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Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od 

wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł II 
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SIOSTRY MARTY PROŚBA O ... ZNACZKI 

Lata mijają a Siostra Marta wciąż tryska energią. Co prawda już nie uczy matematyki ale  za to 

regularnie jeździ do Jazłowca (najbliższa podróż już 12 lipca) i 

opiekuje się potrzebującymi rodzinami z okolic Szymanowa. 

Finanse na tę pomoc uzyskuje ze ... sprzedaży znaczków 

pocztowych. Siostra ma kontakt z filatelistami, którzy kupują 

od niej zarówno polskie jak i zagraniczne znaczki. Rocznie 

Siostra potrafi tym sposobem uzyskać jakieś 300 zł. 

Wesprzyjmy Siostrę Martę w jej pięknym dziele. Przysyłajcie jej 

kartki pocztowe (także te, które sami dostaliście- wystarczy 

zapakować je razem w kopertę i wysłać na adres Szymanowa).  

Przysyłajcie koperty po listach. Uwaga: nie obcinajcie 

samodzielnie znaczków. Filateliści mają swoje wymagania- więc 

lepiej Siostrze wysyłać po prostu koperty lub kartki pocztowe. 

Znaczki Siostra powycina sama, zgodnie z instrukcją od 

filatelistów. 

ADRES: Klasztor sióstr niepokalanek, ul. Szkolna 2, 
96-516 SZYMANÓW  

 

PRACOWITY LIPIEC I SIEPRPIEŃ W SZYMANOWIE 

Z okazji Światowych Dni Młodzieży Dom w Szymanowie będzie gościł ponad 400 osobową 

grupę młodzieży z USA, Hiszpanii, Włoch, Białorusi, Francji.  Grupy zawitają do Szymanowa 21-

22 lipca oraz 2-6 sierpnia. Siostry nie zdążą odpocząć- bo już 5-6.08  zawita do nich jak co 

roku ełcka i warszawska-akademicka pielgrzymka do Częstochowy  

BŁOGOSŁAWIONA NIEPOKALANKA- SIOSTRA EWA 

12 czerwca siostry z Kabat i Wrzosowa wraz z matką 

Wawrzyną były na uroczystej Mszy Św. w Warszawie, 

podczas której w bocznym ołtarzu kościoła umieszczone 

zostały relikwie błogosławionej Siostry Ewy Noiszewskiej, 

niepokalanki . Uroczysta Msza odbyła się w Warszawie, 

na Mokotowie, w kościele pod wezwaniem św. 

Maksymiliana Kolbe. Obecni byli członkowie rodziny S. 

Ewy i przedstawiciele środowisk medycznych. Była to 

inicjatywa Pani doktor Alicji Moszczyńskiej, która 

zainteresowała się Siostrą Ewą jako jedynym polskim beatyfikowanym lekarzem. 

https://naszkzj.wordpress.com/2016/05/13/dzieciaki-z-walbrzycha-pojada-na-wakacje/
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Nasza błogosławiona urodziła się 12 VI 1885 r. na Wileńszczyźnie. 

Była najstarszą z jedenaściorga dzieci. Ojciec Kazimierz był 

lekarzem- znanym profesorem okulistyki. Dyplom lekarza uzyskała 

w 1914 r. w Petersburgu. Rozpoczęła pracę w rosyjskich szpitalach, 

ale wybuchła I wojna światowa, pracowała w lazaretach wojskowych. 

W r. 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rodzina 

przeniosła się do Warszawy. Bogumiła podjęła pracę lekarza i 

nauczycielki przyrody i higieny na warszawskiej Pradze-Północ. 

Wiosną 1919 r. wstąpiła do Zgromadzenia, gdzie w lipcu 1927 r. 

złożyła śluby wieczyste. W Zgromadzeniu pracowała jako 

nauczycielka, a przede wszystkim jako lekarz sióstr, uczennic w 

szkole prowadzonej przez siostry oraz okolicznych mieszkańców. Na 

rok szkolny 1938/1939 została przeniesiona do Słonima (dziś 

Białoruś). Niestety, 17 września 1939 r. rozpoczęła się okupacja 

sowiecka. Siostrom cofnięto zgodę na pracę szkolną, kazano zdjąć 

habity, a klasztor przeznaczono na szpital. Jedyna doktor Ewa przez 

6 miesięcy pracowała jako lekarz. 1 IV 1940 r. siostrom nakazano opuścić klasztor-szpital. S. 

Ewa została zwolniona z pracy i teraz leczyła tylko prywatnie, często udzielając pomocy osobom 

podejrzanym i namierzonym przez władze sowieckie. Stała się więc bardzo zagrożona i 

przełożona, wysłała Ją na parę miesięcy poza Słonim. Do wspólnoty powróciła dopiero po 

zmianie okupanta we wrześniu 1941 r. Niemcy zajęli klasztor na szpital polowy. S. Ewa została 

zatrudniona w szpitalu, gdzie przez kilka tygodni pełniła nawet funkcję lekarza naczelnego 

szpitala miejskiego. Choć miała świadomość zagrożenia, poza oficjalna pracą, prowadziła 

szeroką praktykę lekarską wśród prześladowanych i partyzantów. Udzielała pomocy nie tylko 

lekarskiej, pomagała też wyrabiać dokumenty dla Żydów, którym udało się zbiec. Do klasztoru 

zgłaszało się wielu ludzi. Siostry były wielokrotnie i z różnych stron ostrzegane, jednak nie 

zaniechały swoich działań. 8 grudnia 1942 r. około godz. 23.00 Niemcy wtargnęli do klasztoru i 

aresztowali przełożoną s. Martę oraz s. Ewę. O świcie w grupie 600 osób, obie siostry zostały 

rozstrzelane i wrzucone do masowego grobu. S. Ewa Noiszewska - przeżyła tylko 57 lat. 

 

65-LECIE MATURY W SZYMANOWIE 

Iza Gomza dzieli się z nami wrażeniami  z pięknych, słonecznych dni 65 – lecia matury swoje 

Mamy ( Anny Mucharskiej – Gomzy): 

Zjazd odbywał się w gościnnym Szymanowie  11 i 12.06. 2016 a na zjazd stawiły się: 
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Wiersz-modlitwa jednej z 

seniorek 

 

Nie umiem Ci Panie dziękować 

Bo puste są moje słowa 

Przyjmij moje milczenie  

I naucz mnie życiem dziękować 

 

Nie umiem Cię Panie wielbić 

Bo dusza ma pełna siebie 

Zwróć mnie Panie ku sobie 

Bym szukać  umiała Ciebie 

 

Nie umiem Cię  Panie miłować, 

Bo dusza ma jak kawał drzewa 

Daj bym Cię w ludziach widziała 

Dając im zawsze co trzeba 

 

Umiem jedynie Cię błagać 

O miłosierdzie nade mną 

Nie patrz na moje grzechy 

I tych, którzy związani są ze mną 

Rób ze mną co tylko zechcesz 

 

Lecz trzymaj mą rękę w swej 

dłoni 

Bom słaba jak nikt na świecie  

Upadnę  - lecz miłość Twa mnie 

osłoni. 

 

Ufam Ci więc na przepadłe 

Spojrzyj w rany mej duszy 

Niech czułość Twego spojrzenia  

 

Serce me wreszcie skruszy. 

 

Niech rzucę się w Twe ramiona  

Stając na progu wieczności 

Grzechy me rzuć za siebie 

Wprowadź w niebo miłości! 

 

Maria Wójcik Radziszewska, Irena Pawlicka Wójcik, 

Zdzisia Rutkowska Rzepakowska, Neta Potocka 

Gromnicka, Anna Mucharska – Gomza, Teofila 

Kumanowska, Czesława Chojnacka Rygulska, Hanna 

Wolska Dąbrowska, Irka Łuniewska – s. Marta i ja  (Iza 

Gomza) jako „opiekunka”. 

Nie we wszystkim brałam udział, ale największe 

wrażenie zrobiło na mnie przedpołudniowe spotkanie 

w sobotę. 

Nasze seniorki rozmawiały na temat „ Jak dobrze 

przeżywać starość”. Jedna z nich zwróciła uwagę , że 

ludzie twierdzą, że „ Panu Bogu starość się nie udała”, 

ale stwierdziła „ nie nam poprawiać Pana Boga”. 

Natomiast można zauważyć, że starość łączy się z 

trojakim cierpieniem: 

 - fizycznym „ to wszyscy wiedzą” 

- psychicznym, trudnym zwłaszcza dla osób 

dotychczas aktywnych, które teraz „odstawione są na 

boczny tor”. Których zdania młodsi nie biorą pod 

uwagę „ bo przecież są stare i nic nie rozumieją”. 

Zdaniem rozmówczyni nawet osoby dobrze wychowane 

przytakują a na stronie się uśmiechają. 

- i cierpienie duchowe, bo każdy staje wobec 

konieczności zmierzenia się z myślą o śmierci i Sądzie 

Bożym. Trzeba umieć przekształcić swoje myślenie, że 

to nie będzie spotkanie z Sędzia tylko z Miłującym 

Ojcem. 

Dlatego warto też się zastanowić czy w swoim życiem 

spełniło się „ myśl Bożą nade mną” według tego o czym 

mówiła Matka Marcelina Darowska. Bo życie ludzkie nie 

jest przypadkiem. W stosunku do każdego i każdej Pan 

Bóg ma swój zamiar. I oprócz rozważań o tym co się 
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nie powiodło warto też dziękować za to co 

dobrego w życiu stało się naszym udziałem lub 

udziałem innych przeze mnie. 

Nie udało mi się wtrącić do rozmowy bo nie 

śmiałam przerywać seniorkom. Jednak teraz 

chciałam dołączyć swoje „ trzy grosze” czyli 

rozumienie tego etapu życia. 

Zgadzam się, ze jest to czas bardziej naznaczony cierpieniem niż 

inne etapy życia. Ale jest to też czas mądrości. Taki , kiedy już się 

wie co jest w życiu naprawdę ważne. Obdarzony darem czasu, 

który można wykorzystać na intensywniejszą  modlitwę. 

Obdarzony darem cierpienia, który można ofiarować jako 

zadośćuczynienie za swoje błędy ( kto wie czy nie dlatego Pan Bóg 

tak to pomyślał!) lub w intencji tych, którzy potrzebują naszej 

ofiary ( a Swoja Ofiarą Jezus odkupił świat, taka jest Jej moc!) 

Chciałam jeszcze podzielić się z Wami modlitwą Jana Pawła II: 

Modlitwa o dar przyjęcia starości, Jan Paweł II 

Panie, od ponad 65 lat dajesz mi bezcenny dar 

życia; od momentu moich narodzin nieustannie 

spływa na mnie Twoja łaska i nieskończona 

miłość. Minione lata były mieszaniną wielu 

radości, prób, postępów, porażek, problemów 

zdrowotnych i zmartwień, w sposób właściwy 

każdemu z nas. Z Twoją łaską i pomocą 

mogłem pokonywać te przeszkody i zdążać do 

Ciebie. Dziś czuję się ubogacony moim 

doświadczeniem i tą wielką pociechą, którą jest bycie przedmiotem Twojej miłości. Moja dusza 

wyśpiewuje Tobie dziękczynienie. Jednak codziennie w moim otoczeniu spotykam osoby 

starsze, które poddałeś ciężkiej próbie: są sparaliżowane, ułomne, niedołężne i często nie mają 

wystarczających sił, aby modlić się do Ciebie. Inni utracili możność posługiwania się swoimi 

zdolnościami umysłowymi i nie potrafią już wyjść ze swojego nierzeczywistego świata i iść do 

Ciebie. Spoglądam na nich i mówię do siebie: "A gdybym to ja był?". 
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Oto już dzisiaj, Panie, kiedy mogę jeszcze samodzielnie się 

poruszać i jestem w pełni moich władz umysłowych, już 

zawczasu deklaruję przed Tobą przyjęcie przeze mnie 

Twojej świętej woli i jeśli taka czy inna spośród tych prób 

miałaby dotknąć i mnie, to pragnę, aby służyła Twojej 

chwale i zbawieniu ludzkości. Od tej chwili proszę Cię też, 

byś z Twoją łaską był pomocą dla tych, którzy będą mieli 

niewdzięczne zadanie pielęgnowania mnie. 

Jeżeli pewnego dnia 

stanie się, że choroba 

dotknie mego umysłu i 

zaciemni rozum, to już teraz poddaję się Tobie tym 

poddaniem, które potem zyska swoją kontynuację w milczącej 

adoracji. Gdybym pewnego dnia miał się położyć na długo, 

pozostając beż świadomości, to pragnę, aby każda godzina, 

którą dane mi będzie w taki sposób przeżyć, była 

nieprzerwanym dziękczynieniem, a moje ostatnie tchnienie 

było także tchnieniem miłości. Wówczas, w takiej chwili, moja 

dusza, prowadzona ręką Maryi, stanie przed Tobą, aby na 

wieki wyśpiewywać Twoją chwałę. Amen. 

 


