Matka Maria Celeste Crostarosa
przewodnikiem duchowym dla
współczesnych XXI
Poznaj, pokochaj i pogłęb swoją relację z bł. Matką Marią Celeste Crostarosą, Założycielką Zakonu
Najświętszego Odkupiciela, czyli sióstr redemptorystek i inspiratorką Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela, czyli braci i ojców redemptorystów.
W dniu 11 września Kościół wspomina w Liturgii naszą bł. Matki Marii Celeste Crostarosę (16961755). Tego dnia w sposób szczególny chcemy uczcić naszą Błogosławioną przez wspólne trwanie na
modlitwie podczas celebracji liturgicznej, medytacji i zgłębianiu Jej pism, jest to zatem dobra okazja,
aby przyjrzeć się bliżej tej ciągle jeszcze tak mało znanej świętej.
Pragnę zaproponować przez kolejne miesiące podróż w głębię życia duchowego i ludzkiego Marii
Celeste Crostarosy, założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela, popularnie nazywanym Zakonem
Sióstr Redemptorystek. Punktem wyjścia i nośnikiem refleksji będą listy naszej Założycielki,
uzupełnione w niektórych miejscach Jej „Autobiografią” oraz kluczowym wydaniem krytycznym
o bł. M. Celeste, „Historią pewnej duszy…” o. Domenico Capone CSsR.
Dlaczego listy? Bo przez nie niejako bezpośrednio zwraca się do nas Błogosławiona Matka Maria
Celeste. List jest formą komunikacji, gdzie często dochodzi do szczególnej wymiany myśli, uczuć,
przeżyć… Przez to jego przekaz jest bardziej żywy, prosty, bezpośredni niż najlepsze opracowania
biograficzne, to piękno tekstu źródłowego. Niesie to też ze sobą pewne trudności, ale daje o wiele
więcej możliwości interpretacyjnych historii i życia konkretnej osoby. Są oczywiście również listy,
pisma formalne, ale nimi nie będziemy się zajmować.
W języku polskim mamy dostępnych 20 listów napisanych przez Marię Celestę w tym do św. Alfonsa,
do o. Tomasza Falcoi, list do o. Piotra Romano, spowiednika zwyczajnego wspólnoty w Scala, który
jest kluczowy, gdy mówimy o heroiczności cnót Matki Celeste oraz niestety tylko fragment listu do
św. Gerarda Majelli, brata i duchowego syna Crostarosy, ponadto mamy przetłumaczone trzy listy
napisane do Marii Celeste i jeden do całej wspólnoty przez św. Alfonsa Marii Liguoriego, założyciela
redemptorystów oraz list s. Marii Rafaeli de Vito napisany również do o. Piotra Romano, będącej
świadkiem rodzącego się Dzieła Nowego Instytutu, a także późniejszej fundatorce klasztoru
redemptorystek w Sant’Agata dei Goti na wyraźną prośbę św. Alfonsa.
Jak podaje o. Sabatino Majorano w krytycznym wydaniu listów Matki Celeste w języku włoskim
(Maria Celeste Crostarosa, Lettere, S. Majorano (red.), Edit. San Gerardo, Materdomini (AV), 1966)
spośród wielu listów zachowało się zaledwie 28, co stanowi mniejszą część prowadzonej przez
Błogosławioną korespondencji, ale już to daje duży i przejrzysty obraz kim była, jak żyła, jakimi
kierowała się wartościami, co inspirowało i podnosiło na wyżyny świętości w wymiarze ludzkim
i duchowym naszą bł. Matkę Marię Celestę Crostarosę.
Zapraszam do lektury każdego 11-ego dnia miesiąca, tylko na naszej stronie!
s. Iza, redemptorystka

