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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W lutym obchodzimy Dzień śycia konsekrowanego, a nasze Zgromadzenie
obchodzi równieŜ kolejną (93.) rocznicę śmierci naszego ZałoŜyciela Arcybiskupa
Wincentego Kluczyńskiego. Z tego teŜ powodu bieŜący numer „Anioła” przybliŜy
Wam trochę nasze Zgromadzenie – ZałoŜycieli, sposób pracy Sióstr od Aniołów oraz
zamieszczone zostały świadectwa powołań do naszej Rodziny Zakonnej. Nie
piszemy pełnej historii, ani szczegółów, które kaŜdy ciekawy moŜe znaleźć na naszej
stronie: www.siostryodaniolow.webs.com Zapraszam do lektury, a jak Ktoś poczuje
niedosyt informacji, to czekamy na e-maile (apostolstwocsa@gmail.com)
Redakcja

„Celem Zgromadzenia jest całkowite oddanie
się umiłowanemu nade wszystko Bogu przez
profesję rad ewangelicznych, aby pod
działaniem Ducha Świętego, naśladując
dokładniej Chrystusa, osiągnąć doskonałą
miłość w słuŜbie Kościoła przez pomoc
kapłanom w pracy apostolskiej”.
Z Konstytucji Sióstr od Aniołów

„Kiedy staję się ojcem, wówczas jestem
zniewolony miłością
I ty, kiedy stajesz się dzieckiem,
jesteś takŜe zniewolony miłością
Równocześnie jestem przez miłość
wyzwolony z wolności,
…Jestem wreszcie wyzwolony z samotności”
K. Wojtyła Promieniowanie ojcostwa
Duchowe ojcostwo ks. W. Kluczyńskiego
Ks. Wincenty Kluczyński w 1879 r., po kilku latach
kapłańskiego i profesorskiego staŜu, zawdzięczając
korzystnym opiniom, otrzymał
nominację na
wykładowcę Akademii Duchownej w Petersburgu. Jeśli
tak moŜna powiedzieć, opatrznościowo zachorował,
szczęśliwie pozostając pod okiem M.B. Miłosierdzia w
Wilnie.
Najpierw były długie modlitwy (tradycja mówi o 10 latach) przed obrazem Tej, co w Ostrej
świeci jasno Bramie. W nich dojrzewała myśl załoŜenia nowej rodziny: Sióstr Aniołów.
Potem pisanie ustaw, ich weryfikacja wobec Boga, potrzeb Kościoła i społeczeństwa, wobec
ludzi, którzy znają się na dziele. Z wyborem Matki – Tej, która jego idei nada wyraźne
kształty nie miał problemu; od dawna wiedział, Ŝe moŜe nią być najbardziej pokorna,
najbardziej posłuszna z dusz, które dobrze znał od strony konfesjonału (od 1872 r.) –
inteligentna i na domiar wszystkiego wykształcona szlachcianka Bronisława Stankowicz.
Zostało tylko przygotować ją do tego obowiązku – sama musiała przejść zakonną formację w
siostrzanym zgromadzeniu bezhabitowych Sercanek, zanim będzie formować inne.
31 III 1889 r. – dla nowej rodziny duchowej wybiła godzina „0” – po długich walkach,
cierpieniach i mozolnej pracy… udało mi się wreszcie zgromadzić Was, Siostry ukochane…
Msza Święta w warunkach konspiracyjnych, bez ogłaszania powagi chwili. Reszta obyła się
juŜ bez jego fizycznej obecności – list w formie testamentu musiał wystarczyć. Nowe dzieło
postrzega w ramach rodziny: w imieniu moim Matka Bronisława będzie Waszą Matką
duchową. Przez skromność nazywa się bratem w Chrystusie, ale imię, którym się podpisał
(Józef) szybko wraca właściwą mu rangę – ojca!
Na początku cierpliwie tłumaczy, wyjaśnia, prowadzi, wspiera, doradza w sprawach
organizacyjnych i duchowych, karci i pociesza. Jest blisko, ale zawsze dyskretnie do tego
stopnia, Ŝe niektórzy wścibscy w działalności sióstr upatrywali inspiracje innego
duchownego (ks. Zwierowicza - rektora seminarium).
Przyszedł jednak i taki moment relacji ze Zgromadzeniem – duchowym dzieckiem,
którego treść celnie wyraŜa K. Wojtyła w „Promieniowaniu Ojcostwa”
„Czuję: nie moŜna się cofnąć, moŜna tylko znajdować
lub cierpieć.
Był taki moment jak błysk,
Kiedy chciałem z siebie jakby wyszarpnąć tę treść „ojciec”.
Głęboko odczuwając niezrozumienie zasady funkcjonowania zgromadzenia, pragnął się
oddalić, pozostawiając swobodę działania. Jednak szybko zrozumiał, Ŝe nie moŜna się
wycofać…
Dalej więc asystuje, pozwalając dorastającemu dziecku na dźwiganie coraz większej
odpowiedzialności. W niespełna 20 lat od załoŜenia Zgromadzenia przychodzi mu
poŜegnać Wilno – kolebkę Zgromadzenia, jak się potem okazało, na dobre. Jak kaŜdy ojciec,

chciałby cieszyć się wzrostem owoców swego poświęcenia. Na odchodne rzuca retoryczne
pytanie: „Chciałbym wiedzieć, jakie dobro w tem się ukrywa?”
Wyjechawszy do Petersburga odwiedzał ukochane Wilno i po ojcowsku na wszystko
spoglądał; w konferencjach niestrudzenie przypominał ideę powołania Anielskich Sióstr. Z
miłości do Kościoła i dyspozycyjności wobec Ojca świętego przyjął nominację na biskupa
mińsko-mohylewskiego (największej w owych czasach diecezji).
Po spełnieniu swej ojcowskiej roli wobec Zgromadzenia (26 lat asekuracji), rozstaje się z nimi
bez poŜegnania (wypełniając inną posługę), jak się później okazało – na zawsze.
W kazaniu, na okoliczność powrotu jego zwłok do Wilna (12 lat od śmierci) wśród
wydobywania z pamięci dorobku jego Ŝycia, nawet nie wspomniano, jak wiele trudu włoŜył
w istnienie duchowej rodziny Sióstr Aniołów – śmiem twierdzić najbardziej owocnego dla
Królestwa BoŜego dzieła jego Ŝycia. Czemu? Z ignorancji? Raczej z nieznajomości rzeczy.
Siostry zaś, obecne na pogrzebie nawet nie zapamiętały miejsca pochówku. Poglądowa
lekcja ukrycia (którego ks. Kluczyński zawsze był wielkim zwolennikiem) na ostrzu Ŝycia!
Taka sobie… rodzinna „idylla”! Nadzieją w tej niezręcznej sytuacji jak zawsze Matka, „która
skupia w sobie promieniowanie ojcostwa i obumieranie”(K. Wojtyła). Duchowa zaś rodzina,
na szczęście, Ŝywota swego na ziemi nie kończy, a tylko zaczyna.
s. Anna Mroczek

Rzeczy małe i wielkie
Często wielka świętość wyrasta i w trudzie,
Często wielkie dzieła psują mali ludzie,
Często mała drzazga wielką boleść sprawi,
Często małym czynem człek drugiego zbawi,
Często jedno słowo wielkie spory wznieca,
Często jedno słowo bliźniego oświeca,
Często z małej iskry wielki poŜar bywa,
Często rzecz choć mała wielce jest zelŜywa,
Często małe czyny bywają ogromne,
Właśnie, Ŝe nieznane, właśnie gdy są
skromne.
s. Genowefa Boufał
Śp. s. Genowefa Boufał – to jedna z Sióstr od Aniołów, która – wierzę w to głęboko – jest w
juŜ Niebie. Była niezwykle delikatnym i wraŜliwym człowiekiem, której serce było zawsze
blisko Boga. Cechowała ją niezwykła dobroć, troska o drugiego człowieka i ogromny
szacunek do Kapłanów. W tym numerze „Anioła” przytoczymy tylko kilka utworów. śyczę
dobrej lektury.
s. Alicja

Być Siostrą od Aniołów to dla mnie... ogromny zaszczyt. To pierwsza
odpowiedź, jaka mi się nasuwa. Fakt ten napawa mnie
ogromną radością wewnętrzną i wdzięcznością. Ta
wdzięczność najczęściej zalewa mnie w czasie
codziennej mszy świętej, kiedy kapłan wypowiada
słowa : „Dziękujemy Ci BoŜe za , Ŝe nas wybrałeś,
abyśmy stali przed Tobą i Tobie słuŜyli”.
Co dla mnie znaczy Być Siostrą od Aniołów? Najpierw
chcę odpowiedzieć, co dla mnie znaczy być w ogóle
Siostrą. Być Siostrą, czyli osobą konsekrowaną,
poświęconą Bogu, to doświadczać bycia oblubienicą mojego Pana- Jezusa Chrystusa :
przyjmować Jego miłość oblubieńczą i odwzajemniać te miłość poprzez jak najlepsze
Ŝycie dla Niego. Być Siostrą, to kochać tych, których Bóg stawia na mojej drodze
siostrzaną miłością, być przy kimś, wyciągać pomocną dłoń, świadczyć o Chrystusie,
nieść Go innym.
Być SIOSTRĄ OD ANIOŁÓW, to znaczy dla mnie m.in. być siostrą tych niebieskich
duchów, których uwaŜam za moich braci i przyjaciół. Być ich siostrą to nieustannie
oddawać się pod ich opiekę, a takŜe posyłać ich do tych, którzy są w potrzebie. Być
ich siostrą, to naśladować ich styl, tzn. nieść pomoc dobrze i skutecznie w ukryciu.
To takŜe dla mnie uczenie się od Aniołów towarzyszenia ludziom w ich drodze.
Być Siostrą od Aniołów, to być teŜ siostrą kapłanów, poprzez wspieranie ich
modlitwą, cierpieniem czy bezpośrednio z nimi współpracując, dla zbawienia dusz.
Z bycia siostrą kapłanów wynika dla mnie jeszcze jedna, najistotniejsza rzecz. Jak dla
kapłanów najwaŜniejsza ma być Eucharystia, tak dla mnie najwaŜniejszym jest, by ją
z całego serca ukochać i Ŝyć nią w pełni na co dzień, by z niej wypływało moje
piękno i działalność apostolska... Czuję się ogromną szczęściarą, Ŝe jestem Siostrą od
Aniołów.
Siostra
KIM BYŁA MATKA BRONISŁAWA
DLA SWEJ RODZINY DUCHOWEJ?
Matka Bronisława Stankowicz zmarła w opinii świętości
14 kwietnia 1929 roku. Tego samego dnia została przywieziona
do Wilna trumna z prochami Ojca ZałoŜyciela – Arcybiskupa
Wincentego
Kluczyńskiego.
Pogrzeb
WspółzałoŜycielki
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów odbył się na cmentarzu w
Kalwarii koło Wilna w kręgu rodziny zakonnej i małego grona
osób bliskich.
Kim była Matka Bronisława dla swej rodziny duchowej?
JeŜeli Ojciec Wincenty był głową, to ona była sercem i to sercem
prawdziwie macierzyńskim. Z powagą przełoŜonej łączyła
dobroć i serdeczność, wyrozumiałość na trudności, na jakie
dusze napotykają na drodze rad ewangelicznych. Realizując
wzniosły ideał doskonałości w swoim Ŝyciu, potrafiła ukazać go innym. Wskazywała
na konieczność męŜnego składania ofiar, jakich Bóg zaŜąda. Sama jej postawa

skupiona, uduchowiona, nakazywała szacunek i zjednywała zaufanie. Gorliwość
o zbawienie dusz, która jest celem pracy apostolskiej, tak bardzo podkreślonej w idei
Ojca ZałoŜyciela, stała się treścią jej Ŝycia w powstającej rodzinie zakonnej. We
wspólnocie tej z wielką Ŝarliwością oddawała się pogłębianiu Ŝycia wewnętrznego
swoich córek duchowych, wiedząc, Ŝe Ŝycie to jest glebą rodzącą owoc obfity.
Źródłem, z którego Matka czerpała siły duchowe, była jej głęboka pokora i
umiłowanie modlitwy. To są zasadnicze środki przenikania BoŜych tajemnic i
pozwalają na przemianę duszy poprzez rozwój cnót teologicznych i moralnych. Pan
Bóg widząc gotowość człowieka na wszelkie ofiary, udziela mu hojnych darów
Ducha Świętego. Matka Bronisława, upodabniając się do Jezusa Chrystusa, stała się
wzorem osobowym. Ukazała nam w swoim Ŝyciu i nauce ideał siostry od Aniołów.
Ideałem tym są Aniołowie, którzy nieustannie adorując Boga, zarówno podczas
modlitwy jak i pracy wykonywanej z cichością i pokorą, pomagają ludziom osiągnąć
zbawienie wieczne. Podobnie mają postępować siostry naszego zgromadzenia.
Dobrocią i przykładem swego Ŝycia, przez głoszenie radosnej nowiny i pomoc w
dźwiganiu krzyŜa w Ŝyciu codziennym, wspierać mają bliźnich na drodze do Ŝycia
wiecznego.
s. Barbara
Z pracy dyplomowej: Matka Bronisława Stankowicz WspółzałoŜycielka Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

Uśmiechaj się !
Uśmiechaj się nie tylko wtedy,
Gdy słońce świeci wesoło,
Lecz uśmiechaj się i wtedy,
Gdy wichry i burze wokoło.
Uśmiechaj się nie tylko wtedy,
Gdy wszystko się do Cię uśmiecha,
Lecz uśmiechnij się i wtedy,
Gdy zniknie wszelka pociecha.
Uśmiechaj się nie tylko wtedy,
Gdy jesteś radosny Ty.
Lecz uśmiechaj się równieŜ,
Gdy ból wyciska łzy.
Uśmiechaj się nie tylko wtedy,
Gdy Ŝycie usłane róŜami,
Lecz uśmiechaj się i wtedy,
Gdy rani cię swymi cierniami.
Uśmiechaj się nie tylko wtedy,
Gdy Bóg się z łaską zbliŜa,
Lecz uśmiechaj się zawsze,
W codziennym dźwiganiu krzyŜa
s. Genowefa Boufał

Co moŜe robić Siostra od Aniołów??
Mamy dość szeroki asortyment zawodów, jakie moŜemy
wykonywać, a juŜ tym bardziej prac, jakie mogą być polem naszej
działalności apostolskiej. Wszystko co jest na chwałę BoŜą i dla
poŜytku dusz nam powierzonych – tak najkrócej moŜna by było
odpowiedzieć na to pytanie. A konkretnie??? – zapyta niejedna z osób…
OtóŜ Siostra od Aniołów moŜe być pielęgniarką, lekarzem, nauczycielką
(matematyczką, polonistką, czy historyczką albo jeszcze innych przedmiotów),
wychowawcą w świetlicy, aptekarką, katechetką, redaktorem, grafikiem,
psychologiem, zakrystianką, organistką, przedszkolanką, menadŜerem,
ekonomistką, kucharką, furtianką, księgową… mogłabym wymieniać dalej, ale chyba
juŜ Was wystarczająco przekonałam, Ŝe naprawdę wiele moŜemy robić.
NajwaŜniejsze aby swoim Ŝyciem świadczyć o miłości Boga do kaŜdego człowieka i
tam gdzie jesteśmy apostołować świadectwem Ŝycia. Aby ludzie widząc nas i nasze
postawy pytali o Boga, albo o wartości jakie wyznajemy.

W wielkim skrócie o etapach formacji
w Ŝyciu Sióstr od Aniołów
KaŜde Ŝycie składa się z etapów… Czy sobie to uświadamiamy czy nie, czy
nazywamy je jakoś czy nie… tak jest i nic tego nie zmieni.
śycie zakonne teŜ ma swoje etapy ☺
Postulat
Dziewczyna, która chce poznawać Zgromadzenie, która w sercu
nosi głębokie pragnienie słuŜenia Bogu i oddania się Jemu na
wyłączną słuŜbę w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów jest
przyjmowana na wstępną próbę – do postulatu (taką dziewczynę
nazywamy postulantką).
Nowicjat
Kiedy postulantka poznała juŜ trochę naszą Rodzinę zakonną i
nadal nosi w sercu pragnienie bycia w niej i kochania Boga – jest
przyjmowana do Nowicjatu (taką dziewczynę nazywamy
nowicjuszką). W nowicjacie pogłębia swoje Ŝycie wewnętrzne,
rozeznaje czy jej drogą na pewno jest Ŝycie radami
ewangelicznymi, zgłębia ona historię Zgromadzenia, poznaje
Konstytucje Zgromadzenia. Nowicjat kończy się pierwszą profesją, czyli ślubami
czasowi złoŜonymi na rok.
Juniorat
Ten etap trwa sześć lat i jest przygotowaniem do złoŜenia
ślubów wieczystych. Juniorystka (bo tak tę siostrę nazywany)

pracuje, uczy się i wykonuje to wszystko, co siostra po ślubach wieczystych. Z ta
róŜnicą, Ŝe ponawia złoŜoną profesję, więc w chwili, gdy wygasną śluby moŜe bez
zobowiązań i przeszkód opuścić Zgromadzenie.
Profesja wieczysta
Kończy etap formacji początkowej, a rozpoczyna Ŝycie w
Zgromadzeniu juŜ z pełną odpowiedzialnością podjętych
zobowiązań w chwili składania profesji… Nie kończy się tym
formacji, poniewaŜ, ten kto nie pogłębia swojej relacji do Jezusa, ten,
kto się nie rozwija… - cofa się i umiera duchowo… Dlatego wciąŜ,
nieustannie, bez przerwy… kroczymy za Jezusem i uczymy się
kaŜdego dnia jak bardziej Być dla Niego, a przez to, jak bardziej Być
dla innych.

To tak w wielkim, wielkim skrócie ☺ tylko pewne
zdawkowe wiadomości, bo naprawdę poznaje ten, kto
do nas przyjeŜdŜa, kto spotyka konkretne osoby, kto
chce odkrywać nasze codzienne radości i zmagania…
Zapraszamy!!!

Jak to się stało???
Nigdy nie myślałam, Ŝe mogę być siostrą zakonną. ChociaŜ teŜ nigdy tego nie
negowałam. Od szkoły podstawowej nie lubiłam sióstr. Szanowałam je jako ludzi
starszych wiekiem, a nie ze względu na habit. Obcowanie z nimi wymagało ode
mnie większej samodyscypliny, bo jak z kieszeni wyciągałam złośliwe
podsumowania ich prac, katechez czy nawet spojrzeń.
W wieku 16-17 lat zaczęłam jeździć na rekolekcje
prowadzone przez siostry bezhabitowe. Na
pierwsze rekolekcje pojechałam z uprzedzeniami.
Chłonęłam treści z konferencji, ale nie
zastanawiałam się, kto je wygłasza. Dopiero za
drugim razem poczułam pewną przynaleŜność
do osób i miejsca. Dziś wiem, Ŝe owa
przynaleŜność kształtowała się na podstawie
pierwszych rekolekcji.
ZbliŜał się dyplom, a więc okres, w którym
człowiek ukierunkowuje się na przyszłość,
wybiera niejako obraz swego Ŝycia.
Zdecydowałam się na studia i wszystkie swe siły, czas, myśli, poświęciłam na naukę.
I… nie dostałam się. W czasie egzaminów na uczelnię chodziłam do Kościoła
Mariackiego i za kaŜdym razem powtarzałam te same słowa, ze bardzo mi zaleŜy na
studiach, ale jeśli nie chcesz dla mnie tego, Panie, to… - nigdy nie kończyłam, bo
było mi naprawdę tych studiów Ŝal.

Powołanie? Powołanie tkwi głęboko w nas. nawet, gdy się opieramy i gdy chcemy
sobie dać czas, i tak, prędzej czy później przynagli nas do zajęcia zdecydowanego
stanowiska.
Wyjechałam za granicę. Pracowałam jako pielęgniarka w szpitalu, a następnie
opiekowałam się kobietą, która umierała na nowotwór. W wielkim cierpieniu i
jeszcze większej bezsilności wobec niego – moŜna odnaleźć Boga, jakim dotychczas
dla nas nie był… Gdy jesteś sam 24h na dobę z człowiekiem umierającym, bez
znajomości języka – by móc go pocieszyć – zaczynasz słyszeć, rozumieć, rozmawiać
językiem miłości i miłosierdzia. To wielka Tajemnica!
Jedno imię – w brzmieniu podobne we wszystkich językach świata – Jesu Christ –
Jezus Chrystus, przewijało się przez usta tamtej kobiety. Wołała Pana, ale patrzyła…
na mnie. Jest to jeden z faktów, przez które powołanie nabierało kształtów i
wyrazistości.
Wróciłam do Polski. Po przeŜytych z rodzicami i siostrami Świętach BoŜego
Narodzenia, przed Najświętszym Sakramentem, zdałam sobie sprawę, ze w czterech
ścianach, indeksach itd., w „małym światku” – nie znajdę Boga, jaki objawił mi się
przy łóŜku pani Margeritty.
Pod koniec marca wspólnota Sióstr od Aniołów przyjęła mnie do swojej rodziny.
Mattea
Wszystkie świadectwa o powołaniu pt. „Jak to się stało” w tym numerze „Anioła” pochodzą z broszurki: Jak to się
stało…?Refleksje o powołaniu zakonnym, Konstancin-Jeziorna 1997 r.

Uwielbienie…
W uroczystej ciszy zmroku, przychodzę do Ciebie Panie,
I proszę, byś wziął moje serce w swoje posiadanie,
Zwróć litościwie zawsze swoje oczy,
I niech mnie Twoja Miłość - jak ciszą otoczy…
Spraw, bym zawsze chodziła w blasku Twej światłości,
Bym Ŝyła modlitwą i ciągle wzrastała w miłości,
Która wszystko przetrwa i wszystko zrozumie…
A która Ŝyje dla Boga i kochać Go umie I klęczę u stóp Twoich w głębokiej pokorze,
Uwielbiam Twoją wszechmoc i Twą Miłość BoŜe,
I proszę, napełnij me serce taką miłością…
Abym zawsze była Twoim Uwielbieniem i Twoją radością.
s. Genowefa Boufał
19.02.1990 r.

Powołanie … riposta wołania
Klucz procesu: Kompilacje myślowe, odbieranie i szukanie wyzwań… zacieśnianie
relacji => zdecydowane „TAK”
Odkurzając pamięć z ledwością przypominam sobie dziecinny sen. Anioły z
kałuszyńskiego ołtarza, w które wpatrywałam się zdzierając głowę dawały mi swoje
rekwizyty: lilię i palmę… nie jestem pewna, ale ja nie wiedząc co wybrać, dały mi
wszystko.
Dziecięce przeczucie: przy I Komunii Św.: nie będzie u mnie ślubnego wianka, będę
zakonnicą!
Szukanie swych atutów w nastoletnim okresie. Mówili: masz ładne oczy, nie
będziesz potrzebowała ich malować.. skąd je mam i w jakim stanie moŜna
zagospodarować ten talent? Od Boga, a malować się nie wypada … zakonnicy, to
niech naleŜą do Boga w zakonie.
Słyszę Ewangelię:
Jestem z Wami, przez wszystkie dni aŜ do skończenia świata (Mt 28,20) – jeśli jest
rzeczywistością Twoja obecność w Eucharystii, to chcę Ci towarzyszyć, aby samemu
nie było Ci smutno.
„Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca
gdzie by głowę skłonił.” (Łk 9,17) – budzi współczucie… to moŜe moje ramię Ci
posłuŜy?
„KaŜdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole,
stokroć tyle otrzyma i Ŝycie wieczne posiądzie” (Mt 19,29) – to niezły „biznes”…!
W między czasie Bóg objawia się w mojej historii osobistej. Niecierpliwie szukając
swego przeznaczenia, zaplątuję się w relacje, po których rzucam Bogu wyzwanie
niczym rękawicę: ocaliłeś moją czystość, jeśli chcesz i
jeśli podejmujesz się dalej jej chronić.., JEST TWOJA!
Dostaję zaproszenie na rekolekcje, mimo nawału
pracy, te dni dziwne moŜna było bez Ŝadnego
uszczerbku wykroić dla Pana.
Otrzymuję przewaŜające szalę wyzwanie: „Jeśli
chcesz być doskonały, idź sprzedaj co posiadasz i daj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i choć za Mną!” (Mt 19,21)
Więc idę od 23 lat, Panie! Czasem ciało z ledwością za poruszeniami duszy się
wlecze, Ŝe wręcz jej utyskuje, Ŝe wyrywa się jak „z motyką na księŜyc”. Czasem ze
strachem w oczach a wiarą w sercu, (Ŝe pomoŜesz ) przeskakuję nad przepaściami,
by w ten sposób kleić jej brzegi. ale dzięki Boskiej Ŝyczliwości i mocnej anielskiej
ochronie, idę jak „małanka” - letnia błyskawica, co bez huku pobłyskuje. Ty, Panie,
ogarniasz mnie całą, zwierasz w jedną całość, w Tobie wyraŜam się cała! Tobie, Panie
w całym moim Ŝyciu niech będzie wieczna chwała!
Siostra

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
NA LUTY POLECONE PRZEZ PAPIEśA BENEDKTA XVI
Intencja ogólna: Za wszystkich ludzi nauki i kultury, aby poprzez szczere
poszukiwanie prawdy mogli dojść do poznania jedynego prawdziwego
Boga.
Intencja misyjna: Aby Kościół, świadomy swojej toŜsamości misyjnej,
starał się wiernie naśladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim
narodom.

Być Siostrą od Aniołów to dla mnie
dar BoŜej Miłości i wciąŜ niezrozumiała tajemnica –
jak to się stało, Ŝe On na mnie spojrzał i wybrał spośród tylu
bardziej poboŜnych,
bardziej ułoŜonych niŜ ja dziewcząt.
KaŜdego dnia dziękuję Mu za to piękne i zarazem trudne
wyzwanie,
które dla mnie zaplanował – czyli bycie Siostrą od Aniołów.
Siostra
Satyra na milczenie
Spotkała Mania ElŜunię –
Cicho – bo teraz milczenie,
Trzeba język swój umartwić,
Bo milczenie, to nie Ŝarty…
Tylko powiem Ci po cichu
Co widziałam tam, na strychu
Nieporządku masa cała –
Która tak pozostawiała!
Ja teŜ powiem Ci po cichu,
śe ktoś dzisiaj głośno kichał,
A przecieŜ w czasie milczenia,
To jest nie do pomyślenia…!
Ja słyszałam, gdym tam była
Jak głośno do głuchej mówiła
No wiesz, ta – co milczy szczerze –
JuŜ w jej milczenie nie wierzę.

A ja teŜ zauwaŜyłam
Choć się Ŝarliwie modliłam,
W Kaplicy się oglądała,
Będzie takŜe winę miała.
A czy wiesz, co wczoraj było,
Ona się na mnie złościła,
Ja jej ustąpić nie chciałam –
No bo ja w tym rację miałam.
Ja bardzo cenię milczenie! –
Ja teŜ – i zdania nie zmienię,
Lecz gdy znowu się spotkamy,
To trochę porozmawiamy…
s. Genowefa Boufał

Gdzie moŜna spotkać Siostry od Aniołów??
W tym dość podstępnym tytule
chciałabym napisać miejsca naszych
placówek. OtóŜ na pewno jesteśmy w
Polsce ☺. Dobrze, napiszę miasta:
Warszawa, Konstancin-Jeziorna, Białystok,
Zakopane, Pisz, Olsztyn, Gdynia, Zamek
Bierzgłowski, Tłuszcz. A w innych
krajach?? Siostry od Aniołów są na
Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Rosji,
Czechach, Anglii mają teŜ misje w Afryce:
Kongo, Rwandzie i Kamerunie.

Jak to się stało???
Kiedyś
jako
mała
sześcio-,
siedmioletnia
dziewczynka, na swój prosty sposób myślałam , by być
siostra zakonną. Nie było wtedy mowy z pewnością o
świadomym poświeceniu swego Ŝycia Panu Bogu, ale by
„być kimś w Ŝyciu”.
„Przypadkowy” (przypadków nie ma) udział w
rekolekcjach młodzieŜowych, a zwłaszcza bardzo otwarta
postawa Księdza, który wtedy wiele mi pomógł zrozumieć, zaimponowała mi.
Pierwsze poznanie i spotkanie się z siostrami bezhabitwymi zrodziło myśl, moŜe i ja
mogłabym w ten sposób pomagać innym. W miarę upływu czasu, kiedy miałam
podejmować decyzję o losach swego Ŝycia, coraz bardziej, coraz częściej widziałam
siebie na drodze Ŝycia konsekrowanego. W podjęciu decyzji pomogły mi słowa:
„pamiętaj, z Bogiem się nie wygra, a taką walką – szamotaniną z Nim, tylko się
zmęczysz”.
s. Maria

Królowo Nasza
Królowo nasza, prośbę ślę do Ciebie –
Z tej łez doliny ja słabiuchny twór,
Którą uwielbia sam Bóg wieczny w niebie
I czci Aniołów niezliczony chór
Daj by myśl moja wzniosła się w błękity –
Do tronu Twego mój doleciał głos.
Twoja opieką kraj nasz jest spowity,
Przed Tobą kornie chylę się jak kłos…

O Przenajświętsza Matko i Piastunko,
Ty Częstochowska Gwiazdo polskich wód,
Patronko nasza bądź nam opiekunką
Od złej przygody broń swój wierny lud.
W wielkiej potrzebie za ten lud prosimy,
Niech go nie rani niedowiarstwa miecz,
Cnót Twoich śladem wiedź go na wyŜyny –
I bądź na wieki Panią polskich serc!
s. Genowefa Boufał

Jak to się stało???
Nigdy w swoim Ŝyciu nie zastanawiałam się ani teŜ nie
wchodziłam głębiej w sprawy wiary. W wieku 18 lat zaczął się
we mnie budzić pewien niepokój. Pytania bez odpowiedzi i w
końcu kryzys wiary. Poszukiwałam drogi wyjścia z tego
wewnętrznego labiryntu. Od ludzi nie uzyskałam oczekiwanych
odpowiedzi, które pomogłyby mi odnaleźć kierunek, w którym
mam iść. Po bezowocnej wewnętrznej szarpaninie,
zrezygnowałam i bez nadziei, ze coś moŜe się zmieni zostawiłam
całą siebie do dyspozycji Bogu. Mówiłam do Niego – jeśli naprawdę jesteś i myślisz o
mnie, to wskaŜ mi drogę jaką mam iść, wskaŜ mi sens tej drogi i wprowadź mnie na
nią, bo ja juŜ nie mam siły, ani ochoty na szukanie. Nie musiałam długo czekać na
odpowiedź. JuŜ następnego dnia zauwaŜyłam piękno otaczającego mnie świata,
spokój w sercu i myśli, miłość ludzi, z którymi Ŝyłam na co dzień i Ŝyczliwość
otoczenia. W pięknie i harmonii przyrody zauwaŜałam Boga, Jego troskę o
stworzenia, wielką Miłość. Zaczęło się we mnie budzić pragnienie, aby jak najwięcej
ludzi mogło w swoim Ŝyciu widzieć to Dobro i Miłość, które nas otacza na co dzień.
Po miesiącach rozmyślań i wyciszenia – mimo normalnej pracy – zrodziła się we
mnie nieśmiała myśl, ze być moŜe Bóg chce przeze mnie nieść ludziom orędzie
miłości. Zastanawiałam się czy to jest powołanie i do jakiej drogi Ŝycia konkretnie.
Chciałam załoŜyć rodzinę i w tym duchu miłości wychowywać dzieci. Absolutnie
nie myślałam o Ŝyciu zakonnym. Jednak przyszedł moment – poznałam Siostry od
Aniołów. Spotkanie młodzieŜy z Ojcem Świętym na Jasnej Górze jakby
podsumowało całe to napięcie i znowu natarczywa myśl, ale juŜ bardzo wyraźna –
moŜe Bóg chce, Ŝebym była siostrą zakonną. Potem wszystko potoczyło się bardzo
szybko. Najpierw rozmowa z Matką Generalną, załatwienie wszystkich formalności,
powiadomienie moich najbliŜszych i – wielki wewnętrzny spokój, radość, poczucie,
ze ta decyzja jest od Boga. Po miesiącu zostałam przyjęta do postulatu, a za niedługi
czas juŜ na stałe przyjechałam do Chylic.
Teraz wiem, ze właśnie ta droga jest mi dana przez Boga i jestem szczęśliwa.
Rafała
***
JeŜeli ból jakiś Ciebie otoczy,
I smutek duszę Twoją zamroczy ...
Zawsze pamiętaj - i tak jak trzeba,
Swoje jasne oczy - podnieś do Nieba.
Bądź zawsze męŜny, nic się nie lękaj,
Wtedy do modlitwy pokornie klękaj ...
Idź do Jezusa , On Cię zrozumie,
Bo On naprawdę, pocieszyć umie.
Wzmocni Twe siły i Twe nadzieje I błogą radość w Twe serce wleje Więc niech Twe serce zbyt się nie trwoŜy ...
Spocznie na Tobie - piękny uśmiech BoŜy.
s. Genowefa Boufał
6.12.1989 r.

I NA KONIEC!!!
MISJE SIÓSTR OD ANIOŁÓW
Wywiad z s. Marią Piątkowską
O ewangelizowaniu pod wulkanami,
haftowaniu
rwandyjskich
dywanów,
wyrywaniu zębów szprychą oraz radości
płynącej z pracy z potrzebującymi z siostrą
Marią
Piątkowską
rozmawia
Beata
Zajączkowska. Misjonarki ze Zgromadzenia
Sióstr od Aniołów obchodzą jubileusz swej
pracy w kraju Tysięcy Wzgórz.
– Ćwierć wieku temu Siostry od
Aniołów
przybyły
do
Rwandy.
Dlaczego wybrałyście właśnie ten
afrykański kraj?
M. Piątkowska CSA: W 1981 r.
ordynariusz diecezji Ruhengeri bp Phocas Nikwigize przyjechał do Polski, prosząc o
księŜy i siostry zakonne. Odwiedzał róŜne seminaria duchowne, róŜne
zgromadzenia i przyjechał teŜ do naszego domu generalnego. Mimo trudności
personalnych, jakie miałyśmy wówczas w Polsce ze względu na zbyt małą liczbę
sióstr, nasza rada generalna zdecydowała, Ŝe matka generalna pojedzie do Rwandy
na rekonesans. Odwiedziła ona w Rwandzie wiele róŜnych placówek i z dwóch nam
zaproponowanych, wybrała Kampangę, chyba dlatego, Ŝe była to placówka
zdecydowanie trudniejsza. Wiodła tam trudna do przebycia kamienista droga. Nie
było wody ani prądu. Były za to ogromne potrzeby ludności.
- Miałyście się zająć opieką nad parafią, ale na tym się nie skończyło. Waszą
posługę kształtowały istniejące wyzwania.
M. Piątkowska CSA: Na początku siostry spytały biskupa:, Co mamy robić? On
odpowiedział: Macie być i dawać świadectwo. Siostry zaczęły Ŝyć wśród
Rwandyjczyków i obserwowały, jakie są potrzeby. Zresztą oni sami przychodzili i
mówili im o swych troskach. Jedna z sióstr zajęła się administracją parafii. W to
wchodziło przede wszystkim przygotowywanie do sakramentów, kształcenie
katechistów i cała praca biurowa. Ksiądz przyjeŜdŜał tylko w niedzielę: spowiadał,
sprawował Mszę św. Reszta naleŜała do sióstr. ZaangaŜowały się teŜ w pracę w
ośrodku doŜywiania. Nie było ośrodka zdrowia, a chorych było duŜo.
Otworzyłyśmy więc malutki punkt medyczny. Później powstała pracownia
krawiecka i hafciarska. Było wiele dziewcząt, które z róŜnych przyczyn nie mogły
skończyć nawet podstawówki i trudno im było znaleźć pracę. Dlatego siostry
nauczyły je szyć i haftować. Dały fach do ręki. Potem do Rwandy przyjechała
niemiecka artystka Barbara Beran, która robi projekty rwandyjskich serwet
i dywanów. Z ich sprzedaŜy mamy pieniądze na naukę dla sierot. Później przyszła
następna placówka.

- Kampanga to teŜ dla was trudny czas wojny.
S. M. Piątkowska CSA: Kampanga leŜy u stóp wulkanów na granicy trzech państw:
Rwandy, Ugandy i ówczesnego Zairu, czyli Demokratycznej Republiki Konga. Na
tych terenach wojna zaczęła się juŜ w październiku 1990 r. Na terenie naszej parafii
były tworzone obozy dla wojennych przesiedleńców, którzy musieli opuścić tereny
przygraniczne.
- Przychodzą uchodźcy, trwa wojna. Jak to zmieniło waszą pracę?
S. M. Piątkowska CSA: Jeździłyśmy do obozów i organizowałyśmy pomoc.
Organizacje humanitarne, jak chociaŜby Czerwony KrzyŜ, docierały tu z pewnym
opóźnieniem. My byłyśmy na miejscu. Widziałyśmy potrzeby. Starałyśmy się nieść
pomoc: rozdawałyśmy Ŝywność, plandeki, z których ludzie robili namioty,
dawałyśmy im nawet motyki, Ŝeby mogli uprawiać pola tam, gdzie się w danej
chwili znajdowali. W wyniku działań wojennych pojawiła się ogromna liczba sierot.
Przy pomocy naszych dobroczyńców zorganizowałyśmy dla nich akcję pomocy i
kontynuujemy ją po dziś dzień dzięki wielu darczyńcom z Europy.
- Czy z perspektywy lat widzi Siostra, Ŝe ta pomoc przynosi owoce, Ŝe Ŝycie dzieci
zmienia się na lepsze?
S. M Piątkowska CSA: Oczywiście. Mamy całą
ekipę Rwandyjczyków, która zajmuje się
sierotami i wśród nich są juŜ osoby, które
dzięki pomocy dobroczyńców mogły ukończyć
szkołę podstawową, średnią, a niektórzy
nawet zaczęli studia. To jest dla nas ogromna
radość, Ŝe ci, którzy skorzystali z czyjejś
pomocy, teraz sami pomagają innym. Dzięki
temu, Ŝe zdobyli wykształcenie, mają pracę i są
w stanie zarobić na swoje Ŝycie. Oczywiście
róŜnie bywa. Niekiedy dzieci, którym
opłacamy szkołę, powtarzają klasę, ale trudno
od razu komuś przestać pomagać. Nie wiemy, co te dzieci przeszły, moŜe widziały
śmierć swoich najbliŜszych, nie wiadomo, jak później były traktowane w rodzinach
zastępczych. Poza tym, jeśli przebyły chorobę głodową, to mają takie zmiany w
mózgu, Ŝe nie mogą dobrze się uczyć, nie są w stanie funkcjonować tak, jak
normalne dzieci.
- Prowadzicie ośrodek zdrowia, centrum doŜywiania, pomoc dla sierot. Jednym ze
sposobów pomocy jest teŜ pracownia krawiecka, gdzie nie tylko uczycie zawodu,
ale teŜ zatrudniacie.
S. M. Piątkowska CSA: Mamy pracownię haftu i szycia. Pracują w niej takŜe chłopcy.
Stworzyłyśmy roczną szkołę, gdzie uczą się szyć i haftować. Osoby, które zdały

dobrze egzamin, zostały przyjęte do pracowni. Obecnie jest ok. 40 osób. Dzięki temu
zarabiają na Ŝycie. W ramach tego atelier prowadzimy teŜ alfabetyzację, poniewaŜ
zdarzają się dziewczęta, które nie potrafią ani czytać, ani pisać. Kolejnym
wyzwaniem jest katechizacja. Do 2008 r. religia była w szkołach, obecnie z wielu
placówek jest wycofywana.
- Podejmujecie teŜ wciąŜ nowe wyzwania. Jednym z nich jest gabinet
dentystyczny, który powstaje na przedmieściach Kigali.
S. M. Piątkowska CSA: Leczenie stomatologiczne w
Rwandzie jest na bardzo niskim poziomie. W całym
kraju gabinetów z prawdziwego zdarzenia jest kilka.
Znajdują się tylko w Kigali i są bardzo drogie.
Wykształconych dentystów jest w Rwandzie zaledwie
dwunastu. Na uniwersytecie w Butare jest wprawdzie
medycyna, ale nie ma wydziału stomatologii.
Rwandyjczyk, który chciałby zdobyć ten zawód, musi
wyjechać za granicę. Gdybyśmy same nie miały w zgromadzeniu lekarza
stomatologa, teŜ byśmy się nie porwały na takie wyzwanie. Do Rwandy przyjechała
siostra po Akademii Medycznej w Gdańsku, która juŜ przez kilka lat pracowała. Stąd
pomysł i budowa gabinetu. Dotychczas leczenie stomatologiczne w Rwandzie
ogranicza się do wyrywania zębów. Robi się to dosłownie wszędzie, nawet na
targowiskach, gdzie zęby wyrywa się nawet szprychą do roweru.
- Siostro, jubileusz to czas podsumowań, ale równieŜ patrzenia w przyszłość. Co
Siostry od Aniołów chciałyby jeszcze zrealizować w Rwandzie?
M. Piątkowska CSA: Mamy trochę szalony plan. Na przedmieściach stolicy, w
Kabudze, chcemy stworzyć hospicjum, zwłaszcza dla chorych na AIDS i dla ludzi
starszych, którzy nie mają gdzie mieszkać. Jest to wyzwanie czasu, które wcześniej w
Rwandzie nie istniało. Dawniej chorzy mieszkali w domach, rodzina się nimi
opiekowała, tak samo zresztą ludźmi starszymi. W tej chwili coraz częściej zdarza się
tak, Ŝe chorzy na AIDS nie są mile widziani w domach. Dlatego, widząc potrzebę
chcemy otworzyć hospicjum. Takie ośrodki w całej Rwandzie są zaledwie trzy i mają
naprawdę bardzo duŜo pracy.
Rozm. B. Zajączkowska, Rwanda
(Wywiad z Radia Watykańskiego w 2009 r.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres redakcji: alaaniol@gmail.com
Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, wiersze i
zdjęcia, które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów.
Dziękuję równieŜ wszystkim Kolporterom ☺!!! Ogarniam wszystkich Czytelników i
Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja

