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YEZU TU 

Tylko Jezus 

 

 

Kalendarz wizytacji Jednostek Zgromadzenia w tym roku pozwolił dwóm członkom Zarządu 

Generalnego spędzić znaczną część Adwentu w Kongo (RDC) i świętować tutaj Boże 

Narodzenie. 125 lat temu na te ziemie przybyli pierwsi zakonnicy Zgromadzenia wysłani przez 

o. Dehona. Bóg pobłogosławił tę misję radością mężczyzn i kobiet, którzy przyjęli wiarę; 

pobłogosławił ją także wiernością tych, którzy oddali tu swoje życie lub przeszli przez te 

wspólnoty, czyniąc dobro. Nadal błogosławi ją powołaniami do życia zakonnego i 

kapłańskiego, hojnością dobroczyńców i pięknymi owocami świętości, takimi jak 

błogosławiona Anuarita Ngapeta, zakonnica Świętej Rodziny z Kisangani, zgromadzenia 

założonego przez jednego z naszych pionierów w Kongo.  

Bóg chciał, aby życie tej zakonnicy stało się prawdziwym darem dla jej ludu (zawadi, w języku 

suahili, jej ojczystym języku). Kościół lokalny przedstawia ją jako piękny wzór dla młodych 

ludzi, bo umiała żyć prawdziwą Miłością. Błogosławiona Anuarita uczyła się w szkole rodziny 

z Nazaretu. Tam skoncentrowała swoje życie na Jezusie, podobnie jak Maryja i Józef. Dzięki 

nim nauczyła się kontemplować Dzieciątko z Betlejem i wyrażać swoją miłość na wiele 

sposobów: „Yezu tu”, „tylko Jezus”, które lubiła powtarzać w swoich modlitwach. Kiedy 

nadeszła godzina próby, swoją miłością i przebaczeniem pokonała nienawiść tego, który chciał 

odebrać jej życie. Nie miał żadnej innej siły, jak tylko doprowadzona do skrajności siła w „tylko 

Jezus”.  

Podobnie jak ona, Maryja i Józef żyli już zaufaniem „tylko Jezusowi” i dlatego możliwe było, 

aby Słowo miało dom. Pasterze, dzieląc się z każdym z nich „tylko Jezusem”, zadbali o to, by 

noc była pełna nadziei. Z kolei Mędrcy, którzy przybyli z daleka, swoim odważnym „tylko 

Jezus” otworzyli drogę dla Dobrej Nowiny wszystkim narodom. I tak „tylko Jezus” pośród tak 

wielu innych nadal przynosi czułość, pokonuje egoizm i leczy rany w wielu miejscach i 

sytuacjach na świecie. 
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Niech wasze „tylko Jezus” odnowi się w te Święta Bożego Narodzenia, abyście byli 

wiarygodnymi świadkami wszystkiego, co nabyło dla nas Dzieciątko z Betlejem (por. Konst. 

57). 

W Nim życzymy Wam wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

i Nowego Roku obfitującego w pokój. 

 

 

ks. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj 

Przełożony Generalny 

 


