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P.T.
Pani Małgorzata Stuła-Topolska
Prezes Stowarzyszenia
„NOWA EWANGELIZACJA”
w Częstochowie

PODZIĘKOWANIE

26 listopada 2010 roku, w drugim dniu spotkania przełożonych wspólnot Polskiej
Prowincji Urszulanek Unii Rzymskiej, które odbyło się w klasztorze Urszulańskim w
Częstochowie, gościłyśmy Panią Małgorzatę Stułę-Topolską, współzałożycielkę oraz Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia "NOWA EWANGELIZACJA" działającego od 2002 roku na terenie
Archidiecezji Częstochowskiej.
Temat przygotowanej przez Panią konferencji stał się dla nas okazją do odczytania w
nowy sposób najważniejszego przesłania, jakie zostawiła nam żyjąca na przełomie XV i XVI
wieku św. Aniela Merici, założycielka urszulanek. A jest nim bez wątpienia świętość Jej życia
całkowicie oddanego z miłości Bogu i człowiekowi. Nadany wystąpieniu tytuł: „Tylko święci
na serio przemieniają świat”, raz jeszcze uświadomił nam, że przeżywany w bieżącym roku
jubileusz 475-lecia założenia naszego Zakonu, powstałego 25 listopada 1535 roku jako
Towarzystwo Świętej Urszuli w Brescii (północne Włochy), to więcej niż zaproszenie do
wdzięczności. Spotkanie z Panią Małgorzatą, to poruszająca wewnętrznie oraz mobilizująca
do własnych poszukiwań inspiracja, która zdecydowanie i klarownie wskazała na świętość
jako na zasadniczy cel naszego życia. Jest on wyzwaniem niezależnie od naszego miejsca w
Kościele
i
świecie,
a zwłaszcza wtedy, gdy podążamy drogą powołania i zakonnej konsekracji.
Konferencja Pani Stuły-Topolskiej nie była jedynie wykładem, chociaż przekazała
nam również wiele ciekawych merytorycznie treści. Było to przede wszystkim Jej
świadectwo życia, osobistego pragnienia i dążenia do świętości, kobiety, żony i matki, osoby
aktywnie zaangażowanej w Kościele i środowisku. I to wydaje się stanowić najcenniejszy
walor tego spotkania! Pani Topolska podkreśliła m.in. tak fundamentalne dla każdego
chrześcijanina prawdy, jak to, że:
-

Bóg mnie kocha i jest to podstawa mojego życia.

-

Jako dzieci Boga, wszyscy jesteśmy powołani do świętości.
Święty oddaje najpełniej człowieczeństwo Chrystusa.
Mamy przynosić owoc w każdym czasie, bo w każdym czasie Pan Bóg
potrzebuje świętych.
Święci wnieśli najwięcej w rozwój świata. To historyczny fakt!
Na drodze do świętości Słowo Boże ma moc przemiany naszego życia.
Oddać się Maryi, Mistrzyni życia duchowego, to pewna i krótka droga do
stawania się świętym.

Zostały też postawione dwa bardzo istotne pytania: Czym jest Wola Boża dla mnie
osobiście? I może najważniejsze z pytań, które – wierzymy – stawia nam dzisiaj także bardzo
poważnie św. Aniela: Czy prawdę o świętości traktujemy w naszym życiu na serio?
Dziękujemy, Pani Małgorzato, za ofiarowany nam czas, za dynamiczny i bardzo
osobisty sposób przekazu, za dobór treści, które głęboko poruszyły serce i umysł,
zainspirowały do nowej gorliwości w podążaniu ku świętości, do jakiej Bóg zaprasza nas,
urszulanki Unii Rzymskiej, tu i teraz, za świadectwo żywotnej miłości do Chrystusa
i Jego Kościoła, jaką podzieliła się Pani z nami w prostocie i z żarem apostoła.
Życzymy, by stałym udziałem zarówno Pani, jak i osób współtworzących
Stowarzyszenie „NOWA EWANGELIZACJA”, był nie tylko trud głoszenia Ewangelii
naszego Pana, ale i radość uczniów, którzy mogą powiedzieć do swego Mistrza: „Panie,
przez wzgląd na Twoje Imię…”, a potem usłyszeć od Niego: „Cieszcie się, że wasze imiona
zapisane są w niebie” (Łk 10, 17.20).
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
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