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Dwadzieścia pokoleń duchaczek
– Jesteśmy jednym z najstarszych czynnych żeńskich zgromadzeń
zakonnych w Polsce. Czcimy Ducha Świętego od ponad ośmiuset
lat. Każdy dzień zaczynamy od hymnu: „O Stworzycielu, Duchu
przyjdź”. Codziennie modlimy się Koronką ku czci Ducha Świętego.
Wielbimy Trzecią Osobę Boską oraz adorujemy Oblicze Chrystusa
przez czyny miłosierdzia wobec cierpiących, ubogich i opuszczonych,
zwłaszcza tych najmniejszych. Wzorem posłuszeństwa i wypełnienia
swego powołania jest dla nas Maryja, Oblubienica Ducha Świętego –
tak mówią o sobie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego, nazywane kanoniczkami lub częściej duchaczkami.
Założony we Francji Zakon Ducha Świętego został zatwierdzony
w 1198 roku bullą papieża Innocentego III. W roku 1220, a więc dokładnie osiem wieków temu, biskup krakowski Iwo Odrowąż sprowadził Zakon Ducha Świętego do Polski. Dziejowe wypadki sprawiły, że
męska gałąź Zakonu nie przetrwała do dziś. Przetrwało natomiast
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, które przeżywa
właśnie radość Roku Jubileuszowego.
Osiem wieków istnienia Zakonu to zastępy sióstr, to czas, ludzie
i wydarzenia, to historia zapisana nie tylko na kartach kronik, ale
w ludzkich sercach. „Od tamtego czasu, około dwadzieścia pokoleń
osób powołanych zawierzyło swoje życie Bogu w Zakonie Ducha
Świętego – pisze w Liście na Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Przełożona Generalna m. Maria Estera Kapitan CSS. – Głosili oni chwałę
Boga przez modlitwę, ofiarę życia, pomoc potrzebującym. Życie naszych Sióstr i Braci było integralnie złączone z życiem mieszkańców
Krakowa i kolejnych miejscowości, w których powstawały klasztory
i szpitale Ducha Świętego. Nieśli każdemu wiarę i miłość miłosierną,
mimo swoich słabości i kruchości ludzkiej kondycji. Dzielili z nimi ra-

Inauguracja Roku Jubileuszowego z udzia
łem bpa Damiana Muskusa OFM oraz Mat
ki Generalnej Marii Estery Kapitan CSS
w klasztornym kościele św. Tomasza Aposto
ła w Krakowie, 26 października 2019 roku

dości i cierpienia, czas wojennej zawieruchy
i radość wolności”.
Z okazji duchackiego jubileuszu pragniemy
zaprezentować naszym Czytelnikom historię
i dzieła tego Zakonu, a zwłaszcza to, które jest
wyjątkowo bliskie naszemu Wydawnictwu –
dzieło obrony życia nienarodzonych. Warto
też dodać, że główne uroczystości Roku Jubileuszowego odbędą się 30 maja 2020 roku
w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych
Morzach w Krakowie.
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Zakon Ducha Świętego został założony w XII wieku we Francji przez Gwidona z Mont
pellier, człowieka wysoko urodzonego i wychowanego w bogactwie, który odziedzi
czony po rodzicach majątek przeznaczył na budowę szpitala dla podróżnych, kalek
i chorych, a także odrzuconych przez ówczesne społeczeństwo niezamężnych ciężar
nych kobiet i samotnych matek oraz niechcianych dzieci.

Rodzina Gwidona od dwóch wieków była
w posiadaniu miasta Montpellier. Po śmierci rodziców z odziedziczonej części majątku
młody filantrop wybudował szpital-przytułek
na przedmieściach. Nie pozostał jednak „tylko” fundatorem. On pragnął osobiście służyć
ubogim i odtrąconym. Uznał ich za swoich
panów. Co nim kierowało? Heroizm, szaleństwo, naiwność? Nie. On przyjął do serca
słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Ten autentyczny przykład miłości do Chrystusa i człowieka wkrótce pociągnął innych. Do Gwidona dołączyli jego naśladowcy, w tym także
kobiety, które były szczególnie potrzebne do
opieki nad porzuconymi lub osieroconymi
maleństwami. Tak narodziły się dwie gałęzie, męska i żeńska, zakonu szpitalniczego.
Założyciel powierzył swe dzieło opiece Ducha Świętego, którego Kościół nazywa m.in.
Pocieszycielem i Ojcem ubogich.

Pocieszyciel
i Ojciec ubogich
Ojciec Gwidon z Montpel
lier (zm. 1208 r. w Rzy
mie), założyciel Zakonu
Ducha Świętego, czczony
w Zgromadzeniu jako bło
gosławiony

... daliście mi jeść...
Nowa wspólnota szybko rozrosła się
i roztoczyła opiekę nad potrzebującymi
także w innych miastach Francji i poza jej
granicami. Założyciel zredagował Regułę,
którą oparł na słowach Chrystusa: „byłem
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony,
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”
(Mt 25,35–36). Nakazał swoim braciom
i siostrom nie tylko przyjmować ubogich
do szpitala, ale także szukać ich na ulicach
i w zaułkach miast oraz na pobliskich wsiach.
Zakon Ducha Świętego został zatwierdzony
przez papieża Innocentego III w 1198 roku.
Sześć lat później ten sam papież, pragnąc,
aby przykład miłosierdzia względem najsłabszych promieniował z Rzymu na cały świat,
wybudował nad Tybrem w dzielnicy Saxia
szpital i powierzył go opiece Gwidona. Tak
powstał Szpital Ducha Świętego w Rzymie,
który niebawem stał się domem głównym
Zakonu.

Relikwie Ojca Założyciela
przechowywane w kra
kowskim domu zakonnym
sióstr duchaczek

XIII-WIECZNE OKNO ŻYCIA
Założony przez o. Gwidona Zakon uruchomił pierwsze na świecie Okno
życia. W XIII wieku w Szpitalu Ducha Świętego w Rzymie, na jednej
z zewnętrznych ścian umieszczono wnękę, a w nim drewniany bęben,
w którym zdesperowane czy zmuszone trudną sytuacją życiową matki, mogły bez żadnych konsekwencji zostawić swe dzieci. Uratowane
w ten sposób niemowlęta były karmione przez zatrudnione przez duchaków mamki i otaczane opieką aż do osiągnięcia samodzielności.

Zdjęcia: Archiwum Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Okno życia
w Rzymie; po
lewej stronie
godło Zakonu
Ducha Świętego,
a pod nim otwór,
do którego nie
gdyś wrzucano
jałmużnę
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N I E G D Y Ś

Fot. Archiwum Zgromadzenia Sióstr
Kanoniczek Ducha Świętego

NA PLACU ŚWIĘTEGO
Jak w Rzymie, tak i w Krakowie Zakon Ducha Świętego szczególną opieką otoczył dzieci odrzucone i niechciane, także te jeszcze nienarodzone. Przy bramie szpitalnej otwarte zostało pierwsze w Polsce
Okno życia, nazywane przez Krakowian „kołem”. Był to rodzaj ruchomego bębna z otworem, do którego o każdej porze dnia i nocy
można było włożyć niemowlę. Obok przymocowana była kołatka czy
też dzwonek. Osoba, która przynosiła dziecko, miała zapewnioną
całkowitą dyskrecję i anonimowość. Maleństwo było natychmiast zabierane przez siostry i otaczane opieką. Ojcowie duchacy chrzcili je
i wpisywali do księgi metrykalnej w parafii Świętego Krzyża.

Z

a kon Ducha Świętego został sprowa
dzony do Polski w 1220 roku z Wied
nia przez biskupa krakowskiego Iwo
Odrowąża, świątobliwego duchow
nego i wybitnego męża stanu (który
sprowadził do Polski również Zakon
Dominikański). Opiece duchaków
został powierzony szpital w pod
krakowskiej wsi Prądnik Biały (dziś
dzielnica miasta). Dwadzieścia czte
ry lata później, w roku 1244, kolejny
wielki biskup krakowski, Jan Pran
dota, przeniósł duchacką placówkę
w obręb murów Krakowa, nieopodal
Bramy Floriańskiej. Przekazał Za
konowi parafialny kościół Świętego
Krzyża, a obok ufundował budynki
szpitala i klasztoru dla braci i sióstr.
Tak powstał słynny Szpital Ducha
Świętego, który na kilka wieków
stał się jednocześnie lecznicą i przy
tułkiem dla ubogich, chorych i bez
domnych oraz azylem dla samotnych
matek i porzuconych dzieci. Miesz
kańcy średniowiecznego Krakowa
nazwę szpital rozumieli właśnie jako
tę konkretną placówkę prowadzoną
przez duchaków, a prowadząca doń
ulica do dziś nosi nazwę Szpitalnej.
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Dzieci od duchaków
Dzieci, zarówno tych podrzuconych, jak i tych znalezionych przez
duchaków na ulicy, były setki. Karmiono je, ubierano, a w przypadku słabego zdrowia oddawano do „rodzin zastępczych” na wsi, aby
szybciej nabrały siły. W takich przypadkach zakonnicy płacili za ich
utrzymanie. Do duchackiego szpitala trafiały też niezamężne brzemienne kobiety. Niektóre z nich po rozwiązaniu odchodziły, zostawiając niemowlę, inne zostawały w przytułku i stawały się mamkami
także dla innych dzieci. Starsze dziewczynki pod opieką sióstr uczyły
się kobiecych prac, zaś chłopców przysposabiano do konkretnego
zawodu, np. stolarza czy szewca. Co zdolniejsi wychowankowie duchaków mieli możliwość kształcenia, a Akademia Krakowska przyjmowała ich bez opłat. Dziewczęta, które pragnęły wyjść za mąż, miały zapewniony skromny posag.

Przejście przez kościół
W pierwszej połowie XIV stulecia przy duchackim kompleksie
powstał Kościół Świętego Ducha. Był usytuowany tak, że przezeń
wchodziło się do szpitala. Było to przejście symboliczne: każdy, kto
przychodził po pomoc medyczną czy materialną, był obejmowany
także opieką duchową. W niedzielę i dni świąteczne bracia głosili chorym kazania. Wieczorem cała wspólnota szpitalna odmawiała modlitwy na zakończenie dnia. Duchacy duszpasterzowali też w kościele
Świętego Krzyża. Jeszcze w średniowieczu powstały kolejne placówki Zakonu Ducha Świętego w Polsce – w Kaliszu, Sławkowie, Sandomierzu. Szpital krakowski mógł wówczas przyjąć około 350 chorych
i 120 dzieci. W roku 1741 polska prowincja Zakonu Ducha Świętego została wyjęta spod władzy generała w Rzymie i poddana pod
jurysdykcję biskupa diecezji, a linia żeńska otrzymała
w Polsce autonomię, przyjmując nazwę „Siostry Kanoniczki Ducha Świętego
de Saxia”.

Zaskakująca
decyzja władz
Posługa braci duchaków i sióstr duchaczek
w Krakowie trwała nie-

Kościół Św. Ducha przed wyburzeniem

Fot. ze zbiorów Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa

Siostry duchaczki w stroju zakonnym sprzed Sobo
ru Watykańskiego II

Fot. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

DUCHA...

Sławny Szpital Świętego Ducha był świetnie funkcjonującą i doskona
le zorganizowaną placówką z porodówką, osobnymi salami dla chorych
i małych dzieci. Przewidziano nawet okno, dzięki któremu chorzy mogli
uczestniczyć we Mszy św. w przyszpitalnym kościele. Dziś o istniejących
tu niegdyś zabudowaniach duchackich przypomina nazwa: Plac Świętego
Ducha oraz znajdująca się tam odlana z brązu makieta.

Duch Święty czuwał jednak nad swoim
Zgromadzeniem. Ówczesny administrator
Diecezji Krakowskiej, ks. Mateusz Gładyszewicz, podjął sprawę odrodzenia żeńskiej
gałęzi Zakonu Ducha Świętego, tak zasłużonego dla Kościoła, Ojczyzny, jak i samego

Krakowa. Dzięki jego staraniom s. Marta Zalewska, ostatnia z żyjących
duchaczek, która mogła przekazać tradycję pokoleń, oraz kandydatki,
które zostały przyjęte do nowicjatu (w tworzeniu nowicjatu dopomogły
siostry wizytki), mogły w 1851 roku powrócić do swojego klasztoru
przy ul. Szpitalnej. Pierwsze lata były trudne, wszystko trzeba było zaczynać od początku. Powoli zaczęły zgłaszać się kolejne kandydatki. Nie
mogąc wrócić do pracy w szpitalu, siostry rozwinęły działalność dydaktyczną, prowadząc szkołę i internat dla ubogich dziewcząt. Tymczasem
opuszczone budynki Szpitala Ducha Świętego popadały w ruinę. Rada
miasta podjęła decyzję o ich wyburzeniu. Na tym miejscu miał powstać
teatr miejski. W walkę o ocalenie zabytku o tak wielkiej wartości historycznej włączyło się wiele wybitnych postaci ze świata nauki i kultury,
w tym m.in. Jan Matejko. Wykorzystując nieobecność artysty, władze
przystąpiły do wyburzania. Po powrocie do Krakowa poirytowany Matejko zwrócił Radzie Miasta dyplom Honorowego Obywatela Krakowa
i zabronił wystawiania swoich obrazów w tym mieście.

Teatr im. Juliusza Słowackiego na miejscu
wyburzonego szpitala; po prawej – związany
z duchakami kościół Świętego Krzyża

Dom pod Krzyżem na rogu ulic Szpitalnej i św. Marka – jeden z ocalałych
zabytkowych budynków należących do dawnych zabudowań szpitalnych
(obecnie własność Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).

Fot. Luxetowiec/CC BY-SA 3.0/
Wikimedia Common

Protest mistrza Matejki
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Fot. Cancre/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

przerwanie od 1244 do 1786 roku, kiedy
to – jeszcze za czasów panowania króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, a już
po pierwszym rozbiorze Polski – nastąpiła
kasata męskiej gałęzi Zakonu Ducha Świętego, a siostrom zabroniono przyjmowania
kandydatek do Zgromadzenia. Na tę trudną
do zrozumienia decyzję miały wpływ panujące wówczas idee oświeceniowe, bardzo
krytyczne wobec Kościoła i zgromadzeń
zakonnych. Zakonowi Ducha Świętego
odebrano należący do niego kompleks budynków, a działalność sióstr mocno ograniczono. Z początkiem XIX wieku władze
austriackie przeniosły duchaczki do pokarmelitańskiego klasztoru przy ul. Szpitalnej.
Nie mogąc pracować w szpitalu, utworzyły
pensję dla dziewcząt, a następnie szkołę
powszechną. Jednak liczba sióstr stale się
zmniejszała. W połowie tego samego stulecia w Krakowie pozostały już tylko dwie
duchaczki. Nakazano im opuścić dom przy
Szpitalnej. Jedna z sióstr zamieszkała u dominikanek „na Gródku”, a druga – u bernardynek.

Wieczernik
przy Szpitalnej

Powrót do szpitali
Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce
po 1989 r. umożliwiły Zgromadzeniu powrót do pracy zgodnej z charyzmatem Ojca Założyciela, a więc
przede wszystkim posługi chorym
w szpitalach, domach opieki i domach prywatnych. Siostry kontynuują także pracę wychowawczą
wśród dzieci i młodzieży w ramach
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katechizacji. Prowadzą przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom
Samotnej Matki oraz Zawodową Niespokrewnioną z Dzieckiem Rodzinę Zastępczą. Pracują też jako pielęgniarki środowiskowe i opiekunki chorych. Aktualnie Zgromadzenie liczy ponad 220 sióstr na kilkunastu placówkach w kraju i za
granicą. Duchaczki są obecne w Krakowie, Busku-Zdroju, Chmielniku, Czańcu,
Częstochowie, Gdańsku-Matemblewie, Leżajsku, Lublinie, Międzybrodziu Bialskim, Pacanowie, Proszowicach, Sułoszowej, Ustce, Warszawie, a także w Rzymie, na Ukrainie i na misjach w Burundi (Afryka).

M AT K A R E D E M P TA
W latach 1963–1978 przełożoną generalną sióstr duchaczek
była m. Redempta Śledzińska CSS. Odegrała ona znaczną rolę
w odnowie i rozwoju Zgromadzenia. „Skierowała to prastare
zgromadzenie na nowe drogi, zgodnie z wymogami współczesności” – powiedział o niej kard. Karol Wojtyła. Gdy odeszła do
Pana, Kardynał, przebywający wówczas poza Polską, poprosił
o przesunięcie daty ceremonii pogrzebowej do jego powrotu, ponieważ bardzo pragnął jej osobiście przewodniczyć.

Fot. Franciszek Mróz

Do czynnego życia zakonnego
siostry mogły powrócić dopiero po
I wojnie światowej. W odradzającej
się Rzeczypospolitej poświęciły się
wychowywaniu dziewcząt, zwłaszcza ubogich, prowadzeniu szkół
oraz opiece nad biednymi dziećmi
w ochronkach. W czasie II wojny
światowej niosły pomoc wysiedlonym, uchodźcom, Żydom, więźniom, osobom zaangażowanym
w działalność konspiracyjną i ściganym przez gestapo. Prowadziły także przedszkola, szkoły podstawowe
i zawodowe z internatami oraz kursy kroju i szycia dla dziewcząt, które
w ten sposób uniknęły wywozu na
roboty do Niemiec. Po wojnie Zgromadzenie otworzyło Dom Dziecka
dla sierot wojennych i dzieci opuszczonych. W latach sześćdziesiątych
XX. wieku władze komunistyczne
odebrały duchaczkom szkoły, przedszkola, internaty. Siostry włączyły
się więc w pomoc przy parafiach
jako katechetki, zakrystianki, organistki, kancelistki, opiekunki chorych i ubogich.

Dopiero w wolnej Polsce sytuacja sióstr duchaczek zaczęła
się stabilizować. Zaczęły powstawać nowe placówki. Domem
Generalnym Zgromadzenia pozostał krakowski klasztor przy
Szpitalnej i tak jest do dziś. Przyklasztorny kościół pw. św. To
masza Apostoła siostry nazywają swoim krakowskim Wieczer
nikiem. Tu codziennie modlą się Koronką do Ducha Świętego;
tu śpiewają Wezwania do Ducha Świętego, połączone z „Aktem
poświecenia się Duchowi Świętemu”; tu co roku obchodzą pa
miątkę Pięćdziesiątnicy; tu zgromadziły się, by zainaugurować
obchody Roku Jubileuszowego.

XVII-wieczny niewielki, jednona
wowy kościół św. Tomasza Apo
stoła od XIX wieku jest świątynią
klasztorną dla sióstr duchaczek.
W przylegającym do kościoła klasz
torze swój czas formacji przeżywają
siostry postulantki. Odbywają się
tu także rekolekcje i dni skupienia
dla dziewcząt, Obrońców Życia, le
karzy, prawników, katechetów, bez
domnych.

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków, tel. 12 422 54 59
e-mail: kanoniczki-krakow@o2.pl, www.kanoniczki.pl

Od roku 1852 przy klasztorze sióstr ducha
czek przy ul. Szpitalnej powstała Szkoła
Żeńska św. Tomasza (podstawowa i gimna
zjum) wraz z internatem, która funkcjonowa
ła przez kolejne sto lat. W roku 1954 została
zlikwidowana przez władze komunistyczne.

W roku 1975 Zgroma
dzenie Sióstr Kanoni
czek Ducha Świętego de
Saxia podjęło decyzję
o włączeniu się w dzie
ło misyjne Kościoła.
Był to dar wdzięczno
ści za 800 lat istnienia
Zakonu Ducha Święte
go. Cztery lata później
w krakowskiej Bazy
lice Mariackiej kard.
Franciszek Macharski
wręczył pierwszym du
chaczkom krzyże misyj
ne (na zdjęciu).

C Z Ę S T Y G O Ś Ć N A S Z P I TA L N E J
BĘDĘ SIĘ ZA SIOSTRĘ MODLIŁ
„Z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II spotkałam się po raz pierwszy na Błoniach Krakowskich 10 czerwca 1979 roku. Moją ambicją było to, aby Ojciec Święty skierował
na mnie swój wzrok (wśród wiwatującego
tłumu wiernych) i w ten sposób umocnił łaskę powołania zakonnego. I stało się… Nie
miałam więcej wątpliwości, że Bóg mnie
wzywa. Spotkanie Ojca Świętego z siostrami zakonnymi w Kościele Mariackim w Krakowie, w którym wzięłam udział, jak również rozważania o Marcie i Marii z Ewangelii
Łk 10,41n, rozjaśniły we mnie sens powołania zakonnego. Na cześć Ojca Świętego,
wstępując do nowicjatu, otrzymałam imię
Karolina (od chrztu mam Krystyna).
W czerwcu 2002 roku wykryto u mnie raka
jelita grubego. Zostałam poddana operacji, a następnie chemioterapii. Chciałam
powrócić na misje do Burundi, skąd Pan
powołał mnie do przeżywania tajemnicy
cierpienia. Prośba napisana do Ojca Świętego Jana Pawła II, aby za mnie się pomodlił (w październiku 2002 roku) i jego odpowiedź „będę się za Siostrę modlił” wraz
z błogosławieństwem i jego podpisem na
jednym z moich zdjęć, wyzwoliło we mnie
nowe energie życiowe i nadzieję na wyzdrowienie. Po dwóch latach mogłam powrócić
do pracy na misjach w Afryce. Wracając do
Burundi, zatrzymałam się w Castel Gandolfo, aby spotkać się z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II i podziękować mu za modlitwy
w moich intencjach. Ojciec Święty udzielił
mi wtedy swojego błogosławieństwa”.
Fragmenty świadectwa s. Karoliny CSS

Kardynał Karol Wojtyła
często bywał u sióstr
duchaczek na Szpitalnej. Co roku celebrował
Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego, przewodniczył Mszy świętej podczas ważnych wydarzeń
w życiu Zgromadzenia,
jak na przykład: Jubileusz 800-lecia powstania
Zakonu Ducha Świętego czy pogrzeb matki
generalnej Redempty
Śledzińskiej, którą osobiście znał i bardzo
cenił. Jako arcybiskup
krakowski często zapraszał siostry do pełnienia
funkcji
liturgicznych
podczas Mszy świętej
w kaplicy w Kurii Krakowskiej, a także w Katedrze Wawelskiej. Jako papież niejednokrotnie błogosławił duchackim
misjonarkom oraz kolejnym Zarządom Generalnym Zgromadzenia.
Pod opieką krakowskich duchaczek przez kilkanaście ostatnich lat życia
przebywała Felicja Wiadrowska (zm. 1998), kuzynka Wojtyły (jej matka
była rodzoną siostrą matki Karola oraz jego matką chrzestną), ostatnia
żyjąca osoba z jego rodziny. „Gdy Karol Wojtyła został papieżem poszłyśmy z s. Bertillą do pani Felicji Wiadrowskiej – opowiadają siostry
duchaczki. – Wręczyłyśmy jej kwiaty i pogratulowałyśmy. Wspomniała,
że Karol prosił ją o modlitwę przed wyjazdem na konklawe, gdyż powiedział, że nie wiadomo jak to będzie”. „W 1991 roku w Krakowie,
w czasie swej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II beatyfikował Anielę
Salawę – wspomina jedna z sióstr. – Poszłam wtedy do zakrystii z panią Felicją Wiadrowską, by się z nim przywitać. Bardzo się wzruszył,
płakał. Może myślał, że widzi ją po raz ostatni… Gdy widziałyśmy jak
płakał, i my płakałyśmy”.

Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
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Zapalona ogniem miłości,
idę w codzienność

G

o dłem Zakonu Ducha Świętego jest krzyż
o dwóch poprzecznych ramionach i dwunastu rozgałęzieniach, nad którym unosi się
Gołębica. Trzy ramiona duchackiego krzyża
symbolizują Trójcę Świętą, zaś rozgałęzienia – dwanaście owoców Ducha Świętego:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, wspaniałomyślność, łaskawość,
czystość. W tym podwójnym krzyżu siostry
duchaczki widzą zjednoczenie cierpienia
człowieka z cierpieniem Chrystusa

– Jak Siostry postrzegają działanie Ducha Świętego w swoim życiu i w swojej codzienności? – pytamy.
– On po prostu Jest – pierwsza odpowiada s. Pia. –
Prowadzi po nieznanej drodze, pociesza, daje moc.
Działa każdego dnia. Doświadczam tego w swoim
życiu. Mam też tę radość, że widzę, jak Duch Święty prowadzi wszystkich, którzy Mu na to pozwolą.
Prowadzę wspólnotę internetową Przyjaciele Pocieszyciela. To ponad 100 osób, które każdego dnia
przywołują Ducha Świętego słowami Koronki ku
czci Ducha Świętego. Dostaję wiele maili, w których
członkowie wspólnoty dzielą się swoim doświadczeniem działania i mocy Ducha Świętego. – To Duch
Święty nas wybrał i posłał tak, jak posyłał uczniów
Chrystusa w Dziejach Apostolskich – podkreśla
s. Celina. – Przychodząc do Zgromadzenia, niewiele
wiedziałam o Osobie Ducha Świętego, ale czułam,

Duchaczki zgromadzone z okazji jubileuszu ślubów zakonnych czterech sióstr w ogrodzie
Domu Generalnego przy Szpitalnej w Krakowie

Duchaczki mają dwa rodzaje
habitu – czarny i niebieski. Niezmiennym elementem ich zakonnego stroju jest duchacki krzyż
na piersiach.
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Siostra i postulantki rozpoczynające życie zakonne w Zgromadzeniu

że tu jest moje miejsce. Dlaczego? Może dlatego, że
Duch jest Pocieszycielem i Ojcem Ubogich, a zawsze
w głębi serca miałam pragnienie, by być matką, pocieszycielką dla innych. I tu, wśród sióstr, odkryłam
sens mojego powołania: zasłuchana w Ducha, Osobową Miłość, dawać miłość innym. Tym najbardziej
potrzebującym.

Działamy w ciszy i niepostrzeżenie
– W moim duchackim powołaniu najpiękniejsze
jest to, że Duch Święty jest ze mną, Ten który daje
tchnienie i natchnienie. On każdego dnia na nowo
zapala miłość w moim sercu. Miłość, którą mogę
zanieść innym. Głęboko wierzę w to, kiedy wołam:
„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal”. I tak zapalona tym ogniem idę w codzienność, która nigdy nie
jest szara ani monotonna – tak o swoim powołaniu
mówi s. Eligia. – To, co piękne rodzi się w trudzie
– dodaje s. Celina. – Duch Święty często działa niespostrzeżenie, w ciszy. Obdarza i znika. I tak działa
siostra duchaczka. Czy jesteśmy znanym powszechnie Zgromadzeniem? Bardzo mało. A przecież nasze
siostry i bracia od 800 lat w Polsce poświęcali swoje
życie, podejmując dzieła miłosierdzia dla ubogich i potrzebujących. Więc dlaczego? Bo tak działa Duch.
Siostry na 
III Kongresie
Młodych
Osób Konsekrowanych
w KrakowieŁagiewnikach, którego
tematem było
hasło „Wolni
w Duchu
Świętym”.

G W I D O N O W E W S P Ó L N O T Y I H U TA
Siostry duchaczki przy swoich domach zakonnych oraz
w parafiach, gdzie pełnią posługę, organizują rekolekcje dla
dzieci i młodzieży, dni skupienia dla dziewcząt, prowadzą
różnorodne Gwidonowe Grupy Apostolskie – Czciciele Ducha Świętego, Płomyki Ducha Świętego, Pomocnicy Ducha
Świętego, Studenckie Gwidony, Gwidonową Młodzież, Koła
Misyjne oraz Wolontariat „Młodzi Miłosierni”. Jest też internetowa wspólnota modlitewna Przyjaciele Pocieszyciela.
Osoby pragnące poznawać i wielbić Trzecią Osobę Boską
są zapraszane do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach
modlitewnych, które noszą intrygującą nazwę Huta Ducha
Świętego. Dlaczego huta? Bo to miejsce, gdzie ogień Bożej
miłości oczyszcza i przetapia, aby wydobyć z ludzkiego serca
to, co najszlachetniejsze.

B R ACI A Z TOWA R Z YST WA D U CH A ŚW I Ę TEG O
Do charyzmatu i duchowości Gwidona z Montpellier nawiązują bracia z Towarzystwa Ducha Świętego zatwierdzonego
przez metropolitę gdańskiego w 2003 roku. Ich seminarium duchowne znajduje się w Dąbrowie pod Krakowem,
a nowicjat w Wielu.

„Rekolekcje na fali” zorganizowane przez siostry duchaczki
w Ustce w maju 2019 roku. W programie był m.in. rejs statkiem
po Morzu Bałtyckim, podczas którego uczestnicy wysłuchali konferencji o Duchu Świętym. Rozważaniom słowa Bożego sprzyjało spojrzenie na głębię wody i szum morskiego wiatru i fal.

Radość wspólnego wypoczynku i wspólna praca

Siostry duchaczki można rozpoznać po sile ducha, entuzjazmie, uśmiechu i po tym, że ciągle są w ruchu.
Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
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Otoczyć troską dziecko

Podczas
Marszu
dla Życia
i Rodziny

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia podejmuje różne formy opieki nad dzieckiem. Wśród dzieł prowadzonych przez siostry są: Dom Samotnej Matki „Caritas” oraz
Okno życia w Gdańsku przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej Matemblewskiej (siostry pomagają kobietom zaakceptować i przyjąć nowe życie, odbudować zerwane więzy rodzinne,
troszczą się o ich życie duchowe); dwie Zawodowe Niespokrewnione z Dzieckiem Rodziny Zastępcze dla dzieci pozbawionych
opieki rodzicielskiej przy domu zakonnym w Sułoszowej (siostry sprawują nad dziećmi opiekę całodobową, starając się stworzyć atmosferę rodzinną i zaspokoić ich głód miłości); Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. bł. Gwidona
z Montpellier w Pacanowie nazywana Domem Ojca Gwidona (przebywa w niej około
30 wychowanków w różnym wieku – od przedszkolaków do licealistów, którzy pozostają
pod opieką sióstr do ukończenia szkoły; dzieci pochodzą głównie z rodzin patologicznych
i niewydolnych społecznie); Przedszkole Publiczne nr 3 im. bł. Ojca Gwidona z Montpellier w Krakowie (75 dzieci) oraz Przedszkole Integracyjne Niepubliczne im. bł. Ojca
Gwidona w Lublinie (65 dzieci, w tym 12 wymagających specjalnej troski).

S I O S T RY N I E M A J Ą M Ę Ż Ó W A N I T E L E W I Z O R A
Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w Przedszkolu Integracyjnym Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek im. bł. O. Gwidona w Lublinie przeprowadzono z dziećmi wywiad o siostrach. Rezolutne przedszkolaki odpowiadały
na pytania bardzo wyczerpująco:
– Co różni siostrę zakonną od innych pań?
– To, że nosi welon, a nasze siostry taki naszyjnik – krzyż duchacki. To, że nosi
habit, że opiekuje się dużą ilością dzieci, bo nasze mamy to mają małą ilość. To,
że siostry nie noszą pierścionków i błyszczących bluzek, że siostry nie rodzą
dzieci i nie mają mężów. Jeszcze kiedy panie wracają do domu, to oglądają W przedszkolach z dziećmi
telewizor, a siostry idą do kaplicy i nie mają telewizora.
– Jak odróżnić siostrę duchaczkę od innych sióstr?
– Bo siostry mają dwa habity; niebieski i czarny. I noszą taki wisiorek, to znaczy
krzyż od ojca Gwidona. I siostry duchaczki opiekują się dziećmi i innymi ludźmi.
Ale nasze to nami. I jeszcze, że one słuchają Ducha Świętego, tak jak o. Gwidon
na obrazie, co pokazuje gołębicę, to znaczy Ducha Świętego.
– Jakie są wasze siostry duchaczki?
– Są dobre, bo o. Gwidon był dobry. Pomagają dzieciom, są wesołe i mądre.

G DY N I E M A M A MY I TAT Y
Pod opiekę sióstr do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie trafiają
dzieci z rodzin rozbitych, dotkniętych problemem alkoholowym, niezaradnych
życiowo, a czasem naturalne sieroty. Większość z nich czeka na nowe rodziny
albo na powrót do swoich matek i ojców, gdy staną się bardziej odpowiedzialnymi, gdy zrozumieją, czym jest naprawdę bycie rodzicem.
Siostry wraz z personelem świeckim robią wszystko, aby dzieci czuły się tu
jak najlepiej, choć trudno stworzyć prawdziwy dom w placówce, w której nie
ma mamy i taty. Dlatego największa radość jest wtedy, kiedy dzieci trafiają
do adopcji, do rodzin zastępczych lub wracają do rodziny biologicznej, która
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podjęła starania, by zmienić swoje
życie.
Siostry i opiekunowie pragną, aby
wychowankowie nauczyli się kochać
Boga, ludzi, samych siebie, aby wierzyli w swoje możliwości, zdobyli
wykształcenie, pracę, założyli rodziny
i potrafili pielęgnować wartości duchowe oraz miłość do Ojczyzny.

Fiat w Domu Samotnej Matki
Dom Samotnej Matki „Caritas” w Gdańsku-Matemblewie to miejsce, które daje schronienie kobietom ciężarnym i matkom z małymi dziećmi,
które przeżywają kryzys i nie są w stanie same
sprostać opiece nad swoim potomstwem. Tu
otrzymują wsparcie duchowe, psychiczne i materialne. Dla wielu kobiet pobyt tutaj to również
czas powrotu do życia sakramentalnego i do codziennej modlitwy; czas odkrycia działania Boga
w swoim życiu i zawierzenia Mu na nowo. Jak
pięknie powiedział w homilii jeden z kapłanów
zaprzyjaźnionych z matemblewskim Domem:
„Fiat Maryi powtarza się za każdym razem, kiedy
mówi się TAK dla życia, kiedy pozwala się dziecku przyjść na świat. Od początku istnienia Domu
Samotnej Matki to Fiat Maryi przedłuża się tu
w Matemblewie”.
Od 2007 roku siostry duchaczki prowadzą Dom
Obrony Życia dla samotnych matek w parafii Pisarówka na Ukrainie, około 300 km od granicy Polski. Jest
to pierwsza taka placówka w tym kraju, gdzie liczba
aborcji szacowana jest na milion rocznie. To efekt wielu
lat totalitarnego zniewolenia i prześladowania Kościoła
katolickiego. Parafianie z Pisarówki pragnęli zaprosić
do siebie siostry zakonne, aby wspomogły ich w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży. Opatrzność

K O C H A M T E M AT K I
„Kocham tę pracę i te matki zagubione. Właściwie to
dzieci. Często dzieci mające dzieci. Nieraz, gdy się
otwierają, można przesiedzieć z nimi i przepłakać całą
noc. Te dziewczęta, w tym swoim macierzyństwie,
często odnajdują sens życia. Niektóre zakładają rodziny. Niejedna, gdyby nie trafiła do takiego domu, może
nigdy nie miałaby możliwości dźwignięcia się. Dlatego
mnie zawsze tak jakoś bardzo boli, gdy słyszę takie na
ogół negatywne o tych dziewczętach opinie, takie ujemne zdania czy nawet potępienie. Najczęściej to one były
krzywdzone już od dziecka. Kto miał je nauczyć miłości?
Dlatego też, choć praca z nimi jest nieraz bardzo trudna i męcząca, dziękuję Bogu, że dane mi jest pracować
wśród nich i cieszyć się każdym zauważonym u nich
dobrem. Wszystkim dziewczętom, które znajdują się
w podobnej sytuacji życzę opieki Bożej Matki i spotkania
na swojej drodze życzliwych ludzi, którzy pomogą im
przyjąć i pokochać poczęte w nich nowe życie!”.
s. Bogusława CSS
Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Siostry duchaczki czuwają przy Oknie życia znajdującym
się przy Domu Samotnej Matki im. Jana Pawła II w Gdańsku-Matemblewie. Do tej pory pozostawiono w nim czworo
noworodków. – Trudno wyrazić, co się czuje, odbierając
dziecko z Okna życia. To mocne przeżycie… Radość, że
życie zostało uratowane – powiedziała jedna z sióstr. – Siostry modlą się zarówno za dzieci z Okna życia, jak i za ich
matki, bo tylko Bóg wie, co przeżywają one w swoim sercu.

Boża sprawiła, że w 2002 roku rekolekcje prowadził tu
ks. Wiesław Wiśniewski – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. Wraz z nim
przyjechała s. Bogusława Placek CSS – przełożona matemblewskiego Domu Samotnej Matki oraz jedna z podopiecznych Domu, z pochodzenia Ukrainka, która podczas rekolekcji złożyła swoje świadectwo. Ksiądz Wiesław
mówił o ratowaniu życia nienarodzonych, o bł. Gwidonie,
o Zakonie Ducha Świętego, który już w XII wieku otoczył
opieką odrzuconych. Wkrótce zdecydowano – za zgodą
ordynariusza Diecezji Kamieniecko-Podolskiej – aby dom
dla sióstr zakonnych, którego budowę właśnie rozpoczęto, stał się także domem dla samotnych matek z dziećmi.

W tym samym dniu i godzinie...
Dziś mieszka tu kilkanaście matek z dziećmi. Siostry
otoczyły także opieką chorych, ubogich i samotnych w parafii, zaangażowały się w katechizację dzieci i młodzieży.
W dzieło obrony życia od początku włączyli się parafianie, którzy dwa razy w tygodniu, w dniach i w godzinach,
w których w szpitalu w niedalekim mieście Chmielnicki
dokonywane są aborcje, gromadzą się w kaplicy domowej
sióstr na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie
różańcowej. Tylko Bóg wie, ile brzemiennych matek dzięki tej modlitwie w ostatniej chwili zmieniło swoją dramatyczną decyzję i postanowiło urodzić swoje dziecko...
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Aby wszystko znalazło się
na swoim miejscu
Siostry na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Co
jest największą radością w tej pracy? – pytamy s. Celinę. – Myślę, że najważniejszą sprawą jest zbudowanie
więzi i zaufania.  A największa radość jest wtedy, gdy
w swoim dorosłym życiu nasze dzieci i młodzież kierują się  wartościami chrześcijańskimi i zachowają silną relację z Bogiem. Bo jak mówi św. Augustyn: „Gdy
Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko
znajdzie się na swoim miejscu”. I to jest prawda.
Refleksje po rekolekcjach
l Jadąc tutaj nie myślałam, że Pan zasieje w moim

sercu ziarenko swojej miłości – mówi jedna z uczestniczek duchackich Rekolekcji «Przy Studni». – Jechałam rozgoryczona, rozczarowana niezdanym
egzaminem – mimo wysiłku, modlitwy i wsparcia
moich najbliższych. Pan zagoił moją ranę, choć
stawiałam opór, jak na początku Samarytanka. Jezus przyszedł do mojej studni i kolejny raz zaprosił mnie do skosztowania wody żywej. Pan odpowiedział na moje potrzeby i ciągle daje mi odczuć
swoją troskę. Dzban zostawiony. Czas wyruszyć do
miasteczka samarytańskiego. Chwała Panu!.
l Byłam już na różnych rekolekcjach i myślałam, że
już nic nowego mnie nie spotka – a jednak. Pan
Jezus na nowo pozwolił mi siebie poznać w Jego
słowie. Ostatnio coraz mniej zaglądałam do Pisma
Świętego – często go nie rozumiałam i «szkoda było
czasu», aby się dłużej nad nim zatrzymać. Przed Najświętszym Sakramentem zrozumiałam, że to nie jest
tak, że go zupełnie nie rozumiem, lecz często nie
chciałam nad nim się dłużej zatrzymać, pomyśleć…
Ciągle nie ma czasu… A na rekolekcjach ten czas
znalazłam, co więcej – zrozumiałam, że w domu ten
czas też muszę i chcę znajdować, bo czas poświęcony Bogu nigdy nie jest czasem straconym.
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego każdego dnia modli się Koronką do
Ducha Świętego. Tą krótką,
siedmiominutową modlitwą
pragnie codziennie wielbić
Trzecią Osobę Boską coraz
więcej wiernych świeckich,
szczególnie młodych.
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l Jezus po raz kolejny pokazał mi, że jest przy mnie

mimo moich słabości i lęków, że chce, abym oddawała Mu to wszystko, co dla mnie trudne. Uświadomiłam sobie, co jest moim «Izaakiem» i czego do
końca nie umiem Bogu jeszcze ofiarować. Wiem,
że wszystko, co mam pochodzi od Niego, a tak
często chcę to mieć tylko dla siebie i nie potrafię
tego oddawać. Pan Jezus pokazał mi, że to jest konieczne, że muszę wychodzić na moją górę Moria
i ofiarowywać Mu WSZYSTKO. Choć to jest trudne, to On jest blisko i wszystko co robi – robi dla
mojego dobra, bo baaardzo mnie kocha, a ja muszę Mu po prostu mocno ZAUFAĆ.
lW
 czasie rekolekcji łatwiej było mi się skupić,
wsłuchać w głos serca, oddzielając prawdziwe
pragnienia od tęsknot nie moich, wpajanych mi
przez media i innych ludzi, którzy usilnie starali
się wywrzeć wpływ na moje decyzje.

Codzienność z dziećmi i młodzieżą to radość sama w sobie –
uśmiecha się s. Pia. – Opiekuję się dziećmi i muszę przyznać, że
ich spojrzenie na świat, Boga, drugiego człowieka zawsze daje mi
dużo świeżości. Są też wyjątkowe momenty, kiedy dziecko z czymś
się boryka czy coś przeżywa, a potem udaje się to rozwiązać. Niejednokrotnie miałam łzy w oczach, kiedy dziecko wycofane, smutne
po wielu tygodniach, miesiącach zdobywania zaufania, zaczyna się
śmiać, tańczyć. To daje taką radość… – Ja nawet nie nazwałabym
tego co robię pracą, ale służbą – mówi z kolei s. Eligia. – Nawet kiedy
wieczorem zamyka się przedszkole i można powiedzieć, że nie ma
dzieci, więc skończona praca, to jednak one są. Są w moim sercu,
w mojej głowie i w moich modlitwach. Są z całą historią ich jeszcze
krótkiego życia. Radością jest dla mnie każde dziecko, to konkretne
dziecko, którego dusza jest taka piękna, czysta, prosta, prawdziwa.
Dzieci są chętne do działania, tyle w nich potencjału, twórczości,
kreatywności. A przecież Duch Święty to ruch, działanie i dynamizm
– kończy z uśmiechem.

Siostry duchaczki podczas Spotkania Młodych na Polach Lednicy

Wakacyjne Rekolekcje z Ojcem Gwidonem to
czas odkrywania Boga w życiu oraz wspólnej
zabawy i wycieczek.

Duchackiego krzyża oraz rozradowanych
sióstr duchaczek nie mogło zabraknąć podczas Światowych Dni Młodzieży.

R E K O L E KC J E Z P R A K T Y K Ą

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego od wielu lat współpracuje z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, uczestnicząc w budowaniu żywego pomnika św. Jana Pawła II. Siostry otaczają duchową i materialną troską zdolnych stypendystów Fundacji, pochodzących
z ubogich rodzin, często wielodzietnych i z mały miejscowości. Wyjeżdżają z nimi również na obozy wakacyjne.
Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Podczas rekolekcji w Pisarówce na Ukrainie
młodzież spędziła jedno popołudnie z mieszkańcami Domu Miłosierdzia, z których wielu
jest przykutych do łóżka przez chorobę i starość. Spotkanie to było dla młodzieży wielkim przeżyciem i cennym doświadczeniem
– swoistą wymianą między bogactwem entuzjazmu młodości a świadectwem pogodnie znoszonego cierpienia, pogody ducha
mimo choroby oraz głebokiej wiary zachowanej mimo długich lat walki z Kościołem
w tym kraju: „Gdy zobaczyłam tu staruszkę,
która ze swego pokoju na rękach i kolanach «pełzała» do kaplicy – wyznaje jedna
z uczestniczek – ze wzruszeniem uświadomiłam sobie skarb jaki mam: wiarę i zdrowie, dzięki któremu bez trudności mogę
przychodzić do kościoła, a często wybieram
coś łatwiejszego”.
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Czy zrobiłem
dla Ciebie
        wszystko,
   co mogłem,
      Jezu?

Szpitale, hospicja, domy opieki społecznej i domy
prywatne, gdzie na miłość, uwagę, współczucie
czeka człowiek cierpiący, niedołężny, upośledzony,
samotny – to miejsca, gdzie zawsze podążały i nadal podążają siostry duchaczki ze swoją posługą.
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Posługa wobec ubogich
to m.in.
codzienne
wydawanie
posiłków
na furcie,
organizowanie wigilii dla
bezdomnych,
pomoc ubogim rodzinom.

– Dzisiaj wydaje się, że ubodzy mają lepiej, że
są instytucje które troszczą się, by bezdomni
mieli co zjeść, w co się ubrać, a dzieci znalazły
się w rodzinach zastępczych czy domach dziecka. Prawda, że 800 lat temu to ubóstwo było
bardziej dotkliwe, jednak dzisiejsze czasy, niosą nowe rodzaje „ubóstwa”, które wydają się
być trudniejsze do pokonania – mówi s. Pia. –
Dzisiaj nawet ludzie bogaci mogą być ubodzy –
ubodzy w miłość czy relacje… Wiele jest dzieci
spragnionych miłości, rozmowy, zauważenia
przez swych rodziców, wiele rozbitych rodzin.
Innym rodzajom ubóstwa mają z kolei zaradzić
licznie powstające poradnie psychologiczne
i terapeutyczne. Dzisiaj panuje ubóstwo miłości. Nadal więc potrzeba miłości miłosiernej –
z tym, że dzisiaj potrzeba szerszego i głębszego
spojrzenia na człowieka potrzebującego.
– Oczywiście, wiele się zmieniło pod względem gospodarczym i ekonomicznym, ale świat nędzy nadal istnieje, a los niechcianych dzieci bywa czasem jeszcze okrutniejszy niż w średniowieczu – stwierdza s. Eligia. – Założyciel naszego Zakonu,
bł. Gwidon, wraz z braćmi wychodził na ulice i szukał porzuconych dzieci. Obecnie należy reagować wcześniej. Często, aby
uratować dziecko, trzeba pomóc matce, aby nie dopuściła się
aborcji. Podobnie jest z nędzą: nikt nagle nie popada w nędzę.
Jest czas, kiedy można jeszcze podać pomocną dłoń i zapobiec dramatowi. – Pracując w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, która de facto jest Domem Dziecka, widzę głębokie
zranienia wychowanków, odczuwam ich wielki, niemy krzyk
o miłość. Gdy dzieci otrzymują miłość, to rozkwitają – mówi
s. Celina. – Jezus powiedział, że ubogich zawsze mieć będziemy u siebie i to się nie zmieniło pomimo lat – podsumowuje.

Siostry zapraszają na
rekolekcje do swego
konwentualnego kościoła bezdomnych i odrzuconych przez społeczeństwo, by poczuli, że dla
Boga są ważni, On czeka
na nich i pragnie obdarzyć ich swą miłością.
Miłość i obecność to
dar, jaki oprócz chleba,
możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

POTRZEBUJĄ UŚMIECHU BARDZIEJ NIŻ LEKARSTWA
„Od 25 lat, to jest właściwie od początku życia zakonnego pracuję wśród różnych chorych: dzieci upośledzonych,
w Domu Księży Emerytów, w pielęgniarstwie środowiskowym, a obecnie od 10 lat w Domu Opieki dla kobiet prowadzonym przez nasze Zgromadzenie. Ta praca jest bardzo
piękna. Kocham chorych i jestem Bogu wdzięczna, że mogę
im służyć. Na co dzień widzę dużo bólu i cierpienia, ale moje
podopieczne mimo to potrafią być pogodne i uśmiechają
się. Z niektórymi mogę porozumiewać się tylko wzrokiem.
One potrafią wyczuwać każdy stan mojego ducha. Potrzebują mojego uśmiechu bardziej niż lekarstwa.
Chorzy potrzebują dużo ciepła, zrozumienia, czasem wystarczy usiąść przy nich, wysłuchać, pocieszyć. Są jak
dzieci, które potrzebują matki. Niektóre nasze panie podopieczne są opuszczone przez swoje rodziny, nieraz tak
bardzo tęsknią za swoim domem rodzinnym”.
s. Stellana CSS

Habit budzi zaufanie
– Są tacy ubodzy, którzy pukają do naszych furt ze swoimi konkretnymi potrzebami (jedzenie czy ubranie), ale są
i tacy, którzy potrzebują pomocy, ale o nią nie proszą – zaznacza s. Eligia. Zaś s. Pia dzieli się taką historią: – Habit,
który nosimy wśród wielu ludzi budzi zaufanie. Pamiętam,
niespodziewaną rozmowę w autobusie z mężczyzną, który
wracał z pracy. Siedziałam obok niego i nagle zaczepił mnie
pytaniem, czy nie żałuję że jestem w Zakonie. Po mojej
odpowiedzi, pełnej uśmiechu, że nie żałuję, zaczął mi opowiadać o swojej rodzinie, o tym, jak się zadłużył i żona wyprowadziła się, zabierając dzieci i pomimo starań po wielu
latach nadal nie może mieć z nimi kontaktu. Widziałam jego
twarz… ból w słowach, oczach… Zupełnie jakby się patrzyło na cierpiące Oblicze Jezusa. Czy łatwo w takiej sytuacji
jest pocieszyć? Możemy wysłuchać, powiedzieć dobre słowo, zapewnić o modlitwie… A czasami razem pomilczeć.

Więźniowie nałogów, przybysze w biegu
– Co znaczą w dzisiejszych czasach Chrystusowe słowa: „byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony,
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do
Mnie”? Czy jest to wymóg bardzo konkretnych uczynków czy także metafora? – pytamy na koniec. – Moim
zdaniem współczesny człowiek najbardziej jest głodny
Boga, spragniony miłości, której źródło jest w Bogu,
chory z braku miłości, nagi i odarty z godności i szacunku, jest więźniem swoich namiętności, nałogów i grzechów, jest przybyszem, ciągle w biegu, zagonionym,
który nie umie i nie wie gdzie powinien się zatrzymać
– odpowiada s. Eligia. – Syn Człowieczy w czasie sądu
powie do nas: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. My zaś teraz musimy pytać
samych siebie: Czy zrobiłem dla Ciebie wszystko, co
mogłem, Jezu?

Wejrzenie w serca
– Każdego dnia odbieram prośby o modlitwę wysyłane do nas za pośrednictwem formularza na naszej
stronie internetowej www.kanoniczki.pl. Wielu ludzi
prosi o modlitwę w intencji uzdrowienia, ale też wielu
prosi o uwolnienie z nałogów, uratowanie małżeństwa
czy po prostu o radość życia – dodaje s. Pia. – Odczytywanie tych próśb jest pewnym wejrzeniem w serca
tych osób. Te intencje modlitewne często stanowią całe
opisy sytuacji i trudności, w jakich znajdują się ludzie,
to także opisy tego, co czują i przeżywają. Prosimy we
wszystkich tych intencjach Ducha Świętego o pomoc,
szczególnie przyzywając Go słowami sekwencji: Przybądź, Duchu Święty.

C ÓŻ O N E Z N A C Z Ą W O B E C B OŻ E J M Ę K I ?
„Kocham Jezusa i nigdy nie przestanę Go kochać. Dziękuję Mu przede wszystkim za wszystkie łaski i dary, że
w ogóle żyję i mogę Go chwalić mimo różnych dolegliwości, bo myślę nieraz: cóż one znaczą wobec Bożej
Męki, którą cierpiał i nadal cierpi Chrystus za grzechy ludzi. Moje cierpienia wtedy się nie liczą, bo myślę zawsze
o cierpieniach Chrystusa” – taką piękną refleksją podzieliła się z siostrami pani Kazimiera, jedna z podopiecznych.
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Jak w czasach Ojca Gwidona
Od 1981 roku Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego jest obecne w Burundi, jednym z najbiedniejszych krajów świata. „Każde wyjście poza klasztor,
to zetknięcie się z nową biedą, która oczekuje na przygarnięcie… Wędrujemy do okolicznych osad, próbując
tej biedzie zaradzić: matkom dajemy pracę w ogrodzie,
dzieci ubieramy, nowicjuszki myją je i doprowadzają
do ładu... Środowisko, w którym żyjemy i pracujemy
jest identyczne, jak w średniowieczu, w czasach naszego Ojca Założyciela, co do ubóstwa, nędzy” – pisze
s. Karina, jedna z duchackich misjonarek.
Burundi to niewielki, górzysty kraj w Afryce Wschodniej, dawna
kolonia belgijska. Ponad 80% ludności stanowią plemiona Hutu, pozostałą cześć – plemiona Tutsi. W latach 90. ubiegłego wieku krajem
tym wstrząsnął krwawy bratobójczy konflikt na tle etnicznym. Większość mieszkańców to katolicy. Burundi jest jednym z najgęściej
zaludnionych krajów Afryki. Choć jest tu zagospodarowany każdy
skrawek ziemi uprawnej, to żywności jest dramatycznie mało. Głód
i niedożywienie, malaria, brak czystej wody, brak opieki medycznej,
trudny dostęp do edukacji, bezdomność, ciągłe poczucie zagrożenia
– to rzeczywistość, której najboleśniej doświadczają dzieci.

Ich nędza nie bierze się z lenistwa
– Duży procent ludności to analfabeci. Obowiązek szkolny na
poziomie szkoły podstawowej wprowadzono tu dopiero kilka lat
temu – opowiada jedna z sióstr. – Szkoła podstawowa jest bezpłatna, ale koszty zakupu książek i mundurków przekraczają moż-

liwości rodzin wielodzietnych. Szkoły ponadpodstawowe są płatne, mogą więc do nich
uczęszczać tylko dzieci z bogatszych rodzin lub
te objęte przez Europejczyków tzw. adopcją
na odległość. Ci ludzie w swoim niedostatku
potrafią dostrzegać nieszczęście innych. Spotkałam pewną ubogą rodzinę z szóstką dzieci,
która po wojnie, sama przymierając głodem,
przyjęła na wychowanie dwie sieroty po sąsiadach, którzy zginęli. Takich przykładów
w Burundi jest wiele. Ich nędza – jak czasem

R ÓŻ A N I E C , Ż E BY P R Z E B A C Z YĆ
Szczególną historią podzieliła się s. Ancilla: –
Kiedy w 1993 roku w Burundi wybuchła wojna
domowa, wielu misjonarzy wyjechało, a tubylcy
przychodzili do nas prosić o wszystko. Pewnego dnia przyszła kobieta z małym dzieckiem na
plecach. Nie prosiła o jedzenie, lecz o różaniec.
Pytam się jej: Dlaczego? Przecież każdy prosi
o żywność, ubranie, mydło... Wtedy ona powiedziała: Wiem, kto zabił mojego męża i całą moją
rodzinę. Zostałam sama jedna z tym jednym
dzieckiem. I teraz, kiedy widzę tego człowieka,
czuję w sercu żal i chciałabym mu przebaczyć.
Dlatego proszę o różaniec. Żeby Matka Boża
dopomogła mi przebaczyć z całego serca…
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Słodycze, ubrania, zeszyty, kredki wywołują wśród małych Burundyjczyków ogromną radość i wdzięczność.

błędnie się wydaje – jest nie tyle wynikiem lenistwa, nieumiejętności gospodarowania czy niezaradności, co skomplikowanych układów
społecznych i politycznych.

Dziś mogę dać wam więcej
– W Burundi spotkałam młodych ludzi objętych „adopcją” przez konkretne, znane mi osoby z Polski – mówi dalej siostra. – Jeden z chłopców,
który obecnie rozpoczyna studia, powiedział mi, że gdyby nie ta pomoc
i gdyby nie siostry, „dziś byłby niczym”. Byłam też świadkiem, jak s. Natanaela wypłacała kobietom zapłatę za dniówkę pracy w polu w postaci symbolicznej kwoty, miski fasoli i kawałka mydła. „Dziś mogę dać wam więcej, bo
wróciłam z Polski, gdzie dobrzy ludzie dali mi pieniądze dla was” – te słowa
Siostry, wypowiedziane do kilkudziesięciu kobiet, które od rana nic nie jadły
(a była godzina 5.00 po południu), uświadomiły mi, że w tych realiach nawet przysłowiowy grosz nie pozostaje bez znaczenia. – Pamiętam chłopca,
sierotę – wspomina z kolei s. Gwidona –
który razem ze swoim rodzeństwem po- W Burundi na trzech placówzostawał pod opieką dziadka, prawie bez- kach: w Gatara, Buraniro
silnego w zaistniałej sytuacji. Ten chłopiec (osady górskie) oraz Bujumbył zaniedbany, nogi miał pokryte ropie- bura (stolica kraju) pracuje
jącymi ranami, w których znajdowały się kilkanaście kanoniczek. Prowbijające się w skórę ifundże (afrykańskie wadzą działalność apostolpchły). Dziś dzięki „adopcji na odległość” ską (katechizują, organizują
rekolekcje i grupy Ducha
to dziecko jest zdrowe, śmieje się jak inne Świętego) oraz charytatywdzieci, chodzi do szkoły.
ną. W każdym z trzech Centrów Zdrowia znajdują się:
ambulatorium, szpital, porodówka i przychodnia zdrowia matki i dziecka. Dzięki
pomocy ofiarodawców siostry mogą leczyć, szczepić,
dożywiać dzieci. Prowadzą
też kursy krawiectwa dla
dziewcząt i zakład stolarski
dla chłopców, co daje szansę
ubogiej młodzieży na samodzielne utrzymanie.

Od kilku lat Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego cieszy się licznymi powołaniami z Burundi. W Gatara
powstał Dom Formacyjny dla Nowicjatu.
Budynek wzniesiono bez użycia maszyn
i samochodów dostawczych, ponieważ
na plac budowy nie było dojazdu. Do tej
ciężkiej pracy za niewielki zarobek zgłosiło się więcej chętnych, w tym także kobiety, niż siostry były w stanie zatrudnić.
Zdjęcia: Archiwum Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
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Szłam kiedyś inną drogą,
a Pan powiedział:

Pójdź za Mną…

Dla młodej dziewczyny najbardziej oczywistym
powołaniem jest małżeństwo i macierzyństwo,
co wypływa z natury kobiety. Natomiast powo
łanie do życia konsekrowanego jest głęboką
tajemnicą serca, którą zna tylko Bóg i osoba
przez Niego powołana.
– Po ukończeniu szkoły medycznej rozpoczęłam pracę w Leżajsku, w szpitalu na oddziale ortopedycznym
– pisze s. Milena CSS. – Miałam już wyznaczoną datę
wstąpienia do zakonu i… zrezygnowałam. Postanowiłam jednak, że skończę staż, bo przecież skoro mam
powołanie, to po stażu też mogę wstąpić do Zgromadzenia. I to była moja najgorsza decyzja, jaką podjęłam
w moim życiu. Dlaczego? Gdyż później zaczęłam mieć
wątpliwości, czy naprawdę mam powołanie, czy przypadkiem nie jest to fascynacja? Zaczęłam się z Panem
Jezusem targować: – Panie Jezu, to chyba nieprawda,
ja przecież do klasztoru się nie nadaję, do klasztoru to
idą wyjątkowe osoby, które są blisko Boga, które są
z Nim bardziej zjednoczone, ale nie ja!… A w ogóle to
przecież chcę założyć rodzinę, chcę być żoną i matką
– przecież tak też mogę się zrealizować. Jezus jednak
cierpliwie czekał. A ja nie mogłam sobie ze sobą poradzić, nie byłam zdecydowana. Nie dawało mi to spokoju. Zaczęłam gorliwie się modlić o rozeznanie drogi
życiowej. Prosiłam Jezusa, że jeśli mam wstąpić do
klasztoru, to żeby dał mi jakiś znak, jakieś światło.

Siostry nowicjuszki składają śluby czasowe, które odna
wiają co rok przez pięć kolejnych lat.
Profesja wieczysta jest złożeniem na zawsze daru z siebie
przez ślubowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Sio
stra zakonna zostaje poświęcona Chrystusowi i na służbę
Kościoła oraz włączona na zawsze do Zgromadzenia.

Żebyś była siostrą dla wszystkich
Pewnego dnia przychodząc do pracy pani oddziałowa
poprosiła mnie, abym została na drugą zmianę i zastąpiła jedną z pielęgniarek. Zgodziłam się. Wtedy na oddziale
mieliśmy młodego chłopaka po wypadku samochodowym. Był dłuższy czas nieprzytomny z powodu krwiaka
na mózgu. Wchodząc na salę tego chorego, patrząc na
niego i czuwających przy nim rodziców, którzy być może
tracili już nadzieję, że kiedykolwiek odzyska przytomność
i że w ogóle będzie żył – przeniknęła mnie głęboka myśl:
– Patrz, gdybyś miała swoją rodzinę, to czy zostałabyś na drugiej zmianie?
– Nie, Jezu, to rodzina byłaby dla mnie najważniejsza i tam bym spieszyła.
– Właśnie! A czy gdybyś miała rodzinę, czy dała-
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byś mi całą swoją miłość?
– Nie, Jezu, całej bym nie dała, bo przecież swoją
miłość przelewałabym na swoją rodzinę, na dzieci…
– Właśnie. A Ja nie chcę twojej połowicznej miłości.
Ja chcę, żebyś kochała Mnie niepodzielnie, żebyś
oddała mi całe swoje serce, całe swoje życie.
– Chcę, żebyś dla wszystkich ludzi była siostrą, nie
tylko dla wybranych, ale dla wszystkich.

Usłyszałam: „Pójdź za mną”
– Do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego wstąpiłam
11 września 2010 roku – wspomina s. Aleksandra CSS. – Pierwsza myśl,
pierwsze natchnienie, żeby poświęcić swoje życie Panu Bogu przyszło mi
rano, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 11 kwietnia 2010 roku. Nadal pozostaje dla mnie tajemnicą, to co się wtedy wydarzyło – tajemnicą między mną a Panem Bogiem. Pamiętam, że rankiem otwarłam Pismo Święte
i zaczęłam czytać z Księgi Izajasza Czwartą Pieśń o Słudze Cierpiącym,
a następnie rozdział 54. Kiedy przeczytałam słowa „Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” (Iz 54,10),
poczułam jakby ziemia zatrzęsła się pode mną, a w sercu usłyszałam słowa
Jezusa: „Pójdź za Mną”.

 ozeznanie
R
i matermatyka
– Chociaż to, co poczułam,
po ludzku budziło we mnie
opór i niechęć, to jednak nie
dawało mi to spokoju. Jeszcze
tego samego dnia znalazłam
w Internecie stronę Sióstr
Kanoniczek Ducha Świętego
i wysłałam e-maila do jednej
z sióstr. Odpowiedź dostałam
dopiero dwa tygodnie później,
w Niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy cały Kościół modli
się o powołania… Dało mi to
wiele do myślenia, potraktowałam to zdarzenie jako oczywisty znak od Pana Boga – bo
mimo że nie szukałam tej drogi, jednak głęboko we mnie
tkwiło przekonanie, że Jezus
Pierwsze śluby zakonne są dla sióstr po mnie powołuje, że mówi mi:
wodem do radości i dziękowania Bogu za „Zostaw wszystko i pójdź za
łaskę powołania.
Mną”. Wiele różnych znaków
towarzyszyło mi na drodze rozeznawania powołania. Byłam wtedy na piątym roku studiów matematycznych i jednym z wydarzeń, które odczytałam jako ewidentny znak od
Pana Boga, było to, że wyznaczono mi termin obrony pracy magisterskiej
na siódmego lipca (siódmy dzień, siódmego miesiąca), wiedząc o tym, że
liczba siedem w Nowym Testamencie oznacza pełnię i doskonałość (por.
Mt 18,21). Godzina obrony także była dla mnie symboliczna – 9.00 rano
(trzecia godzina dnia według rachuby żydowskiej) – godzina Zesłania Ducha
Świętego. O tej godzinie w naszym Zgromadzeniu odmawiamy koronkę ku
czci Ducha Świętego…

DOWIEDZIAŁAM SIĘ PO ŚLUBACH WIECZYSTYCH
Szczególną, bo wojenną historię swego powołania opowiedziała s. Nimfa CSS:
– Pierwszego września 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, moja mama była
świadoma, że nosi pod sercem dziecko. Mój tata został wezwany do wojska. Mama pozostała z rodzicami w domu. Do modlitwy św. Bernarda dodała intencję, że jeśli mąż wróci z frontu, to dziecko ofiaruje na służbę Bogu.
Tatuś w sposób niemal cudowny zdołał uciec z obozu i wrócił do rodziny.
Tę historię opowiedziała mi mama dopiero po moich ślubach wieczystych.
Zdjęcia: Archiwum Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Z KRZYŻEM ZŁĄCZONA
Ślubuję Bogu Wszechmogącemu
czystość, ubóstwo i posłuszeństwo
z drżeniem słowa wypowiadane
a świat krzyczy na ukrzyżowanie.
Adoruję krzyż Twój ubogi
by życie me coraz prostsze było
przyjmując drzazgi codzienności
i kochając twarde drewno mej nicości.
Potem na Ciebie spojrzałam
ciało nagie, poranione, oszpecone
w całości do Ojca należało
w czystości do końca wytrwało.
Jeszcze wbijanych gwoździ dźwięk słyszę
uderzenia młotem posłuszeństwa głosem
me ręce, nogi, serce i życie
wszystko moje jest Twoje.
Goście, świątynia przystrojona
ja znam prawdę
mówiąc ślubuję
z krzyżem zostałam złączona.
s. Pia CSS

S P R AWA W I Ę K S Z A N I Ż Ż Y C I E
Czasem znajomi, a czasem przypadkowe osoby, mówiły mi: – Co ty tam
w tym klasztorze robisz? Ty tam się tylko modlisz. Ty tam się marnujesz, tracisz swoje młode życie – mówi s. Milena. – Tak, dla ludzi, którzy nie rozumieją
życia zakonnego, tracę życie… Wtedy
zawsze odpowiadam słowami naszej
Czcigodnej Służebnicy Bożej s. Emanueli Kalb: „Warto stracić życie dla sprawy
większej niż życie samo”.
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Niedziela Bożego Oblicza
W styczniu, w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, w Zgro
madzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia obchodzona jest Niedzie
la Bożego Oblicza. Jest to jednocześnie „Niedziela Dobrych Uczynków”. W tym
dniu duchaczki w sposób szczególny adorują Umęczone Oblicze Zbawiciela i czy
nią gesty miłosierdzia względem sióstr i wszystkich, których spotykają tego dnia.
Miłosierdzie okazywane może być czynem, słowem i modlitwą. Bowiem tylko tą
drogą człowiek może zasłużyć sobie na oglądanie Oblicza Boga w niebie.
Z historią Zakonu Ducha Świętego łączy się ściśle kult Najświętszego Oblicza Zbawiciela.

Kult Umęczonego Oblicza
Zbawiciela w Zakonie Ducha
Świętego sięga czasów średniowiecza, gdy żył Ojciec Założyciel, bł. Gwidon z Montpellier,
sługa upokorzonych i zepchniętych na margines życia. Jego
pochylenie się nad najuboższymi dostrzegł i docenił papież
Innocenty III. Poruszony posługą braci i sióstr Zakonu Ducha
Świętego w specjalnym breve
z 1208 roku ustanowił w Szpitalu Ducha Świętego w Rzymie szczególne nabożeństwo
– tzw. „Świętą Stację”. To tutaj
w miejscu, gdzie na co dzień
ociera się umęczoną twarz
Chrystusa, w drugą niedzielę
po Objawieniu Pańskim, miała
być wystawiana do uczczenia

„Chusta z wizerunkiem Jezusa” zwana „Weroniką”. Relikwia niesiona była przez braci
kanoników w uroczystej procesji z Bazyliki Watykańskiej, z udziałem papieża i kardynałów, następnie ze czcią przyjmowana w Szpitalu Ducha Świętego, aby jeszcze mocniej
wybrzmiała idea, którą żył bł. Gwidon i jego współbracia – odkrywanie Oblicza Chrystusa
w twarzy człowieka.

Powtórzyć gest Weroniki
Następnie sam papież w asyście kardynałów sprawował tu Mszę św. i wygłaszał okolicznościową homilię. Aby podkreślić wartość braterskiej pomocy, tego dnia skarbnik
papieski rozdawał jałmużnę każdemu z trzystu chorych przebywających w Szpitalu oraz
każdemu z tysiąca ubogich biorących udział w święcie, na zakup chleba, wina i mięsa. Dla upamiętnienia tego papieskiego gestu druga niedziela po Objawieniu Pańskim
w tradycji naszego Zgromadzenia po dziś dzień zwana jest „Niedzielą dobrych uczynków”. To święto jest nieustannym wyzwaniem dla tych, którzy idą śladami bł. Gwidona z Montpellier. Siostry Kanoniczki Ducha Świętego szukają Oblicza Chrystusa
w ubogich, chorych, uzależnionych, w twarzach samotnych matek, dzieci i młodzieży,
i próbują na miarę możliwości powtórzyć gest św. Weroniki. To odpowiedź na pytania
o sens tej posługi w czasach średniowiecza i dziś.
s. Agnieszka Radziwanowska CSS

Z KONSTYTUCJI ZGROMADZENIA
„Hołd Chrystusowi Cierpiącemu oddajemy w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim,
czcząc Najświętsze Oblicze Umęczonego Zbawiciela, którego mamy dostrzegać w każdym chorym, cierpiącym i potrzebującym pomocy człowieku. Jest to w naszym Zgromadzeniu tradycyjne święto i «dzień dobrych uczynków»”.

L E K A R Z E I S I O S T RY
Z okazji Niedzieli Bożego Oblicza w domu sióstr duchaczek przy Szpitalnej od wielu lat spotykają się lekarze z Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, aby wraz z siostrami uczestniczyć we Mszy św. w intencjach tych, który są leczeni, i tych, którzy leczą. Po Eucharystii
odbywają się spotkania, dyskusje i sympozja na tematy związane z dziejami polskiej medycyny i jej związków z duchackim Zakonem, który w średniowieczu był pionierem tworzenia
zorganizowanej opieki nad chorymi i ubogimi. Posługa sióstr i lekarzy zbiega się bowiem
ze sobą we wspólnym dążeniu do niesienia ulgi człowiekowi w jego bólu i cierpieniu.
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Miłość chodzi
za każdym człowiekiem
W latach 1957–1986 w krakowskim klasztorze przy ul. Szpitalnej przebywała
Czcigodna Służebnica Boża siostra Emanuela Kalb. Tu w 1927 roku, rozpo
częła swe zakonne życie i stąd odeszła do wieczności. Jej proces kanoniza
cyjny rozpoczął się w Krakowie w 2001 roku, a zwieńczony został uznaniem
przez Stolicę Apostolską świętości Jej życia. W 2015 roku papież Franciszek
zatwierdził Dekret o heroiczności cnót Czcigodnej Służebnicy Bożej. W roku
2018 doczesne szczątki s. Emanueli zostały przeniesione z grobowca zakon
nego na Cmentarzu Rakowickim do klasztornego kościoła Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego pw. św. Tomasza Apostoła. Tu wierni polecają za Jej po
średnictwem swoje intencje Bogu, ufając w Jej orędownictwo.
Siostra Emanuela pochodziła z głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Z siostrami zakonnymi zetknęła się w wieku 17 lat, kiedy zachorowała i znalazła się w prowadzonym przez nie szpitalu. Podczas serdecznych rozmów z siostrami w jej sercu
zakiełkowała wiara, że to Chrystus jest obiecanym Mesjaszem. Jak później powie:
„Poznałam Prawdę i poszłam za Nią”. Powróciwszy do zdrowia, przyjęła sakrament
chrztu w katedrze przemyskiej. Miała wtedy 20 lat. W 1923 roku zdała egzamin
dojrzałości w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krośnie, uprawniający
do podjęcia pracy w publicznych szkołach ludowych. W roku 1927 zdecydowała się
wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Sześć lat
później złożyła śluby wieczyste.

Obraz umieszczony nad sar
kofagiem Czcigodnej Służeb
nicy Bożej s. Emanueli Kalb
(mal. Teresa Śliwka-Moskal
i Piotr Moskal)

Za naród żydowski i kapłanów
W Zgromadzeniu pracowała jako nauczycielka w prowadzonych przez siostry
szkołach oraz przedszkolach. Ciesząc się pełnym zaufaniem przełożonych, zajmowała odpowiedzialne stanowiska we wspólnocie zakonnej. Była mistrzynią nowicjatu, przełożoną domu, sekretarką generalną i zastępczynią przełożonej. Oddała
się całkowicie Bogu przez ręce Maryi. W 1941 roku złożyła akt ofiarowania za
naród żydowski: „by poznał Światło Prawdy, którą jest Chrystus”. Ofiarowała się
również za kapłanów. W tych intencjach znosiła cierpienia, pokusy niewiary, dolegliwości fizyczne, utratę słuchu przez ponad czterdzieści lat. Z wielką wytrwałością
modliła się o zbawienie dusz, jednocząc się z Chrystusem w Ofierze Eucharystycznej, w której uczestniczyła nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. Wszystkich budowała
wiernością Bogu w wypełnianiu zobowiązań życia zakonnego. Zmarła w opinii
świętości w klasztorze w Krakowie. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, przekonane o świątobliwości jej życia rozpoczęło starania o wyniesienie jej na ołtarze.

TO BYŁO JAK BALSAM NA RANĘ
„Dziękuję Bogu, że mieszkałam i patrzyłam się na święte życie Czcigodnej Sługi Bożej s. Emanueli Kalb, która z pogodą
ducha dyskretnie i heroicznie znosiła trwałe kalectwo niedosłuchu. Nigdy nie słyszałam z jej ust narzekania czy użalania się z tego powodu. (…). Kiedy dowiedziała się o śmierci
mojego ojca, przy spotkaniu na korytarzu przygarnęła mnie
jak matka i powiedziała: «Zatonął w Bogu». Te słowa były
dla mnie jak balsam na ranę” – wspomina s. Nimfa CSS. s. Emanuela Kalb CSS
Zdjęcia: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Z DZIENNICZKA
S I O S T RY E M A N U E L I
Siostra Emanuela na polecenie spowiednika i przełożonych pisała Dziennik.
Przedstawiła w nim swoją
drogę do wiary katolickiej,
notowała przeżycia duchowe,
łaski modlitwy i doświadczenie mistycznego zjednoczenia
z Chrystusem Cierpiącym.
Oto niektóre z jej zapisków:
l „Miłość chodzi zawsze za
mną, chodzi za każdym czło
wiekiem”.
l „Oto, co jest ważne dla
przyszłego życia: Uwielbiać
Boga w cichości i pokorze,
zbawiać jak najwięcej dusz!”
l „Wszystko ustanie na progu wieczności. Zostanie tyl
ko Bóg”.
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Odkryj

swoje powołanie
Młodzi ludzie pytają często: „Jak odkryć powołanie, co pomaga w rozeznawaniu swojej drogi do Boga?”. Oto kilka
wskazówek:
Istotne w rozeznawaniu powołania do małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest odkrycie Bożego działania we własnej historii życia. Bóg jest obecny w moim
życiu, widzę Jego działanie, prowadzenie.
Pomaga świadomość, że On wzywa mnie do konkretnej
misji, zadań w Kościele, które dla mnie przygotował. Uposażył mnie w dary, talenty, charyzmaty. Samo życie zakonne jest charyzmatyczne, to szczególny dar Boga.
Istotna jest żywa wiara, pielęgnowanie autentycznej relacji
z Panem poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową, poprzez życie sakramentalne, czytanie słowa Bożego, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uważne patrzenie na znaki Bożego działania: spotkania,
rozmowy z kierownikiem duchowym i nie tylko, codzienne
wydarzenia.
Podjęcie konkretnej decyzji, nie można ciągle rozeznawać,
jeśli Jezus wzywa „Pójdź za Mną!” trzeba podjąć wyzwanie, z odwagą zaryzykować i podjąć misję.
Drodzy Młodzi, potrzeba nam nowych sił, byśmy mogły podejmować posługę Miłości Miłosiernej tam, gdzie posyła nas
Duch Święty. Zapraszamy dziewczęta, które mają w sercu
wielkie pragnienia i odwagę, by iść za Jezusem.
Prowadzimy rekolekcje pogłębiające relację z Panem
Bogiem – najbliższe odbędą się w czasie zimowych ferii
3-5 stycznia w Leżajsku oraz 6-9 lutego w Krakowie.
Można także przyjechać do klasztoru na indywidualne skupienie. Zapraszamy! Jedność i miłość w Duchu Świętym!
Kontakt: s. Edyta Wesołowska CSS
e-mail: edytacss@wp.pl

Przyjaciele Pocieszyciela – wspólnota dla wszystkich
Rozejrzyj się dookoła i razem z nami proś Ducha Świętego za cały Kościół Święty, każdego człowieka, za
swoich bliskich, za siebie. Proś o pocieszenie, o uzdrowienie, o ożywienie, o otwarcie na działanie Ducha
Świętego, o Jego Dary. Zachęcamy każdego do włączenia się do wspólnoty Przyjaciele Pocieszyciela.
https://kanoniczki.pl/przyjaciele-pocieszyciela/

W następnym
numerze

GABRIEL

OD MATKI BOŻEJ
BOLESNEJ

Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej w chwili śmierci
miał zaledwie 24 lata. Jest świętym szczególnie uko
chanym we Włoszech przez młodych. Uchodzi za bar
dzo skutecznego orędownika oraz cudotwórcę. Do jego
sanktuarium w Isola Gran Sasso przybywa rocznie oko
ło dwóch milionów pielgrzymów.
W Warszawie na
Białołęce przy para
fii św. Mateusza Ap.
i Ew. prowadzonej
przez pasjonistów
powstaje
jedyne
w Polsce Sanktu
arium św. Gabriela
od MBB oraz Mło
dych Świętych.

Nigdy nie dowiedzieliśmy, co się właściwie stało. Mamy tylko diagnozę:
dziecięce porażenie mózgowe. Olka nie mówi, nie przełyka nawet śliny.
Ma w szyi rurkę tracheotomijną. Strzykawką podajemy jej jedzenie i picie
przez rurkę do żołądka. Przeszła kilka operacji – na struny głosowe,
na nogi. Wymaga stałej opieki – nie można zostawić jej samej.
Robimy, co możemy. Wierzymy, że będzie pozytywnie.
Problemem jest natomiast to, że sprzęt dla Oli jest bardzo drogi –
urządzenie do odsysania kosztuje ponad 30 tysięcy złotych, wózek
– 7 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo pomagają nam środki
z Funduszu Dziecka Chorego. Dziękujemy za to!
Katarzyna i Tristan, rodzice Oli

Ola

13-letnia podopieczna Funduszu Dziecka Chorego

Od ponad 20 lat naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Realizujemy ją poprzez edukację
i pomoc charytatywną. W 2019 roku dzięki środkom z 1% podatku oraz wsparciu Darczyńców m.in.: objęliśmy pomocą
66 niepełnosprawnych dzieci (Fundusz Dziecka Chorego to wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację dziecka,
udzielane regularnie co miesiąc w kwocie 500 zł). Bardzo proszę o przekazanie swojego 1% podatków, byśmy mogli
pomagać najbardziej potrzebującym!
Wojciech Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
tel. 12 421-08-43 (godz. 8–16)

biuro@pro-life.pl
www.pro-life.pl
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Fot. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Duchu Święty Boże, Duchu Miłości i Światła.
Tobie pragniemy poświęcić nasze umysły
i serca, naszą wolę i nas samych. Spraw,
by nasz umysł był zawsze posłuszny Twoim
natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność
w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz.
Niech nasze serca płoną zawsze miłością
Boga i bliźnich. Nasza wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą, by całe nasze życie
mogło stać się wiernym naśladowaniem życia
naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
Zesłanie Ducha Świętego – obraz w kościele św. Tomasza Apostoła w Krakowie przy
Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha  Świętego de Saxia

Wezwania

DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie,
Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości,
Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi,
Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi,
Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy,
Duchu Święty Boże, który przebywasz w sercach naszych,
Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca,
Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli,
Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo,
Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów,
Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności,
Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności,
Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów 
odważnie głoszących Chrystusa,
Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi,
Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty Boże, który ożywiasz nas i czynisz dziećmi Bożymi,
Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy,
Duchu Święty Boże, Duchu mocy wzmacniającej w naszych troskach,

Duchu Święty Boże, 
który prowadzisz nas na drodze doskonałości,
Duchu Święty Boże,
Duchu ciszy otwartej na Boga,
Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy,
Duchu Święty Boże, 
Duchu radości płynącej z życia w prawdzie,
Duchu Święty Boże, dawco wiary, 
pokoju i żarliwości,
Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów,
Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków,
Duchu Święty Boże, 
kierujący posługą Apostołów,
Duchu Święty Boże, 
zwycięstwo Męczenników,
Duchu Święty Boże, mądrości Wyznawców,
Duchu Święty Boże, czystości Dziewic,
Duchu Święty Boże, 
namaszczenie wszystkich Świętych Pańskich,
Duchu Święty Boże, który Kościół Chrystusowy
tworzysz, ożywiasz i uświęcasz.

