
W tym roku Przystanek Jezus odbywający się podczas Pol’and’Rock Festival 
przypomniał mi, że dla niektórych ludzi mogę być jedynym Chrystusem, jakiego 
spotkają i jedyną kartką Ewangelii, jaką przeczytają. Dlatego muszę i chcę być 
Jego rękami i stopami, i Jego twarzą.  

dk. Łukasz Wójcik
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Uczestnicy 22. Przystanku Jezus.
 Fot. Anna Gorzelana z misyjne.pl



2 Ewangelizacja

KILKA SŁÓW O PRZYSTANKU…

«Zawsze głoście Ewangelię, a gdyby okazało się to konieczne, także słowami!» To są słowa Franciszka 
z Asyżu, świętego, który żył w średniowieczu. Niewiarygodne, ale także dziś jego słowa są aktualne. 
Potwierdzić może to każdy, kto chociaż raz brał udział w Przystanku Jezus. Przystanek Jezus (PJ) jest 
to odważna i nowatorska forma obecności Kościoła pośród młodych. Powstał on w roku 1999, jako od-
powiedź na potrzebę duszpasterskiej opieki nad tymi, którzy się gromadzą na Przystanku Woodstock 
(od 2017 r. na Pol’and’Rock Festival).

PJ rozpoczynają trzydniowe reko-
lekcje. To bardzo ważny czas. Aby dzie-
lić się doświadczeniem Bożej miłości 
z uczestnikami festiwalu, najpierw 
trzeba samemu napić się ze Źródła. 
Wspólne rozważanie Słowa Bożego, 
konferencje, Liturgia Godzin a ponad-
to Eucharystia pokrzepiają duszę i dają 
nowe, świeże spojrzenie. Tematem re-
kolekcji są dobrze nam znane prawdy. 
Po pierwsze i przede wszystkim – Bóg 
mnie i ciebie kocha! Czy o tym pamię-
tamy? Czy bierzemy te słowa na serio? 
On przecież nas stworzył i dobrze zna. 
Dlatego jako dowód miłości dał Tobie 
i mnie własnego Syna. Nawet nasze 
największe upadki nie są w stanie nas 
oderwać od Boga, jeśli sami nie po-
dejmiemy decyzji o pozostawieniu 
Stwórcy. Czy chcę być Mu wierny do 
końca? Jeśli tak, to czy doświadcze-
nie Bożej miłości chcę zatrzymać tyl-
ko dla siebie czy z odwagą pragnę się 
nim dzielić? Czy mam w sercu 
ogień, żeby dalej nieść miłość 
Boga, użyczając Mu swoich 
rąk, nóg, ust? W tegorocznej 
edycji PJ na te wszystkie py-
tania pomagał nam odpowia-
dać ks. Michał Olszewski SCJ. 
On poprowadził rekolekcje 
dla uczestników. Po trzech 
dniach modlitwy i „ładowania 
akumulatorów” po południu 
po raz pierwszy wyszliśmy na 
pole Pol’and’Rock Festival w 
korowodzie, zaznaczając swo-
ją obecność. Festiwalowicze 
zazwyczaj witają „Jezusków” 
brawami i przybiciem piątki z 
uczestnikami PJ. W tym roku 
po korowodzie zatańczyliśmy 
też wspólnie „belgijkę”. Gdy 
rozpoczyna się festiwal to 
rozpoczyna się czas ewange-
lizacji poprzedzonej warszta-
tami. Ewangelizatorzy idą po 
dwóch lub trzech, a czasem i 

większą grupą. To bardzo wymowne. 
Jezus „wysłał uczniów po dwóch do 
miast i wiosek, które później zamierzał 
odwiedzić” (Łk 10.1). To samo zrobił św. 
Franciszek, gdy posłał swoich braci po 
dwóch, aby głosili Ewangelię. Tu na 
Przystanku Jezus wspólnota staje się 
świadectwem żywej wiary, szczegól-
nie dla tych, którzy ją kiedyś stracili, 
albo po prostu nie mieli. Kreatywność 
ewangelizatorów nie zna granic. Ale 
najważniejsze jest to, żeby dawać fe-
stiwalowiczom to, czego naprawdę po-
trzebują. Jedną z naszych pomocy po-
trzebującym było mycie nóg z miłości 
do Jezusa. W bardzo upalne dni wśród 
kurzu umyte nogi przynosiły ogrom-
ną ulgę. Bardzo często sami festiwa-
lowicze zaczynali poważne rozmowy 
o sens życia podczas mycia nóg i te 
rozmowy nierzadko kończyły się spo-
wiedzią. Szczególnym powodzeniem w 
tym roku cieszyła się akcja „czysty toi 

toi”. Przy bazie PJ było postawionych 
kilka kabin, z których mogli skorzy-
stać wszyscy chętni. Po każdej osobie 
ktoś z ewangelizatorów sprzątał, więc 
następna osoba z kolejki wchodziła 
na „czysty teren”. To niby nic takiego. 
Ale znając stan toalet na polu Pol’an-
d’Rokowym nikogo nie dziwiły kolejki 
na bazie Przystanku. Stojący w kolejce 
patrząc na „poświęcenie” sprzątają-
cych nierzadko zadawali pytanie „Po 
co to robicie?” A odpowiedzi, których 
im udzielano, dawały im dużo do my-
ślenia. Nie zabrakło również radości 
ze wspólnych zdjęć i tańców na tle na-
szych toi toi. Jako wspólnota chrześci-
jan możemy wiele. Jeśli mamy wspól-
ny cel, potrafimy wykorzystać nasze 
różnice, aby się uzupełniać. Jedyne, 
co potrzebne z naszej strony, to ser-
ce otwarte na Boga. On każdemu daje 
dary, żeby się nimi dzielił. 

Podsumowując czas przystankowy 
razem za św. Pawłem może-
my powiedzieć: „Ja zasiałem 
nasienie w waszych sercach, 
Apollos zaś podlewał, ale nie 
my, lecz Bóg sprawił, że za-
zielenił się ogród waszych 
serc. Ten kto sieje lub pod-
lewa nie jest tak ważny jak 
Bóg, bo tylko On sprawia, 
że wszystko rośnie. Obaj z 
Apollosem pracujemy dla 
jednego celu, a każdy z nas 
otrzyma nagrodę za wła-
sną pracę. Jesteśmy tylko 
współpracownikami Boga, a 
wy - ogrodem Bożym, a nie 
naszym; nie naszą lecz Bożą 
budowlą” (1 Kor 3.6-9). Oby 
tylko nasze życie było jed-
nym wielkim Przystankiem 
Jezus, otwartym na tych, 
których Bóg do nas posyła w 
codzienności życia.

s. Agata Gryszkiewicz CFS
franciszkanka

s. Agata podczas ewangelizacji na Pol’and’Rock 
Festival. Fot.: kl. Piotr Gutsche
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Nazywam się Piotr Gutsche 
i jestem klerykiem w Towarzy-
stwie Chrystusowym dla Polo-
nii Zagranicznej. 

Udało mi się być już drugi raz na 
Przystanku Jezus. Po pierwszym moim 
doświadczeniu ewangelizowania na 
polach z niecierpliwością czekałem na 
kolejny rok, żeby znowu się spotkać 
z tymi, którzy przez wielu są skre-
śleni. W tym roku było jeszcze lepiej, 
doświadczenie, które nabyłem, oraz 
możliwość spotkania się z ludźmi po 
pandemicznej przerwie sprawiły, że z 
większym entuzjazmem podchodzi-
łem do uczestników Pol’and’Rock-u. 
Nie wiem, w ilu ludziach udało mi się 
zasiać ziarenko wiary, ale na pewno 
wspólna modlitwa dotknęła wielu 
serc. Pamiętam, jak wychodząc jed-
nego dnia z naszej bazy, natknąłem 
się na pewnego uczestnika, który był 
w kamizelce z naszywkami różnych 
metalowych zespołów, nawet jeden 
z nich miał wytatuowany na ramie-
niu. Podszedłem do niego, bo kiedyś 
słuchałem tego zespołu, więc była 
nić wspólnego tematu i możliwość 
nawiązania rozmowy. Sytuację miał 
ciężką, wiele żalów do Pana Boga, 

smutku, rozczarowania. Pomodliliśmy 
się wspólnie na ulicy wśród przechod-
niów, by się wszystko u niego ułoży-
ło, zaprosiłem go później na wieczór 
chwały, obiecał, że przyjdzie. 
Gdy wieczorem wychodziłem 
jako ministrant wraz z dia-
konem do błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem i 
zobaczyłem go siedzącego bli-
sko Pana, łzy napłynęły mi do 
oczu. Wyglądał jak jeden z wie-
lu uczestników festiwalu, ale 
oczy miał inne, też były zalane 
łzami. Wiele rozmawialiśmy po 
zakończeniu adoracji. Byłem 
zmęczony, nie potrafiłem mu 
pomóc, na szczęście poprosi-
łem o pomoc, jedną z dziew-
czyn, która też ewangelizowała. 
Wspólnie śpiewaliśmy religijne 
pieśni, zaczął się uspokajać i 
uśmiech zagościł na jego twa-
rzy. Następnego dnia przyszedł 
na Eucharystię w koszuli, z 
wielkim uśmiechem na twarzy. 
Nie wiem, jak się potoczy jego 
historia, mam nadzieję, że zo-
stanie przy Panu, pomimo wie-
lu trudności. Będę jego i wielu 

SZCZĘŚĆ BOŻE! 

innych wspierał modlitwą, aby to, co 
zaczęło kiełkować, mogło wydać obfi-
te owoce! 

kl. Piotr Gutsche

Kl. Piotr Gutsche. Fot. Arch. Czasopisma
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Spotkałam Adama

Bogiem w całej godności Dziecka Bo-
żego. Wyprostowany, odziany, piękny 
na obraz i podobieństwo Ojca. Odna-
lazł się.

Historia Adama – Nowego Adama 
to dla mnie żywa opowieść o Ojcu Mi-
łosiernym, o Dobrym Pasterzu prze-
chadzającym się po górach, zboczach 
i polach – również polach Pol’and’Rock 
Festival – by odnaleźć tych, którzy się 
zagubili, by na nowo ich przygarnąć i 
okazać miłość. Powroty tych młodych 
ludzi do Boga są obrazem prawdy o 
tym, że Ewangelia dzieje się na na-
szych oczach, że Bóg – tak jak nie umie 
nie być, nie umie nie kochać tak też nie 
umie nie działać. Jest, kocha, działa. 
Dotyka i uzdrawia tych, których sam 
chce. Ostatnich w naiwnie pobożnej 
optyce stawia za wzór wiary, łotrów 
krzyżowanych przez świątobliwych 
kanonizuje za jeden akt wiary, nierząd-
nice wprowadza przed wybranymi do 
królestwa niebieskiego. Taki jest mój 
Bóg.

s. Scholastyka Iwańska
albertynka

Adam dał się wciągnąć, a 
może sam wskoczył w „Jezuso-
wy korowód” przetaczający się 
przez pole Pol’and’Rock Festival. 
Czy przyciągnął go śpiew ewan-
gelizatorów, czy muzyka, czy 
kolorowe flagi, chwytliwe hasła, 
czy uśmiechy? 

Nie wiem, ale wiem na pewno, że 
te zewnętrzne zaczepki smagające 
zmysły jego ciała dotarły do zmysłów 
ducha. To, co się z ciała narodziło, jest 
ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, 
jest duchem (J 3, 6). Adam wszczepił się 
w winny krzew radości Ewangelizato-
rów i ruszył z nami. Kiedy zauważył, że 
z tłumem dotarł pod biały krzyż? Nie 
wiem, ale wiem, że nie uciekł. Korowód 
najpierw doprowadził go do krzyża, a 
spod krzyża na adorację Jezusa obec-
nego w Najświętszym Sakramencie. 
To tutaj Adam poczuł, poznał, że jest 
nagi. Płakał, że przed Jezusem, przed 
Bogiem nie można być nagim. Nie wie-
dział ani gdzie, ani kiedy zgubił koszul-
kę i buty. Był w krótkich spodenkach 
i chuście osłaniającej głowę przed 
żarem lejącym się z nieba. Płakał, że 
przed Bogiem nie wolno być nagim. 
Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapy-
tał go: «Gdzie jesteś?» On odpowie-
dział: «Usłyszałem Twój głos w ogro-
dzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci 
powiedział, że jesteś nagi? (Rdz 3, 9-11)    

Skąd ta intuicja w tym młodym 
mężczyźnie? Skąd ta wrażliwość? Skąd 
ta wiara wyrażona w geście szacun-
ku wobec Boga Obecnego? Nie wiem, 
czy jego zawstydzenie było wyrazem 
jedynie poczucia niewpasowania się w 
etykietę, ale wiem jak jego reakcja dała 
mi poznać jego wiarę. On prawdziwie 
wierzył w żywą, realną Obecność Boga 
w Najświętszym Sakramencie. Ca-
łym sobą wyrażał tę wiarę. Wiedział, 
że Jezus w przeistoczonej Hostii jest 

prawdziwą Osobą, że nie jest jedynie 
sentymentalną pamiątką, symbolem 
naiwnej pobożności. Adam wiedział, że 
Bóg JEST. I potrzebował kilku dni, aby 
dać Mu się odnaleźć, aby przyznać się 
do swojej nagości, do pogubienia i do 
tęsknoty – takiej tęsknoty jaką tęskni 
dziecko, które pobiegło za kolorowym 
motylem gubiąc po drodze kontakt 
z Ojcem, uciekając na tyle daleko, że 
głos Ojca stał się częścią szumu i gwa-
ru. Motyl zniknął. Ojciec zniknął. Pozo-
stał lęk, tęsknota. Adam w tych dniach 
wyruszył w drogę powrotną. Syn rzekł 
do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Bogu i względem ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem». 
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przy-
nieście szybko najlepszą szatę i ubierz-
cie go; dajcie mu też pierścień na rękę 
i sandały na nogi! Przyprowadźcie utu-
czone cielę i zabijcie: będziemy uczto-
wać i bawić się, ponieważ ten mój syn 
był umarły, a znów ożył; zaginął, a od-
nalazł się» (Łk 15, 21-24). W sakramen-
cie pojednania, Adam przyobleczony 
w Pana Jezusa Chrystusa stanął przed 

s. Scholastyka podczas rozmowy na bazie  
Przystanku Jezus. Fot. Arch. Czasopisma
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A pamiętasz, co Jezus zrobił w ta-
kiej sytuacji? Umywał z miłości nogi 
swoim uczniom… nam. Kto kiedyś mył 
komuś stopy albo sam miał je obmy-
wane, wie, że jest taki moment, gdzie  
kończy się żart, performance i show, a 
pojawia się intymność. Ona każe się 
otworzyć na tego drugiego, pokonać 
wstyd, pokazać swój brud, który spra-
wia, że ktoś nie jest już nieznajomy, a 
podobny do mnie, że staje się bratem 
i siostrą…

W tym roku Przystanek Jezus odby-
wający się podczas Pol’and’Rock Festi-
val przypomniał mi, że dla niektórych 
ludzi mogę być jedynym Chrystusem, 
jakiego spotkają i jedyną kartką Ewan-
gelii, jaką przeczytają. Dlatego muszę 
i chcę być Jego rękami i stopami, i Jego 
twarzą.

Przypomniał mi też, że nie jestem i 
nigdy nie będę od nikogo lepszy tylko 
dlatego, że inaczej myślę lub postę-
puję. Bóg kocha i przychodzi szukać 
KAŻDEGO, nawet jeśli nie każdy po-
trafi lub chce Go przyjąć.

dk. Łukasz Wójcik

CO ROBIŁBYŚ, 
GDYBY CI ZOSTAŁY 

24 GODZINY ŻYCIA? 
Na zdjęciu: dk. Łukasz Wójcik (Salezjanin)

 podczas umywania nóg uczestnikom 
Pol’and’Rock Festival. 
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UROCZYSTOŚCI 
JUBILEUSZOWE 
60.LECIA PROFESJI 
W NASZEJ RODZINIE 
ZAKONNEJ

W liturgiczne wspo-
mnienie Najświętszej 
Maryi Panny Królowej, 
22 sierpnia 2022 r. pro-
sząc razem z całym Ko-
ściołem: „Przyjmij dziś, 
Królowo świata, To po-
korne uwielbienie, I do-
pomóż sławić Boga, Któ-
ry łaską Cię przyodział” 
razem z Siostrami Jubi-
latkami: s. Małgorzatą 
Ludew, s. Moniką Buj-
nowską i s. Rufiną Olek-
sik składałyśmy Bogu 
gorące uwielbienie za 
60 lat profesji zakonnej 
oraz szczęśliwie przeży-
te zakonne rekolekcje. 
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Mszy świętej koncelebrowanej o 
godz. 11.30 przewodniczył Jego Eks-
celencja Ks. Bp Edward Frankowski. 
Na Mszę św. przybył także Wikariusz 
generalny diecezji sandomierskiej Ks. 
prał. dr Jerzy Dąbek oraz kapłani za-
przyjaźnieni z Jubilatkami oraz Zgro-
madzeniem: Ks. prał. Jan Niziołek z Ra-
domia, Ks. kan. dr Jacek Beksiński, Ks. 
kan. Janusz Rzeźnik z Łęcznej, Ks. kan. 
Marcin Andrzejewski z Radomia, Ks. 
kan. Zenon Ociesa z parafii Sadek, Ks. 
Marek Maciążek z Majdowa, Ks. kan. 
Józef Śmigiel, Ks. kan. Dariusz Bęc, O. 
Mateusz Stachowski OFMConv. – reko-
lekcjonista i nasz Ksiądz Kapelan Wła-
dysław. 

W specjalnie przygotowanej ław-
ce-klęczniku zajęły miejsce tylko dwie 
uroczystujące Siostry: s. Małgorzata i s. 
Monika, albowiem s. Rufina ze względu 
na ciężki stan z powodu choroby nowo-
tworowej pozostała w swojej zakon-
nej celi. Miejscem modlitwy s. Rufiny 
było łóżko już co najmniej od miesiąca. 
Stąd też wysłuchiwała Mszy św., a w 
te ostatnie dni także rekolekcyjnych 
konferencji. Msza święta jubileuszowa 
była jednocześnie Mszą św. wieńczącą 
trzecią serię naszych dorocznych za-
konnych rekolekcji. 

Tradycyjnie już gdy jest Jubileusz, 
podczas Nieszporów dnia poprzednie-
go, tym razem były to II Nieszpory z 
21. Niedzieli zwykłej, święci się i wrę-
cza wianki. Ojciec rekolekcjonista po-
błogosławił więc jubileuszowe wianki 
i wręczył je Siostrom. Siostra Rufina 
już w niedzielę wieczorem, otrzymała 
wianek oraz jubileuszowy krzyż w swo-
jej celi i przy pomocy Matki generalnej 
Victorii odnowiła swoją profesję i od-
mówiła modlitwy przypisane do jubi-
leuszowej ceremonii. Obrzędowi w celi 
przewodniczył Ojciec Mateusz. 

Ksiądz Biskup Edward rozpoczyna-
jąc Liturgię eucharystyczną pozdrowił 
zgromadzonych i poinformował, że 
przed Mszą św. odwiedził s. Rufinę i 
odmówił przy Niej Modlitwy za konają-
cych. Intencje Mszy św. łączyły w sobie 
zarówno dziękczynienie za 60 lat pro-
fesji zakonnej Trzech Sióstr, jak też za 
dar rekolekcji świętych. Ksiądz Biskup 
wezwał też wszystkich do modlitwy o 
wypełnienie się woli Bożej w życiu s. 
Rufiny i zachęcił do modlitwy o łaskę 
nowych powołań do Zgromadzenia. 

We Mszy św. uczestniczyły Siostry 
Rekolektantki, Siostry Goście z innych 

naszych domów, miejscowa wspólnota 
oraz licznie przybyli krewni i znajomi 
Sióstr Jubilatek. Młodzieniec z rodzi-
ny s. Małgorzaty włączył się w śpiew 
psalmu responsoryjnego (w duecie z p. 
Damianem, naszym sąsiadem). Obecna 
była także nasza domowa pomoc me-
dyczna - Pani Iza.

Intrygując wszystkich wyborem 
czytań mszalnych, (z dnia, a nie ze 
wspomnienia NMP Królowej), homi-
lię wygłosił O. Mateusz. W ślad za św. 
Pawłem podkreślił, że Pan raduje się 
Jubilatkami i nami tu zgromadzonymi, 
pragnie naszego dobra i szczęścia, a 
ewangeliczne „biada” to nie znaczy na-
tychmiastowe skazanie na piekło, ale 

to szansa, by zerwać ze złem, nawrócić 
się i żyć w przyjaźni z Bogiem.

Po odśpiewaniu uroczystego Te 
Deum i modlitwie Postcommunio na-
stąpiły gratulacje, życzenia oraz po-
dziękowania dla Jubilatek i w imieniu 
Jubilatek. Pierwszy głos zabrał Pan 
Damian Gil, nasz sąsiad i przyjaciel. 
Pan Damian biorąc pod uwagę kryte-
rium czasowe „wyliczył”, że 60 lat (a 
z okresem formacji wstępnej 62 lata) 
to długi, piękny okres czasu. Życie za-
konne Sióstr Jubilatek to mniej więcej 
dwie trzecie historii Zgromadzenia i 
wielki wkład Sióstr w tworzenie tej 
historii. Poza tym trafnie uchwycił, że 
wszystkie Jubilatki charakteryzuje po-

J. E. Ks. bp Edward Frankowski. 
Fot. s. Natalia.
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goda ducha, otwarcie na 
drugiego człowieka oraz 
pieczętujący to, zawsze 
ciepły uśmiech. I jeszcze 
jedno z tego krasomów-
czego wystąpienia: że 
Siostrom Jubilatkom „za-
wsze bliska była kuch-
nia” i każda ma ku temu 
niesamowity talent.

Następnie głos zabra-
ła M. Victoria. Matka ge-
neralna, cytując poetyc-
kie słowa o naręczach 
kwiatów jako dobrych 
uczynków przed Panem, 
bogatego plonu życia 
każdej z Sióstr, pokrót-
ce przywołała zadania i 
„dorobek życiowy” bez-
cenny dla Boga, bliźnich 
i Zgromadzenia oraz ser-
decznie podziękowała Ju-
bilatkom za to wszystko i 
życzyła bliskości Pana i 
łask takich, które każdej 
są potrzebne. Wiele cie-
płych oraz współczują-
cych w cierpieniu słów 
popłynęło z ust Matki do 
zakonnej celi S. Rufiny.

Matka Victoria skierowała swe sło-
wo, w imieniu własnym i Jubilatek, do 
Księdza Biskupa i licznie zgromadzo-
nych Kapłanów, dziękując imiennie 
każdemu za życzliwość, dar obecności 
oraz Eucharystii. Nie zabrakło w tym 
przemówieniu podziękowania Ojcu 
Rekolekcjoniście i Siostrom Rekolek-
tantkom oraz życzeń wszelkich dóbr 
duchowych i wytrwania w rekolekcyj-
nych postanowieniach. Matka podzię-
kowała Siostrze Przełożonej Marzenie 
i wszystkim Siostrom za rekolekcje i 
pięknie przygotowaną jubileuszową 
uroczystość. Zwracając się do Gości 
wyraziła ogromną radość z licznego 
przybycia oraz za wszelkie dobro i bli-
skość okazywaną Siostrom Jubilatkom 
oraz Zgromadzeniu. 

Na koniec głos zabrał Ksiądz Biskup 
i także z podziwem oraz wielką serdecz-
nością uczcił Jubilatki, wszystkie Siostry 
i całe życie konsekrowane. Było też kil-
ka słów troski o Ojczyznę i pochwała dla 
Polaków za ich postawę wobec bliźnich, 
a teraz szczególnie wobec Ukraińców 
krzywdzonych okrutnie napaścią Rosji.

Wszystkim pięknym słowom oczy-
wiście „towarzyszyły” kwiaty (czas na 
prezenty był w refektarzu). A kwiatów 
było dużo i w bukiety zebrane prze-
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Siostry Jubilatki, Zarząd Zgromadzenia, Rodzina, zgromadzeni Goście podczas 
Mszy świętej w kaplicy Zgromadzenia. Fot. s. Natalia

pięknie. Kilka z nich już przed Mszą św. 
pojawiło się w pokoju S. Rufiny. Kapli-
ca także była na tę okoliczność pięknie 
udekorowana. Były też piękne śpiewy 
oraz ciepłe myśli i serca przy s. Rufinie. 

Podczas Mszy św. jeszcze tego nie 
wiedzieliśmy, że koniec życia S. Rufi-
ny jest bliski. Może Ksiądz Kapelan to 
przeczuwał, bo był w Jej celi z Komu-
nią świętą. Może Siostra Przełożona 
Marzena, bo w trakcie Liturgii tam za-
glądała. Może s. Dominika, która w celi 
przy s. Rufinie cały czas czuwała… 

Podczas obrzędu jubileuszowego 
na pytanie Celebransa: „o co prosicie 
Czcigodne Siostry?” Jubilatki odpo-
wiadają, m.in. że „proszą o odpusz-

czenie wszystkich grzechów”. I tak za 
łaską Bożą się dzieje, bo do Jubileuszu 
przypisany jest odpust zupełny! A kil-
kadziesiąt minut od momentu, gdy te 
słowa przed ołtarzem padały, S. Rufi-
na została wezwana przed Boży Tron. 
I chociaż wszystkich nas, świętujących 
agapę w refektarzu, informacja o Jej 
śmierci bardzo zasmuciła, to jednak 
można powiedzieć, że piękny miała 
Jubileusz… Ufamy, że Pan odpuścił Jej 
wszystkie grzechy, a Matka Najświęt-
sza Królowa zaprowadziła Ją tam gdzie 
będzie szczęśliwa, bo „dusze sprawie-
dliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie 
ich męka”. Niech się tak stanie. Amen. 

s. Klara
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W liturgiczne wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej, 22 
sierpnia 2022 r. w Sandomierzu, ok. 
godz. 13.30, w krótkim czasie od za-
kończenia Mszy św. jubileuszowej 
60-lecia profesji zakonnej, odeszła do 
Domu Ojca śp. Siostra Janina Rufina 
Oleksik, członkini Zgromadzenia Có-
rek św. Franciszka Serafickiego. S. Ru-
fina była jedną z Trzech Sióstr świętu-
jących diamentową Rocznicę ślubów 
zakonnych. 

We Mszy św. uczestniczyła przy-
kuta do łóżka w swojej zakonnej celi, 
przyjęła Komunię św., a po zakończo-
nej Liturgii przyjmowała jeszcze de-
likatne uściski i krótkie życzenia od 
Gości. Przez cały ten czas przy łóżku 
Chorej czuwała s. Dominika. 

S. Rufina ur. się 23 czerwca 1944 r. 
w Brzustówku, w powiecie opoczyń-
skim, par. Kunice w diecezji (obec-
nie) radomskiej. Była najmłodszą 
córką Piotra i Katarzyny zd. Bielas. 
Ochrzczona została 30 lipca 1944 roku 
w Kunicach. Sakrament bierzmowania 
w dniu 9 maja 1960 r. przyjęła z rąk 
Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołę-
biowskiego. Miała trzy siostry i dwóch 
braci. Rodzice S. Rufiny byli ludźmi re-
ligijnymi i wiarę oraz miłość przekaza-
li swoim dzieciom. Z rodzeństwem za-
wsze miała dobre więzi i utrzymywała 
serdeczne relacje. Niektórzy przybyli 
do Sandomierza na świętowanie Jej 
60-lecia profesji. 

Jasia Oleksik od dziecka bardzo lu-
biła modlić się i chodzić do Kościoła. 
Do szkoły podstawowej uczęszczała w 
Bukowcu i bardzo lubiła lekcje religii w 
salce katechetycznej. Widok kapłana, 
albo siostry zakonnej w habicie bardzo 
ją radował. Pragnęła i Ona oddać swoje 
życie na służbę Bogu i marzyła, by mo-
gła kiedyś chodzić w habicie. Za radą 
księży z Parafii, swoje pragnienie słu-
żenia Bogu postanowiła zrealizować 
w naszym Zgromadzeniu - Córek św. 
Franciszka Serafickiego w Sandomie-
rzu. Od chwili przyjęcia do Zgromadze-
nia i potem przez wszystkie lata, jak 
sama to podkreślała, była szczęśliwa i 
nigdy nie żałowała swojej decyzji, choć 
pracy miała dużo, a zdrowie nie naj-
mocniejsze, bo już jako dziecko ciężko 
chorowała i przeszła poważną opera-
cję, ale „za łaską Bożą do zdrowia po-
wróciła” (z życiorysu do nowicjatu).

S. Rufina wstąpiła do Zgromadze-
nia 23 października 1960 r. mając 16 

lat. Dnia 16 lipca 1961 r. miała obłó-
czyny i rozpoczęła nowicjat, 16 lipca 
1962 r. złożyła pierwszą profesję, a 16 
lipca 1968 r. śluby wieczyste. 16 lipca 
to wspomnienie NMP z Góry Karmel, 
22 sierpnia NMP Królowej. Można 
więc śmiało twierdzić, że Matka Naj-
świętsza była opiekunką Jej zakonne-
go życia oraz chwili śmierci. Msza św. 
jubileuszowa, ale z formularza o Maryi 
Królowej.

S. Rufina swoje życie w zakonie 
poświęciła Bogu w intencji o nawró-
cenie grzeszników oraz za młodzież, 
aby wzrastała w wierze i też chętnie 
odpowiadała na głos powołania. Do 
szczególnego rozważania tajemnic 
Bożych powzięła Narodzenie Pana Je-
zusa, a z czasem Serce Jezusa, jako go-

rejące ognisko miłości. Ulubieni Świę-
ci s. Rufiny to: św. Franciszek z Asyżu, 
bł. Ojciec Antoni i św. Ojciec Pio. Ze 
swoim Patronem – św. Rufinem - mia-
ła „trochę kłopotu”, bo hagiografia o 
św. Rufinie jest znikoma. Pojawia się 
On jednak w żywocie św. Franciszka 
i posiada w Asyżu swój kościół, więc 
to wystarczyło, by się tym niespoty-
kanym imieniem ucieszyć. Poza tym 
imię to szybko przylgnęło do Siostry i 
współsiostrom się spodobało. 

Posługa apostolska S. Rufiny roz-
poczęła się w Sandomierzu na pl. św. 
Wojciecha, w ogrodzie, przy kwiatach 
i warzywach, gdzie spędziła pierw-
szych pięć lat. Potem już była przede 
wszystkim posługa kucharki, bo tę 
pracę S. Rufina bardzo polubiła. I tak 

Fot. s. Wiesława
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ODESZŁA DO DOMU OJCA
ŚP. S. JANINA RUFINA OLEKSIK

„przez żołądek do serca” służyła Bogu 
w kapłanach, siostrach i wiernych ko-
lejno: w Lublinie, Łęcznej, Wiedniu i 
znowu w Lublinie i Łęcznej, a potem 
jeszcze w Sandomierzu i Radomiu, u 
Chrystusa Króla, gdzie nagle cierpie-
nie fizyczne (choroba nowotworowa) 
ze zdwojoną siłą o S. Rufinę się upo-
mniało. 

Posługa S. Rufiny to także posłu-
ga przełożeńska: w wielu Domach 
Zgromadzenia, przez kolejne kaden-
cje pełniła urząd Przełożonej Domu, a 
w latach 1984 - 1990 r. była również 
członkinią Zarządu Zgromadzenia, 
jako Radna Generalna. 

S. Rufina odeszła do Domu Ojca 
w taki szczególny dzień: 22 sierpnia 
2022 r. w dniu 60. Rocznicy pierw-
szej profesji zakonnej mając 78 lat. W 
Zgromadzeniu przeżyła 62 lata i - jak 
zaznaczył to w przemówieniu do Jubi-
latek nasz Sąsiad – to jest dwie trze-
cie historii Zgromadzenia, które liczy 

sobie obecnie lat 94. Również Ks. Bp 
Edward Frankowski podkreślił piękno 
siostrzanej posługi Sióstr Jubilatek 
przez kopę lat! Rolnicy składają snopy 
i gdy uzbiera się 60 to mówią: już jest 
kopa. Dobre czyny S. Rufiny to wła-
śnie takie piękne, dojrzałe kłosy.  

Będzie nam brakowało Jej obec-
ności i tego ciepłego uśmiechu, który 
pojawiał się zawsze na buzi ocienio-
nej białą kucharską chustką, gdy do 
pochylonej nad jakimś garnkiem lub 
półmiskiem kierowano pytanie „Ma-
teczko, co dzisiaj na obiad?” I słyszało 
się zawsze jednaką odpowiedź: „Co? 
A zupa i drugie danie”. Potem, w ten 
ostatni czas, w Domu na Leszka Czar-
nego było o ten uśmiech już trudniej, 
ale pojawiał się i wtedy, a był tym bar-
dziej piękny, bo przez łzy. Pan mocno 
doświadczył S. Rufinę cierpieniem, 
jak złoto w tyglu i w końcu pozwolił 
przytulić się sennie do Serca, które 
czciła i miłowała przez 60 zakonnych 

lat, a nawet wcześniej, od pierwszej 
Komunii świętej.

Módlmy się, by Bóg Miłosierny 
otworzył S. Rufinie Bramy swego Kró-
lestwa, a Najświętsza Maryja Panna 
Królowa przyjęła Ją w poczet „swych 
dwórek” na wieczne trwanie przy Niej.

Uroczystości pogrzebowe śp. S. 
Janiny Rufiny Oleksik odbyły się dnia 
24 sierpnia 2022 roku, w kościele Na-
wrócenia św. Pawła w Sandomierzu. 
Po Mszy św. złożono Ciało Zmarłej na 
Cmentarzu komunalnym na Krukowie 
w Sandomierzu.

Przełożona generalna Matka Vic-
toria Kwiatkowska z Zarządem i ca-
łym Zgromadzeniem, poleca Zmarłą 
S. Rufinę modlitwie wszystkich krew-
nych, znajomych i przyjaciół oraz za-
pewnia o wdzięczności i modlitwie za 
te duchowe dary dla Naszej Drogiej 
Zmarłej.

s. Klara Radczak,
 sekretarka generalna

Fot. s. Wiesława

Dziękujemy Siostro Rufinko za posługę w parafii 
Chrystusa Króla w Radomiu.

- ks. Proboszcz Marcin Andrzejewski




