
Pan Bóg powołuje każdego człowieka, 
a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka.

św. Jan Paweł II
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Wyruszyć w drogę     za Jezusem

Życie kobiet i mężczyzn wybiera-
jących drogę życia zakonnego rozwija 
się w oparciu o ten sam schemat. Naj-
pierw, u źródła wszystkiego, jest Boże 
powołanie i zaproszenie do podjęcia 
życia opartego tylko na Panu Bogu. Po-
tem potrzebny jest czas „wysłuchania 
nauk” i decyzja zwrócenia się ku Bogu, 
aby — jak ludzie po chrzcie Janowym 
— porzucić to, co złe i zwrócić się ku 
dobru. A potem jeszcze jest pustynia, 
czyli doświadczenie własnej słabości 
i mocy Pana Boga, który mnie słabego 
i grzesznego uzdalnia do zwyciężania 
zła w sobie i w innych. Osoby zakonne 
nie są ani lepsze, ani doskonalsze od 
innych, nie są żadnymi herosami. To — 
tak jak my wszyscy — słabi i grzeszni 
ludzie, których Pan Bóg powołał do 
swojej szczególnej służby i którzy, 
dzięki Jego łasce, zdobyli się na tyle 
miłości i odwagi, by na to powołanie 
wielkodusznie odpowiedzieć. Każdy 
zakonnik i siostra zakonna mają do 
przejścia tę samą drogę co Pan Jezus.

Najpierw jednak trzeba opuścić 
dom rodzinny. Bardzo często właśnie 
brak wyjścia z domu staje się prze-

szkodą w odpowiedzi na Jezusowe 
powołanie. Dajemy się przestraszyć 
wizją utraty rodziny, a rodzice — utra-
ty córki czy syna. A przecież nie ma 
dojrzałości i dorosłości — w jakimkol-
wiek rodzaju życia — bez wcześniej-
szego opuszczenia domu rodzinnego, 
bez utraty dziecięcego poczucia bez-
pieczeństwa i wyruszenia w niezna-
ną przyszłość. Żeby rozpocząć nowe, 
dojrzałe życie, trzeba pożegnać się 
z dotychczasowym. Trzeba spokojnie 
i z wdzięcznością, ale też stanowczo 
i do końca zamknąć za sobą drzwi 
domu rodzinnego, by pójść własną, 
wytyczoną mi przez Pana Boga, drogą. 
Łaska życia zakonnego może pozostać 
nieprzyjęta, może pozostać niezreali-
zowana, jeśli nie stać nas będzie na 
całkowite powierzenie się Panu Bogu. 
Przecież jako chrześcijanie nie żyjemy 
dla siebie, lecz dla Niego; nie wycho-
wujemy naszych dzieci dla siebie, lecz 
dla innych i dla Niego. Jeśli nie wypu-
ścimy ich z gniazda — nie usamodziel-
nią się, nie będą umiały kochać i przy-
jąć miłości, rozminą się z każdym 
życiowym powołaniem.

Pragnienie doskonałości - 
chcieć być blisko Jezusa

Autentyczne życie zakonne nie 
jest drogą łatwą. Wręcz przeciw-
nie, to stroma, wyboista, a czasami 
wręcz karkołomna ścieżka życiowa, 
na której nie sposób się utrzymać bez 
świadomości, że kroczę nią nie dla 
własnego widzimisię, ale dlatego, że 
wezwał mnie na nią Pan Jezus. To On 
pierwszy ją przeszedł, przetarł szla-
ki, zaprosił mnie do naśladowania Go. 
Świadomość kroczenia Jego śladami 
wynagradza wszelkie niedogodności 
podróży, a pragnienie dotarcia do tych 
samych szczytów, które On osiągnął, 
wyzwala — mimo zmęczenia — wciąż 
nowe energie i siły. Pragnienie bycia 
tam, gdzie On, to pragnienie dosko-
nałości. Ta doskonałość nie polega na 
sterylnej nieskazitelności, gdyż nikt 
z nas nie jest bez grzechu. Chrześci-
jańska doskonałość polega na jak naj-
większej bliskości z Panem Jezusem, 
na towarzyszeniu Mu w odpoczynku 
i w zmęczeniu, w radości i w cierpie-

Kiedy Pan Jezus rozpoczynał realizację swego powołania, opuścił dom rodzinny i wyruszył w 
drogę. Rozpoczął ją od udania się nad Jordan, gdzie schodziły się tłumy, aby słuchać nauk i przyjąć 
chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela. Potem udał się na pustynię, aby tam przeżyć swoiste 
rekolekcje. Jego zwycięstwo nad kuszącym Go diabłem, stało się doświadczeniem mocy, jakiej 
Bóg udziela każdemu, kto powierza się tylko Jemu i tylko w Nim pokłada swą ufność.
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niu. To jest istota życia chrześcijań-
skiego, a także istota życia zakon-
nego. W chrześcijaństwie, a w życiu 
zakonnym tym bardziej, nie chodzi 
o teorie ani o zdobywanie duchowych 
kwalifikacji. Chodzi o Pana Jezusa. On 
jest celem do którego dążymy, a zara-
zem drogą prowadzącą do tego celu. 
Żeby dotrzeć do Niego, trzeba zosta-
wić za sobą wygodne i szerokie ulice 
naszych osiągnięć i przyzwyczajeń, 
gładkie chodniki naszych planów i za-
mierzeń, trzeba z bagażem życiowych 
doświadczeń wyruszyć w nieznane. 
Bez zabezpieczeń i ubezpieczeń, bez 
asekuracji i gwarancji, ale ze świa-
tłem Ducha Świętego i z radosną uf-
nością w sercu, że choć nie wiem, co 
mnie czeka, to idę z Nim i przy Nim; że 
w takim towarzystwie na pewno dotrę 
do celu. Niepowtarzalne piękno życia 
zakonnego tkwi w możliwości towa-
rzyszenia Panu Jezusowi w realizacji 
Jego powołania i Jego posłannictwa. 
Świadomość tego wynagradza wszel-
kie trudy i niedogodności związane 
z tą drogą życia.

Pragnienie doskonałości, czy-
li bliskości z Panem Jezusem nie jest 
czymś, co można w sobie rozpalić sa-
memu. To łaska, którą On daje darmo 
tym, którym sam chce. My jednak mo-
żemy prosić Chrystusa, aby był w jej 
dawaniu jak najbardziej hojny, aby co-

raz więcej młodych serc rozpalał pra-
gnieniem naśladowania Go. Możemy 
i powinniśmy prosić, aby w coraz to 
nowych kobiecych i męskich sercach 
wzbudzał pragnienie radykalizmu 
ewangelicznego, czyli życia ryzykow-
nego i szalonego — bo przecież i Jego 
samego posądzano o szaleństwo — ale 
życia pełnego niezapomnianych przy-
gód, których smaku mogą zaznać tyl-
ko Jego wierni naśladowcy.

Przede wszystkim jednak trzeba 
się gorąco modlić o to, byśmy patrząc 
na naszego Mistrza i Pana, powołują-
cego innych do bliskości z sobą umieli 
spojrzeć w głąb własnego serca i spy-
tać z drżącym wzruszeniem: A może 
i ja, Panie? Może i mnie wzywasz? 
Trzeba się gorąco modlić o to, byśmy 
— kiedy w naszym sercu usłyszymy 
odpowiedź twierdzącą — umieli zdo-
być się na tyle odwagi i miłości, by 
mimo oczywistego poczucia niegod-
ności i ogarniającego nas lęku, umieć 
odpowiedzieć jak młody Samuel: Oto 
jestem Panie, przecież mnie wołałeś. 
Trzeba się również modlić o to, żeby-
śmy — kiedy takie Boże wołanie roz-
legnie się w sercu kogoś z naszych bli-
skich — chcieli i umieli osłonić je przed 
zgaszeniem i zagłuszeniem, a także 
byśmy sami nie tłumili go przez nasze 
opory, lęki i brak akceptacji.

Powołujesz nas jak Piotra
Poprzez Słowo Boże, poprzez do-

tknięcia duszy, poprzez mniej lub 
bardziej wyraźne intuicje oraz różne-
go rodzaju zbiegi okoliczności i przy-
padki Pan Jezus nie przestaje wołać 
w sercach wielu ludzi Pójdź za Mną 
(Łk 5, 27). Kiedy — jak Piotr — w po-
czuciu własnej grzeszności mówimy 
Mu: Odejdź ode mnie Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny, to Pan Jezus spo-
kojnie odpowiada: Nie bój się!

Po naszej odpowiedzi może się 
rozpocząć fascynująca droga życia za-
konnego niejednej i niejednego z nas. 
I choć Pan Jezus nie zachęca nas do jej 
wybrania błyskotliwymi reklamami 
lub łatwymi obietnicami, ale twar-
dymi słowami: Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie swój krzyż i niech Mnie 
naśladuje (Mk 8,34), to jeśli tę drogę 
przejdziemy do końca, będziemy mo-
gli powtórzyć za Piotrem jedne z naj-
piękniejszych w Piśmie Świętym słów: 
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że 
Cię kocham (J 21,17).

Źródło: Z  Listu Episkopatu Polski na DŻK
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4 lipca 2021 r. Siostra Marzena Maria Wągrodzka, Córka św. Franciszka Serafickiego, Przełożona 
Domu Zgromadzenia na ul. Leszka Czarnego 9 w Sandomierzu, Radna Generalna i Ekonomka 
Generalna Zgromadzenia, świętowała piękną rocznicę 25. lecia profesji zakonnej. Uroczystość ta 
rozpoczęła się już w sobotni wieczór 3 lipca, kiedy to podczas Nieszporów miał miejsce obrzęd 
poświęcenia jubileuszowego wianka.

JUBILEUSZ 25. LECIA 
PROFESJI ZAKONNEJ 

SIOSTRY MARZENY WĄGRODZKIEJ
Mirtowe wianki, w naszej Wspól-

nocie zakonnej ubierają Siostry na 
welon pierwszy raz w dniu ślubów 
wieczystych, a następnie podczas 
każdego, uroczyście obchodzone-
go jubileuszu profesji tj. 25, 50, 60 
i więcej lat od złożenia pierwszych 
ślubów. Od kilku już lat świętowanie 
takiej rocznicy ma miejsce na zakoń-
czenie dorocznych rekolekcji. Po-
dobnie było i tym razem. Tę czerw-
cowo-lipcową grupę rekolektantek, 
razem z S. Marzeną, tworzyły 23 
Siostry. Ćwiczeniom rekolekcyjnym 
przewodniczył Ks. dr Michał Tur-
kowski z archidiecezji warszawskiej. 
Ks. Michał rekolekcje zakonne gło-
sił już wiele razy, ale u nas dopiero 
pierwszy raz i wyznał, że jeszcze ni-
gdy nie spotkał się z obrzędem po-
święcenia jubileuszowego wianka.

Dokonując poświęcenia tegoż 
wianka, Ks. Michał pięknie więc 
oraz wszechstronnie wyjaśnił nam 
jego symbolikę. Wianek wg. naszego 
Ceremoniału profesji, symbolizuje 
przede wszystkim cierniową koronę 
Chrystusa Pana i ma przypomnieć 
ślubującej Siostrze, że Ona należy 
do Pana i Jej powołaniem jest łączyć 
się z Nim w Jego cierpieniu za zba-
wienie świata. W formule profesji 
jest podkreślone, że „pragnie naśla-
dować Jezusa ubogiego, pokornego 
i Ukrzyżowanego. Wieniec oznacza 
także wieniec życia wiecznego, czy-
li nagrodę, jaką każdy z nas pragnie 
otrzymać od Pana Sędziego, gdy sta-
nie kiedyś przed Jego Tronem. Jest 
też symbolem czystości i niewin-
ności, czego wyrazem jest składany 
przez osobę zakonną ślub czystości – 
pragnienie bycia całą, niepodzielnie 
i bezgranicznie dla Boga.

Ojciec rekolekcjonista omówił, 

niesamowicie zajmująco, całą prze-
bogatą symbolikę wianka: począw-
szy od Biblii, poprzez zwyczaje po-
gańskie starożytnej Grecji, Rzymu 
i Skandynawii, skończywszy na sło-
wiańskiej Sobótce i wiankach, któ-
re wijemy i zanosimy do świątyń na 
zakończenie oktawy Bożego Ciała, 
by tam poświęcone wnieść do swo-
jego domu. Wianki te są wyrazem 
wdzięczności Bogu za Jego dary, za 

Siostra Jubilatka Fot. s. Wiesława

Poświęcenie wianka. Fot. s. Natalia.

s. Marzena. Fot. s. Wiesława
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piękno i pożytek ziół oraz kwiatów, 
a przyniesione do domu, mają za-
pewnić Bożą pomoc, opiekę, pomyśl-
ność i bezpieczeństwo. I tu pięknie 
Ojciec porównał, że S. Marzena, 
jako przełożona, jest dla Domu, czy-
li swojej Wspólnoty, ostoją pokoju, 
dobra i bezpieczeństwa. Można tu 
dodać, że jako ekonomka general-
na, jest także taką ostoją dla całego 
Zgromadzenia. Wyśpiewane w Nie-
szporach, po obrzędzie poświęce-
nia wianka, wieczorne Magnificat 
było uwieńczeniem obrzędu i zara-
zem wyrazem wdzięczności Bogu za 
osobę Siostry Jubilatki i też prośbą 
do Matki Najświętszej o szczególną 
opiekę na dalsze lata.

Uroczystą pieśń wdzięczności za 
25 lat życia zakonnego, Siostra Ma-
rzena i wszyscy z Nią świętujący, wy-
śpiewali Bogu podczas koncelebro-
wanej Mszy świętej 4 lipca w naszej 
zakonnej kaplicy. Mszy świętej jubi-
leuszowej o g. 11.30, w gronie sześciu 
kapłanów, przewodniczył Wikariusz 
biskupi ds. życia konsekrowane-
go diecezji sandomierskiej ks. prof. 
Leon Siwecki. Homilię wygłosił Oj-
ciec rekolekcjonista, który fenome-
nalnie wkomponował w teksty Sło-
wa Bożego z 14. Niedzieli zwykłej B 
świadectwo życia naszej Srebrnej 
Jubilatki. Ojciec, podkreślając, że 
nie znał wcześniej S. Marzeny, pod-
czas tych rekolekcyjnych dni zdążył 
wyczytać z jej uśmiechu, drobnych 
gestów dobroci, czasu spędzonego 
na modlitwie i rozmów duchowych, 
że jest osobą szczęśliwą. Nie ma on 
wątpliwości, że S. Marzena wspania-
le się odnalazła i realizuje w życiu 
zakonnym, które 25 lat temu wy-
brała i Bogu ślubowała. S. Marzena, 
dając swoim życiem czytelne świa-
dectwo Ewangelii, przez to kim jest 
i przez to co robi, jest dla współcze-
snego świata prorokiem posłanym 
przez Boga do Jego ludu i do tych, co 
Jego ludem być nie chcą.

Piękne świadectwo zakonnego 
życia Siostry Marzeny wybrzmiało 
także w słowach, które skierowała 
do Niej na zakończenie Mszy świętej 
Matka Generalna Victoria, dziękując 
za posługę i poświęcenie dla Boga 
i Zgromadzenia. Każda z nas oraz 
ludzie, których Siostra Jubilatka na 
drodze swego życia spotkała, mógł-
by powiedzieć to samo: dziękujemy 

Wręczenie krzyża podczas Mszy św. Jubileuszowej w kaplicy domu Zgromadzenia. Fot. s. Natalia

Matka Victoria Kwiatkowska nakłada mirtowy 
wianek s. Marzenie. Fot. s. Natalia

za piękne zakonne życie, za niesienie 
Chrystusa bliźnim, za ogrom dobra 
i życzliwości, których na co dzień do-
świadczamy, albo po prostu – dzię-
kujemy, że Jesteś!

W jubileuszowej uroczystości, 
oprócz Sióstr, wzięło udział także 
Rodzeństwo Siostry Marzeny. Sta-
wili się w komplecie: Siostry: Ewa 
i Teresa z Rodzinami i Brat Grzegorz 
z Rodziną. Były też już Ich Wnuczęta, 
tylko jedno malusieńkie przyjechać 
nie mogło. Rodzice, Krystyna i Sta-
nisław, tylko łączyli się duchowo, 
bo z powodu wieku i stanu zdrowia 
na uroczystość przybyć nie mogli. 
Udało się, mimo przeszkód drogo-
wych dotrzeć Pani Bożence, kole-
żance z lat szkolnych, co także miło 
uradowało naszą Jubilatkę. Jeszcze 
tylko jako ciekawostkę, chciałabym 
dodać, że 4 lipca, czyli tak jak dzisiaj, 
jest to także data wstąpienia S. Ma-
rzeny do naszego Zgromadzenia.

Dzisiaj już Jubilatka, Siostra Ma-
rzena, wzruszona bardzo i bardzo 
szczęśliwa, bezpośrednio po homilii, 
podczas jubileuszowego obrzędu, 
któremu przewodniczył Wikariusz 
biskupi ks. Leon, podziękowała Bogu 
za dar i łaskę powołania i odnowiła 
zakonne śluby. Na koniec zaś Litur-
gii skierowała do zgromadzonych 
swoje słowo. W tych zwięzłych, ale 
ciepłych i pełnych wdzięczności sło-
wach znalazło się wszystko, co dzi-
siaj czuła, a przede wszystkim: mi-
łość, radość i szczęście. I niech one 
trwają! Życzymy Siostrze Marzenie 
obfitości darów i łask oraz błogo-
sławieństwa na dalsze lata służby 
„Bogu w bliźnich”, Kościołowi i na-
szemu Zgromadzeniu. To nasze ży-

czymy… wyśpiewane było także przy 
jubileuszowym torcie w refektarzu.

s. Klara CFS
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JUBILEUSZ 25 – LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH
HOMILIA KS. PRAŁ. JANA NIZIOŁKA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ 

JUBILEUSZOWEJ W PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W GÓŹDZIE STARYM 
RODZINNEJ PARAFII SIOSTRY MARZENY WĄGRODZKIEJ

Często zadawałem sobie pytanie: 
Dlaczego niektórzy ludzie są szczę-
śliwi, a inni czują się nieszczęśli-
wi, niespełnieni? Szukałem źródła 
szczęścia… może pieniądze, luksus, 
zyski, używki, prestiż, władza, osią-
gnięcia, wykształcenie. Myślę, że to 
jest ważne, pomaga w dobrym sa-
mopoczuciu, zwłaszcza kiedy słu-
ży zdrowie, kiedy jest się młodym. 
Doświadczenie mojego życia ka-
płańskiego mówi mi, że to nie jest 
w stanie napełnić człowieka peł-
nią szczęścia. U szczęśliwych ludzi 
zawsze znajdziemy spontaniczną 
radość z rzeczy małych, prostych. 
Potrafią się cieszyć napotkanym 
kwiatkiem, śpiewem ptaków, zacho-
dem i wschodem słońca, spotkanym 
człowiekiem, każdym dniem. Żyją 
w przekonaniu, że mają powód do 
życia, że mają cel w życiu. U szczę-
śliwych ludzi nie było nigdy nie-
ustannej gonitwy, usilnej pogoni za 
„złotym cielcem”, dążenia do bycia 
w centrum uwagi i samouwielbie-
nia. Są oni nieprzeciętnie uczciwi, 
otwarci, nieskomplikowani. Mają 
odpowiednią dozę humoru, ona po-

Prezbiterium w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Góździe Starym 
- rodzinnej parafii s. Marzeny. Fot. s. Wiesława 

ks. prał.  Jan Niziołek. Fot. s. Wiesława

zwala im śmiać się, czasem nawet 
z własnej ułomności jak krzywy nos, 
czy odstające uszy… nasze serce nie 
znosi namiastek. Tylko człowiek, 
który odkrył Boga jako Ojca, odkrył 
Jego miłość – odnajduje pokój, ra-
dość, szczęście. Jeśli nie odkrył Boga, 
odczuwa głód szczęścia. Nie może 
się zadowolić czymś gorszym.

Dziś przed nami staje siostra 
Marzena. 25 lat temu złożyła śluby 
zakonne: czystości, ubóstwa i po-
słuszeństwa. Na jej ręce obrączka, 
która przypomina, że wybrała Jezu-
sa za swojego, jedynego Oblubień-
ca. Na głowie wieniec – ,,mówiący” 
o czystej wierności swojemu Oblu-
bieńcowi. Za chwilę odnowi swoje 
śluby, szczęśliwa, że może powie-
dzieć Bogu, dziękuję za wiarę, za dar 
powołania, za wychowanie religij-
ne swoim rodzicom, za Boży klimat 
w rodzinie, i za wspólnotę parafial-
ną, w której wzrastała. 

Przed chwilą słuchaliśmy czytań 
o powołaniu Abrahama, Samuela. 
Znamy z Ewangelii scenę powołania 
Apostołów, czy zwiastowania Maryi 
w Nazarecie. To Bóg wychodzi na 

spotkanie człowieka, składa propo-
zycję: „Pójdź za Mną”. Nieraz jest 
to głos bardzo mocny, zaskakujący. 
Innym razem pojawia się jako zaska-
kująca myśl, która powraca, stawia 
znaki zapytania. Zaprasza. Bóg nigdy 
nie zmusza. Czeka na odpowiedź… 
Abrahamie wyjdź z twojej ziemi 
rodzinnej, z twoich zabezpieczeń, 
z domu twego ojca. Abraham uwie-
rzył Bogu, zaufał… wbrew nadziei. 
Dziś połowa globu ziemskiego nazy-
wa go ojcem wiary. 

W Roku Wielkiego Jubileuszu 
2000 Ojciec Święty Jan Paweł II 
przemawiając w Ziemi Świętej na 
Górze błogosławieństw, przytoczył 
słowa Pana Jezusa: Błogosławieni 
jesteście… wy ubodzy w duchu, cisi, 
miłosierni, czystego serca, czyniący 
pokój, prześladowani. Błogosławieni 
jesteście! Ile na przestrzeni wieków, 
młodych ludzi uwierzyło w te słowa 
i byli szczęśliwi. Dziwne jest, że Je-
zus wywyższa tych, których świat na 
ogół uważa za słabych. Powiada im: 
,,Błogosławieni jesteście… do Was 
należy Królestwo niebieskie”. Zna-
mienne, że te słowa przez wieki do-
cierały do młodych ludzi, choć wie-
lu jednocześnie je zagłusza. Świat 
dzisiejszy ,,mówi” innym głosem: 
błogosławieni pyszni i brutalni, ci, 
którzy osiągają sukcesy za wszelką 
cenę, którzy nie mają skrupułów, 
są pozbawieni litości, bezwstydni, 
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Siostra Jubilatka z Rodzicami: 
Krystyną i Stanisławem. Fot s. Natalia

Siostra Jubilatka z kapłanami i siostrami. Fot. s. Wiesława

zwalczający wszystkich, którzy stoją 
na ich drodze do celu. W świecie ten 
głos zła, kłamstwa, cieszy się po-
wodzeniem. Niektórzy nie mają siły, 
by sprzeciwić się złu i wejść na dro-
gę błogosławieństw. Św. Piotr wie-
le doświadczył w życiu, a w końcu 
wyznał: ,,Panie do kogo pójdziemy? 
Ty masz słowa życia wiecznego”. 
Wszyscy, którzy wybrali drogę bło-
gosławieństw, okazali się zwycięz-
cami. Taka była droga św. Jana Pawła 
II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, sługi 
Bożego ks. Kard S. Wyszyńskiego. 
Czyż nie  jest zwycięzcą św. Franci-
szek – biedaczyna z Asyżu. Czy bł. ks. 
Antoni Rewera – proboszcz katedry 
w Sandomierzu, założyciel Zgroma-
dzenia Córek św. Franciszka Sera-
fickiego, do którego zgromadzenia 
należy siostra Marzena – nie jest 
Zwycięzcą? Człowiek, który zginął 
w Auschwitz za prawdę. Człowiek, 
który kochał Kościół, kochał ludzi, 
który przygotował Siostry zakonne 
do posługi w duszpasterstwie pa-
rafialnym. Do posługi organistki, 
katechetki, zakrystianki, kancelist-
ki, prowadzenia domów rekolekcyj-
nych i parafialnych. Tak się składa, 
że więcej mojego życia kapłańskiego 
przypadła mi w posłudze z siostrami 
zakonnymi, mogę poświadczyć, jak 
wielką rolę spełniają w apostolstwie 
parafialnym. 

Nie dziwię się, że Ojciec Święty 
Jan Paweł II w I pielgrzymce do Pol-
ski w 1979 r. w kościele Mariackim 
w Krakowie spotkał się z Siostrami 
zakonnymi i powiedział: „Kościół nie 
może być bez Was. Bardzo nieszczę-
śliwe są kraje, gdzie Was nie ma”.

Krzysztof Zanussi nakręcił film 
pt.: „Iluminacja”, bohater filmu 
przybył do klasztoru kamedułów na 
Bielanach w Krakowie. Stojąc przed 
przeorem, którym był wówczas O. 
Piotr Roztworowski, zapytał: „Po co 
tu jesteście?” Przeor odpowiedział: 
„aby zaświadczyć, że Bóg istnieje”. 
Myślę, że podobnie odpowiedziała-
by dzisiejsza Jubilatka s. Marzena: 
Jestem żywym dowodem na istnie-
nie Boga. Gdyby Boga nie było, mnie 
też by tu nie było. Oto głęboki sens 
życia zakonnego. Siostry świadczą 
o prymacie Boga w życiu człowie-
ka. One są znakiem Boga w świecie. 
Ratunkiem dla zagonionego, zagu-
bionego człowieka. Są zapleczem 
duchowym Kościoła, parafii. Iluż lu-
dzi – zwraca się osobiście, listownie, 
telefonicznie, przez Internet w róż-

nych sytuacjach życiowych prosząc 
o modlitwę. 

Jeśli chcemy życie przeżyć sen-
sownie, to ono ,,wisi” na sznurach 
modlitwy. Kiedy brakuje z naszej 
strony chwały Bożej, One trwają na 
modlitwie. Dyskretnie są przy nas. 
Nie będę już mówił, jak wielki jest 
wkład zakonów w tworzeniu Kultu-
ry, szkolnictwa, opieki zdrowotnej, 
Domów opieki dla ludzi w potrzebie, 
w obronie ojczyzny.

Dziś czytamy w Ewangelii, że Apo-
stołowie „zebrali się u Jezusa i opo-
wiedzieli wszystko, co zdziałali”. My 
właśnie dziś, zebraliśmy się u Jezu-
sa, by się podzielić naszą radością 
i opowiedzieć o wszystkim. Chce-
my powiedzieć o naszej wdzięcz-
ności za dar powołania s. Marze-
ny. Ona wśród nas „wzrastała”. Tu 
była chrzczona, przyjęła I Komunię 
Świętą, sakrament bierzmowania, 
słuchała katechezy, uczestniczyła 
w Eucharystii i złożyła profesję za-
konną – śluby czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa. My też gromadzi-
my się jako parafia z ks. Prob. Kan. 
Januszem, s. Marzeną, jej Rodzicami 
i rodziną, z siostrami zakonnymi, ka-
płanami, by dzielić się pięknem Para-
fii, pięknem życia zakonnego. Są na 
pewno wśród młodych, osoby, które 
myślą o wyborze drogi życiowej, to 
dobra sposobność, by na modlitwie 
zapytać Boga, czy mnie powołuje do 
tej szczególnej służby. Ja mogę po-
wiedzieć jedno, nie ma większej ra-
dości jak świadomość, że służy się 
Bogu. Siostra Marzena za chwilę to 
potwierdzi – odnawiając swoje ślu-
by. Proszę, zobaczcie jakie Siostry 
są piękne, fizycznie też, ale ja mam 
na myśli piękno ich wierności Bogu, 
Kościołowi i człowiekowi w drodze 
do nieba. 

Siostro Marzeno, przez 25 lat 
uzbierało się już sporo doświad-
czeń! Co dziś Siostro wydaje się naj-
ważniejsze? Nie przeszkadzać Bogu 
w działaniu, przyjąć wolę Bożą. Ks. 
J. Twardowski pisze: „Trzeba wolę 
Bożą pokochać. I to, co się jawi jako 
wola Boża, połączyć węzłem z mo-
dlitwą, rozumianą jako rozmowa 
dwóch przyjaciół, z których jeden 
więcej kocha”.

Siostro Jubilatko – piękny ten ty-
tuł! W miejscu życzeń dedykuję Ci 
krótką formę modlitwy:

„Chryste, nie idź przede mną, bo 
mogę nie nadążyć.

Nie idź za mną, bo mogę nie zna-
leźć drogi…

Pójdźmy razem”. Amen.



8 Pójdź za Mną!

POWOŁANIE...

Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności
wspomniał moje imię… w cieniu swej ręki Mnie ukrył… utaił 

mnie w swoim kołczanie. 
                                                                                                 Iz 49, 1-3
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W wątpliwościach na temat powołania powiedz samemu 
sobie: gdybym znajdował się teraz na progu śmierci, co pra-
gnąłbym uczynić? W jakim stanie chciałbym przeżyć moje 

życie, aby zbawić moją duszę i czynić dobro?
św. Jan Bosko

Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego po-
wołania. Powołania nie znajduje się po prostu po zasta-

nowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest 
odpowiedzią otrzymaną w modlitwie.

św. Edyta Stein

[...]
Czyli trzeba aż przejść przez siebie,
Twoim słowom siebie zawierzyć –

Jeśli trzeba, to tratuj do dna,
Jestem tylko twoim żołnierzem.

Jedno wiem i innych objawień
Nie potrzeba oczom i uszom –
Uczyniwszy na wieki wybór,

W każdej chwili wybierać muszę.
(Jerzy Liebert, Jeździec)

Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać 
o sobie już w duszy dziecka.

św. Jan Paweł II

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest 

jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie 
i ostateczne przeznaczenie.

św. Jan Paweł II

Bóg zawsze wybierał niektóre osoby, aby współpracowały 
z Nim w sposób bardziej bezpośredni przy realizacji Jego 

planu zbawienia.
Benedykt XVI

Pan skierował do mnie następujące słowo:
«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,

nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię».

I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo 
jestem młodzieńcem!»

Pan zaś odpowiedział mi:
«Nie mów: „Jestem młodzieńcem”,

gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.

Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» 
- wyrocznia Pana.

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: 
«Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj 

władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał 
i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził».

 Jr 1, 4-10
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W niedzielę 20 czerwca 
2021 roku, w rocznicę śmier-
ci śp. Matki Anieli Osmali, 
pierwszej przełożonej po-
wstającej bez mała 100 lat 
temu Wspólnoty Sióstr Ks. An-
toniego Rewery, po Godzinie 
Miłosierdzia, w warszawskim 
szpitalu klinicznym na Bana-
cha, w wieku niespełna 77 lat, 
odeszła do Domu Ojca śp. Sio-
stra Janina Anastazja Zielińska 
od Miłosierdzia Bożego, nasza 
Współsiostra ze Zgromadze-
nia Córek św. Franciszka Sera-
fickiego.

S. Anastazja (Janina) ur. się 25 
listopada 1944 r. w Zaborowiu k. 
Szydłowca, par. Wysoka – obec-
nie w diecezji radomskiej. Była 
córką Zygmunta i Anieli zd. Frąk. 
Ochrzczona została 10 grudnia 1944 
roku w Wysokiej. W roku 1953 przy-
jęła pierwszy raz Komunię świętą, 
a w roku 1959 sakrament bierzmo-
wania, z rąk Sługi Bożego Biskupa 
Piotra Gołębiowskiego, co zawsze 
z radością podkreślała. S. Anastazja 
pochodziła z religijnej oraz licznej 
rodziny, miała dziewięcioro rodzeń-
stwa: dwóch braci i siedem sióstr.

S. Anastazja - Janinka Zielińska - 
jak napisała w swoim życiorysie do 
Zgromadzenia – od młodości lubiła 
rozważać Mękę Pańską i po dziecię-
cemu zastanawiać się „ile Pan Jezus 
musiał dla niej i dla ludzi wycierpieć”. 
Nie od początku jednak wiedziała 
jaką drogę życia wybrał dla Niej Ten 
Ukrzyżowany Pan, choć często o tym 
rozmyślała. Głos powołania usły-
szała mając 17 lat, a było to w czasie 
misji parafialnych. Prowadzili je Oj-
cowie Cystersi i „pod wpływem ich 
nauk, jak również ich szczęśliwego 
życia, widocznego w ich postawie”, 
postanowiła oddać się na wyłączną 
służbę Bogu w życiu zakonnym.

Pierwsze kroki na drogę życia 
zakonnego skierowała w r. 1961 do 
Zgromadzenia Sióstr Michalitek. 
Jednakże ze względu na problemy 
zdrowotne po kilku miesiącach po-
bytu w Miejscu Piastowym, które 
w swoim „curriculum vitae” nazwa-
ła „ziemskim rajem”, musiała po-
wrócić do domu rodzinnego i bar-

dzo z tego powodu cierpiała. Pan 
jednak pukał nadal do Jej serca i 12 
października 1963 roku przyjecha-
ła do Sandomierza i wstąpiła do 
naszego Zgromadzenia - Córek św. 
Franciszka Serafickiego. Po szczę-
śliwie przebytym okresie postulatu, 
2 sierpnia 1964 r. przywdziała habit 
i rozpoczęła nowicjat. Pierwszą pro-
fesję zakonną złożyła w Sandomie-
rzu 16 lipca 1966 roku, a wieczystą: 
16 lipca 1972 r. w Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Wysokim Kole, 
gdzie wówczas pracowała. Swoje ży-

cie poświęciła Bogu w intencji misji, 
a za obieraną do szczególnego roz-
ważania tajemnicę, przyjęła Mękę 
Pańską, szczególnie w duchu wyna-
gradzającym: modlitwę Pana Jezusa 
w Ogrodzie Oliwnym. Żywiła od po-
czątku w swoim sercu wielkie uwiel-
bienie dla Jezusa Eucharystycznego 
i wdzięczność za dar Eucharystii. 
Wyjątkową czcią darzyła Matkę 
Najświętszą, a modlitwę różańco-
wą gorliwie praktykowała. Grono Jej 
ulubionych świętych stanowili świę-
ci zakonu serafickiego oraz nowo 
wynoszeni na ołtarze przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Posługa apostolska S. Anastazji 
i pełnione przez Nią funkcje w Zgro-
madzeniu stanowią bardzo pokaźną 
listę. Nie obiecuję, że sporządzona 
niniejszym będzie wyczerpująca. 
Pierwszym zadaniem dla S. Anastazji 
była posługa zakrystianki w Parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wy-
godzie, a następnie w Wysokim Kole. 
W tym czasie podjęła także kształ-
cenie się i po ukończeniu Studium 
Katechetycznego w Kielcach, od r. 
1971 w Wysokim Kole katechizowała 
dzieci i młodzież. W 1976 r. została 
skierowana do posługi w Diecezjal-
nym Domu Rekolekcyjnym w Lubli-
nie oraz na studia teologiczne w Ka-

tolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
które uwieńczyła tytułem magi-
stra 23 czerwca 1981 r. Po ukończe-
niu studiów została skierowana do 
Domu generalnego do Sandomierza 
i tu utkwiła na długo, gdzie pełni-
ła szereg ważnych zadań w różnych 
agendach Zgromadzenia. Bezpo-
średnio po powrocie z Lublina zosta-
ła Mistrzynią Postulatu (do 1984 r.) 
oraz Junioratu (do r. 1996). W latach 
1984 – 1990 była sekretarką gene-
ralną i podjęła „szalenie” odpowie-
dzialne zadanie – redakcję nowych 

Konstytucji. Podejmując to zadanie 
postanowiła wydobyć i jasno ukazać 
idee założycielskie Księdza Anto-
niego Rewery oraz uaktualnić treść 
od strony prawno-kanonicznej, po 
wejściu w życie nowego Kodeksu 
Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 
Była to wielka i mrówcza praca, ale 
S. Anastazja wspaniale ją wykonała. 
Udało się jej zrobić to po mistrzow-
sku, na pewno z pomocą Bożą i wie-
lu życzliwych ludzi – znawców życia 
zakonnego i dekretów soborowych 
„o przystosowanej odnowie życia 
zakonnego”, ale także dzięki swej 
solidności oraz pracowitości i wiel-
kiemu umiłowaniu duchowości fran-
ciszkańskiej oraz charyzmatu zało-
życielskiego. Konstytucje te zostały 
zaaprobowane przez Biskupa Sando-
mierskiego w r. 1988 i są dla Sióstr, 
pomimo późniejszych zmian redak-
cyjnych koniecznych przy przejściu 
Zgromadzenia na prawo papieskie, 
cennym zbiorem zasad duchowości 
franciszkańsko-rewerzańskiej oraz 
powrotu do źródeł, co jest ważne, by 
móc bardziej jasno określić własną 
zakonną tożsamość. Pracując nad 
tekstem Konstytucji oraz prowadząc 
formację, była jednocześnie przez 12 
lat Radną generalną Zgromadzenia 
i Przewodniczącą Komisji Formacyj-

Odeszła do Domu Ojca
Śp. Siostra Janina Anastazja 

Zielińska
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nej. Dbała też bardzo o bibliotekę 
Zgromadzenia. Następnie, w latach 
2002 – 2007 – była Mistrzynią for-
macji stałej. Uczestniczyła też, jako 
Delegatka w dwóch Kapitułach nad-
zwyczajnych Zgromadzenia i była 
sekretarką trzech Kapituł zwyczaj-
nych. Wydobyć można byłoby jesz-
cze szereg innych funkcji i zadań S. 
Anastazji, które podejmowała dla 
dobra Zgromadzenia, ale może niech 
te główne w tym momencie wystar-
czą. Dodać należy, że pracując w for-
macji i dla formacji Zgromadzenia, 
nigdy nie zaniedbywała swojego ży-
cia modlitewnego i własnego rozwo-
ju duchowego.

Po okresie urzędowych zadań, 
na dalsze lata posługi znowu opu-
ściła Sandomierz. I tak, w r. 1990 
została skierowana do posługi ka-
techetycznej w Radomiu, przy Para-
fii św. Kazimierza Królewicza, gdzie 
przez dwie kadencje pełniła również 
urząd Przełożonej Wspólnoty Sióstr. 
W tym czasie opracowała jeszcze 
nowy Ceremoniał Zgromadzenia. 
W 1998 r. przeniesiona została do 
posługi katechetycznej przy Parafii 
św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie 
i tu znowu, przez 2 kadencje, była 
Przełożoną Wspólnoty. W tym okre-
sie pracowała nad nowym Modli-
tewnikiem Zgromadzenia. I wresz-
cie, w r. 2005 przybyła do Warszawy, 
by podjąć obowiązki kancelistki przy 

Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
na Ursynowie. Pracę tę bardzo po-
lubiła, zyskała sobie serca parafian 
i najwyższe uznanie Księży Probosz-
czów: najpierw śp. Ks. Prał. Tadeusza 
Wojdata, a obecnie – Ks. Prał. Da-
riusza Gasa. Obowiązek ten pełniła 
pięknie i wytrwale, z największym 
poświęceniem, można rzec, aż do sa-
mej śmierci.

S. Anastazja cieszyła się raczej 
dobrym samopoczuciem. Niemniej 
będąc w Warszawie zaczęła bardziej 
niż dotychczas odczuwać braki zdro-
wia i związane z tym dolegliwości. 
Na obrazku pamiątkowym z racji 
25. lecia profesji zakonnej napisała, 
że „chlubi się z Krzyża Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14), więc 
być może już wówczas zaczęły się 
poważniejsze problemy zdrowotne. 
Motyw ten powtórzony też został na 
obrazku z racji złotego jubileuszu. 
Być może jest to także konsekwencją 
tego pierwszego, młodzieńczego „za-
chwycenia się” Chrystusem umęczo-
nym dla nas i dla całego świata. Po-
zostanie to już na zawsze tajemnicą 
S. Anastazji. W ostatnim czasie nieco 
osłabła. Przeszła kilka hospitalizacji, 
ale nie wydawało się nam, że to pra-
cowite, oddane Zgromadzeniu życie, 
tak nagle zgaśnie, że ten czerwcowy 
pobyt w szpitalu będzie ostatnim.

Parafianom na Ursynowie, ale 
przede wszystkim nam, będzie od-

tąd brakowało Jej pogodnej twarzy, 
tego zatroskania o sprawy Boże, 
o formację i obrzędy Zgromadzenia, 
a w ostatnich latach o ursynowską 
kancelarię, do której przez 16 lat co-
dziennie z radością zmierzała. Po-
zostaje nam dzisiaj śpiewać Panu 
razem z Nią „Pieśń wdzięczności (…) 
i nie zapominać o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach” (motto s. Anasta-
zji z Jej karty do Księgi na Jubileusz 
80. lecia Zgromadzenia) i modlić się, 
aby otrzymała od Swego Oblubieńca 
jak najobfitsze owoce Jego Krzyżo-
wej Męki, Jego niezgłębionego Miło-
sierdzia.

Uroczystości pogrzebowe śp. S. 
Janiny Anastazji Zielińskiej odbyły 
się w Dniu Jej chrzestnych Imienin, 
w Uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela, dnia 24 czerwca 2021 
roku, w kościele Nawrócenia św. 
Pawła w Sandomierzu. Uroczystości 
pogrzebowe poprzedziło nabożeń-
stwo żałobne w kościele Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, na warszaw-
skim Ursynowie, dnia 23 czerwca 
2021 roku. Ciało Zmarłej Siostry zło-
żone zostało na Cmentarzu komu-
nalnym w Sandomierzu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj 
jej świeci. 

S. Klara Radczak, sekretarka generalna

śp. S. Anastazja Zielińska 
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„Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko 
i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: 

Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, 
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym 

czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród 
prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.
                                                                                                         Mk 10, 28-30


