
Wszystko ma swój 
sens w krzyżu.

 Dlatego nie ma 
Kościoła bez krzyża: 

nie ma ofiary, 
uświęcenia i służby - 

zwycięstwa 
- bez krzyża. 

Każdy, kto zwycięża, 
zwycięża w krzyżu.

Błogosławiony Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia 
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Prymas 
Tysiąclecia 

- ojciec 
konsekrowanych

Przed zapowiadanym tymże wy-
darzeniem w czerwcu minionego roku 
umieściłyśmy wspomnienie o dzia-
łaniach Księdza Prymasa w sprawie 
otrzymania przez nasze Zgromadzenie 
praw diecezjalnych. Obecnie, urzeczona 
jedną z myśli Błogosławionego Stefana 
Wyszyńskiego: „Ludzie mówią – czas 
to pieniądz, ja mówię inaczej – czas to 
miłość”, chcę poświęcić kilka zdań na 
ten właśnie temat, na temat miłości, 
ale w odniesieniu do życia zakonnego. 
Franciszek Seraficki, nasz zakonodaw-
ca, głosił całym sobą, że „miłość nie 
jest kochana” i duchowi synowie oraz 
córki powinni swoim posługiwaniem 
sprawić, że „miłość będzie kochana” 
(kochajmy zatem, bracia, dopóki mamy 
czas i czyńmy dobro; pokój i dobro niech 
opanują świat – z piosenki franciszkań-
skiej).

Bł. Kardynał Stefan, był ojcem i 
troskliwym opiekunem życia zakonne-
go. Pięknie o tym powiedział śp. Abp 
Bronisław Dąbrowski podczas Mszy 

Opatrzność Boża sprawiła, że 
w dniu ukazania się niniejszego 
numeru „Rewerzanki”, 12 wrze-
śnia a.d. 2021 w samo południe 
w Warszawie dokonał się akt be-
atyfikacji Księdza Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, beatyfikacji 
tak już oczekiwanej, a przełożo-
nej w czasie ze względu na trwa-
jącą pandemię.

św. pogrzebowej w archikatedrze war-
szawskiej: „Ksiądz Prymas osłaniał ży-
cie zakonne, kochał je, rozumiał jego 
wartość dla Kościoła i dla społeczeń-
stwa, dla naszej Ojczyzny. W powoła-
niu zakonnym widział Ksiądz Prymas 
dar Boga dla dzieła zbawienia ludzi. W 
sposób szczególny doceniał siłę życia 
wewnętrznego, moc modlitwy i świa-
dectwo życia poświęconego całkowicie 
Bogu i ludziom”. 

Ksiądz Prymas często przypominał o 
konieczności posłuszeństwa woli Bożej 
w Kościele, którego źródłem jest mi-
łość. Podkreślał, że w Kościele, ten kto 
miłuje, nie ma problemu z żadnymi pra-
wami, przepisami karnymi i kodeksami, 
a nawet nic o nich nie wie! Kościół żąda 
od nas naprawdę tylko jednego: miłuj! 
Uległość Kościołowi to uległość miło-
ści. Śluby zakonne składamy w Kościele 
i dla Kościoła, inaczej nie miałyby sen-
su. Fundamentem formacji zakonnej 
jest Chrystus i Jego Ewangelia i aby to 
zrozumieć, potrzeba głowy i kolan oraz 

kochającego serca. Siostry przygotowu-
ją się do służby przez wysiłek umysło-
wy i modlitwę oraz przez wiarę i miłość. 
Nowoczesna, postępowa siostra zakon-
na to ta, która jest głęboko zjednoczona 
z Chrystusem, najmocniej uwierzyła, 
umiłowała do końca i najofiarniej służy. 
Takich sióstr zakonnych potrzebuje Ko-
ściół końca XX wieku i wieków następ-
nych, aż do skończenia świata.

Ksiądz Prymas zachęcał do nie-
ustannej nowości duchowej i przestrze-
gał przed niebezpieczeństwem ruty-
ny. Tryb życia zakonnego, konstytucja, 
regulamin, klauzura, habit stabilizują 
i byłoby rzeczą złą, gdyby sprawiały, 
że osoba zakonna staje się, „ani zimna, 
ani gorąca”, to nie byłoby świadectwo. 
A osoby zakonne i całe wspólnoty są 
powołane do tego, by dawać świadec-
two życia całkowicie oddanego Bogu i 
ludziom. Wybrane wartości, styl bycia 
i zachowanie się są wymownym świa-
dectwem o miejscu, jakie Chrystus zaj-
muje w ich życiu. Mówił: „Jeśli chcesz 
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być doskonałą siostrą, radością Boga, 
rodziny, Kościoła, narodu, państwa, to 
zmieniaj całe serce twoje, całą duszę 
twoją, wszystkie siły twoje, wszyst-
kie myśli twoje na miłość ku Bogu i lu-
dziom. Wszędzie wprowadzaj miłość!” 
Na wezwanie Bożej miłości człowiek 
odpowiada miłością i to jest istota 
konsekracji zakonnej, powołanie i mi-
sja osób konsekrowanych. Mamy tak 
integralnie należeć do Boga, aby móc 
całą sobą emanować Bogiem, być Jego 
żywym i czytelnym świadkiem. I bar-
dzo mi się podoba to określenie Księ-
dza Prymasa: „Nasza twarz nie może 
przypominać beczki kapusty!” Ktoś inny 
powiedział, że „smutny święty, to żaden 
święty”, św. Urszula Ledóchowska pro-
ponowała swoim siostrom apostolstwo 
uśmiechu, a św. Franciszek nauczał nas 
o „radości doskonałej”, czyli zdolności 
do radości, także do uśmiechu, pośród 
trudu i cierpienia. 

Ksiądz Prymas zachęcając do radości 
i uśmiechniętej twarzy nie omijał także 
tematu cierpienia. Mówił, że Bóg jest 
Miłością, ale zbawienie przyszło przez 
Krzyż i każda prawdziwa miłość musi 
mieć swój Wielki Piątek. I aby w trud-
niejszych życiowych momentach, gdy 

Chrystusa w nas, w naszym codzien-
nym życiu i posługiwaniu. 

Dzisiaj przeżywamy bardzo kryzys 
powołań, starzeją się nasze wspólno-
ty, kurczą się nasze dzieła i zaczynamy 
się martwić o przyszłość tych dzieł. 
Jednak już w latach siedemdziesiątych, 
gdy tego kryzysu nie było, Prymas po-
wtarzał, że „nie idzie o to, aby ludzi 
było wiele, tylko by byli to ludzie do-
brzy i wartościowi”. Myślę, że dzisiaj 
powiedziałby nam to samo i chyba po-
winnyśmy obrać sobie Go za patrona 
naszych codziennych modlitw o nowe 
powołania oraz o odnowę duchową na-
szych wspólnot i dzieł. Wierzę głęboko, 
że Ojciec życia zakonnego kiedyś, jest 
i będzie naszym Ojcem zawsze, „aż do 
skończenia świata”. 

s. Klara

przyjdą doświadczenia, nasza miłość 
nie osłabła, potrzebna jest modlitwa i 
wierność. I też kapitalna uważam rada 
bł. Stefana: „gdy czujemy się osamot-
nieni, jest nam źle z jakiegoś powodu, 
zamiast obchodzić niekończący się la-
birynt drzwi w poszukiwaniu przyjaciół, 
lepiej zwrócić się po pociechę do Ducha 
Świętego, który jest Pocieszycielem na-
szych dusz”. 

Prymas Tysiąclecia, sam oddany 
Matce Najświętszej, pokazywał oso-
bom zakonnym piękno i wartość za-
wierzenia Matce Bożej. Nauczał, że 
właściwie każdą rzeczywistość życia 
zakonnego można odnaleźć w życiu 
Matki Zbawiciela. Wiążąc się miłością z 
Maryją można pogłębić swoją miłość do 
Chrystusa. Ona jest obecna w każdych 
chwilach naszego życia, w tych rado-
snych i w tych trudnych i nie tyle po to, 
aby troszczyć się o nas tak po ludzku, 
ale po to, by troszczyć się o obecność 
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Odpowiedź Jezusa na pytanie, co 
jest najważniejsze w naszym życiu, nie 
pozostawia cienia wątpliwości. Pierw-
sze jest słuchanie Boga. Podstawę wia-
ry stanowi prawda: Bóg mówi, człowiek 
słucha; Bóg daje, człowiek przyjmuje; 
Bóg działa, człowiek podlega działaniu; 
Bóg kocha, człowiek pozwala się ko-
chać. Nigdy odwrotnie. Przesiąknięci 
aktywizmem łatwo nieraz zmieniamy 
kierunek ustalony przez Boga. Zamiast 
najpierw słuchać Boga, zaczynamy 
sami do Niego mówić; zamiast pozwo-
lić się kochać, próbujemy udowadniać 
Mu najpierw naszą miłość; zamiast do-
strzegać Jego działanie w naszym życiu, 
sami pierwsi rzucamy się w wir działa-
nia; zamiast przyjmować Boże dary 
i cieszyć się nimi, usiłujemy sami da-
wać. Jak faryzeusz modlący się w świą-
tyni szukamy w ten sposób potwier-
dzenia dla własnej wielkości we wła-
snym mówieniu, kochaniu, działaniu. 
Jezus tym jednym słowem pragnie po-
wiedzieć nam, że Bóg jest nasz, Bóg jest 
mój. Prawda, że Bóg jest nasz, mój, to 
wielka Dobra Nowina pierwszego przy-
kazania; to istota Ewangelii. To, co ma 
być pierwsze w życiu człowieka, nie jest 
mu więc obce, nie przebywa gdzieś da-
leko w górze, nie leży też gdzieś głębo-

ko w otchłani. Łatwo przyjąć Boga, jako 
tylko jednego z wielu bogów, natomiast 
szalenie trudno przyjąć, że On jest jedy-
ny. Kiedy człowiek stawia cudzych bo-
gów obok Boga Jahwe, prawdziwa wiara 
staje się już niemożliwa. Zaczyna się 
bowiem manipulowanie Bogiem jedy-
nym. Nam zanurzonym w codzienność 
pełną przywiązań i słabości z trudem 
udaje się intelektualnie zrozumieć, 
a jeszcze trudniej przyjąć sercem, 
prawdę o Jego absolutnym pierwszeń-
stwie we wszystkich płaszczyznach na-
szego życia. Jeżeli nawet doświadcza-
my wewnętrznie tajemnicy Jedynego 
Boga, to jednak nasza codzienność po-
kazuje, że często nasze praktyczne 
działanie, postępowanie nie odpowia-
da wewnętrznym przeżyciom. Do-
świadczenie jedyności Boga rodzi się 
stopniowo. Trzeba głęboko pragnąć 
i usilnie trudzić się, aby odrzucić cu-
dzych bogów i móc doświadczyć, że Bóg 
nasz jest jedyny. Kiedy doświadczamy 
Pana Boga jako jedną z wielu naszych 
ważnych spraw, wówczas najczęściej 
traktujemy Go mniej lub bardziej in-
strumentalnie. Włączamy Go w zała-
twianie naszych ważnych spraw życio-
wych: mieszkania, studiów, pracy, zdro-
wia, dobrego samopoczucia itd. Pozwa-

lamy Mu także łatać nasze różnorakie 
życiowe dziury i rozwiązywać nasze 
rozliczne problemy i konflikty. W takim 
jednak układzie, to nie Pan Bóg kieruje 
naszym życiem, ale raczej my usiłuje-
my kierować Jego działaniem. To nie 
Bóg dyktuje człowiekowi swoją wolę, 
ale raczej człowiek dyktuje Panu Bogu 
własną wolę. Bóg jednak daje człowie-
kowi szansę na zmianę myślenia, daje 
czas poznawania Siebie na nowo. Taki-
mi chwilami dla osób konsekrowanych 
są dni rekolekcyjne. Każdy człowiek, 
szczerze miłujący Boga, troszczący się 
o rozwój swojej relacji do Niego i do 
człowieka, potrzebuje momentu za-
trzymania się, pomyślenia i wejścia 
w głąb swojego jestestwa i odkrycia 
Boga, jako Boga jedynego i prawdziwe-
go. Wśród serc tęskniących za ciszą, 
gdzie Oblubieniec chce mówić do swej 
Oblubienicy, są również osoby kroczące 
drogą rad ewangelicznych. Siostry z na-
szej rodziny zakonnej, także przyjęły 
z woli Bożej sierpniowy czas rekolekcji, 
podczas którego wysiłek duchowy kon-
trastował z cichym zasłuchaniem 
w głos Ducha Pocieszyciela podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu 
i osobistej modlitwie w ogrodzie, czy 
w ciszy celi zakonnej. Rekolekcje dla 

SŁUCHAJ IZRAELU, PAN BÓG NASZ, PAN JEST JEDYNY…
JAM JEST PAN BÓG TWÓJ.
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siostry zakonnej, są jak pusty pokój, 
gdzie przed każdą z osobna stoi lustro. 
Lustrem jest Bóg i Jego przykazania, 
które „nie są ciężkie”, a które są kompa-
sem wskazującym bezpieczną i praw-
dziwą drogę do naszego zbawienia. W  
lustrze tym każdego dnia siostra się 
przegląda, ale z tym wyjątkiem, że jest 
to spojrzenie nie na wygląd  zewnętrz-
ny lecz na własne wnętrze. Rekolekcje 
są też czasem zatrzymania i zamyśle-
nia nad swoim życiem, nad swoją biedą, 
nad swoimi postanowieniami 
i pragnieniami. To moment 
swoistego wysiłku, aby skon-
frontować przeszłość i teraź-
niejszość z Bogiem oraz zawie-
rzyć Mu przyszłość, odczytać 
na nowo swoje powołanie 
w świetle Słowa Bożego, a tak-
że poszukiwać odpowiedzi na 
pytania dotyczące sensu życia. 
Nade wszystko jest to czas 
działania Boga, mocy Jego Sło-
wa, miłości miłosiernej, która 
leczy i uzdrawia, czas doświadczania 
Jego bliskości i miłości, na której potem 
chce się budować życie wspólnotowe 
i relacje wśród braci i sióstr. W dniach 
od 16.08.2021- 22.08 2021 br. w naszym 
Domu Zgromadzenia w Sandomierzu, 
trwały rekolekcje zakonne. Każda sio-
stra jest zobowiązana do uczestnicze-
nia każdego roku w sześciodniowych 
ćwiczeniach duchowych. W naszym 
Zgromadzeniu mają one miejsce 
w trzech seriach w ciągu roku. Tego-
roczną sierpniową turę poprowadził o. 
Gwidon Hensel OFM z Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, który zaprosił siostry do po-
chylenia się nad tajemnicą 10 przyka-
zań Bożych i największego z nich: Przy-
kazania miłości. Głębokie i poruszające 
nauki zachęcały rekolektantki do za-
trzymania się nad Dekalogiem nad tymi 
10 Słowami, które Bóg skierował do 
każdego człowieka. Ojciec rekolekcjo-
nista niestrudzenie przypominał sio-
strom o niepojętej miłości Boga w od-
niesieniu do Krzyża, znaku naszego 
zbawienia, do wydarzeń Starego i No-
wego Testamentu. Rozważanie tajem-
nicy Przykazań Bożych w kolejnych kro-
kach, prowadziło siostry ku kwestii 
związanej z grzechem i przebaczeniem, 
miłosierdziem, a dalej z wolnością. 
Obok życia, wolność i miłość jest naj-
większym darem jaki otrzymaliśmy od 
Boga. Jak podkreślił o. Gwidon, kochać 
może tylko ten, kto jest naprawdę wol-

ny. Takiej wolności każda siostra uczy 
się milcząc przed Bogiem. Milczenie 
ściśle powiązane jest z ciszą, która jest 
aktem przyjęcia drugiego, która potrafi 
być głośniejsza i silniejsza niż chaos co-
dzienności. Jeśli jej zabraknie, zarzuci-
my drugą osobę - Boga potokiem słów 
i doświadczeń. To paradoks: można być 
blisko siebie, fizycznie czy duchowo, 
można nawet rozmawiać i można się 
nie spotkać. Ktoś powiedział: „Bożą 
sprawą jest myślenie o Tobie, a twoim 

zadaniem jest myślenie o  Bogu”. O. 
Gwidon dając siostrom obfitość czasu 
na cichą, osobistą modlitwę chciał, aby 
na poziomie dwóch serc Jezusa i kon-
kretnej siostry doszło do spotkania 
i uznania prawdy o świętości Boga 
i grzeszności człowieka. W licznych 
konferencjach ojciec wskazywał sio-
strom na pewną zależność. Im więcej 
świata w myśleniu, czynie i modlitwie, 
tym mniej miłości do Boga i człowieka. 
Częste odniesienie do św. Franciszka 
i Jego modlitwy przypomniało sio-
strom, że prosta, ufna, pokorna i rado-
sna postawa przed Bogiem jest począt-
kiem kształtowania w sobie takiej sa-
mej postawy wobec  braci  i sióstr.  O. 
Gwidon mówił, że pójść za Mistrzem 
może tylko ten, kto Go w swoim życiu 
spotkał i spotyka; tylko ten, kto Chry-
stusa w jakiś „tajemniczy” sposób zo-
baczył i doświadczył Jego zbawczej 
mocy. Aby doświadczyć tej mocy, nie 
wystarczy posiąść wiedzę prawd wiary, 
przykazań i doktryny. Nie wystarczy 
nawet przeczytać Biblię od deski do de-
ski. Trzeba dać się ogarnąć działającej 
łasce Chrystusa, Jego miłosierdziu, któ-
re przebacza i uzdrawia. Wędrowanie 
przez życie z Jezusem nie polega na wy-
krzykiwaniu radykalnych haseł, wyma-
chiwaniu różańcem, zagrzewaniu do 
walki z sekularyzacją. Chrześcijański 
styl życia i chrześcijańska modlitwa 
tym bardziej osoby konsekrowanej, 

mają być nośnikami miłości, pokoju, 
dobra i życia. Nigdy zaś, przenigdy - 
nienawiści, walki, zła i śmierci. Tylko 
wówczas inni zobaczą, że naprawdę 
warto być chrześcijaninem, że warto 
podjąć radykalizm ewangeliczny. Mi-
łość chrześcijańska jest miłością wcie-
loną. W Chrystusie człowiek może do-
słownie zobaczyć Bożą miłość. Miłość 
potrzebuje nóg, by pójść do człowieka, 
o którego się troszczy. Potrzebuje rąk, 
by go dotykać i podtrzymywać. Potrze-

buje oczu i uszu, by go widzieć, 
słyszeć, poznawać i rozumieć. 
Potrzebuje ust, by z nim rozma-
wiać. Potrzebuje twarzy, by wy-
rażać nią poruszenia serca. 
W taki właśnie wcielony i wi-
dzialny sposób kochał Chry-
stus. I do takiej miłości zachę-
cał siostry o. rekolekcjonista. 
Na końcu rekolekcji jedna z  
sióstr wyrażając wdzięczność 
Bogu i o. Gwidonowi za święty 
czas odnowy ducha, przytoczy-

ła fragment modlitwy Pańskiej w prze-
kazie św. Franciszka z Asyżu. Zawierają 
się w tej modlitwie życzenia dla o. Gwi-
dona i  każdej siostry i dla każdego, kto 
sięga dzisiaj po ten artykuł.

„O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, 
Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu 
nasz. Który jesteś w  niebie: w aniołach 
i w świętych. Oświecasz ich, rozpalasz 
ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś 
miłością. Święć się Imię Twoje. Niech 
przyjdzie twe królestwo. Bądź wola 
Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: aby-
śmy Cię kochali z całego serca, zawsze 
o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za 
Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku To-
bie kierując wszystkie nasze intencje. 
A bliźnich naszych kochajmy jak samych 
siebie, wszystkich pociągając według sił 
do Twojej miłości, ciesząc się z dobra in-
nych jak z własnego i współczując w nie-
szczęściu. Chleba naszego powszednie-
go daj nam dzisiaj na pamiątkę i dla zro-
zumienia, i uczczenia miłości, którą nas 
darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, 
uczynił i wycierpiał. I odpuść nam nasze 
winy: przez Twoje niewysłowione miło-
sierdzie. Jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom: a czego nie odpuszczamy 
w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni od-
puszczać. I nie wódź nas na pokuszenie: 
ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. 
Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, 
obecnego i przyszłego”. Amen.

s. Rozalia
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DIAMENTOWY I ZŁOTE 
JUBILEUSZE SIÓSTR

22 sierpnia 2021 roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, które „przysłoni-
ła” w tym roku XXI Niedziela zwykła, w naszej rodzinie zakonnej Córek św. Franciszka Serafickie-
go, świętowałyśmy kolejne jubileusze profesji, a było to - już stałym zwyczajem - na zakończenie 
dorocznych rekolekcji.

Tę trzecią serię rekolekcji w dniach 
16 – 22 sierpnia br. pod duchową opie-
ką Ojca Gwidona z Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Matki Victorii i Siostry Mi-
strzyni Danieli przeżywało 20 Sióstr. 
W gronie tym znalazły się aż 3 Jubilat-
ki: diamentowa - S. Bernadeta Stopa i 
złote - S. Łucja Uchańska i S. Dorota 
Dąbrowska. 

Jubileuszowe świętowanie roz-
poczęło się w sobotnie popołudnie, 
kiedy to podczas I Nieszporów, Ojciec 
Rekolekcjonista poświęcił oraz wrę-
czył Siostrom mirtowe wianki. Wianki 
te, w naszym Zgromadzeniu, pierwszy 
raz ubiera się podczas ślubów wie-
czystych, a potem w każdą uroczyście 
świętowaną rocznicę pierwszej pro-
fesji. Wianek wg obrzędu profesji jest 
symbolem zaślubin, oddania Bogu 
całej siebie w ofierze i symbolem 

chwały wiecznej, którą przez wierne 
praktykowanie ślubów pragną Siostry 
otrzymać. Jest on też, szczególnie gdy 
świętujemy kolejne rocznice zaślubin, 
odniesieniem do korony cierniowej 
Chrystusa, bo to z Nim, przez Niego 
i dla Niego chcemy kroczyć drogą rad 
ewangelicznych i kochając Go już tu 
na ziemi niepodzielnym sercem, kró-
lować wraz z Nim przez całą wiecz-
ność. O tym pięknie mówił Siostrom 
O. Gwidon podczas obrzędu poświę-
cenia wianków. Wianek, jako symbol 
duchowej łączności wybrzmiał tym 
razem bardziej wyraziście także dla-
tego, że jedna z Sióstr Jubilatek, S. Do-
rota, jest osobą obłożnie chorą i prak-
tycznie od ponad trzech lat przykutą 
do łóżka. Ojciec Rekolekcjonista, po 
wręczeniu wianków Siostrom: Berna-
decie i Łucji obecnym w kaplicy, udał 

się wraz z Matką Victorią i siostrą 
ceremoniałką do infirmerii, aby tam 
wręczyć wianek S. Dorocie. I łzy się 
kręciły w oku…

Mszy świętej w naszej domowej 
kaplicy, w niedzielne południe, gronu 
pięciu Celebransów przewodniczył 
Kanclerz Kurii Diecezjalnej Sando-
mierskiej, Ks. Kan. Dr Roman Janiec. 
Po pozdrowieniu i odczytaniu mszal-
nych intencji dnia, Ks. Kanclerz wpro-
wadził zgromadzonych w tematykę 
uroczystości podkreślając, że piękny 
dzień jubileuszu jest ważny dla Sióstr 
Jubilatek, ale także i dla nas, bo razem 
z Jubilatkami pragniemy uwielbiać 
Boga za dar ich życia i powołania oraz 
dobro, które stało się Sióstr i naszym 
udziałem. Ceremonia jubileuszowa 
zawsze ma miejsce po homilii. Homi-
lię wygłosił Ojciec Gwidon, jako sło-
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Uroczysta Msza Święta Jubileuszowa w kaplicy Zgromadzenia. Fot. s. Natalia CFS

Wręczenie Jubileuszowego krzyża. Fot. s. Natalia CFS

Matka Generalna w imieniu s. Doroty, odczytuje formułę ślubów. Fot. s. Natalia CFS

wo dla Sióstr Jubilatek, ale także jako 
swego rodzaju zwieńczenie rekolek-
cyjnych rozważań i zamyśleń. 

Ojciec Gwidon, wychodząc od 
Ewangelii dnia, podkreślił najpierw, że 
Jezus Chrystus obecny w Eucharystii, 
jest obecny w życiu Sióstr Jubilatek i 
także w życiu każdego z nas, tu zgro-
madzonych. To On każdego dnia czy-
ni dla nas wielkie rzeczy i dał się nam 
cały, abyśmy mogli przebywać z Nim 
teraz i na wieki. To trwanie w łącz-
ności z Nim może się realizować, gdy 
zechcemy Mu służyć i pozostawać 
Mu wierni. Świętowanie jubileuszu to 
swego rodzaju święto wierności. I tak 
jak Jozue pytał Izraelitów komu chcą 
służyć, tak Pan pyta nas czy chce-
my Jemu służyć i pyta nas, czy może 
chcemy odejść. Siostry Jubilatki przed 
wielu, wielu laty podjęły decyzję, by 
służyć Panu i wytrwały w wierności, 
a dzisiaj razem z nami dziękują Bogu 
za ten wspaniały dar i powołania i wy-
trwania na obranej drodze.

Po homilii miał miejsce jubile-
uszowy obrzęd, podczas którego, 
Siostry Bernadeta i Łucja, w dialogu 
z Celebransem wyraziły Bogu swoją 
wdzięczność za lata minione, przepro-
siły za wszystko, co się sprzeciwiało 
wierności i poprosiły o łaskę wytrwa-
nia w swoich ślubach aż do śmierci. 
Razem z Jubilatkami, swoje śluby od-
nowiły także wszystkie zgromadzo-
ne w kaplicy Siostry. Na zakończenie 
obrzędu Ksiądz Kanclerz poświęcił i 
wręczył obu Siostrom pamiątkowe 
Krzyże, a potem procesyjnie, z Mat-
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ką generalną, Siostrą Wikarią, która 
także przybyła na uroczystość, i Sio-
strami Radnymi, udał się do infirme-
rii, by tam powtórzyć obrzęd dla S. 
Doroty. Matka Generalna, w imieniu 
S. Doroty, która słyszy i rozumie, ale 
niestety nie mówi, odczytała formułę 
ślubów, a Celebrans podał do ucało-
wania poświęcony Krzyż. I znowu jak 
wczoraj przy wręczaniu wianka, oczy 
wielu Sióstr zaszły łzami. Siostra Do-
rota ubrana na biało i otoczona bielą 
pościeli wyglądała jak anioł i widać 
było, że całą sobą chce wyrazić swoją 
radość oraz wdzięczność.

Po powrocie głównego Celebran-
sa do kaplicy potoczyła się dalej 
Msza święta, zakończona uroczy-
stym śpiewem Te Deum i przemó-
wieniem Matki Victorii. Matka naj-
pierw złożyła gratulacje i życzenia 
Siostrom Jubilatkom, także obecnej 
„za ścianą”, gdyż infirmeria przyle-
ga do kaplicy, a następnie, w imie-
niu własnym i Sióstr Jubilatek, wy-
raziła wdzięczność wszystkim za 
przybycie na uroczystość, modlitwę 
i życzliwość dla świętujących Sióstr 
i dla Zgromadzenia. W uroczystości 
wzięło udział pięciu Kapłanów, Ro-
dzeństwo i Krewni Sióstr Jubilatek 
z Dziećmi i Wnukami, Siostry Reko-
lektantki i „domowe” Siostry. Matka 
wyraziła ogromną radość z przyby-
cia gości. 

Zwracając się zaś bardzo ser-
decznie do Sióstr Jubilatek, Matka 
podziękowała za powołanie, pracę, 
modlitwy i nieoceniony dar cierpie-
nia, co z biegiem lat jest nieuniknio-
ne, i o czym najwymowniej świadczy 
„przykucie do łóżka” S. Doroty. Posłu-
ga każdej z Sióstr miała trochę inny 
charakter. S. Bernadeta, wieloletnia 
organistka, więc chwaliła Boga mu-
zyką i śpiewem, a wiernym pomagała 
wznosić swoje myśli i serca ku Niemu. 
Poza tym pełniła wiele innych zadań, 
jak zakrystianka, czy kucharka, włącz-
nie z posługą przełożeńską. S. Łucja 
ofiarnie posługiwała w Domach re-
kolekcyjnych: w Sandomierzu, w Lu-
blinie i na Eremach oraz w Wyższym 
Seminarium duchownym w Radomiu 
i wszędzie zapisała się złotymi zgło-
skami, a obecnie jeszcze modlitwą i 
pracą wspomaga łęczyńską Wspól-
notę Sióstr. S. Dorota katechizowała, 
była zakrystianką i kucharką, pełniła 
posługę także w Domach rekolekcyj-

nych, a przez ostatnie 
lata złożona chorobą 
składa ofiarę cier-
pienia. Każda niby co 
innego, ale wszystkie 
razem, w tym samym 
duchu i w tych sa-
mych intencjach, wg 
celu i duchowości na-
szego Zgromadzenia.

Po wręczeniu 
kwiatów i uroczy-
stym błogosławień-
stwie była jeszcze 
wspólna agapa i 
tort dla Jubileuszo-
wych Trojaczek, choć 
świeczki gasiły tyl-
ko te dwie chodzące 
Siostry, a uczestnicy 
poczęstunku wyśpie-
wali toast. 

Niech Pan za przy-
czyną Matki Naj-
świętszej Królowej 
ma w opiece nasze 
Dostojne Jubilatki i 
błogosławi Je na dal-
sze lata i jubileusze. 
Ojciec Gwidon w ho-
milii przywołał dzi-
siejsze liturgiczne 
wspomnienie Maryi 
Królowej. A zatem: 
„Maryjo, Tyś Królową, 
Matką Króla, uproś 
przeto dla nas łaskę”, 
dziś gorąco prosimy: 
uproś ją dla Sióstr Ju-
bilatek! 

sekr. gen. s. Klara

Zarząd Zgromadzenia, Siostry i rodzina Sióstr Jubilatek podczas Mszy świętej Jubileuszowej. 
Fot. s. Natalia CFS

O. Gwidon Hensel. Fot. s. Natalia CFS
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Czcigodne i Dostojne 
Siostry Jubilatki

Przemówienie Przełożonej Generalnej 
Victorii Kwiatkowskiej

„Bóg mnie kocha i wszystko mi daje, a to, co mi daje mam 
oddawać innym ludziom”.

Czcigodne i Dostojne Siostry Jubilatki – nasz Diamencie  
s. Bernadeto i nasze Złota życia zakonnego s. Łucjo i s. Doroto.

Wydaje się niepojęte i pewnie tak czujecie, że 60 i 50 lat 
życia zakonnego minęło tak szybko, jak zaczęty poranek, który 
w promieniach południowego słońca zmierza ku wieczorowi.

W tym uroczystym, dla Was dniu pochylam z szacunkiem 
głowę przed Waszym zakonnym życiem i zdobytym w ten 
sposób doświadczeniem. Zaczęłam od słów, które bardzo pa-
sują do Was, bo patrząc na życie Wasze, wiele otrzymałyście 
od Dobrego Boga, zdrowia, sił, talentów i dobrego serca. W 
tych hojnych Bożych darach znalazło się również doświad-
czenie krzyża choroby, braku sił i świadomość uciekających 
lat. Wiele o cierpieniu mogłaby nam powiedzieć, gdyby mo-
gła, s. Dorota, która jest i łączy się z nami tuż obok, za ścia-
ną i z pewnością nas słyszy. Przez te wszystkie  lata, Kochane 
Siostry, oddawałyście z radością drugiemu człowiekowi to, co 
najlepsze, waszą ofiarność, ogrom pracy, gdy Zgromadzenie 
tego potrzebowało. Byłyście filarami na których rosła i rozwi-
jała się nasza Wspólnota Córek św. Franciszka. Śluby zakonne, 
jakie przed  laty złożyłyście, zaowocowały w Was mądrością 
i miłością, dzięki której wytrwałyście w tym wszystkim, co w 
dniu ślubów ofiarowałyście Bogu i sobie. 

Wasze powołanie realizowało się w różny sposób, na róż-
nych obowiązkach, urzędach i miejscach. Dość powiedzieć, iż 
pamiętacie początki Zgromadzenia na prawach diecezjalnych. 
Jesteście księgą wiedzy, doświadczenia i przykładu, że z miło-
ści do Jezusa można wiele z siebie dać.

Czcigodne Siostry Jubilatki, choć szłyście i idziecie nadal 
jedną drogą konsekracji zakonnej, to jednak każda z Was prze-
żywała ją w różnoraki, piękny sposób. Siostra Bernadeta Sto-
pa w tym sześćdziesięcioleciu posługiwała jako zakrystianka, 
kucharka, ale przede wszystkim jako organistka w parafiach 
w Sandomierzu, Pawłowicach, Goźlicach, Bidzinach, Skarysze-
wie, i Radomiu. Intencja życia – o szybki rozwój naszego Zgro-
madzenia – oraz szczególne nabożeństwo do Najświętszego 
Sakramentu, Koronki do Bożego Miłosierdzia i umiłowanie ró-
żańca świętego, daje nam obraz pięknej i Bożej posługi Siostry 
Bernadety. Siostra Łucja Uchańska, pięćdziesiąt lat w Zgroma-
dzeniu służyła Panu Bogu jako zakrystianka, kucharka i ofiar-
nie wspierała Wspólnotę i nadal to czyni, najpierw w Domu re-
kolekcyjnym w Sandomierzu, potem w Lublinie, Pawłowicach, 
Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, w Kałkowie, 
a teraz we Wspólnocie w Łęcznej. Intencja życia – za prześla-
dowców Kościoła o opamiętanie, jak i szczególne nabożeń-
stwo do św. Franciszka i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
pokazują jak cichą i bardzo oddaną Bożej sprawie jest Siostra 
Łucja. A muszę dodać, że jedną z pasji Siostry Łucji jest poezja.  
Kolejna Złota Jubilatka Siostra Dorota Dąbrowska swoje życie 
zakonne przeżywała jako katechetka, kucharka, zakrystianka 
oraz wykonywała zlecone jej przez Zgromadzenie zadania. 
Działo się to w Sandomierzu, Lublinie, Wysokim Kole, Paw-

łowicach, Mniszewie, Łopien-
niku, Częstochowie. Ostatnie 
lata Siostry Doroty nakreślo-
ne są chorobą, cierpieniem i 
całkowitym zdaniem się na 
Wspólnotę. Pan Bóg w swoim 
Miłosierdziu i zamyśle do-
świadcza i dzieli się z Siostrą 
Dorotą swoim krzyżem. Pa-
trząc oczami wiary – wielki to 
dar i choć ciężki do zrozumie-
nia i przyjęcia, to jednak niech 
Bóg będzie w swoich dziełach 
uwielbiony. I motto życia Sio-
stry Doroty – „Bóg jest łaska-
wy, pełen Miłosierdzia”, jak i 
szczególne nabożeństwo do 
Bożego Miłosierdzia i Serca 
Pana Jezusa, pokazują, że na-
dal idzie Siostra tą drogą ob-
raną na początku konsekracji 
zakonnej.

60 i 50 lat w Zgromadzeniu, to mnóstwo czasu. Można 
dużo mówić, wspominać i próbować zrozumieć, ale tylko Wy 
same w swoim sercu wiecie, ile przeżyłyście, co ofiarowały-
ście. Ile radości, duchowych uniesień, ile łez i cierpienia prze-
szłyście przez te wszystkie lata. I za to wszystko dzisiaj Wam 
Dostojne Jubilatki dziękuję. Niech sam Pan Jezus przez wsta-
wiennictwo Niepokalanej i błogosławionego Ojca Antoniego, 
nagrodzi Was bogactwem swoich darów. 

W Imieniu Jubilatek i swoim, jeszcze raz bardzo dziękuję 
za obecność i sprawowaną Eucharystię Czcigodnym Cele-
bransom: Kanclerzowi Kurii Sandomierskiej Księdzu Kanoni-
kowi Romanowi Janiec za przewodniczenie tej Liturgii, Ojcu 
Rekolekcjoniście Gwidonowi Hensel za skierowane do nas 
słowa w czasie homilii i przeprowadzone rekolekcje zakon-
ne, Księdzu Kanonikowi Dariuszowi Bęc, Księdzu Kanoniko-
wi Januszowi Rzeźnikowi oraz naszemu Księdzu Kapelanowi 
Władysławowi, szczególnie za codzienną Komunię Świętą 
zanoszoną Siostrze Dorocie. Pięknie witam i zarazem dzię-
kuję za obecność Rodzinom Sióstr Uroczystujących, za wa-
sze wsparcie, modlitwę i życzliwość. My odwdzięczmy się 
codzienną modlitwą za Was, aby Pan Jezus Wam nieustanie 
błogosławił i wspierał, a zmarłych rodziców, rodzeństwo i 
krewnych wprowadził do swego Królestwa. Wielkie Bóg za-
płać za to że jesteście z nami.

Dziękuję wszystkim moim Siostrom za pięknie przeżyte 
rekolekcje, za wasze świadectwo, za każdą modlitwę w inten-
cji Sióstr Jubilatek. Umocnione duchowo, szczęśliwie i bez-
piecznie wracajcie do swoich parafii i obowiązków. Dziękuję, 
moim Siostrom Radnym.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam za wszelkie uczynione 
dobro.

A Wam Kochane Siostry Jubilatki na zakończenie:  
„…najważniejsza jest głębia duszy – istniejące w niej pogody, 
wzgórza, milcząca pustka, naręcza kwiatów i spokojne rzeki – 
wszystko to jest niewidocznym i niezwykłym fundamentem, 
na nim zbudowane jest wasze szczęście i świętość…” i życzę, 
abyście nigdy od tej świętości i szczęścia nie odłączyły się.  

Szczęść Boże!

Matka Victoria, Siostra Mi-
strzyni Daniela, Siostry Jubilatki: 

Łucja i Bernadeta. 
Fot. s. Klara CFS
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Siostro, siostro… Szczęść Boże!
A, to ty, Kasiu! Szczęść Boże! Cze-

mu tak pędzisz?

 Ach…, bo nie mogę siostry dogo-
nić… 

Masz jakąś sprawę?

Tak. Czy ma siostra chwilę czasu?
Zbyt wiele nie mam, ale na chwil-

kę możemy usiąść. Patrz, tu jest ław-
ka, a kącik dość zaciszny, wśród zie-
leni…

Dobrze. Ja też nie mam zbyt wie-
le czasu, bo jutro egzamin. Muszę się 
jeszcze trochę pouczyć.

Słucham. Co ci tam leży na sercu? 
Jakiś chłopak może…?

Nie, to nie to… Znam siostrę już 
miesiąc, ale nie znam i nie rozumiem 

życia, jakie siostra prowadzi. Jest 
takie inne od naszego życia – 

życia zwykłych świeckich 
ludzi… Czy siostra może 

poopowiadać mi tro-

chę o życiu zakonnym?
Czemu nie? A co cię najbardziej 

interesuje?

Myślę, że będziemy musiały się chy-
ba spotkać kilka razy, tak wiele mam 
pytań. A dziś, niech mi siostra powie, 
jak to się stało, że jest siostra w klasz-
torze? Niepowodzenie w pracy? Po-
tknięcie na studiach? Czy zawiedziona 
miłość?

Rzeczywiście, tak często ludzie 
myślą. Ale nie da się poświęcić życia 
Bogu z takich motywów. 

U mnie najpierw było bardzo kon-
kretne spotkanie z Chrystusem i Jego 
miłością na modlitwie.

Czy to znaczy, że nie można przyjść 
do klasztoru dlatego, że spotkało się 
fajną siostrę albo podoba się strój 
zakonny?

Przyjść można. Czasem nawet Pan 
Bóg i takim motywem się posłuży… 
Ale wybór dokonany przez wstępują-
cego do klasztoru jest zawsze wery-
fikowany przez wspólnotę. Jeśli tylko 

ziemskie motywy przywiodły kogoś 
do klasztoru, to prędzej czy później 
się to ujawni. Nie można, Kasiu, słu-
żyć Bogu w klasztorze, jeśli się Go nie 
kocha szczególną miłością i jeśli się 
Go nie wybrało.

Ale ja słyszałam, że ktoś poszedł 
do klasztoru, bo mu się nie udał kon-
takt z kimś, kogo bardzo kochał…

Tak może być. Wspominałam już, 
że Pan Bóg może się posłużyć każdą 
okolicznością życia, by ukierunkowy-
wać ludzkie wybory. Ale Bóg przede 
wszystkim daje wewnętrzną łaskę 
zwaną powołaniem, która potem po-
zwala przezwyciężać wszelkie trud-
ności.

To w życiu zakonnym są trudno-
ści? Nawet wtedy, gdy się wybie-
ra tak szczególnie Chrystusa?

W każdym życiu są 
trudności, bo człowiek 
nie jest doskonały, 
a świat ma swo-
je prawa. Bóg 

Zaufaj Mu i nie zwlekaj!!!
Bo dla Boga i dla nieba wszystko należy poświęcić!!!

ROZMOWY Z SIOSTRĄ JULIĄ - cz. I

Zapraszam wszystkich na cykl „Rozmowy z s. Julią”. Jest to forma odpowiedzi na najbardziej nurtujące, a zarazem 
trudne pytania dotyczące życia zakonnego. Pomysł zrodził się podczas tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, kie-
dy to spotykając się i rozmawiając z wieloma osobami zauważyłam padające podobne pytania i wątpliwości.

Życzę miłej i pouczającej lektury!
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natomiast prosi o wytrwanie w Jego 
miłości. Podobnie w życiu małżeń-
skim są trudności. W każdym powo-
łaniu – bo życie małżeńskie też jest 
powołaniem – trudności te polegają 
głównie na dorastaniu do miłości 
prawdziwej. Jest to trudny proces, je-
śli chce się pozostać wiernym swoim 
przyrzeczeniom i zobowiązaniom.

Ale przecież ludzie zawierają 
związek małżeński z miłości! Już chy-
ba nie ma tzw. małżeństw z rozsądku, 
albo bardzo rzadko…

Tak, wybierają się wzajemnie, po-
znają się, decydują w sposób wolny, 
ale człowiek, aby być dojrzały w mi-
łości musi wiele przeżyć, wiele prze-
modlić, wiele wycierpieć… Szczegól-
nie teraz dorastanie do dojrzałej 
miłości jest trudne, bo większość 
rodziców nie uczy dzieci ofiarności, 
wyrzeczeń dla drugiego człowieka, 
stara się raczej zaspokoić każdą za-
chciankę dziecka. Rodzice teraz naj-
częściej niewiele od dzieci wymaga-
ją, albo źle wymagają, nie uczą też 
dzieci odpowiedzialności…

I co wtedy?
Wtedy wyrastają ludzie słabi, dla 

których pierwsza trudność w mał-
żeństwie stawia pod znakiem zapy-
tania cały związek z drugim czło-
wiekiem. Jeśli się spotkają po ślubie 
takie dwa ,,egoizmy”, to trzeba cudu, 
aby ich małżeństwo się ostało, a ich 
wzajemna miłość rozwinęła.

My tu gadu, gadu o małżeństwie, 
a jak to wygląda w życiu zakon-
nym? 

Człowiek słaby wewnętrznie, a 
więc słaby w prawdziwej miłości, bę-
dzie miał również więcej trudności w 
życiu zakonnym, niż ktoś wychowany 
w atmosferze życzliwości i ofiarności 
w rodzinie. Ale oczywiście Bóg, który 
daje powołanie, jest zdolny i z niego 
uczynić doskonałe narzędzie do wy-
pełniania Jego woli i głoszenia Jego 
chwały.

Czy taki człowiek może coś zrobić, 
aby miał mniej trudności, gdy przyj-
dzie do zgromadzenia zakonnego?

Po prostu człowiek, który słyszy 
wezwanie Boże, musi je poważnie 
potraktować. I już wtedy ukierunko-
wywać swoje życie na miłość, służbę, 

ofiarność, życzliwość. Jeśli tego nie 
było w domu rodzinnym, to musi pro-
sić Boga o pomoc i wziąć się za samo-
wychowanie, które jest koniecznym 
etapem wewnętrznego rozwoju.

A co to jest samowychowanie?
Człowiek w miarę upływu lat ży-

cia widzi, jakie są jego główne wady, 
słabości, złe kierunki działania i my-
ślenia i zaczyna od siebie wymagać, 
walczyć z nimi, robić postanowienia, 
realizować je, szukać sposobów na 
przezwyciężenie cech najbardziej 
przeszkadzających w drodze do Boga 
i w kontakcie z bliźnimi.

Siostro, a czy trzeba być doskona-
łym, nadzwyczajnym, świętym, aby 
być przyjętym do klasztoru? Jakie ce-
chy są wymagane?

Ludzie przychodzący do klasz-
toru są zwykłymi ludźmi. Różnią się 
od innych jedynie łaską powołania, 
której owoce nie zawsze są od razu 
widoczne na zewnątrz. Stąd na po-
czątku jest czas na zastanowienie 
się, czy dana osoba może podjąć ta-
kie życie. Są też pewne znaki, które 
często się sprawdzają – zamiłowanie 
do modlitwy, do skupienia, do oso-
bistej rozmowy z Bogiem. Powinna 
być w człowieku powołanym do życia 
konsekrowanego pewna elementar-
na zdolność do wierności, bo przecież 
później musi dotrzymać słowa, jakie 
da Bogu poprzez złożenie ślubów.

A więc nie ma jakichś takich 
szczególnych wymagań? Takie prze-
konanie, że do klasztoru idą wyjąt-
kowi, chyba utrudnia decyzję tym, 
którzy zastanawiają się nad taką 
drogą życia…

Z reguły w klasztorze daje się 
każdemu szansę na to, by ukazało się 
jego powołanie – to szczególne we-
zwanie od Boga, jakie otrzymał, aby 
mógł tu przyjść.

I siostry wybierają sobie te, które 
zostają?

I tak, i nie. Życie samo staje się eg-
zaminem. Jeśli ktoś nie jest w stanie 
z jakiegoś powodu zachować które-
goś ze ślubów, to okaże się to w cza-
sie poprzedzającym złożenie ślubów 
wieczystych. Podobnie z niezdolno-
ścią do życia wspólnotowego, któ-
re jest bardzo ważnym elementem 

życia zakonnego. Ale, jak widzisz, 
wszystko to wchodzi w zakres roz-
woju prawdziwej, dojrzałej miłości. 
Trzeba uczyć się być odpowiedzial-
nym za siebie i za innych.

Mówiła siostra o czasie na zasta-
nowienie. Więc to nie jest tak, że od 
razu po przyjściu dziewczyna ubiera 
się w habit i jest prawdziwą siostrą 
zakonną…

Może należałoby to jeszcze ina-
czej określić. Ktoś, kto ma powołanie 
i z miłością na nie odpowiada przed 
Bogiem, ten jest prawdziwym powo-
łanym od początku, czyli można po-
wiedzieć – jest w sensie wewnętrz-
nym prawdziwą siostrą. Kościół 
ustalil jednak pewne etapy. Musi być 
czas próby, gdyż życie w klasztorze 
jest inne od tego, jakie młody czło-
wiek prowadzi przed wstąpieniem do 
klasztoru. Trzeba też sprawdzić au-
tentyczność powołania.

To co jest najpierw po wstąpieniu?
Najpierw jest czas zwany kandy-

daturą, inaczej aspiratem. Z reguły 
wtedy kandydatki chodzą w swoim 
stroju świeckim, przyglądają się ży-
ciu zakonnemu uczestnicząc w mo-
dlitwach i codziennych zajęciach, 
wchodząc w tradycje i historię danej 
rodziny zakonnej. Potem, jeśli nie ma 
przeszkód, jest okres zwany postu-
latem. W tym czasie jest już pewien 
strój klasztorny, odróżniający postu-
lantkę od kandydatki, ale obowiąz-
ki pozostają podobne – poznawanie 
duchowości wspólnoty i włączenie 
w modlitwę i pracę. Następnie, jeśli 
wspólnota wypowie się pozytywnie o 
postulantce, zaczyna się czas zwany 
nowicjatem, kiedy młoda osoba uczy 
się żyć ślubami, jeszcze tych ślubów 
nie złożywszy. Jest to też głębsze 
studium duchowości, pogłębienie 
intelektualne wiedzy o Kościele, o li-
turgii, o ascezie, czas pracy nad sobą 
intensywniejszej niż w poprzednich 
okresach. Nowicjat trwa dwa lata. Po 
nowicjacie, jeśli widać rozwój osoby 
i chęć podjęcia życia zakonnego, no-
wicjuszka składa pierwsze śluby na 
rok i odnawia je co roku przez pięć 
lat. To czas nazywany junioratem. 
Obowiązki są z reguły już poważniej-
sze, sporo jeszcze nauki, najczęściej 
w kierunku podejmowanego apostol-
stwa. I dopiero wtedy, po pozytywnej 



opinii wspólnoty i na prośbę junio-
rystki, następuje złożenie ślubów 
wieczystych. Potem już tylko pozo-
staje stałe czuwanie, czy miłość do 
Jezusa nie wygasa…

A co wtedy, kiedy wspólnota po-
wie, że nie chce danej kandydatki, 
nowicjuszki czy juniorystki? Albo jak 
ona sama zrezygnuje…

Po prostu następuje rozważne 
rozeznanie powołania – czy jest ono 
prawdziwe, czy przypadkiem ten 
człowiek nie ucieka w życie zakon-
ne. Jeśli motywy najgłębsze są nie-
prawdziwe, czyli jeśli dana osoba nie 
pragnie poświęcić się Bogu ze wzglę-
du na Niego, na Królestwo Boże, to 
trzeba sprawę przemyśleć na nowo i 
spokojnie odejść z przekonaniem, że 
bez powołania nie będzie się szczę-
śliwym w życiu zakonnym. Widocznie 
Pan Bóg chce szczęścia tego człowie-
ka na innej drodze.

Ale to jakoś tak strasznie – odejść 
sobie…

Dopóki nie są złożone śluby wie-
czyste, to swobodnie można opuścić 
wspólnotę zakonną. Trzeba być bar-
dzo uczciwym w rozeznawaniu po-
wołania. Na pewno jest to wielkie 
przeżycie, kiedy się odczyta, że to nie 
jest moje miejsce, ale lepiej odejść 
wcześniej i w dalszym ciągu szukać 
swojej właściwej drogi, niż złożyć 
śluby wieczyste i potem uciekając 
zrywać przymierze z Bogiem, raniąc 
jednak Jezusowi Serce, albo nawet 
trwać w życiu zakonnym, będąc byle 
jaką siostrą – to też nieuczciwe wo-
bec wspólnoty.

A rodzina, sąsiedzi, środowisko…?
No tak. Pokutuje u nas takie 

przekonanie, że to wstyd wrócić z 
klasztoru czy seminarium. Owszem, 
wstyd, tak jak mówiłam, ale po ślu-
bach wieczystych. Przed złożeniem 
ostatecznej profesji jest ciągle czas 
na decyzję. Trzeba przygotowywać 
swoje rodziny, środowiska. Wyja-
śniać to nieporozumienie. Wtedy i oni 
lepiej pomogą, bo po takim powrocie 
z reguły trzeba przede wszystkim 
wielkiej modlitwy, by przeżywająca 
trudność osoba mogła znowu odna-
leźć duchową równowagę. Ważne 
jest zastanawianie się, co właściwie 
temu drugiemu człowiekowi pomoże 

Dziewczęta, które są zainteresowane życiem zakonnym 
zapraszamy do kontaktu:

Referentka do spraw powołań
s. Julia Kalarus

tel.: 790583354
e-mail: s.kalarusjulia@interia.pl
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najbardziej: czy nasze gadanie, wy-
pytywanie i sądzenie go, czy raczej 
życzliwość i modlitwa. Gdybyśmy 
bardziej mądrze współodczuwali z 
drugim człowiekiem, to byłoby mniej 
cierpienia.

O, jak ten czas leci! A siostra ta-

kie ciekawe rzeczy mówi… Muszę już 
iść, ale… Czy mogłybyśmy się jeszcze 
spotkać?

Oczywiście, jeśli tylko chcesz. 
Umówmy się tutaj za tydzień. Pasuje 
ci ten termin?

Jasne! Do zobaczenia!

s. Julia CFS


