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Prot. MG 27/21 

Najdroższa Siostro,  

      

Tym razem mój list jest skierowany osobiście do Ciebie i chciałabym, aby został także przez 

Ciebie przyjęty z głębokim poczuciem osobistej odpowiedzialności, z myślą o dobru Zgromadzenia  

i jego przyszłości, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się Kapituły Generalnej, którą, jeśli Bóg pozwoli, 

będziemy przeżywać w 2023 roku.         

 Uderzyły mnie słowa papieża Franciszka z jego adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” 

i chcę się nimi z Tobą podzielić na początku tego listu, ponieważ wydają mi się bardzo znaczące          

i motywujące: 

“Chrystus jest «odwieczną Dobrą Nowiną» (Ap 14, 6) i jest «wczoraj i dziś, ten sam także na 

wieki» (Hbr 13, 8), ale Jego bogactwo i piękno są niewyczerpane. On jest zawsze młody i jest zawsze 

źródłem nowości.(…) On może zawsze, dzięki swej nowości, odnowić nasze życie i naszą wspólnotę, 

a chociaż propozycja chrześcijańska przemierza mroczne epoki i słabości Kościoła, nigdy się nie 

starzeje. Jezus Chrystus może również rozbić uciążliwe schematy, w których zamierzamy Go uwięzić, 

i zaskakuje nas swą nieustanną boską kreatywnością. Za każdym razem, gdy staramy się powrócić 

do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne 

formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata.                          

W rzeczywistości każda autentyczna działalność ewangelizacyjna jest zawsze «nowa»”1. 

 

 W tych słowach znajdujemy kilka pomysłów na propozycje, którą dziś chciałabym Tobie  

i wam wszystkim PSMC dać do przemyślenia.  

 Wraz z Radą Generalną oceniłyśmy znaczenie rozpoczęcia drogi przygotowania do XIII 

Kapituły Generalnej zaplanowanej na maj 2023 roku, w sposób zdalny.   

 Drogę przygotowań, którą chcemy odbyć razem, zaczynając od każdej osobiście, w duchu 

współodpowiedzialności, do którego wzywa nas art.163 Norm Generalnych, wsłuchując się w myśli, 

poglądy i słowa wszystkich, od najbogatszych w lata i doświadczenia, po najmłodsze i te, które 

dopiero rozpoczynają podróż w Zgromadzeniu.       

 Papież ukazuje nam piękno Chrystusa i Jego Ewangelii, „piękno zawsze stare i zawsze 

nowe” jak mówi św. Augustyn, które z jednej strony zachęca nas do kontemplacji, zdumienia, 

wewnętrznego zaangażowania, z drugiej, niezmiennie wzywa do działania, wysiłku w uczynieniu go 

żywym, nowym, świeżym i ofiarowania go światu w każdej kulturze, w każdym czasie i momencie 

historycznym.         

 Dlatego „kontemplacja” i „działanie”, przyjęcie i zaangażowanie zawsze idą w parze. 

 Zgromadzenie, które przyjmuje i odnawia się, które szuka „nowości Ducha”, zdolne do 

przejścia przez epoki światła, a także ciemności i słabości, które nie pretenduje do uwięzienia 

charyzmatu i ekspresji Ewangelii, a więc, Zgromadzenie żywe, które nigdy się nie starzeje, które 

zaskakuje i jest zaskakiwane nieustanną boską kreatywnością, która, zgodnie ze słowami Papieża, 

może być generowana i wyrażana tylko poza nudnymi i powtarzającymi się schematami. 

 

 Ponadto w cytowanym powyżej fragmencie z EG znajdujemy również głębokie                           

i praktyczne wskazówki, aby ucieleśnić ten dynamiczny sposób życia powołaniem i misją, trwać         

 
1 Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska “Evangelii Gaudium”, n. 11. 

 “Oto Ja dokonuję rzeczy nowej:  
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w postawie stałej kontemplacji i działania, twórczej wierności Ewangelii, charyzmatowi i znakom 

czasów: 

-  powrót do źródeł i odzyskanie pierwotnej świeżości Ewangelii, 

-  otwarcie nowych ścieżek, nowych metod twórczych, 

-  poszukiwanie innych form wyrazu i bardziej wymownych znaków, 

-  odkrywanie nowych słów pełnych nowego sensu dla dzisiejszego świata. 

 Jestem pewna, że czytając przesłanie Papieża, również i Ty w swoim sercu z mocą słyszysz 

echo słów naszego Założyciela:        

“Dusz, dusz! Oto całe nasze życie! Oto nasze zawołanie, nasz program! Oto cała nasza dusza 

i całe nasze serce. Dusz, dusz! Aby łatwiej nieść zbawienie duszom, trzeba również stosować pewne 

nowe metody i nie zasklepiać się w formach, które już się nie podobają czy stają się przestarzałe                      

i nieużyteczne (…) Szanujmy również te formy i zwyczaje, które nam mogą się wydawać nieco 

świeckie. Szanujmy je i - jeżeli trzeba - stosujmy je bez obawy, bez uprzedzeń. Należy tylko zachować 

istotę rzeczy! To by było wszystko. Czasy płyną szybko i ciągle się zmieniają, a my we wszystkim, co 

nie dotyczy doktryny i moralności chrześcijańskiej i Kościoła, powinniśmy iść i postępować na czele 

czasów i narodów, a nie w tyle, i nie powinniśmy pozwolić się wlec. Żeby móc pociągnąć narody                        

i ludzi młodych do Kościoła i do Chrystusa, musimy kroczyć na czele”2.     

 Najdroższa Siostro, Twoja osobista, odpowiedzialna - jako "córki Zgromadzenia" - 

odpowiedź będzie fundamentalna dla przygotowania Kapituły Generalnej, która w tym historycznym 

momencie, naznaczonym wielkimi wyzwaniami i cierpieniami przyczyni się do dostrzeżenia                              

i zaproponowania wszystkim PSMC nowych i skutecznych perspektyw misyjnych i apostolskich oraz 

odnowienia zobowiązań do świętości w Kościele.     

 Dlatego zapraszam Cię do przygotowania się modlitwą i refleksją do udzielenia odpowiedzi 

poprzez słuchanie tego, co Duch powie Twojemu sercu i sumieniu, w otwartości na słowo Kościoła, 

Księdza Orione i znaki czasu, aby wnieść swój wkład z odwagą, wolnością i duchem przynależności, 

ponieważ Zgromadzenie „ jest Twoje”, Zgromadzeniem „ jesteś Ty”, a jego przyszłość i płodność 

zależą „ od Ciebie”!         

 Kwestionariusz, który został już przekazany przełożonym prowincjalnym i regionalnym, 

teraz trafia do Ciebie, Siostro o Ślubach Wieczystych, do Ciebie Juniorystko, Nowicjuszko… aby 

pomóc Ci przezwyciężyć wszelkie wątpliwości. Twój głos jest bardzo ważny i będzie traktowany na 

równi z głosem wszystkich PSMC. Wynik tej ankiety zostanie dalej przekazany wszystkim PSMC                                    

i wykorzystany do przygotowania Kapituły Generalnej.      

 Proszę o przesłanie Twojej osobistej odpowiedzi na mój e-mail 

(mabelspagnuolo@gmail.com).  Jeśli nie masz możliwości wysłania pocztą elektroniczną, możesz 

to zrobić pewną, bezpieczną i priorytetową pocztą tradycyjną, do 15 września 2021 r., 

zaadresowaną na moje imię i na adres Domu Generalnego: Via Monte Acero 5, 00141 Rzym. 

 Najdroższa Siostro, modlę się za Ciebie i czekam na Twoją cenną odpowiedź. 

 Zawierzamy ten czas łaski naszemu umiłowanemu Założycielowi św. Alojzemu Orione          

i św. Józefowi w tym roku Jemu poświęconym, a trzymając się dłoni Maryi, Matki Bożej Opatrzności, 

kroczymy z wiarą, nadzieją i odwagą, prosząc Ją dla naszej rodziny zakonnej o przygotowanie do 

przyjęcia i życia Wolą Bożą, która się objawi w czasie XIII Kapituły Generalnej.  

Zdrowaś Maryjo i naprzód! 

Obejmuję Cię siostrzanym uściskiem w Jezusie, 

  

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

Rzym, Dom generalny, 19 lipca 2021. 

 
2 Listy 82,71-72; list do ks. K. Pensa, Tortona, 5 sierpnia 1920. 
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