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Bł. Marii Karłowskiej
Czcigodna Matka Generalna
Siostra Gracjana Zborała

Szukać i zbawić to, co zginęło
Łk 19,10
Wdzięczne serce duszpasterza przynagla mnie, by wysłać na ręce Czcigodnej Matki podziękowanie
za obecność w naszej Parafii (w minioną niedzielę) dwóch Sióstr Pasterek: Siostry Flawii i Kajetany, które
naszą doroczną uroczystość Odpustową ubogaciły przekazaniem Relikwii Błogosławionej Matki
Założycielki - ubogaciły nie tylko poprzez piękno Świętej Liturgii, ale nade wszystko ofiarując nam
duchową obecność Bł. Marii Karłowskiej.
Kiedy w kwietniu tego roku prosiłem o przekazanie naszej parafii Relikwii, pomyślałem, że
"wypada" zakończyć zredagowany list jakąś okazałą puentą i dlatego napisałem wtedy w ostatnim akapicie:
"Mam żywą nadzieję, że obecność Relikwii Błogosławionej Krewnej rodziny Karłowskich przyczyni się jeszcze
bardziej do ożywienia jej kultu na naszej ziemi oraz umocni wiarę tych, którzy żyją blisko swojej Parafii, zaś tych,
którym 'nie po drodze' do Kościoła pomoże odnaleźć dla Boga - zgodnie z zawołaniem Zgromadzenia: szukać i zbawić
to, co zginęło."

Nie trzeba było długo czekać ani na decyzję Zgromadzenia, którą przekazała nam S. Gaudiosa
Dobrska CSDP ani też na odpowiedź, czy raczej natchnienie z nieba...
Jako, że dobry Bóg upomina się zazwyczaj o wypowiedziane przez człowieka słowa, czy deklaracje,
którejś czerwcowej środy - kiedy odprawiałem poranną Mszę św. - poczułem wielką duchową bliskość z
tymi, których zazwyczaj nie ma w Kościele: owa bliskość wyraziła się w poczuciu odpowiedzialności za los
tych "zagubionych owiec", o których najczęściej w parafii wszyscy wiemy, ale zwykle niewiele pożytku z
tej wiedzy robimy!
Ów wewnętrzny głos zamieniłem na konkretne decyzje i postanowiłem, że przez 3 kolejne miesiące
(począwszy od lipca) zawsze 6-go dnia odprawię dodatkową Mszę św. w intencji o przemianę serc tych
naszych braci i sióstr, którzy "nie chodzą do kościoła". Będzie ona nie tylko wyrazem i dowodem naszej
miłości do tych Parafian (zgodnie z uczynkami miłosierdzia względem duszy), ale równocześnie przygotuje
naszą Wspólnotę na bliską już uroczystość przekazania Relikwii. Stosowne plakaty z informacją i
zaproszeniem do wspólnej modlitwy zostały wywieszone w gablotach na terenie naszej parafii...
Kiedy w czasie Mszy św. zanosiliśmy nasze modlitwy za przyczyną bł. Marii Karłowskiej, a 6-go
września już w obecności jej Relikwii, pomyślałem, że szkoda byłoby taką pobożną praktykę i celebrację
zakończyć ot tak sobie. Dlaczego każdy 6-ty dzień miesiąca nie miałby być w naszej Wspólnocie takim
"małym świętem" bł. Marii Karłowskiej i okazją do wspólnotowej modlitwy w tej jakże ważnej i
wielkodusznej intencji, która w każdej parafii powinna nosić znamię priorytetu duszpasterskiego?
6 września podziękowaliśmy zatem w radości serca za historyczne wydarzenia niedzieli 4 września
(Odpust parafialny + przekazanie Relikwii w dniu urodzin Matki Założycielki + Kanonizacja Matki Teresy
z Kalkuty w Rzymie). Kolejne miesiące modlitwy przed nami, a 6 czerwca (w dniu liturgicznego
wspomnienia) postaramy się jeszcze uroczyściej przeżywać ten dzień i dlatego planujemy organizować
drugi, mniejszy Odpust w naszej parafii (tzw. wikariuszowski).
Bł. Edmundzie Bojanowski, bł. Mario Karłowska MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI!
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