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Przedmiot: Uroczystość św. Marii De Mattias i rocznica załoŜenia Zgromadzenia

Drogie Siostry,
idąc krokiem śmiałym i bogatym w ciągłe nowości, zbliŜamy się do 4 lutego, dnia dla nas
szczególnie znaczącego ze względu na wspomnienie serca, w którym z radością obchodzimy święto
narodzin Marii De Mattias.
Teraz, kiedy przygotowujemy się do tej celebracji powracając do serca naszego Ŝycia,
obecność tej niewiasty wielkiej w oddaniu i pełnej dyspozycyjności na słuchanie głosu
umiłowanego Oblubieńca, Jezusa UkrzyŜowanego, chcemy kontemplować Ją w Jej najgłębszej
toŜsamości jako kobietę i misjonarkę. Jesteśmy zachęcane do zapatrzenia się w Nią, aby od Niej
nauczyć się czynienia bardziej ludzkimi naszych międzyosobowych relacji, zauwaŜania
i przyjmowania siebie nawzajem z tym przyjaznym nastawieniem, które rozpala i podtrzymuje.
KaŜdego dnia potrzebujemy odzyskiwania radości ze spotkania, z przebywania razem,
z poszanowania świętości kaŜdej istoty ludzkiej.
Wspominanie Marii De Mattias oznacza zatrzymanie naszej uwagi na Jej uczuciach i jej
odwaŜnych odpowiedziach, które umiała dawać dzięki oczyszczeniu przez Ducha Świętego, który
w Niej działał.
Musimy pragnąć, aby nasze kobiece moŜliwości, które dobrze znamy, takie jak uczucia,
gościnność, uprzejmość, troska, słuŜebność, bezinteresowność oraz poczucie rzeczywistości nie
tylko były w kaŜdej z nas, ale będziemy się nimi odznaczać i będą pozytywnie wywyŜszane
i motywowane miłością serca Chrystusa! Musimy przekonać się dogłębnie i radykalnie, Ŝe w kaŜdej
konsekrowanej ASC, która kocha sercem Pana, muszą być ukazywane te kobiece przymioty,
których wyraŜania domaga się natura.
Celebrowanie urodzin Marii De Mattias oznacza dzisiaj radosne i nieustanne dziękczynienie
za dar Ŝycia. śycie kaŜdej z nas ma wartość Krwi Chrystusa i dlatego jesteśmy wezwane do
przyswojenia jej sobie, przyjęcia, i bezgranicznego umiłowania.
To, czego Kościół i świat od nas oczekuje, to świadectwo kobiet, dla których natura ludzka
jest wolna i zintegrowana, ma odwagę miłować bez granic w zwyczajności Ŝycia i w naszych
międzyosobowych relacjach.
Maria De Mattias była błogosławieństwem dla Kościoła i dla świata, poniewaŜ umiała
pokornie i z prostotą przyjąć i właściwie ocenić nie tylko swoje Ŝycie jako drogocenny dar Boga,

ale takŜe uznać ogromną wartość kaŜdego Ŝycia i kaŜdego spotkania, które rozbudza nowość
i dynamizm.
Wyzwanie, które proponują nam Akta Kapituły Generalnej 2011, jest dla nas bardzo
aktualne: musimy je sobie przyswajać z naszej toŜsamości stopniowo, kaŜdego dnia, koncentrując
się na Jezusie UkrzyŜowanym, Jaśniejącym Centrum naszego Ŝycia.
Tylko z przepełnionej miłością kontemplacji tajemnicy Boga w Trójcy Świętej i pozwalając
Mu przemieniać się, moŜemy poszerzać święte kręgi komunii, które prowadzą nas do wyboru pełni
Ŝycia w otwartym dialogu i w przyjmowaniu odmienności.
Celebracja Ŝycia Świętej Marii De Mattias daje nam natchnienie i przynagla nas do
wybierania Ŝycia w kaŜdej sytuacji, ale przede wszystkim tam, gdzie Ŝycie jest poddawane dyskusji
i negowane.
Nasza wspólna refleksja musi prowadzić nas do świętowania równieŜ 4 marca i czynić to
z wielką wdzięcznością za Ŝycie i posłannictwo naszego Zgromadzenia, które Ŝyje i kreśli historię
dzięki czynnemu świadectwu charyzmatu, który wciela się i wyraŜa w twórczej odmienności kaŜdej
z nas.
Czerpiąc ze Słowa BoŜego i Krwi Chrystusa starajmy się oŜywić nasze Ŝycie i naszą
wspólną misję pamiętając, Ŝe musimy „wszystkimi siłami i wszelkimi środkami starać się zapraszać
wszystkich do uczestniczenia w owocach odkupienia” (Wstęp Marii De Mattias do Reguł i
Konstytucji z 1857 r.). Jesteśmy wezwane, by czynić z naszego Ŝycia narzędzie słuŜące
doprowadzaniu wszelkiego stworzenia do źródła śycia: Jezusa Chrystusa! Nasze Ŝycie kaŜdego
dnia jest oddawane do dyspozycji Boga, aby wszyscy mogli odkryć delikatność Jego
bezwarunkowej miłości.
Celebracja tych świąt, które pozwalają nam poczuć się w szczególnej jedności, pomaga nam
przeŜywać z wdzięcznością nieskończoną miłość Boga i Jego twórczą wierność, której
doświadczamy kaŜdego dnia w Ŝyciu osobistym, wspólnotowym, w Regionie i w Zgromadzeniu.
Mrok i niepewność naszych czasów zachęcają nas do głębszej kontemplacji i do uwierzenia,
Ŝe Bóg jest z nami, pozostaje z nami jako nieustannie jaśniejące ŚWIATŁO. Równocześnie staje
przed nami wiele wyzwań. Jesteśmy wezwane do bycia jaśniejącym znakiem nadziei,
rozpoznawania obecności Chrystusa ukrytego w osobach, które spotykamy i w róŜnych realnych
sytuacjach, w których Ŝyjemy.
KaŜdej z was Ŝyczymy obfitych błogosławieństw: nadziei, miłości i głębokiej wiary, które
oŜywiały Ŝycie Marii De Mattias, by rozlały się obficie w kaŜdej z nas, gdyŜ jesteśmy powołane do
nieustannego rozbudzania Ŝycia! To, kim jesteśmy, jest darem Boga dla naszego, współczesnego
świata!
Zjednoczone w Kielichu Eucharystycznym, pozdrawiamy was,
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