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“Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary;
domowi Twojemu przystoi świętość
po wszystkie dni, o Panie!”
(Ps 92,5)

Prot. MG 33/14
Kochane Siostry,
z wielką radością zwracam się do Was i zapraszam do włączenia się w piękną
inicjatywę, którą chcemy podjąć z okazji celebrowania 100 – lecia założenia
Zgromadzenia, jak również, aby przygotować się do roku Życia konsekrowanego: dwóch
wydarzeń opatrznościowo zbieżnych w 2015 roku.
Za zgodą Rady generalnej chciałabym zaproponować rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego jakiejś innej naszej Współsiostry. Pomysł ten od kilku miesięcy zrodził
się i dojrzewał w moim sercu i na modlitwie.
Oczywiście cieszymy się i jesteśmy wdzięczne Panu za pozytywny rozwój,
szczególnie w tych ostatnich latach, procesu Sługi Bożej S. M. Palutylli Cavallo, za
ożywienie jej kultu nie tylko w naszych środowiskach, ale także wśród osób świeckich
oraz za wiele łask otrzymanych za jej przyczyną przez tych, którzy ją wzywali z wiarą i
miłością.
Mamy również wiele innych osób bardzo nam drogich, o których pamiętamy ze
względu na świętość ich życia, świadectwo i światło, które pozostawiły w różnych
środowiskach w których jesteśmy obecne.
Na pewno będziecie zastanawiały się: jaka jest motywacja dla rozpoczęcia
kolejnego procesu beatyfikacyjnego? Odpowiedź jest tylko jedna: aby ożywić w nas
pragnienie świętości i zaangażowanie w nią, by szukać innych osób spośród wielu, które
dał nam Pan w czasie tych 100 lat istnienia naszego Zgromadzenia, by były dla nas
bodźcem, przykładem, by dodawały nam odwagi i wstawiały się za nami; osób, które są
nam bliskie w czasie, których sława świętości jest “żywa” w nas, między nami, jak też
wśród wielu świeckich.
We wstępie do Akt XI Kapituły generalnej, myśląc o naszym Stuleciu napisałam,
że, “chcemy dojść do tego ważnego wydarzenia dla naszej Rodziny zakonnej dziękując
Panu i oddając chwałę Jego imieniu: dziękując za świętość naszego założyciela Świętego
Alojzego Orione i wielu naszych Współsióstr, które wyznaczyły nam ślady, po których
idziemy...”1.
Dzisiaj chciałabym, abyśmy wszystkie odnowiły tę wdzięczność i oddały chwałę
Panu przedstawiając Kościołowi nową Współsiostrę. Jednak nie chcemy i nie możemy
tego zrobić tylko jako Rada generalna; w to rozeznawanie, w to wsłuchiwanie się w Ducha
Świętego, w to odkrywanie Woli Bożej chcemy zaangażować wszystkie i każdą z Was.
Dlatego, że świętość jest zawsze darem Boga, to On jest tym, który spotykając serca
otwarte i uległe Jego łasce coraz bardziej czyni je podobnymi do Siebie, bardziej
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Cfr. PSMC, Akta XI Kapituły generalnej, Wprowadzenie, str. 9.

identyfikującymi się z uczuciami Syna, a więc obleczonymi w świętość “która przystoi
Jego domowi”, która jest światłem, przykładem i nadzieją dla Kościoła i świata.
Ksiądz Orione mówił: “Świętości! Pragnienia świętości! Gdy tak będzie, Boże
zamiary wypełnią się na mnie i na was wszystkich. Święty Kościół, papież lud
wierzący...ochrzczeni jak i nie ochrzczeni; sprawiedliwi i biedni grzesznicy nie mogą
niczego innego pragnąć, jak tylko świętości. Obecnie Kościół potrzebuje wielu świętych”.2
W naszym Zgromadzeniu było wiele sióstr, które słuchały Księdza Orione i
przeżyły w wierności i w radości, w miłości, i w świętości swoje życie konsekrowane Bogu!
Teraz chcę prosić każdą PSMC, o współpracę, włączenie się, uczestnictwo w tym
rozeznawaniu.
Po konsultacji z postulatorem, Ks. Aurelio Fusi, pomyślałyśmy, że nie będziemy
przedstawiać wam “imion kandydatek”, co do których miałybyście się wypowiedzieć, ale
prosimy Was o przedstawienie imion Sióstr, by w ten sposób dać wolność Duchowi
Świętemu, waszej intuicji co do życia i opinii świętości naszych Współsióstr, aby
następnie rozeznawać.
Dla wykonania tego zadania w załączonej tabeli przekazuję kilka wskazówek do
wykorzystania w pracy osobistej i wspólnotowej, tak byście mogły modlić się, rozmawiać,
rozeznawać i w końcu zaproponować Współsiostry, które waszym zdaniem cieszą się
“opinią świętości”. Pozostawiam wam wolność rozważnego konsultowania się z innymi
osobami świeckimi lub zakonnymi, dobrze wybranymi, które mogą dać cenny wkład w
Wasze rozeznawanie.
Proszę, abyście ten akt uczestnictwa i komunii zrealizowały jak najszybciej i
przesłały Wasze odpowiedzi do 15 września 2014 na adresmabelspagnuolo@gmail.com
Kochane Siostry, módlmy się razem do Pana, który jest twórcą każdej świętości,
aby ta inicjatywa była przede wszystkim, mocnym czasem łaski, by każda z nas, każda
wspólnota odnowiła pragnienie, miłość i zaangażowanie w świętość.
Prośmy naszego Ojca Założyciela Świętego Alojzego Orione, by nam pomógł i
towarzyszył nam w tej drodze; abyśmy mogły zaczerpnąć z Jego świętości, byśmy żyły z
radością i miłością odnowioną świętością życia. Święci są zawsze światłem dla Kościoła i
świata. Wpatrujmy się w nich z nadzieją! My również możemy dzięki łasce Bożej i naszej
wolności dojść do heroicznej miłości w codzienności naszego życia, w braterstwie i w
misji. Ksiądz Orione nieustannie powtarza: “potrzebuję świętych synów!”. To mówi dzisiaj
do mnie, do ciebie, do nas wszystkich; ”potrzebuję świętych córek!”.
Ave Maria i naprzód! Zawsze naprzód!
Obejmuję z radością i serdecznością w Panu każdą z Was i pozdrawiam w imieniu
Radnych generalnych.
Bądźmy zjednoczone w Eucharystii i wzajemnie wspierajmy się w modlitwie!
Z siostrzanym pozdrowieniem
Sr. M. Mabel Spagnuolo
Przełożona generalna

Rzym, Dom generalny, 16 lipiec 2014
Święto Matki Bożej Szkaplerznej
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