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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 
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"Choć idę przez ciemną dolinę niczego nie muszę się 

trwożyć..."        

Kochane Członkinie i Członkowie KZJ  oraz wszyscy 

Czytelnicy  ! 

Weszliśmy w kolejny Adwent, kolejny okres oczekiwania na 

radosne święto Narodzenia Pana. Jakże jednak jest on inny 

niż wszystkie poprzednie. Wszyscy żyjemy w cieniu 

niepokojów i obaw o siebie i ludzi nam bliskich śledząc 

codzienne komunikaty o liczbie zachorowań i zgonów. 

Wszyscy musimy się dostosować do ograniczania 

wzajemnych kontaktów i spotkań. Dla wielu z nas jest to 

bardzo trudne. 

Ale może to jest właśnie dla nas szansa. Szansa na niejako 

weryfikację naszej wiary, naszego stosunku do Boga, który 

stawia nas w obliczu próby.  

W "Rekolekcjach adwentowych" ("Gość Niedzielny" nr. 49) 

ks. Adam Pawlaszczyk przywołuje postać Abrahama, który 

dwukrotnie zawierzył Bogu wbrew własnym chęciom, 

uczuciom i wbrew rozumowi. 

Po raz pierwszy gdy Bóg powiedział mu: :"Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę" ; -  

poszedł nie wiedząc dokąd idzie i po co. Po raz drugi (i to  było chyba jeszcze dla niego trudniejsze) - gdy Bóg kazał mu 

złożyć w ofierze ukochanego syna ; - wtedy też usłuchał Głosu. Takim wzorem zawierzenia jest dla nas również Maryja, 

która powiedziała swoje : "fiat" nie rozumiejąc w jaki sposób może się spełnić obietnica archanioła,  choć 

prawdopodobnie zdając sobie sprawę na jakie niebezpieczeństwa, łącznie z utratą życia, może Ją to narazić. 

Może więc i od nas oczekuje Pan teraz takiego zawierzenia, zaufania, że wszystko co się dzieje ma swój sens  i w 

ostatecznym rozrachunku dzieje się dla człowieczego dobra, choćby nam się wydawało, że Zło bezkarnie hula po świecie. 

Przecież Dzieciątko urodziło się w świecie i okolicznościach wydawało by się w najwyższym stopniu niesprzyjających, ale 

przyszło po to, aby dać ludziom dobrej woli :  nadzieję, radość i pokój. 

Życzę więc nam wszystkim takiej umiejętności zawierzenia, zaufania, że z każdej sytuacji nawet na ludzki rozum 

beznadziejnej, Bóg wyprowadzi dla nas dobro, nawet jeżeli my sami inaczej byśmy je sobie wyobrażali.  Niech to 

przekonanie towarzyszy nam w te nietypowo obchodzone tegoroczne Boże Narodzenie, przy Wigilii w zmniejszonym 

składzie, gdzie pod choinką  zapewne znajdziemy mniej prezentów,  w kolejnych dniach  świątecznych i noworocznych- 

bez rodzinnych i przyjacielskich wieloosobowych spotkań. ... Pewno będzie nam ich brakowało ! 

Niech  ta ufność zostanie z nami na cały następny rok i do końca naszych dni. Życzę więc również przetrwania tych 

trudnych czasów w zdrowiu i dobrej kondycji, żebyśmy mogli kolejne Boże Narodzenie obchodzić w wielkiej wspólnocie 

bogatsi o zdobyte doświadczenia. Mimo wszelkich zewnętrznych trudności i wulgarnych pokrzykiwań Zła -  niech  
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nowonarodzone Dzieciątko wleje w nasze dusze i umysły spokój, radość i da siłę, abyśmy mogli być rzeczywiście "solą 

ziemi". A Pani Jazłowiecka niech nas wszystkich okryje swoim płaszczem i przytuli do serca.                     

W imieniu zarządu KZJ, Marta Mieszkowska, przewodnicząca zarządu    

KOLĘDA 1978 

Niech Ci wigilia sianem 

spod obrusu szeleści 

Niech śnieg za oknem skrzypi… 

Niech pierwsza gwiazdka… 

Opłatek, choinka i ciepło domu 

Będę z Tobą. 

Niech smutek, tęsknota i radość 

w jedną kolędę się wplecie 

Pokój na świecie. 

Niech skarb, który nam przyniósł 

W stajenki chłodzie 

Nie zgubi się wśród trudów 

Na życia drodze. 

Niech wszystkie niteczki szczęścia 

z których, w naszej słabości 

nic upleść nie umiemy… 

Niech ból, niepokój i trwoga 

Które nieudolnie kryjemy 

Pod maską złości 

Rozpaczą bezsilności… 

Niech wszystko cośmy dać zdolni 

choć takie małe 

Twa wielka dla nas miłość 

Przemieni Bogu na chwałę. 

Lula Tyszkiewicz-Markowska 

                    TWOJE NARODZENIE 

Wszyscy na Ciebie czekali 

Wiedzieli że masz być wielki… 

A kiedy się narodziłeś 

Dostałeś tylko stajenkę… 

                  Nie było miejsca dla Ciebie 

                  Wśród bogactw, złota, wśród ludzi… 

                  Nie było miejsca w tym mieście  

  Nikt nie chciał się obudzić. 

A przecież wszyscy czekali 

Wiedzieli że będziesz wielki 

Tak bardzo za Tobą tęsknili 

Czyżby już zapomnieli…! 

  I dziś mój Jezu kochany 

  Przychodzisz do nas na ziemię 

  I wszyscy na Ciebie czekamy 

  Czy tak jak tamci w Betlejem ? 

Czy dzisiaj także dostaniesz 

 Żłób i ubogą stajenkę 

Czy może ktoś Ci otworzy 

Swe ludzkie, proste serce 

  Uprzątnie z niego swe żale 

  Wyrzuci ból i nienawiść 

  Abyś mógł w nim zamieszkać 

  Ty, któryś przyszedł świat zbawić. 

Iza Bartczak, matura 1991 
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PRZYJMIJ W ŚWIĘTA 

NIEZWYKŁEGO GOŚCIA! 

Do życzeń Marty tak głęboko 

refleksyjnych i wzruszających trudno coś 

dodać. Podnosząc na duchu dodają sił i 

nadziei. Wnoszą do skołatanych serc 

samotnych, czasem chorych koleżanek 

trochę radości. Tym, które nie radzą 

sobie z samotnością dodają otuchy. 

Przypominają, że mimo fizycznej 

samotności, dwadzieścia jeden wieków 

temu, przyszedł na Świat Syn Boży i 

obiecał nam, że nigdy nie pozostawi nas samych. Nie opuści nas jeżeli tylko Mu zaufamy i pozwolimy Mu na to 

aby był z nami. Czy może być coś wspanialszego? Czy można takiego przyrzeczenia oczekiwać od ludzi. Myślę, 

że to ryzykowne.   

Zaufajmy więc Synowi Bożemu i przyjmijmy Go w naszej samotności, w naszych 

czterech ścianach. Stwórzmy nastrój świąteczny. Ubierz się odświętnie. 

Najpiękniej jak możesz. Niech będzie opłatek, ładna świeca, choinka lub 

chociaż jej namiastka, wigilijne potrawy na stole i puste miejsce obok Ciebie. 

Dla Niego! Dla Bożego Syna, który jako człowiek był w rodzinie ale jako Bóg 

przeżył ziemskie życie w osamotnieniu. Usłyszysz swój własny głos, kiedy 

będziesz czytać pismo święte. Może wtedy uda Ci się poczuć, że nie jesteś 

sama. Po kolacji śpiewaj kolędy. Nie szkodzi, że nie wychodzi ci to tak pięknie 

jak byś chciała. Myślę, że Małemu Jezuskowi Potężnemu i Wszechobecnemu 

Bogu będzie się podobać.  

Trudno Ci będzie zasnąć… wszak podejmowałaś kolacją Niezwykłego Gościa. 

Pozwól sobie na rozmyślania o tym spotkaniu. Może Ci się uda nie ubolewać 

nad swoją samotnością, może nawet na trochę o niej  zapomnieć. Może też 

dojdziesz do wniosku, że samotność twoja nie jest taka zła. Jeżeli taka myśl 

zrodzi się w twojej głowie, staraj się ją zatrzymać jak najdłużej. Przecież samotność w młodości czy w podeszłym 

wieku to jakiś etap w naszym życiu, który trzeba przeżyć jak najlepiej. Starajmy się o to. Szukajcie zalet 

samotności i ciągle je sobie uświadamiajcie. Tego Wam wszystkim samotnym życzę. Takie myślenie zapewni 

Wam lepszy nastrój i rozpogodzi życie nie tylko w dni świąteczne ale we wszystkie dni,  które będą Wam dane.     

Wesołych pełnych optymizmu Świąt ☺ … i pamiętajcie, że nie jesteście same ☺   

Krysia Pietrzyk                        

ŚWIĘTA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA WE WSPOMNIENIACH EWY CIEŃSKIEJ-
FEDOROWICZ 

8.XII.1938. Jazłowiec, w sierpniu ma się odbyć koronacja Matki Boskiej, wszyscy zbierają pieniądze i biżuterię, 

najlepiej brylanty, na diadem. Śnieg pada, uroczysta Msza Święta, ułani, my w kaplicy w welonach, kaplica tonie w 

kwiatach i światłach. Potem uroczyste śniadanie, ułani na dziedzińcu, ustawieni szeregami, prezentują broń przed 

matką generalną „Czołem matko generale”. Podchorążowie składają przysięgę, że będą bronić Ojczyzny ze 

wszystkich sił. Generał Rudnicki jak zwykle rej wodzi, wydaje orkiestrze polecenia, co i jak mają grać. A więc 
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przeróżne piosenki wojskowe, bolero. My w oknach. Nie wypada, żeby panienki schodziły do ułanów na dziedziniec. 

A szkoda, tacy przystojni, szykowni, tylko udają, że nas nie zauważają. 

8.XII.1939. Lwów, sowiecka okupacja. Msza św. w 

kościele Marii Magdaleny, oczywiście odprawia Stryj 

Włodzio Cieński. Kościół przepełniony, na koniec 

uroczystości jak zwykle „Boże coś Polskę”. A niech sobie 

wejdzie NKWD ! Co nam mogą zrobić 

8.XII.1940. Sybir, straszny mróz, nie mamy opału, 

trzęsiemy się z zimna. Pani Samulewiczowa przynosi 

nam gorącą zupę, niech Matka Boska Jazłowiecka ma 

ją w swojej opiece. Czytam na głos Mszę św. z mego 

mszału, Ewangelię św. Marka. Podobno na dworze -40 

stopni 

8.XII>1941. Pierwomajsk. Uzbekistan. Ania ma 

zapalenie płuc, leży w „bolnicy”. Śnieg sypie bez 

przerwy. Wszystkie jesteśmy chore. Straszny głód. W 

izbie ciasno i brudno. Zgniła bawełna do czyszczenia 

leży pod ławą. Czytamy Ewangelię św. Marka. 

8.XII.1942. Bagdad  Wreszcie skończył się ten koszmar. 

Msza św. w kościele. Po raz pierwszy od trzech lat ! 

I gdzie indziej: 8.XII.1942. Niepokalane Poczęcie. 

Bagdad… Obóz angielsko-polski między Eufratem a 

Tygrysem, w samym centrum dawnego raju. Cały obóz 

polski ładują na samochody,  jedziemy do Bagdadu do kościoła. Pierwszy raz po trzech latach do kościoła...cudnie 

grają organy...Biskup Gawlina wznosi ręce do Boga, prosi o nasz rychły powrót z wygnania. - Kościół pełen polskich 

żołnierzy i ochotniczek. Spotykamy procesję Arabek w strojach narodowych, zawoalowanych czarnymi zasłonami, z 

medalami na niebieskich szarfach na szyi. To nowo przyjęte Dzieci Marii. Po Mszy św. zwiedzanie muzeum w 

Bagdadzie. Te przepyszne dywany (latające), złote puchary, brylantami wysadzane buławy, srebrne naczynia, 

atłasowe stroje, podobne do polskich kontuszów, skarby, jak z jaskini Aladyna z tysiąca i jednej nocy. Kto wie, może 

rzeczywiście stamtąd? 

8.XII.1943. Niepokalane Poczęcie. W drodze do Haify miałam wypadek, rozbiłam sobie kolano, wsiadając do 

autobusu. Najgorzej, że podarłam moje jedyne pończochy. Mimo to byłam na górze Karmel, na mszy św. i u komunii. 

Co za przepiękny widok z góry Karmel! Na błękitne morze i port u moich stóp. Na morzu okręty,stoki góry pokryte 

wspaniałymi ogrodami, przedziwnymi egzotycznymi roślinami, palmami. Muszę wracać do szkoły. Wkrótce Święta. 

Wybieramy się znów do Jerozolimy, żeby je spędzić z Ojcem... 

BOŻE NARODZENIE WE WSPOMNIENIACH EWY CIEŃSKIEJ-FEDOROWICZ - 
OSSOWCE – PRZED WOJNĄ. 

Parę tygodni przed Bożym Narodzeniem ostro zabierałyśmy się do przygotowywania ozdób na choinkę. W naszym 

domu wszelkie bombki, jako niemiecki wymysł, były wykluczona. Przywoziła więc mama z Buczacza  kolorowe bibułki 

i lśniące arkusze różnobarwnych papierków, dostawałyśmy jajka na wydmuszki, słomę na sieci dla pająków, która 

musiała być długa i sztywna. Reszta należała już do nas. 

Wieczorami przychodzili ze wsi kolędnicy. Ubierano nas ciepło i otwierano frontowe drzwi a sień wkrótce zapełniała 

się kolorowym tłumem. Kogo tam nie było ! Herod z brodą i czarny diabeł z długim ogonem, czerwonym jęzorem i 
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rogami, aniołowie i oczywiście śmierć z kosą. Z przodu gwiazda betlejemska, a z tyłu pastuszkowie w kożuszkach i 

moc rozmaitej gawiedzi. Ojciec rozdawał pieniądze, częstowało się też przybyszy, ale nie pamiętam już czym. Ale 

emocji było co niemiara. No i te kolędy ! 

   Wigilia w naszym domu, jak we wszystkich polskich domach, zawsze była bardzo uroczysta: biały obrus, świece, 

składanie życzeń sobie i służbie, prezenty pod choinką, a potem saniami na pasterkę i prześliczne kolędy śpiewane 

przez prawie całe nabożeństwo. (…) Pachniało kadzidłami, było ciepło i sennie, chór kolęd grzmiał aż pod niebiosa, 

to znów opadał w rzewnej kołysance. Ksiądz, oczywiście odwrócony tyłem do tłumu, coś tam szeptał przy ołtarzu, a 

naród śpiewał, śpiewał i śpiewał na cześć nowo narodzonemu. Potem był powrót do domu pod ciepłą bundą, 

dzwonki sań i parskanie koni, chrzęst śniegu pod  kopytami, wreszcie ciepłe łóżeczko obłożone prezentami, zapach 

choinki, świec i karmelowych cukierków, które mama, przy naszej pomocy, przygotowywała na choinkę. 

1941. 

Zbliżało się Boże Narodzenie. Nie chodziłyśmy do pracy, a więc nie 

dostawałyśmy żadnych produktów. Nie wiem nawet, czy ktokolwiek 

coś być dostawał, bo głód panował straszny, a o kupieniu 

czegokolwiek nie było mowy. Chłopcy, Zygmunt i Tolek Schrammowie, 

przynieśli nam kiedyś trochę mąki, z której postanowiłam zrobić 

pierogi na wigilię, niesolone, bo o soli nawet marzyć nie mogłyśmy. 

Nie pamiętam, co miało być w tych pierogach, ale myślałam o nich i 

cieszyłam się na tę ucztę kilka tygodni. Nikomu nie dałam tknąć  mąki, 

to był skarb. Niestety, kiedy właśnie wyławiałam z garnka gotowe już 

pierogi, a cała rodzina, skupiona wokół mnie, z zapartym tchem 

śledziła każdy mój ruch, ktoś gwałtownie zaczął dobijać się do drzwi 

wejściowych. W ciemności, ze śnieżnej zamieci wyłoniły się dwie 

zakutane w szmaty postacie. To były nasze znajome ze Lwowa, Lena 

Małachowska i jej matka. Trzęsły się z zimna i zdenerwowania. Otóż Uzbecy, u których gdzieś tam, daleko od nas, 

mieszkały, wyrzucili je z domu, i to właśnie na same święta. Ktoś im o nas powiedział, błąkały się cały dzień i oto są ! 

No i zjadły wszystkie nasze pierogi, co do jednego ! 

ZAPISKI Z PALESTYNY WITOLDA CIEŃSKIEGO 

Egipt. 24.XII.1941.  Jeszcze w obozie Legii Oficerskiej w El Ormeria. Wciąż daleko, wciąż jeszcze ponuro i straszno. 

Ale jednak gdzieś na bardzo dalekich widnokręgach dostrzegam jak gdyby zapowiedź świtu. Nieprzyjaciel sroży 

się, już osłabł jednak w tej walce. Drogi wróg Narodu grozi równie jak i pierwszy, ale obaj walczą ze sobą zajadle. 

Może obaj padną w tej rozgrywce. Wiadomości napływające ze wschodu są bardzo smutne, tym smutniejsze dla 

mnie, gdyż mam tam moich najbliższych. Przed paroma tygodniami otrzymałem telegram od mojej żony, w którym 

podaje swój adres. Obecnie usiłuję im wydatnie pomóc, ale wciąż nie mam pewności, czy złość bolszewicka nie 

udaremni mych starań. Robię, co mogę. Wysyłam pieniądze i odzież. Dzięki ks. Eminie Toussoun mogłem kupić trochę 

ciepłej odzieży i wysłać przez Czerwony Krzyż angielski, ale czy rzeczy dojdą, nie wiem. 

      Wigilię Bożego Narodzenia spędziłem z kolegami w Dowództwie Legii Oficerskiej, na pustyni skalistej  w 

Egipcie. Namioty przeciekały i nasiąkły wilgocią. Staraliśmy się wszyscy zapomnieć o naszych troskach. Mjr Bastegn z 

wrodzonym sobie humorem opowiadał nam najrozmaitsze zdarzenia ze swojej służby wojskowej w wojsku austriackim 

(1 pułk ułanów), ale i on mimo że  starał się być wesołym, zapewne biegł myślami do żony i córki, które zostawił w 

Warszawie. Łamaliśmy się opłatkiem, który kpt. Królikowski otrzymał w liście z kraju. Uściskaliśmy się wszyscy b. 

serdecznie, tak jakby te uściski wzajemne były symbolem uścisku o setki mil odległych od nas najukochańszych. W ten 

wieczór wigilijny przyszły mi na myśl żona i trzy córki. Powtarza się ciągle pytanie – czy wszystkie żyją ? A jeśli Bóg 

im żyć pozwolił, jeżeli Opatrzność pozwoli im być razem, w jakże strasznych warunkach. Na pewno mimo 
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najsmutniejszych przypuszczeń nie jestem w stanie ocenić ich strasznych udręk i cierpień. W dzień Wigilii Bożego 

Narodzenia imieniny mojej najstarszej córki Ewy. Gdy byliśmy w domu, staraliśmy się wszyscy, aby jej ten dzień jak 

najbardziej uprzyjemnić, a obecnie, czy ma najskromniejszy posiłek ? 

DEUS+SOLUS- WIADOMOŚCI Z JAZŁOWCA 
Najdroższe, Kochane Panie, Dzieci, Wychowanki! 

Przesyłając z Jazłowca garstkę wiadomości, najpierw wspomnę o Świętym Janie Pawle II. Wielokrotnie przy 

spotkaniach z siostrami powtarzał: „wracajcie do Jazłowca”. W kaplicy Jazłowieckiej w ołtarzu po obu stronach są 

dwa obrazy z jednej bł. Marceliny Darowskiej, z drugiej św. Jana Pawła II. Wstawiennictwo Świętego wiele razy 

dokonywało cudów na naszych oczach. W 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, przy wystawionych relikwiach 

dziękowałyśmy Panu Bogu za Orędownika naszych codziennych spraw, a w gablotce ogłoszeń znajdującej się w 

przejściowym holu z dziedzińca do parku 

wystawiłyśmy zdjęcia i wspomnienia o Świętym 

Papieżu. 

W obecnej dobie pandemii po mału zaczyna 

rozkręcać się ruch pielgrzymkowo – wycieczkowy. 

Przybywają niewielkimi grupkami pielgrzymi i turyści 

z Buczacza, Stanisławowa, Tarnopola i okolic, by nie 

tylko podziwiać piękno przyrody, ale z ufnością 

prosić Pana Boga o łaski za  wstawiennictwem bł. 

Marceliny. Niestety, wcześniej zgłoszone duże grupy 

zarówno z Ukrainy jak i z Polski odwołują przyjazd. 

Działalność Domu Rekolekcyjnego musi obrać inny 

kierunek, abyśmy nie tylko przetrwały, ale się też 

rozwijały. Rok 2020 jest ogłoszony Rokiem modlitw o powołania kapłańskie i zakonne – codzienną adorację od 

godz. 13.30 do 15.00 zakończoną koronką do Bożego Miłosierdzia ofiarowałyśmy w tej intencji. 

Co jeszcze robimy w Jazłowieckim klasztorze, kiedy wirus wstrzymał całkowicie działalność Rekolekcyjnego Domu? 

Od marca tego roku, sąsiadujące w drugim skrzydle klasztoru sanatorium gruźlicze zostało zamknięte. Doświadczenie 

ciszy (nie tylko z powodu pandemii, ale zamkniętego sanatorium) i pewnego rodzaju swobody poruszania się – bez 

obserwacji z przeciwka, dało nam odczuć ducha klasztornej klauzury. Czy na długo? Przed nami stoi wezwanie, które 

stopniowo nabiera swego blasku. Odesłaną z sanatorium do domu  Panią Janinę Kardyszewską – mieszkankę 

Jazłowca – zabrałyśmy do siebie, zapewniając jej  stałą opiekę. Pani Janiny rodzice: ojciec pochodził z Rusiłowa, a 

matka z Jazłowca - pracowali przed wojną w klasztorze, a małą dziewczynką opiekowała się siostra, „która jeździła 

na wózku” . Babcia imienia jej nie pamięta, ale wspomina jak siostra powtarzała: „pamiętaj, jesteś Janina, nie 

Iwanka”. Ochrzczona była w parafialnym kościele w Jazłowcu, i póki siły jej pozwalały, często ukratkiem, przez 

dziesiątki lat codziennie przynosiła świeże kwiaty, lub zapalała świece na miejscu zdewastowanego ołtarza.  Z 

zainteresowaniem słuchamy jej wspomnień, niekiedy powtarzanych po kilka razy,… 

Pragnę  jeszcze podzielić się z Wami garstką historii z jazłowieckiego klasztoru z roku 1919, której urywek 

przepisałam z książki wydanej w 1934 we Lwowie – „Cześć Marji Niepokalanaej w Jazlowcu”. „Znów szerokie pole 

pracy otworzyło się dla Sióstr naszych zafurtowych, dopuszczonych do pielęgnowania internowanych, gdzie się 

ciężkie choroby wśród nich szerzyć poczęły, nawet nie raz wzywanych do chorych Ukraińców. Obie też padły ofiarą 

swego poświęcenia, zaraziwszy się tyfusem plamistym. Siostra Salomea + 17.IV.1919 r. opłakiwana przez 

internowanych, którzy ją „matką” swą nazwali i dawszy słowo, że nie uciekną, sami jej trumnę na cmentarz ponieśli. 

Siostra Eliza (ciężko raz uderzona płazem płaszcza przez Ukraińca w t. zw. Szpitalu, gdy się do chorego Polaka 

zbliżyła), zaraziwszy się tyfusem od dziewczyny w Nowosiółce, którą chodziła pielęgnować, gdy ją wszyscy opuścili 

+ 21.VII.1919r. Żal i płacz całego miasteczka towarzyszył jej na miejsce wiecznego odpoczynku.” Czy to nie 

przypadek, że właśnie w 100 rocznicę śmierci, otrzymałyśmy długo oczekiwaną dotację z Ministerstwa Kultury i 
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Dziedzictwa Narodowego z Polski na odnowienie grobu Sióstr na cmentarzu jazłowieckim? Na stronie internetowej 

Zgromadzenia naszego jest podany szczegółowy opis przeprowadzonych prac z fotografiami. Wiele ciekawych 

informacji o grobach na tymże cmentarzu znajdziecie na stronie „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia-

Bolesławiec”, a w załączniku wysyłam kilka fotografii z prac, które zostały w październiku ubiegłego roku 

przeprowadzone. I jeszcze: ” Trzecią ofiarą, której śmierć musiała także wiele błogosławieństwa Bożego domowi 

wysłużyć, była postulantka Wikcia, która prała bieliznę chorych, a przed śmiercią + 10.VIII.1919 r. otrzymała habit 

z imieniem Siostry Marii Wiktorji od Zbawiciela”. Odwaga naszych Sióstr była heroicznym przykładem miłości i 

ofiary. 

Od ubiegłego roku „wzbogaciłyśmy się” o kawałek ziemi z podwórkiem i zabudową stajni sąsiadującej z pokojem i 

kuchenką na mieszkanie w Nowosiółce. Jest to dar od Pana Dmutra Iwaniuka. Jesienią 2017 roku dziadziuś – tak 

nazywamy naszych podopiecznych - poprosił nas o pomoc w przetrwaniu zimy. (Wcześniej oddany do sanatorium 

gruźliczego w którym nie mógł wytrzymać skandali tam panujących). Po skontaktowaniu się z jego wnuczką 

mieszkającą w Tarnopolu, bez szczególnych zobowiązań przyjęłyśmy dzidziusia do naszego domu – w swoim w 

Nowosiółce, nie miał wiarunków na przetrwanie zimy. W lutym następnego roku zmarł w szpitalu w Tarnopolu. Na 

miarę naszych sił przygotowałyśmy jego dom z podwórkiem do pogrzebu. Przybyło dużo osób – był znanym nie 

tylko w Nowosiółce, ale w całym rejonie jako pracowity gospodarz, a wcześniej traktorysta w kołchozie – 

przyjechała jego córka Olga pracująca we Włoszech. Po kilku dniach od pogrzebu, dowiedziałyśmy się, że wolą 

dziadziusia było, aby posiadłość w Nowosiółce przekazać dla Sióstr – „ bo tak dobrze jak u sióstr, nie miał nigdy w 

życiu”.  Oczywiście zobowiązałyśmy się wg naszej sprawiedliwości pewną sumę pieniężną za ten dar uiścić. 

 W obecnej sytuacji Pandemii życie kręci się między Jazłowcem a Nowosiółką. U dziadzusia – tak nazwałyśmy nasze 

gospodarstwo – mamy kury i kaczki. Były też świnki. Uprawiamy pole, posadziłyśmy drzewka owocowe, a „ pokoik” 

staje się zaciszną rezydencją na chwile odpoczynku w czasie pracy. Tylko pole dzieli naszą rezydencję od centralnej 

drogi prowadzącej na Tłuste, a więc zapraszamy! 

Przy okazji tylko wspomnę, że naszym bogactwem są jeszcze króliki, owce, oraz ostatnio zakupione kozy. Codziennie 

dają nam do trzech litrów mleka. Nie zawodną w pracach, w ogrodzie, na polu i przy gospodarstwie, oraz innych 

pracach jest Irenka z Mikuliniec. Już półtora roku mieszka z nami w Jazłowcu. Niedawno też telefonicznie zgłosiła się 

do nas Daria z prośba o wstąpienie do naszego Zgromadzenia – prosimy o modlitwę w ich intencjach. Na koniec 

tego listu przesyłam podziękowanie i wyrażam wdzięczność za każdą najmniejszą pomoc, tę materialną i duchową, 

za Wasze modlitwy i trudy. Niech Wstawiennictwo naszych błogosławionych Sióstr: Siostry Marty i Siostry Ewy, oraz 

Błogosławionej Marceliny wyprasza u tronu Bożego obfitość Łask, nadziei w przeciwnościach i głębokiej radości, jaką 

nam daje wiara w Obecność Chrystusa Zmartwychwstałego wśród nas.   

Błogosławiona Matko Marcelino, módl się za nami! 

Błogosławiona Siostro Ewo i Siostro Marto módlcie się za nami. 

Z pozdrowieniami i modlitwą -  s. Julia od Jezusa Eucharystycznego - na kwarantannie, 29.05.2020r. Jazłowiec – Biała 

Podlaska   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKTUALNOŚCI 
 

W epoce koronawirusa, który niestety nie przepuścił również domom  niepokalańskim staramy się być w kontakcie i w 

miarę możliwości i potrzeb pomagać Siostrom w trudnej sytuacji. Wg ostatnich informacji (z  9. grudnia) od Sióstr: 
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W Szymanowie sytuacja się poprawia, S. Alicja (przełożona Szymanowa) mówi, że jeszcze 11-12 sióstr jest w 

kwarantannie, a po niedzieli zostanie już tylko ok. 5. Wszystkim udało się przetrwać i zbierają siły. Siostry prosiły, 

żeby przekazać w Ich imieniu podziękowania wszystkim osobom (wychowankom i nie tylko) za wiele serca i pomocy, 

których doświadczyły w tym trudnym okresie. Są niezmiernie wdzięczne za zainteresowanie oraz pomoc finansową i 

rzeczową z wielu stron, które pomogły Im przetrwać ten najtrudniejszy okres. Szkoła cały czas działa on line i 

sytuacja w domu powoli zaczyna się normować. Siostra prosiła o przekazanie informacji, że 16. grudnia oraz 6. 

stycznia będzie w Szymanowie Msza św. w intencji wszystkich darczyńców. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na Kabatach po wrześniowej chorobie S. Leonardy więcej zachorowań na szczęście nie było. Szkoła też pracuje 

zdalnie, przedszkole funkcjonuje normalnie, choć przychodzi trochę mniej dzieci. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W Jarosławiu, po październikowym ataku koronawirusa, który spowodował śmierć s. Salomei (choć miała Ona 

również inne przypadłości) i po śmierci (ale już nie z tego powodu) jeszcze jednej siostry – obecnie po odbyciu 

kwarantanny sytuacja się unormowała. Szkoła działa on line, a nawet część dzieci przychodzi, co jest trudne, bo 

trzeba opanować dwa systemy nauki jednocześnie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W Szczecinku przechorowały się wszystkie Siostry, ale – jak mówi przełożona S. Macieja – na szczęście niegroźnie. 

Obecnie kończą kwarantannę i wracają do normalnego funkcjonowania. W październiku przypadało 75-cio lecie 

Domu – wydłużone obchody trwają jeszcze do końca roku. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Wałbrzychu pisze S. Klaudia: 

W Wałbrzychu wszyscy zdrowi! To znaczy nikt nie ma stwierdzonego Covida, choć żyjemy w niepewności. 

Dostosowujemy się do ogólnych zaleceń Sanepidu, ograniczając kontakt z osobami spoza wspólnoty. Do naszej 

kaplicy przychodzą ludzie z miasta tylko sporadycznie. 

Staramy się jednak żyć normalnie w tych nienormalnych okolicznościach. Szkoła pracuje zdalnie tzn. każda siostra w 

swojej klasie przed komputerem (jednym albo kilkoma szukając skutecznego sposobu na połączenie z uczniami). S. 

Dorotea – dyrektorka, zabiega o to, by jak najlepiej usprawnić pracę zdalną. Pozyskała fundusze na lepsze 

komputery i dodatkowy sprzęt.  Dzieci raczej uczestniczą aktywnie w zajęciach tzn. słuchają i odsyłają zadawane 

prace. Mówią, że tęsknią za normalną szkołą, za siostrami. Są nawet gotowe sprzątać i nosić przepisowy strój. 

Mimo panującej pandemii dzieci osiągają także naukowe sukcesy. Maria Bielarska z kl. II po gimnazjum przeszła do 

kolejnego etapu Olimpiady Teologicznej, a Iga Stasyszyn z kl. II po szkole podstawowej otrzymała nagrodę za 

pracę literacką w konkursie „ Złote Pióro”. 

Z okazji św. Mikołaja siostry przygotowały okolicznościową inscenizację i przesłały on-line (przy czym same miały 

wiele radości z tworzenia i nagrywania). Pokaz premierowy był 6 XII na rekreacji sióstr, a uczniowie oglądali w 

czasie lekcji  w poniedziałek 7 XII.   

Pamiętamy też o osobach, które zostały dotknięte koronawirusem w pobliskim DPS-ie prowadzonym przez Siostry 

Rodziny Maryi. Dostarczone zostały środki ochrony osobistej przygotowane przez szwalnię. Wśród naszych uczniów 

zorganizowana została zbiórka funduszy na zakup potrzebnej pościeli. 
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Do świetlicy środowiskowej  nie przychodzą dzieci na zajęcia, tylko raz w tygodniu odbierają paczki z potrzebnymi 

produktami spożywczymi i chemicznymi.  Tradycyjnie też codziennie wydawana  jest żywność dla innych osób 

potrzebujących. Produkty otrzymujemy z „Biedronki” na podstawie umowy podpisanej z Caritasem. 

Szwalnia działa normalnie tak jak w czasie przed pandemią. 

 7 XII wspólnotowo obchodziłyśmy jubileusz 25 lecia ślubów zakonnych s. Dorotei. Modliłyśmy się za Siostrę w czasie 

porannej Mszy świętej. 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – po raz pierwszy od ponad 20 lat –  świętowałyśmy bez gości. Tradycyjnie 

tego dnia przybywali „Ułani Jazłowieccy”, by pokłonić się Matce Bożej i złożyć meldunek. W udekorowanej białymi 

różami kaplicy uczciłyśmy naszą Patronkę pięknym śpiewem modląc się za całe Zgromadzenie i związane z nim 

wychowanki i przyjaciół. 

Czas izolacji, nieobecności dzieci w internacie,  wykorzystujemy na remonty. Przeprowadzono renowację drzwi 

wejściowych od strony sadu; stopniowo  następuje wymiana rur, a  kilka starych zegarów zotało przywróconych do 

życia i odzyskało swój dawny blask dzięki naszemu nowemu przyjacielowi domu Panu Robertowi. 

Trwa akcja piernikowa. Planujemy m.in. przygotować słodkie paczki dla DPS-u, który prowadzą siostry Rodziny 

Maryi. Miałyśmy kilka dni białej radości kiedy spadł śnieg :-) Tyle informacji z „Dzikiego Zachodu” :-) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A o Wrzosowie S. Anna: 

Siostry z Wrzosowa czyli Burakowa a od pewnego czasu Łomianek, serdecznie witają „dziewczynki” . 

Brakuje nam spotkań z Wami… Cieszymy się, że dwukrotnie w I.szą sobotę miesiąca (we wrześniu i w październiku) 

mogłyśmy spotkać się w naszym klasztorze z Niektórymi.  Dziękujemy za rozmowy, wspomnienia i udział w 

Eucharystii.     

Wzruszająca jest Wasza troska o niepokalańskie domy. Dziękujemy za życzliwość, rozmowy telefoniczne i pytania:  „ 

…Czy wszystko w porządku? Jak sobie siostry radzą? Czy siostry są zdrowe? Czy przedszkole jest otwarte ?…”   

Dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim za to, że mogłyśmy (i możemy) codziennie uczestniczyć we Mszy św. oraz  

adorować Najświętszy Sakrament, podczas gdy inni nie mają takiej możliwości. Jesteśmy również  wdzięczne za to, 

że ustrzegł nas od choroby i pozwolił wznowić pracę wychowawczą z dziećmi. 

Dom we Wrzosowie funkcjonuje i kontynuuje  nadal swoją misję w 80. roku jego istnienia.  Po kapitule skład 

personalny naszego klasztoru uległ niewielkiej zmianie: s. Bogusława wyjechała do Kościerzyny a s. Renata do 

Szymanowa, natomiast przyjechały z Szymanowa s. Deodata i s. Rozalia. We wrześniu ( ze względów zdrowotnych) 

s. Gerarda powróciła do ukochanego Nowego Sącza. Aktualnie wspólnota wrzosowska  liczy 11 sióstr.                                                                                                                                                        

Przedszkole funkcjonuje -  Bogu niech będą dzięki!!! S. Stefania – dyrektorka – czuwa nad zachowaniem 

obowiązujących restrykcji.  Około 90% zapisanych  dzieci uczęszcza do przedszkola. Z wielką radością powróciły 

25. maja po kilkutygodniowej przerwie do salek i na place zabaw. Rodzice także nie ukrywali swojego zadowolenia, 

bo mogli odetchnąć z ulgą. Niektórzy zaczęli bardziej doceniać rolę, jaką odgrywa przedszkole w życiu ich dzieci.                                                                                                    

Koronawirus na szczęście nie zagościł u nas, ale wiedzcie, że mamy się na baczności. 10 grudnia s. Julianna 

obchodziła  25.lecie I ślubów. Świętowałyśmy więc nie tylko 8. grudnia z racji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia 

NMP, ale także dwa dni później. Srebrny Jubileusz naszej siostry był  okazją do dodatkowej radości.                                                                                                                                                                               

Modlimy się codziennie  o zahamowanie pandemii i pamiętamy także o Was Kochane.  Do zobaczenia w 2021 roku 

w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i we Wrzosowie. Będzie nam brakowało wigilijnego spotkania na Kabatach i Waszych 

twarzy !!! Obiecujemy modlitewną  pamięć w Wigilijną Noc – Cichą i Świętą Noc.  Błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia! 


