
 

Rzym, 30 maja 2020 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów 

 

 

Najdrożsi Siostry i Bracia, 

Członkowie Instytutów Agregowanych,  

Współpracownicy i Współpracowniczki Rodziny Świętego Pawła, 

 

w dniu, który jednoczy nas wszystkich wokół Maryi, naszej Matki, Mistrzyni i Królowej 

Apostołów, publikujemy modlitwę i logo przygotowane przez centralną Komisję Biblijną z okazji 

Roku Biblijnego w Rodzinie Świętego Pawła. Rozpocznie się on 26 listopada 2020 r. w 49 rocznicę 

przejścia do wieczności naszego Założyciela, Błogosławionego Jakuba Alberionego. 

Modlitwa jest inspirowana tekstem napisanym przez ks. Jakuba Alberionego i opublikowanym 

w dziele Czytajcie Pismo Święte (Leggete le Sacre Scritture, s. 320) – załącznik 1. 

Do Logo zostało dołączone wyjaśnienie, które ułatwi zrozumienie znaku graficznego i jego 

wykorzystanie we wszystkich inicjatywach Roku Biblijnego – załącznik 2. 

Zawierzamy Maryi Królowej Apostołów wędrówkę Rodziny Świętego Pawła podczas Roku 

Biblijnego, do obchodu którego przygotowujemy się w życiu i w apostolstwie.  Niech Ta, która jako 

pierwsza Uczennica przyjęła do swojego łona Wcielone Słowo Boga i jako Matka wydała Je na 

świat w osobie Jezusa z Nazaretu, kieruje naszymi krokami, aby Słowo Pańskie szerzyło się i było 

chwalone w nas i wokół nas, w kulturze komunikacji.  

W tym świetle, aktualizując apostolską myśl Błogosławionego Jakuba Alberionego, zgłębiajmy 

znaczenie tego, co do nas powiedział: Pod nazwą „wydanie” nie mamy na myśli jedynie książki: 

rozumiemy również inne rzeczy. Słowo „wydawnictwo” ma wiele zastosowań: wydanie czasopisma, 

wydanie, czyli przygotowanie scenariusza filmowego, wydawca programu telewizyjnego czy 

wydawca treści przygotowanych do przekazania za pomocą radia. Edidit nobis Salvatorem, mówi 

liturgia. Najświętsza Maryja Panna daje nam Zbawiciela. Użyto tu czasownika „wydała”. 

Wydawnictwo mieści w sobie koncepcję artystyczną i studium mające na celu stworzenie jakiegoś 

przedmiotu liturgicznego i artystycznego. Obejmuje również zaangażowanie Sióstr, które 

przygotowują się do pracy katechetycznej wśród dzieci, a następnie z miłosierdziem je nauczają. 

(Per un rinnovamento spirituale). 

Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy owocnego przygotowania do Roku Biblijnego. 
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