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Drogie Siostry!
Ten ostatni rok przygotowań do uroczystych obchodów Stulecia naszego
Zgromadzenia jest opatrznościowo poprzedzony i przygotowany przez dwa wielkie
liturgiczne święta: Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa i Wspomnienie
Niepokalanego Serca Maryi.
Najświętsze Serce Jezusa, w którym jesteśmy zrodzone, wzywa nas, abyśmy na
nowo rozpoczęły szerzenie Jego miłosierdzia i Jego chwały aż po krańce świata.
Niepokalane Serce Maryi wzywa nas, abyśmy były „matkami i sługami” maluczkich,
obdarowując ich miłością czystą, uniwersalną, czułą i wspaniałomyślną.
Dwie figury tożsamości
Te dwie figury są dla nas źródłami inspiracji, tożsamości, świadectwa i zapału!
“Serce” jest uniwersalnym symbolem miłości, uczuć, intencji i najgłębszych emocji.
W miesiącu czerwcu wiele razy wzywałyśmy wielorakie przymioty Serca Jezusa: „gorejące
ognisko miłości, sprawiedliwości i miłości skarbnico, dobroci i miłości pełne, (...) z którego
pełni wszyscyśmy otrzymali!”1
Jesteśmy “Misjonarkami Miłości”, tej miłości, która określa naturę samego Boga,
który dziś jeszcze raz nas wzywa, abyśmy „rozsiewały miłość”, abyśmy promieniowały tą
miłością, tym miłosierdziem, które oddaje chwałę Bogu.
Dla nas SMMM, miłosierdzie i miłość stanowią naszą tożsamość, jesteśmy powołane
i posłane „na mocy powołania” do bycia „istotą” miłości w Kościele, wśród ludzi, dla
ubogich i między nami ...!
Obok Serca Jezusa, znajdujemy Maryję,
doskonale utożsamioną z Sercem Syna. Maryja jest
najbliższym nam ludzkim ucieleśnieniem postaw i
dążeń swego Syna Jezusa. Z Maryi, z jej
Niepokalanego
Serca
czerpiemy
kobiece
i
macierzyńskie cechy miłości Boga do nas i do całej
ludzkości.
W Maryi, której imię dumie nosimy, znajdujemy
Matkę, która nas podtrzymuje, wzór, który nas
oświeca, kobietę, która uczy nas, jak być kobietami silnymi, dojrzałymi, konsekrowanymi,
orionistkami!
Drogie Siostry, ochodzimy 99 lecie naszego założenia, jesteśmy bardzo blisko naszego
Stulecia. Wejdźmy w ten czas z Jezusem i Maryją.
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Z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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Zaczerpnijmy na nowo od nich sens naszego powołania i misji w Kościele i dla
ubogich. Takimi chciał nas Ksiądz Orione i takimi będąc rzućmy nowe światło na naszą
tożsamość, wcielając jego „cztery miłości”: Jezus, Maryja, Kościół, dusze!, ale nie tylko
jako „slogan”, ale świadcząc o nich naszym życiem w sposób odnowiony i owocny.
Rozpocząć na nowo od miłości
Niech ten ostatni rok naszej drogi prowadzącej ku jubileuszowym obchodom stulecia,
będzie przez każdą z nas przeżywany, zarówno osobiście jak i wspólnotowo, jako szczególne
„wydarzenie ponownego założenia Zgromadzenia”. Postawmy w centrum naszego życia
Jezusa! Postawmy w centrum naszego życia Maryję! Podążajmy szybko, mając w sercu
Jezusa i Maryję, rozsiewając miłość w Kościele i wśród ubogich, w wyzywających realiach
XXI wieku!
Temat tego trzeciego roku przygotowań wzywa nas do „rozpoczęcia na nowo od
miłości”.
Oznacza to rozpoczęcie na nowo od Boga, od Chrystusa, od Jego Serca.
Rozpocznijmy na nowo od Serca Jezusa, „gorejącego ogniska
miłości”, którego ogień wypali i oczyści nasze zgorzeliny, egoizmy,
zniechęcenia i wszystko to, co hamuje i sprzeciwia się Jego miłości w
nas, abyśmy mogły „rozpocząć na nowo” z radością, nadzieją,
twórczością, entuzjazmem i odwagą.
Rozpocznijmy na nowo od Serca Jezusa, „sprawiedliwości i
miłości skarbnicy”, czyli rozpocznijmy na nowo od tego, co jest w życiu
istotne i żyjmy tym w sposób wolny od sideł miernoty i plotek.
Rozpocznijmy na nowo od Serca Jezusa, „dobroci i miłości
pełnego”, aby promować, w nas samych i między nami, życzliwość,
współczucie i solidarność.
Z pełni Serca Jezusa otrzymłyśmy już wszystko! Rozpocznijmy
na nowo od Niego!
Rozpocząć na nowo od miłości, oznacza także rozpoczęcie na
nowo od Maryi. Rozpocznijmy więc na nowo ten rok od Niej.
Rozpocznijmy na nowo od Jej skromności i czystości! Rozpocznijmy na nowo od Jej
uległości, otwartości i posłuszeństwa Synowi! Rozpocznijmy na nowo od Jej piękna,
umiarkowania i ubóstwa!
Rozpocznijmy na nowo od miłości Maryi, odnawiając nasz Ślub Miłości, którym
ukształtowałyśmy naszą rację bytu, aby w nas tak, jak w Maryi, Bóg miłość stał się ciałem,
życiem, gestem, spojrzeniem, słowem!
Celebrować, przeżywać, głosić
Drogie Siostry, dla nas „rozpocząć na nowo”, znaczy „celebrować” historię tych 100
lat ze zdumieniem i wdzięcznością; znaczy „przeżywać” teraźniejszość naszej Rodziny
zakonnej z entuzjazmem i odpowiedzialnością; znaczy „głosić” życiem i czynami “Caritas
Christi urget nos” i że „miłość i tylko miłość zbawi świat”, z wytrwałą nadzieją i ze wzrokiem
zwróconym w przyszłość powierzoną nam przez Boga, aby wszystko zostało odnowione w
Chrystusie!
Celebrujmy, przeżywajmy i głośmy
przynależności, eklezjalności i komunii.

„razem”,

ożywiając

nasze

poczucie

Stulecie nie może być obchodzone „prywatnie” ani „osobiście”, jest bowiem Świętem
rodziny, rodziny kościelnej i rodziny ludzkiej. Wszystkie nasze inicjatywy wspólnotowe,
prowincjalne czy generalne, zmierzają do tego, aby „żyć” i „wzrastać” w duchu braterstwa,

2

jedności i komunii. To jedność, współpraca i komunia stanowią o sile wspólnoty, prowincji
i całego instytutu!
Drogie Siostry, ten rok jest także ubogacony doświadczeniem Assemblei, zwłaszcza
Assemblei generalnej, która odbędzie się w październiku w Buenos Aires. Przyjmijmy ją
jako wdarzenie opatrznościowe dla nas, jako wezwanie do zweryfikowania, oceny,
zaplanowania i do „rozpoczęcia na nowo”!
Jak już tego doświadczyłyście, Assemblee dotyczyły nie tyle oceny „ilości”, ile „jakości”.
Zatem, „rozpocznijmy na nowo” od Jezusa i Maryi, rozpocznijmy na nowo od miłości i
ofiarujmy Kościołowi i ubogim dar naszego konsekrowanego życia „wykwalifikowanego”,
znaczącego i profetycznego.
Ofiarujmy naszym czasom i naszym kulturom, szczególnie nowym pokoleniom, dar
Zgromadzenia dobrego, prawdziwego i pięknego, owocnego i odważnego, dynamicznego i
twórczego, pociągającego i pełnego entuzjazmu.
Naprzód w Panu!
Drogie Siostry, podążajmy naprzód z odwagą i miłością. Celebrujmy, z udzielającym
się wszystkim, entuzjazmem Stulecie, które stoi już u naszych drzwi! Włączmy w nie jak
najwięcej osób: świeckich, współpracowników, uczniów, sąsiadów, zakonników i zakonnic,
przedstawicieli władz ..., niech wszyscy zostaną włączeni w to dziękczynienie Bożej
Opatrzności, która poprzez Księdza Orione powołala do życia naszą rodzinę SMMM i
podtrzymywała w tych „pierwszych” 100 latach!
„Rozpocznijmy na nowo” wszyscy razem, odnawiając naszą wiarę w moc braterstwa,
„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).
„Rozpocznijmy na nowo”, zawsze z radością i zaufaniem Panu, jak zachęca nas
Papież Franciszek. Wyraźmy także mu, w Święto Apostołów Piotra i Pawła, w Święto
Papieskie, nasze dziecięce przywiązanie do jego nauczania i wierne świadectwo naszego
życia. Módlmy się za niego w duchu najczystszej miłości.
Ave Maria zawsze!
Kontynuujmy 29 dnia każdego miesiąca naszą wspólną modlitwę na Jubileusz
stulecia, która stanowi mały, ale znaczący gest duchowej komunii. W odpowiednim czasie
otrzymacie program Roku Jubileuszowego, który oficjalnie rozpocznie się 2 lutego 2015
roku, który opatrznościowo zostanie ogłoszony Rokiem Życia Konsekrowanego. Otwarcie
Wystawy fotograficznej, która jest na ukończeniu, jest przewidziane na 8 grudnia 2014
roku w Domu za 400 lirów w Tortonie.
Chcę zakończyć słowami Księdza Orione, zawierzając Maryi ten czas przygotawania i
wszystkie nasze inicjatywy:
„Maryja jest naszą obroną ponieważ jest najsłodszą Matką, jest naszą orędowniczką,
naszą nadzieją. Maryja jest Tą, w której powinniśmy złożyć naszą nadzieję.
O Najświętsza Maryjo, zawsze bądź w naszych umysłach i naszych
sercach, w naszej nauce, w pracy, we wszstkich naszych czynach!
Maryja, zawsze Maryja.
Maryja w ucisku, Maryja w radości, Maryja w zdrowiu, Maryja w
chorobie, Maryja w ubóstwie, Maryja w obfitości, Maryja w
upokorzeniach, Maryja w zaszczytach.
Maryja w łasce, Maryja w grzechu, Maryja w młodości, Maryja w
starości, Maryja w życiu, Maryja w śmierci, Maryja w wieczności,
Maryja, zawsze Maryja!”2
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Pisma 71,194; Ksiądz Orione 19 kwietnia 1915 roku.
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Pozostańmy zawsze w komunii i wzajemnej modlitwie. Ogarniam Was siostrzaną
miłością w Panu i pozdrawiam od moich Radnych generalnych.
Wasza siostra:

Sr. M. Mabel Spagnuolo
Przełożona generalna

Rzym, Dom generalny, 29 czerwca 2014roku.
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Święto Papieskie.
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