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Pragnê uwielbiaæ Ciê
w najwiêtszej Eucharystii...
Mi³oæ Twoja porywa mnie
(Z Dziennika duchowego s. Alojzy)
Siostra Alojza Piesiewicz (1902-1971) podjê³a radonie
Bo¿e wezwanie do konsekrowanego ¿ycia. Odda³a siê ca³kowicie Bogu poprzez g³êbiê modlitwy, dynamiczn¹ troskê o
dom zakonny i duchow¹ pomoc wspó³siostrom w realizowaniu powo³ania. Czytaj¹c fragmenty Dziennika Duchowego
podziwiamy dzia³anie ³aski Bo¿ej w konkretnym ludzkim ¿yciu zrealizowanym w benedyktyñskim zakonie.
Z pozosta³ych fragmentów duchowych notatek przemawia ona wiadectwem umi³owania Boga i zatroskaniem o
zbawienie ludzi ¿yj¹cych w wiecie.
Ludzie realizuj¹cy swoje powo³anie w wirze tego wiata czêsto myl¹, ¿e zakon kontemplacyjny w pewien sposób
izoluje od dynamiki aktywnego ¿ycia. Siostra Alojza pokazuje, ¿e ¿ycie konsekrowane ma jak¿e wymown¹ g³êbiê i na
Bo¿y sposób, jest bardzo aktywne. Modlitwa kontemplacyjna, szczególnie przed Najwiêtszym Sakramentem, pozwala
widzieæ wiat poprzez wiarê i oceniaæ wydarzenia ludzkiego
¿ycia w obiektywnym wietle Bo¿ego Objawienia.
5

Teksty siostry Alojzy mog¹ nawet zadziwiaæ modlitewn¹
wra¿liwoci¹ i mi³oci¹ do wszystkich ludzi. Mniszka wskazuje, jak mocno ³aska Bo¿a mobilizuje j¹ do odpowiedzialnoci, nie tylko za swoje zbawienie, ale tak¿e za dowiadczenie
wiecznego dobra przez innych. Ze wzglêdu na odkupieñcz¹
ofiarê Jezusa Chrystusa gotowa jest ona powiêciæ swoje ¿ycie za ca³¹ ludzkoæ, ludzi osobicie nieznanych i geograficznie bêd¹cych daleko, byleby tylko poznali oni mi³oæ Zbawiciela.
Zakonne ¿ycie siostry Alojzy Piesiewicz zwi¹zane by³o w
wiêkszoci z £om¿¹. Benedyktyñskie dziedzictwo, tak¿e
dziêki tej osobie, znaczy historiê naszego miasta. Wyra¿am
wdziêcznoæ Bogu za wielowiekow¹ ju¿ obecnoæ Opactwa
Mniszek Benedyktynek w £om¿y. Dziêkujê Siostrom za ich
¿ycie Bogu konsekrowane i modlitwy ogarniaj¹ce miasto,
diecezjê i wiat.
Od przejcia siostry Alojzy do wiecznoci minê³o ju¿ ponad 30 lat. Jej duchowe dowiadczenia, dziêki wiat³u ³aski
Bo¿ej, s¹ aktualne i nowe. Niech one mobilizuj¹ nas do realizowania wiêtoci - wysokiej, ewangelicznej miary naszego
zwyk³ego chrzecijañskiego ¿ycia.
M³odzie¿ za, poprzez duchowy kontakt z siostr¹ Alojz¹,
niech zawsze dokonuje wyboru Boga i drogi ¿yciowej przez
Niego wskazanej.
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Wstêp
Podczas IV pielgrzymki do ojczyzny w 1991 r. Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II nawiedzi³ £om¿ê. W czasie Mszy w.
sprawowanej 4 czerwca o godz. 17.35 dary ofiarne nios³y
m.in. siostry zakonne. Jedn¹ z nich by³a Matka Ksieni z
Opactwa Mniszek Benedyktynek w £om¿y Laurencja Bokuniewicz. Przyjmuj¹c dary papie¿, jak wspomina siostra Laurencja, zamieni³ z ni¹ kilka zdañ na temat siostry Alojzy Piesiewicz. Siostra nie ¿y³a ju¿ od 20 lat. Zadziwiaj¹ce, ¿e po tak
d³ugim czasie Ojciec wiêty pamiêta³ o mniszce z £om¿y.
Jak siê okaza³o, istnia³a korespondencja pomiêdzy siostr¹
Alojz¹ Piesiewicz i Arcybiskupem Krakowskim Kardyna³em
Karolem Wojty³¹. Korespondencja ta zostanie omówiona w
dalszej czêci niniejszego opracowania.
Kim by³a siostra Alojza? Jakie by³o jej ¿ycie duchowe?
Dlaczego pozosta³a tak d³ugo w pamiêci papie¿a i innych
osób? Jaki wp³yw mia³a na Opactwo Mniszek Benedyktynek
z £om¿yñskiego klasztoru? Co po niej zosta³o?
Na te pytania spróbujemy po czêci odpowiedzieæ w niniejszej publikacji. Mo¿emy powiedzieæ inaczej  to siostra
Alojza zaprezentuje siebie, swoje ¿ycie poprzez wydobycie
na wiat³o dzienne fragmentów jej Dziennika duchowego.
Siostra Alojza pisa³a du¿o, jak na mo¿liwoci czasowe i
okolicznoci, w których przysz³o realizowaæ jej powo³anie
zakonne. Systematycznie i skrupulatnie pisa³a kronikê opactwa, nie wy³¹czaj¹c okresu II wojny wiatowej. Trzeba by³o
du¿o powiecenia, wytrwa³oci, cierpliwoci i heroizmu
wrêcz, by w dniach zagro¿enia i lêku znaleæ czas i si³y na
spisywanie wydarzeñ zaistnia³ych w klasztorze i w miecie.
Jak siê póniej okaza³o, kronika ta stanowi cenne ród³o historyczne dla £om¿y, szczególnie jeli chodzi o okres wojen7

ny. Dokument, obejmuj¹cy czas okupacji, zosta³ wydany
drukiem1.
Siostra Alojza pisa³a tak¿e Dziennik duchowy. Jest to
wiadectwo wiary, modlitwy i rozwoju ¿ycia duchowego.
Dokument pokazuje tak¿e realizacjê ¿yciowego powo³ania.
Istot¹ dzienników duchowych s¹ modlitwy. Trzeba zaznaczyæ, ¿e kontakt cz³owieka z Bogiem jest rzeczywistoci¹
trudn¹ do opisywania. Werbalizowanie i spisywanie dowiadczeñ duchowych nie oddaje w pe³ni ca³ej rzeczywistoci ducha. Niemniej, ten kto tego dokonuje jest zazwyczaj
zachwycony Bogiem i w sposób ludzki przekazuje to, jak
dowiadcza ³aski i w jaki sposób na ni¹ odpowiada.
Dla teologii duchowoci dziennik duchowy stanowi cenne
ród³o. Niewiele osób podejmuje siê bowiem takiego zadania.
Niestety, Dziennik duchowy siostry Alojzy zagin¹³. Siostra Marta Bartosiewicz (zmar³a 29 grudnia 2001), na swój
u¿ytek, poczyni³a wczeniej wypisy z orygina³u. Pozosta³y
zatem fragmenty nosz¹ce znamiona osoby kopiuj¹cej 2. Nie
ma mo¿liwoci odtworzenia Dziennika w ca³oci. To, co
pozosta³o, mo¿na nazwaæ okruchami, promieniami, czy
te¿ fragmentami piêknej mozaiki, która zaginê³a. Pragniemy przekazaæ czytelnikowi swoiste duchowe wiadectwo, by
ukaza³y siê na zewn¹trz: rozwój wiary, radoæ z powo³ania
i piêkno ¿ycia przepe³nionego ³ask¹ konkretnej osoby.
W ocala³ych fragmentach odnajdujemy trzy formy pisania. S¹ to notatki siostry z rekolekcji zakonnych, które odby³y siê w 1936 r. w opactwie, spis najwa¿niejszych dat z ¿ycia
siostry  od narodzin do 1926 roku oraz w czêci zasadniczej
 modlitwy mniszki, akty oddania siê Jezusowi i refleksje dotycz¹ce stanu duszy.
1

2
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A. Piesiewiczówna, Kronika Panien Benedyktynek Opactwa wiêtej Trójcy w
£om¿y 1939-1945 (Czas wojny, czas okupacji sowieckiej i niemieckiej. £om¿a
w strefie frontowej. Czas zniewolenia), Towarzystwo Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej, £om¿a 1995.
A. Piesiewicz, Dziennik duchowy, fragmenty, rêkopis, archiwum Opactwa Przenajwiêtszej Trójcy Mniszek Benedyktynek w £om¿y.

Dokonana przez nas analiza pozwoli³a utworzyæ poszczególne rozdzia³y publikacji. Przyczyni siê to do lepszego
zrozumienia tekstu napisanego przez siostrê Alojzê.
Fragmenty Dziennika duchowego poprzedza ¿yciorys
siostry Alojzy Piesiewicz napisany przez siostrê Paulê Malczewsk¹3. Zarówno ¿yciorys jak i poszczególne rozdzia³y
tekstu opatrzone s¹ komentarzami redaktora. Od redaktora
pochodz¹ równie¿ tytu³y rozdzia³ów, podzia³ tekstu na akapity oraz ujednolicenie pisowni. Uczyniono tak, by bardziej
uwypukliæ podstawowe treci ¿ycia duchowego interesuj¹cej
nas osoby oraz w tym celu, by tekst by³ bardziej przejrzysty.
Wydawa³o siê te¿ uzasadnione zarysowanie na pocz¹tku
t³a duchowoci benedyktyñskiej i krótkiej historii Opactwa
Mniszek Benedyktynek w £om¿y. Publikacjê zwieñcz¹ wiadectwa sióstr, które zetknê³y siê z matk¹ Alojz¹ oraz refleksja
ks. dra Andrzeja Mia³chowskiego dotycz¹ca Dziennika duchowego.
Siostra prowadzi³a obfit¹ korespondencjê. W archiwum
zakonnym pozosta³y listy do niej kierowane. Uznano za stosowne, koñcz¹c pracê, zasygnalizowaæ treci odnosz¹ce siê
do osobowoci siostry zawarte w niektórych listach.
Wartoci duchowe cz³owieka s¹ cennym darem dla innych. Siostra Alojza dzieli siê z nami dobrem, które najg³êbiej
zapisane by³o w jej sercu. Przyjmijmy z wdziêcznoci¹ ten
dar nosz¹cy lady ³aski Bo¿ej.

3

P. Malczewska, ¯yciorys siostry Alojzy Piesiewicz, rêkopis, archiwum Opactwa
Przenajwiêtszej Trójcy Mniszek Benedyktynek w £om¿y.
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I
Benedyktyñskie lady
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Ogólne wiadomoci o duchowoci
benedyktyñskiej
Zakony benedyktyñskie pochodz¹ od w. Benedykta z
Nursji ( ur. ok. 480  +547) Istniej¹ mêskie i ¿eñskie klasztory
oparte na Regule ojca za³o¿yciela. w. Scholastyka (siostra
w. Benedykta) uchodzi za matkê ¿eñskiej ga³êzi sióstr benedyktynek.
Mniszki powiêcaj¹ siê ca³kowicie Panu Bogu poprzez
oddzielenie siê od wiata, modlitwê, pracê i ¿ycie we wspólnocie. Zasadniczy wp³yw na ¿ycie klasztoru, jak i indywidualnej siostry zakonnej ma Regu³a. Regu³a w. Benedykta posiada swoj¹ specyfikê. Podkrela ona nastêpuj¹ce cechy formuj¹ce ¿ycie osoby Bogu konsekrowanej:
 bojañ Bo¿¹ (wiadomoæ i dowiadczenie obecnoci Bo¿ej),
 s³uchanie (odnosi siê do Boga i ludzi),
 pos³uszeñstwo (poprzez nie osi¹ga siê pe³niê oddania Bogu),
 roztropnoæ (cnota ta wg w. Benedykta jest  matk¹ cnót),
 pokorê (cnota ta prowadzi do chrzecijañskiej pe³ni),
 mi³oæ (uwieñczenie 12 stopni pokory),
 modlitwê i liturgiê (punkty centralne ¿ycia mniszego),
 pracê (w tradycji benedyktyñskiej has³o módl siê i pracuj).
W codziennym ¿yciu du¿¹ rolê odgrywa lectio divina.
Oznacza to w tradycji mniszej lekturê Pisma w. i pism Ojców Kocio³a.
Duchowoæ benedyktyñska jest ukierunkowana szczególnie na osobê Jezusa Chrystusa: niczego nie przedk³adaæ nad
mi³oæ Chrystusa4.
4

M. Chmielwski, E. Walewander, Benedyktyñska szko³a duchowoci, w: M.
Chmielewski (red.), Leksykon duchowoci katolickiej, Wydawnictwo M, Lublin  Kraków 2002, 74-77.
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Do istoty mniszego ¿ycia nale¿¹ luby. Benedyktyñskie
luby maj¹ swoj¹ specyfikê. Nale¿¹ do nich bowiem nie tylko
ubóstwo, czystoæ i pos³uszeñstwo, ale tak¿e nawrócenie obyczajów (d¹¿enie do doskona³oci) i sta³oæ miejsca. Mo¿na
mówiæ zatem o piêciu lubach w benedyktyñskim zakonie5.
Zakony benedyktyñskie mia³y ogromny wp³yw nie tylko
na swoich cz³onków, ale na duchowy wymiar ca³ego Kocio³a. Szczególnie za przyczyni³y siê do rozwoju kultury duchowej i materialnej naszego kontynentu. Ojciec wiêty Pawe³ VI og³aszaj¹c w 1964 r. w. Benedykta patronem Europy
wymieni³ trzy elementy dzia³alnoci zakonu: krzy¿, ksi¹¿kê
i p³ug6.

Opactwo Trójcy Przenajwiêtszej Mniszek
Benedyktynek w £om¿y
Pierwsze siostry benedyktynki przyby³y do £om¿y 12
czerwca 1628 r. By³ to poniedzia³ek w oktawie uroczystoci
Trójcy Przenajwiêtszej. Usadowienie siê klasztoru w £om¿y
poprzedzone by³o fundacj¹ istniej¹c¹ od 1621 roku z inicjatywy Zofii Dulskiej  ksieni klasztoru toruñskiego i wojewody
Adama Kossobudzkiego, który z bratem Stanis³awem zadba³
o uposa¿enie opactwa7.
Pierwszym miejscem pobytu sióstr by³ drewniany klasztor
na Popowej Górze przy kociele rozes³ania Aposto³ów. Ju¿ w
1628 r., a wiêc w roku instalacji, do klasztoru wst¹pi³o 25
kandydatek.8 Od samego pocz¹tku obecnoæ sióstr benedyktynek w £om¿y by³a ceniona ze wzglêdu na ¿ycie powiêcone Bogu i ¿ywy orodek modlitewny. £om¿ynianie odwdziêczali siê mniszkom za modlitwê i obecnoæ, zapewniaj¹c im
rodki do ¿ycia poprzez liczne darowizny.
5

6
7
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D. Godlewska, Cz. Brodzicki, Mniszki Benedyktynki w Opactwie Przenajwiêtszej Trójcy w £om¿y 1628-2000, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej,
£om¿a 2000, 43.
M. Chmielewski, dz. cyt., 74.
D. Godlewska, dz. cyt., 33-34.

W 1763 r. siostry odst¹pi³y klasztor Ojcom Kapucynom,
same za przenios³y siê na Stokowa Górê, gdzie zosta³ wzniesiony drewniany klasztor i koció³ pod wezwaniem Trójcy
wiêtej i Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny. W tym
miejscu mniszki przebywaj¹ do dzisiaj9.
W latach 1856-1863 wybudowano i konsekrowano koció³ murowany. Z biegiem czasu wznoszono inne budowle
murowane. Burze dziejowe nie oszczêdzi³y opactwa. Klasztor ucierpia³ szczególnie w czasie restrykcji pruskich w 1796
roku. Po wojnach napoleoñskich omal nie dosz³o do przeniesienia zakonu do Sierpca (w klasztorze ³om¿yñskim by³o zaledwie 6 zakonnic)10.
Opactwo ponios³o straty w czasie powstania listopadowego, pierwszej wojny wiatowej i okupacji bolszewickiej w
1920 r. Mimo dziejowych trudnoci klasztor trwa³, znacz¹c
£om¿ê benedyktyñsk¹ duchowoci¹.
W 1939 roku, w wyniku rozpoczêcia II wojny wiatowej,
ca³y zespó³ klasztorny zosta³ zburzony i spalony. Siostry rozesz³y siê grupami po okolicznych miejscowociach. Najwiêcej
sióstr przebywa³o w Tabêdzu k. Zambrowa. Niektóre z sióstr
zosta³y jednak w miecie. £om¿y nie opuci³a interesuj¹ca nas
siostra Alojza Piesiewicz. Z historyczn¹ dok³adnoci¹ pisa³a
kronikê tych tragicznych dni. Jest to w naszym miecie jedyny dokument tego rodzaju z okresu II wojny wiatowej11.
Po wojnie natychmiast odbudowywano wi¹tyniê staraniem i prac¹ sióstr benedyktynek, zatroskaniem wiernych
£om¿y z pomoc¹ dobroczyñców z ca³ej Polski. Tempo by³o
zadziwiaj¹ce. Koció³ wzniesiono z gruzów w ci¹gu jednego
roku. Nastêpnie etapami odbudowywano pozosta³e obiekty12.
Siostra Alojza po³o¿y³a w tym zakresie ogromne zas³ugi.

8
9
10
11
12

Tam¿e, 36.
W. Jemielity, Diecezja £om¿yñska, Kuria Diecezjalna w £om¿y, £om¿a 1990, 141.
D. Godlewska, dz. cyt. 37.
Tam¿e, 39.
A. Piesiewiczówna, dz. cyt., 9.
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Miasta bez kocio³ów i zakonów nie maj¹ ducha. £om¿a
jest szczêliwa obecnoci¹ osób konsekrowanych Bogu i modl¹cych siê nieustannie za innych. Obecnie w Opactwie £om¿yñskim swoje powo³anie realizuje 18 sióstr zakonnych.
Uroczystoci odpustowe w kociele ³om¿yñskich benedyktynek (10 lutego  w. Scholastyki, 14 lutego  w. Walentego,
Trójcy Przenajwiêtszej, 11 lipca  w. Benedykta), gromadz¹
licznych wiernych. Codziennie za spotkaæ mo¿na tam wielu ludzi zatopionych w modlitwie, któr¹ wspieraj¹ siostry
swoim officium, cierpieniem i ¿yciem.
W tym roku sk³adamy Bogu szczególne dziêki za 375 lat
obecnoci mniszek w miecie £om¿a.
W duchowe, wiekowe dziedzictwo ³om¿yñskiego opactwa wpisane jest wietlane ¿ycie siostry Alojzy Piesiewicz.
Szkoda, ¿e z jej Dziennika duchowego zosta³y jedynie
fragmenty. S¹ one jednak bardzo cenne i warto siê nad nimi
pochyliæ, by ubogaciæ siê duchowo, uradowaæ znakami i
wiadectwem prostego zakonnego ¿ycia.
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II
¯yciorys siostry Alojzy Piesiewicz
(Napisany przez siostrê Paulê Malczewsk¹)
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Wprowadzenie
¯yciorys Matki Ksieni Alojzy Piesiewicz, zamieszczony w
tej pozycji napisa³a siostra Paula Malczewska. Siostra Paula
wst¹pi³a do klasztoru Panien Benedyktynek w £om¿y w
1945 roku maj¹c 16 lat. W opactwie ³om¿yñskim przebywa³a ok. 30 lat. W 1975 roku wyjecha³a do Izraela. Obecnie
swoje powo³anie zakonne realizuje w klasztorze klauzurowym Sióstr Benedyktynek na Górze Oliwnej w Jerozolimie.
Od pocz¹tku pobytu w ³om¿yñskim opactwie siostra
Paula zna³a siostrê Alojzê. Dla m³odej postulantki s. Alojza
by³a Mistrzyni¹ i Matk¹. Pomiêdzy tymi dwiema osobami zawi¹za³a siê g³êboka wiê oparta na wierze oraz odczytywaniu i realizowaniu powo³ania mniszego. Elementy ludzkie
odegra³y w tej relacji te¿ ogromn¹ rolê. Siostry rozumia³y siê
znakomicie. Bêd¹c Ksieni¹, matka Alojza ceni³a bardzo siostrê Paulê. Ta za, jak wynika z ¿yciorysu, zna³a niekiedy w
detalach, wszystkie wa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia swojej
prze³o¿onej. Ostatni list matki Alojzy, pisany ze szpitala w
Bia³ymstoku, adresowany jest bezporednio do siostry Pauli.
¯yciorys siostry Alojzy jest specyficzny. Napisany zosta³ z
potrzeby serca w pierwsz¹ rocznicê jej mierci. Autorka nie
ogranicza siê tylko do podania faktów z ¿ycia siostry Alojzy,
ale mówi nam o tym, jak opisywana osoba patrzy³a na Boga
i wiat i jak prze¿ywa³a swoje powo³anie. Wynika z tego, ¿e
siostra Paula by³a mocno wtajemniczona nie tylko w zewnêtrzny wymiar ¿ycia interesuj¹cej nas osoby, ale zna³a
wiele z jej ¿ycia duchowego.
Inna p³aszczyzna ¿yciorysu to spojrzenie autorki na swoj¹ prze³o¿on¹. Jest to spojrzenie nacechowane wdziêcznoci¹, podziwem i duchowym ciep³em. Siostra Paula podaje
pozytywne cechy Matki Ksieni. Bylibymy w b³êdzie, gdyby19

my stwierdzili, ¿e jest to ¿yciorys bardzo subiektywny. Otó¿
autorka ze wzglêdu na prawdê, przywi¹zanie i mi³oæ do
prze³o¿onej, stara siê o obiektywizm w ¿yciorysie. Pokazuje
zatem tak¿e trudnoci ¿yciowe i s³abe strony siostry Alojzy.
Wród nich wylicza trudnoci z pos³uszeñstwem zakonnym
oraz ujawniaj¹c¹ siê porywczoæ.
¯yciorys jest cenny ze wzglêdu na przedstawienie, w
miarê dok³adnie, dat z ¿ycia siostry Alojzy, ze wzglêdu na
pokazanie relacji istniej¹cych w zakonie miedzy siostrami i
siostr¹ Alojz¹ oraz ze wzglêdu na osobiste ustosunkowanie
siê autorki do tej, o której daje wiadectwo.
Jeli chodzi o proporcje opisanych wydarzeñ z ¿ycia siostry Alojzy, to wydaje siê, ¿e nieproporcjonalnie du¿o miejsca
zajmuje opis wydarzeñ koñcz¹cych jej ¿ycie. Jest to ca³kowicie zrozumia³e. ¯yciorys powsta³ rok po mierci. Wydarzenia
ostatnie by³y jeszcze bardzo wie¿e w umyle i sercu autorki,
dlatego te¿ zajmuj¹ wiêcej miejsca. Takie przedstawienie
wiadczy o g³êbokich relacjach istniej¹cych miêdzy osobami i
ludzkim bólu po mierci jednej z osób.
W ¿yciorysie odnajdziemy podstawowe daty z ¿ycia siostry Alojzy. Umieszczone s¹ one jednak w kontekcie charakterystyki osoby. Niektórych dat za brak. Przystêpuj¹c do refleksji nad ¿yciem siostry tak zas³u¿onej dla ³om¿yñskiego
opactwa przedstawiamy w skrócie najwa¿niejsze daty z jej
¿ycia.
Stanis³awa Piesiewicz (Alojza  imiê zakonne) urodzi³a
siê 1 maja 1902 w Maciejowicach, Diecezji Siedleckiej. Do zakonu w £om¿y wst¹pi³a 30 czerwca 1922 r. 13 stycznia 1924 r.
z³o¿y³a profesjê monastyczn¹. W zakonie pe³ni³a funkcjê
m.in. ekonomki, mistrzyni II chóru sióstr, prowadzi³a te¿ odbudowê kocio³a i klasztoru po zburzeniu tych obiektów w
czasie II wojny wiatowej.
Na podstawie dekretu Jego Eminencji Ksiêdza Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, Prymasa Polski pe³ni³a w latach 1963
-1965 urz¹d ksieni w Stani¹tkach, a od 1965 do 1971 roku w
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£om¿y13. Zmar³a 7 marca 1971 r. po 49 latach realizowania
powo³ania zakonnego.14
Wejcie w wydarzenia z historii ¿ycia osoby Bogu konsekrowanej niech pomo¿e nam lepiej i g³êbiej rozumieæ i realizowaæ nasze powo³anie ¿yciowe.

¯yciorys
Jak g³êboko trzeba dr¹¿yæ, a¿eby dotrzeæ do otch³ani g³êbin
(Bernanos)
7 marca minê³a rocznica mierci p. Matki Ksieni Alojzy.
Do tej pory trudno nam jeszcze uwierzyæ w fakt, ¿e Jej ju¿
nie ma wród nas. Zawsze czynna, oddana bez reszty, wszêdzie zostawia³a po sobie lad. By³a znana wielu zakonom, a
zw³aszcza w ca³ej Kongregacji. Nie by³o chyba ani jednej Kapitu³y Generalnej czy zjazdu, aby w nich nie uczestniczy³a
czynnie. Pragniemy przeto daæ nieco poznaæ, choæ nieudolnie, tê tak bogat¹ osobowoæ, która potrafi³a po³¹czyæ zewnêtrzn¹ i poch³aniaj¹c¹ aktywnoæ z g³êbokim ¿yciem wewnêtrznym.
Dzieciñstwo i m³odoæ
Kolebk¹ urodzenia Matki Ksieni Alojzy Piesiewicz by³y
s³ynne Maciejowice.( Siostra Paula zapewne myla³a o Maciejowicach pod Krakowem. Miejscem urodzenia siostry Alojzy by³y
Maciejowice w Diecezji Siedleckiej.  Przypis redaktora.) Nic wiêc
dziwnego, ¿e przez ca³e Jej ¿ycie przewija siê wielki patriotyzm, odwaga i bezgraniczna ofiarnoæ. wiat³o dzienne ujrza³a dnia 1 maja 1902 r. i jakby na potwierdzenie cech swe13

14

W zakonach benedyktyñskich matkê ksieni wybieraj¹ siostry. W wyj¹tkowych
sytuacjach matka ksieni mo¿e byæ mianowana przez w³adze kocielne.
S. Alojza Piesiewiczówna, dz. cyt., 3.
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go przysz³ego charakteru otrzyma³a na chrzcie w., ósmego
dnia od swego urodzenia, imiê w. Stanis³awa biskupa i mêczennika.
Narodzenie ma³ej Stasi przynios³o wielk¹ radoæ rodzicom. Dot¹d bowiem nie mogli doczekaæ siê potomstwa, co
by³o wielkim zmartwieniem zw³aszcza dla strapionej matki,
która w tajemnicy przed mê¿em z³o¿y³a przyrzeczenie Matce Najwiêtszej powiêciæ narodzone dzieciê na s³u¿bê Bogu.
Gdy dziewczynka podros³a, oddano j¹ do przedszkola,
które prowadzi³y SS. Rodziny Maryi. Tu pod wp³ywem pobo¿nych zakonnic zakie³kowa³y w ma³ej pierwsze zal¹¿ki powo³ania. Pewnego razu jedna z sióstr mówi³a dzieciom o dziewictwie Niepokalanej i o Jej wybraniu na Matkê Dzieci¹tka Jezus.
Stasia s³ysz¹c o tym zamyli³a siê: je¿eli Matka Bo¿a za to, ¿e
by³a dziewic¹ dosta³a ma³ego Jezusa, to co te¿ ja dostanê, gdy
bêdê dziewic¹? I odt¹d ta myl nie dawa³a jej spokoju.
Maj¹c lat osiem odby³a pierwsz¹ spowied w. a nastêpnego roku, 4 lipca przyst¹pi³a do Sto³u Pañskiego.  Nic nie wiemy o jej prze¿yciach tego niezapomnianego dnia, ale du¿o
daje do mylenia notatka skrelona jej rêk¹, i¿ tego roku w
grudniu z³o¿y³a lub czystoci w rêce Niepokalanej Dziewicy.
Dzieciêc¹ jej dusz¹ kierowa³ wówczas dowiadczony spowiednik O. Beniamin Zontag kapucyn. Za jego te¿ rad¹ zosta³a w
1918 r. tercjark¹ III Zakonu w. Franciszka. W 1919 r. otrzyma³a sakrament Bierzmowania i tego¿ roku w grudniu zosta³a
przyjêta do Sodalicji Mariañskiej. M³oda, pobo¿na panienka
coraz powa¿niej zaczê³a myleæ o wst¹pieniu do klasztoru.
Myl ta absorbowa³a j¹ przez wszystkie lata szkolne. Jedynym
po¿¹daniem sta³ siê dla niej Karmel. Rodzice jednak, pomimo,
¿e Bóg obdarzy³ ich jeszcze dwoma córkami, sprzeciwiali siê
kategorycznie, zw³aszcza ojciec, który uparcie powtarza³:
Wolê ciê widzieæ, moja córko, w trumnie ni¿ w zakonie. Stasia ogromnie z tego powodu cierpia³a, a dogadzaj¹c ojcu obra³a zawód nauczycielki ludowej.
Wkrótce zapad³a na zdrowiu. Na domiar z³ego O. Beniamin zosta³ przeniesiony do klasztoru OO. Kapucynów w
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£om¿y. W wewnêtrznej rozterce sama na w³asna rêkê zaczê³a próbowaæ szczêcia. Bez wiedzy rodziców zg³osi³a siê do
SS. Karmelitanek Bosych w Krakowie na £obzowskiej. W¹t³a
jej budowa, kaszel i p³omieñ w czarnych oczach zdradza³y
grulicê. SS. Karmelitanki odmówi³y przyjêcia. Wówczas niespodziewanie zapozna³a siê z SS. Prezentkami w Krakowie,
które zgodzi³y siê przyj¹æ j¹ i zaproponowa³y wietne warunki do dalszego kszta³cenia. M³oda nauczycielka ucieszy³a
siê bardzo, lecz po jakim czasie zerwa³a kontakt, poniewa¿
czu³a poci¹g do ¿ycia kontemplacyjnego.
Grulica zaczê³a robiæ du¿e postêpy i myl o mierci zaczê³a wypieraæ myl o klauzurze. Potrzebowa³a pociechy duchowej i dobrej rady. Nie namylaj¹c siê d³ugo pojecha³a do
£om¿y i tu u kratek konfesjona³u rozegra³a siê scena godna
pióra poety. O. Beniamin nie móg³ uwierzyæ, by Bóg da³ komu ³askê powo³ania, a nie da³ mo¿liwoci do jego zrealizowania. Kaza³ przeto zaraz iæ do klasztoru PP. Benedyktynek
³om¿yñskich, u których by³ zwyczajnym spowiednikiem i
prosiæ o przyjêcie. Pos³uszna panienka posz³a i wbrew wszelkim ludzkim rozumowaniom zosta³a przyjêta przez ówczesn¹ Pannê Ksieni. Ze wst¹pieniem musia³a poczekaæ a¿ do
zakoñczenia roku szkolnego. Uszczêliwiona i pe³na nadziei
w powrotnej drodze wst¹pi³a na Jasn¹ Górê i tu, u stóp Dziewiczej Matki, zosta³a cudownie uzdrowiona. Rozpromieniona wróci³a do domu i w tajemnicy przed rodzicami zaczê³a
szykowaæ sobie wyprawê zakonn¹.
¯ycie zakonne
Nadszed³ wreszcie upragniony dzieñ 29 czerwca 1922 r.
¯egnana tylko przez rodzinne lasy i pola opuci³a na zawsze
domowe pielesze i nazajutrz, tj. 30 czerwca serdecznie witana przez zakonnice przest¹pi³a próg starego opactwa benedyktyñskiego w £om¿y.
Swoimi serdecznymi listami koi³a ból stroskanych rodziców, a oni 6 stycznia 1923 r. widz¹c sw¹ córkê radosn¹ i
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promieniuj¹ca, obleczon¹ w habit, dali siê przejednaæ i
udzielili b³ogos³awieñstwa na now¹ drogê ¿ycia. W rok póniej siostra Alojza, takie imiê otrzyma³a przy ob³óczynach,
z³o¿y³a profesjê monastyczn¹. O jej szczêciu mo¿emy dowiedzieæ siê z pozostawionych notatek: (...) czas postulatu,
nowicjatu i profesji  to jeden nieustanny hymn mi³oci (...).
Rozkochana w Bogu, pe³na m³odzieñczych idea³ów nie odczuwa³a kolców ¿ycia zakonnego. S¹ to pierwsze lata po odzyskaniu niepodleg³oci pañstwowej. Klasztor cudem uchroniony od kasaty, mieci³ w sobie wiêkszoæ starszych wiekiem
zakonnic i potrzebowa³ remontu. Tote¿ s. Alojza nie posiada³a siê z radoci, gdy do furty klasztornej zaczê³y pukaæ powo³ania. W 1929 r. wraz z trzema m³odymi towarzyszkami
otrzyma³a Konsekracjê Dziewic.
M³oda zakonnica ca³ym swym czu³ym sercem, gor¹co kocha³a nie tylko swój klasztor, ale ca³y Zakon Benedyktyñski i
czu³a siê dumna z przynale¿noci do córek w. O. Benedykta. Nie szczêdzi³a si³ ani trudu, by w klasztorze panowa³
duch w. Patriarchy. Ogromnie kocha³a liturgiê i przepiêkne
gregoriañskie melodie, które dopiero zaczê³y wprowadzaæ siê
w tym klasztorze. Jak¿e siê cieszy³a, kiedy w roku 1931 przyjecha³ opat Vykoukal z Pragi celem przeprowadzenia wizytacji wszystkich klasztorów mniszych Regu³y w. Benedykta
i zapowiedzia³ utworzenie Kongregacji z polskich benedyktynek. A wiêc zakonna £om¿a nie bêdzie ju¿ samotna. Zapewne zakonnice darzy³y j¹ zaufaniem, skoro w 1939 r. zosta³a
wybrana delegatk¹ na zjazd pierwszej Kapitu³y Generalnej
Kongregacji.
Inteligentna, energiczna i przedsiêbiorcza mia³a nieraz
k³opoty z pos³uszeñstwem. Zawsze jednak pragnê³a utrzymywaæ dobre stosunki z prze³o¿onymi. Ogromnie prze¿ywa³a,
gdy zasz³o jakie nieporozumienie. Wylewa³a wówczas gorzkie ³zy, gdy¿ z natury by³a bardzo uczuciowa. Upokarza³a
siê wewnêtrznie i zadawa³a sobie ostre pokuty, byle tylko nie
obni¿yæ lotu.
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Potrafi³a d³ugie nocne godziny przelêczeæ u stóp Króla
mi³oci i tam czerpa³a si³y do walki ze sw¹ bogat¹, nieujarzmion¹ natur¹. Walka ta trwa³a do samej mierci z t¹ tylko
ró¿nic¹, ¿e w ostatnich latach by³a spokojniejsza i by³a to ju¿
walka dowiadczonego wodza.
M³oda zakonnica sumiennie wype³nia³a swoje obowi¹zki:
szy³a, robi³a robótki szyde³kowe, dawa³a korepetycje z matematyki, pomaga³a w kuchni. Do ka¿dej pracy wnosi³a czêæ
swego zapa³u. Oddawa³a siê ca³a. Nie zna³a po³owicznoci.
Rok 1939. Wojna, ruiny klasztoru, rozproszenie zakonnic.
Siostra Alojza trwa³a na posterunku do koñca. W najtragiczniejszych chwilach nie opuci³a £om¿y i jak wierny stró¿ z
kilkoma zakonnicami strzeg³a wiêtych popio³ów w opuszczonym i ostrzeliwanym miecie.
Po wojnie z wrodzon¹ werw¹ zabra³a siê do pracy. Zdawa³oby siê, ¿e lata wojny i nowe warunki w jakich klasztor
siê znalaz³, wyzwoli³y w niej wie¿¹ energiê i ukryte si³y.
Jako przeorysza by³a praw¹ rêk¹ Matki Ksieni Marii. Jako
mistrzyni nowicjatu z icie macierzyñsk¹ opiek¹ troszczy³a
siê o powierzone swej pieczy postulantki. Jako szafarka  nie
zna³a spoczynku we dnie i w nocy. Dwoi³a siê i troi³a. Niczym dla niej by³y nie¿ne zawieje i mrozy. Wraz z najêtymi
pracownikami jedzi³a do lasu i ca³ymi dniami by³a z nimi
przy wyrêbie potrzebnego budulca. W niedziele robi³a wypady na kwesty przy kocio³ach. Wszystkie drzwi urzêdów, nawet ministrów sta³y dla niej otworem. Nie zna³a co to strach,
lêk, cofanie siê. Mia³a zawsze przy sobie figurkê w. Józefa,
do którego ¿ywi³a szczególne nabo¿eñstwo. Jemu wszystko
poleca³a, a sama spokojnie wielbi³a mi³osierdzie Boga. Jej to
w du¿ej mierze zawdziêczamy, ¿e ju¿ w 1950 r. mog³ymy
zamieszkaæ w odbudowanym klasztorze.
Matka Alojza by³a tytanem pracy i powiêcenia. Gdy siostry zasypia³y snem spokojnym po ca³odziennym trudzie, ona
robi³a rachunki, pisa³a korespondencjê, kronikê, a potem sz³a
do oratorium oddaæ ho³d Wcielonej Mi³oci. I tak by³o do
koñca ¿ycia.
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Siostra Alojza nikogo te¿ nie chcia³a zas³oniæ swoj¹ osob¹.
Potrafi³a zawsze dojrzeæ drugiego cz³owieka, podnieæ go i
podaæ mu rêkê. Czu³o siê w niej oparcie. Przy niej by³o bezpiecznie. Z ni¹ mo¿na by³o porozmawiaæ na wszystkie tematy. Nie krêci³a siê tylko ko³o siebie, ale umia³a m¹drze patrzeæ
w dal i odkrywaæ nowe horyzonty. Sama cierpia³a du¿o i rozumia³a cierpienie. Gotowa by³a przebaczaæ w ka¿dej chwili, a nawet sama wychodzi³a naprzeciw jeli widzia³a skruchê winowajcy, byle tylko z ca³¹ prawd¹ odmówiæ Ojcze
nasz.
Dominuj¹c¹ cech¹ jej charakteru by³o poczucie humoru
i dowcip, które nie opuci³y jej nawet na ³o¿u boleci. Zawsze mia³a dla ka¿dego jakie ciep³e s³owo okraszone mi³ym dowcipem. We wczesnej m³odoci du¿o walczy³a z t¹
¿artobliwoci¹. Ró¿norodne cierpienia, przykroci i niezwyk³a uczuciowoæ wy¿³obi³y na jej obliczu jaki dziwny smutek, tak ¿e czêsto nazywa³ymy J¹ matk¹ boleci, ale dla
swego niezwyk³ego humoru, bezporednioci i prostoty by³a
bardzo kochana. Matka Alojza dla nikogo nie by³a obojêtna: jeli nie kochano jej  to szanowano. By³a jak razowy,
zdrowy chleb.
¯aden prorok nie ma czci w ojczynie swej  powiedzia³ Jezus. Dopiero gdy w 1963 r. s. Alojza zosta³a powo³ana na Ksieniê Stani¹ckiego opactwa, zakonnice zrozumia³y
kogo trac¹. P³acz towarzyszy³ jej wyjazdowi i trudno nam
by³o pogodziæ siê z t¹ strat¹. Zabraknie nam teraz serca
napisa³a jej na po¿egnanie towarzyszka lat nowicjackich. I
Matka równie¿ bolenie odczu³a to rozstanie. By³o to jakby
rozdarcie. W Stani¹tkach, skoro tylko rozejrza³a siê w sytuacji, zaraz przyst¹pi³a do dzie³a z ca³ym rozmachem. Nie liczy³a siê ani z krytyk¹, ani z pochwa³ami. Zapatrzona w
Boga szuka³a tylko Jego woli. Tote¿ z ca³ym spokojem przyjê³a tê wolê, gdy w 1965 r. otrzyma³a dekret powrotu do £om¿y. A musia³o Jej byæ bardzo ciê¿ko zostawiæ dopiero co rozpoczêt¹ i tak dobrze zapowiadaj¹c¹ siê pracê. Jego Eminencja Kardyna³ Karol Wojty³a i ówczesny Arcybiskup Krakowa
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pisa³ do niej: Po ludzku sadz¹c, Matka powinna zostaæ w
Stani¹tkach, ale Bóg lepiej wie, co lepsze.
Po przyjedzie ze Stani¹tek da³o siê zauwa¿yæ u niej jaki
upadek si³. Jednak zabra³a siê do pracy z dawn¹ energi¹ i popiechem. Czêsto mawia³a: Muszê siê pieszyæ, bo czujê, ¿e
trzeba bêdzie ju¿ odejæ st¹d, a chcia³abym ukoñczyæ budowê klasztoru, by m³ode pokolenie zakonnic mog³o ze spokojem oddaæ siê s³u¿bie Bo¿ej i rozpocz¹æ ¿ycie prawdziwie
monastyczne. I spieszy³a siê ci¹gle, spieszy³a siê a¿ za bardzo. (W zapiskach z ostatnich dni przeprasza³a Boga za ten
popiech i przyrzeka³a, ¿e obecnie bêdzie ju¿ pracowaæ tylko
nad budow¹ ¿ycia wewnêtrznego ca³ego opactwa w duchu
odnowy soborowej i Ewangelii.) Gdy proszono j¹, by siê wiêcej oszczêdza³a mówi³a: Wkrótce z³o¿ê ju¿ urz¹d prze³o¿onej, udam siê na samotniê do SS. Kamedu³ek i bêdê ju¿ tylko
kontemplowaæ. Pragnê³a dobrze przygotowaæ siê do uroczystoci z³otego jubileuszu, który wypada³ w 1974 r. i do
ostatniej uroczystoci spotkania siê z Bogiem twarz¹ w
twarz. Ale drogi nasze  to nie drogi Bo¿e i myli nasze to
nie myli Jego. W padzierniku 1970 r. podczas naszej adoracji, Matka by³a przynaglona do z³o¿enia ofiary z ¿ycia. W
wielkiej udrêce i boleci ducha odda³a siê Panu Jezusowi na
¿ycie i mieræ, je¿eli z tej ofiary wyniknie wiêksza chwa³a
Bo¿a i dobro dusz. I Pan wzi¹³ za s³owo.
Choroba i mieræ
W wiêto Epifanii jest w naszym opactwie zwyczaj powiêcenia ca³ej posiad³oci klasztornej. Procesja ta trwa oko³o dwóch godzin. Matka Alojza z kropid³em i kadzielnic¹
obesz³a w towarzystwie rozpiewanych zakonnic ka¿d¹ celê,
ka¿dy k¹cik klasztoru, budynki gospodarcze i ca³¹ posesjê.
Gdziekolwiek spoczê³o Jej oko widzia³a owocne plony swej
znojnej pracy. Zmêczona, ale rozpromieniona wielbi³a dobroæ i pomoc Bo¿¹. Dzieñ ten by³ równie¿ 49 rocznic¹ jej ob27

³óczyn. Wszystkie swe rocznice zakonne obchodzi³a stale z
wielkim pietyzmem, trwa³a ca³y dzieñ w dziêkczynieniu i
oddaniu siê Mi³oci Wcielonej.
Wieczorem poczu³a siê le i wczeniej musia³a siê po³o¿yæ. Gor¹czka nie ustêpowa³a i w dni nastêpne. Wstawa³a
jednak codziennie na Mszê konwentualn¹, by nie robiæ zamieszania w domu. Zawezwany lekarz orzek³ koniecznoæ
przebadania szpitalnego. Na ¿yczenie zakonnic zgodzi³a siê
pojechaæ do Wojewódzkiego Szpitala w Bia³ymstoku. By³o to
dla niej ogromne prze¿ycie, bo chocia¿ czêsto siê przeziêbia³a, zapada³a na zdrowiu, to jednak nigdy d³ugo nie le¿a³a i w
konwencie naszym uchodzi³a za jedn¹ z najzdrowszych zakonnic. Nie lubi³a nigdy zbytnio zajmowaæ siê sob¹  mawia³a: Sam Pan ma staranie o mnie. I tu w szpitalu, w tym tyglu cierpienia sprawdzi³o siê na niej przys³owie: Na ³o¿u
szpitalnym poznaje siê cz³owieka. By³a zbudowaniem dla
ca³ego personelu lekarskiego i wspó³towarzyszy niedoli. Sala,
na której le¿a³a, by³a wprost oblê¿ona przez m³ode pielêgniarki i chorych tak, jak w klasztorze gabinet prze³o¿eñski.
Cieszy³a siê szacunkiem i zaufaniem. Uwa¿a³a, ¿e pobyt
w szpitalu by³ jeszcze jednym dowodem mi³oci Bo¿ej, ¿e
cieszy siê, i¿ mo¿e aposto³owaæ i poznaæ wszystko co ludzkie. Do siostry, która wraz z ni¹ le¿a³a i us³ugiwa³a jej mówi³a: Jestem teraz w szkole cierpienia i postaram siê byæ piln¹ uczennic¹, a gdy wrócê do klasztoru, ju¿ inaczej bêdê siê
obchodziæ z chorymi siostrami.
1 lutego konwent nasz rozpocz¹³ doroczne rekolekcje
pod przewodnictwem O. Albina kapucyna. G³êbokim choæ
prostym konferencjom rekolekcjonisty towarzyszy³a powa¿na refleksja wywo³ana chorob¹ i nieobecnoci¹ Matki Ksieni.
Ta za modli³a siê gor¹co by Duch w. wzi¹³ w posiadanie
ka¿d¹ poszczególn¹ siostrê. Lekarze zapowiadali, ¿e oko³o
20 lutego bêdzie mog³a opuciæ szpital. Nadzieja ta zosta³a
zachwiana nieprzewidzianym atakiem. Nagle, 16 lutego, na
korytarzu szpitalnym straci³a przytomnoæ osunê³a siê na
rêce przestraszonych pielêgniarek. Natychmiastowy ratunek
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przywróci³ j¹ do ¿ycia. Gdy wróci³a do przytomnoci spokojnie i pobo¿nie przyjê³a Sakrament Chorych i prosi³a, by nikogo z bliskich nie informowano o pogorszeniu siê stanu zdrowia. Jak zwykle, tak i obecnie bardziej myla³a o innych ani¿eli o sobie. Jednak z³a wiadomoæ lotem ptaka dotar³a do
klasztoru. Wszystkie siostry ogarnê³a panika. Nikt nie móg³
pogodziæ siê z t¹ strat¹.
Zakonnice spontanicznie zarz¹dzi³y modlitwy i posty o
zdrowie dla Matki Ksieni. Prawie co drugi dzieñ siostry jedzi³y do Bia³egostoku. Matka by³a zasmucona, ¿e tyle zamieszania robi swoj¹ osob¹. Przy siostrach zwykle o¿ywia³a siê i
mówi³a, ¿e czuje siê lepiej i wkrótce ju¿ wróci do klasztoru.
Jednak w jej ostatnich listach brzmi jaka nuta rezygnacji i
pewnej podwiadomoci, ¿e zbli¿a siê czas rozwi¹zania.
Maleñka przysz³am na ten wiat i maleñka z niego odejdê.
Ufam Dobremu Ojcu w Niebie, ¿e bez Jego woli w³os mi z
g³owy nie spadnie  pisa³a do jednej z sióstr pod dat¹
4 marca. Lekarze znowu obiecywali, ¿e na w. Józefa lub na
w. O. Benedykta na pewno ju¿ bêdzie w klasztorze. 6 marca tj. w sobotê czu³a siê ju¿ na tyle dobrze, ¿e pozwoli³a odjechaæ do klasztoru bêd¹cej przy niej siostrze. Tego dnia by³a
dziwnie o¿ywiona, napisa³a cztery listy, a do odwiedzaj¹cych j¹ lekarzy za¿artowa³a: Jestem bardzo grzeczn¹ chor¹
i za moje dobre zachowanie siê nale¿y mi siê cukierek.
Wszyscy siê umiechnêli.
W nocy us³ysza³a p³acz ciê¿ko chorej na bia³aczkê 16-letniej dziewczynki, która ba³a siê zbli¿aj¹cej siê nieuniknionej
mierci. Dobre serce Matki Alojzy rozczuli³o siê i mimo wielkiego os³abienia, wsta³a, pocieszy³a i utuli³a biedne p³acz¹ce
dziecko. Nastêpnie powróci³a do swego ³ó¿ka i spokojnie
usnê³a. Wczesnym rankiem w niedziele przebudzi³a siê szepnê³a do le¿¹cej obok s¹siadki, ¿e czuje ucisk w okolicy serca. Ta
powiadomi³a pielêgniarkê, chocia¿ matka prosi³a, by nie robiæ
zamieszania, bo to zaraz przejdzie. Dy¿urny lekarz i pielêgniarka natychmiast przybyli i mimo usilnego starania nie zdo³ali ju¿ zatrzymaæ uciekaj¹cego, drogiego dla nas ¿ycia.
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W tym samym czasie zakonnice piewa³y radosne Laudesy na podziêkowanie Bogu za otrzyman¹ wieczorem wiadomoæ, ¿e wkrótce Matka Ksieni wróci do klasztoru. By³a to
pierwsza niedziela miesi¹ca i ca³odzienne wystawienie Najwiêtszego Sakramentu po Mszy w. Nagle, jak grom z jasnego nieba do oratorium wbieg³a jedna z sióstr zakonnych z
okrzykiem: Matka Ksieni nie ¿yje! Na te s³owa rozleg³ siê
g³ony niet³umiony p³acz i szloch. Wzruszeni ksiê¿a wyszli z
zakrystii, oznajmili wiernym smutn¹ nowinê i u stóp Zbawiciela w monstrancji odmówili Anio³ Pañski za spokój duszy Drogiej Zmar³ej.
Nasza Kochana Matka umiera³a samotnie z dala od swego ukochanego klasztoru i mi³uj¹cych j¹ sióstr. Przesz³a
straszliw¹ agoniê, gdy cz³owiek pozostaje sam z Bogiem 
Soli Deo. Oczyszczona w szkole cierpienia jak z³oto w
ogniu zosta³a uznana za dojrza³¹ do Królestwa niebieskiego,
do spichlerzy pañskich. Dlaczego nie zabra³ymy Jej do
klasztoru po pierwszym ataku? Bo mymy nie chcia³y i nie
mog³ymy uwierzyæ, ¿e Bóg mo¿e nam J¹ zabraæ. Nie pozwoli³ybymy jej umrzeæ i dlatego Pan przyszed³ jak z³odziej,
oszukawszy nasz¹ czujnoæ.
Mimo ³kañ i p³aczu zapanowa³ wród nas jaki dziwny
spokój. Wszystkim siê zdawa³o, ¿e duch jej czuwa nad nami,
a Pan przyj¹³ ofiarê.
Uroczystoci pogrzebowe
Nazajutrz dwie siostry pojecha³y do Bia³egostoku i przywioz³y cia³o. Zbola³e, ale spokojne czuwa³ymy i modli³ymy
siê przy trumnie wystawionej w kapitularzu. Le¿a³a spokojnie, bliska, swoja, z zamkniêtymi oczyma, jakby mia³a zaraz
siê przebudziæ i jeszcze co nam powiedzieæ. Zdawa³o siê, ¿e
ona wszystko wie, ¿e nad wszystkim dalej czuwa i zaraz nas
uspokoi. Nie mo¿na siê by³o od niej oderwaæ. Przyjaciele
klasztoru przynieli czerwono  bia³e godziki i ró¿e oraz pomagali w czym mogli.
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9 marca nast¹pi³a eksportacja cia³a z kapitularza do kocio³a. Po raz ostatni, przeprowadzona szpalerem zakonnic i
duchowieñstwa, wród ¿a³obnego piewu posuwa³a siê po
drogich jej klasztornych korytarzach. Cia³o zosta³o wystawione w kociele w odkrytej trumnie. Odt¹d liczni wierni,
zw³aszcza w dzieñ pogrzebu, 10 marca, bez przerwy odwiedzali koció³, a nasz ksi¹dz kapelan intonowa³ pobo¿ne pieni. O godz. 17.00 Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz
Miko³aj Sasinowski sprawowa³ Mszê w. i wyg³osi³ homiliê o
nadziei ¿ycia wiecznego. Nastêpnie wspomnia³ o ¿yciu i zas³ugach drogiej zmar³ej a szczególnie o Jej wielkim, kochaj¹cym sercu, mi³uj¹cym ka¿dego cz³owieka. Koció³ by³ wype³niony wiernymi, duchowieñstwem diecezjalnym i zakonnym. To nie by³ pogrzeb, to by³a jaka inauguracja prawdziwej zakonnicy do domu Ojca.
Mszê w. piewa³ymy po ³acinie, by sprawiæ jej przyjemnoæ i odp³aciæ jej za trud wprowadzenia chora³u do naszego opactwa. Po nabo¿eñstwie trumna zosta³a procesjonalnie
przeniesiona z kocio³a przez oratorium do katakumb mieszcz¹cych siê pod kocio³em. Nasz ogrodnik wys³a³ kwiatami
drogê do katakumb. Wród jarz¹cych siê wiec czerwone
ró¿e na bia³ym niegu wydawa³y siê jak ogromne krople
krwi, które s¹czy³y siê z kochaj¹cych serc jej osieroconych córek. Zabrak³o nam dobrego matczynego, a tak czêsto niedocenionego serca. Prawie po³owa Zgromadzenia zosta³a przez
ni¹ wychowana. Za jej rz¹dów nast¹pi³o zjednoczenie chórów, 15 sióstr otrzyma³o Konsekracjê Dziewic, dwie siostry w
jej rêce z³o¿y³y profesjê wieczyst¹, jedna czasow¹, oblok³a w
habit 6 nowicjuszek. Ukoñczy³a odbudowê klasztoru. Odesz³a w pe³ni si³ duchowych i intelektualnych. Prawda wiary
o wiêtych Obcowaniu sta³a siê teraz dla nas bardziej aktualna. Wierzymy i czujemy, ¿e mamy orêdowniczkê u Boga.
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III
Dowiadczenie ³aski Bo¿ej
w historii ¿ycia

(G³ówne rocznice z ¿ycia siostry Alojzy)

33

34

Wprowadzenie
We fragmentach Dziennika duchowego odnajdujemy
spis g³ównych rocznic z ¿ycia siostry Alojzy od dnia narodzin -1 maja 1902 r., do 13 stycznia 1926 r. Nie obejmuje on
zatem ca³ego ¿ycia siostry. Nie wiemy czy w tekcie oryginalnym ¿yciorys ów by³ w tej formie, czy te¿ innej i czy obejmowa³ ca³oæ ¿ycia siostry.
Tekst nastrêcza te¿ pewnego rodzaju trudnoci interpretacyjne. Nie uda siê ustaliæ czy by³ on w oryginale Dziennika
w jednym miejscu, czy te¿ poszczególne daty zosta³y wybrane z ca³oci przez siostrê przepisuj¹c¹, z dodaniem objanieñ
tego, co pod okrelon¹ dat¹ siê wydarzy³o.
Czytaj¹c krótkie stwierdzenia, pisane najczêciej jako
równowa¿niki zdañ odnosz¹ce siê do dat, jakby nie odnajdujemy stylu siostry Alojzy. Inne czêci dziennika pisane s¹ bowiem pe³nymi zdaniami. Jednak, co za tyczy siê myli i poszczególnych wyra¿eñ, odczuwa siê, ¿e tekst pochodzi od
siostry Alojzy. Opis poczyniony jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
Odnonie do treci  ¿yciorys pisany jest z pewnej perspektywy czasowej. Jest to wiadectwo wiary w Bo¿¹
Opatrznoæ. Siostra Alojza patrzy na miniony czas z pozycji
wiary i uwiadomienia dzia³ania ³aski Bo¿ej w jej ¿yciu. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest o tym przekonana  pewna wrêcz.
Z zapisków dowiadujemy siê o odczytaniu i realizowaniu
powo³ania przez siostrê. Podjêcie ¿ycia zakonnego by³o dla
niej ogromnym szczêciem.
Niektóre sformu³owania, wiadcz¹ce o nadprzyrodzonych doznaniach, s¹ trudne do pe³nego zrozumienia. Sama
siostra mówi o g³êbokich prze¿yciach modlitewnych i duchowych, niekiedy w sposób ogólny. Sygnalizuje tylko czytelni35

kowi Bo¿¹ ³askê, najg³êbsz¹ za tajemnicê zostawiaj¹c sobie.
Dla przyk³adu mo¿na podaæ zapis z dnia 27 czerwca 1924 r.,
kiedy mówi o cudownej przemianie, czy te¿ zapis z 15
sierpnia 1924 r., mówi¹cy o dowiadczeniu nieba: Zosta³am
umieszczona na Dworze Królowej nieba.
Mo¿na zapewne mówiæ o pewnego rodzaju doznaniach
mistycznych siostry Alojzy. Mog¹ one byæ konsekwencj¹ rozwoju cnoty wiary w jej ¿yciu, pocz¹wszy od dzieciñstwa i
¿arliwej modlitwy przez ca³e ¿ycie. W podawaniu poszczególnych dat i wydarzeñ widzimy logikê i ewolucjê wiary. Podejcie do modlitwy nosi tak¿e znamiona g³êbokiej uczuciowoci.
W tekcie bardzo czêsto wystêpuje s³owo ³aska. Nadprzyrodzona Mi³oæ nazwana jest przez siostrê nadzwyczajn¹ ³ask¹.
Przypatrzmy siê wyrywkowi ¿ycia siostry Alojzy rozumianego jako wspó³pracê cz³owieka z darem ³aski Bo¿ej.

Tekst fragmentów Dziennika duchowego
Najukochañszej Matki Ksieni Alojzy g³ówne rocznice
1 maja 1902 roku  dzieñ urodzin.
8 maja  rocznica chrztu w.
1907 roku czy te¿ 1908 roku  w dniach wiosennych powo³anie do ¿ycia wy³¹cznie powiêconego Bogu.
1910 roku w czerwcu  pierwsza spowied w.
4 lipca 1911 roku  pierwsza komunia w. W odmêcie dnia
powszedniego (zdaje siê, ¿e w rodê).
1912 roku  z³o¿enie w rêce Matki Bo¿ej lubu czystoci.
1913 roku 16 lipca  przyjêcie szkaplerza w.
1918 roku 2 sierpnia  wst¹pienie do III Zakonu O. Franciszka.
1919 roku 11 maja  przyjêcie sakramentu bierzmowania.
1919 roku 8 wrzenia  z³o¿enie profesji w III Zakonie.
1919 roku  w uroczystoæ w. Stanis³awa Kostki oddanie siê
na wy³¹czn¹ w³asnoæ P. Bogu i na pracê oko³o zbawie36

nia dusz ludzkich przed Najwiêtszym Sakramentem
(uczucie wielkiej mi³oci).
1919 roku 7 grudnia  oddanie siê Matce Bo¿ej, przyjêcie medalika Niepokalanego Poczêcia.
8 grudnia  dzieñ rozkosznych uniesieñ mi³oci Boga i Niepokalanej Matki.
25 grudnia  w czasie nowenny do Bo¿ego Narodzenia wielkie ³aski mi³oci.
1920 roku  ogromne dzia³anie mi³oci Bo¿ej w mej biednej
duszy. Spotêgowanie siê nabo¿eñstwa ku Najwiêtszego Sakramentowi z wielk¹ mi³oci¹.
1921 rok  to te¿ rok nadzwyczajnych ³ask. (Pami¹tki mej
niewiernoci).
1921 roku 6 grudnia  Matka Bo¿a wybawi³a mnie z wielkiego niebezpieczeñstwa utraty niewinnoci. Dzieñ ten
uwa¿am za cudowny.
1922 rok  nadzwyczaj silne dzia³anie ³aski Bo¿ej  moje odstêpstwa i wiêksze niewiernoci. Walki mi³oci Bo¿ej z
moj¹ z³¹ natur¹. Jezus i wiat walczy o moje serce  Jezus Zwyciê¿a. W ostatnich dniach maja Matka Bo¿a
Czêstochowska cudownie wróci³a mi zdrowie.
30 czerwca 1922 roku  przest¹pi³am próg klauzury. Nadzwyczajne ³aski. Cud nad Rodzicami.
6 stycznia 1923 roku  ob³óczyny. Nowicjat to jeden hymn
mi³oci.
13 stycznia 1924 r.  profesja  cuda mi³oci...
20 lutego 1924 r.  mieræ brata w Chrystusie i przyjaciela
Piotra B¹bla.
Ca³y 1924 rok  ogromne dzia³anie ³aski mi³oci  upojenia
mi³oci.
1924 roku  w wigiliê uroczystoci Serca Jezusowego poznanie siê nasze  zawarcie przyjani modlenie siê za siebie (nie jestemy w stanie okreliæ o kogo chodzi  przypis
redaktora).
27 czerwca  w³aciwie to cudowna przemiana dokona³a siê
od godz. 7 wieczorem do 2 po pó³nocy, w nocy pomiê37
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dzy 11 g. A 12 g. Cudowne dzia³anie ³aski  otrzyma³am mêstwo, moc ducha, ukochanie krzy¿a  to nawrócenie moje. Cudowna to by³a noc. Uroczycie obchodziæ bêdê jej pami¹tkê.
sierpnia 1924 roku  zosta³am umieszczona na Dworze
Królowej nieba.
sierpnia 1925 roku  uczyni³am lub mi³oci i ca³opaln¹
ofiarê z ¿ycia. Ka¿dego niemal dnia Jezus ogromnymi
³askami mnie darzy³.
grudnia 1925 roku  nazwanie siê nasze na ty (zapewne
chodzi o Jezusa. W modlitwach czêsto zwracamy siê do
Niego przez  Ty. W zakonie relacja: siostra zakonna  Jezus rozumiana jest jako duchowy zwi¹zek Oblubienicy i Oblubieñca  przypis redaktora).
stycznia 1926 roku  cudowne dzia³anie Bo¿e. Mi³oæ i
skrucha.

IV
Zjednoczenie ze Zbawicielem
(Fragmenty

notatek

z

rekolekcji)
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Wprowadzenie
W rytmie ¿ycia zakonnego wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ rekolekcje i dni skupienia. W zakonach benedyktyñskich przeprowadzane s¹ co roku kilkudniowe rekolekcje oraz miesiêczne
dni skupienia. W Opactwie Sióstr Benedyktynek w £om¿y rekolekcje tradycyjnie ju¿ odbywaj¹ siê w styczniu lub w lutym. W czasie rekolekcyjnym mniszki ca³kowicie powiêcaj¹
siê modlitwie i medytacjom. W sposób szczególny zaakcentowana jest modlitwa indywidualna. Rekolekcje, mimo ¿e s¹
prze¿ywane we wspólnocie, w rzeczywistoci jednak dotycz¹ personalnego, indywidualnego i duchowego zwi¹zku rekolektanta z Bogiem.
Du¿e znaczenie rekolektanci przywi¹zuj¹ do konferencji
wyg³aszanych przez ojca rekolekcjonistê. On bowiem nadaje
pewnego rodzaju rytm æwiczeniom duchowym, poddaj¹c tematy do refleksji, modlitwy, rewizji i zmiany ¿ycia. Konferencje zazwyczaj oparte s¹ na S³owie Bo¿ym, solidnym fundamencie doktryny i teologii.
W 1936 r. doroczne rekolekcje w opactwie benedyktyñskim przeprowadza³ ks. Józef Wierzbicki, wyk³adowca, ojciec
duchowny Wy¿szego Seminarium Duchownego w £om¿y,
spowiednik sióstr, znany i ceniony kaznodzieja. Siostra Alojza
poczyni³a z nich notatki. Z pozosta³ych fragmentów dowiadujemy siê o tematyce nauk rekolekcyjnych, o tym, na co nasza
siostra zwraca³a uwagê i co j¹ najbardziej poruszy³o.
Za najg³êbsz¹ konferencjê uzna³a siostra Alojza tê, która
pokazywa³a Jezusa Chrystusa sk³adaj¹cego siebie za nas w
ofierze mi³oci. W tym kontekcie widzia³a ona swoje powo³anie. Siostra Alojza dowiadczaj¹c w powo³aniu zakonnym
zjednoczenia z Chrystusem, pragnie realizowaæ swoj¹ drogê
mniszego ¿ycia jako ofiarê sk³adan¹ Bogu. Z jej duszy wyry41

wa siê modlitewne westchnienie: O Bo¿e jam Twoja ofiara
... zniszcz mnie. W tym kontekcie siostra rozumie ofiarê
o³tarza  Mszê w. To, co dokonuje siê na o³tarzu, przynagla
do uto¿samiania siê niejako z Odkupicielem. Siostra oznajmia, ¿e rekolekcyjne prze¿ycia s¹ tak g³êbokie, i¿ nieudolne
s³owa nie s¹ w stanie wyraziæ tego, co dokonuje siê w duszy.
Ciekawe s¹ rekolekcyjne refleksje siostry na temat modlitwy. Rekolektantka k³adzie bardziej akcent na dziêkczynienie i uwielbianie Boga ani¿eli na modlitwê proby. Podkrela
to w nasypuj¹cy sposób: Proba, jako wyraz najbardziej
egoistyczny naszej modlitwy, ma w ¿yciu naszym najmniej
zajmowaæ miejsca. Bóg sam wie, czego nam potrzeba i obdarza nas hojnie.
W rekolekcyjnych refleksjach du¿o miejsca zajmuj¹ myli
o ludzkiej formacji na bazie ³aski Bo¿ej. Pobie¿nie czytaj¹c
tekst mo¿emy odnieæ wra¿enie, ¿e siostra podkrela pewnego rodzaju duchowy rygoryzm, zbytni¹ skrytoæ, wewnêtrzne t³umienie grzechów, wad i niedoskona³oci. G³êbsza analiza pokazuje, ¿e choæ Siostra Alojza mówi o tym, to jednak
myli bardziej o wspó³pracy z ³ask¹ i oddawaniu Bogu spraw
trudnych. To, co nas i innych rozbija, dra¿ni i niepokoi, trzeba Bogu powierzyæ i z Nim wspó³pracowaæ: ... Zdusiæ je
(wszystkie nasze minusy) i st³umiæ w naszym w³asnym wnêtrzu, a raczej przerobiæ z ³ask¹ Bo¿¹ na strony dodatnie.
Siostra zakonna winna promieniowaæ Bogiem, czyli mi³oci¹. Rekolekcje w klasztorze powinny przyczyniaæ siê do
duchowego rozwoju poszczególnych mniszek. Wed³ug siostry Alojzy ¿ycie wspólnotowe jest bowiem kolebk¹ wiêtoci.
Mi³oæ pochodz¹ca od cz³owieka powiêconego Bogu, winna
byæ przenoszona na ca³e otoczenie  a wiêc i na przedmioty martwe  podkreli siostra Alojza.
W rekolekcjach nie mog³o zabrakn¹æ elementów typowo benedyktyñskich. Siostra w zapiskach zaakcentowa³a prace wykonywane po Bo¿emu, a wiêc z najwiêksz¹ dok³adnoci¹, jak
przysta³o na duchowe dzieci wiêtego Ojca Benedykta. Podkrelona jest tak¿e Regu³a zakonna pe³na m¹droci i roztropnoci.
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Wczytajmy siê we fragmenty notatek benedyktyñskich rekolekcji. Przez te wietlane okruchy s³owa i w naszych duszach byæ mo¿e zostanie bardziej postrze¿ony promieñ ³aski
Bo¿ej.

Teksty siostry Alojzy
Myli z rekolekcji w 1936 r.
Ofiara Chrystusa i nasze ¿ycie
(Myli z konferencji I)
Wcielenie Chrystusa Pana potrzebne by³o i dlatego, aby
Pan Bóg móg³ otrzymaæ doskona³¹ chwa³ê i uwielbienie od
cz³owieka. Pomiêdzy Panem Bogiem a stworzeniem jest przepaæ wprost niepojêta. Bez Chrystusa Pana nigdy nie moglibymy dojæ do Ojca Przedwiecznego ani Go doskonale
uwielbiaæ. Do uwielbienia Boga potrzeba by³o ofiary, aby nagrodziæ zniewagi jakie grzech wyrz¹dzi³ Majestatowi Bo¿emu. Tê z³o¿y³ Chrystus Pan w krwawej mêce na krzy¿u.
Ofiary domaga siê Pan Bóg jako od braci Chrystusa. Najwiêksz¹ chwa³ê mo¿emy oddaæ Bogu przez ofiarê. Ona to powinna cechowaæ ca³e nasze ¿ycie jako dzieci Bo¿ych.
Wzorem naszym i idea³em w ¿yciu ofiarnym jest Pan Jezus. Tak jak On musimy z³o¿yæ z siebie Panu Bogu ofiarê zupe³n¹, ca³kowit¹ posuniêt¹, a¿ do ostatnich granic. Chrystus
Pan przyszed³ na ziemiê po to, aby zwyciê¿yæ grzech i z³o,
które zwyciê¿y³ dobrem. My równie¿ powo³ani jestemy do
tego, aby dalej prowadziæ dzie³o Pana Jezusa, to jest nieustannie oddawaæ chwa³ê Bogu Ojcu i zbawiaæ duszê. A dokonaæ tego mo¿emy tylko przez ofiarê ca³kowit¹ z siebie.
Musimy staæ siê jakby Chrystusem, aby móc cierpieæ i wyniszczaæ siê ofiar¹ kalwaryjsk¹, która nie skoñczy³a siê ze
mierci¹ Chrystusa Pana. Ona trwaæ bêdzie a¿ do koñca
wiata. A poniewa¿ Pan Jezus w swym uwielbionym ciele
ju¿ cierpieæ nie mo¿e, dusze powo³ane do doskona³oci mu43

sz¹ niejako Go zast¹piæ, musz¹ na sobie dope³niæ co niedostaje cierpieniom Chrystusowym.
Dusza ofiarna, która prawdziwie kocha Boga i cierpi dla
Niego, jest skarbem Kocio³a. Dla jej mod³ów i ofiar Pan Bóg
gotów jest wszystko uczyniæ nawet zmieniæ swe wyroki odwieczne. Dusza ofiarna, która modli siê i cierpi wp³ywa powa¿nie na losy Kocio³a wiêtego i ca³ego wiata. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dusze ofiarne rz¹dz¹ wiatem, bo w nich modli
siê i cierpi sam Chrystus, a wiemy ¿e Chrystus Pan jest
pierwsz¹ przyczyn¹ wszystkiego. A wiec ¿ycie ofiary i cierpienia jest ¿yciem wiêcej ni¿ królewskim, jest ¿yciem boskim.
¯ycie ofiarne wynosi nas ponad anio³ów, bo anio³owie nie
mog¹ cierpieæ dla Boga. Na koniec, ¿ycie ofiary udoskonala
nasz¹ mi³oæ i podnosi j¹ na szczyty, pokrywa i spala nasze
niedoskona³oci i uchybienia. Wielka jest nasza godnoæ, ¿e
mo¿emy cierpieæ wespó³ z Chrystusem Panem i nieæ Panu
Bogu ofiarê chwa³y i zadoæuczynienia za grzechy ludzkoci.
Konferencja ta to chyba najpiêkniejsza ze wszystkich. Przecudnie j¹ powiedzia³ Ks. J. Wierzbicki i mojej duszy najbardziej odpowiada³a. Bo ja przecie¿ jestem ofiar¹ ca³opaln¹...
O jak¿e¿ szczêliw¹ jestem z mego wznios³ego stanu ofiary!
Jak bardzo dziêkujê Boskiemu Majestatowi, ¿e mi da³ tak
wielkie królewskie powo³anie ofiary. Abym tylko by³a godn¹
ofiar¹... O Bo¿e jam Twoja ofiara... zniszcz mnie...
To co napisa³am nie odpowiada wiernie mylom wypowiedzianym w tej konferencji przez natchnionego kaznodziejê. Zrozumia³am go, lecz wypowiedzieæ siê nie umiem.
Jezus eucharystyczny nasz¹ w³asnoci¹
(Myli z konferencji II)
Powiedzielimy, ¿e pierwszym celem Wcielenia by³o oddanie godnej chwa³y Majestatowi Bo¿emu. Dokona³ tego Chrystus Pan przez sw¹ ofiarê krzy¿ow¹. Lecz ofiara ta nie spe³ni³a siê tylko raz na Kalwarii. W m¹droci swej boskiej Pan Jezus
wynalaz³ sposób, aby ofiara ta trwa³a, a¿ do koñca wiata.
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Ustanowi³ ofiarê Mszy w., w której codziennie ofiaruje
siê swemu Ojcu za nas w imieniu naszym jako ofiara uwielbienia i przeb³agania. I dot¹d ofiara Mszy w. odprawia siê
na o³tarzach naszych a wiat ma cel istnienia. I my, jeli
chcemy oddaæ doskona³¹ chwa³ê Bogu Ojcu, musimy w ofierze Mszy w. braæ udzia³ ³¹cznie z Chrystusem Panem. Musimy nasze ofiary i cierpienia ³¹czyæ z ofiar¹ Chrystusa, która siê codziennie dokonuje na o³tarzach naszych, a w chwili
konsekracji musimy siê niejako uto¿samiaæ z Chrystusem Panem, ofiaruj¹c siê zupe³nie Boskiemu Majestatowi.
A gdy przyjdzie chwila Komunii w. Ojciec niebieski ujrzy w
nas rzeczywicie swego boskiego Syna Jezusa. Wtedy wszystkie
nasze czynnoci, modlitwy i ofiary bêd¹ nie nasze, lecz Jezusowe i dlatego posiadaæ bêd¹ cenê nieskoñczon¹. Wtedy oddamy
chwa³ê Bogu godn¹ Jego Boskiego Majestatu, bo nie my bêdziemy modliæ siê i cierpieæ, lecz Jezus w nas i za nas.
Pan Jezus eucharystyczny na o³tarzu jest nasz¹ zupe³n¹
w³asnoci¹. On z nami modli siê, cierpi i ofiaruje siê Bogu
jako ofiara zadoæuczynienia. On to czyni przez nas. My po¿yczamy Mu niejako naszego cz³owieczeñstwa, a On daje
nam udzia³ w swym Bóstwie. Oddajemy chwa³ê Bogu nie
tylko przez ofiarê z nas samych po³¹czon¹ z ofiar¹ Mszy
w., lecz równie¿ przez Officium Divinum. Jest ono naszym
najpierwszym obowi¹zkiem.
Officium jest to jakby obramowanie ofiary Mszy w., jej uzupe³nieniem i wykoñczeniem jest to nasze Sacrificium laudis.
Przez Officium stajemy siê uczestnikami chórów anielskich, wypiewuj¹cych Bogu nieustanne Sanctus. To samo, co dzieje siê
w niebie, dokonuje siê i u nas na ziemi przez liturgiê. Na o³tarzach naszych mamy tego samego Boga, który jest w niebie.
Anio³owie i wiêci ogl¹daj¹ Go bez zas³ony, my za ogl¹damy Go oczyma wiary w. Jestemy anio³ami ziemskimi,
których zadaniem jest nieustanne oddawanie chwa³y Boskiemu Majestatowi. O jak wielkie jest nasze powo³anie. w. Benedykt doskonale zrozumia³ i wyczu³ cel naszego istnienia na
ziemi i dlatego na pierwszym miejscu w swoim zakonie po45

stawi³ Opus Dei, te sacrificium laudis. Wiêcej oddajemy
chwa³ê Bogu, je¿eli ofiarê Mszy w. i Officium odprawiamy
uroczycie, mo¿liwie z najwiêtszym prze¿yciem. Officium
piewane ze skupieniem wiêcej przynosi Bogu chwa³y ni¿
prywatnie odmówione, lub nawet wspólnie recytowane.
Pan Bóg stworzy³ nas na to, abymy Go chwalili. Pierwszym wiêc naszym obowi¹zkiem jest chwa³a Bo¿a. Nasze ¿ycie wewnêtrzne Bogiem musi na zewn¹trz objawiaæ siê w
modlitwie. Abymy to mogli urzeczywistniæ musimy bardzo
przestrzegaæ milczenia i staraæ siê zachowaæ duszê nasz¹ w
g³êbokim skupieniu. Tylko dusza skupiona odnajdzie w ka¿dej chwili w swoim wnêtrzu Boga. Musimy siê modliæ nie
tylko, kiedy jestemy w chórze, lecz i w czasie pracy i w rekreacji. Bo i rekreacja w zakonie benedyktyñskim musi siê odbywaæ w pewnym powa¿nym nastroju, abymy nie stracili
na niej skupienia. A wiêc ca³e nasze ¿ycie musi byæ adoracj¹,
uwielbieniem, dziêkczynieniem, przeb³aganiem i prob¹.
U dusz powo³anych i oddanych Panu Bogu najwiêksze
miejsce w modlitwie powinna zajmowaæ adoracja i dziêkczynienie. Proba jako wyraz najbardziej egoistyczny naszej modlitwy ma w ¿yciu naszym najmniej zajmowaæ miejsca. Pan
Bóg doskonale wie, co nam potrzeba, nie potrzebujemy Mu o
tym przypominaæ. Naszym zadaniem jest wielbiæ Go i dziêkowaæ Mu za wszystkie dane nam ³aski. Hymn anielski Gloria ze Mszy w. przepiêknie wyra¿a, co powinno byæ treci¹
naszych modlitw. W ka¿dej chwili serca nasze winny wyra¿aæ uczucia uwielbienia, dziêkczynienia. Lecz sk¹d mamy
czerpaæ treæ i wyrazy dla naszych uczuæ modlitwy? Wiemy
przecie¿, ¿e Boga godnie mo¿e uwielbiæ tylko Bóg. Jeli pragniemy Pana Boga uwielbiæ po Bo¿emu, mo¿emy to uczyniæ
jedynie przez modlitwê liturgiczn¹ Kocio³a przez Officium.
Wiemy, ¿e Koció³ to mistyczny Chrystus i po wiêtym Cz³owieczeñstwie Chrystusa ¿adne stworzenie wspanialsze nie
wysz³o z r¹k Bo¿ych nad Koció³ w.
Modlitwy liturgiczne u³o¿one zosta³y pod szczególnym
natchnieniem Ducha wiêtego i dlatego s¹ Panu Bogu tak
46

bardzo mi³e. W ¿yciu naszym modlitwa liturgiczna powinna
zajmowaæ pierwsze  podstawowe miejsce. W niej znajdziemy obfity i jedyny pokarm dla naszej pobo¿noci. Lecz ¿eby
modlitwa liturgiczna przynios³a nam tak wielkie korzyci,
musimy umieæ wyczerpaæ zawart¹ w niej treæ. Musimy g³êboko wczuæ siê w treæ modlitw liturgicznych. Powierzchowne ich odmawianie nie nakarmi dusz naszych.
Musimy g³êboko przemyleæ to, co w Officium usta nasze
odmawiaj¹. Przejêcie siê duchem liturgii zast¹pi nam nawet
samo rozmylanie, bo duch nam nieustannie bêdzie przetrawia³ prawdy Bo¿e, zawarte w modlitwie liturgicznej. Nic
nam nie mo¿e zast¹piæ modlitwy liturgicznej.
Modlitwa prywatna mo¿e mieæ wielkie zastosowanie w
naszym ¿yciu duchowym, lecz zawsze winna byæ stawiana
na drugim miejscu i podporz¹dkowana modlitwie liturgicznej. Aby wyczerpaæ g³êbok¹ treæ, która zawarta jest w liturgicznych modlitwach i prze¿yæ j¹, ¿ycia nam nie wystarczy.
Brewiarz i msza³ s¹ ksiêgami, z których, jeli siê tak wyraziæ
wolno, Bóg sam siê do siebie modli. (Zdanie niejasne. Mo¿na je
jednak zrozumieæ w kontekcie pomocy Ducha w. cz³owiekowi w
modlitwie  przypis redaktora).
Modlitwa liturgiczna, jak¹ jest Officium wymaga od nas
pewnych ofiar i przezwyciê¿ania siebie. Ofiary te chêtnie
winnimy ponosiæ, pamiêtaj¹c, ¿e Officium jest przygotowaniem do ofiary Mszy w., a wiêc ofiary krzy¿owej i jej wykoñczeniem i to jest nasze Sacrificium laudis. Siostra benedyktynka ca³a powinna ¿yæ liturgi¹ i ¿adnych praktyk pobo¿noci nie przedk³adaæ ponad Officium. Owszem wszystko
podporz¹dkowaæ swej czynnoci najwa¿niejszej, któr¹ jest
pobo¿ne odmawianie Officium.
Promieniowanie na zewn¹trz Bogiem
(Myli z konferencji III)
Rozpatrzywszy jaki jest nasz stosunek do Pana Boga,
przyjrzyjmy siê teraz krótko jak mamy siê ustosunkowaæ do
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naszego otoczenia tj. do blinich i rzeczy nawet martwych.
Mówilimy ju¿ kiedy, ¿e obowi¹zkiem naszym jako dzieci
Bo¿ych jest promieniowanie na zewn¹trz Bogiem. Powtórzmy to sobie z naciskiem, ¿e obowi¹zkiem dziecka Bo¿ego jest
promieniowaæ Bogiem, ujawniaæ i udzielaæ otoczeniu Boga.
Rzecz to jednak nie³atwa przy naszej zepsutej i ska¿onej naturze. A jednak nie mo¿e byæ inaczej. Jako dzieci Bo¿e musimy odzwierciedlaæ na sobie Boga. I tu stanowisko nasze inne
winnimy zaj¹æ ni¿ ludzie wieccy.
Ludzie wiatowi zwykli zawsze wyrzucaæ z siebie ¿ó³æ,
gorycz, kwas; to co im wewn¹trz przeszkadza. My przeciwnie, wszystkie nasze minusy musimy skryæ g³êboko w sobie,
aby nie zam¹ciæ ¿ycia otoczeniu. Nie wolno nam naszych
stron ujemnych, naszych braków wewnêtrznych pokazywaæ
na zewn¹trz. Musimy je g³êboko skryæ w sobie; zdusiæ je i
st³umiæ w naszym w³asnym wnêtrzu, a raczej przerobiæ z ³ask¹ Bo¿¹ na strony dodatnie. A sprawa ta, choæ jest niezmiernie wa¿na dla naszego ¿ycia duchowego, jest jednak
niezmiernie trudn¹. Tak czêsto sk³onni jestemy do rozdra¿nienia, do kaprysów, do z³oliwoci lub zgryliwoci; tak czêsto chce siê nam powiedzieæ to, o czym doskonale by by³o zamilczeæ, chce siê nam zwróciæ z³oliw¹ uwagê bliniemu itp.,
wiele innych b³êdów sk³onni jestemy pope³niæ w ka¿dej
chwili. Aby jednak nasza zepsuta natura nie bra³a góry nad
naszym dzieciêctwem dzieci Bo¿ych i nie szkodzi³a nam w
wewnêtrzny ¿yciu, musimy czuwaæ bardzo nad sob¹ i stale
siê opanowywaæ.
Czynnoæ tê zaleca nam Pan Jezus mówi¹c: Wigilate et
orate(czuwajcie i módlcie siê). Musimy walczyæ ze sob¹ i
stale zadawaæ gwa³t swoim z³ym sk³onnociom. Has³o módl
siê i pracuj musimy uczyniæ naszym has³em. Lecz przez to
musi najpierw odnosiæ siê do pracy nad sob¹. Musimy powa¿nie pracowaæ nad sob¹, aby dojæ do opanowania siebie.
Wybitnymi cechami naszymi jako dzieci Bo¿ych winne byæ:
spokój, s³odycz i zupe³ne opanowanie siebie.
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Wzorem naszym tu jest sam Pan Bóg. Z Pana Boga bierzemy przyk³ad do naszego wspó³¿ycia z blinimi, bo Pan Jezus ¿¹da od nas boskiej doskona³oci, mówi¹c: B¹dcie doskona³ymi jak Ojciec wasz niebieski jest doskona³y. A z jak¹
cierpliwoci¹ Pan Bóg znosi nasz¹ nêdzê i niedoskona³oæ,
nawet grzechy, które Go tak bardzo obra¿aj¹ i zniewa¿aj¹.
Nie ciska w grzesznika piorunów swego gniewu, lecz latami
ca³ymi czeka jego nawrócenia, obsypuje go stale swymi ³askami. A gdy cz³owiek pozna, ¿e le robi³ obra¿aj¹c Pana
Boga, nawróci siê, z wielk¹ mi³oci¹ przyjmuje go Pan Bóg.
Zapomina wszystko i tuli go do swego Bo¿ego serca. I my
równie¿ powinnimy z blinimi tak postêpowaæ. Znosiæ ich
cierpliwie, nie dziwiæ siê ich niedoskona³oci¹, byæ wyrozumia³ym dla blinich.
Lecz do tego wszystkiego bardzo potrzebne jest nam czuwanie i przezwyciê¿anie siebie. Pan Bóg choæ tak wiele ³ask i
darów nam u¿yczy³, wiele równie¿ pozostawi³ nam do doskona³oci, udoskonalenia naszego, do zrobienia. Pan Bóg
chce, abymy nasz¹ naturê, któr¹ nam da³, udoskonalili sami
przy pomocy Jego ³aski. A pole tej pracy bardzo rozleg³e, bo
mamy byæ doskona³ymi jako nasz Ojciec niebieski. Aby dojæ
do tej doskona³oci, ¿ycia nam nie wystarczy, bo doskona³oæ
jakiej Pan Bóg od nas ¿¹da jest nieskoñczona, a wiêc w czasie nie mo¿e dojæ swego kresu i osi¹gn¹æ przeznaczonych jej
szczytów. Musimy wiêc czuwaæ i stale siê zwyciê¿aæ, aby ¿yæ
jako dzieci Bo¿e po bo¿emu. Lecz nie wystarczy do doskona³oci nie robiæ przykroci, ani nie dokuczaæ blinim.
¯ycie zakonne kolebk¹ wiêtoci
(Myli z nastêpnej konferencji)
Musimy wokó³ siebie rozlewaæ dobro, musimy promieniowaæ i dawaæ Boga otoczeniu. Musimy do dusz naszych blinich wnosiæ mi³oæ i pokój Bo¿y. ¯yj¹c wspólnie musimy wytworzyæ atmosferê ¿ycia prawdziwie Bo¿ego, ognisko mi³oci, cieplarniê, w której dusze wspólnie ¿yj¹ce mog³yby od49

dychaæ i ¿yæ Bogiem, unosz¹c siê na szczyty wiêtoci. ¯ycie
wspólne tak bardzo trudne i uci¹¿liwe nawet dla dusz mê¿nych, lecz jest równie¿ kolebk¹ wiêtoci, o ile jest dobrze
zorganizowane.
Cz³owiek jest istot¹ bardzo niezaradn¹. Do swego ¿ycia i
rozwoju potrzebuje pomocy innych, nawet w utrzymaniu
swego ¿ycia fizycznego sam sobie wszystkiego zrobiæ nie
mo¿e, lecz potrzebuje pomocy innych. O ile bardziej tej pomocy potrzebuje, jeli chodzi o jego ¿ycie duchowe. Winnimy wiêc u³atwiæ sobie ¿ycie, nieæ pomoc naszym blinim,
promieniuj¹c Bogiem, rozsiewaj¹c wokó³ siebie ducha mi³oci
i pokoju. Tylko w atmosferze przepojonej mi³oci¹ dusze
mog¹ siê normalnie rozwijaæ i wzrastaæ w wiêtoci. W zgromadzeniu, w którym panuje duch Bo¿y, duch mi³oci, duch
wyrozumia³oci nawet dusze s³abe, z sumieniem chwiejnym,
mog¹ wzrastaæ i dojæ do wiêtoci, bo s¹ jakby porwane w
ten wir ¿ycia Bo¿ego i pchane ogóln¹ mi³oci¹.
Przeciwnie, gdzie panuje duch z³oliwoci, niezrozumienia, zamieszania i niepokoju, nawet dusze najlepiej usposobione i wyrozumia³e, maj¹ce s³aboci ludzkie, nie mog¹ siê normalnie rozwijaæ i osi¹gn¹æ przeznaczone im szczyty wiêtoci,
gdy¿ s¹ do tej ziemi przygniecione jakby kamieniem i ulegaj¹
nieraz zniechêceniu, nie znajduj¹c dla siebie pomocy i wsparcia. S¹ jakby spychane stale w dó³ ogólnym nastrojem. Aby
wiêc unikn¹æ podobnego nieszczêcia i nie staæ siê odpowiedzialnymi za z³y rozwój dusz wspólnie z nami ¿yj¹cych, musimy staraæ siê wytworzyæ wród nas atmosferê Bo¿a; ognisko
mi³oci, cieplarniê rozsadnika ¿ycia Bo¿ego na ziemi. Musimy
do dusz naszych blinich wnosiæ pokój i mi³oæ przez wyrozumia³oæ i cierpliwoæ. Bo zapamiêtajmy to sobie dobrze, ¿e dusza mo¿e siê normalnie rozwijaæ i postêpowaæ w wiêtoci tylko w atmosferze Bo¿ego pokoju i mi³oci.
Ka¿da z nas mo¿e staæ siê odpowiedzialn¹ za nastrój w
Zgromadzeniu, a tym samym i za rozwój dusz w nim ¿yj¹cych, a przez to, co wnosi do Zgromadzenia, czym wokó³
siebie promieniuje. Czêsto siê zdarza, ¿e nawet jeden cz³o50

wiek nieopanowany, siej¹cy niezgodê mo¿e zam¹ciæ ogólny
pokój, jak równie¿ i to siê zdarza, ¿e dusza opanowana, ¿yj¹ca Bogiem, pe³na taktu w swym zachowaniu siê, mo¿e siê
wiele przyczyniæ do wzrostu dusz w najbardziej rozprzê¿onym zgromadzeniu. Promieniuje ona zawsze Bogiem, a Bóg
swoje dzie³a rozlewa wszêdzie  pokój, mi³oæ i wesele. A
wiêc starajmy siê ¿yæ jedynie mi³oci¹ Bo¿¹, s³odycz¹, pokojem i wszêdzie wnosiæ pokój i zgodê. Pamiêtajmy zawsze o
tym, ¿e dziecko Bo¿e musi ¿yæ po Bo¿emu i promieniowaæ
Bogiem.
Lecz to nasze promieniowanie Bogiem, to ¿ycie mi³oci¹,
musimy równie¿ przenieæ na wszystko, co nas otacza a wiêc
i na przedmioty martwe. Powinny one odczuæ z naszego wobec nich zachowania, ¿e jestemy dzieæmi Bo¿ymi, ¿e ¿yjemy
Bogiem i Jego mi³oci¹. Na wszystkim, czego siê dotkniemy,
na co spojrzymy, musimy wycisn¹æ niejako lad bóstwa, bo
dziecko Bo¿e wszêdzie promieniuje Bogiem. Ka¿da nasza
czynnoæ i praca musi byæ doskona³a. Musi wyjæ z r¹k naszych wykoñczona zupe³nie doskonale. Musimy pracowaæ
jak dzieci Bo¿e, po bo¿emu, a wiêc z najwiêksz¹ doskona³oci¹, bez wzglêdu jak¹ pracê Bóg wyznaczy.
Doskonale to zrozumieli i wykorzystali synowie w. Benedykta w ci¹gu wieków. St¹d wesz³a w przys³owie pracowitoæ benedyktyñska. Dziêki tej pracowitoci synów w. Benedykta, kultura nasza zyska³a bardzo wiele. Zakon w. Benedykta nie prze¿ywa siê nigdy, jest on niespo¿yty dziêki swej
regule pe³nej m¹droci i roztropnoci, które pracê i modlitwê
stawia na takich wy¿ynach. A wiêc b¹dmy doskonali w
modlitwie i pracy. ¯yjmy jako dzieci Bo¿e po bo¿emu, aby
we wszystkim, jak mówi w. Ojciec Benedykt, aby Bóg by³
we wszystkim uwielbiony.
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V
Najwa¿niejsza jest mi³oæ

(Modlitwy

Chrystocentryczne

siostry

Alojzy)
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Wprowadzenie
Modlitwa jako s³uchanie Boga i dialog z Nim jest najg³êbsz¹ warstw¹ ludzkiego serca. Stanowi ona pewnego rodzaju
duchowe lustro. Spojrzenie na nasze modlitwy daje wgl¹d
w stan naszej wiary i pozwoli okreliæ, w jakim stopniu poziom ¿ycia duchowego.
Modlitwy  akty oddania siê Jezusowi przez siostrê Alojzy stanowi¹ istotê ocala³ych fragmentów Dziennika duchowego. Poprzez zapisany tekst duchowych prze¿yæ, siostra
ods³ania przed nami g³êbiê serca i dzieli siê swoj¹ duchow¹,
intymn¹ przyjani¹ z Bogiem.
Z modlitw wy³ania siê obraz Boga, który nosi³a w sercu
siostra Alojza. Wiêkszoæ modlitw skierowana jest ku Jezusowi. On jest dla siostry Mi³oci¹, Królem i najlepszym przyjacielem. Mniszka pragnie ¿yæ w zasiêgu mi³oci Zbawiciela.
Dowiadcza nieustannie jego ³ask. Jest mu wdziêczna. Dla
Jezusa gotowa jest podj¹æ najwiêksze cierpienia.
Modlitwy najczêciej rozpoczynaj¹ siê krótkim wezwaniem. Oto liczne przyk³ady  wiele mówi¹ce: Panie mój
Umi³owany, Jezu Najdro¿szy, Jezu mój ukochany,
Jezu mój Zbawicielu, O Boski Mistrzu mój i Panie, Jezu
mi³oci moja  Bo¿e.
Modlitwa serca koñczy siê najczêciej podpisem siostry z
przymiotnikiem j¹ okrelaj¹cym. Oto przyk³ady: siostra
Alojza, nêdzna Alojza, biedna grzeszna Alojza, biedna milcz¹ca, pragn¹ca Ciê, biedna nêdzna i ma³a.
Mog¹ nas dziwiæ jakby poni¿aj¹ce siebie okrelenia. Pos¹dziæ moglibymy j¹ o kompleks ni¿szoci. Ca³oæ posiadanych pism wskazuje jednak, ¿e tak nie jest. Siostra jest wiadoma umacniaj¹cej siê przyjani z Jezusem. Widzi z jednej
strony doskona³oæ Boskiego Mistrza, z drugiej za strony bê55

d¹c osob¹ wra¿liw¹, dowiadcza bolenie ludzkiej kondycji  s³aboci, braków, poczucia grzesznoci. Za niedoskona³oci moralne ¿a³uje.
Czyni to m.in. w nastêpuj¹cych s³owach: Oskar¿am siê
z mych grzechów i pod³oci. Brzydzê siê sob¹, swoj¹ g³upot¹
i pod³oci¹, Za grzechy swoje serdecznie ¿a³ujê i najpokorniej
przepraszam Ciebie Panie i Bo¿e mój.
Za braki natury ludzkiej dotkniêtej grzechem s¹ dla
niej okazj¹ do dziêkczynienia i podziwiania Boga. Pod dat¹
26 stycznia 1927 roku czytamy nastêpuj¹ce s³owa: Ukochany mój Panie dziêkujê Ci, ¿e pozwoli³e mi dot¹d pozostaæ
tak niedoskona³¹, ¿e da³e mi usposobienie ¿ywe i porywcze,
¿e da³e mi naturê ognist¹ i z tylu, tylu... wadami.... ¿e pozwalasz stworzeniom widzieæ me niedoskona³oci... Dziêkujê Ci, ¿e nie da³e mi wdziêków cia³a, ¿e tak¹ niedoskona³¹
mnie znosisz... Panie! Serce me rozp³ywa siê w uczuciach
wdziêcznoci...
Wady, trudnoci, cierpienia, stanowi¹ jedn¹ z trudniejszych dróg w realizowaniu powo³ania. Ca³y jednak wymiar
¿ycia zakonnego jest dla siostry radosn¹ pieni¹ mi³oci. W
46 rocznicê profesji zakonnej 13 stycznia 1970 r siostra Alojza przepe³niona szczêciem napisze: Panie! Powtórzê Ci
równie¿ jedn¹ ze zwrotek mej pieni mi³oci. Czyñ ze mn¹ co
chcesz, bom Twoja. Kocham Ciê i pragnê w tej mi³oci wytrwaæ do koñca mego ¿ycia.
Wchodz¹c w teksty Dziennika duchowego uwiadamiamy sobie jak mocno siostra prze¿ywa³a wiê mi³oci ze
Zbawicielem. W duchowoci zakonnej mowa jest o duchowych zalubinach  o relacji duchowej na fundamencie
wiary Oblubieniec  oblubienica. Siostra Alojza u¿ywa takiego sformu³owania, ale czyni to oszczêdnie i z ogromnym
respektem. W czterdziest¹ rocznicê wst¹pienia do klasztoru
wyznaje: Za ³askê gor¹cego pragnienia tylko Twej mi³oci,
dziêki Ci mój Oblubieñcze. W rzeczywistoci w³anie to jest
treci¹ jej ¿ycia.
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Mi³oæ czysta do Chrystusa znaczona pokor¹, pos³uszeñstwem i ubóstwem stanowi, miêdzy innymi, istotê i cel zakonnego ¿ycia. Modlitwa jest wiadectwem g³êbokiego pragnienia
siostry, by zostaæ wielk¹ wiêt¹, by byæ znan¹ w wiecznoci.
Tutaj za na ziemi pragnie byæ ona bardzo ukryt¹.
Szczególn¹ uwagê siostra zwraca na trwanie w mi³oci
w obliczu Eucharystii. Przekonalimy siê analizuj¹c jej notatki z konferencji rekolekcyjnych. W spisanych modlitwach odnajdujemy potwierdzenie takiej postawy. Podajemy dla przyk³adu nastêpuj¹ce wyznanie: Pragnê uwielbiæ Ciê w Najwiêtszej Eucharystii... pragnê Ciê wiecznie adorowaæ i nieustannie nuciæ Ci z ziemi pieni mi³oci i uwielbienia....
Analiza tekstów sk³ania do przewiadczenia o mistycznych, modlitewnych prze¿yciach siostry. Z ca³¹ pewnoci¹
mo¿emy za powiedzieæ o takich pragnieniach mniszki. Pragnienie mi³oci ³¹czy ona z pragnieniem prze¿ywania cierpieñ i agonii Chrystusa. Potwierdza to zapis z 11 XI 1924 r.:
Oddajê Ci moje rêce i nogi, by mnie ca³¹ o Panie ukrzy¿owa³ ze Sob¹. Rañ mnie Panie i krzy¿uj bez litoci nad moj¹
mi³oci¹ w³asn¹ lecz kochaj i w moim sercu wzbud wzajemn¹ ku sobie mi³oæ. Kochaæ i cierpieæ to has³o s. Alojzy...
Na uwagê zas³uguje s³owo pragnê. W modlitwach siostry Alojzy wystêpuje ono czêsto. Siostra nie domaga siê od
Zbawiciela spe³nienia jej ¿¹dañ, jak sugerowa³oby samo wyra¿enie. Kontempluj¹ca Zbawiciela pragnie dzieliæ z Nim
cierpienie, pragnie dowiadczaæ jego mi³oci, pragnie
oddaæ siê Mu ca³kowicie, pragnie kochaæ Boga do szaleñstwa, pragnie byæ wiêt¹, pragnie zbawienia innych i
pragnie za zbawienie innych z³o¿yæ siebie w ofierze... W
tak g³êbokim pragnieniu ukazuje siê bezinteresownoæ i
hojnoæ serca siostry w stosunku do Pana Jezusa.
Z modlitewnych wiadectw, znaczonych emocjami,
uczuciem, zaanga¿owaniem, poznajemy tak¿e ludzk¹ osobowoæ siostry: jej temperament dynamizm, uporz¹dkowanie
¿ycia i autentyczn¹ chrzecijañsk¹ radoæ  jako owoc realizowanego mniszego powo³ania.
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Modlitwa pokazuje tak¿e uwra¿liwienie siostry Alojzy na
piêkno. Osoba delikatna i subtelna jest w stanie ¿ycie duchowe porównaæ do kwitn¹cego ogrodu: Pragnê zasypaæ ca³¹
ziemiê kwiatami mi³oci. Teraz  Panie w ciszy ukrycia i zamkniêcia pragnê zbieraæ drobne kwiatuszki cnót.
Niech bêdzie przyjête z wdziêcznoci¹ modlitewne wiadectwo s. Alojzy. Niech to wiadectwo zachêca nas do modlitewnej, przyjacielskiej relacji z naszym Panem  Jezusem
Chrystusem.

Teksty siostry Alojzy
(Modlitwy, akty ofiarowania, refleksje)
Pragnienia nicoci...
Boski mój Mistrzu! Kocham Ciebie... Ja maleñka i biedna
Alojza. Kocham Ciebie Jezusa i Boga mojego. Czujê siê bardzo szczêliw¹ i zadowolon¹ z mej nêdzy i maleñkoci. Tak
mi dobrze i s³odko spoczywaæ w Twych objêciach i tuliæ siê
do Twego Serca. Gdy zap³akan¹ twarzyczkê ukrywam przed
okiem ludzi i na Twym ³onie, gdy spoczywam bezpiecznie w
Twych kochanych Jezu ramionach, zdaje mi siê wtedy, Panie, ¿e Ty g³adzisz m¹ g³ówkê i ocierasz m¹ twarzyczkê...
Czujê, jak spokój powraca do mej duszy i zdaje mi siê, ¿e Ty,
drogi Mistrzu sk³adasz na moim czole serdeczny, ojcowski
poca³unek... Wtedy taka rozkosz zalewa mi duszê... taka
wiêta niewypowiedziana rozkosz.
Kocham Ciê wtedy bardzo gor¹co... O mój Panie, jak¿e ja
bardzo pragnê kochaæ Ciebie... Pragnê zostaæ wielk¹ wiêt¹ i
chcê dla Twej chwa³y byæ znan¹... Teraz, gdy ¿yjê na ziemi,
pragnê byæ ukryt¹, bardzo ukryt¹ przed okiem ludzi... O Panie uczyñ mnie wiêt¹...
W dniu mierci pragnê Ci Panie oddaæ tylko moje kajdany (cia³o), lecz do nieba, na wieczne z Tob¹ królowanie i rozkosze, zdaje mi siê, ¿e nie mam ochoty pójæ. Ja Panie pragnê
58

pozostaæ na ziemi, wród biednych mych braci  ludzi. Im
pragnê nieæ pomoc i pociechê... Pragnê byæ Twoim promykiem wietlanym, który by osusza³ ³zy cierpi¹cej ludzkoci,
który by wnosi³ wszêdzie radoæ i wesele... Chcê ludzi uczyæ
Twej mi³oci, chcê ich prowadziæ do Ciebie Panie i Bo¿e
mój... Pragnê chodziæ po ziemi, by byæ na us³ugi wszystkim
potrzebuj¹cym pomocy z nieba. Chcê sama widzieæ wszystkie nêdze, by mówiæ o nich z Tob¹, o Jezu mój Najdro¿szy.
Wszystkie ³zy i bóle biednej ludzkoci pragnê skierowaæ i zanieæ przed tron Twój, Bo¿e w Trójcy Jedyny, a w zamian
przynieæ biednym ludziom per³y i kwiaty z ogrodu twego
przebitego mi³oci¹ Serca. Pragnê, by ¿adna modlitwa, która
wysz³a z ust biednych wygnañców nie ginê³a w przestworzach wszechwiata dla braku wiary i ufnoci, lecz ja Panie
pragnê pods³uchiwaæ bicie i pragnienie ka¿dego serca i Tobie
je odnosiæ. Pragnê czyniæ dobrze wszystkim ludziom i s³odziæ
im to ziemskie wygnanie... O Panie przebacz i daruj zuchwa³oæ mych pragnieñ, bo to tylko Twoja i blinich mi³oæ
wzbudza je w moim sercu.
Teraz na ziemi dok¹d ¿yjê, oddajê Ci m¹ wolê, lecz po
mierci, gdy uwolnisz mnie z krêpuj¹cych wiêzów, pragnê o
Panie by w niczym nie krêpowa³ mego pragnienia, czynienia dobrze... Pragnê, by bez zastrze¿eñ powierzy³ mi bogactwa Twego Boskiego Serca. Chcê, o Panie wtenczas byæ woln¹ i pe³nymi r¹czkami czerpaæ ³aski i hojnie je rozsiewaæ po
ziemi. Pragnê, o Jezu rozsypywaæ po ziemi ziarna Twej Boskiej nauki i pozyskiwaæ Ci dusze i pragnê zbieraæ drobne
kwiatuszki. Pragnê zasypaæ ca³¹ ziemiê kwiatami mi³oci...
Teraz Panie w ciszy ukrycia i zamkniêcia pragnê zbieraæ
drobne kwiatuszki cnót. Kwiatki te Tobie oddajê i powierzam
do wyhodowania... Ty nasionka tych ma³ych kwiatów posiejesz w ogrodzie Swego Serca, wyhodujesz je, a ja potem pe³nymi garciami bêdê je zrywaæ i rzucaæ po ziemi. Tu chcê byæ
ukryt¹ i nieznan¹, tu pragnê przygotowaæ siê w ciszy do pos³annictwa, jakie mam nadziejê, ¿e mi powierzysz po mierci. O Jezu, daruj mi wszystkie szaleñstwa, kocham Ciê o mi59

³oci nieznana, odwieczna, niestworzona... O Panie nie gard
moimi pragnieniami, lecz spe³nij je.
Panie! Oddajê siê Tobie w wieczn¹ niewolê mi³oci... Jam
Twoja biedna Alojza... Kocham Ciê Bo¿e...
8 III 1925 r.
Pragnê!...
O Najdro¿szy! Oddajê siê Tobie z przeogromn¹ mi³oci¹ i
ufnoci¹. Powierzam siê Tobie ca³kowicie i oddaje Ci w³adzê
nad moim sercem bez najmniejszych zastrze¿eñ. Ja Ciebie
kocham ponad wszystko. Ty mój Ukochany Jezus, Pan i
Bóg. B³agam uczyñ mnie wiêt¹ i czyst¹; daj mi wielkie serce
i szlachetny charakter.
Panie! Ja pragnê mieæ królewskie serce i duszê, by podobaæ siê Tobie, by zdobyæ Twe Serce i mi³oæ, by przynieæ Ci
doskona³¹ chwa³ê, by wywo³aæ na Twych ustach umiech,
zadowolenie i szczêcie. Pragnê byæ wielkim duchem... pragnê byæ czyst¹ i wiêt¹. Pragnê dawaæ Ci dowody mej mi³oci z królewsk¹ wspania³omylnoci¹. Pragnê ukochaæ Ciê do
szaleñstwa, tak, jak nikt do tej pory Ciê nie kocha³... Kochaæ
Ciê pragnê Jezu, kochaæ mi³oci¹ wielk¹, niepodzieln¹...
przeogromn¹...
O Panie ulituj siê nade mn¹ i stwórz tak¹ mi³oæ w sercu
moim. Pragnê byæ mêczennic¹ Twej mi³oci... pragnê spalaæ
siê nieustannie w czystych p³omieniach Twej w. mi³oci. O
Jezu, Mistrzu mój Ukochany ja Ciebie tylko pragnê mi³owaæ... naucz mnie tej mi³oci. Zapomnij wszystkie me niewiernoci, przebacz mi jako przebaczy³ grzesznej Magdalenie i pozwól mi ukochaæ Ciê Panie! Powiedz, kêdy mam siê
udaæ, by poznaæ, zrozumieæ i ukochaæ Ciebie Jezu, by
ukszta³towaæ swa duszê, by zdobyæ wiêtoæ? O Jezu, ja pragnê wiedzy, pragnê m¹droci, pragnê mieæ czyste królewskie
serce, byæ piêkn¹ i wiêt¹ dla Twej mi³oci... Pragnê przyci¹gaæ do Ciebie ca³e miliony dusz, pragnê nauczyæ ludzi wiary
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w Tw¹ rzeczywist¹ obecnoæ w Najwiêtszym Sakramencie.
Pragnê otoczyæ Twój eucharystyczny tron wieñcem serc Ci
oddanych... pragnê otworzyæ Twe p³on¹ce mi³oci¹ Serce i
Jego p³omieniami ogrzaæ, zapaliæ i owieciæ wszystkie dusze.
Pragnê uwielbiæ Ciê w Najwiêtszej Eucharystii... pragnê
Ciê wiecznie adorowaæ i nieustannie nuciæ Ci z ziemi pieni
mi³oci i uwielbienia... Bo ja Ciebie Jezu kocham. Mi³oæ Twa
porywa mnie... kocham Ciê mi³oci moja. Pragnê umrzeæ z
mi³oci ku Tobie... O Jezu mój, jam Twoja na wieki, jam ofiara Twej mi³oci... Ukochany mój Panie kocham Ciê...
Nowy akt oddania siê Panu Jezusowi
O mój Najdro¿szy Panie Jezu! Oddajê siê Tobie ca³kowicie
na ofiarê Twej wiêtej, wzgardzonej mi³oci. Oddajê Ci moje
pragnienia, marzenia, idea³y d¹¿enia. Ty sam b¹d królem
ca³ej mojej istoty. Wypêdzam z mego serca bojañ i niepokoje, a ufam Ci bezgranicznie. Oddajê Ci moje serce z ca³¹ jego
wra¿liwoci¹... Oddajê Ci moje rêce i nogi, by mnie ca³¹ o
Panie ukrzy¿owa³ ze Sob¹. Rañ mnie Panie i krzy¿uj bez litoci nad moj¹ mi³oci¹ w³asn¹ lecz kochaj i w moim sercu
wzbud wzajemn¹ ku sobie mi³oæ. Kochaæ i cierpieæ to has³o s. Alojzy...
Postanawiam, ¿e od dzi wiêcej bêdê czuwaæ nad swoim
postêpem w doskona³oci. Sumiennie zachowywaæ bêdê milczenie. Postaram siê usun¹æ sw¹ cierpkoæ w obcowaniu z
blinimi. Ukrywaæ bêdê starannie przed okiem ludzi me cierpienia. Choæ pier ma bólem dr¿y i ³kanie ni¹ wstrz¹sa, ja
mê¿nie t³umi¹c ³zy marzê o wiêtej mi³oci Jezusa...
I choæ upadam w chwilê, bolenie rani¹c siê, nie mogê
jednak w¹tpiæ, bo czujê, ¿e serce me tylko do Boga siê rwie...
11 XI 1924 r.
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Wszystko z mi³oci!...
Jezu mój ukochany!.. Kocham Ciê ogromnie, choæ czujê
siê najnêdzniejsza i najbiedniejsza ze wszystkich istot stworzonych... Pragnê ca³e ¿ycie moje zamieniæ w jeden, gor¹cy,
nieprzerwany hymn mi³oci... Nie martwiê siê moj¹ nêdz¹,
ani trwo¿ê moimi ci¹g³ymi upadkami  mi³oæ Twoja tylko
porywa i zajmuje mnie...
W mi³oci tej pragnê zapomnieæ o wszystkim, o ¿yciu i
mierci, o niebie i piekle, chcê zapomnieæ o w³asnej duszy...,
chcê wyrzec siê trosk o doskona³oæ..., Jezu, jam Twoja niepodzielnie... Kocham Ciê, pragnê jedynie zdaæ wszystko, co
mnie dotyczy na Ciebie... Kochaæ Ciê pragnê gor¹cymi porywami mej duszy, kochaæ Ciê chcê nawet mymi grzechami...
Jezu! Wszystko chcê czyniæ z mi³oci ku Tobie... Mi³oci tej
powiêcam wszystkie chwile mego ¿ycia i ca³¹ wiecznoæ.
Mi³oci Twej oddajê modlitwy i wzloty mej duszy, mi³oci
twej oddajê me grzechy. Wszystkie moje wiadome czy mimowolne poruszenia mego serca, moje czyny, rozmowy, odpoczynek, radoci i smutki. A wszystko powiêcam mi³oci
Twej... Jezu, chcê Ci oddaæ mi³oæ za mi³oæ. Mi³oci¹ niech
bêdzie wszystko, co ze mnie i od Ciebie pochodzi...
Jezu kocham Ciê ca³¹ istot¹ moj¹... Jezu naucz mnie z mi³oci milczeæ... Pragnê milczeæ (z ludmi) zawsze i wszêdzie... Jezu zamknij me usta dla ziemi i stworzeñ... Jezu ufam
Ci, wierzê Tobie i kocham Ciê...
24 I 1927 r.

nêdzna Alojza
Dziêkczynienie!...

Panie mój Ukochany! Tak pomimo przeogromnej mej nêdzy kochaæ Ciê pragnê jak Serafin wiêty... Nêdza moja w³anie tym silniej przywi¹zujê miê do Ciebie mój Dobry Panie.
Do mej pieni mi³oci pragnê do³¹czyæ pieñ dziêkczynienia za wszystko mój Jezu, co mi da³. Ukochany mój Panie,
dziêkujê Ci, ¿e pozwoli³e mi dot¹d pozostaæ tak niedoskona62

³¹, ¿e da³e mi usposobienie ¿ywe i porywcze, ¿e da³e mi naturê ognist¹ i z tylu, tylu wadami..., ¿e pozwalasz stworzeniom widzieæ me niedoskona³oci... Dziêkujê Ci, ¿e nie da³e
mi wdziêków cia³a, ¿e tak¹ niedoskona³¹ miê znosisz... Panie! Serce me rozp³ywa siê w uczuciach wdziêcznoci... Dobrze o Panie, ¿e jestem tak¹ nicoci¹ i uosobieniem nêdzy...
Dobrze, ¿e tyle mam braków i wad, ¿e nic we mnie nie ma,
co by siê mog³o ludziom podobaæ... Zadowolon¹ ogromnie jestem z mej nêdzy, bo czujê, ¿e jestem wy³¹cznie Twoj¹ i dla
Ciebie stworzona.
Wiem, ¿em najnêdzniejsza i najubo¿sza w cnoty, lecz nie
martwiê siê tym... Nêdza moja to okrzyk mi³oci, wiary i ufnoci w ciebie mój Panie. Ca³a jestem Twoja  stworzenia do
mnie nie maj¹ najmniejszego prawa... O Jezu, jak¿e wdziêczn¹ Ci jestem, ¿e uczyni³e mnie tak nêdzn¹ i ¿e z tak¹ cierpliwoci¹ znosisz m¹ niedoskona³oæ. Bo¿e mój kocham Ciê z
ca³ego serca...
26 I 1927 r.

nêdzna Alojza
Jedyna Mi³oci moja, Bo¿e mój!

Na nowo oddaje siê Twej mi³osiernej i wszechmocnej mi³oci. Wyznajê, ¿e jestem bardzo s³ab¹, nêdzn¹ i niewiern¹ w
Twej s³u¿bie... Oskar¿am siê pokornie przed Twym Boskim
Majestatem z mych grzechów, nêdzy i pod³oci. Brzydzê siê
sob¹ i gardzê swoj¹ g³upot¹ i pod³oci¹. Za grzechy swoje
serdecznie ¿a³ujê i najpokorniej przepraszam Ciebie Panie i
Bo¿e Mój. Przed Twoim Obliczem wylewam sw¹ nêdzê i b³agam mi³osierdzia... lecz pomimo ca³ej mej nêdzy ja Ciebie
Bo¿e mój mi³ujê...Pragnê Twej chwa³y... Pragnê w mej nêdznej duszy zrealizowaæ w ca³ej pe³ni dzie³o odkupienia, a raczej pragnê by mój Zbawiciel dzie³o to we mnie dokona³. We
Krwi Zbawczej mego Jezusa, Twego Syna zanurzam sw¹
nêdzn¹ duszê. Pragnê t¹ moj¹ nêdz¹ przynieæ Ci wielk¹
chwa³ê, o Bo¿e mój!
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Oddajê siê niepodzielnie Twej przenajwiêtszej woli.
Czyñ o Bo¿e ze mn¹ co zechcesz i prowad mnie drog¹, jak¹
Ci siê podoba. U¿ycz mi jedynie ³aski, bym wiernie spe³nia³a
Tw¹ wolê. Twojej wszechmocy oddajê moj¹ s³aboæ. Twojej
mocy i potêdze powierzam niesta³oæ i chwiejnoæ mojej
woli. Twemu za sercu przepaæ mej nêdzy i grzechy moje.
Twojej mi³oci oddajê swoj¹ ma³¹ i s³ab¹ mi³oæ. Ufam bezgranicznie Twojej dobroci i mi³oci. Biedna i nêdzna Alojza.
Najmilsza moja Matko.
27 II 1958 r.
O Jezu, mój Mistrzu i Panie!...
Oddajê siê na nowo Twej uwiêcaj¹cej mi³oci. Kochaæ
Ciê pragnê dusz¹ i sercem moim. Pragnê przynieæ Ci wiele
chwa³y i radoci... Przyjmij moje wszystkie cierpienia jakimi
znaczysz cie¿kê mego ¿ycia. Cierpiê bardzo Panie mój. Dusza moja i serce wije siê z bólu, lecz Panie Tobie cierpienia
moje niosê w dani. Panie pragnê jeszcze wiêcej cierpieæ,
wola moja zgadza siê na wiêksze jeszcze poni¿enia i upokorzenia, abym przez nie gor¹cej Ciê umi³owa³a i milsz¹ Ci
by³a Panie! B³agam naucz miê cierpieæ. Kocham Ciê Bo¿e mój
i oddajê Ci siê na ca³opaln¹ ofiarê mi³oci.
9 I 1959 r.

biedna i nêdzna s. Alojza

O Boski mój Mistrzu i Panie Jezu!...
Chryste, Baranku Bo¿y. Na nowo oddaje siê na ofiarê Tobie, Zbawicielu wiata i mój Zbawco. Mi³ujê Ciê z ca³ej duszy mojej, pragnê wy³¹cznie do Ciebie nale¿eæ, pragnê byæ
Twoj¹ ¿ertw¹ w dziele zbawienia i uwiêcenia wiata. Oddajê siê na ca³opaln¹ ofiarê, by we mnie, w moim ciele i mojej
duszy prowadzi³ dalej Twe zbawcze dzie³o zbawienia wiata. Wiem, ¿e jestem bardzo s³ab¹, nêdzn¹ i grzeszn¹, lecz pomimo wszystko, Panie ja kocham Ciê, pragnê i chcê Ci Panie
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pomóc w zbawianiu i uwiêcaniu dusz. Nie czujê siê godn¹
tej roli, lecz Panie wiesz, ¿e kocham Ciebie i wszystko, to co
Ty kochasz.
O mój Mistrzu i Panie przyjmij mnie i czyñ ze mn¹ co Ci
siê podoba. Oddajê siê przenajwiêtszej woli Twojej bezgranicznie. B³agam o ³askê wytrwania w Twej s³u¿bie i mi³oci, i
o ³askê, abym Ci mog³a oddaæ wielk¹ chwa³ê i przyczyniæ siê
do zbawienia jak najwiêkszej liczby dusz, zapaliæ ich mi³oci¹ Twoj¹. Zdajê sobie sprawê, ¿e to s¹ szaleñcze pragnienia, lecz serce moje one trawi¹, bo czujê, ¿e Ty Panie Sam je
we mnie wzbudzasz. O Jezu, spraw, bym ju¿ od tej chwili
pozosta³a na wieki Twoj¹ ca³kowicie.
11 II 1961 r.
Zbawicielu mój Ukochany!
Na nowo oddajê siê Twemu Mi³osierdziu i Wszechmocy.
Kochaæ pragnê Ciebie jedynie i przynieæ Ci wiele chwa³y i
radoci, lecz czujê ca³y bezmiar mej nêdzy i s³aboci. Pragnê
z tej nêdzy otrz¹sn¹æ siê, powstaæ i zostaæ wiêt¹ dla chwa³y
Twojej i zbawienia dusz. Jezu ulituj siê nade mn¹, przebacz
grzechy i udziel ³aski do powstania. Dopomó¿ mi o Panie, w
trudnej pracy i walce z moimi z³ymi sk³onnociami. Udziel
wiat³a i mocy w pe³nieniu cnót. Daj mi du¿o mi³oci ku blinim, bym mog³a dowieæ Ci mojej mi³oci i abym nie zmarnowa³a ¿ycia na pró¿nych mrzonkach. Naucz miê Panie ¿ycia
wiêtego, naucz miê chodziæ w prawdzie i mi³oci. Daj mi o
mój Panie, abym zrozumia³a i urzeczywistni³a w mym ¿yciu
nie mniemanie i pragnienie, lecz zdrowy realizm wiêtoci.
Uczyñ mnie Jezu wiêt¹ w ¿yciu codziennym, wiêt¹ w pracy i obcowaniu z ludmi, wiêt¹ w tych sprawach, co s¹ najbardziej ziemskie. Oddajê siê Tobie, mój Jedyny i ukochany
Mistrzu i Panie. Uczyñ miê wiern¹ Twej ³asce. Matko moja
Niepokalana! Biedn¹ m¹ duszê sk³adam w twe macierzyñskie d³onie. Matko! Pod Twoj¹ opiekê i z pomoc¹ pragnê roz65

pocz¹æ na nowo pracê mego uwiêcenia. Matko b³ogos³aw i
dopomagaj mi staæ siê wiêt¹ dla Jezusa.
9 II 1962 r.

biedna Alojza
Jezu mój Zbawicielu!...

Po czterdziestu latach spêdzonych w klasztorze w s³u¿bie mi³oci i oddawania siê Tobie, ponawiam dzi w pe³nej wiadomoci i zgodzie mej woli, moje oddanie siê Tobie na zupe³n¹ i bezgraniczn¹ w³asnoæ Twoj¹! Panie, niczego nie pragnê i niczego nie
chcê jak tylko tego, aby byæ Twoj¹ tu i w wiecznoci. Ziemskie
pragnienie i radoci ju¿ nie dla mnie  Twoj¹ jedynie pragnê byæ.
Tej mi³oci jedynie pragnê Panie! Udziel mi ³aski wytrwania w
Twej s³u¿bie, we mnie sobie na zupe³n¹ Tw¹ w³asnoæ, naucz i
pomó¿ wype³niæ Tw¹ przenajwiêtsz¹ wolê. Wyniszcz we mnie
wszystko, co by Ci siê mog³o nie podobaæ. Panie pragnê pe³niæ
Twoj¹ wolê, pragnê Ciê mi³owaæ ze wszystkich si³ moich, pragnê
pomagaæ Ci w zbawieniu dusz przez mi³oæ, zjednoczenie z Tob¹
i cierpienie wed³ug Twojej woli. Pragnê upodobniæ siê do Ciebie,
aby Ojciec Twój rozpozna³ we mnie Twe rysy ziemskie. Jezu mój!
Daj mi ³askê, abym nie zmarnowa³a daru ¿ycia i owoców Twej
zbawczej mêki. Oddajê Ci ¿ycie moje, grzechy moje, nêdzê i s³aboci moje, maleñkie prace i cierpienia moje.
Dziêkujê Ci ¿e miê stworzy³ i odkupi³, ¿e mi pozwoli³
prze¿yæ w zakonie czterdzieci ju¿ lat Panie! Ty wiesz, ¿e
chcia³abym ca³a zamieniæ siê w dziêkczynienie, uwielbienie i
mi³oæ, by wyraziæ wszystko co czujê. Dziêkujê Ci, ¿e mnie
da³ du¿o cierpieæ i zawsze by³e si³¹ moj¹ i wiat³em. Dziêkujê, ¿e mi nie pozwoli³ podobaæ siê ludziom i najbli¿szemu
otoczeniu, za ³askê bólu, osamotnienia i niezrozumienia,
dziêki Ci Panie! Za ³askê nie za³amania siê w strasznych cierpieniach ducha i serca, dziêki Ci mój Panie i Mistrzu! Za ³askê, ¿e zawsze tylko u Ciebie szuka³am pomocy i wiat³a,
dziêki Ci mój Zbawco. Za ³askê gor¹cego pragnienia tylko
Twej mi³oci, dziêki Ci mój Oblubieñcze.
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Oddajê siê i na resztê mojego ziemskiego ¿ycia Twej
zbawczej mi³oci. Pragnê byæ chwa³¹ Twego mi³osierdzia,
mi³oci i wszechmocy. Jezu! Niech ³aska Twoja we mnie pró¿n¹ nie bêdzie. Kocham Ciê ca³¹ potêg¹ mej m³odzieñczej duszy i serca. Pragnê Ci przez resztê mego ¿ycia jak najwierniej
s³u¿yæ i pomagaæ w uwiêcaniu i zbawianiu dusz Tw¹ Mêk¹
odkupionych. Pragnê wycierpieæ z zupe³nym poddaniem to
wszystko, co zechcesz na mnie dopuciæ.
Jezu! Przyjmij to moje oddanie siê Tobie i u¿ycz mi ³aski
wytrwania w mi³oci Twojej i w cierpieniach, jakie mi zelesz...
biedna s. Alojza
30 VI 1962 r. Czterdziestoletnia rocznica wst¹pienia do klasztoru
Jezu mój ukochany! Stani¹tki, 2 II 1965 r.
Oddajê siê na nowo Twej przenajwiêtszej woli i przeogromnej mi³oci. Jam Twoja Jezu, jam Twoja ca³a. Kocham
Ciê moim ma³ym ciasnym sercem. Panie Ty wiesz, ¿e pragnê³abym ukochaæ Ciê ponad wszystko i byæ ca³a Twoj¹!... Ty
znasz moje pragnienie, lecz znasz równie¿ moje niedo³êstwo,
ograniczonoæ umys³u i ca³¹ przepaæ mej nêdzy. Wiele pragnê, lecz nic nie mogê z mi³oci dla Ciebie uczyniæ. Nie mogê,
jak bym pragnê³a, zamieniæ siê ca³a w mi³oæ i uwielbienie i
dziêkczynienie, by godnie na tej ziemi by³ kochany.
Panie mój! Oddajê siê Tobie tak¹ jaka jestem ze wszystkimi pragnieniami, a Ty uczyñ mnie tak¹, jak¹ bym Ci siê najbardziej podoba³a. Uczyñ ze mn¹ co zechcesz, by by³ ze
mnie zadowolony. Pragnê Ci wiernie s³u¿yæ na tej ziemi,
zdobywaæ dusze, które by Ciê pozna³y i mi³owa³y, g³osiæ do
koñca wiata Tw¹ wielkoæ dobroæ i mi³osierdzie.
Panie! przymnó¿ mi wiary i pragnienia. Jezu jam Twoja,
a Ty o Panie mój Bóg, mój Pan, moje wszystko. Ufam Ci o
mój Bo¿e i Zbawicielu, Tobie mój Zbawco i Panie powierzam
moj¹ s³aboæ i nêdzê. Sam¹ treæ mej duszy mego serca i pragnienia, kocham Ciê uwielbiam w mrokach i ciemnociach
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wiary boæ nie rozumiem i poj¹æ nie mogê kto Ty jest. Czujê
¿e jeste Ojcem moim, Stwórc¹ i Panem. Uwielbiam Ciê i wyra¿am sw¹ ufnoæ i wiarê samym milczeniem i otwarciem
swej duszy i serca przed Tob¹. Moja niemota i pragnienie
mówi Ci wszystko o mnie. Najmilsza Matko!..
biedna, milcz¹ca, pragn¹ca Ciê s. Alojza OSB
46 rocznica mej w. profesji £om¿a, 13 I 1970 r.
Jezu Najdro¿szy!
Có¿ mam Ci powiedzieæ dnia dzisiejszego? Chyba to, ¿e kocham Ciê gor¹co, ¿e czujê siê Twoj¹, ca³kowicie Twoj¹. To, ¿e
czujê siê ma³¹, nêdzn¹, niedo³ê¿n¹, lecz ca³kowicie Twoj¹. Dziêkujê, ¿e pozwoli³ mi dot¹d wytrwaæ w tym klasztorze, ¿e
mnie znosi³ i kocha³, ¿e pozwoli³e mi wytrwaæ w Twej mi³oci,
¿e udzieli³e mi zawsze tyle si³y, ¿e nie za³ama³am siê w cierpieniach, kiedy mi³onie pozwoli³e mi uczestniczyæ w Twej mêce.
Dziêki Ci Panie za wszystkie ³aski i pomoce. Dziêki za
dar wiary, ufnoci i pragnienie mi³oci. Dziêki za ³askê szukania zawsze u Ciebie pomocy Jezu! Dziêki za ³aski przebaczenia mych niewiernoci, za wiat³o, za przywi¹zanie mnie
do Siebie, za tyle komunii w. i Mszy w., w których mog³am
uczestniczyæ. Dziêki za wszystko Jezu! Pozwól, ¿e dzi na
nowo ponowiê akt mego oddania siê Tobie, ze na nowo wypiewam Ci pieñ mego ca³ego ¿ycia, która streszcza siê w
jednym akcie pragnienie oddawania siê tobie zawsze.
Panie! Powtórzê Ci równie¿ jedn¹ ze zwrotek mej pieni
mi³oci. Czyñ ze mn¹, co chcesz, bom Twoja. Kocham Ciê i
pragnê w tej mi³oci wytrwaæ do koñca mego ziemskiego ¿ycia. Panie! Pragnê byæ chwa³¹ Twej zbawczej wszechmocy i
mi³osierdzia, pragnê g³osiæ ca³emu wiatu Tw¹ zbawcz¹ mi³oæ, pragnê pomóc Ci zbawiaæ dusze, pragnê staæ siê dzieckiem, aby zdobyæ dla siebie i dla wielu dusz królestwo niebieskie, ale ponad wszystko pragnê byæ Twoj¹ na zawsze...
biedna, nêdzna i ma³a s. Alojza OSB
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VI
Maryja ukochana Matka i Mistrzyni
(Modlitwy

Maryjne)
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Wprowadzenie
W posiadanych fragmentach Dziennika duchowego
nie ma wielu modlitw maryjnych. Przewa¿aj¹ za te, które
s¹ bezporednio kierowane ku Jezusowi. Na koñcu tych modlitw odnajdujemy krótkie wezwania do Matki Bo¿ej. Pomimo tego faktu daje siê ustaliæ u siostry Alojzy przywi¹zanie i
mi³oæ do Najwiêtszej Maryi Panny.
W datach dotycz¹cych jej ¿ycia odnajdujemy zapisy
przyjêcia medalika Niepokalanego Poczêcia w roku 1919,
oraz notatkê o wybawieniu siostry przez Matkê Bo¿¹ z niebezpieczeñstwa utraty niewinnoci. W 1922 roku siostra jest
przewiadczona, ¿e powróci³a do zdrowia za przyczyn¹
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
27 stycznia 1963 r. Opactwo Mniszek Benedyktynek w
£om¿y nawiedza kopia obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Dla siostry Alojzy by³o to wydarzenie bardzo uroczyste. Dzieñ ten nazywa wiêtym. Modlitwê serca zanoszon¹
do Matki Bo¿ej umieszcza w Dzienniku duchowym. Siostra ponawia swoje oddanie siê Niepokalanej. Prosi, by Maryja nauczy³a j¹ prawdziwie wiêtego ¿ycia, m¹droci i
prawdy Bo¿ej.
Uwagê czytelnika mo¿e zwróciæ wzmianka w tej modlitwie o Matce Ksieni. Siostra Alojza uprasza Maryjê, aby nauczy³a pokory serca i ducha w obcowaniu z Matk¹ Ksieni.
Pos³uszeñstwo w ¿yciu zakonnym nale¿y do cech fundamentalnych. Prze³o¿ona dla sióstr prezentuje jakby Boga. Pos³uszeñstwo ma byæ oparte na przes³ankach wiary. Relacje z
prze³o¿on¹ mog¹ czasami byæ znaczone rysem niezrozumienia. Siostra Alojza nie chce, by Matka Ksieni cierpia³a z jej powodu. Z tej to racji lub pos³uszeñstwa powierza Maryi. Matka Bo¿a nazwana jest w tej modlitwie Matk¹ i Mistrzyni¹.
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Modlitwa siostry Alojzy niech nas zmobilizuje bymy
wpatruj¹c siê oczyma wiary w Maryjê w naszym ¿yciu naladowali jej cnoty.

Tekst siostry Alojzy
Matko moja Ukochana! 27 I 1963 r.
W dniu tak dla nas uroczystym i wiêtym, w dniu którym raczy³a odwiedziæ nasz klasztor, ponawiam z g³êbi serca oddanie siê moje Tobie, Matko moja Najmilsza. Dziêki czyniê za Twoj¹ matczyn¹ opiekê nade mn¹, a¿ do dnia dzisiejszego i proszê aby i na przysz³oæ Matuchno moja czuwa³a
nade mn¹. Proszê Ciê Matko moja dzi, aby mi wskaza³a, co
Ci siê we mnie nie podoba, aby mi udzieli³a ³aski chodzenia
i czynienia wszystkiego w prawdzie Bo¿ej, abym prawdziwie
szuka³a Boga, aby mnie nigdy nie zwodzi³a zamaskowana
mi³oæ w³asna.
Proszê Ciê, aby mnie nauczy³a wspó³¿yæ prawdziwie po
chrzecijañsku z blinimi, aby mnie Matko nauczy³a pokory
serca i ducha w obcowaniu z Matk¹ Ksieni, abym nigdy wiêcej nie by³a dla niej okazj¹ do cierpienia.
Matko najlepsza ze wszystkich matek we w Twe matczyne rêce i moj¹ biedn¹ duszê. Naucz miê ¿ycia prawdziwie wiêtego. Naucz miê prawdziwej m¹droci, abym mog³a
podobaæ siê Jezusowi i byæ chwa³¹ Jego mi³osierdzia. Matko
moja! Wyjednaj mi moc ducha i pokój serca oraz mi³oæ
prawdziw¹ Boga i blinich. Niech Twoje nawiedziny bêd¹
dla mnie nowym zrywem w d¹¿eniu do Boga. Matko ukochana b¹d moj¹ Matk¹ i Mistrzyni¹, daj mi poznaæ prawdziw¹ moj¹ drogê do wiêtoci.
Daj mi zrozumieæ wolê Bo¿¹ wzglêdem mej duszy i dopomó¿ mi j¹ wype³niæ. Kocham Ciê Matuchno najlepsza i z
ufnoci¹ powierzam siê Twojej opiece.
Oddaje Ci równie¿ dom mój zakonny, prze³o¿on¹, kapelana spowiednika i wszystkie siostry. Wizytatorko nasza na72

praw, ulecz wszystko co Ci siê u nas nie podoba i we sama
w swe rêce rz¹dy w domu naszym i w duszach naszych.
s. Alojza.

Sprawozdanie

z uroczystoci nawiedzenia obrazu Matki Boskiej
Czêstochowskiej w klasztorze PP. Benedyktynek
w £om¿y
 siostra Laurencja Bokuniewicz OSB
A sk¹d¿e mi to, ¿e przysz³a Matka Pana mego do mnie
£k 1,43
W wigiliê Bo¿ego Narodzenia, Matka Ksieni oznajmi³a
ca³emu Zgromadzeniu dzieñ przybycia Najukochañszej Pani
i Królowej Jasnogórskiej. Przyjê³ymy z wielk¹ radoci¹ wiadomoæ o dacie nawiedzin wyznaczon¹ naszemu Opactwu
na dzieñ 26 stycznia 1963 roku.
Nawiedzenie Matki Bo¿ej poprzedzi³ymy gor¹cymi modlitwami dziewiêciodniowej nowenny. Ca³y dzieñ sobotni by³
czasem utêsknionego oczekiwania Matki Boga i naszej, nie
tylko duchowo, lecz i fizycznie, bo nasza Matka Ksieni zarz¹dzi³a wigiliê, by daæ nam odczuæ wiêksz¹ potrzebê tej Matki,
która ju¿ zbli¿a³a siê do swoich dzieci, a jednoczenie, by z³o¿yæ Najwiêtszej Matce wiêkszy dowód mi³oci przez post.
Chwile czekania by³y trudne dla naszych serc  Jak têskni
jeleñ do ród³a wód, tak stêskniona dusza moja do Ciebie,
Pani  podobnie jak dziecko, kochaj¹c swoj¹ Matkê têskni i
niepokoi siê, gdy jej d³ugo nie widzi, mo¿e kilka, albo kilkadziesi¹t lat...
Przy drogich nawiedzinach robi siê wielkie przygotowanie, o ile wiêcej pragnie siê uczyniæ na wizytê nam najdro¿sz¹.
Dlatego tez urz¹dzi³ymy Matce Bo¿ej tron w oratorium na
miejscu Matki Ksieni, w refektarzu, w sali rekreacyjnej i w nowicjacie, w miejscach naszych wspólnych zebrañ i odwiêtnie
ubra³ymy drogi, którymi mia³a przechodziæ Matka Bo¿a.
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Wieczorem o godz. 8.30 procesjonalnie ze wiecami w
rêku z oratorium z nasz¹ Matk¹ Ksieni na czele wysz³ymy
do furty, aby przywitaæ Matkê Bo¿¹ s³owami pieni: Witaj
Krynico. W drzwiach otwartej klauzury z r¹k dostojnej Referentki i towarzysz¹cych jej Sióstr S³u¿ek Najwiêtszej Maryi Panny Niepokalanej, otrzymuj¹c obraz, uciska³ymy Jasnogórsk¹ Pani¹, poca³unkiem mi³oci.
Ju¿ od d³u¿szego czasu czu³ymy w naszym klasztorze
potrzebê cudu, gdy¿ rodki przyrodzone zawodzi³y i z tym
nastawieniem czeka³ymy Czyni¹cej cuda.
Czy zosta³ymy nie wys³uchane? Nie. W³anie Matka
Bo¿a Czêstochowska uczyni³a nam najwiêkszy cud  cud
wspania³omylnej mi³oci, bo raczy³a zejæ ze swej stolicy na
Jasnej Górze i przysz³a do nas za klauzurê, by okazaæ nam,
¿e jest nasz¹ Matk¹, ze kocha swoje dzieci, nawet te, które
nie mog¹ przybyæ na cudowne miejsce Jej królowania, gdy¿
s¹ wiêniami Jej Syna.
Po przywitaniu wprowadzi³ymy Matkê Bo¿¹ na chwilê
do sali, w której zbieramy siê w ka¿d¹ sobotê na Apel Jasnogórski, poniewa¿ by³ to w³anie moment Apelu. piewa³ymy
Apel, modli³ymy siê tak, jak w ka¿d¹ sobotê, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
nie potrzebowa³ymy w duchu stawaæ na Jasnej Górze, bo
goci³ymy wród siebie Królowê Jasnogórsk¹. Po duchowym
b³ogos³awieñstwie jego Eminencji Ksiêdza Kardyna³a Prymasa Polski, ze piewem poprowadzi³ymy nasz¹ Pani¹ do oratorium. Po umieszczeniu na tronie, a póniej na o³tarzu w
kracie ko³o Najwiêtszego Sakramentu rozpoczê³ymy nocn¹
adoracjê od godz. 9 wieczorem do 5 rano.
Adorowa³y wszystkie zakonnice, po 4 w ka¿dej godzinie.
Oprócz wyznaczonych na adoracjê by³o du¿o serc gor¹cych,
które nie chcia³y ¿adn¹ miar¹ rozstaæ siê z Maryj¹, trwaj¹c u
Jej stóp ca³¹ noc. Podczas czuwania piewa³ymy pieni, godzinki ku czci Matki Bo¿ej, modli³ymy siê wspólnie odmawiaj¹c ró¿aniec i milcz¹c wielbi³ymy i dziêkowa³ymy Tej,
która przez swoje pokorne fiat zas³u¿y³a byæ Matk¹ Chrystusa i ca³ej przez Niego odkupionej ludzkoci.
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O godzinie 5 rano Siostry II chóru wziê³y Matkê Bo¿¹ do
chórku, w którym zawsze odmawiaj¹ officium o Matce Najwiêtszej i tam czci³y Jasnogórsk¹ Pani¹ wspóln¹ modlitw¹.
O godzinie 6 Nasza Królowa zasiad³a na swoim tronie w
oratorium, by przewodniczyæ modlitwom Oblubienicy Chrystusa  Kocio³a. Po skoñczonych godzinach kanonicznych
odpiewa³ymy uroczycie Godzinki ku Jej czci. O godziny 8
uczestniczy³a wraz z nami w Bezkrwawej Ofierze Swego
Syna. Myli nasze bieg³y na Kalwariê, bowiem stanê³ymy z
Maryj¹ pod krzy¿em, bêd¹c wiadkami ofiary Chrystusa za
zbawienie nasze i ca³ego wiata. Poniewa¿ by³a to Msza w.
konwentualna, wiêc w obecnoci Matki Naszej przyjê³ymy
do dusz Jej Syna.
O godzinie 9.30 zosta³a odprawiona druga Msza w.
dziêkczynna  Fundamenta. piewa³ymy Naszej Pani o
Jej zwyciêstwie na Jasnej Górze, o Jej dobroci i mi³oci. Po
skoñczonej Mszy w. odnowi³ymy nasze luby s³owami pieni: Królowej swej jam wiernoæ przysiêga³a... Z mocnym
nasileniem podczas refrenu: Przysiêg³am Jej, u stóp o³tarza
przysiêg³am ja Jej, ¿e dla Niej ¿yæ, J¹ kochaæ, czciæ, przez
ca³e ¿ycie bêdê. Dziwne szczêcie ogarnia duszê, gdy mo¿e
co ofiarowaæ, co jest najdro¿sze Tej, któr¹ kocha ponad
wszystkie rzeczy tego wiata.
Po skoñczonej uroczystoci w kociele Matka Bo¿a zst¹pi³a ze swego tronu i posz³a nawiedziæ ka¿d¹ zakonnicê w jej
celi, zaczynaj¹c od Matki Ksieni  na scrutinium. Ciekawa
by³a, jak mieszka i czuje siê, jakie ma k³opoty, cierpienia, co
raduje a co smuci ka¿de z osobna dziecko. Pocz¹tkowo zatrzymywa³a siê d³u¿ej, bo mi³oæ nie pozwala³a Jej rozstaæ siê
szybko, a poniewa¿ liczy³a siê z czasem wyznaczonym przez
Syna w swoim Zastêpcy, wiêc spieszy³a siê, by wszystkie nawiedziæ.
Podczas wizyty zetknê³a siê z dzieckiem chorym, dlatego
zatrzyma siê wiêcej ni¿ godzinê, bo chcia³a utuliæ jego ból i
uradowaæ swoj¹ obecnoci¹. Wybaczamy  to Najwiêtszej Matce, gdy¿ Jej Syn te¿ przyszed³ na wiat, nie dla zdro75

wych, ale chorych, le siê maj¹cych tych, którzy potrzebuj¹
lekarza. Z tym samym na pewno zamiarem przysz³a i Jego
Matka do swoich dzieci.
O 1 godzinie po po³udniu posz³ymy z Matk¹ Bo¿¹ na
obiad. Chcia³a zobaczyæ jak Jej dzieci jedz¹, i jak zachowuj¹
siê podczas posi³ku. Na pewno by³a zadowolona, bo mia³ymy obiad obfitszy ni¿ codziennie. Po obiedzie posz³ymy z
Nasz¹ Pani¹ na rekreacjê. Tym razem ca³e zgromadzenie zesz³o siê wspólnie, nawet nowicjat, który zawsze jest odseparowany, by wspólnie móc radowaæ siê obecnoci¹ Matki Niebieskiej.
O godzinie 2 wesz³ymy procesjonalnie z Maryj¹ do oratorium na Nieszpory, by wypiewaæ Matce Najwiêtszej radosne, pe³ne wdziêcznoci Magnificat. Póniej w dalszym
ci¹gu, Matka Bo¿a nawiedza³a poszczególne cele Sióstr. Tak
polubi³a tê prywatn¹ wizytê, ¿e nawet nie przysz³a do nas
na Jutrzniê. Na kolacji te¿ nie by³a w refektarzu, gdy¿ posz³a
do najm³odszych swoich dzieci z nowicjatu. Tam czeka³y
bia³e Siostrzyczki z Siostr¹ Mistrzyni¹ na czele. Id¹c korytarzem piewa³ymy Królowej: Wielbi dusza moja Pana. We
wspólnej sali nowicjackiej po umieszczeniu Maryi na tronie,
z takim pietyzmem dla Niej przygotowanym uczci³y pieni¹:
Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie, jak Ciê pozdrawiaj¹
Anieli w niebie. Nawet Trójca w. szanuje Ciebie, bo najwy¿sze miejsce da³a Ci w niebie, posadzi³a najbli¿ej siebie. I my
te¿ Maryjo ku Tobie wo³amy, przed Twoim Obrazem wszystkie klêkamy, wys³uchaj nas, Ciebie wzywamy!
Po wizycie w nowicjacie Matka Bo¿a ostatni ju¿ raz
zwiedzi³a ca³y klasztor i posz³a z nami na Kompletê, przed
któr¹ nasza Matka Ksieni odnowi³a akt oddania siê osobistego Matce Bo¿ej. Tym razem mia³ymy zaszczyt otrzymaæ b³ogos³awieñstwo podczas wieczornej modlitwy Kocio³a z r¹k
samej Matki Bo¿ej, której wyrazicielk¹ by³a droga Matka
Ksieni.
Po Komplecie odby³o siê nabo¿eñstwo Maryjne w kociele, w którym wielbi³ymy Matkê Bo¿¹ hymnem: Witaj
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Gwiazdo morza i uroczystym Magnificat, po czym otrzyma³ymy b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem.
Po skoñczonym nabo¿eñstwie czuj¹c, ¿e zbli¿a siê chwila roz³¹ki, otoczy³ymy wieñcem Matkê Bo¿¹ i b³aga³ymy J¹,
by nas nie zostawia³a samymi s³owami pieni: Nie opuszczaj nas.
Tak b³ogo by³o nam przy Maryi, gdy nagle da³ siê s³yszeæ
g³os dzwonu, wzywaj¹cy Matkê Bo¿¹ do innych dzieci,
spragnionych jak my oblicza Królowej nieba i ziemi. Pos³uszne woli Bo¿ej, chocia¿ z bólem serca procesjonalnie w powodzi wiate³ odprowadzi³ymy Maryjê do furty, b³agaj¹c w
pieni: Do serca Twego Pani wiata..., by Matka Najwiêtsza wyjedna³a nam u Boga ³askê i pokój i raczy³a nas zaprowadziæ jako swoje wierne dzieci przed tron Bo¿y.
W tym duchu odda³ymy Matkê Bo¿¹, uprzednio przyjêt¹ za klauzurê przez Matkê Ksieni, a teraz niesion¹ przez
najm³odsze Siostry z nowicjatu z bukietem bia³o  czerwonych kwiatów, przyby³ym Siostrom zakonnym. Rzucaj¹c
ostatnie spojrzenia, po¿egna³ymy nasz¹ Pani¹, Królowê i
Matkê mi³osnym, pe³nym wdziêcznoci i czci poca³unkiem,
¿ycz¹c spragnionym odbieraj¹cym serom: Szczêæ Bo¿e.
Obraz Matki Bo¿ej Jasnogórskiej powêdrowa³ na dalsz¹
wizytê, ale w nas pozosta³ duch Maryi i tkwi w sercach naszych oblicze Matki Bo¿ej i naszej  bardzo smutnej, jak siê
wyrazi³y niektóre z naszych Sióstr, ¿e przy osobistym spotkaniu siê z Matk¹ Najwiêtsz¹ oprócz Confiteor i Bo¿e,
b¹d mi³ociw grzesznej duszy mojej  nic innego nie mog³y
powiedzieæ. Dlaczego? Bo ta Matka chowa w sercu swoim
wszystkie troski ca³ego wiata, wszystkich swoich dzieci,
tych bardzo kochaj¹cych, nie mog¹cych ¿yæ bez Najwiêtszej
Maryi Panny, tych, które obojêtne s¹ na mi³oæ Matki , jak i
tych które zniewa¿aj¹ jej Syna, rani¹c przez to bolenie Matkê Chrystusow¹. Smutkiem swego Oblicza Matka Bo¿a uczy
nas i przypomina, jak powa¿ne jest ¿ycie, ilu ofiar potrzeba,
by je dobrze prze¿yæ i zas³u¿yæ sobie na wieczne gaudeamus!
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Równie¿ g³êboko wdziêczne jestemy Jego Eminencji Najdostojniejszemu Ksiêdzu Kardyna³owi Prymasowi Polski, za
tak wspania³y pomys³, dziêki któremu, ka¿da polska zakonnica, habitowa czy bezhabitowa ma mo¿noæ piastowaæ w
swoich rêkach i uca³owaæ Matkê Boga i Matkê wszystkich
dzieci tej biednej ziemi.
£om¿a 3 II 1963 r. SS. Benedyktynki

Tekst siostry Pauli Malczewskiej
z okazji nawiedzin kopii obrazu
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
Przybycie obrazu Jasnogórskiej Pani
Ze dr¿eniem mymy o Matko czeka³y
Na Twoj¹ Paschê, na Twoje przybycie
Z radoci serca nam rozedrga³y,
Gdymy ujrza³y Twe s³odkie Oblicze.
Zadzwoni³ dzwonek, zgrzyt  drzwi siê otwar³y
W progu z mi³oci¹ Matka Ksieni wita
Królowê Polski... nam serca zamar³y
W oczekiwaniu jak ka¿d¹ przywita!
Ka¿da Jej rêkê matczyn¹ ca³uje
I otrzymuje ³askawe wejrzenie.
Ju¿ p³on¹ wiece  orszak siê formuje.
Witaj Maryjo, rozlega siê pienie.
Z trzydziestu piersi, jak fala wezbrana
Bucha pieñ s³odka  ogieñ w sercach p³onie
Witaj liczna pani, Matko ukochana
Siostry S³u¿ebniczki patrz¹ wzruszone.
piew potê¿nieje, dr¿¹ klasztorne mury,
To przejcie Maryi, czujemy je w sobie
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Zamknê³y siê ju¿ ciê¿kie drzwi klauzury,
Królowo Polski  jestem dzi przy Tobie.
W sali gdzie Maryja b³ogo nam króluje,
Tron Jej jest dzisiaj wspaniale przybrany,
Zegar dwudziest¹ pierwsz¹ wskazuje,
A wiêc dzi przy Niej nasz Apel piewamy!
A teraz pójdziesz Matuchno z nami
Do miejsca wiêtych gdzie Jezus przebywa.
Matki Ksieni stalla przybrana kwiatami
Przyci¹ga oczy i mile przyzywa.
Jarz¹ siê wiat³a, pachn¹ wonne kwiaty,
Ca³a kaplica odwiêtnie przybrana,
Chocia¿ królewskie nie nosisz dzi szaty,
Jednak jeste po królewsku witana.
Nadesz³y nocne, cudowne godziny,
U stóp, u kolan matczynych klêczymy.
Maryjo! Niech Twoje przejcie wród naszej rodziny
Zostawi swój lad z pokor¹ b³agamy!
Matko! Twa Pascha niech wród nas zostawi
lad mocny, trwa³y, pokój i wesele.
Niech ¿adne serce ju¿ wiêcej nie krwawi,
Wszak Tobie ³atwo jest daæ nam ³ask wiele.
Pójdziesz z nami do naszych cel, warsztatów
Zobaczysz gdzie i jak ¿yjemy i jak pracujemy.
Nie przebywamy wród wonnych kwiatów.
Dla Ciebie cierpieæ i ¿yæ te¿ umiemy.
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VII
Mi³oæ do ludzi i pragnienie
ich zbawienia
(Modlitwy za ludzkoæ i Koció³)

81
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Wprowadzenie
Podstaw¹ ¿ycia duchowego i fundamentem modlitw siostry Alojzy by³o przykazanie mi³oci: Bêdziesz mi³owa³
Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³a swoja dusz¹ i
ca³ym umys³em (...). Bêdziesz mi³owa³ swego bliniego jak
siebie samego (Mt 22, 36-39).
Mi³oæ Bo¿a jest jedna. Kto autentycznie kocha Boga, jest
przynaglany ³ask¹ do mi³oci bliniego. Takim duchem przepe³nione s¹ teksty siostry Alojzy. We wszystkich dostêpnych
nam tekstach niepodzielnoæ mi³oci do Boga i cz³owieka jest
ewidentna. wiadcz¹ o tym modlitwy, w których nasza siostra bezporednio prosi Boga za ludmi.
Motywem tych prób jest bezinteresowna mi³oæ do cz³owieka, ludzi i ca³ej ludzkoci. Siostra Alojza w rozmowach z
Bogiem jest zatroskana o zbawienie blinich. Gor¹cym kochaj¹cym sercem ogarnia zarówno wszystkich ludzi jak i pojedynczego cz³owieka i to bez wzglêdu na grzechy.
Mi³oæ nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 8). Z tej to racji nawet
mieræ nie jest przeszkod¹ do kochania ludzi. Zagadnienie to
siostra Alojza przedstawia w sposób nastêpuj¹cy: Ludzkoæ
ca³¹ i ka¿d¹ duszê pojedyncz¹ przytulam do swego serca
ogromnie kochaj¹cego... Tym uciskiem pragnê wlaæ szczêcie i mi³oæ w ukochane dusze mych braci  ludzi. A kochaæ
ich bêdê wiernie i wiecznie, bom tak¹ mi³oæ lubowa³a
(1927 rok).
Odnonie za do swojej osoby, to siostra jest przekonana
o tym, ¿e jest kochana przez Boga. Wie, jakie jest to szczêcie. Pragnie, aby wszyscy tego dost¹pili. Gotowa jest na
ogromne cierpienia za zbawienie innych. W tekcie modlitwy
z dnia 11lutego 1927 roku wypowiada zdanie, które mo¿e
wywo³aæ pewnego rodzaju konsternacjê: Mój ukochany
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Panie Bo¿e! Z mi³oci ku Tobie i ku duszom pragnê pójæ do
piek³a i sama wycierpieæ wszystkie mêki, jakie przeznaczone
s¹ dla dusz, które a¿ do koñca wiata mog³yby siê potêpiæ.
Bo¿e! B³agam Ciê ze ³zami, zbaw wszystkie dusze. Z modlitwy bije ogrom mi³oci do Boga i ludzi, a¿ do mo¿liwoci zatracenia siebie.
Pomimo sta³ego przebywania za furt¹ zakonn¹ siostra
Alojza czu³a odpowiedzialnoæ za ca³y Koció³. Lata 30 ubieg³ego wieku charakteryzowa³o krwawe przeladowanie
chrzecijan w Meksyku.
Siostra podejmuje modlitwy i umartwienia za przeladowany Koció³ w Meksyku. Przede wszystkim pragnê³aby oddaæ w tej intencji swoje ¿ycie. Nastêpnie postanawia wiêcej
czasu powieciæ na modlitwê. Za przeladowanych przyjmuje Komuniê w. Zastosowa³a te¿ surowe praktyki pokutne co
do cia³a (ograniczenia w spo¿ywaniu posi³ków, umartwienia
cielesne, ograniczenie rozmów i kontaktów z osobami najbardziej kochanymi).
Uczmy siê od siostry mi³oci blinich oraz bezinteresownej mi³oci i odpowiedzialnoci za Koció³ Powszechny.

Teksty siostry Alojzy
Tak bardzo kocham ludzi...
Rozumiem to biedne serce ludzkie tak bardzo pragn¹ce
mi³oci... Kocham ludzi... Kocham wszystkich bez wyj¹tku...
Kocham ich czule i serdecznie... Kocham bez wzglêdu na ich
s³aboci i grzechy. Ludzkoæ ca³¹ i ka¿d¹ dusze pojedyncz¹
przytulam do swego serca ogromnie kochaj¹cego... Tym uciskiem pragnê wlaæ szczêcie i mi³oæ w ukochane dusze
mych ludzi  braci. A kochaæ ich bêdê wiernie i wiecznie,
bom tak¹ mi³oæ im lubowa³a. Pragnê, aby o mojej gor¹cej
mi³oci ku ludziom wiedzia³ ca³y wiat i niebo. Po mierci nie
odejdê z ziemi zupe³nie lecz pozostanê wród ludzi m¹ czu³¹ mi³oci¹ i wiecznie ich bêdê kocha³a. Ludzkoæ moja uko84

chana! Wiedz i pamiêtaj o tym zawsze, ¿e teraz za braæmi
jest ma³e serduszko, które Ciê bardzo kocha, a potem, gdy
mieræ pozwoli ulecieæ mu do Boga, odnajdziesz je w niebie,
gdzie bêdzie jeszcze gorêcej bi³o dla Ciebie...
O wszystkie dusze ludzkie, gdybycie wiedzia³y jak was
kocham... Kocham ka¿d¹ z was pojedynczo, a kocham
ogromnie... Czemu¿ nie mogê powiedzieæ ka¿dej duszy?
Czemu nie mogê widzialnie byæ przy ka¿dym ¿yj¹cym sercu,
by okazywaæ mu moj¹ serdeczn¹ mi³oæ? O jak¿e by³abym
szczêliwa wiedz¹c, ¿e ludzie wiedz¹, ¿e kocham ich bardzo.
Pragnê zostaæ wielk¹ wiêt¹ z mi³oci ku Bogu i dla szczêcia
ludzkoci. O Bo¿e mój ukochany, spe³nij me szalone pragnienia i pozwól mi ca³ej zamieniæ siê w mi³oæ...
Bo¿e kocham Ciê... Kocham wszystkich ludzi... Wiecznie
chcê Ciê kochaæ Bo¿e... Chcê ludziom mówiæ o Twej mi³oci
i nieæ im szczêcie od Ciebie, jedyna mi³oci moja. Bo¿e Ojcze mój...
1927 r .

s. Alojza
Kocham Boga i dusze...

Bo¿e mój i Panie! Niepojêta dla mego umys³u Mi³oci i
Najwy¿sza Niestworzona Prawdo!... Moja jedyna Mi³oci,
mój Bo¿e , Mój Panie i Ojcze!..
Kocham Ciê ca³¹ moj¹ istot¹, a pragnê³abym Ciê Bo¿e mi³owaæ wiêcej ni¿ wszyscy wiêci i Anio³owie. Pragnê³abym
ca³a zamieniæ w tak bezgraniczn¹ mi³oæ dla Ciebie, jak¹ Ty
sta³e siê dla mnie. Pragnê, aby miar¹ mej mi³oci ku Tobie,
by³a mi³oæ Twoja ku mnie, Bo¿e! Ty wiesz, co czujê i pragnê
siê staæ dla Ciebie mi³oci¹ wieczn¹, wiern¹, niezmienn¹ i
sta³¹.
Kocham Ciê Bo¿e, kocham Twe dzie³a, kocham Twe ukochania. Kocham dusze przez Ciebie stworzone i odkupione.
Kocham wszystko, co Ty kochasz. Kocham o Bo¿e mój dusze
ludzkie, pragnê ich szczêcia, pragnê ich zbawienia. Powiê85

cam siê na ofiarê z Jezusem, Synem Twoim jedynym dla ratowania i zbawiania dusz. Pragnê mówiæ duszom o Twej mi³oci, pragnê ich prowadziæ do Ciebie, Bo¿e mój Ukochany...
Za wszystkie dusze i za ka¿d¹ z osobna gotowa jestem
oddaæ Ci ¿ycie moje... Gotowa jestem oddaæ Ci dla szczêcia
wiecznego dusz tyle razy ¿ycie, ile ich stworzy³e i stworzysz
jeszcze. Pragnê byæ przy ka¿dej duszy jako opiekuñczy anio³
mi³oci.
By zaprowadziæ j¹ do Ciebie, pragnê, a¿ do koñca mówiæ
wszystkim duszom o Twej dobroci i mi³oci i wszystkie doprowadziæ do Ciebie. Pragnê, aby ¿ycie moje na ziemi przeci¹gnê³o siê w nieskoñczonoæ, aby nieustannie zdobywaæ Ci
dusze, moja Mi³oci, mój Bo¿e!... Pragnê byæ przy ka¿dej duszy, aby jej mówiæ o Tobie, mój Bo¿e. I tak pragnê, a¿ do koñca wiata pracowaæ nad rozszerzaniem mi³oci i znajomoci
Ciebie, mój ukochany Bo¿e. By powiêkszyæ Tw¹ chwa³ê i
czeæ na ziemi i w niebie, by zdobyæ Ci dusz miliony, które by
Ciê wiecznie kocha³y...
Bo¿e mój, gotowa jestem wyrzec siê siebie i szczêcia, jakie mi przygotowa³ w niebie. Mój ukochany Panie Bo¿e! Z
mi³oci ku Tobie i ku duszom pragnê pójæ do piek³a i sama
wycierpieæ wszystkie mêki, jakie przeznaczone s¹ dla dusz,
które a¿ do koñca wiata mog³yby siê potêpiæ.
Bo¿e! B³agam Ciê ze ³zami, zbaw wszystkie dusze, które
¿yj¹ i które ¿yæ bêd¹ na ziemi... Choæ one bêd¹ niewierne,
zbaw ich, a karê wieczn¹ w³ó¿ na mnie... Chêtnie pójdê do
piek³a, jeli zechcesz przyj¹æ m¹ ofiarê i cierpieæ tam bêdê
mêki niepojête, cierpieæ za miliony dusz, aby tylko liczba wybranych Twych by³a wype³niona, aby by³ chwalony i kochany, Bo¿e mój i aby wszystkie Twe stworzenia by³y z Tob¹
szczêliwe Bo¿e..., bo kocham Ciebie i dusze... O dusz zbawienie i szczêcie wieczne, Ciê b³agam...
Z mi³oci dla Ciebie i dla nich pragnê cierpieæ i ¿yæ... Bo¿e!
zniszcz mnie, a zbaw wszystkie dusze. Pozwól mi przyczyniæ
siê do zbawienia wiata... dusz miliony pragnê pozyskaæ Tobie. Do koñca wiata pragnê wszystkim duszom mówiæ o To86

bie i prowadziæ je do Ciebie, a w wiecznoci, jeli tego bêdzie
potrzeba, chêtnie zgadzam siê cierpieæ za nie. Bo¿e! Jam Twoja na wieki. Spraw, abym zosta³a wiêt¹ dla mi³oci Twej i dobra dusz. Pragnê z mi³oci ku Tobie i ku duszom uwiêciæ siê,
by przynieæ Ci, Bo¿e mój wielk¹ chwa³ê, by pozyskaæ Ci
wszystkie dusze i ws³awiæ Imiê Twe wiête na ziemi i w niebie.
wiêt¹ pragnê zostaæ i dlatego by o Bo¿e odbiera³ ode mnie
na ziemi chwa³ê i mi³oæ, a¿ do koñca wiata, bym mog³a zawsze zdobywaæ Ci dusze i mówiæ im o Tobie.
Bo¿e mój Ukochany! Kocham Ciê ponad wszystko, kocham Ciê i pragnê, aby Ciê wszyscy ludzie na ziemi kochali...
Pragnê Ci przynieæ du¿o chwa³y i mi³oci... Pragnê znikn¹æ
aby Ty by³ znany i kochany. O Bo¿e mój! Kocham Ciê...
Twoja mi³oci chwa³a wyniszcza mnie. Adorujê Ciê i wielbiê... Bo¿e mój! B¹d poznany i ukochany od wszystkich,
b¹d wielbiony i chwalony na ziemi i w niebie... Ojcze mój!
Zbaw wszystkich ludzi. Pragnienia moje i mi³oci ³¹czê z
Jezusowymi, bo koniecznie chcê przynieæ Ci du¿o chwa³y i
mi³oci i pozyskaæ Ci miliony dusz. Nêdzê m¹ i s³aboæ kryjê
pod purpurowy p³aszcz zas³ug Jezusa, Jego mêki i mi³oci. Z
Jezusem chcê pójæ zdobywaæ dusze. Jezusa mi³oci¹ i wiêtoci¹, pragnê Ciê wielbiæ i kochaæ Wielki Bo¿e mój, Ukochany Ojcze i Panie. Pragnê niejako zgin¹æ i zamieniæ siê w Jezusa, by uwielbiæ Ciê doskonale i przynieæ Ci chwa³ê, jakiej jeste godzien. Doskona³a mi³oæ Jezusa, Jego wiêtoæ i doskona³oæ, niech Ciê Bo¿e mój wielbi i adoruje za mnie i za
wszystkich grzeszników.
Jestem wielk¹ grzesznic¹, sam¹ nêdz¹ i nicoci¹, lecz kocham Ciê Bo¿e... kocham ponad wszystko, kocham Ciê mi³oci¹ Twego Syna Jezusa... Bo¿e mój, kocham Ciê... kocham,
choæ jestem tylko biedn¹ grzesznic¹... Bo¿e kocham Ciê ca³ym sercem moim!...
12 II 1927 r.

biedna, grzesznica Alojza
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Ofiara za Koció³ wiêty przeladowany
w Meksyku 1938 r.
O Bo¿e Trójco Przenajwiêtsza! Z mi³oci ku Tobie i z mi³oci ku duszom odkupionym krwi¹ Jezusa, za uciemiê¿ony i
przeladowany Koció³ w., pragnê Ci z³o¿yæ nastêpuj¹ce
nadzwyczajne ofiary, do których siê za pozwoleniem Prze³o¿onej z mi³oci obowi¹zujê. Pragnê³abym oddaæ na tê intencjê ¿ycie moje i wylaæ wszystk¹ krew, lecz to nie ode mnie
zale¿y. Jeli Bo¿e chcesz, to racz spe³niæ me szaleñstwa... a
wiesz dobrze co czujê i pragnê.
Kocham Ciê Bo¿e, kocham dusze, kocham Koció³ w.
Bo¿e! przyjmij gor¹ce pragnienie Twego biednego dziecka,
przyjmij jego mod³y i ofiary pokutne, przed którymi wzdryga
siê jego ludzka natura, a które pragnê wype³niæ doskonale, z
mi³oci ku Tobie. O Bo¿e jam Twoja ofiara... Pragnê cierpieæ z
Jezusem za zbawienie dusz. Nawróæ mnie znów o Bo¿e,
zniszcz mnie, a daj wolnoæ twemu wiêtemu Kocio³owi.
O Bo¿e, mój Bo¿e zobowi¹zujê siê do nastêpuj¹cych praktyk pokutnych (których siê lêkam, a spe³niæ je pragnê z mi³oci) i modlitw pocz¹wszy od dzisiejszego wieczora, tj. od dzisiejszego dnia 9 VIII a¿ do 15 VIII spe³niaæ bêdê co nastêpuje. Spaæ bêdê na deskach i kawa³kach drzewa ukrytych pod
przecierad³em w ³ó¿ku. Nosiæ bêdê na sobie sznur z wêz³ami dzieñ i noc¹ (chyba, ¿e to zwróci³oby uwagê obecnych 
to tylko w nocy). Co dzieñ odprawiê dyscyplinê. Jedzenie
bêdê czyniæ sobie niesmaczne przez dodawanie pio³unu, soli
gorzkiej i zwyk³ej, kwasu itp. Wstawaæ bêdê g³odna od sto³u,
skwarek do ust nie wezmê. Zachowam o ile mo¿noci cis³e
milczenie. Choæby co przykrego mia³o by spotkaæ uniosê to
cicho i spokojnie. Unikaæ bêdê towarzystwa osób kochanych
i bli¿szych mi.
Wszystkie Msze w. i komuniê ofiarujê na tê intencjê. Co
dzieñ odprawiê godzinn¹ adoracjê. Postaram siê nieustannie
modliæ. Jeli bêdê mog³a co dzieñ odmówiê ró¿aniec i koronkê do Ran Jezusowych i mi³osierdzia Bo¿ego.
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O Bo¿e przyjmij proby i pragnienia Twej nêdznej i biednej Alojzy. Wesprzyj mnie ³ask¹ Tw¹ wiêt¹, bym wype³ni³a
to, co obiecujê. Ja w mych probach i praktykach pragnê wytrwaæ, choæ natura moja wzdryga siê. Bo¿e kocham Ciê, ³¹czê me ofiary z mêk¹ Jezusa, z mi³oci pragnê staæ siê cierpi¹c¹ ofiar¹. Kocham Ciê Bo¿e.
Alojza grzeszna
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VIII
Spojrzenie w wierze ku wiecznoci
(Ostatnie pisma matki Ksieni Alojzy)
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Wprowadzenie
23 listopada 1970 roku siostra Alojza kieruje ku Bogu nastêpuj¹ce s³owa: Czujê, ¿e zbli¿am siê do koñca mej ziemskiej pielgrzymki... I idê do Ciebie uboga, tak bardzo uboga 
lecz idê z poczuciem jakiego bezpieczeñstwa, ¿e Ty mój Panie Bo¿e nie odtr¹cisz mnie.
wiadomoæ zbli¿aj¹cego siê przejcia do wiecznoci towarzyszy³ ju¿ siostrze Alojzie. W prostocie serca uznaje siebie za ubog¹ z dwóch powodów: towarzyszy jej przewiadczenie ubóstwa duchowego, a tak¿e poczucie bezsilnoci fizycznej: Jestem ma³¹, biedna, nêdzn¹, s³ab¹ i tak¹ ju¿ do niczego. Bêd¹c ubog¹ przed Bogiem ma wewnêtrzne poczucie
bezpieczeñstwa i pragnienie oddania siê mu na wieki.
Ostatni czas ¿ycia spêdzi³a siostra w szpitalu w Bia³ymstoku. Trzy dni przed mierci¹, 4 marca 1971 roku, skierowa³a do siostry Pauli list. Oprócz wiadomoci dotycz¹cych pobytu w szpitalu, chora siostra dzieli siê prze¿yciami duchowymi. Cierpi¹c stwierdza, ¿e jest w szkole Chrystusa ukrzy¿owanego. Towarzyszy jej wyj¹tkowy pokój ducha: (...) bez
woli Ojca w³os mi z g³owy nie spadnie  pisze do siostry
Pauli. Maj¹c nadziejê powrotu do umi³owanego opactwa,
patrzy jednak w przysz³oæ inn¹  ku wiecznoci.
Ewangeliczna prostota ducha mo¿e oznaczaæ g³êbokie
zjednoczenie z Bogiem. Ostatnie teksty siostry Alojzy niech
nam o tym zawiadcz¹.
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Teksty siostry Alojzy
Panie mój Umi³owany!
Oto stojê przed Tob¹ tak¹ jak¹ jestem; ma³¹, biedn¹, nêdzn¹, s³ab¹ i tak¹ ju¿ do niczego. Panie! Spójrz na mnie spojrzeniem mi³oci, wyrozumienia i ojcowskiego wspó³czucia. Czujê, ¿e powoli zbli¿am siê do koñca mej ziemskiej pielgrzymki.
Zbli¿am siê tak bardzo uboga w cnoty i dobre uczynki. Idê do
Ciebie z niczym, me ziemskie wyczyny i troski i to szukanie
Twej chwa³y wed³ug mego rozumienia rozwia³o siê w mej
obecnej wiadomoci w nicoæ...
I idê do Ciebie uboga, tak bardzo uboga, lecz idê z poczuciem jakiego bezpieczeñstwa, ¿e Ty mój Panie i Bo¿e miê nie
odtr¹cisz, ¿e mnie w Twym mi³osierdziu przygarniesz i
udzielisz pokoju. Panie, Ty wiesz, ze przez ca³e me ¿ycie szuka³am Ciebie i mi³owaæ Ciebie uczy³am i usi³owa³am. Ufam
Ci o mój Bo¿e, kocham i na wieki oddajê siê Tobie.
23 IX 1970 r.

s. Alojza biedna i ma³a...
List ze szpitala
+ Bia³ystok, 4 III 1971 r.

S. Paulo, Dziecko moje Najdro¿sze!
Wed³ug obietnicy, garæ wiadomoci o sobie. Dziêkujê za
przyjazd, dziêkuje za grza³kê  bardzo siê przyda³a, dziêkuje za przekazanie wiadomoci o mnie Heli. Wczoraj otrzyma³am od Heli pomarañcze i torbê dobrych cukierków  to te¿
Siostry inicjatywa. Ze zdrowiem niewielkie polepszenie  gor¹czka siê utrzymuje. Dzi wizyta docenta  bardzo dok³adnie mnie bada³. Jutro mam mieæ specjalne badanie i przewietlenie ¿o³¹dka, w¹troby i woreczka ¿ó³ciowego. Denerwuje
lekarzy mój stan gor¹czkowy. Pani Hela Koz³owska odwiedza mnie prawie co dzieñ.
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Siostra Bernadeta wraca do klasztoru w sobotê. Kiedy
wrócê nie wiem. Wiem tylko tyle, ¿e pe³niê wolê Ojca niebieskiego, ¿e jestem w szkole Chrystusa ukrzy¿owanego, wiem
i to, ¿e bez woli Ojca, w³os mi z g³owy nie spadnie. Maleñka
na ten wiat przysz³am i bardzo maleñka z niego odejdê, kiedy Ojcu niebieskiemu siê podoba. Prosi³am w. Józefa i w. O.
Benedykta, bym mog³a wróciæ do klasztoru na rozpoczêcie
nowenny do Nich  a mo¿e wrócê na same Ich wiêto? Tym
uroczyciej bêdzie. Ca³ujê Ciê mocno, do serca tulê i w opiekê Matce Bo¿ej Sierpeckiej oddajê.
Kochaj¹ca matka  s. Alojza OSB
Niech Siostra pozdrowi Matkê Przeoryszê i ca³y Konwent
i Matkê Salezjê i poprosi w moim imieniu o nowennê do Matki Bo¿ej Sierpeckiej.
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IX
Siostra Alojza Piesiewicz
w pamiêci innych osób
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Zachowywa³a zawsze heroiczne ubóstwo
benedyktyñskie
 s³owa siostry Cecylii Filipowicz OSB wypowiedziane
w imieniu sióstr z okazji imienin Matki Alojzy
21 VI 1966 r.
Najprzewielebniejsza Matko Ksieni!
Ja z urzêdu Przeoryszy w imieniu ca³ego Konwentu, pragnê Drogiej i Kochanej Matce przekazaæ nasze najgorêtsze,
najszczersze i pe³ne mi³oci ¿yczenia imieninowe. D³ugo czeka³ymy na ten dzieñ, w którym po raz pierwszy sk³adamy
Ci Matko, ¿yczenia, jako Matce w naszym domu. W domu,
w którym ka¿dy szczegó³ budowy, ka¿da ceg³a, ka¿da belka
i deska by³a przez Ciebie dotkniêta, ¿e tak powiem wypieszczona.
Jak jaskó³ka wi³a niestrudzenie gniazdo dla nas i przysz³ych pokoleñ, wród heroicznego powiêcenia, utrudzenia
i samozaparcia siê. Powiadam, jak jaskó³ka, gdy¿ by³a tak
zwinna w pracy jak ona i zaczê³a go wiæ z niczego, jak ona.
Rok 1939  to rok najazdu hitlerowskiego na nasz¹ Ukochan¹ Ojczyznê, który powali³ w gruzy dawny klasztor. Rok
za 1944 dokoñczy³ dzie³a zniszczenia i spustoszenia. Nikt
nie wierzy³ w to, by w tak szybkim tempie móg³ odbudowaæ
siê nowy klasztor, tak wspania³y, tak wygodny i dogodny w
zachowaniu klauzury, jaki mamy obecnie. ¯adna z zakonnic
nawet nie ni³a o czym podobnym. Osiad³y one na gruzach
jak ptaki ze z³amanymi skrzyd³ami, ufnie jedynie w mi³osierdzie Bo¿e i pomoc ludzk¹, ale bez zapa³u, bez wiary we w³asne si³y.
I Ty Matko, wtedy po³o¿y³a swoje ramiona pod ciê¿ki
krzy¿ budowy. Dwiga³a go poprzez lata, niestrudzona, nie
zawsze zrozumiana. Nada³a têtno ¿yciu zakonnemu organizuj¹c wokó³ siebie nowicjat i szalone tempo pracy  wszêdzie przoduj¹c. Pierwsza wyrusza³a na kwestê po miecie
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£om¿y. Przynios³a pierwsze z³otówki, które tak wiele wla³y
otuchy w serca pozosta³ych, opuszczonych zakonnic. Ty
tchnê³a ten zew, który porwa³ do czynu wszystkich. Z zapa³em mrówczym stanê³y do pracy. Jedne wyruszy³y na kwestê i przez kilka lat wêdrowa³y po Polsce w wielkim trudzie,
zaparciu i powiêceniu. Inne pracowa³y dwoj¹c siê i troj¹c
przy budowie, w warunkach bardzo skromnej egzystencji. To
by³ zryw nad podziw mieszkañców miasta £om¿y, na
oczach których z ka¿dym dniem wyrasta³y nowe elewacje
budowy.
Nie by³o dla Ciebie  Kochana Matko Solenizantko  z³ej
pogody, mrozu, czy niegu. Potrafi³a spêdziæ tygodnie w lesie, w zaspach nie¿nych i o ponad 300 du¿ym mrozie, by
zorganizowaæ wyr¹b i dowóz drzewa do budowy. Wraca³a
nie w wymoszczonych sankach, lecz na galaku ze skostnia³ymi nogami, osypana niegiem i szronem. Wygl¹da³a nie jak
¿ywa istota, lecz jak ska³a twarda, nieczu³a na zewnêtrzne
przeciwnoci, uparcie trwaj¹ca i spe³niaj¹ca swoje zadanie.
Nie czeka³ na Ciebie Matko w konwencie odpoczynek i
ciep³e ³ó¿ko, lecz ca³y szereg spraw do za³atwienia zwi¹zanych z budow¹, ¿yciem Konwentu i nowicjatu. Ca³a ksiêgowoæ, któr¹ wykonywa³a nocami. Noce by³y dla Ciebie oaz¹
ciszy, ukojenia w rozmowie z Panem sam na sam. Nigdy nie
ubiega³a siê dla siebie o lepsze warunki, cieplejszy i janiejszy k¹cik. Zachowa³a zawsze heroiczne ubóstwo benedyktyñskie. Potrafi³a zamieszkaæ w stajni, w zimie  naladuj¹c
swego Oblubieñca  by innym by³o obszerniej, wygodniej, by
tylko we wszystkim Bóg by³ uwielbiony!
Minê³o ju¿ ponad 20 lat od tego czasu, a Ty Matko jeszcze nie spoczê³a. Jeszcze nie czas na Twój odpoczynek. Mymy przyzwyczai³y siê do Twej ¿mudnej pracy w dzieñ i w
nocy, z¿y³ymy siê z tym. I inaczej byæ nie mo¿e.
By³a motorem poruszaj¹cym w ruch ci¹gle ³ód ¿ycia
zakonnego. Motorem  niekonserwowanym  tak czêsto niedocenianym, nie zauwa¿anym, bo usuwaj¹cym siê w cieñ.
Dopiero, gdy Bóg spojrza³ na niskoæ s³u¿ebnicy swojej i wy100

wy¿szy³ powo³uj¹c na prze³o¿eñstwo w prastarym grodzie
Stani¹teckim  Konwent nasz obudzi³ siê z b³ogiej drzemki.
Zabrak³o Ciebie nie tylko w ¿yciu ogólnym  ale i poszczególnym ka¿dej z nas. Wypad³o jedno ogniwo z ³añcucha i nikt
go zwi¹zaæ nie potrafi³. Zabrak³o kogo  kto wi¹¿e i zespala, jednoczy i zacienia. Ca³a duchowa maszyna ¿ycia zakonnego o ile nie stanê³a zupe³nie, to porusza³a siê niew³aciwie, wydaj¹c wiele zgrzytów i dysonansów. Dopiero wtedy
uwiadomi³ymy sobie przyczyny braku harmonii.
Wymodli³ymy Ciebie matko z powrotem... Jeste wród
nas i ju¿ nie tylko tym ogniwem ³¹cz¹cym ca³oæ, ale Matk¹.
Bo Ty to gniazdo wi³a, Twój by³ decyduj¹cy wk³ad. W Twoje serce  jak w ocean m³odsze i starsze zakonnice zwierza³y
swoje troski, podrzuca³y swoje krzy¿yki. Ty Matko potrafi³a
roz³adowywaæ ka¿de napiêcie i zawsze wydaæ zdrowy s¹d,
daæ przyjacielsk¹ radê, zlepiaæ mozolnie to, co pêka³o. S³owem  by³a duchow¹ Matk¹ nas wszystkich, której nawet
nie dostrzega³o siê.
Wybacz Droga Matko, ¿e pozwolê sobie u¿yæ tutaj przyk³adu z ¿ycia. Wielcy ludzie tego wiata, gin¹ najczêciej dla
dobra ogó³u, na gruzach w³asnego szczêcia. Spalaj¹ siê w
ofierze, pogardzani, opuszczeni, skrzywdzeni, nierzadko
gin¹ od tych, za tych i dla tych, dla których siê powiêcali.
Dopiero przysz³e pokolenia  wydobywaj¹ na wiat³o dzienne ich szlachetn¹ postaæ, stawiaj¹ pomniki, s³awi¹ ich imiona. Tak, to jest przenonia... Ale i w dziedzinie ¿ycia zakonnego bywaj¹ podobne sytuacje, czysto wewnêtrzne  duchowe i niemniej bolesne. Przyzwyczailimy siê przez przesz³o
20 lat wszystko od Ciebie braæ, a nic, lub niewiele dawaæ.
Bo Ty siê zadawala³a ma³ym tym, na czym nam zbywa³o. Tak czêsto by³ymy i teraz jestemy niewdziêcznymi córkami. Niejedn¹ ³zê wycisnê³ymy z Twoich oczu, niejeden
sen spêdzi³ymy z Twych powiek. Daruj nam  niesfornym
dzieciom. Pomimo naszych niedoci¹gniêæ, które nie wyp³ywaj¹ ze z³ej woli, lecz ludzkiej s³aboci, my Ciebie kochamy,
naprawdê kochamy. Zastêpujesz nam Chrystusa i jak On,
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powiedz nam z duszy i z serca: Id w pokoju i wiêcej nie
grzesz. Kochaj nas Matko tak, jak kocha nas i kraj nasz Ojciec w. Pawe³ VI, któremu nasze w³adze wieckie wyrz¹dzi³y tak¹ przykroæ, broni¹c wjazdu do Grodu Jasnogórskiego.
Gromad nas przy sobie i prowad wzwy¿ ku niebios bram
 gdzie czeka Ciê wieniec nieskazitelny. Prze¿y³ymy bardzo
bolenie ostatni¹ Twoj¹ chorobê  dotkniêcie mi³uj¹cego Boga
nas  O nie! Nie chcemy Ciebie utraciæ. ¯yj nam d³ugie lata w
szczêciu i pokoju i rozsiewaj go. Doceniamy Twoje powiêcenie i Matczyne serce. Obiecujemy wiêcej pracowaæ nad
sob¹ i nie przysparzaæ Ci trosk ani przykrych zajêæ. Matko
my Ciebie kochamy  naprawdê kochamy!
Droga Ukochana nasza Matko, w kilku s³owach nawietli³am okres ponad 20-letniej naszej egzystencji, stosunku
Twojego do sprawy Bo¿ej, do nas i naszego do Ciebie. Pragnê³am starszym zakonnicom odtworzyæ choæ bardzo nieudolnie, lata ciê¿kiej próby, ofiary i powiêceñ przede
wszystkim Twojej i Konwentu. M³ode pokolenie niech uwiadomi sobie, kim by³a Matko i co one winne Tobie, jak sp³aciæ
d³ug wdziêcznoci, zaniedbany czêciowo przez nas.
Koñczê ¿yczeniami, wszak to dzi Twoje wiêto, a ja tak
ma³o o nim mówiê. Choæ krótko, ale prosto z serca  do serca, wszak nie w iloci s³ów kryje siê treæ. Mamy klasztor 
owoc Twoich wysi³ków . Mamy Ciebie  jako Matkê. Mamy
wszystko co potrzebne, by uwielbiaæ Boga we wszystkim.
Niech Dobry Bóg darzy Ciebie zdrowiem i d³ugim ¿yciem.
Niech zleje pokój na nasz dom i w promieniach jego mi³oci,
niech dojrzewaj¹ nasze dusze. Niech Bóg sam nagrodzi Ciê
hojnie za wszystko co dla nas uczyni³a. Niech da Ci szczêcie i tu  razem z nami i zas³u¿ony wieniec chwa³y w niebie.
Bymy razem z Tob¹, tam w krainie wiecznego szczêcia
wielbi³y Jego wiête Imiê.
My czujemy i doceniamy Twoj¹ Mi³oæ, mi³oæ Matki15.
15

S. Cecylia Filipowicz, ¯yczenia imieninowe, 21 VI 1966 r., maszynopis, Archiwum Opactwa.
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Talenty zu¿y³a na chwa³ê Bo¿¹
 Siostra Stanis³awa £apiñska o Matce Alojzie Piesiewicz
Ka¿de drzewo poznaje siê po jego owocach.
£k 6,44

Stanis³awa Alojza Piesiewicz urodzi³a siê w Maciejowicach w rodzinie robotniczej. Rodzice mieli swój dom i ogród
warzywny. Matka zajmowa³a siê upraw¹ warzyw. Rodzina
by³a nieliczna, poniewa¿ potomstwo umiera³o. Zosta³y tylko
dwie dziewczynki: Stanis³awa i Helena. Rodzice otaczali
wielk¹ opiek¹ córkê Stanis³awê, poniewa¿ mia³a grulicê.
Dziecku pozwalano na wszystko, jak sama mówi³a. By³a bardzo uczuciowa. To wychowanie odbi³o siê w jej ¿yciu zakonnym. Temperament mia³a choleryczny, wzrostu redniego,
brunetka. Umys³ bystry, inteligentny. Rodzice ubodzy nie mogli jej kszta³ciæ. Uczêszcza³a do szko³y Sióstr Rodziny Maryi
i u nich skoñczy³a szko³ê podstawow¹.
W 1918 roku po odzyskaniu wolnoci Ojczyzny, zajê³a siê
uczeniem dzieci i m³odzie¿y w szkole wiejskiej. Dokszta³cano
personel nauczycielski na kursach pedagogicznych, poniewa¿ Polska nie mia³a si³ kwalifikowanych.
W 1922 roku powziê³a zamiar wst¹pienia do klasztoru.
Grulica w dalszym ci¹gu rozwija³a siê. Nie by³o rodków do
leczenia. Zwróci³a siê z prob¹ o przyjêcie jej do Klasztoru
Sióstr Karmelitanek w Krakowie. W rozmównicy dano jej
odmown¹ odpowied, ¿e z takim zdrowiem nie mo¿e byæ
przyjêta do klasztoru klauzurowego. Polecono jej siê leczyæ.
W Maciejowicach kapucyn o. Beniamin, spowiednik, poradzi³ jej jechaæ do £om¿y do Sióstr Benedyktynek. Nie zawiadomi³a rodziców o swojej podró¿y do £om¿y, tylko ze
swoj¹ kole¿ank¹ przyjecha³a do klasztoru. Panny Benedyktynki pomimo takiego stanu zdrowia i wygl¹du uleg³y wstawiennictwu jej spowiednika o. Beniamina. Kazano jej przyjechaæ. Ojciec jej by³ przeciwny wst¹pieniu córki do klaszto103

ru, gniewa³ siê tak, ¿e nie przyje¿d¿a³ na jej uroczystoci
zakonne.
Matk¹ Ksieni by³a wówczas siostra Benedykta Grochowska, a mistrzyni¹ siostra Teresa Frykacz, która zajê³a siê troskliwie jej zdrowiem. Po pewnym czasie zdrowie powróci³o.
W 1922 roku Ksieni¹ zosta³a siostra Wa³burga Weber.
Dnia 6.01.1923 roku siostra Stanis³awa otrzyma³a ob³óczyny i imiê zakonne Alojza. Natomiast 13.01.1924 roku
otrzymuje profesjê. Uzupe³nia swoje wykszta³cenie na korepetycji dawanej przez profesorkê pani¹ Tuszowsk¹. Wiedzê
sw¹ zdobywa w zakresie 6-klas szko³y redniej. Jest zdolna i
¿¹dna wiedzy. Ca³e ¿ycie to by³o zdobywanie wiedzy, a
szczególnie historii. Gdyby w wiecie mia³a warunki zdobywania wiedzy, na pewno nie by³aby w klasztorze. Tak sama
powiedzia³a. Bóg j¹ prowadzi³ inn¹ drog¹. Musia³a du¿o
cierpieæ z powodu swej uczuciowoci. Marzeniem jej by³a
wielkoæ stworzenia nowej swojej rodziny nie na swój sposób, ale na fundamencie Ducha Chrystusowego. Swoje talenty zu¿y³a na chwa³ê Bo¿¹. Posiada³a wyj¹tkow¹ orientacjê w
prowadzeniu budownictwa. Pracownicy przy budowie mówili jej, ¿e w wiecie by³aby in¿ynierem.
Od 1945 roku by³a mistrzyni¹ drugiego chóru sióstr. Swój
charakter i uczuciowoæ przela³a na pokolenie tych, których
formowa³a 16.

Matka Alojza  osoba rozmodlona, pracowita, oddana klasztorowi
 wiadectwo Siostry Kolumby Gr¹dzkiej
Jestem w ³om¿yñskim klasztorze od 18 kwietnia 1951 r.
Siostrê Alojzê pozna³am w chwili zg³oszenia siê do klasztoru w 1951 r. By³a ona moj¹ mistrzyni¹ w postulacie i nowi16

S. £apiñska, ¯yciorys Matki Alojzy, archiwum Opactwa.
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cjacie. Jako mistrzyni wymaga³a, ale charakteryzowa³o j¹ dobre serce. Do wszystkiego podchodzi³a powa¿nie. Dba³a o
dobre wprowadzenie nas w ¿ycie zakonne i Regu³ê zakonn¹.
Siostra Alojza zwraca³a szczególn¹ uwagê na modlitwê.
Sama du¿o modli³a siê, szczególnie przed Najwiêtszym Sakramentem. W sytuacjach braku czasu w dzieñ  w oratorium przebywa³a wieczorami a bywa³o i noc¹. Po codziennych trudach, adoruj¹c Najwiêtszy Sakrament, znajdowa³a
pokój serca.
Siostra Alojza by³a bardzo pracowita i oddana bez reszty
klasztorowi, który bardzo kocha³a. Wszystkie prace wykonywa³a po benedyktyñsku  mówi³a, ¿e czyni to Jezusowi. Prace, cierpienia i modlitwy ofiarowywa³a za zbawienie dusz.
Modlitw¹ obejmowa³a ca³y wiat. Tak jak opowiada³a, w
m³odoci zosta³a cudownie uzdrowiona przez Matkê Bo¿¹
Czêstochowsk¹.
Mia³a mêski rozum. By³a te¿ uczuciowa i niekiedy sk³onna
do p³aczu. Charakteryzowa³a siê odwag¹. Mo¿na mówiæ o
heroizmie. Pod koniec wojny w 1945 r. wyszy³a noc¹ do Tykocina, by spotkaæ przebywaj¹cego tam Ksiêdza Biskupa Stanis³awa Kostkê £ukomskiego i prosiæ o pozwolenie na odbudowê zrujnowanego w wyniku dzia³añ wojennych klasztoru.
Pe³ni¹c funkcjê prze³o¿onej  Ksieni, odnosi³a siê dobrze do
sióstr, jednoczenie wymaga³a, dba³a o zachowanie Regu³y, o
milczenie i modlitwê. Pomaga³a siostrom w pracy, gdy tylko
mia³a na to czas. Ogólnie, siostry darzy³y ja szacunkiem i lubi³y.
Wiedzia³am i wszyscy to wiedzieli, ¿e pisze kronikê
opactwa. Nic nie wiedzia³am o tym, ¿e pisze Dziennik duchowy. Matk¹ stara³a siê byæ dla wszystkich. Nie rzuca³o
siê w oczy, by kogo wyró¿nia³a. Bardzo lubi³am Matkê.
Przywi¹za³am siê do niej. W czasie ostatniej choroby przebywa³a w szpitalu. Mia³a dobr¹ opiekê. Chorobê i mieræ
prze¿y³ymy bardzo17.
17

K. Gr¹dzka, Wspomnienia o Matce Alojzie, na podstawie wywiadu przeprowadzonego z siostr¹ dnia 17 III 2003 przez ks. J. Oku³ê.
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Pomija³a czêsto siebie, aby pomóc innym
 Siostra Placyda Kosmaczewska o Matce Alojzie
Do zakonu wst¹pi³am w padzierniku 1945 r., w wiêto
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Wtedy spotka³am siostrê Alojzê.
Klasztor by³ w gruzach. Siostra by³a mistrzyni¹ nowicjatu
By³a te¿ ekonomk¹ klasztoru. Pracowa³a przy robotnikach.
Od pocz¹tku mia³am j¹ za wiêt¹. Na ka¿dym kroku zachowywa³a siê dobrze jako siostra zakonna. Nauczy³a mnie
modlitwy, szczególnie swoim przyk³adem. Zwraca³a szczególn¹ uwagê na nabo¿eñstwo do Pana Jezusa i Matki Bo¿ej.
Mia³a dobre serce  nawet bardzo dobre. Pomija³a czêsto siebie, aby pomóc innym. Jednym s³owem  dobry cz³owiek.
O innych nie mówi³a le i nie pozwala³a, aby inni oczerniali blinich. T³umaczy³a wszystko w Bo¿y sposób. Mia³a
dar ³ez, które la³a gradem.
Jeli trzeba by³o kogo upomnieæ, czyni³a to w cztery oczy.
T³umaczy³a, mówi³a, argumentowa³a mi³oci¹ Bo¿¹. Nigdy
nie krzycza³a.
Uwa¿a³a, ¿e siostra zakonna powinna wynagradzaæ za
grzechy innych, nie za obra¿aæ Jezusa. W Stani¹tkach pe³ni³a
jaki czas funkcjê Matki Ksieni. Ja w tym czasie by³am tam tak¿e przesz³o rok z siostr¹ Paul¹. By³am wiadkiem odwiedzin
Ksiêdza Arcybiskupa Karola Wojty³y. By³ on zawsze pogodny i
radosny. Nie chcia³ specjalnych dañ. Prosi³, by podawano mu
do jedzenia to, co spo¿ywaj¹ siostry w klasztorze. By³ bardzo
¿yczliwy dla klasztoru w Stani¹tkach i w stosunku do Matki
Ksieni Alojzy. Docenia³ roztropnoæ i m¹droæ siostry Alojzy.
Mawia³ Macie m¹dr¹ prze³o¿on¹. W Stani¹tkach Matka Alojza powiedzia³a, ¿e Kardyna³ Karol Wojty³a zostanie papie¿em.
Przed Matk¹ Ksieni nie mia³am ¿adnych tajemnic. Umia³a ona s³uchaæ, nigdy nie przerywa³a.
mieræ prze¿y³am bardzo. By³am wtedy w ¯arnowcu.
Nad mierci¹ ¿adnej z osób tyle nie p³aka³am, co z powodu
mierci Matki Alojzy.
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Ka¿dego dnia pamiêtam o Matce Ksieni w modlitwach.
Czujê w duszy jej opiekê.. To pozwala prze¿yæ mi wszystkie
cierpienia i trudnoci, nawet z radoci¹ i mi³oci¹ dla Trójcy
Przenajwiêtszej. Od czasu mojej m³odoci mam szczególne
nabo¿eñstwo do Trójcy Przenajwiêtszej18.

Postaæ, która fascynuje bogat¹ duchowoci¹
 refleksja ks. dra Andrzeja Mia³chowskiego dotycz¹ca
Dziennika duchowego
Istniej¹ osoby, których ¿ycie jest darem ofiarowanym nie
im samym, ale nam  ludziom. Przerastaj¹ oni samych siebie,
wywieraj¹c wp³yw na sposób ¿ycia, mylenia, pracy, cierpienia, modlitwy, zarówno s³owem jak i przyk³adem. Do takich
osób mo¿na zaliczyæ siostrê Alojzê Piesiewicz  Benedyktynkê. Postaæ, która fascynuje talentem organizacyjnym, mêstwem charakteru i woli, inteligencj¹, a nade wszystko ¿yw¹
wiar¹, bogat¹ duchowoci¹ oraz umi³owaniem Boga i ludzi.
Niniejsza publikacja stanowi wspania³y dokument jej ¿ycia zakonnego, ujêtego w kontekcie zwyk³ej codziennoci
obfituj¹cej w blaski i cienie, ból i radoæ, bezradnoæ i nadziejê, a przede wszystkim w moc i skutecznoæ modlitwy, cierpienia oraz dzieciêc¹ ufnoæ w codziennym przyjmowaniu,
odczytywaniu i odpowiadaniu na dar Bo¿ego wezwania.
Trzeba nad ta osob¹ pochyliæ siê z nale¿n¹ czci¹, a refleksja, która rodzi siê z medytacji nad tekstami siostry Alojzy
jest wzruszaj¹ca i inspiruj¹ca. Wprawdzie niektóre teksty
zawieraj¹ s³owa, b¹d zdania wyra¿aj¹ce zbyt przesadny
dzieciêcy stosunek do Boga, to jednak w kontekcie jej g³êbokiej duchowoci i ufnoci w Opatrznoæ Bo¿¹, ka¿de s³owo
jest wyrazem g³êbi prze¿yæ, których mo¿e dowiadczyæ cz³owiek w kontakcie z Bogiem.
18

P. Kosmaczewska, Wspomnienia o Matce Alojzie, na podstawie wywiadu przeprowadzonego z siostr¹ dnia 17 III 2003 przez ks. J. Oku³ê.
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Droga, która prowadzi cz³owieka do Boga, jest zawsze
niepowtarzalna i jedyna w swej treci. Nie mo¿na jej skopiowaæ, ani uczyniæ drog¹ w³asn¹, poniewa¿ ka¿dy cz³owiek w
bogactwie swej osobowoci i talentów otrzymanych od Boga,
jest inny. Jednak mi³owaæ Go ca³ym sercem, modliæ siê i pracowaæ ca³¹ g³êbia swego jestestwa, mi³owaæ i czyniæ dobro
bliniemu, cierpieæ i umieraæ z wiar¹ w dobroæ i mi³osierdzie
Bo¿e, powinien ka¿dy kap³an, siostra zakonna, osoba wiecka, naladuj¹c w tym siostrê Alojzê. Z tego wzglêdu ta publikacja mo¿e okazaæ siê cenn¹ pomoc¹ dla osób duchownych i wieckich.
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Zakoñczenie
Poprzez analizy fragmentów Dziennika duchowego
poznalimy, w jakiej mierze, siostrê Alojzê. Sta³a siê ona
nam bliska poprzez postawê mi³oci. Dziêki modlitwie jej mi³oæ ogarnia³a ka¿dego z nas. Mówi³a przecie¿ i zanotowa³a
to, ¿e kocha wszystkich ludzi, ludzkoæ ca³¹ i za wszystkich
siê modli.
Modlitwa formuje serca. Duch wiêty tak ukszta³towa³
serce naszej siostry, ¿e w ka¿dym cz³owieku potrafi³a dostrzec dobro, i to nawet najbardziej ukryte. Nic w tym dziwnego, ¿e garnêli siê do niej ludzie. Ze wiadectw ¿yj¹cych
jeszcze sióstr, które spotka³y siê z matk¹ Alojz¹ wynika, ¿e
umia³a ona s³uchaæ innych, wczuwaæ siê w ich sytuacjê ¿yciow¹ oraz przybli¿aæ ich do Boga poprzez rady i modlitewne wsparcie.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e ludzie darzyli siostrê
ogromnym zaufaniem.
wiadczy o tym min. liczna korespondencja, która zachowa³a siê w archiwum zakonnym. Sama siostra pisa³a du¿o listów. Korespondowali z ni¹ ró¿ni ludzie19.
W pierwszej kolejnoci wymieniæ nale¿y Ojca wiêtego Jana
Paw³a II. Za ¿ycia siostry by³ on kardyna³em arcybiskupem Krakowa. Zachowa³ siê jego list pisany 17 sierpnia 1965 r., kiedy to
siostra Alojza opuszcza³a klasztor w Stani¹tkach, by udaæ siê
do £om¿y20. Ksi¹dz Arcybiskup dziêkuje jej za wk³ad pracy,
podkrela zas³ugi i ¿a³uje, ¿e nie mo¿e spotkaæ siê z ni¹ przed
wyjazdem. Ton listu sugeruje bli¿sz¹ znajomoæ osób. Zacho19

20

Korespondencja prywatna M. Ksieni Alojzy Piesiewicz, archiwum Opactwa
Przenajwiêtszej Trójcy Mniszek Benedyktynek w £om¿y.
K. Wojty³a arcybiskup, List do Matki Ksieni Alojzy Piesiewicz, archiwum Opactwa.

109

wa³y siê te¿ liczne kartki okolicznociowe, z pozdrowieniami
i z ¿yczeniami wi¹tecznymi. Po mierci siostry w 1971 roku
Metropolita Krakowski Kardyna³ Karol Wojty³a kieruje do
sióstr w £om¿y pismo kondolencyjne21. W nim zaznacza, ¿e
zna³ osobicie siostrê i wie jak ogromn¹ stratê ponosi opactwo
w £om¿y z powodu mierci Matki Ksieni.
W korespondencji odnajdujemy listy sióstr zakonnych,
zakonników, ksiê¿y diecezjalnych, ludzi wieckich. Z odpowiedzi wynika, ¿e korespondencja do nich, choæ dotyczy³a
ró¿nych spraw, zawsze nacechowana by³a wiar¹, odniesieniem do Boga i zapewnieniem o pamiêci w modlitwie.
Z punktu widzenia duchowoci chrzecijañskiej, du¿e
znaczenie mia³y wskazania i rady siostry odnonie do pog³êbionej relacji z Panem Bogiem i odpowiedzi na stawiane problemy z zakresu zasad postêpowania.
W korespondencji odnajdujemy tak¿e takie listy, które dotycz¹ rekolekcji. Nawet osoby duchowne zasiêga³y rady od
siostry. Z tonu odpowiedzi wynika, ¿e siostra nie tylko zapewnia³a o modlitwie za maj¹cych odprawiæ rekolekcje i rekolektantów, ale dawa³a wskazówki jak siê do rekolekcji
przygotowaæ. Niektórzy dziêkuj¹ za konferencje duchowe
przekazane listem.
Zaprezentowane w niniejszej publikacji fragmenty
Dziennika duchowego siostry Alojzy, ¿yciorys i wiadectwa niech zmobilizuj¹ nas do pog³êbionego ¿ycia duchowego. To tego zachêca nas Ojciec wiêty Jan Pawe³ II mówi¹c,
bymy wyp³ynêli na g³êbiê, a tym samym realizuj¹c nasze
powo³anie poznawali Chrystusa, kochali Go i w ¿yciu naladowali 22.

21
22

K. Wojty³a arcybiskup, List kondolencyjny do sióstr, archiwum Opactwa.
Jan Pawe³ II, Novo millenio ineunte, TUM, Wroc³aw 2001, 3, 40.
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Aneks zdjêciowy
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Siostra Alojza Piesiewicz, 1926 r. Na odwrocie fotografii znajduje siê nastêpuj¹ca
dedykacja: Najdro¿szym, Ukochanym i Najlepszym Rodzicom na pami¹tkê
 Kochaj¹ca zawsze bardzo Ich córka  s. Alojza 15 VII 1926 r.
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Dokument potwierdzaj¹cy z³o¿enie profesji monastycznej 13 I 1924 r.
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Siostra Alojza na gruzach klasztoru w 1939 r.
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Nawiedziny Kopii Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Opactwie  1963 r.
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Matka Ksieni Alojza w towarzystwie sióstr w Opactwie Mniszek Benedyktynek
w Stani¹tkach
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Matka Ksieni Alojza w towarzystwie sióstr: siostry Cecylii (po lewej stronie)
i siostry Pauli (po prawej stronie) na wirydarzu zakonnym w £om¿y
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Siostry Benedyktynki z Ksiêdzem Prymasem Stefanem Kardyna³em Wyszyñskim
(w rodku Ks. Prymas, po lewej stronie bp. Aleksander Mocicki, po prawej
stronie Matka Alojza i ks. kapelan Marian Jasionowski, £om¿a 1966 r.

Siostry z Matk¹ Alojz¹ przy pracy w ogrodzie
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Po ceremonii Konsekracji Dziewic 1968 r.

Matka Ksieni Alojza Piesiewicz (1902 -1971)
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Korespondencja J. Em. Kardyna³a Karola
Wojty³y z Matk¹ Ksieni

List Arcybiskupa Karola Wojty³y do Matki Alojzy przed jej odjazdem
ze Stani¹tek, 1965 r.
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1969 r.

1969 r.
Kartki z ¿yczeniami i pozdrowieniami
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List J. Em. Kardyna³a Karola Wojty³y adresowany do Opactwa Sióstr
Benedyktynek w £om¿y po mierci Matki Alojzy Piesiewicz
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Podziêkowania
Minê³o przesz³o 30 lat od mierci siostry Alojzy, drogiej
nam Matki, osoby zas³u¿onej dla opactwa i £om¿y. Siostra
Alojza znana by³a z dynamizmu i przedsiêbiorczoci. Ma³o
kto wiedzia³ o jej Dzienniku duchowym. Szkoda, ¿e to
swoiste wiadectwo zakonnej duchowoci zaginê³o. Radujemy siê jednak, ¿e fragmenty, które pozosta³y, doczeka³y siê
opracowania i wydania drukiem. Tym samym ludzka pamiêæ
o Matce Alojzie zostanie przed³u¿ona na nastêpne pokolenia.
Osobom, które przyczyni³y siê do wydania fragmentów
Dziennika duchowego siostry Alojzy wyra¿am serdeczn¹
wdziêcznoæ w imieniu Sióstr Opactwa Benedyktynek w
£om¿y, jak równie¿ i we w³asnym.
Z ca³ego serca dziêkujê Przewielebnemu Ksiêdzu Pra³atowi dr. Tadeuszowi liwowskiemu, Kanclerzowi Kurii Diecezjalnej w £om¿y i Profesorowi Wy¿szego Seminarium Duchownego w £om¿y, za przyjacielski, wielki wk³ad w powstanie pozycji wychodz¹cej zza kraty klasztornej, szczególnie za za pomoc w wydaniu.
Dziêkujê Ksiêdzu Pra³atowi Janowi Okule, Ojcu Duchownemu i wyk³adowcy Seminarium za opracowanie, komentarz do fragmentów Dziennika Duchowego i pracê redakcyjn¹.
Wyra¿am tak¿e serdeczn¹ wdziêcznoæ Ksiêdzu Kanonikowi Zdzis³awowi Grzegorczykowi, Ojcu Duchownemu Seminarium, za ofiarn¹ pomoc w redakcji.
Pani mgr Donacie Godlewskiej, znaj¹cej opactwo od strony historycznej, przekazujê s³owa wdziêcznoci za ¿ywe zainteresowanie Dziennikiem duchowym i pierwsze próby
opracowania.
Z wdziêcznoci¹ mylê o Panu Jacku Malanowskim  fotografie, który ju¿ trzeci raz upiêksza nasze ksi¹¿kowe dzie127

³a, przez ukazanie na zewn¹trz mniszego ¿ycia, za pomoc¹
wietnie wykonanych zdjêæ. Dziêkujê za sympatiê do opactwa Benedyktynek.
Sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ wszystkim Przyjacio³om
klasztoru, którzy ¿yczliwie przyczynili siê do wydania ksi¹¿ki.
W naszym g³êbokim i radosnym dziêkczynieniu Bogu w
Trójcy Przenajwiêtszej Jedynemu za 375 lat istnienia Opactwa w £om¿y, proszê o ³askawe przyjêcie wyrazów serdecznej wdziêcznoci Dostojnych Pasterzy, Duchowieñstwo naszej i s¹siednich diecezji, wspólnoty zakonne, mieszkañców
£om¿y i Przyjació³ z ca³ej Polski.
W czasie II wojny wiatowej w 1939 roku w wyniku bombardowañ nasze opactwo zamieni³o siê w gruzy. W zakonnych modlitwach nie zapominamy o budowniczych i dobroczyñcach z kraju i zza granicy, którzy w okresie powojennym
przyczynili siê do odbudowy klasztoru i kocio³a ze zniszczeñ.
Cieszymy siê, ¿e jestemy ju¿ prawie cztery wieki w sercu miasta niemal¿e pod murami redniowiecznej Katedry 
matki wszystkich kocio³ów diecezji. Za wspomaganie nas
modlitw¹, ofiar¹, prac¹, rad¹ i przyjani¹ odwdziêczamy siê
naszym modlitewnym byciem przed Bogiem  w zakonnej
pokucie. Przedstawiamy Bo¿ej ³askawoci troski naszych
£om¿an, Narodu Polskiego i ca³ej ludzkoci. B³agamy Boga o
pomoc w realizowaniu zadañ ka¿demu z nas opatrznociowo powierzonych. Oby Bóg by³ we wszystkim uwielbiony.
Nasz¹ kochan¹ m³odzie¿ zapraszamy do podjêcia dzie³a
szczególnego oddawania czci Bogu w ¿yciu zakonnym i kap³añskim. Modlimy siê zw³aszcza za powo³anych do s³u¿by
Pañskiej, by heroicznie siêgnêli po najdro¿sz¹ per³ê ¿ycia ca³kowicie oddanego Bogu i w pos³udze ludzkoci, aby w ka¿dym czasie nie zabrak³o Poredników na naszych drogach do
wiecznoci.
Siostra Laurencja Bokuniewicz OSB
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Ofiarodawcy
 Rada Miasta £om¿y
 Marczyk  Dom pogrzebowy
 £om¿yñska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
 Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Pi¹tnicy
 ZROBUD Sp. j. Markiewicz-Pi¹tkowski
 Piekarnia i Wytwórnia Makaronu Sulima  £om¿a
 Zak³ad Piekarniczo-Cukierniczy (L. Kosakowski
K. Karwowski w Pi¹tnicy)
 Kompleks Gastronomiczno-Hotelowy Baranowski
 Pi¹tnica
 Sk³ad Budowlany  Podbielski  £om¿a
 Apteka Prywatna, mgr farm. Teresa ¯o³na  £om¿a
 Polska Grupa Farmaceutyczna z £om¿y
 £om¿yñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
 Spó³dzielnia Mieszkaniowa PERSPEKTYWA w £om¿y
 TERRAZYT  £om¿a
 Przedsiêbiorstwo Produkcji Betonów PREFBET sp.
z o.o. w niadowie
 Zak³ad Instalacyjno-In¿ynieryjny Sp. j., W. Jemielity,
T. Smoliñski  £om¿a
Wyra¿amy wdziêcznoæ
pamiêtaj¹c w modlitwach
SS. Benedyktynki
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