
  

„W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO Z PAULINĄ JARICOT” 

 

Montaż słowno-muzyczny  

(oprac. PDM na podstawie pracy konkursowej Jolanty Badowskiej, nadesłanej do Sekretariatu 

Krajowego PDRW)  

 

NARRATOR: 

Przyzywajmy Ducha Świętego, aby nas prowadził i uzdalniał do słuchania. 

 

ŚPIEW DO DUCHA ŚWIĘTEGO: Duchu Święty, przyjdź 

 

NARRATOR: 

Sługa Boża Paulina Jaricot powinna być dla nas drogowskazem w drodze do Boga, albowiem 

jej przesłanie jest aktualne również dzisiaj. Przenieśmy się teraz sercem, wyobraźnią i 

myślami do XIX-wiecznej Francji… Co mogłaby nam powiedzieć Paulina, patrząc na   

obecną sytuację w świecie? Wsłuchajmy się w słowa listu napisanego do niej przez 

współczesnego człowieka, a także w odpowiedzi tej wyjątkowej kobiety, założycielki 

Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary.  

 

CZŁOWIEK: 

Droga Paulino, od dawna zamierzałem do Ciebie napisać, ale ilekroć próbowałem sięgać po   

kartkę i długopis, nie wiedziałem, od czego zacząć. Dopiero dzisiaj, po obejrzeniu 

tragicznych wiadomości, zdecydowałem się na to. Patrzyłem na cierpiącą Syrię, Wenezuelę, 

Nigerię… Na  ataki mediów na Kościół, na kapłanów… Mam w związku z tym wiele pytań… 

Paulino, jesteś tak blisko Boga, który wszystko może. Masz u Niego „znajomości”.   

Porozmawiaj z Nim! Czy ciągle musi dochodzić do przelewu krwi? Czy codziennie środki 

społecznego przekazu muszą podawać tak wiele przerażających statystyk dotyczących ofiar 

wojen i prześladowań religijnych? Czy wciąż muszą szkalować dobre imię osób Jemu 

poświęconych?  

Powiedz mi, Paulino, czy ludzkość będzie wiecznie skłócona, a wróg będzie czyhać na ten 

największy dar Stwórcy, jakim jest życie? Czy za mało krwi widział świat, począwszy od 



walk plemiennych sprzed milionów lat, przez okres panowania cesarzy rzymskich – Nerona, 

Kaliguli, prześladowań chrześcijan, ery Dioklecjana, wyprawy krzyżowe (w tym krucjatę 

dziecięcą), po nieustanne powstania, rewolucje, zrywy, zamachy, zamieszki, nie licząc dwóch 

ostatnich wojen światowych, łagrów, obozów koncentracyjnych, o których pamiętają nasi 

dziadkowie.   

 

PAULINA: 

Kochany Człowieku, nie tylko Ty żyjesz w trudnych czasach, świat nigdy nie wysechł od 

krwi, ludzkość nigdy nie zazna pokoju. Jedyne źródło pokoju stanowi podążanie krok w krok 

za Jezusem, naśladowanie Go w każdym uczynku, złożenie przeszłości w Jego miłosiernym 

sercu, a przyszłości w Jego dłoniach. 

  

CZŁOWIEK: 

Paulino, rodzi się we mnie bunt przeciwko człowiekowi! Przecież Bóg, stwarzając nasze 

ciało, dał nam także rozum i wolną wolę. Czyż to nie wspaniałe? A jednak człowiek nie 

potrafi z tego daru korzystać. Od wieków bez sensu walczy o kawałek ziemi, o skrawek 

przysłowiowej miedzy, zupełnie niepotrzebnie przelewając krew. 

To przecież nie western, nie filmowy thriller! To się dzieje naprawdę! Po obejrzeniu 

wiadomości wyłączamy telewizor. Być może jeszcze przez chwilę jesteśmy zdenerwowani 

tym, co zobaczyliśmy, przejęci i nawet współczujący, ale szybko wracamy do swoich 

obowiązków. Wpadamy w wir pracy i własnych zmartwień. Czasem może dopada nas 

smutek, bo sąsiad kupił nowy samochód, a my nadal mamy tego samego grata. Zastanawiam 

się, dlaczego tak jest? Dlaczego na świecie jest tyle zła? Dlaczego Bóg na to wszystko nie 

reaguje? 

 

PAULINA: 

Kochany Człowieku, ja również żyłam w trudnych czasach. Było akurat po rewolucji 

francuskiej. Czyżbyś z lekcji historii nie pamiętał o prześladowaniu Kościoła, 

duchowieństwa, o niełatwej sytuacji katolików w tamtych czasach? O wyjątkowo ciężkiej 

sytuacji klas robotniczych? O 17-godzinnym dniu pracy i głodowych zarobkach? Czasy, w 

których przyszło mi żyć, były niezwykle smutne. A smutek powala duszę i zniechęca. Staraj 

się więc nie widzieć świata tylko w czarnych barwach, a jeśli zobaczysz zło, szukaj na nie 

lekarstwa! 



CZŁOWIEK: 

Paulino! Zaraz, zaraz! A niby z jakiej racji ja mam się tym przejmować, dlaczego ja mam 

szukać lekarstwa? Przecież to mnie bezpośrednio nie dotyczy, mnie jest dobrze. Jestem 

szczęśliwy. Jedzenia mam pod dostatkiem, modnych ciuchów też mi nie brakuje, a i dom 

mam niczego sobie. W szkole także mi się układa, rozrywek mam mnóstwo, od czasu do 

czasu chodzę do kina, pogram na komputerze, obejrzę telewizyjny tasiemiec… Sielanka! A tu 

akurat w telewizji Wiadomości. No nie! Znowu jakaś wojna… Gdzieś tam… Na szczęście nie 

u nas, w Polsce. No więc hulaj dusza! Życie toczy się jak gdyby nigdy nic. I to mnie 

najbardziej zadziwia. Ta nasza postawa – ludzi żyjących w XXI wieku. Myślimy tylko o 

sobie, o własnym podwórku, na resztę pozostajemy obojętni.  

 

PAULINA: 

Kochany Człowieku! Myślisz, że ja byłam inna? Urodziłam się w 1799 roku. Podobno byłam 

dzieckiem serdecznym i tryskającym życiem. Miałam piękny głos. Jako 13-latka wkroczyłam 

do ekskluzywnego świata producentów jedwabiu i handlowców. Miałam wielkie mniemanie o 

sobie. Uważałam, że należy mi się powszechny podziw. Wszystko, cokolwiek robiłam, miało 

służyć temu, by się podobać. Chciałam królować w sercach wszystkich. Jednak Bóg chciał 

inaczej. Pewnego dnia miałam wypadek, który rozstroił mój system nerwowy. Lekarz nawet 

obawiał się, czy przeżyję. Zrozpaczona mama ofiarowała Bogu za mnie swoje życie. I 

rzeczywiście wkrótce zmarła, a ja wyzdrowiałam. To właśnie wtedy wszystko się u mnie 

zmieniło o 180 stopni. Zrozumiałam, jak bardzo życie jest kruche, i postanowiłam je przeżyć 

nie na hulankach, ale na dobrym działaniu. Zrozumiałam, że jestem potrzebna ludziom. Odtąd 

moje życie poświęciłam ubogim, robotniczym rodzinom. Założyłam Żywy Różaniec i Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary. 

 

CZŁOWIEK: 

Paulino, chcesz mi powiedzieć, że to może my nie słyszymy Boga? To my jesteśmy głusi na 

Jego rady i wskazówki? Może masz rację… To my nie chcemy Go słyszeć. Muzykę 

włączamy na „full”. Telewizja „kradnie” nam wzrok, rozum i słuch. Nie słyszymy nawet 

głosu własnego sumienia. Otumanieni kolorowymi reklamami, bogatymi wystawami 

sklepowymi, wiecznie zagonieni i zajęci zarabianiem pieniędzy nie zauważamy drugiego 

człowieka, w którym mieszka sam Chrystus. Tak właśnie jest... Myślę teraz o tym  

utykającym młodzieńcu, którego tak często widuję przy bramie kościoła, o niewidomej 



staruszce, którą codziennie mijam, nie podając jej pomocnej dłoni przy przejściu przez 

jezdnię. O spragnionym robotniku, który prosił o szklankę wody, o matce samotnie 

wychowującej czwórkę dzieci, o dziewczynce sierocie, chorej na białaczkę, która od wielu 

miesięcy czeka na moje odwiedziny… De Saint-Exupéry miał rację, mówiąc, że wśród ludzi 

także można być samotnym… 

 

PAULINA: 

Kochany Człowieku! 

Zawsze i wszędzie, niezależnie od epoki i sytuacji, można działać, pomagać bliźnim, 

poświęcić się dla ludzkości. Gdybym żyła teraz, w XXI wieku, na pewno też bym służyła 

potrzebującym. 

Wystarczy przecież rozejrzeć się wokół siebie, zakasać rękawy i z Bożą pomocą zabrać się do 

pracy. Można udzielać się w parafialnych kołach misyjnych i dzięki nim angażować się w 

działalność Papieskich Dzieł Misyjnych, w Żywy Różaniec. Można redagować gazetki 

misyjne, organizować akcje misyjne, ofiarować choćby drobne oszczędności na cele misyjne, 

a w okresie Adwentu i Wielkiego Postu odmówić sobie słodyczy, a te wyrzeczenia ofiarować 

właśnie w intencji misji. Ale przede wszystkim trzeba się modlić! W mocnym Bogu jest jedna 

słabość – modlitwa człowieka pokornego, trwającego w zjednoczeniu z naszym Panem 

Jezusem Chrystusem. Bóg nie jest w stanie się jej oprzeć! 

 

CZŁOWIEK: 

Ale, Paulino, czy Ty tam, z góry, widzisz, co się dzieje w Afryce? Te ciągłe zamieszki w 

Nigerii, Sudanie, Kongu, Burkina Faso… Tyle niewinnych dzieci codziennie umiera z głodu 

na kolanach zrozpaczonych i bezsilnych matek. Tak wiele młodych dziewcząt sprzedaje 

własne ciało, by wesprzeć finansowo swoją rodzinę. Czy Ty wiesz, że nadal istnieje 

niewolnictwo?! Czy wiesz, że ciała nienarodzonych dzieci służą jako materiał do 

eksperymentów i w przemyśle kosmetycznym? To ma być cywilizacja? Człowiek 

człowiekowi wilkiem! Czy to życie ma jakiś sens? Odpowiedz mi, proszę! 

 

PAULINA: 

Kochany Człowieku, nie załamuj się. Nie daj się przygnębić istniejącej rzeczywistości.  

Spróbuj znaleźć dobre strony tego świata. Nie oskarżaj wszystkich, jest przecież wielu ludzi 



wrażliwych, którzy wykazują solidarność ze krzywdzonymi. Niosą im pomoc. Dzielą się   

tym, co mają. Dlaczego się buntujesz, dlaczego wszędzie widzisz tylko smutek i cierpienie? 

Popatrz na otaczający nas świat, na majestat gór, na bezkresne morza, rzeki, jeziora, soczystą 

trawę, kolorowe kwiaty… Czy przyjmujesz z wdzięcznością każdy promyk słońca? Czy 

dziękujesz Stwórcy, że dał Ci do przeżycia jeszcze jeden cudowny dzień? Czy potrafisz 

cieszyć się powiewem wiatru, szumem zbóż? Odpędź złe myśli, wyrzuć z siebie to, co Cię 

przygnębia. Zaufaj Bogu. Żywię nadzieję, że dzięki wstawiennictwu Niepokalanej Królowej 

nadejdą lepsze dni. Żywy Różaniec jest nie tylko zbawienną praktyką pobożnościową w 

sercach pojedynczych ludzi, lecz także ma moc przywrócić królowanie Jezusa i Maryi i na 

nowo połączyć ludzi w jedną rodzinę. 

 

CZŁOWIEK: 

Co mam zatem robić, Paulino? Dzisiaj… Tutaj… Teraz…? 

 

PAULINA: 

Kochany Człowieku! 

Zapobiegaj narastającemu złu w swoim środowisku, w szkole, w pracy, w sąsiedztwie, w 

rodzinie… Bądź światełkiem rozświetlającym mroki, otwieraj się na ludzi. Głoś Chrystusa, 

gdziekolwiek jesteś. Zacznij od małych gestów uśmiechu, dobrego słowa, a zobaczysz, że 

świat stanie się lepszy. Rozdawaj radość tam, gdzie panuje smutek, miłość – gdzie jest 

nienawiść, pokój – gdzie panuje niezgoda, nadzieję – gdzie jest zwątpienie. Gorąco zalecam 

Ci prostotę. Prostotę w działaniu. Bez pośpiechu i bez niepokoju, nie zajmuj się wieloma 

sprawami naraz, tylko wyłącznie tym, co właśnie robisz, jak gdyby była to jedyna rzecz na 

świecie. Bądź bez reszty na modlitwie i bez reszty wobec bliźniego. 

To jest mój przepis na życie w XXI wieku. Postępuj tak, a wokół Ciebie zapanuje szczęście! 

Paulina Jaricot 

 

ŚPIEW MARYJNY: Maryjo, Matko mojego wezwania  


