
,,Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem…” 
                                                                      (Iz 42, 6)
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W Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2022 roku, przeżywać będzie-
my już 26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To miłe świętowanie, 
począwszy od 1997 roku zawdzięczamy św. Janowi Pawłowi II. W tym roku 
ponadto przypada 60. rocznica Siostry ślubów i pomyślałam, że jest to dobra 
okazja, by porozmawiać z Siostrą o Siostry powołaniu. 

O PIĘKNIE ŻYCIA 
ODDANEGO BOGU
I FRANCISZKAŃSKIM 
POWOŁANIU
z s. Rufiną Janiną Oleksik rozmawiała s. Klara Radczak

Wiemy, choćby z nauczania św. Jana 
Pawła, że: „Życie konsekrowane, głę-
boko zakorzenione w przykładzie życia 
i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest da-
rem Boga Ojca udzielonym jego Kościo-
łowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki 
profesji rad ewangelicznych charakte-
rystyczne przymioty Jezusa — dziewic-
two, ubóstwo i posłuszeństwo — stają 
się w pewien swoisty i trwały sposób 
widzialne w świecie, a spojrzenie wier-
nych zwraca się ku tajemnicy Królestwa 
Bożego, które już jest obecne w historii, 
ale w pełni urzeczywistni się w niebie. 
W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, 
którzy — idąc posłusznie za wezwaniem 
Ojca i poruszeniami Ducha Świętego 
— wybrali tę drogę specjalnego naśla-
dowania Chrystusa, aby oddać się Jemu 
sercem niepodzielnym (por. 1 Kor 7, 34). 
Oni także porzucili wszystko jak Apo-
stołowie, aby przebywać z Nim i tak jak 
On oddać się na służbę Bogu i braciom. 
W ten sposób przyczynili się do obja-
wienia tajemnicy i misji Kościoła dzięki 
licznym charyzmatom życia duchowe-
go i apostolskiego, których udzielał im 
Duch Święty, a w ten sposób wnieśli też 
wkład w odnowę społeczeństwa” (VC, 1).

1. Jest Siostra właśnie jedną z tych 
osób, wybranych przez Pana, by ży-
jąc według rad ewangelicznych służyć 
Bogu, Kościołowi i bliźnim. Ale co spra-
wiło, że Siostra, w bardzo młodym wie-
ku, bo mając zaledwie 16 lat, podjęła tę 
właśnie decyzję? Dlaczego zapragnęła 
zostać siostrą zakonną, być w Kościele 
osobą konsekrowaną? Jak zrodziło się 
Siostry powołanie? 

S. Rufina: Mówiąc krótko, Pan po-
wołał mnie wprost od pasienia owiec. 
Tak. Pasałam owce, bardzo lubiłam to 
robić i zawsze tak z nimi chadzałam, by 
widzieć choćby wieżę naszego kościoła. 
Bardzo lubiłam się modlić i wtedy dużo 
się modliłam, śpiewałam sobie pobożne 
pieśni. Nie wiem dokładnie kiedy i jak, 
ale powstało w moim sercu gorące pra-
gnienie, by służyć Bogu, zostać siostrą 
zakonną. 

2. Pochodzi Siostra z ziemi opoczyń-
skiej. Urodziła się w Brzustówku, pa-
rafia Kunice. Jak Siostra trafiła do San-
domierza, do Córek św. Franciszka? Jak 
Siostra poznała nasze Zgromadzenie? 
I dlaczego wybrała właśnie je?

S. Rufina: Jak powiedziałam, zapra-
gnęłam być siostrą zakonną. Nie zna-
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łam żadnego zgromadzenia, 
nie wiedziałam, gdzie trzeba 
się udać. Wyznałam moje chęci 
rodzicom. Mama była przeciw-
na, a tata, jakby się przychy-
lał do mej prośby, ale zaczęli 
mi tłumaczyć, że jestem taka 
młodziutka, nie znam życia, 
ale też, że oni nie mają pienię-
dzy na wyprawę. Uważali, że 
w moim przypadku życie za-
konne nie jest możliwe. Jednak 
poradzili mi, żebym, jak będę 
w kościele, powiedziała o tym 
księdzu. I tak zrobiłam. Ksiądz 
(już nie żyje +Zygmunt Tade-
usz) bardzo się z tego ucieszył. 
Wytłumaczył mi wszystko, ale 
zaznaczył, że mam się udać do 
Sandomierza, do Sióstr Fran-
ciszkanek, bo inaczej – dodał 
z uśmiechem – nie wydam ci 
potrzebnej do tego opinii. Poje-
chałam więc do Sandomierza, 
zostałam i jestem.

3. Powiedziała Siostra, że 
jako dziecko lubiła się modlić. 
A czy lubiła Siostra chodzić do 
kościoła? Czy w Parafii pra-
cowały siostry zakonne? Czy 
jakieś siostry z parafii pocho-
dziły?

S. Rufina: Bardzo lubiłam 
chodzić do kościoła, a mie-
liśmy daleko, 5 km. Lubiłam 
chodzić na różaniec i inne na-
bożeństwa. Chodziłam z moją 
siostrą i żebyśmy się nie bały, 
bo nieraz wracałyśmy jak już 
było ciemno, zarobiłam sobie 
na zbieraniu orzechów i kupi-
łam dla nas latarkę, żebyśmy 
się mniej bały. W naszej parafii 
pracowały jakieś siostry bezha-
bitowe, z Nowego Miasta, ale 
nie miałam z nimi styczności. 
W tym czasie, gdy ja marzyłam 
już o zakonie, jedna dziewczy-
na z mojej wsi poszła do Sióstr 
Służebniczek Starowiejskich. 

4. Podobno podobały się 
Siostrze habity, kapłan w su-
tannie? Dlaczego? Jakie uczu-
cia wzbudzał w Siostry sercu 
widok kapłana, siostry zakon-
nej?

S. Rufina: Kapłan, czy sio-
stra w habicie, to były dla 

Św. Franciszek z Asyżu obejmujący ukrzyżowanego Jezusa.
  Obraz wzorowany jest na kompozycji stworzonej przez hiszpań-

skiego malarza barokowego Bartholoméa Estebana Murilla. Po lewej 
stronie unoszą się w powietrzu Aniołowie i trzymają Pismo Święte 

otwarte na cytacie z Ewangelii według św. Łukasza: „Kto nie wyrze-
ka się wszystkiego, nie może być moim uczniem”

(Łk 14, 25-33).
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mnie takie osoby, które są bliżej Pana 
Boga. Zawsze cieszył mnie ich widok. 
Zawsze starałam się pomodlić za ka-
płana, którego widziałam, żeby mu 
Bóg błogosławił. Sama też pragnęłam 
chodzić w stroju duchownym, w habi-
cie.

5. Sakrament bierzmowania przyjęła 
Siostra z rąk Bpa Piotra Gołębiowskiego, 
obecnie Sługi Bożego, wielkiego przyja-
ciela naszego Zgromadzenia. Czy teraz, 
gdy modlimy się o jego rychłą beatyfi-
kację i czekamy na nią z utęsknieniem, 
jest Siostra jakoś duma, szczęśliwa, że 
właśnie Sługa Boży udzielił Siostrze 
tego sakramentu? 

S. Rufina: Wtedy cieszyłam się z sa-
mego faktu bierzmowania. Teraz ważne 
dla mnie, że szafarzem był Sługa Boży. 
Modlę się o Jego beatyfikację i też za 
jego przyczyną w różnych moich po-
trzebach. 

6. Czy będąc już w Zgromadzeniu 
i pełniąc posługę w Sandomierzu, na pl. 
Św. Wojciecha spotykała Siostra Sługę 
Bożego Biskupa Piotra? Jaki był?

S. Rufina: Ksiądz Bp Gołębiowski 
często przychodził do Domu rekolek-
cyjnego na zakończenie rekolekcji. 
Wyglądałam go pilnie, wybiegałam na 
spotkanie, choć się krępowałam. On 
zawsze po ojcowsku, serdecznie mnie 
witał i czyniąc krzyżyk na czole zawsze 

mi pobłogosławił, a ja z radością cało-
wałam biskupi pierścień. Ksiądz Biskup 
był dla nas jak ojciec. Siostry bardzo go 
lubiły i szanowały. 

7. Czy Siostra pamięta swoje imię od 
bierzmowania? Dlaczego akurat to imię 
(Maria – najsłodsze imię)?

S. Rufina: Od dziecka bardzo kocha-
łam Matkę Bożą, śpiewy maryjne i też 
różaniec. Dlatego bez namysłu wybra-
łam sobie imię Maria, na cześć Matki Je-
zusowej i żeby się mną całe życie opie-
kowała. 

8. Do Zgromadzenia wstąpiła Sio-
stra w październiku 1960 roku. Po okre-

Od prawej: s. Rufina i siostry uczestniczące w turnusie rekolekcyjnym z o. Mateuszem Stachowskim OFMConv. Fot. s. Michaela CFS
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sie próby w postulacie, życie zakonne 
zaczęło się od przyjęcia do nowicjatu. 
Były obłóczyny i zmiana imienia. Jak się 
to stało, że przyjęła Siostra imię „Rufi-
na”? Czy może było to pod wpływem 
lektury „Kwiatków św. Franciszka”, 
gdzie wśród towarzyszy św. Franciszka 
występuje Brat Rufin? 

S. Rufina: Nie znałam mojego Pa-
trona, choć czytałyśmy na rekreacji 
„Kwiatki św. Franciszka”, nawet Siostry 
przedstawiały niektóre scenki z nich. 
Mistrzyni przydzieliła mi takie imię, 
a ono mi się spodobało. Nie wiem zbyt 
dużo o św. Rufinie, ale jest w Asyżu po-
święcona mu świątynia, więc cieszyłam 
się, że mam franciszkańskiego Święte-
go za opiekuna w życiu zakonnym. I my-
ślę też, że innym ono się także spodoba-
ło. Przylgnęło do mnie.

9. Okres nowicjatu to czas rozpozna-
wania powołania. Czy nie miała Siostra 
wątpliwości, że Pan obdarował Siostrę 
łaską powołania do życia zakonnego, 
że On chce mieć Siostrę w tym właśnie 
Zgromadzeniu? 

S. Rufina: Nigdy nie miałam wątpli-
wości, że moje miejsce jest w zakonie. 
Bardzo chciałam być siostrą zakonną 
i mówiłam sobie, żeby nie wiem co, na-
wet najcięższe prace, pokuta, trudne 
życie…wytrwam i będę się bardzo sta-

rać być posłuszna woli Bożej. Ufałam 
Bogu. Moja mama nie bardzo wierzyła, 
że wytrwam, mówiła mi, że życie za-
konne nie jest łatwe, ale nie zabraniała. 
Tata przychylał się do mojej woli, chyba 
bardziej we mnie wierzył. Myślę, że się 
za mnie modlili, żebym wytrwała, skoro 
wybrałam taką drogę. 

10. Co najbardziej pociągającego, 
urzekającego było (jest) w duchowości 
franciszkańskiej? 

S. Rufina: Nie patrzyłam wtedy na 
życie duchowe w ten sposób. Nie mia-
łam pojęcia, że są różne duchowości, że 
mogą się czymś różnić… Chciałam być 
blisko Boga, modlić się i służyć ludziom. 
Duchowość franciszkańską poznawa-
łam w trakcie, powoli. Myślę jednak, że 
to właściwa dla mnie duchowość i choć 
przez słowa Księdza z Parafii, to jednak 
sam Pan mnie tu skierował. Lubię ptaki, 
kwiaty, zwierzęta, lubię śpiewać, a prze-
cież św. Franciszek podobnie. Pokora, 
prostota, miłość do przyrody, śpiew na 
chwałę Bożą i dużo radości – to mi się 
podoba w naszej duchowości. Sztyw-
ność i sztuczna powaga nigdy do mnie 
nie przemawiały. 

11. A Ojciec Założyciel? Wtedy jesz-
cze nie błogosławiony, ale już myślano 
o staraniach o wyniesienie Go na ołta-

rze? Czy nie wydawał się Siostrze zbyt 
niedostępny, zbyt doskonały, święty? 
Za co dzisiaj w sposób szczególny po-
dziwia Siostra naszego Błogosławione-
go Ojca Antoniego?

S. Rufina: Ojca Założyciela „pozna-
wałam” stopniowo dopiero w Zgroma-
dzeniu. Modliłam się razem z Siostrami 
o beatyfikację, teraz modlę się nadal 
i o kanonizację, i o łaski, o opiekę. Podzi-
wiam Ojca i Jego świętość widzę w mi-
łości do ludzi, bo pomagał każdemu ile 
tylko mógł. Też dlatego, że zawsze mó-
wił prawdę, że był gorliwym kapłanem, 
nie bał się iść do obozu. I chyba najbar-
dziej się cieszę, że nas założył, że była 
w sandomierskiej diecezji taka wspól-
nota Sióstr, że kapłani Siostry lubili i że 
jeden z nich tu mnie właśnie skierował.

12. Dla kogo dzisiaj nasz bł. O. Antoni 
może być wzorem?

S. Rufina: Myślę, że dla każdego wie-
rzącego, ale szczególnie dla kapłanów. 
Był świątobliwym kapłanem i bardzo 
zaangażowanym w różne grupy. Dużo 
też spowiadał. Nie dbał o siebie tylko 
o parafian. Dzielił się z innymi wszyst-
kim, co miał. Chodził z posługą do 
więźniów i w obozach też wykonywał 
posługę kapłańską, choć trzeba było 
w tajemnicy i w ukryciu, z narażeniem 
życia. 
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13. Ale wróćmy do Osoby Siostry 
i historii Siostry powołania. Na począt-
ku zakonnej drogi, wstępując do nowi-
cjatu, mamy też zwyczaj obierać sobie 
jakąś jedną szczególną tajemnicę z ży-
cia Zbawiciela lub Matki Najświętszej 
oraz intencję, w której chcemy swoje 
życie poświęcić. Siostra postanowiła 
modlić się o własne uświęcenie oraz za 
młodzież: o silną wiarę dla niej. A ta-
jemnica? Została Siostra „s. Rufiną od 
Dzieciątka Jezus”. Dlaczego młodzież? 
Dlaczego Boże Dzieciątko?

S. Rufina: Byłam młoda i szczęśli-
wa, że udało mi się spełnić marzenie 
o życiu zakonnym. Tego samego pra-
gnęłam dla wszystkich młodych lu-
dzi… żeby kochali Boga, modlili się, byli 
szczęśliwi i też obierali stan kapłański, 
albo zakonny. A Dzieciątko Jezus bar-
dzo lubiłam. Chyba jak każde dziecko 
chodziłam w kościele do szopki i przy-
patrywałam się i lubiłam śpiewać kolę-
dy… Teraz też kocham Boże Dzieciątko 
i adoruję Je w tym okresie bożonaro-
dzeniowym w sposób szczególny, ale...

14. Przepraszam, że Siostrze prze-
rwałam, ale tu mam właśnie kolej-
ne pytanie i …Wiem, że potem doszła 
jeszcze intencja „o nawrócenie grzesz-
ników”, a wśród ulubionych do rozwa-
żania tajemnic: Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. A jacy święci są Siostry 
ulubionymi? 

S. Rufina: Tak, potem zaczęłam 
więcej się modlić do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i teraz jest to moje 
ulubione prywatne nabożeństwo. (Nie 
omijając Matki Bożej). A żeby ludzie 
kochali i czcili to Serce, modlę się o ich 
nawrócenie i żeby odkryli jak wielką 
miłością Jezus nas umiłował, jak wiel-
kie ma dla nas Serce. A Święci? To na 
pierwszym miejscu nasi Patronowie: 
św. Franciszek i bł. Antoni, ale też św. 
O. Pio i św. Jan Paweł II.

15. Pierwsze śluby złożyła Siostra 16 
lipca 1962 roku. W tym roku przypada 
zatem już 60. ich rocznica. Jak Siostra 
wspomina rocznice swojej profesji? 
Czym są one dla Siostry? Gdzie Siostra 
świętowała 25. lecie, gdzie 50. lecie? 

S. Rufina: Z wielkim szczęściem 
w sercu składałam pierwsze śluby 
i potem każde śluby to było piękne 
przeżycie. Bardzo przeżywam każde 
ponowienie ślubów; w uroczystości 
zakonne, na zakończenie rekolekcji, 

przy ślubach młodych sióstr (tych uro-
czystości teraz brakuje). Obchodziłam 
uroczyście 25. lecie w Lublinie w Domu 
rekolekcyjnym i 50. lecie w Domu „Na 
Eremach” w Kałkowie oraz w Parafii 
Chrystusa Króla w Radomiu, bo wtedy 
tam pracowałam. Teraz ma być 60.le-
cie… Jubileusz to dla mnie okazja, żeby 
Bogu podziękować za powołanie, za 
wytrwanie, za łaskę życia ślubami 
i prosić o wytrwanie. 

16. W przeciągu tych długich lat 
życia oddanego „Bogu w bliźnim” peł-
niła Siostra misję apostolską Zgroma-
dzenia na kilku placówkach. Najpierw 
był Sandomierz i 15 lat pracy w ogro-
dzie przy pl. Św. Wojciecha, potem 
przez 13 lat Dom rekolekcyjny w Lu-
blinie i powrót tamże, po kilku latach 
jeszcze na rok, później 5 lat u św. Ma-
rii Magdaleny w Łęcznej. Po Łęcznej 
wola Boża skierowała aż do Wiednia, 
gdzie była Siostra przez trzy lata, a po 
Wiedniu znowu Łęczna przez kolejne 
3 lata…Powrót na trochę do Sando-
mierza, do domu generalnego i znowu 
placówka: w Radomiu na Gołębiowie, 
14 lat i aż do czasu, gdy przyszedł czas 
na zmaganie się z nieuleczalną, groź-
ną chorobą. Z perspektywy lat: którą 
placówkę wspomina Siostra najchęt-
niej, którą najmilej, którą najczęściej? 
Dlaczego?

S. Rufina: Nie mam jakiejś jednej 
ulubionej placówki. Wszystkie wspo-
minam bardzo miło. Nigdy też sobie 
żadnej nie wybierałam. We wszystkich 
parafiach dobrze mi się pracowało. 
Wszędzie miałam i zostawiłam przy-
jaciół. 

17. Pochodzę z ziemi lubelskiej 
i z dekanatu łęczyńskiego. Wiem więc, 
że Siostra w obu lubelskich placówkach 
była (jest!) swego rodzaju legendą i to 
w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
Kapłani zawsze o Siostrę pytają, bar-
dzo Siostrę cenili, bardzo lubili, życzli-
wie wspominają. Jak Siostra myśli, dla-
czego? Ja wiem. Wszystkie siostry są 
kochane, ale przecież niektóre mniej.

S. Rufina: Ja wiem? Może dlatego, 
że zawsze, jeszcze przed pójściem do 
zakonu, modliłam się za kapłanów. Po-
dobnie było na placówkach. Modliłam 
się za księży, z którymi pracowałam, 
byłam dla nich życzliwa, pomagałam 
jak tylko potrafiłam…

18. Mogę coś dodać? Jestem pewna, 
że tak było także przez ten uśmiech… 
zawsze obecny na twarzy. A przecież 
nie zawsze o uśmiech było łatwo… 
Często był to uśmiech przez łzy, mię-
dzy kroplami potu zraszającego twarz, 
później także między spazmami bólu, 
gdy pojawiła się choroba, straszna, 
okrutna, bolesna... I jeszcze jedno! Ta-
lerz z potrawą podany przez Siostrę za-
wsze był „okraszony” uśmiechem. A że 
był z sercem podany, po matczynemu, 
to świadczy o tym „przezwisko”, któ-
re szczególnie do Siostry przylgnęło - 
„Mateczka”! 

S. Rufina: Mateczka była dopiero 
w Radomiu, na Gołębiowie.

19. Nie okłamujmy się. Praca 
w kuchni jest ciężka i często bardzo 
niewdzięczna. A Siostra lubiła swoją 
posługę. Lubiła Siostra kucharzyć, czyż 
nie?

S. Rufina: Bardzo lubiłam gotować. 
To było moje drugie powołanie. I nadal 
lubię gotować, teraz za tym tęsknię… 
Brakuje mi „tego kucharzenia”, choć 
nie zaprzeczam, że to ciężka praca. 
Ale też i wdzięczna, bo była radość, 
gdy wszystko zjedli, gdy smakowało… 
To była moja codzienna służba Bogu 
w bliźnich. Taką myślę jedną miłą na-
grodą, taką osłodą trudu kucharki, był 
dla mnie fakt, że 4 czerwca 1991 r., 
w radomskim seminarium duchow-
nym „podejmowałam obiadem” św. 
Jana Pawła II. Byłam odpowiedzial-
na za ten obiad i cały zespół, który go 
przygotowywał. Było ze mną dużo na-
szych Sióstr kucharek. To było podnio-
słe przeżycie, historyczne. Bogu dzięki, 
wszystko dobrze wyszło. Mam pamiąt-
kę z tego wydarzenia – wspólne zdjęcie 
z Ojcem Świętym w Radomiu.

20. A jak Siostra wspomina Wiedeń? 
Czy tam także metodą „przez żołądek 
do serca” podbiła wiele kapłańskich 
serc? Nie żal było wracać do Polski?

S. Rufina: Wiedeń też dobrze wspo-
minam, choć była to dla mnie najtrud-
niejsza placówka. Trudna ze względu 
na barierę językową, ale też i atmos-
ferę we Wspólnocie... Jedna z Sióstr 
uprzykrzała mi trochę ten pobyt, ale 
nie ma już jej w Zgromadzeniu, a czas 
zabliźnia rany, więc o tym nie myślę. 
Niemniej także Wiedeń mile wspomi-
nam. Trochę nowych rzeczy, gdy idzie 
o gotowanie, się tam nauczyłam, ale 

S. Rufina i Rektor Seminarium wiedeńskiego
Fr. Franz Ficher (arch. Zgr.)
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też sporo zwiedziałam, bo Wiedeń to 
piękne miasto.

21. Czy w związku z powyższym, 
albo kiedykolwiek indziej narzekała 
Siostra na złożony ślub posłuszeń-
stwa? Chyba najtrudniej było być 
przełożoną wspólnoty, bo taką funk-
cję pełniła Siostra w wielu Domach 
Zgromadzenia? Czy łatwiej jest słu-
chać, czy łatwej rozkazywać?

S. Rufina: Ślub posłuszeństwa 
złożyłam szczerze i z miłości do 
Boga. Nigdy tego nie żałowałam, ani 
na ślub nie narzekałam, a w trudno-
ściach starałam się modlić i czasem 
po prostu trudność przeczekać. Każ-
dą decyzję przełożonych zakonnych 
przyjmowałam z ufnością i oddaniem 
się woli Bożej. Po latach doświadczeń 
wiem, że o wiele łatwiejsze jest po-
słuszeństwo niż przełożeństwo, ale 
ktoś te urzędy piastować musi, żeby 
był ład we Wspólnocie. Przyjmowa-
łam urząd przełożonej, gdy taka była 
wola Boża i starałam się spełnić moje 
obowiązki jak najlepiej. Jaką byłam 
przełożoną? To tylko Siostry mogą 
ocenić. 

22. Miło się wspomina, ale czas 
kończyć. Ostatnie lata to dla Sio-
stry czas intensywnego zmagania 
się z chorobą. Cierpienie to musi 
być niewyobrażalne. Już sama nazwa 
bardzo nas przeraża – nowotwór ko-
ści. Jak sobie Siostra radzi z tym bó-
lem? Nie mam tu na myśli środków 
medycznych i rehabilitacyjnych. 
Trzeba było przejść operacje, che-
mio- i radioterapie... Ale tak ducho-
wo, od środka. Skąd czerpać moc?

S. Rufina: Miałam oddanych 
i życzliwych lekarzy w Radomiu, 
Rzeszowie, Tarnobrzegu. Siostrza-
ną pomoc na placówkach. I w Rado-
miu, i teraz tutaj w Sandomierzu, 
serdeczną troskę o mnie ze strony 
Sióstr Przełożonych. A o moc i siły, 
o cierpliwość, proszę Boga. Posi-
lam się Ciałem Pańskim (i często 
Jego Najdroższą Krwią), polecam 
się przebitemu włócznią Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa, patrzę na 
Krzyż, ściskam w ręku Różaniec… 
Od Boga płynie moja siła...i proszę, 
by wystarczyło mi tej łaski aż do 
końca.

22. Jeszcze jedno, ostatnie pyta-
nie: czy Siostra kiedykolwiek żało-
wała decyzji o życiu zakonnym? I co 
powiedziałaby młodej dziewczynie, 
która spytałaby Siostrę o sens ży-
cia oddanego całkowicie Bogu przez 
konsekrację rad ewangelicznych?

S. Rufina: Nigdy, dosłownie ni-
gdy, nie żałowałam mojej decyzji. 
Po latach życia w zakonie, mając 
doświadczenie jego blasków, ale też 
i cieni, gdybym dzisiaj miała podjąć 
decyzję o byciu zakonnicą, byłaby 
taka sama – życie zakonne od zaraz! 
Pytającej mnie dziewczynie powie-
działabym po prostu: nie wahaj się, 
idź! Będziesz szczęśliwa! Bo ja je-
stem szczęśliwa! 

23. Dziękuję za rozmowę. Dzię-
kuję za to piękne świadectwo. Niech 
Pan wspiera Siostrę w cierpieniu 
i hojnie błogosławi.

S. Rufina: Ja też dziękuję. Nie my-
ślałam, że nam się uda, że dam radę 
odpowiedzieć na tyle pytań, a nie-
które były trudne…

S. Rufina i Rektor Seminarium wiedeńskiego
Fr. Franz Ficher (arch. Zgr.)
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Jako młody chłopak mający 21 lat zastanawiałem się nad tym jaką drogę wybrać - co zro-
bić ze swoim życiem, żeby przeżyć je w sposób ciekawy. Nie chciałem robić rzeczy, które nie 
będą sprawiały mi radości, zależało mi na tym, by przejść przez życie z pasją, poświęcając 
się czemuś, co będzie inspirować innych. 

Od lewej: Mateusz Warda - Wspólnota św. 
Tymoteusza, s. Radosława Podgórska - 

Franciszkanka Służebnica Krzyża,  ks. Artur 
Godnarski - Wspólnota św. Tymoteusza
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Nie wiedziałem, co to mogłoby 
być - natomiast w tamtym okresie 
poznałem ks. Artura Godnarskie-
go i ludzi ze Wspólnoty św. Tymo-
teusza, którzy zafascynowali mnie 
swoją wiarą. Widać było po nich, że 
kiedy mówią o Jezusie, mówią o Nim 
jak o żywej osobie, z którą mają do-
bry kontakt. Kiedy podzieliłem się z 
nimi moimi pytaniami dotyczącymi 
przyszłości, spoj-
rzeli na siebie po-
rozumiewawczo 
i odpowiedzieli 
spokojnie i z lek-
kim uśmiechem: 
„Zobaczysz, jak 
spotkasz Jezu-
sa, będziesz wie-
dział, co robić”. 
Zupełnie nie ro-
zumiałem, o co 
im chodzi - są-
dziłem, że znam 
Jezusa; całe życie 
kręciłem się przy 
kościele, byłem 
m i n i s t r a n t e m , 
jeździłem na oazy 
- jak jeszcze miał-
bym Go spotkać? 
P o s t a n o w i ł e m 
jednak spróbować 
i zacząłem pro-
sić Jezusa, żebym 
mógł Go spotkać 
tak, jak oni Go 
spotkali. Równo-
cześnie zadawa-
łem Mu wciąż moje pytania o przy-
szłość i o to, co mam robić, żeby być 
szczęśliwym człowiekiem. Byłem 
trochę zdziwiony, że nie odpowiadał 
mi przez dłuższy czas - jakby mnie 
nie słyszał, albo jakby nie chciał ze 
mną rozmawiać - nie wiem, dlacze-
go wtedy tak postąpił, ale pewne-
go wieczoru, 2 lutego 2010 r., kiedy 
wraz z kilkoma osobami modliłem 
się w niewielkiej kaplicy, wydarzyło 
się coś niezwykłego. Na ołtarzu stał 
Jezus w Najświętszym Sakramencie 
- zawsze wierzyłem, że On jest tam 
obecny, nie miałem z tym problemu, 
ale tego wieczoru pierwszy raz w ży-
ciu odczułem Jego obecność. Trudno 
opisać to za pomocą słów - to taka 
świadomość, że oprócz mnie i kilku 
osób, które tam się wtedy modliły, 
był tam Ktoś jeszcze. Jego obecność 

sprawiała, że w moim sercu pojawił 
się spokój i pewność, że nie jestem 
sam. Wtedy Jezus zaczął do mnie 
mówić. Powiedział tak: „Jesteś mło-
dy i możesz zrobić ze swoim życiem 
cokolwiek zechcesz. Jeśli pójdziesz 
w prawo, pójdę z tobą. Jeśli pójdziesz 
w lewo, również cię nie zostawię. Je-
steś Moim synem, kocham cię i za-
wsze będę cię we wszystkim wspie-

rał. Ale jeśli chcesz być naprawdę 
szczęśliwy, dołącz do Wspólnoty św. 
Tymoteusza i poświęć swoje życie, 
żeby innym ludziom mówić o Mnie 
i przyprowadzać ich do Mnie”. To 
spotkanie było punktem zwrotnym 
w moim życiu. Już wiedziałem, co 
robić i co to znaczy spotkać Jezusa. 
Jego słowa i pokój, który wlał w moje 
serce, a także absolutna wolność w 
podejmowaniu decyzji sprawiły, że 
nie wahałem się długo. Pozamyka-
łem wszystkie sprawy, które w tam-
tym czasie wymagały zamknięcia i 
rozpocząłem przygodę, która trwa 
do dziś. Dzięki tamtemu spotkaniu 
moje życie nabrało zupełnie nowej 
perspektywy. Już nie żyję dla siebie. 
Czy to trudne? Nie. To fantastycz-
na przygoda bycia ciągle w drodze, 
wszędzie tam, gdzie jest człowiek, 

do którego Jezus chce dotrzeć, żeby 
okazać mu swoją miłość. Wraz z 
braćmi byliśmy posyłani do miejsc, 
których nigdy bym nie odwiedził, i 
do ludzi, których nigdy bym nie spo-
tkał, gdyby nie zaproszenie, które 
skierował do mnie Pan. Czy w moim 
życiu nie ma trudności? Oczywiście, 
że są, i to niemałe. Obecnie po 12 la-
tach życia we wspólnocie z powodu 

nagłej śmierci założyciela - ks. Ar-
tura Godnarskiego, pozostałem na 
tej drodze sam, ale z Bożą pomocą 
chcę ją kontynuować. Modlę się i 
czekam na braci, których, jak wie-
rzę, Pan Bóg wzbudzi w wiadomym 
sobie czasie. Tamtego pamiętnego 
wieczoru przed 12 laty Bóg złożył w 
moim sercu powołanie i charyzmat 
wspólnoty i wierzę, że ona przetrwa 
tak długo, jak będę go strzegł i jak 
długo nie pozwolę zgasnąć temu 
pragnieniu, by wraz z braćmi żyjący-
mi radami ewangelicznymi, szukać 
młodych ludzi, którzy żyją nieświa-
domi Bożej miłości, by także przez 
nich Jezus mógł być poznany, wybra-
ny, pokochany i naśladowany.

Mateusz Warda 
Wspólnota św. Tymoteusza

m.warda@tymoteusz.org.pl
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BO ODDAĆ 
+ STRACIĆ 
TO ZYSKAĆ!!!

Skąd to wiem? Ponieważ poznałam Chrystusa.  Zanim zosta-
łam osobą konsekrowaną byłam zwyczajną nastolatką. Często 
stawałam przed pytaniem, co zrobić ze swoim życiem oraz pro-
blemami. Mogłam zachować je w sobie i próbować samej szukać 
rozwiązania, podzielić się z przyjaciółką i posłuchać jej rady, jak 
również, jako osoba wierząca, oddać problem Panu Bogu. Mo-
głam także, tak zwyczajnie, odrzucić troski w kąt i poczekać, aż 
znikną. Dziś wiem, że warto ofiarować się Panu Bogu. Oddać Mu 
wszystko. Trudności, które przeżywamy i tak nie znikną, a jeśli 
zakopiemy je pod przysłowiowy ,,dywan”, dadzą o sobie znać 
z jeszcze większą siłą. Ja też naiwnie myślałam, że kiedy będę 
wszystko dusiła w sobie, to w końcu uda mi się ,,zgubić” proble-
my. Myliłam się i to bardzo. 
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Sądziłam, że od zawsze jestem 
zakochana w Chrystusie, ale tak na-
prawdę Go nie znałam, dopóki to On 
pierwszy mi nie pokazał, że jest Oso-
bą godną zaufania, która pomoże mi z 
każdym problemem. Na początku za-
częłam Mu powierzać przed Najświęt-
szym Sakramentem swe najtrudniej-
sze sprawy i pytania, zwłaszcza, którą 
drogą życia mam iść dalej po maturze. 
Cierpliwie czekałam, by On coś zrobił. 
I… zrobił. Może nie po mojej myśli, ale 
kiedy patrzę na to dziś, jako siostra 
zakonna, widzę, że warto było Mu za-
ufać i zawierzać coraz więcej. 

Obecnie, będąc w zakonie i służąc 
„Ku Bogu w bliźnim”, ofiarowuję Naj-
wyższemu nie tylko trudności, proble-
my, sprawy, z którymi sobie nie radzę, 
ale i małe rzeczy, każdy dzień. Z per-
spektywy czasu widzę, że to „rzucenie 
się w morze”, czyli wybranie drogi ży-
cia zakonnego, choć może się po ludz-
ku wydawać stratą, przynosi zyski. 
Jest to bowiem skok nie do zwykłego 
morza, ale MORZA MIŁOŚCI I MIŁO-
SIERDZIA. Ofiarowanie Bogu swojego 
serca - zniszczonego, ledwo co bijące-
go, jest wszystkim czego pragnie Bóg, 
bo może w nie wejść i je przemieniać 
na swój wzór. 

Także dziś doświadczam zwąt-
pień… gdzieś w środku nie wierzę, że 
moja modlitwa zostanie wysłuchana. 
Jednak nauczyłam się trwać i czekać 
oraz przyjmować każdą odpowiedź. 
Skąd mam na to siłę? Dostałam kiedyś 
odpowiedź - fragment z Pisma Świę-
tego, gdzie Chrystus mówi do Piotra: 
„Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej 
wiary?”. Od tego czasu moje zwąt-
pienia o wiele się zmniejszyły. Każdy 
dzień staram się przyjmować ze spo-
kojem, bez względu na bieg wydarzeń. 
Czy to proste? W dalszym ciągu nie, 
ale słowo ,,ofiarowanie” dodaje mi 
sił, bo wiem, że zawsze działa w dwie 
strony. Niezwykłe rzeczy, rzekłabym 
wręcz cuda, sprawia Bóg tylko przez 
wytrwałą modlitwę. Jako osoba kon-
sekrowana z kilkunastoletnim sta-
żem bycia na kolanach przed Panem, 
doświadczam codziennie na własnej 
skórze, że modlitwa przemienia  mnie, 
a nie plany Boga wobec mojego życia.

Zatem, kiedy oddajesz swoje życie 
Bogu,  nie może ono wyglądać tak, jak 
wcześniej. Jeśli pozostaje takie samo, 
tak naprawdę nic nie oddajesz, gdyż 
w rzeczywistości nadal sam trzymasz 

stery. Bóg jest w każdym człowieku, 
dlatego oddając się Jemu, musisz od-
dawać się drugiemu człowiekowi. Tra-
cić dla niego czas, cierpliwość, siły, po-
cieszać go, bronić przed silniejszymi, 
pomagać mu wychodzić z problemów. 
Tracić życie dla Boga i drugiego czło-
wieka to kochać. Phil Bosmans powie-
dział, że: „Kto potrafi oddać wszystko, 
nie straci niczego”.

Podsumowując, mam dla Ciebie 
dobrą wiadomość! Niczego nie stra-
cisz, mało tego, jeśli oddasz wszystko 
Bogu – zyskasz! Bo to nie ludzka ma-
tematyka, ale Boża Miłość. Czasem 
w życiu coś musisz stracić lub oddać 
Panu Bogu, by w zamian wiele zyskać. 
Ja też widzę, jak wiele ludzkich rzeczy 
traciłam ze względu na Pana Boga, ale 
zyskałam mocne doświadczenie du-
chowe i niesamowitą chęć czynienia 
dobra w poczuciu życia dla drugiego 
człowieka i modlitwy za innych. Ktoś 
powie, że tracę czas w klasztorze, a 

ja widzę, jak Duch Święty działa i jak 
Pan Bóg przemienia moje życie przez 
to dzieło ofiarowania mu się na za-
wsze. Jezus oddał za mnie swoje życie. 
Dlaczego ja nie mogę stracić czegoś 
dla Niego? Nie bój się pozornie tracić 
czas, ponieważ odkryjesz, jak procen-
tuje łaska. Tracąc dla Boga, nic nie tra-
cisz. U Niego możesz tylko zyskać. 

Rozważ już dziś w swoim sercu:
Czy jesteś gotowy coś stracić dla 

Boga? Czy oddajesz Mu swoje proble-
my i trudności? Czy umiesz Mu od-
dać jakąś sprawę, nawet najprostszą? 
Przez jakie działania chcesz coś zy-
skać? Czy dziś oddasz Mu swoje serce?

Jeśli po przeczytaniu tego artyku-
łu czujesz wewnętrzne wezwanie lub 
jesteś na etapie rozeznawania swojej 
drogi powołania zapraszamy do kon-
taktu z nami:

s. Julia Kalarus
fb: Franciszkanki CFS i Młodzi 

tel.: 790583354



BÓG PRZENIKA WSZYSTKO
Panie, przenikasz i znasz mnie,

Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,

widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.

Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.

Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.

Ty bowiem utworzyłeś moje wnętrze,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.

I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,

kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.

Mnie w zalążku widziały Twoje oczy
i w Twojej księdze zostały spisane wszystkie

dni, które zostały przeznaczone, 
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał 

(Ps 139, 1-3; 13-16).A ty 
dla kogo żyjesz?


