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Dzień I                                                                        

Ręką Ojca. 

Rozważanie „W zasadzie zawsze jest mała, prosta prawda, którą muszę 

powiedzieć: jak zacząć żyć z ręki Pana. Ci, którzy oddają się całkowicie w ręce 

Pana, mogą ufać, że zostaną przez nie poprowadzeni. To, co jest Mu dane, nie jest 

stracone, ale jest zachowane, oczyszczone, wywyższone i zrównoważone we 

właściwej mierze. Musi być tak, że człowiek oddaje się w ręce Boga bez żadnych 

ludzkich zabezpieczeń. Im głębsze i przyjemniejsze jest wtedy zabezpieczenie. "  

                                               Sr. Ter.Benedicta 

 

Modlitwa. Siostro Benedikto od Krzyża, w tej potrzebie/nędzy, w jakiej do Ciebie 

przychodzę, Twoje imię jest dla mnie nadzieją i pocieszeniem. Razem z Tobą pragnę 

wznieść się ku ukrzyżowanemu Chrystusowi, który jest przybitemu do krzyża i 

uwierzyć w wolność tych rąk, które teraz błogosławią także mnie. Jest we mnie tylko 

jedno życzenie, aby zostać wysłuchanym. Chciałbym się szturmować, że w ciągu 

tych dziewięciu dni sprawy układają się w taki sposób, abym mógł być z 

wdzięcznością zdumiony i przekonany o miłości Jezusa do Ciebie i Twojej miłości 

do mnie. Jezu, zwracam się do Ciebie z mocną ufnością za wstawiennictwem siostry 

Benedykty. Twoja miłość da mi siłę do dźwigania krzyża, dopóki mi go narzucisz. 

Bo wiem, że jesteś dobry. Polecam Ci sprawę pokoju na świecie. Również anioł 

mógłby pocieszyć i wzmocnić wszystkich którzy cierpią z powodu wojny, tak jak 

kiedyś to się stało z Tobą w Getsemani. Z nieograniczonym zaufaniem oddaję 

wszystkie potrzeby w Twoje ręce i wiem, co „oddaję Tobie, nie zginie, ale będzie 

zachowane i chronione”. Amen. 

  



Dzień II                                                                     

 

Niesienie silnego ramienia. 

 

Rozważanie                                                           „To, co możemy i musimy zrobić, 

to ... całkowicie wyrzeć się własnej woli i starać się doświadczyć Jego woli twarzą 

w twarz z Nim; ...to znaczy, że nasze dusze są przyjęte - i gotowe do oddania w ręce 

Boga... Więc wiem, jak się zachować i mieć w tym pokój i bezpieczeństwo; nie 

pewność siebie osoby, która stoi na twardym gruncie o własnych siłach, ale słodkie 

i błogie bezpieczeństwo dziecka, które trzyma się silnego ramienia, bezpieczeństwo, 

które z faktycznego punktu widzenia nie jest mniej świetne. A może rozsądnym 

byłoby dziecko, które ciągle żyje w strachu, że matka może mu pozwolić upaść?" 

                                              Sr. Ter.Benedicta 

 

Modlitwa. Siostro Benedykto, kiedy ręce kata sięgnęły po ciebie, wiedziałaś, że 

zostaniesz pod dobrą opieką silnego ramienia po drodze do komory gazowej w 

Oświęcimiu. Ręce ludzi nie mogły zaszkodzić twojej duszy, wręcz przeciwnie, dały 

Сi możliwość bycia posłuszną aż do śmierci i tym samym uwielbienia twojego Ojca. 

Ale On uczynił twoje imię nieśmiertelnym i ustanowił Cię nad swoją własnością. 

Zmiłuj się i uwolnij mnie od smutku. Całą ufność pokładam w Twoim 

wstawiennictwie.  

Ojcze Niebieski, los Ukrainy jest w Twojej Wszechmogącej i Miłosiernej Ręce. 

Cokolwiek się stanie z mieszkańcami kraju, będą oni bezpieczni. Jesteś miłością i 

wszystko, co robisz, jest urocze. Chcę być tylko narzędziem Twojej miłosiernej 

miłości do świata. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się i błogosław nas. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dzień III  

W mocy krzyża.  

Rozważanie „Ten, który nakłada krzyż, wie, jak sprawić, by brzemię było słodkie 

i lekkie. Dobrze jest czcić ukrzyżowanego na zdjęciach. Kto wejdzie w usposobienie 

Zbawiciela na krzyżu w miłosnej kontemplacji, będzie zjednoczony z wolą Bożą. 

Nie można trzymać się Chrystusa bez jednoczesnego podążania za Nim. Mówiąc 

krzyż zwyciężymy, czyli przeżyjemy w pełni swoje życie – z powodzeniem lub bez 

powodzenia – dla błogosławieństwa naszego otoczenia, naszego narodu, naszego 

Kościoła. Musimy się tego nauczyć, aby błogosławić innych swoim krzyżem, nie 

mogąc go im odebrać. To trudniejsze niż noszenie własnego. Jeśli naprawdę 

chcemy zawrzeć przymierze z ukrzyżowanym, nie możemy tego uniknąć. Możemy 

być na wszystkich frontach, we wszystkich miejscach nieszczęścia, niosąc ulgę, 

uzdrawiając i zbawiając mocą krzyża”.  

                                                       Sr. Ter.Benedicta 

 

 

Modlitwa. Wasza wiara tak żywa w miłości Tego, który nakłada krzyż, zatopiła 

ziarno nadziei na przezwyciężenie cierpienia. W tej godzinie muszę odczuć cały 

ciężar i ciężar krzyża, a usposobienie, z jakim Jezus wisiał na krzyżu, jest poza moim 

zasięgiem. Ale jak będę mógł być obecny przy... uzdrowieniu i pocieszeniu, jeśli nie 

zgadzam się całkowicie z wolą Bożą? Jezu, spojrzenie na Ciebie, nieuchronnie 

przybite do okrutnej męki ukrzyżowania, sprawia, że wołam razem z Tobą: „Boże 

mój, czemuś mnie opuścił?” - Nikt nie daje mi odpowiedzi... Ty, który "żyjesz w 

niedostępnym świetle", twoja rada jest nieodgadniona! Jeśli czekasz na moją prośbę, 

dlaczego jej nie spełniasz? W tej chwili ?! Jezu Ukrzyżowany zmiłuj się, nie 

zniechęcaj się! Na pamiątkę krwi, którą za nas przelałeś, przebacz i bądź z wiernymi, 

uzdrawiając, kojąc i odkupując. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dzień IV 

 

Umrzeć z Chrystusem, by stać z Nim. 

 

Rozważanie                                                    „Chrystus oddaje swoje życie, aby dać 

ludziom dostęp do życia wiecznego. Ale aby otrzymać życie wieczne, oni również 

muszą porzucić życie ziemskie. Musimy umrzeć z Chrystusem, aby z Nim 

zmartwychwstać: dożywotnia śmierć w cierpieniu i codziennym samozaparciu. Z 

Chrystusem i podobnie jak On musimy poddać się ukrzyżowaniu, tak jak Bóg chce 

się poddać i pozwolić. Światło gaśnie w ciemności Wielkiego Piątku, ale wschodzi 

promiennie jak słońce łaski w poranek zmartwychwstania. " 

                                                  Sr. Ter.Benedicta                                                                                                                 

 

Modlitwa. Siostro Benedykto, to Ty lepiej widzisz boski plan z każdym z nas. Tak 

trudna jak droga, którą musimy iść, wydaje się nam, została wybrana przez Jego 

miłosierną miłość. Nawet w tej potrzebie w żalu za zrujnowane miasta, w tym 

wpatrywaniu się krzyż, jesteśmy prowadzeni do chwały zmartwychwstania. W tej 

godzinie ciemności błagam Cię, pomóż mi przyjąć wolę Bożą i pozwól,aby 

wszystko się wydarzyło tak, jak On będzie jej posłuszny i pozwoli. Naucz mnie, co 

mam robić, o co prosić, jak pomagać. Jezu, w nas wszystkich, którzy wspólnie 

modlimy się w tej sprawie, należy odnowić życie w Tobie i moc Twojego 

zmartwychwstania. Wtedy ufność i ufność zwyciężyłyby przygnębienie i 

zwątpienie, siły światła przeciw siłom ciemności, jak słońce, które zwycięża gęste 

chmury nocy. Przygotuj mnie do zniesienia tej nieznośnej sytuacji, której się 

spodziewałeś. Za wstawiennictwem s. Benedykty daj mi determinację do przyjęcia 

tego, czego chcę odmówić i odrzucenia tego, co chcesz mi odebrać, aby spełniła się 

Twoja wola i uświęcono Twoje imię. Bo tylko Ty jesteś Świętym, tylko Ty jesteś 

Panem, tylko Ty jesteś Najwyższym, Jezus Chrystus z Ojcem i Duchem Świętym. 

Amen. 

 

 

 

  



Dzień V 

 Żyć przez wiarę, aby być potrzebnym. 

                                                                            Rozważanie 

„Pan chce nas używać jako swoich żywych  części. Im mocniej trwa się w wierze, 

im bardziej jego życie jest przesiąknięte i ukształtowane przez wiarę aż do 

skrajnych  konsekwencji, tym więcej owoców miłości staje się w nim widocznych. 

Duch Święty daje duszy nowe życie i uzdalnia ją do tego, czego ze swej natury nie 

byłaby do tego zdolna, i kieruje jej działaniami. On jest boską miłością zstępującą 

ku nam. Jest duchem światła, zasadniczo przepełniającym obfitością, nigdy nie 

umniejszającym bogactw ”. 

                                                 Sr. Ter.Benedicta                                                                                                                 

 

Modlitwa. Siostro Benedykto, całe swoje życie przeżyłaś z ręki Pana i w ten sposób 

zostałaś poprowadzona coraz głębiej w prawdę, w zjednoczenie z Ukrzyżowanym i 

Zmartwychwstałym. Im bardziej anonimowe i ukryte stawało się twoje życie, tym 

intensywniej promieniowałaś tym światłem. Stałaś się całkowicie dostępną do 

wykorzystania przez Pana. Przyjdź Duchu Święty, który „otaczasz moją istotę i ją 

trzymasz”, napełnij mnie swoim światłem, swoim bogactwem i swoją mocą, abym 

w tej sprawie znalazł łaskę u Ojca niebieskiego. O mój Boże, w Twoje ręce składam 

gorące życzenia dotyczące Polski, która otworzyła serce na pomoc. Tylko w ten 

sposób nie postawię żadnej przeszkody na drodze Twojej współczującej miłości i 

będziesz miał możliwość komunikowania się tak, jak jest to konieczne dla zbawienia 

potrzebujących. Tylko w ten sposób mogę promieniować Twoją miłością w 

ciemność. Ujawnij swoją siłę w mojej niemocy! Amen. 

 

 

 

 

  



Dzień VI 

 

Żyć sercem Jezusa. 

 

Rozważanie                                                           „Boskie życie to miłość, 

przepełniona, niepotrzebna, dobrowolnie dana miłość. Miłość, która leczy 

chorych, ożywia zmarłych. Miłość, która strzeże i pielęgnuje, karmi, opłakuje i 

cieszy się ze szczęśliwych. Która jest służebna wobec każdej istoty, aby stała się tym, 

za co ją określił ojciec. Jednym słowem: miłość boskiego serca. Tutaj mamy nasze 

korzenie. W oczach osoby fizycznej jest ciemną ziemią, dla oczu wiary jest czystym 

światłem... Nie pozostaje w sobie samym, ale chce komunikować się z innymi, 

dawać prezenty i uszczęśliwiać innych. "  

                                                 Sr. Ter.Benedicta                                                                                                                                                                                                              

 

Modlitwa. Siostro Benedykto, twoje życie to potwierdza: żyłaś miłością płynącą, 

która ma swoje korzenie w sercu Jezusa. Dla swojego narodu i narodu niemieckiego, 

dla Kościoła i dla pokoju na świecie szłaś ciemną, trudną drogą do Auschwitz. 

„Pozostań w mojej miłości”. Zostałaś w tym pokoju, więc byłaś silniejszą niż ci, 

którzy sięgnęli po twoje życie, żeby je zniszczyć. W skrajnej bezsilności wciąż 

wiedziałaś o miłości, która „ożywia umarłych”. Byłaś zakorzenioną w sercu Jezusa, 

kiedy twoja wiara została poddana próbie pod kątem jej autentyczności. I zdałeś test. 

Siostro Benedykto, zmiłuj się; Liczę na Waszą miłość, kiedy przychodzę do Was z 

wielką prośbą o pokutę nawrócenie Rosji. W Westerborku płakałaś z żałobnikami. 

Byliście tam widziani jako Pieta bez Chrystusa: składam moją prośbę na waszych 

kolanach. Maryjo, zobacz moją potrzebę i wstawiaj się za mną u Twojego 

ukochanego Syna, aby przekształcił wszystkie moje małe przekonania w pewność, 

że wszystkie moje potrzeby są bezpieczne w miłości Jego i Twojego serca. Amen.  

  

 

 

 

 

  



Dzień VII 

 

Bóg jest obecny w świętych. 

 

Rozważanie 

„Dobrze jest myśleć, że mamy nasze obywatelstwo w niebie i że święci w niebie są 

współobywatelami i współlokatorami. Wtedy łatwiej jest żyć, quae sunt super 

terram (na ziemi). ... Świętych obcowanie, odwieczny archetyp efemerycznej 

przypowieści o ludzkim życiu wspólnotowym i miłosierna miłość w postaci 

Królowej Niebios, mogą jedynie przekazać strumienie łaski, które wznoszą się na 

pniu krzyża, z otwartego Serca Zbawiciela przebitego naszymi grzechami. 

Chrystus, w którym tylko cała pełnia Bożej miłości znalazła swoje fizyczne miejsce, 

jest jedynym przedstawicielem wszystkich przed Bogiem i prawdziwą głową 

wspólnoty, która spaja jeden Kościół. Wszyscy inni są członkami kościoła, w 

zależności od tego, jakiego ducha i życia otrzymali. Wiara w świętego jest więc 

niczym innym, jak odczuwaniem obecności w nim Boga… Pamięć o świętych jest 

nieustannym źródłem życia, karmionym pierwotnym źródłem światła.” 

                                                  Sr. Ter.Benedicta 

                                                                                                                 

Modlitwa. Siostro Benedykto, to cudownie pocieszające móc już teraz z wiarą 

uczestniczyć w twojej rzeczywistości. Miej miłosierdzie, jak już to często czyniłaś: 

Przenieś strumienie łask, które wypływają z Boskiego Serca: O Jezu,  Twoje 

miłosierdzie w ciemności naszej potrzeby; Twoja wszechmoc w bezsilności naszej 

niemożności; Twoja boska prawda w naszym smutku. Maryjo, nasza Matko, 

pamiętaj o swoim bólu i módl się za nami. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dzień VIII 

Podziel się skarbami świętych. 

Rozważanie 

”Wspaniałym faktem życia zakonnego jest to, że Boska wolność odpowiadając na 

modlitwę, poddaje się woli swoich wybranych. Dlaczego tak jest, to więcej niż 

zrozumienie. Święty, który dla pełni miłości dokonał wszystkich dobrych uczynków 

i zgromadził skarb w niebie, może dzielić się swoją obfitością z innymi, czyli 

wypraszać dla nich łaskę i warto się do niego zwrócić po to. 

... Prawdziwe stawanie się jednym z Chrystusem skutkuje tym, że każdy członek 

staje się członkiem ze wszystkimi chrześcijanami. Każdy jest odpowiedzialny za 

zbawienie wszystkich innych, a wszyscy za swoje.” 

                                                  Sr. Ter.Benedicta 

 

Modlitwa.  Siostro Benedykto, twoje życie i śmierć powiększyły skarb modlitwy 

Kościoła - jakąż pociechą jest dla mnie przekonanie, że mogę z tego skarbu 

skorzystać w obecnej potrzebie.. W moich ograniczonych możliwościach naprawdę 

nie wiem, co robić. Całą moją nadzieję pokładam w tobie, w twoim 

wstawiennictwie. Ze względu na naszą jedność w Chrystusie należymy do siebie, a 

ty również czujesz się odpowiedzialną za przebaczenie grzechów i powrót 

grzeszników do domu Ojca, jak zostałaś wezwaną do pomocy w zbawieniu ludzi 

poprzez udział w krzyżu Pana. Wiesz lepiej niż ja, co leczy rany. Zalej nasze serca 

rzekami światła i pokoju, aby nadzieja i zaufanie dały siłę do przyjęcia woli Bożej. 

Rusz się, błagam Cię, Serce Zbawiciela i Serce Jego Matki, zmiłuj się w tej sprawie! 

Abyśmy mogli widzieć, że mamy „dobrego Ojca Niebieskiego, który wie, jak dawać 

nam dobre dary”. Nie przestawajcie się wstawiać, bo „boska wolność poddała się 

woli wybranych, odpowiadając na ich modlitwy”. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dzień IX 

 

Dany przez miłość aniołów. 

                                                                                                   Rozważanie  

„Czyste duchy są jak promienie, przez które wieczne światło komunikuje się w 

stworzeniu. Ich zdolności są wyższe niż ludzkie, oni są i pozostają osobiście wolni, 

służą duchom i są we wspólnocie ze sobą oraz ze wszystkimi innymi duchowo-

osobowymi istotami w królestwie dawania i otrzymywania miłości, początku i 

końca którym jest Bóg Trójjedyny. Boże,Twoje królestwo jest doskonałe, każdy 

członek jest we właściwym miejscu i nie prosi o nikogo innego. Każdy jest 

bezpieczny i nieskrępowany całym swoim bytem, rozwinięty nieskrępowany i 

owocny, karmiony z pierwotnego źródła miłości i wylewający się z niego w 

przypisanej mu sferze działania. Niedostępne dla żadnego z naszych zmysłów, 

ponieważ są one dla nas natychmiast obecne; nasza wiara dotyka ich i umożliwia, 

przeniknięta Bożym duchem, rozpoznać pierwotną formę stworzenia w Bożym 

świetle i pracować nad jej  odnowieniem. " 

                                                  Sr. Ter.Benedicta 

 

Modlitwa. Siostro Benedikto, moja wiara w anioły daje mi pewność, że pośród 

wszystkich cierpień, uwierzę w moc Bożego życia, wspólną dla nas wszystkich, 

która płynie przez całe stworzenie jak sok z winorośli przez winorośl. Nie jesteśmy 

sami w zaciekłej walce o życie i śmierć. „Jeśli wrogowie tłoczą się wokół mnie, Bóg 

będzie walczył o mnie”. W tej dolinie łez patrzę na was z ufnością, aniołowie i 

święci: waszym zadaniem jest przekazywać miłość, „której początkiem i końcem 

jest Bóg w Trójcy Jedyny”. ”. Jesteśmy schwytani i trzymani przez tę wiązkę 

promieni światła i miłości, życia i prawdy. Im bardziej jesteśmy z Tobą zjednoczeni 

przez poddanie się woli Bożej, tym bardziej Twoja miłość staje się naszą miłością, 

a Twoje światło naszym światłem. Jeśli wierzymy w tę społeczność, jesteśmy już w 

świetle. Błagaj nas o współpracę w przywracaniu stworzenia! Amen. 

   

 


