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Apostolat codzienności z bł. Natalią Tułasiewicz

Natalia Tułasiewicz żyła krótko – trzydzieści
dziewięć lat. Magister, absolwentka międzywojennej polonistyki poznańskiej, nauczycielka, świadomie obraną drogą doszła do spełnienia swej misji życiowej wedle planów Bożych,
które starała się przez całe życie odczytywać
we własnym sercu i ze znaków czasu.
Zapatrzona w świętych artystów (Franciszka
z Asyżu, brata Alberta, Teresę z Ávila i Jana
od Krzyża), przejęta ideą apostolstwa ludzi
świeckich, w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała swej własnej drogi
ku świętości.
Gotowa wewnętrznie do złożenia Panu Bogu
ofiary z życia, w czasie II wojny światowej,
w 1943 r., wyjechała do Hanoweru, jako pełnomocnik – emisariusz Rządu Londyńskiego
i świecki apostoł, by pomagać pracownikom
przymusowym. Słaba fizycznie (od dzieciństwa chorowała), silna duchem, po wielu go6
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dzinach codziennej, ciężkiej pracy w fabryce
realizowała, w skrajnie trudnych warunkach,
posługę religijno-społeczno-oświatową pośród
przerażonych i zagubionych dziewcząt i kobiet.
Tę niezwykle wytężoną i efektywną działalność przerwało aresztowanie Natalii, w wyniku dekonspiracji po wizycie kuriera z Polski.
Więziona w Hanowerze, potem w Kolonii
(1944 r.), była podczas śledztwa torturowana,
katowana do krwi. Jesienią 1944 r. wysłano
ją z wyrokiem śmierci do obozu w Ravensbrück. Wycieńczona ciężką fizyczną pracą,
gruźlicą, głodem, nie ustaje w swojej misji
ewangelizacyjnej. I choć marzyła o powojennej pracy literacko-apostolskiej, nie chciała
się ukrywać, całkowicie zdana na wolę Bożą.
W Wielki Piątek, 30 marca 1945 r., w przeddzień wyzwolenia obozu, dokonało się życie
Natalii – zabrano ją do gazu.
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Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót
i świętość ofiary Natalii. 13 czerwca 1999 r.
została beatyfikowana w Warszawie przez Jana
Pawła II, w czasie jego VI pielgrzymki do Ojczyzny.
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Dzień 1.
O BOŻĄ CODZIENNOŚĆ

Każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn
i skutków, które sięgają nieskończoności. […]
W takiej perspektywie sens osobistego życia
można zamknąć w słowach: Żyj tak, jakby
tylko od jakości twojego życia zależał los świata,
módl się tak, jakby tylko od twojej modlitwy
zależały dzieje pokoju i wojny […]. Chcę i pragnę w tym łańcuchu być wartością żywą, żywą
nie siłą własnych możliwości, ale pokorną
i wdzięczną współpracą woli z otrzymanymi
od Stworzyciela, Odkupiciela i Ducha darami.
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MODLITWA NOWENNY

Boże Ojcze, Stworzycielu człowieka, spójrz
z wielką miłością na mnie i na moje codzienne osobiste życie. Pobłogosław je. Pomóż mi
przeżywać moje obowiązki, zmagania, troski,
9
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radości, porażki w Tobie i dla Ciebie. Proszę
pokornie i nieustannie o potrzebne łaski i dary, bym potrafiła życie swoje przemieniać
i zwyciężać dla Ciebie.
MODLITWA O UPROSZENIE ŁASKI

Błogosławiona Natalio, która byłaś świętym
bojownikiem o Bożą codzienność, gotowym
w każdej chwili do konfrontacji z rzeczywistością i pokazałaś, jak wielbić Boga radością
pracy codziennej, uproś mi łaskę…, o którą
w tej nowennie proszę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Błogosławiona Natalio, módl się za nami.
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Dzień 2.
ABY DRUGIM CZYNIĆ DOBRZE

Już mając szesnasty rok życia zrozumiałam, że
żadne ziemskie dobro nie wypełni tak duszy,
aby nie tęskniła za czymś piękniejszym. […]
Uświadomiłam sobie, że tylko Bóg może być
tym dobrem ostatecznym, poza które nie sięgamy naszą tęsknotą. […] Wtedy zrozumiałam,
że wszystko na świecie, poza Bogiem ma wartość względną: miłość, zdrowie, stanowisko, uznanie, wiedza, środowisko, majątek, uciechy –
wszystko, wszystko. […] Zadałam sobie pytanie: Po co żyć? I odpowiedziałam na nie: […]
Aby drugim czynić dobrze.
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MODLITWA NOWENNY

Panie Boże, bądź ze mną w momentach, gdy
moje serce jest niespokojne i niepewne, gdy
muszę dokonywać życiowych wyborów i po11

Dzień 2.

dejmować trudne decyzje. Niech żadne ziemskie dobro nie zakryje Bożego oblicza mojej
duszy. Wskazuj mi Panie drogę, którą mam
kroczyć w swoim życiu, by spotykać na niej
Ciebie.
MODLITWA O UPROSZENIE ŁASKI

Błogosławiona Natalio, ty doświadczyłaś, że
Bóg żyje w człowieku, który Mu w sercu mieszkanie daje i prowadzi go ku Sobie, obmyślając
najdrobniejsze szczegóły jego bytowania, uproś
mi łaskę…, o którą w tej nowennie proszę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Błogosławiona Natalio, módl się za nami.
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