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Ukochane Siostry 

 
Na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny zostało wybrane hasło: PRZEMIENIENI PRZEZ 

ZWYCIĘSTWO JEZUSA CHRYSTUSA, zaczerpnięte z pierwszego Listu do Koryntian (por.15, 
51-58). Zaakcentowane zostały w nim dwie sprawy: przemiana i zwycięstwo. Chrystus zwyciężył 
jako pierwszy, a my możemy mieć udział w Jego zwycięstwie. Przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie Pan Jezus daje moc naszej wierze i dzięki temu potrafimy zwyciężać. Ufajmy, 
że osiągniemy także to zwycięstwo, które zjednoczy wszystkich chrześcijan wokół służby Bogu 
i ludziom. Jest ono możliwe dzięki duchowej przemianie, czyli nawróceniu serca.  

 
Zwycięstwo w duchu Chrystusa jest  bardzo specyficzne, bo taki zwycięzca jest pokorny, 

cierpliwy, umie cierpieć, pokonuje zło, wprowadza pokój, jest wierny, wspiera słabszych, 
wywyższa innych – nie zagarnia zwycięstwa tylko dla siebie.   

 
Kiedy wymieniamy takie cechy zwycięzcy, to staje nam przed oczami postać 

Błogosławionej Matki Założycielki Bolesławy Lament, którą Bóg powołał do życia 150 lat temu. 
Ona potrafiła zwyciężać w Chrystusie, potrafiła przyjąć Jezusową moc i z wiarą oddać się służbie 
drugiemu człowiekowi, zwłaszcza najbardziej potrzebującemu oraz dziełu jednoczenia. Nie 
szczędziła niczego, byle by umacniać wiarę i rozpalać miłość do Boga, byle tylko przyczynić się do 
wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych: ”żebyśmy wszyscy – jak mówiła – miłowali się i 
stanowili jedno”.[…]Długo przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w 
życiu codziennym przez miłość (z homilii beatyfikacyjnej Jana Pawła II).  

       
Przynaglone wzorem naszej Matki i wpatrzone w Jezusa-Oblubieńca, który całym swoim 

życiem służył człowiekowi, zechciejmy coraz pełniej włączać nasze dary w pokorną służbę 
ludziom, aby jedność w Chrystusie stała się bardziej widzialna. Cierpliwie, ale nie biernie, 
oczekujmy jedności Kościoła z głęboką nadzieją, że będzie to dar Boga, a nie nasze osiągnięcie. 
Doświadczając na co dzień różnorakich cierpień, zbliżajmy się do krzyża Chrystusa i jednoczmy się 
ze wszystkimi, którzy cierpią. Ukrzyżowany Chrystus będzie nas uczył czym jest ogołocenie ze 
wszystkiego, osamotnienie i ofiarowanie siebie. Takie dary są bowiem potrzebne w drodze do 
jedności. Nie możemy też obojętnie przechodzić obok zła, które się dzieje wokół nas. 
Najskuteczniejszym sposobem walki ze złem jest czynienie dobra. Zmartwychwstały Pan jest 
zawsze z nami i oczekuje, abyśmy razem z innymi starali się o dobro. Tylko miłość ma moc 
jednoczenia. Zmartwychwstały Jezus obdarza nas pokojem i jednocześnie wzywa do misji niesienia 
pokoju, który pomoże przezwyciężać trwające podziały. Do takich zadań uzdalnia nas jasna i silna   
wiara w czynną obecność Jezusa w naszych sercach i coraz głębsza więź z Nim pośród całej 
codzienności. On idzie przed nami jak Dobry Pasterz, Jedyny Pasterz, a my wszyscy jesteśmy Jego 



ludem. On oddał życie za swoje owce. Uniżył sam siebie i został wywyższony, a to swoje 
panowanie i wywyższenie dzieli ze wszystkimi ludźmi. Jego zwycięstwo pokonuje wszystko, co nie 
pozwala nam żyć w jedności z Nim i ze sobą nawzajem. Kiedy staniemy się uczestnikami tego 
zwycięstwa, bardziej przyczynimy się do przyśpieszenia dnia jedności wszystkich uczniów 
Chrystusa. A do tego przecież zostałyśmy powołane!  

 W Tygodniu Ekumenicznym, jak co roku, bierzmy udział w nabożeństwach ekumenicznych, 
jakie organizowane się w danym mieście. 

Bardzo proszę, aby Wspólnoty, które otrzymały zeszyt z materiałami pomocniczymi na 
Tydzień Modlitw o Jedność,  korzystały z  nich we wspólnych modlitwach liturgicznych 
i adoracyjnych. Teksty Pisma Świętego z komentarzami na każdy dzień mogą być odczytane po 
adoracji po obiedzie lub w ramach czytania duchowego.  

W roku jubileuszu 150. rocznicy urodzin i chrztu naszej Błogosławionej Matki, która jako 
pierwsza z nas szła drogami pojednania, radosnymi sercami dziękujmy Bogu za dar Jej życia 
i powołania. Liturgiczne święto Błogosławionej Bolesławy – 29 stycznia  – które dopełnia 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, niech będzie przeżywane przez nas szczególnie 
uroczyście. Dzielmy tę radość z wiernymi naszych parafii, włączając się czynnie w liturgię 
Eucharystii, która jest najdoskonalszym dziękczynieniem. W nowennie przygotowującej nas do 
tego święta prośmy o dar jedności dla Kościoła, o radykalne życie charyzmatem dla każdej z nas 
oraz o nowe powołania do Zgromadzenia.  

Już teraz pragnę poinformować o wspólnie przeżywanych uroczystościach w ciągu roku 
jubileuszowego 2012, aby wcześniej zaplanować w nich udział: 

• 19 kwietnia – Dziękczynny Dzień Młodych w Łowiczu, 

• 19 maja – Centralne Uroczystości Jubileuszowe w Łowiczu – w Wyższym 
Seminarium Duchownym odbędzie się VIII Sympozjum Naukowe poświęcone 
osobie i dziełu Matki Założycielki, a o godz. 17.00 będzie odprawiona Msza Święta 
w kościele Świętego Ducha; ten dzień poprzedzony będzie peregrynacją Relikwii 
Błogosławionej do wszystkich świątyń Łowicza w dniach 08 - 17 maja, 

• 5 czerwca – 21 rocznica beatyfikacji Matki Bolesławy – dzień ten będziemy 
przeżywać uroczyście  w parafiach, gdzie są nasze wspólnoty zakonne, 

• Sam dzień urodzin Błogosławionej Bolesławy – 3 lipca – poprzedzimy nocnym 
czuwaniem na modlitwie w kaplicy cudownego obrazu u naszej Matki Jasnogórskiej. 

Kochane Siostry, niech to wielkie pragnienie jedności chrześcijan, które przepełniało serce 
Matki Założycielki będzie ciągle żywe w naszych sercach i pobudza nas do coraz gorętszej 
modlitwy i większej żarliwości w działaniu dla jedności Kościoła. 

  

                   przełożona generalna    

Komorów, dnia 6 stycznia 2012 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego. 


