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Obdarzone Miłością 
 

… a Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas; i oglądaliśmy Jego chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy… Z Jego pełności 

wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce. (J 1, 14. 16) 
 
Drogie Siostry Jubilatki 2023 roku, 
 
Z serdeczną wdzięcznością gratuluję i modlę się za każdą z Sióstr w rocznicę Waszych 
pierwszych ślubów, które złożyłyście 25, 40, 50, 60, 70, 75 i 80 lat temu. Jest to moment Kairos 
dla każdej z Was, z zaproszeniem do odpowiedzenia na nowo na nieustanne wezwanie Boga 
do miłości i do świętowania daru Waszego życia, które jest obdarzone Miłością. 
 
Wasz jubileusz jest źródłem radości i łaski dla nas, Waszych sióstr i całego naszego 
Zgromadzenia. Kiedy w modlitwie czytałam każde z Waszych imion, byłam głęboko 
poruszona ogromnym darem życia każdej z Was, życiem 180 z Was, z których wiele poznałam 
i uczestniczyłam w bogactwie Waszego życia misją jako Siostry Szkolne Notre Dame. 
 
Kilka tygodni temu świętowałyśmy tajemnicę Wcielenia, miłość Boga do nas, który narodził 
się wśród nas. „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował” 
(Ef 2, 4), Słowo, pełne łaski i prawdy, stało się jednym z nas, Bogiem-z-nami. Z tej pełni łaski 
każdy z nas otrzymał łaskę po łasce (por. J 1,16).  
 
Raz po raz musimy budzić się na tę łaskę, w sposób wolny i dobrowolny przyjmować łaskę 
bycia kochaną i pozwalać, aby ona nas ogarniała i rozwijała się w nas, stając się żywą i aktywną 
w nas i przez nas. Jak mówi franciszkanin O. Richard Rohr: „Zostaliśmy stworzeni w miłości, 
z miłości i dla miłości, i to z tej miłości działamy”. Prawdziwie, jesteśmy obdarowani przez 
Miłość.    
 
Być obdarowanym przez Miłość to uczestniczyć w pełni łaski, którą oferuje Bóg. Nie jest to 
coś, co możemy zrozumieć za pomocą naszych umysłów. Boga i miłość można jedynie 
doświadczyć i nimi żyć. W roku jubileuszowym zachęcam każdą z Was do przypomnienia 
sobie, jak doświadczyłyście tej łaski, tej dynamiki miłości, która Was stworzyła, umocniła 
i przemieniła. Zapraszam Siostry do kontemplacji wezwania i łaski Miłości w swoim życiu, 
teraz i ku przyszłości.  
 
 
Stworzone przez Miłość 
 

… najpokorniej uznajemy Boga jako naszego Stwórcę, który nas bezgranicznie kocha, 
i w sposób wolny poddajemy się tej prawdzie. (JP, K 28) 

 
Nasz Bóg Stwórca, źródło miłości i wszelkiego bytu, umiłował nas w swoim istnieniu. Ta 
niesamowita prawda daje wiele do myślenia. Stworzenie jest miłością Boga. W Laudato Si' 
papież Franciszek zauważył, że „stworzenie należy do porządku miłości. Miłość Boga jest 
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podstawową przyczyną całego stworzenia” (LS, 77), a „Ojciec jest ostatecznym źródłem wszyst-
kich rzeczy, miłującym i przystępnym fundamentem wszystkiego, co istnieje.” (LS, 238). 
Zostaliśmy stworzeni przez Miłość. 
 
Samo stworzenie jest pierwszym aktem boskiego objawienia. Według św. Tomasza z Akwinu 
(1224-1274) „stworzenie jest pierwotnym i najdoskonalszym objawieniem Boskości”. Jest to 
wyrażenie przez Boga samego Siebie, Miłości. Wszystko mówi nam o Bogu i Bożej miłości. 
„Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości 
względem nas. Gleba, woda, góry, wszystko jest wyrazem czułości Boga.” (LS, 84). Jesteśmy 
częścią tego objawienia Boskości, Miłości.  
 
„Zostaliśmy poczęci w sercu Boga i dlatego ‘każdy z nas jest owocem myśli Bożej. Każdy 
z nas jest chciany, każdy jest kochany, każdy jest niezbędny’ ” (LS, 65). To jest to, kim jesteśmy 
/kim ty jesteś, stworzeni przez Miłość. 
 

 Jak Siostra doświadczyła łaski bycia stworzoną przez Miłość?  
 
 

Umocnione przez Miłość 
 

Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością … (JP, K 10) 
 
Bycie obdarowaną przez Miłość nie jest czymś statycznym; zawiera w sobie wezwanie do 
czegoś więcej. Jesteśmy umocnione przez Miłość. Ponieważ Bóg nie istnieje poza relacją, 
uświadamiamy sobie, że jesteśmy stworzone przez miłość, w miłości, dla miłości. Jako jedna 
spośród umiłowanych przez Boga, podstawowym krokiem w tym ruchu ku bardziej jest 
otwarcie się na przyjęcie i poddanie się niesamowitej miłości Boga. 
 
Może to być przerażające; jednak strach przed miłością leczy tylko miłość. Z pierwszego listu 
św. Jana wiemy, że „w miłości nie ma lęku, gdyż doskonała miłość usuwa lęk” (1 J 4, 18).  Kiedy 
wzrastamy w przyjmowaniu Bożej miłości, jesteśmy poruszone, aby odpowiedzieć: kochać 
Boga i kochać to, co Bóg kocha – całe stworzenie, i kochać tak, jak Bóg kocha z czułością 
i współczuciem.   
 
Ten, który stwarza stale poszerzający się wszechświat, wciąga nas coraz głębiej w boskie 
objęcia, aby rozszerzyć dar tego świętego uścisku miłości na zewnątrz w coraz większych 
kręgach dla wszystkich. Nie chodzi tu o utratę siebie, a raczej o przedłużenie. 
 
Umocnione przez Miłość, uświadamiamy sobie, że nic i nikt nie może być wyłączony z naszej 
troski. Często złamane serce, cierpienie i smutek wydają się wzmacniać miłość, wyprowadzać 
nas z nas samych ku większej miłości. Przywodzi to na myśl spostrzeżenia z wiersza 
Rosemerry Wahtola Trommer, “More Love, More Love”, gdy zastanawia się ona nad słowami 
Rity Mae Brown, która napisała: “Smutek jest tym, jak uczymy się kochać. Twoje serce nie 
pęka. Boli, ponieważ staje się większe. Im większe się staje, tym więcej miłości mieści”.  
Czerpiąc z tego, poeta Rosemerry pisze: 
 

Jeśli smutek jest tym, jak uczymy się kochać,  
to uczmy się. 
Już wystarczająco dużo smutku zostało zasiane  
aby całe kontynenty wybuchły  
w zadziwiającej czułości.  
Uczmy się. ...  
Wybierajmy miłość, jakby od niej zależało nasze życie.   
Smutek jest wielki. Nauczmy się kochać bardziej –  
Miłością rozrzutną, ekspansywną, ... 



List jubileuszowy 2023, strona 3 z 3 

Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wiele serc pękło i jak wielki jest smutek w tych czasach 
przemocy i wojny, pandemii i ubóstwa, wysiedleń i rozdzielonych rodzin, zranionej Ziemi i jej 
stworzeń. Cierpienie wymaga naszej odpowiedzi (por. JP, K 17), “chodzi o bolesną świadomość, 
o to, by odważyć się przemienić w osobiste cierpienie to, co się dzieje na świecie, a tym samym 
o rozeznanie, jaki wkład może wnieść każdy z nas.” (LS, 19).   
 
Na to powiedziałyśmy „tak”: radośnie powierzyć całą naszą osobę Chrystusowi, kochać 
bardziej radykalnie, być świadkami Jego powszechnej miłości. (por. JP, K 13). Do tego jesteśmy 
wezwane: do większej miłości, do uczenia się kochać bardziej, miłością rozrzutną, 
ekspansywną... umocnione przez Miłość. 
 

 Jak Siostra została umocniona przez Miłość do większej miłości? 
 
Przemienione przez Miłość 
 

Powoli ale konsekwentnie pociąga nas Bóg ku Sobie i upodabnia do Siebie. (JP, K 31) 
 
Co dzieje się w kochaniu większą miłością, która jest umocniona przez Miłość? Bycie 
obdarowaną przez Miłość otwiera nas na cud Miłości, na bycie przemienionymi przez Miłość. 
 
Musimy pozwolić, aby głęboko poruszyła nas miłość Boga, ponieważ moc daru miłości w nas 
może nas przemienić i przemienić nasz świat. Obdarzone przez miłość, jesteśmy powołane 
i umocnione, aby stać się Bożym darem miłości w dzisiejszym świecie. Sama miłość, miłość, 
która jest konkretna, namacalna i przeżywana ma moc przemiany. 
 
Prawdziwa miłość, boska miłość uwalnia nas, abyśmy były otwarte na ryzyko przemiany.  
Taka miłość przenosi nas poza nas samych, nasze perspektywy, nasze małe światy, aby być 
bardziej, kochać bardziej i uczestniczyć w Bożym dziele miłości – uzdrawiania, pojednania, 
doprowadzania wszystkich do jedności.   
 
Bycie przemienionym przez Miłość jest kosztowne.  Bo, jak pisał Dieterich Bonhoeffer w The 
Cost of Discipleship /Cena bycia Uczniem, “kosztuje... życie, a jest łaską, bo daje (osobie) 
jedyne prawdziwe życie.” Będzie wymagać od nas wszystkiego, ale nie osłabi nas. Raczej 
zrodzi w nas nową żywotność, która leży u podstaw powszechnej komunii, komunii 
z Trójjedynym Bogiem – Boską Miłością. Bycie przemienionym przez Miłość przemieni świat. 
 

 Jak przyjęła Siostra łaskę przemiany przez Miłość? 
 
Drogie Siostry Jubilatki, niech Siostry świętują to, że zostałyście obdarowane przez Miłość, 
przez Miłość, która stwarza, umacnia i przemienia. Niech przez cały rok jubileuszowy 
przepełnia Siostry wdzięczność i radość za dar powołania i bycia umiłowaną na nowe życie 
„złączone we wspaniałej powszechnej komunii” (LS, 220). 
 
Obdarzone przez Miłość, Siostry i każda z nas „bądźmy przejrzystym świadectwem 
niepowtarzalnej miłości Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się Człowiekiem,” (JP, Słowo 
wstępne) pośród nas, napełniając nas łaską po łasce. 
 
W serdecznym i modlitewnym wsparciu, 
 

Sister Roxanne Schares 
Siostra Roxanne Schares, SSND 
Przełożona Generalna 
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