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Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizacji 
– prowadź nas!
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Dinia Bellotti namalowała obraz w lipcu 1992 roku na prośbę pp. Jana 
Pawła II, który pragnął by Maryja była czczona jako Gwiazda Ewangeliza-
cji. Ubolewał bowiem nad tym, że choć nazywana tak już przez pp. Pawła 
VI w Evangelii nuntiandi (p. 82) nie doczekała się swego ikonograficznego 
wizerunku. Jan Paweł II wielokrotnie przyzywał jej orędownictwa w swoich 
dokumentach jako Maryję Gwiazdę Nowej Ewangelizacji i jej zawierzył to 
wyjątkowe dzieło, które wyznacza drogę Kościoła na obecny czas. Powie-
dział także: „Potrzebna jest ikona wraz ze specjalną modlitwą, stanowiące 
środek przekazu dla propagowania jej kultu i zawierzenia”. Obiecał rów-
nocześnie, że sam ją napisze. Podczas audiencji generalnej w dniu 21 paź-
dziernika1992 roku, ikona została pobłogosławiona przez Jana Pawła II. W 
listopadzie 2008 roku, pp. Benedykt XVI ukoronował ikonę Maryi Gwiazdy 
Ewangelizacji.

Z HISTORII OBRAZU 
SŁÓW KILKA

OPIS WIZERUNKU PATRONKI DZIEŁA NOWEJ 
EWANGELIZACJI

EWANGELIZACJA

Maryja jako pierwsza ewangeliza-
torka wiedząc, że nosi w swoim łonie 
Syna Bożego, biegnie, aby spotkać się 
ze swoją kuzynką, Elżbietą. Udaje się 
do niej, aby ofiarować swoją pomoc, 
ale niesie jej, przede wszystkim, tego 
Chrystusa, który, tym wszystkim, któ-
rzy Go poznają i przyjmą, daje praw-
dziwą radość, której im nikt nie będzie 
nigdy mógł odebrać. Ewangelizować – 
znaczy przede wszystkim nieść Jezusa 
Chrystusa naszym braciom i siostrom, 
którzy Go jeszcze nie znają, nieść Do-
brą Nowinę, czyli nieść radość.

Ewangelizować znaczy, jak powie-
dział anioł pasterzom w Betlejem, 
„Głosić radość, która jest dla wszyst-
kich ludzi”. Chrześcijańskie głosze-
nie nie ma na celu jedynie rozpro-
szenia smutków jakiejś pojedynczej 
samotnej duszy. To jest radość dla 
wszystkich, dla wszystkich narodów, 
w każdym czasie i na wszystkich kon-
tynentach. Głosi to sama Maryja po 
radosnym przywitaniu Elżbiety, kiedy 
wznosi do Pana swoją pieśń dzięk-
czynienia: Magnificat (Łk 1, 46nn). Tę 
samą radość, która jest dobrą nowiną 
– obietnicą całkowitego wyzwolenia 
dla wszystkich narodów, będzie na-
stępnie głosił w sposób szczególny 
Jezus w synagodze w Nazarecie, na 
początku swojej misji, cytując i ako-
modując do siebie proroctwo Izajasza: 
„Duch Pański spoczywa na Mnie, po-
nieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewido-
mym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał 
rok łaski od Pana.” (Łk 4, 18nn).

Kilka słów z mojej historii

Pierwszy raz zobaczyłem obraz 
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
w roku 1992. Został On przywieziony 
z Włoch gdzie znajduje się oryginał. 
Wrażenie które na mnie zrobił nie 
było oszałamiające jak miało to nie-
raz miejsce w zetknięciu się z wielki-
mi dziełami sztuki.  W przebogatym 
dorobku wybitnych mistrzów pędzla 
znajdujemy wiele wyjątkowych dzieł 
sztuki ukazujących postać Maryi w 
godnych zachwytu formach. Ten ob-
raz nie należał w mym odczuciu do 
nich. Pięć lat przeleżał w jednej z ksią-
żek gdzie czekał pokornie na swój 
czas odkrycia jako cennego daru. Rze-

czywiście jest jak ikona, przed którą 
stając pokornie, można doświadczyć 
swoistego otwarcia rzeczywistości 
widocznej dla ludzi wiary.

 

Teologia Wizerunku

Prostota i ubóstwo
Prosta dziewczyna przekra-

czająca próg domu. Przystająca w 
drzwiach, w półobrocie zwrócona 
obliczem w kierunku patrzących na 
wizerunek. Odziana w szaroniebie-
ską zgrzebną suknię bez jakichkol-
wiek zdobień, zdająca się przynale-
żeć do rodu ludzi prostych i raczej 
ubogich. Nie jest to madonna za-
siadająca w szczerozłotej koronie i 
splendorze ludzi wielkich tego świa-
ta. Urzeka swoją prostotą i zaufa-
niem, choć na obliczu widać zanie-
pokojenie niepozbawione racji.

Otaczający świat
Za stojącą Maryją można do-

strzec pogrążony w półmroku i 
bezkształcie świat. Bezkształtność 
owa może jednak zapowiadać to co 
dopiero się pojawia – rzeczy nowe, 
nieznane, mające w sobie zdolność 
do przybrania formy, nie jakby same 
z siebie ale z możności zawierającej 
zamysł Stwórcy.  Wydaje się jednak, 
że nie nastąpi on samoczynnie, wy-

maga czyjejś interwencji, czyjegoś 
zaangażowania.

Nadzieja – Gwiazda
Na horyzoncie nieboskłonu poja-

wia się skromne światełko gwiazdy 
zarannej, zapowiadającej nowy czas, 
nowy dzień, nową epokę… Ta gwiaz-
da nie świeci własnym blaskiem, od-
bija światło pochodzące z samego 
źródła jasności. Obrócona we wła-
ściwą stronę i pod odpowiednim na-
chyleniem staje się niejako lustrem 
odbijającym, usługującym sama 
sobą. Jej naturą jest być w bezinte-
resownej służbie dla innych. Staje 
się nadzieją, że po niepewności nocy 
przychodzi światło, w którym widać 
rzeczy takimi jakimi widzi je Bóg.

Jezus – drogocenny skarb
Niewiasta trzyma w swych ra-

mionach drogocenny skarb, jakby 
odpowiedź na pilną potrzebę świata 
– małego Jezusa, jedynego Zbawicie-
la świata. To małe bezbronne dziec-
ko przelewające się przez ramiona 
matki jest jedyną nadzieją i źródłem. 
Nadzieją, ponieważ to On przynosi 
dar nowego życia w Duchu Świętym 
każdemu kto jest spragniony, kto 
chce Go przyjąć jak małe, bezbron-
ne, potrzebujące miłości i ciepła 
oraz opieki dziecko. Źródłem, bo tak 
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jak w kompozycji obrazu wydaje się 
być źródłem jego światła, tak wnosi 
On na świat światło, w którym każ-
dy może rozpoznać samego siebie i 
plan Boga.

Bóg wierny i kochający
Mały  Jezus trzyma w dłoniach 

świeżą, zieloną gałązkę drzewa oliw-
nego jakby zapowiedź ustępującego 
potopu, bezładu i bezkształtu, przy-
pominającą pierwociny odnowionej 
ziemi – powód radości ocalonego 
Noego. Zdaje się ona potwierdzać, że 

Bóg jest wierny w swoich słowach, 
obietnicach i miłości.

Opuszczająca Wieczernik
Ramą obrazu są drzwi, może to 

drzwi Wieczernika po doświadcze-
niu przyjścia ognia Ducha. W oczach 
Maryi można odnaleźć pytanie skie-
rowane do tych, którzy przeżywa-
ją radość chrztu w Duchu Świętym, 
którym jest dobrze w braterskiej 
wspólnocie: „Mając doświadczenie 
Zmartwychwstałego, ognia Pięć-
dziesiątnicy, radości wspólnoty Ko-

ścioła, chcesz zostać w Wieczerniku? 
Chcesz to doświadczenie zatrzymać 
wyłącznie dla siebie? Czy pójdziesz 
w świat, by zanieść Jezusa?”

Nic więcej
Maryja nie ma nic więcej, nic cen-

niejszego – ma tylko Jezusa. To On 
jest Tym, którego potrzebuje świat, 
a w nim każdy człowiek. Może mamy 
za dużo, że nie głosimy Jezusa?

 
ks. Artur Godnarski

Sekretarz KEP ds. Nowej Ewangelizacji

św. Jan Paweł II
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Drodzy bracia i siostry,
Pragnę wyrazić wdzięczność 

Bogu za zaangażowanie, z jakim 
przeżywany był w całym Kościele, w 
październiku ubiegłego roku, Nad-
zwyczajny Miesiąc Misyjny. Jestem 
przekonany, że przyczynił się on do 
pobudzenia nawrócenia misyjne-
go w wielu wspólnotach, na drodze 
wskazanej przez temat: „Ochrzczeni 
i posłani: Kościół Chrystusa w misji 
na świecie”.

W tym roku, naznaczonym cier-
pieniami i wyzwaniami spowodo-
wanymi przez pandemię Covid 19, 
to misyjne pielgrzymowanie całego 
Kościoła trwa nadal w świetle słowa, 
które znajdujemy w opisie powoła-

nia proroka Izajasza: „Oto ja, poślij 
mnie!” (Iz 6, 8). Jest to nieustannie 
nowa odpowiedź na pytanie Pana: 
„Kogo mam posłać?” (tamże). To 
powołanie pochodzi z serca Boga, z 
Jego miłosierdzia, które rzuca wy-
zwanie zarówno Kościołowi, jak i 
ludzkości w obecnym kryzysie świa-
towym. „Podobnie, jak uczniów z 
Ewangelii, ogarnęła nas niespodzie-
wana i gwałtowna burza. Uświa-
domiliśmy sobie, że jesteśmy w tej 
samej łodzi, wszyscy słabi i zdezo-

rientowani, ale jednocześnie ważni, 
wszyscy wezwani do wiosłowania 
razem, wszyscy potrzebujący, by po-
cieszać się nawzajem. Na tej łodzi... 
jesteśmy wszyscy. Tak jak ci ucznio-
wie, którzy mówią jednym głosem i 
wołają w udręce: „giniemy” (w. 38), 
tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że 
nie możemy iść naprzód każdy na 
własną rękę, ale jedynie razem” 
(Rozważanie na Placu św. Piotra, 27 
marca 2020 r.). Jesteśmy napraw-
dę zaskoczeni, zdezorientowani i 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2020 R.

„OTO JA, 
POŚLIJ MNIE!” 

(IZ 6,8)
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przestraszeni. Cierpienie i śmierć 
sprawiają, że doświadczamy naszej 
ludzkiej kruchości; ale jednocześnie 
wszyscy dostrzegamy silne pragnie-
nie życia i wyzwolenia od zła. W tym 
kontekście, powołanie do misji, za-
proszenie do wyjścia ze swoich ogra-
niczeń ze wzglądu na miłość Boga i 
bliźniego jawi się jako szansa dzie-
lenia się, służby,  wstawiennictwa. 
Misja, którą Bóg powierza każdemu 
z nas, sprawia, że przechodzimy od 
bojaźliwego i zamkniętego „ja” do 
„ja” odnalezionego i odnowionego 
przez dar z siebie.

W ofierze krzyżowej, w której 
wypełnia się misja Jezusa (por. J 19, 
28-30), Bóg objawia, że Jego miłość 
jest dla każdego i dla wszystkich 
(por. J 19, 26-27). I prosi nas o naszą 
osobistą gotowość do bycia posła-
nymi, ponieważ On jest Miłością w 
odwiecznej dynamice misyjnej, za-
wsze wychodzącej poza siebie same-
go, aby dać życie. Z miłości do czło-
wieka, Bóg Ojciec posłał swego Syna 
Jezusa (por. J 3, 16). Jezus jest misjo-
narzem Ojca: Jego Osoba i Jego dzie-
ło jest całkowitym posłuszeństwem 
woli Ojca (por. J 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; 
Hbr 10, 5-10). Z kolei Jezus, dla nas 
ukrzyżowany i zmartwychwstały, 
pociąga nas w swojej dynamice mi-
łości swoim Duchem, ożywiającym 
Kościół, który czyni nas uczniami 
Chrystusa i posyła nas na misje do 
świata i do narodów.

„Misja, «Kościół wychodzący» nie 
jest programem, zamiarem, który 
należy zrealizować wysiłkiem woli. 
To Chrystus sprawia, że Kościół wy-
chodzi ze swoich ograniczeń. W mi-
sji głoszenia Ewangelii wyruszasz, 
ponieważ Duch cię pobudza i nie-
sie” (Senza di Lui non possiamo far 
nulla, LEV - San Paolo, 2019, 16-17). 
Bóg zawsze miłuje jako pierwszy i 
z tą miłością nas spotyka i nas po-
wołuje. Nasze osobiste powołanie 
wynika z faktu, że jesteśmy synami 
i córkami Boga w Kościele, będącym 
Jego rodziną, braćmi i siostrami w tej 
miłości, której świadectwo dał nam 
Jezus. Wszyscy jednak mają ludzką 
godność opartą na Bożym powo-
łaniu, aby byli dziećmi Bożymi, i by 
stawali się w sakramencie chrztu i w 
wolności wiary tym, czym są od za-
wsze w sercu Boga.

Już fakt, że otrzymaliśmy darmo 

życie, stanowi domyślne zaprosze-
nie do wejścia w dynamikę daru z 
siebie: ziarno, które w ochrzczonych 
nabierze dojrzałej formy jako od-
powiedź na miłość w małżeństwie 
i dziewictwie dla królestwa Boże-
go. Życie ludzkie rodzi się z miłości 
Boga, wzrasta w miłości i dąży ku 
miłości. Nikt nie jest wykluczony z 
miłości Boga, a w świętej ofierze Je-
zusa Syna na krzyżu Bóg zwyciężył 
grzech i śmierć (por. Rz 8, 31-39). Dla 
Boga zło - a nawet grzech - staje się 
wyzwaniem, by kochać i to kochać 
coraz bardziej (por. Mt 5, 38-48; Łk 
23, 33-34). Dlatego w tajemnicy pas-
chalnej Boże miłosierdzie leczy pier-
wotną ranę ludzkości i wylewa się 
na cały wszechświat. Kościół - po-
wszechny sakrament miłości Boga 
do świata - kontynuuje w dziejach 
misję Jezusa i posyła nas wszędzie, 
aby przez nasze świadectwo wiary 
i głoszenie Ewangelii Bóg mógł po-
nownie ukazać swoją miłość oraz 
dotknąć i przemienić serca, umysły, 
ciała, społeczeństwa i kultury w 
każdym miejscu i czasie.

Misja jest wolną i świadomą od-
powiedzią na powołanie Boga. Ale 
to powołanie możemy dostrzec 
tylko wtedy, gdy przeżywamy oso-
bistą relację miłości z Jezusem ży-
jącym w swoim Kościele. Zadajmy 
sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi 
na przyjęcie obecności Ducha Świę-
tego w naszym życiu, do usłyszenia 
powołania na misję, czy to na drodze 
małżeństwa, czy też na drodze dzie-
wictwa konsekrowanego lub świę-
ceń kapłańskich, a w każdym razie 
w zwykłym powszednim życiu? Czy 
jesteśmy gotowi, aby być posłanymi 
wszędzie, żeby świadczyć o naszej 
wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, 
aby głosić Ewangelię zbawienia Je-
zusa Chrystusa, aby mieć udział w 
Bożym życiu Ducha Świętego budu-
jąc Kościół? Czy podobnie jak Ma-
ryja, Matka Jezusa, jesteśmy goto-
wi bez zastrzeżeń służyć woli Bożej 
(por. Łk 1, 38)? Ta wewnętrzna dys-
pozycyjność jest bardzo ważna, aby 
móc odpowiedzieć Bogu: „Oto ja, po-
ślij mnie!” (Iz 6, 8). I to nie w sposób 
abstrakcyjny, ale w dniu dzisiejszym 
Kościoła i historii.

Zrozumienie tego, co Bóg nam 
mówi w tych czasach pandemii, sta-
je się wyzwaniem także dla misji Ko-

ścioła. Choroba, cierpienie, strach i 
izolacja wzywają nas do zadawania 
sobie pytań. Ubóstwo osób umie-
rających samotnie, tych, którzy są 
pozostawieni sami sobie, tracących 
pracę i płacę, tych, którzy nie mają 
domu i pożywienia, każe się nam 
zastanowić. Zmuszeni do dystan-
su fizycznego i do pozostawania w 
domu, jesteśmy zaproszeni do po-
nownego odkrycia, że potrzebujemy 
relacji społecznych, a także wspól-
notowej relacji z Bogiem. Sytuacja 
ta, nie powiększając naszej nieuf-
ności i obojętności, powinna skłonić 
nas do zwrócenia większej uwagi na 
nasz sposób odnoszenia się do in-
nych. A modlitwa, w której Bóg do-
tyka i porusza nasze serca, otwiera 
nas na potrzebę miłości, godności i 
wolności naszych braci, a także na 
troskę o całe stworzenie. Niemoż-
ność gromadzenia się jako Kościół w 
celu sprawowania Eucharystii spra-
wia, że mamy udział w sytuacji wielu 
wspólnot chrześcijańskich, które nie 
mogą odprawiać Mszy św. w każdą 
niedzielę. W tym kontekście jest do 
nas ponownie skierowane pytanie, 
które zadaje nam Bóg: „Kogo mam 
posłać?”, i oczekuje On od nas wiel-
kodusznej i stanowczej odpowiedzi: 
„Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Bóg 
wciąż szuka, kogo mógłby posłać 
na świat i do narodów, aby dawać 
świadectwo o Jego miłości, o Jego 
zbawieniu od grzechu i śmierci, Jego 
wyzwoleniu od zła (por. Mt 9, 35-38; 
Łk 10, 1-12).

Obchody Światowego Dnia Mi-
syjnego oznaczają również potwier-
dzenie, że modlitwa, refleksja i po-
moc materialna z waszych ofiar są 
szansą na aktywne uczestnictwo w 
misji Jezusa w Jego Kościele. Miłość 
wyrażona w zbiórkach podczas cele-
bracji liturgicznych trzeciej niedzie-
li października ma na celu wspar-
cie pracy misyjnej, prowadzonej w 
moim imieniu przez Papieskie Dzie-
ła Misyjne, aby wyjść naprzeciw du-
chowym i materialnym potrzebom 
narodów i Kościołów na całym świe-
cie, dla zbawienia wszystkich.

Niech Najświętsza Maryja Panna, 
Gwiazda Ewangelizacji i Pocieszy-
cielka strapionych, misyjna uczenni-
ca swego Syna Jezusa, nadal wstawia 
się za nami i niech nas wspiera.

Źródło: Vatican.va
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W sobotę, 3 października 2020 r., podczas prywatnej pielgrzymki do Asyżu, przy grobie św. Francisz-
ka papież Franciszek podpisał swą najnowszą encyklikę zatytułowaną „Fratelli tutti”, poświęconą bra-
terstwu i przyjaźni społecznej. Treść Encykliki została ogłoszona 4 października – w dniu wspomnienia 
liturgicznego św. Franciszka z Asyżu. Pierwsze słowa encykliki: „Fratelli tutti”, stanowiące zarazem jej 
tytuł, papież zapożyczył z „Napomnień” św. Franciszka z Asyżu.

„Fratelli tutti”, napisał św. Franciszek 
z Asyżu, zwracając się do wszystkich 
braci i sióstr i proponując im formę ży-
cia, mającą posmak Ewangelii. Wśród 
jego rad chcę podkreślić jedną, w której 
zachęca do miłości, wykraczającej poza 
granice geografii i przestrzeni. W niej 
nazywa błogosławionym tego, który tak 
kocha „swego brata będącego daleko 

„FRATELLI TUTTI”
od niego, jak gdyby był z nim”. W tych 
kilku prostych słowach wyjaśnił istotę 
otwartego braterstwa, które pozwala 
rozpoznać, docenić i miłować każdą oso-
bę niezależnie od bliskości fizycznej, nie-
zależnie od miejsca na świecie, w którym 
się urodziła lub w którym mieszka.

Ten Święty, znany z miłości bra-
terskiej, prostoty i radości, który zain-

spirował mnie do napisania encykliki 
Laudato si’, ponownie motywuje mnie 
do poświęcenia tej nowej encykliki bra-
terstwu i przyjaźni społecznej. Św. Fran-
ciszek, który czuł się bratem słońca, 
morza i wiatru, wiedział, że jest jeszcze 
bardziej zjednoczony z tymi, którzy tak 
samo żyją w ciele jak on. Wszędzie roz-
siewał pokój i podążał u boku ubogich, 
opuszczonych, chorych, odrzuconych, 
ostatnich.

Zachęcamy do lektury całości 
dokumentu, który dostępny jest na 
stronie internetowej Zgromadzenia: 
www.franciszkanki-sandomierz.pl

Papież Franciszek zainspirowany postawą św. Franciszka z Asyżu 
napisał do wiernych encyklikę „Fratelli tutti”. Zaczyna ją od słów:
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MISJA JEZUSA…
Misja Jezusa trwa. Bardzo nam za-

ufał powierzając swój najcenniejszy 
skarb - Ewangelię o Królestwie Bożym, 
czyli tak naprawdę SIEBIE SAMEGO. 
Jak z każdym innym darem: można go 
nie odpakować, odstawić na półkę, lub 
korzystać tylko dla siebie. Jak to jest u 
mnie?

CAŁY KOŚCIÓŁ CAŁEMU ŚWIATU
W Ewangelii Jezus posyła siedem-

dziesięciu dwóch uczniów do wszyst-
kich okolicznych miejscowości, aby 
przygotowali Mu drogę. Uczniowie 
mają wyjść na ulice, chodzić od domu 
do domu, głosić Ewangelię i uzdrawiać 
chorych. Jest to inna grupa niż Dwu-
nastu, dlatego dziś nazwalibyśmy ich 
świeckimi, będącymi po prostu świad-
kami nauczania Jezusa. Symboliczną 
liczbę 72 (w niektórych rękopisach 70) 
możemy tłumaczyć na dwa sposoby:

1. Liczba narodów nieżydowskich, 
o których wspomina Stary Testament, 
czyli cały ówczesny świat. Uczniowie 
mają po prostu iść i być ze WSZYST-
KIMI, którzy potrzebują usłyszeć Do-
brą Nowinę, bez względu czy ktoś jest 
poganinem, grzesznikiem, niewierzą-
cym, homoseksualistą itp. Dobra No-
wina jest skierowana do wszystkich, 
którzy cierpią jakąkolwiek biedę, na 
duchu czy na ciele.

2. Powszechność powołania do 
ewangelizacji. Misję głoszenia Ewan-
gelii Jezus powierzył nie tylko Aposto-
łom (biskupom i księżom), ale również 
świeckim. Każdy z nas, bez wyjątku, 

jest wybrany i posłany przez samego 
Jezusa, aby na sposób właściwy swo-
jemu powołaniu ewangelizował.

WSZYSCY, CZYLI JA TEŻ?
Kiedy mówi się „cały Kościół”, 

„wszyscy są posłani do ewangelizo-
wania”, oglądamy się zazwyczaj na in-
nych. Bardzo trudno nam zrozumieć, 
że naprawdę każdy z nas jest posła-
ny, aby rodzić wiarę u innych. Jest to 
w chrześcijaństwie coś normalnego 
i wręcz obowiązkowego. Ostatni pa-
pieże bez przerwy przypominają nam 
o tym, ale musi chyba upłynąć jeszcze 
dużo czasu, zanim będziemy przycho-
dzić do spowiedzi i wyznawać „Oskar-
żam się, że nie dzieliłem się swoją 
wiarą…”. 

O ile jesteśmy jeszcze w stanie zro-
zumieć, że trzeba się modlić, chodzić 
do kościoła, nawracać, to czymś wręcz 
niepojętym jest to, że trzeba również 
dzielić się wiarą z innymi, czuć się od-
powiedzialnym za zbawienie wieczne 
moich najbliższych, napominać swoich 
przyjaciół.

OTO JA, ALE POŚLIJ JEGO…
Pytanie o ewangelizację, to tak na-

prawdę pytanie o miłość.
- Kocham Boga (i siebie), gdy roz-

wijam swoją wiarę, pracuję nad sobą, 
modlę się

- Kocham bliźniego swego, gdy 

dzielę się z innymi Jezusem, gdy anga-
żuję się w różne dzieła, aby inni mogli 
poznać Boga.

Może warto dziś nazwać pewne 
rzeczy po imieniu i powiedzieć sobie 
wprost: Panie Boże, tak jak umiem, ko-
cham Cię, ale moich braci już nie. „Oto 
ja” - modlę się, nawracam, ale „poślij 
jego” - bo nie kocham moich braci, nie 
zależy mi na ich wiecznym szczęściu. 
Z różnych powodów (zadowolenie z 
własnej modlitwy, lęk przed innymi, 
opór, wstyd) skupię się tylko na sobie. 
Udam, że nie widzę, że tyle osób obok 
mnie idzie drogą samozatracenia. Bez 
spotkania z żywym Jezusem czeka ich 
pustka, samotność, rozbita rodzina i 
być może nawet wieczne potępienie, 
ale moje powody, żeby im tego nie po-
wiedzieć są ważniejsze.

Uczeń Jezusa, który nie ewange-
lizuje to karykatura chrześcijaństwa; 
to człowiek bez jednej nogi i ręki. Proś 
Pana dziś, aby uzdrowił cię z lęku i 
niewłaściwej miłości własnej. Módl 
się, abyś usłyszał w sercu osobiste 
wezwanie Jezusa: „Nie bój się! Posy-
łam cię! Wyposażam cię we wszystko, 
co ci potrzebne do misji. Nie powołuję 
doskonałych, ale udoskonalam wy-
branych. Będę cały czas z tobą!” 

Ks. Piotr Spyra
Dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji
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Św. Franciszek z Asyżu

Modlitwa do Stwórcy

Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego,
który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością,
zaszczep w nasze serca ducha braterstwa.
Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu, sprawiedliwości i pokoju.
Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata,
bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen.
Niech nasze serce otworzy się
na wszystkie ludy i narody ziemi,
by rozpoznać dobro i piękno,
które zasiałeś w każdym z nich,
aby zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów,
wspólnych nadziei. Amen.
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W SZKOLE 
ŚW. FRANCISZKA

„Dzwony Asyżu, wołające dotąd 
głosem św. Franciszka 

,,miłość nie jest  kochaną”
obudźcie we mnie to, co najlepsze”

 (ks. M. Nowak)

Kolejny tydzień w szkole: dzwon-
ki, prace domowe, plany, progra-
my i blednące powoli wspomnienia 
z wakacji. Pozostają jeszcze te, któ-
rym towarzyszyły szczególne emocje 
i wielkie zachwyty. Może to był widok 
„jaskółczych gniazd” na Capri, plac 
św. Piotra w Rzymie, Grecja czy Tur-
cja z zapierającymi dech widokami, 
a przecież w te wakacje było tak bar-
dzo inaczej... poznane nowe miejsca 
i powroty do tych znanych i lubianych. 
To wczesna godzina dnia, aby wyru-
szyć na górski szlak czy spacer leśną 
drogą wśród brzóz i widok zachodzą-
cego słońca nad rodzinnym domem. 

Czwarty dzień października dla 
bardzo wielu rodzin zakonnych to 
wielkie święto zakonodawcy – Świę-
tego Franciszka z Asyżu nazywanego 
również Serafickim. W oparciu o jego 
Regułę przeznaczoną dla trzech zako-
nów powstało i nadal powstaje wiele 
zgromadzeń zakonnych. 

Być uczniem św. Franciszka, to cią-
gle uczyć się w jego szkole bez dzwon-
ków i ocen semestralnych, może tylko 
czasem ważne wydarzenie uświado-
mi kolejny etap rozwoju w życiu we-
wnętrznym, a nie tylko mijanie czasu.

Być uczniem św. Franciszka, to 
szanować Boży dar – świat i umieć 
się zachwycać każdego dnia na nowo 
zachwycać, aby wielbić Stwórcę. Nie 
można jednak tylko poprzestać na 
zachwytach przyrodniczych, fascyna-
cjach i działaniach ekologicznych.

Być uczniem św. Franciszka, to sza-
nować każdego człowieka i szanować 
samego siebie, aby wymagać więcej 
od siebie a innym więcej dawać. 

Najpiękniejszą lekcją ofiarnej 
miłości jest Eucharystia. To uczest-
nictwo we Mszy świętej i słuchanie 
słowa Bożego było dla Franciszka źró-
dłem miłości do Miłości Niekochanej 
i apostolskiego zaangażowania. Styg-
maty – bolesny dar i dowód Chrystu-
sowej miłości prowadził Franciszka 

drogą krzyżową, taką codzienną, na 
której cierpienie zamieniał w cenny 
dar dla Boga. Czy jesteśmy gotowi na 
takiego Nauczyciela i taką szkołę?

Czy to wizja idealnej szkoły Św. 
Franciszka, idealnego świata? Tyl-
ko pozornie świata nierealnego, ale 
upragnionego świata Bożej harmonii 
o który warto zabiegać i się starać 
z błogosławieństwem Serafickiego 
Ojca: 

„I ktokolwiek to zachowa, niech 
w niebie będzie napełniony błogosła-
wieństwem Ojca Najwyższego, a na 
ziemi błogosławieństwem umiłowa-
nego Syna Jego z najświętszym Du-
chem Pocieszycielem i ze wszystkimi 
mocami niebios, i ze wszystkimi świę-
tymi. 

A ja, brat Franciszek, najwier-
niejszy wasz sługa (jak tylko mogę 
wewnętrznie i zewnętrznie), po-
twierdzam wam to najświętsze bło-
gosławieństwo” (Testament 40 – 41). 

s. Wiesława CFS

Asyż. Bazylika 
św. Franciszka. 
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NOWY ETAP 
– NOWY POCZĄTEK

W KOŃCU NASTAŁ TEN UPRAGNIONY DZIEŃ!
CIESZYMY SIĘ Z KAŻDEJ SPĘDZONEJ CHWILI Z SIOSTRAMI, 

KTÓRĄ DAJE NAM BÓG

3 października 2020 r., w I sobotę 
miesiąca i Wigilię Uroczystości św. 
Franciszka - w Godzinie Miłosierdzia, 
nasze kandydatki Angelika i Natalia 
po odbytej formacji w aspiranturze, 
zostały w obecności całej wspólno-
ty sióstr posługujących w Bazylice 
św. Kazimierza w Radomiu, przyjęte 
przez Matkę Victorię Kwiatkowską 
do postulatu Zgromadzenia Córek 
św. Franciszka Serafickiego. 

Kandydatki do tej chwili przygo-
towywały się pod duchową opieką  
s. Mistrzyni Julii, czego zwieńcze-
niem była Nowenna do św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i dzień skupienia. 

Ceremonia miała miejsce w ka-
plicy zakonnej domu sióstr. Na znak 
rozpoczynającego się nowego eta-
pu formacji, postulantki otrzymały 
medaliki z wizerunkiem Serca Pana 
Jezusa i modlitewniki zakonne - na 
znak przynależności do rodziny za-
konnej.

Zawsze, kiedy młody człowiek 
odpowiada Bogu na łaskę powołania 
zakonnego, jest święto. „Doświad-
czenie Obecności Boga przemienia 
życie człowieka. Jest jak narodziny, 
jak wydostanie się nagle w prze-
strzeń człowiekowi właściwą, gdzie 
można oddychać powietrzem i ze 
zdumieniem oglądać świat, który 
jest”.

Postulat jest pierwszą próbą życia 
zakonnego. Ma on na celu stopniowe 

wprowadzenie postulantek w życie 
zakonne, aby głębiej odkrywały wła-
sne motywacje przyjścia do wspólno-
ty a świadome zaangażowanie się w 
formację ludzką i chrześcijańską, ma 
umożliwić podjęcie wolnych i odpo-
wiedzialnych decyzji dotyczących dal-
szego rozwoju powołania kandydatek. 
To także uzupełnienie i rozszerzenie 
zakresu wiedzy religijnej, kształto-
wanie kultury według zasad dobrego 
wychowania, rozwijanie praktyki cnót 
naturalnych oraz ułatwienie bliższego 
zapoznania się z życiem i apostolatem 
Zgromadzenia. Służą temu nie tylko 
wykłady i czas poświęcony nauce ale 
także modlitwa i praca we wspólno-
cie sióstr. Siostry postulantki robią 
wszystko dla Boga i bliźniego angażu-
jąc w to całe swoje serce i talenty.

Jedna z postulantek – Natalia tak 
opisuje chwilę przyjęcia do postula-
tu. „Wreszcie nadszedł ten dzień! Od 
dawna o nim marzyłam i stało się! 
Właśnie dziś zostałam przyjęta do po-
stulatu Zgromadzenia Córek św. Fran-
ciszka Serafickiego. Na ten moment 
czekałam od chwili wstąpienia. Moja 
droga, która przywiodła 
mnie aż tutaj nie była bar-
dzo trudna, gdyż od dwóch 
lat wspominałam, że będę 
siostrą zakonną. Był oczy-
wiście czas, w którym sku-
tecznie przed tym ucieka-
łam, ale w końcu Pan Bóg 
dał mi do zrozumienia, że 
Mu nie ucieknę. Więc z lek-
kim lękiem, niedowierza-
niem, ale i uśmiechem na 
twarzy przyznałam: Boże 
znowu wygrałeś! Dziękuję 
Ci za ten dar. Nie wiem jak 
zakończy się moja droga, 
ale wiem, że bez Niego nie 
miałaby ona najmniejszego 
sensu”.

Dzieląc z Wami radość 
z powiększenia się naszej 
wspólnoty, prosimy o mo-
dlitwę w intencji naszych 
postulantek, by pamiętały, 

że jedynym Światłem na drodze ży-
cia zakonnego jest sam Jezus Chry-
stus, który je wybrał. Życzymy jeszcze 
większego rozkochania w Jezusie oraz 
gorącego pragnienia świętości i łaski 
wytrwania w powołaniu na drodze 
franciszkańskiej służby „Ku Bogu w 
bliźnim”. 

A może i Ty chcesz pójść z nami 
franciszkańskim szlakiem „Pokoju i 
dobra”!

Czasami trzeba wyruszyć w nie-
znaną drogę, niczym Abraham, który 
zostawił rodzinne Ur, by udać się do 
ziemi, którą wskazał mu Bóg. 

Może to miejsce jest tutaj? 
Niech Bóg będzie uwielbiony w 

powołaniu każdej z nas i obdarzy po-
trzebnymi łaskami, oraz odwagą te, 
które rozeznają swoje powołanie.

Czekamy na Ciebie!!!

s. Julia Kalarus CFS
referentka powołaniowa 

ul. Główna 41 
26-600 Radom
tel. 790583354

s.kalarusjulia@interia.pl

Przełożona Generalna 
Victoria Kwiatkowska z Angeliką i  Natalią. 

Fot. Arch. Zgromadzenia

Siostry franciszkanki na szlaku  
pielgrzymkowym. Fot. Arch. Zgromadzenia 
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UROCZYSTOŚCI KU CZCI 
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

„Franciszek to postać pomnikowa, 
przez wieki skrupulatnie wygładzana 
i jak każdy pomnik nie budząca spe-
cjalnych emocji. Wartości takie jak 
ubóstwo, braterstwo, pokój, miłość 
stworzeń, są dziś bardzo modne, są po-
wszechnie znane, przez wielu prakty-
kowane (jak choćby przez ślubowanie 
ubóstwa w waszej rodzinie zakonnej, 
czy innych, które licznie powstały w 
oparciu o duchowość franciszkańską), 
ale nie budzą one nadzwyczajnych 
emocji, nie są ogniem, który zapala do 
gorliwości w wierze. Franciszek odkrył 
Chrystusa, spotkał się z Nim i to było 
źródłem wewnętrznego ognia i w tym 
tkwi tajemnica tego oddziaływania. O 
tym jednak dzisiaj świat nie stara się 
pamiętać, albo pamięta w oderwaniu 
od Osoby Chrystusa – mówił Ksiądz 
Biskup - Każdy z nas powinien ciągle 
od nowa spotykać Chrystusa, odna-
wiać i ożywiać spotkania z Nim, wtedy 
będzie w nas ten ogień, ta moc od-
działywania, dopiero wtedy będziemy 
prawdziwymi świadkami Ewangelii i 
będziemy porywać innych do zażyłej 
jedności z Chrystusem”. Takiej znajo-
mości św. Franciszka i takiej bliskości  
z Jezusem życzył Ksiądz Biskup sobie, 
kapłanom i wszystkim siostrom.

Na zakończenie tej zakonnej od-
pustowej uroczystości, odwiedził 
Ksiądz Biskup erygowany w tym roku 
przez M. Victorię Kwiatkowską nowy 
Dom generalny Zgromadzenia przy 
ul. Leszka Czarnego 6 w Sandomierzu, 
zapisując w Kronice Zgromadzenia 
słowa wdzięczności, pasterskie bło-
gosławieństwo i życzenia, by wszyst-
ko w tymże Domu „działo się na więk-
szą chwałę Bożą”.

s. Klara CFS

W XXVII Niedzielę zwykłą, ogłoszoną przez Papieża Francisz-
ka Niedzielą św. Franciszka, Zgromadzenie Córek św. Franciszka 
Serafickiego świętowało swoją doroczną uroczystość patronal-
ną. W świętowanie to włączył się Biskup Sandomierski Krzysz-
tof Nitkiewicz sprawując Mszę Świętą w Domu Zgromadzenia ul. 
Leszka Czarnego 9 w Sandomierzu. Księdzu Biskupowi w koncele-
brze towarzyszyli: Sekretarz - Ks. Dr Dariusz Sidor oraz Kapelan 
wspólnoty – Ks. Dr Władysław Gwóźdź. Homilię wygłosił Ksiądz 
Biskup podkreślając wyraźny związek Słowa Bożego z osobą Pa-
trona dnia – św. Franciszka. To właśnie Franciszek w odpowiedzi 
na usłyszane w Liturgii słowa: „Idź, odbuduj mój Kościół” naj-
pierw odbudował zaniedbany kościół św. Damiana, a potem zro-
zumiał, że w gruzach znajduje się Winnica Pańska i to ją należy 
podnieść z ruin, odbudować, ożywić duchowo.

Uroczysta Msza Święta w kaplicy Domu Zgromadzenia. Fot. Arch. Zgromadzenia



Maryjo,
w poranek pięćdziesiątnicy

wsparłaś Swą modlitwą
początek ewangelizacji,

podjętej przez apostołów
za sprawą Ducha Świętego.

Także dzisiaj,
w czasach niepokoju i nadziei,

otaczaj nieustanną opieką
i prowadź Kościół,

który spełniając nakaz Chrystusa Pana
niesie dobrą nowinę o Zbawieniu

ludziom i narodom,
we wszystkich zakątkach ziemi.

Wskazuj nam drogi życia,
umacniaj w godzinie próby,

abyśmy dochowując wierności Bogu i czło-
wiekowi

umieli z pokorą i odwagą
przekazywać na falach eteru
umysłom i sercom wszystkich

ludzi radosną wieść o Chrystusie,
Odkupicielu człowieka.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,
Prowadź nas!

 AMEN.
św. Jan Paweł II

Modlitwa do NMP 
Gwiazdy 

Nowej Ewangelizacji


