


SŁOWO WSTĘPNE

O jakbym chciała móc przemówić do dusz bojaźliwych,
że Bóg – to Ojciec kochający,

że czeka chwili, kiedy będzie mógł do serca przytulić
kochające Go dzieci.

(s. Leonia Nastał)

Przybliżanie człowiekowi tajemnic Bożej miłości jest zawsze 
aktualne, jednakże szczególnej wagi nabiera obecnie, w okresie 
przeżywania Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Wcielenia Syna 
Bożego. W Tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa ojcowska mi-
łość Boga do ludzi objawiła się w sposób wyjątkowy i jedyny, bo: 
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(J 3, 16).

Na przestrzeni dziejów Kościoła Bóg wybierał ludzi, którzy do-
świadczywszy w sposób szczególnie głęboki Jego miłości, świad-
czyli o niej wobec braci. Może się nimi poszczycić również nasz 
kraj w wieku kończącym drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Wy-
mieńmy choćby przykładowo: św. Albert Chmielowski, św. Fau-
styna Kowalska, Służebnica Boża Rozalia Celakówna. 

Na apostołkę swojej miłości Bóg wybrał także Służebnicę Bożą 
s. Leonię Marię Nastał ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Powiedział do niej 
między innymi: „Łaski Boże otrzymujesz nie dla siebie, ale dla 
drugich, dla dobra dusz przeze Mnie umiłowanych, którym przez 
ciebie chcę powiedzieć, że je kocham, że dla nich kryję w swoim 
Sercu łaski, które mogą odbierać w każdej chwili, byleby tylko 
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z ufnością przychodziły czerpać ze zdrojów Zbawicielowych”; „Ja 
[...] sprawię, że będziesz apostołką mojej miłości” (Dz. I 15 i 42). 

Zamyśleniem nad „odwieczną tajemnicą Boga, który »jest mi-
łością«”, dzielił się Ojciec Święty Jan Paweł II z rodakami podczas 
ostatniej, siódmej, pielgrzymki do Polski, wyrażając pragnienie, 
by orędzie Bożej miłości dotarło do wszystkich (por. Przemówie-
nie powitalne, Gdańsk – lotnisko Rębiechowo, 5 VI 1999 r.).

Notatki duchowe s. Leonii, zwłaszcza pisany przez nią, na pole-
cenie Jezusa, „Dziennik duchowy”, a także listy, idą bardzo po li-
nii nauczania Jana Pawła II dotyczącego poznania prawdy o Bogu 
Ojcu, odkrywania Go takim, jakiego objawia nam Chrystus: Boga 
„cierpliwej miłości i pokornej łagodności” (por. Tertio millennio 
adveniente, 35). Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej czuje się więc w obowiązku 
udostępnić je szerszemu kręgowi wierzących.

Oddając do rąk czytelnika wymienione teksty pism s. Leonii, 
życzymy, by ich treść dopomogła wszystkim poznać głębiej od-
wieczną Miłość Boga, zachwycić się Nią i na nowo w Nią uwie-
rzyć; by się mogła Ona stać również dla każdego z nas zasadniczą 
treścią życia.

Stara Wieś, dnia 3 maja 2000 r.
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