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Z dziedzictwa Matki Klary

MYŚLI 
MATKI  KLARY SZCZĘSNEJ:

„Zaparcie wolnej woli może wprawdzie koszto-
wać naturę; ale jaki szlachetniejszy można 
z niej uczynić użytek, jak nie zwrócić ją Temu, 
od którego ją mamy?”.

(z Medytacji I. Posłuszeństwo)

„Jezus sam jest najpotężniejszą dla nas pobud-
ką do kochania bliźniego, bo On go miłuje”.

(z Medytacji II. Miłość bliźniego)

„Świętość najwyższa to Bóg, świętość człowie-
ka jest w miarę jego zjednoczenia z Bogiem; to 
zgodność z Jego wolą, gdyż ta tylko jest praw-
dziwa miłość, a zatem i prawdziwa świętość”. 

(z Medytacji I. Posłuszeństwo)

„Miej miłość trojaką: macierzyńską dla tych, 
których Opatrzność postawiła pod twoją opie-
kę, dziecięcą dla przełożonych, siostrzaną dla 
sióstr w Bogu”.

(z Medytacji II. Miłość bliźniego)

„O jakże rzadka jest święta, doskonała miłość 
wspólna! Łatwo można mieć przyjaciół wy-
łącznych, ale ogarnąć wszystkich bez wyjątku 
– bez zaparcia się, bez poświęcenia – to rzad-
kie. Kochamy naturalnie, zmysłowo, samolub-
nie siebie szukając, interesownie. A nie kocha-
my jak kochał Jezus – aż do wylania krwi, bez 
odwetu”.

(z Medytacji II. Miłość bliźniego)
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Historyczna beatyfikacja

MYŚLI 
MATKI  KLARY SZCZĘSNEJ: WIELKI DZIEŃ DLA KOŚCIOŁA

Czego może dziś nauczyć nas nowa 
błogosławiona? Na pewno miłości do 
Serca Pana Jezusa. Wszak programem jej 
życia było zawołanie: „Wszystko dla Ser-
ca Jezusowego”. Krzewieniu kultu Serca 
Pana Jezusa poświęciła swoje życie. Już 
w młodości pokazała, że warto dążyć do 
raz obranego celu. Potem, jako zakonni-
ca, ogromnie ufała Panu Bogu. Gdy za-
chorowała, pielgrzymowała do Lourdes 
i stan jej zdrowia polepszył się, za co 
ponownie pojechała do Francji – tym 
razem podziękować Matce Bożej. Umiała 
prosić i dziękować. A kiedy przyszedł 
w jej życiu czas cierpienia, spokojnie 
przyjęła krzyż...

Matka Klara Szczęsna, pierwsza ser-
canka, od 27 września br. błogosławiona, 
wskazuje nam pewną drogę do Nieba. Jest 
blisko Serca Jezusa, więc wyprasza łaski. 
Módlmy się więc za jej wstawiennictwem.

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Klary Szczęsnej
Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, dziękuję Ci za łaski udzielone błogosławionej Klarze 

Szczęsnej, która bezgranicznie zaufała Tobie i poświęciła swoje życie dla chwały Najświętszego Serca 
Twojego Syna.

W Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie znajdowała siłę i światło do odczytywania 
zamysłów Jego Serca i ofiarnej służby bliźnim, dając przykład wiernej miłości i pokory.

Naucz mnie naśladować ją w miłości do Najświętszego Serca Jezusa i w trosce o szerzenie królestwa 
Jego miłości, a za jej wstawiennictwem wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławiona Klaro Szczęsna – módl się za nami.
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Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Kraków, 23.06.2015 r., Nr 1742/2015  
bp Damian Muskus, wikariusz generalny, ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz

Dzień 27 września 2015 roku na zawsze wpisze się w historię 
polskiego Kościoła. Na „Białych Morzach” w Krakowie będzie 
miała miejsce pierwsza w historii Sanktuarium św. Jana 
Pawła II beatyfikacja. Na ołtarze zostanie wyniesiona czci-
godna Służebnica Boża Klara Ludwika Szczęsna, współzało-
życielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego (sióstr sercanek). Aktu beatyfikacji dokona legat 
papieski ks. kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Mamy to wielkie szczęście, że jesteśmy 
świadkami tych niezwykłych chwil. 
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Z życia Matki Klary

Ludwika Szczęsna urodziła się 
18 lipca 1863 r. w Cieszkach na Ma-
zowszu (Diecezja Płocka), jako szó-
ste z siedmiorga dzieci Antoniego 
i Franciszki, z domu Skorupskiej. 
Chrzest przyjęła w kościele parafial-
nym w Lubowidzu. W wieku 12 lat 
została osierocona przez matkę, któ-
rej zawdzięczała wychowanie reli-
gijne oraz przygotowanie do życia. 
Zapewne dla jej duchowego życia 
niemałe znaczenie miało istniejące 
w pobliżu, niewielkie wówczas 
sanktuarium Matki Bożej i św. An-
toniego w Żurominie, do którego 
Ludwika wielokrotnie pielgrzymo-
wała. Do 17 roku życia mieszkała 

w rodzinnym domu, wraz z ojcem 
i jego drugą żoną Antoniną Więc-
kowską, kobietą bardzo młodą, bo 
tylko kilka lat od niej starszą. Ponie-
waż była usilnie namawiana przez 
ojca do zamążpójścia, w 1880 r. zde-
cydowała się na ucieczkę z rodzin-
nego domu, pragnąc swoje życie 
poświęcić Panu Bogu. Wyjechała do 
Mławy, gdzie przez pięć lat utrzy-
mywała się z krawiectwa. 

Rozszerzaj nabożeństwo  
do Serca Jezusa

Będąc pod duchową opieką 
o. Honorata Koźmińskiego OFMCap., 
w 1885 r. podjęła decyzję wstąpie-

nia do ukrytego Zgro-
madzenia Sług Jezusa, 
w którym m.in. apo-
stołowała wśród służą-
cych; w Lublinie pro-
wadziła pracownię 
krawiecką i pełniła 
funkcję przełożonej 
wspólnoty sióstr. Wy-
jeżdżając z Lublina 
w 1892 r., po przykrej 
dla niej rewizji policji 
carskiej, otrzymała od 
swojego spowiednika 

Uczestnicząc w beatyfikacji Służebnicy Bożej Klary Ludwiki 
Szczęsnej staramy się poznać przyszłą Błogosławioną, odczy-
tując ją jako Boży znak dla współczesnego Kościoła i świata. 
Święci i błogosławieni swoim radykalizmem w miłosnym 
oddaniu się Bogu i ofiarnej służbie drugiemu człowiekowi 
porywają świeżością wiary i młodością ducha. Ów nieustan-
ny żar ożywiał także serce Klary Ludwiki Szczęsnej, która 
w różnych okresach swojego życia wciąż porywała się na coś 
nowego, do czego pociągał ją Bóg, mocą Ducha Świętego. 
Przyjrzyjmy się postaci nowej Błogosławionej.

PATRZĄC NA MATKĘ KLARĘ
Kalendarium  

 życia Klary Ludwiki Szczęsnej
Służebnicy Najświętszego 

Serca Jezusowego

QQ 18 lipca 1863
Ludwika Szczęsna urodziła się 
w Cieszkach (ob. gmina Lubowidz, 
powiat żuromiński, województwo 
mazowieckie).
QQ 24 lipca 1863

Ochrzczona została w kościele para-
fialnym pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Lubowidzu (Diecezja Płocka) 
i otrzymała imię Ludwika.
QQ 18 września 1866

Zmarł jej najmłodszy brat, Ignacy 
(ur. 1 sierpnia 1866).
QQ 1873 

Tragiczna śmierć najstarszego brata, 
Franciszka (ur. 22 listopada 1848).
QQ 25 września 1875

Zmarła jej matka, Franciszka Szczę-
sna.
QQ 27 stycznia 1876

Powtórne małżeństwo ojca Ludwiki, 
Antoniego Szczęsnego, z Antoniną 
Więckowską.
QQ 1880

Na stałe opuściła dom rodzinny; 
wyjechała do Mławy.
QQ Sierpień 1885

Uczestniczyła w rekolekcjach 
w Za kro czymiu, prowadzonych przez 
bł. o. Honorata Koźmińskiego. Pod-
jęła decyzję wstąpienia do Zgroma-
dzenia Sług Jezusa.
QQ Wrzesień 1885

Wstąpiła do Zgromadzenia Sług 
Jezusa w Warszawie.
QQ 8 grudnia 1886

Rozpoczęła nowicjat w Warszawie.
QQ 8 grudnia 1887

Złożyła obietnicę wierności i otrzy-
mała imię Honorata.
QQ 8 grudnia 1889

Złożyła pierwsze śluby zakonne, które 
ponawiała cztery razy (1890–1893).
QQ 1889

Wyjechała do Lublina. Pełniła funk-
cję przełożonej wspólnoty i prowa-
dziła pracownię krawiecką jako och-
mistrzyni przytuliska dla służących.
QQ 1892

Powrót z Lublina przez Mławę do 
Warszawy.
QQ Maj 1893

Przybyła do Krakowa w celu prowa-
dzenia przytuliska dla służących, zało- Fo
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Z życia Matki Klary

ks. Antoniego Nojszewskiego, rekto-
ra lubelskiego seminarium, obrazek 
z wizerunkiem Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem, mającym wymalowane 
na sukni serce. Kapłan ten pożegnał 
s. Ludwikę słowami: „Idź, a gdzie 
będziesz, rozszerzaj nabożeństwo do 
Serca Jezusowego”. Na prośbę 
ks. kan. Józefa Sebastiana Pelczara, 
profesora i rektora Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Zgromadzenie Sług 
Jezusa wysłało s. Ludwikę do Kra-
kowa, gdzie prowadziła przytulisko 
dla służących. Rok później Ludwika 
podjęła trudną decyzję opuszczenia 
drogiego jej sercu Zgromadzenia 
Sług Jezusa i po wewnętrznym ro-
zeznaniu, w dniu 15 kwietnia 1894 r. 
wraz z ks. Pelczarem założyła nowe 
zgromadzenie – Służebnic Najświęt-
szego Serca Jezusowego. Podejmując 

to trudne wyzwanie, w któ-
rym widziała wolę Boga, sta-
nęła na czele rodziny zakon-
nej. W dniu 2 lipca 1894 r. 
jako pierwsza sercanka 
otrzymała habit zakonny 
i imię Klara. Jednocześnie 
została mianowana przez za-
łożyciela i dyrektora Zgroma-
dzenia ks. prof. J.S. Pelczara 
przełożoną Zgromadzenia na 
trzy lata. Wobec pierwszych 
sióstr nowicjuszek pełniła 
także rolę mistrzyni. Profesję 
zakonną, pierwszą a zara-
zem wieczystą, złożyła 2 lip-
ca 1895 r.

 Wszystko dla Serca 
Jezusowego! 

Współpracując z ks. Józe-
fem Sebastianem, późniejszym 
biskupem przemyskim, wraz 
z nim otworzyła ok. 30 domów 
zakonnych, posyłając siostry 
do pracy wśród chorych 

i dziewcząt, dla których tworzyła 
przytuliska i szkoły praktyczne na 
terenie Galicji i Alzacji. Niektóre 
z tych domów istnieją do dziś. 

Siostra Klara odznaczała się 
duchem ubóstwa, pokory oraz sza-
cunkiem i miłością do drugiego 
człowieka. Cechowała ją miłość do 
Serca Bożego oraz szczególne nabo-
żeństwo do Matki Bożej i św. Józe-
fa. Trudne sprawy Zgromadzenia 
polecała św. Józefowi, nawiedzając 
świątynię sióstr bernardynek przy 
ul. Poselskiej w Krakowie, gdzie od-
biera on cześć w łaskami słynącym 
obrazie. Dla sióstr s. Klara była ko-
chającą i wymagającą matką, uczy-
ła umiłowania Serca Jezusowego 
nade wszystko i ofiarnej miłości 
bliźniego. Dewizą życia s. Klary 
Szczęsnej były słowa: Wszystko dla 

PATRZĄC NA MATKĘ KLARĘ
żonego z inicjatywy św. Józefa Seba-
stiana Pelczara przez Bractwo Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Koro-
ny Polskiej, przy ul. Mikołajskiej 11.
QQ Kwiecień 1894

Podjęła decyzję opuszczenia Zgro-
madzenia Sług Jezusa i wstąpiła do 
tworzącego się Zgromadzenia Słu-
żebnic Serca Jezusowego
QQ 15 kwietnia 1894

Współtworzenie z ks. Józefem Seba-
stianem Pelczarem Zgromadzenia 
Służebnic Serca Jezusowego. 
Pierwszy klasztor powstał w Krako-
wie przy ul. Świętego Krzyża 10.
QQ 2 lipca 1894

Rozpoczęła nowicjat w Zgromadze-
niu Służebnic Serca Jezusowego 
i przyjęła imię zakonne Klara.
QQ 2 lipca 1895

Złożyła profesję wieczystą w Zgro-
madzeniu Służebnic Serca Jezuso-
wego.
QQ Wrzesień 1895

Powstał dom Zgromadzenia we 
Lwowie.
QQ Lipiec 1896

Zamieszkała w klasztorze przy 
ul. Garncarskiej 26. Mieszkała 
w nim przez 20 lat.
QQ 13 czerwca 1900

Miało miejsce poświęcenie kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i domu św. Józefa przy ul. Garncar-
skiej 24, które urządzała we współ-
pracy z Założycielem, ks. bp. Józe-
fem Sebastianem Pelczarem.
QQ Przed 8 października 1902

Zmarł jej ojciec, Antoni Szczęsny.
QQ Jesień 1903

Wykryto u niej chorobę nowotworową.
QQ 1905

Zgromadzenie rozpoczęło pracę we 
Francji.
QQ Wrzesień 1905

Odbyła pielgrzymkę do Lourdes, 
by u NMP wyprosić sobie zdrowie, 
a Zgromadzeniu błogosławieństwo 
Boże.
QQ 13 września 1907

Zmiana nazwiska ze Szczesna na 
Szczęsna (po raz pierwszy pojawia 
się przy dokumencie nadania jej 
obywatelstwa austriackiego i przy-
należenia do miasta Krakowa).
QQ 28 grudnia 1907

Na I Kapitule Zgromadzenia m. Klara 
została wybrana przełożoną gene-
ralną.
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Św. Józef Sebastian Pelczar, założyciel sercanek
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Z życia Matki Klary

Serca Jezusowego! Na drodze 
duchowego rozwoju miała 
w swoim życiu wspaniałych 
przewodników, m.in. 
św. Józefa Sebastiana Pel-
czara, bł. o. Honorata Koź-
mińskiego oraz ks. Antonie-
go Nojszewskiego (rektora 
seminarium w Lublinie). 
Wszyscy trzej byli czciciela-
mi Serca Bożego, którego 
kult bardzo rozwinął się 
w XIX w. 

Matka Klara Szczęsna 
zmarła na skutek licznych 
chorób, w tym nowotworo-
wej, w krakowskim klasz-
torze przy ul. Garncarskiej 
26, w dniu 7 lutego 1916 r. 
Przeżyła 53 lata. Umierają-
cej towarzyszyły obecne 
przy niej modlące się sio-
stry, które żegnały swą du-
chową Matkę, odchodzącą 
w opinii świętości. 

Prawie 80 lat później, 
25 marca 1994 r., ks. kard. 
Franciszek Macharski, ów-
czesny Metropolita Krakow-
ski, dokonał w Krakowie 
otwarcia procesu beatyfika-
cyjnego Służebnicy Bożej 
Matki Klary, współzałoży-
cielki Zgromadzenia Służeb-

QQ 16 listopada 1908
Dokonano afiliacji Zgromadzenia do 
III Zakonu św. Franciszka.
QQ 15 lutego 1909

Zgromadzenie otrzymało Dekret 
pochwalny od Stolicy Apostolskiej.
QQ 11 października 1910

Matka Klara poddała się operacji.
QQ Maj 1911

Odbyła dziękczynną pielgrzymkę do 
Lourdes, w podziękowaniu za zdrowie.
QQ 19 marca 1912

Zatwierdzenie Zgromadzenia Słu-
żebnic Najświętszego Serca Jezuso-
wego przez Stolicę Apostolską.
QQ 27 grudnia 1913

Na II Kapitule Zgromadzenia m. Klara 
została ponownie wybrana przeło-
żoną generalną.
QQ 13 października 1915

Ostatni etap życia – nowotwór, niedo-
magania pracy serca, zapalenie płuc.
QQ 7 lutego 1916

Śmierć m. Klary Ludwiki Szczęsnej.

Proces kanonizacyjny
(1994–2015)

QQ 25 marca 1994
Rozpoczęto w Krakowie diecezjal-
ny proces kanoniczny dotyczący 
świętości życia i heroiczności cnót 
Matki Klary.
QQ 23 stycznia 1995

Doczesne szczątki m. Klary zostały 
przeniesione z cmentarza Rakowic-
kiego i umieszczone w bocznej 
kaplicy kościoła sióstr sercanek 
w Krakowie.
QQ 15 kwietnia 1996

Uroczyste zamknięcie diecezjalnego 
dochodzenia o świętości życia i hero-
iczności cnót Służebnicy Bożej 
m. Klary Szczęsnej. Akta sprawy 
zostały przekazane do watykańskiej 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
QQ 15 kwietnia 2004

W kaplicy Kurii Metropolitalnej roz-
począł się proces diecezjalny super 
miro, którego celem było zebranie 
dokumentacji dotyczącej uzdrowie-
nia przypisywanego wstawiennic-
twu Służebnicy Bożej m. Klary 
Ludwiki Szczęsnej.
QQ 20 marca 2007

W kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (sióstr sercanek) 
w Krakowie odbyła się sesja 
zamknięcia procesu diecezjalnego 
w sprawie uzdrowienia przypisywa-
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Obraz, jaki Ludwika otrzymała 
od ks. Antoniego Nojszewskie-

go w Lublinie. Symbol serca 
z szaty Dzieciątka Matka Klara 

przeniosła potem na habit 
sióstr sercanek

Klasztor Sióstr przed laty

Witraże z kościoła Sióstr Sercanek w Krakowie
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nic Najświętszego Serca Jezuso-
wego. Kilka lat po otwarciu 
procesu Bóg niejako potwierdził 
niezwykłość kandydatki na ołta-
rze poprzez łaskę uzdrowienia, 
której udzielił za wstawiennic-
twem Służebnicy Bożej Klary 
Szczęsnej. Łaska ta związana jest 
z wydarzeniem z Krakowa.

20 grudnia 2012 r. Ojciec 
Święty Benedykt XVI podpisał 
dekret o heroiczności cnót Matki 
Klary, a 5 czerwca 2015 r. Ojciec 
Święty Franciszek ogłosił dekret 
uznający wspomniany wcześniej 
przypadek za cud, przypisany 
wstawiennictwu czcigodnej Słu-
żebnicy Bożej Klary Szczęsnej. 

Do dziś przy doczesnych 
szczątkach Klary Szczęsnej mo-
dlą się przybywające do Krakowa 
osoby z różnych stron Polski, 
o czym świadczą wpisy do księgi 
próśb i podziękowań. 

s. Sebastiana Choroś, SŁNSJ

nego wstawiennictwu Służebnicy 
Bożej m. Klary Ludwiki Szczęsnej.
QQ 26 kwietnia 2007

Dokumentacja procesowa została 
przekazana Kongregacji do Spraw 
Świętych w Rzymie.
QQ 29 kwietnia 2007

Miała miejsce tzw. Apertura – otwar-
cie dokumentów procesowych.
QQ 7 lutego 2008

Kongregacja wydała Dekret Vali-
ditŕ – ważności procesu diecezjalne-
go w sprawie cudownego uzdrowie-
nie za przyczyną Służebnicy Bożej 
m. Klary.
QQ 2010–2012

Przygotowanie Positio super miro.
QQ 20 grudnia 2012

Promulgowano Dekret o heroiczno-
ści cnót m. Klary Ludwiki Szczęsnej. 
Od tego dnia można prosić o jej 
wstawiennictwo przed Bogiem uży-
wając tytułu Czcigodna (Venerabile) 
Sługo Boża Matko Klaro – przyczyń 
się za nami.
QQ 10 lutego 2014

Wydrukowana Positio super miro 
została złożona do przedstawienia 
lekarzom.
QQ 6 listopada 2014

Po wstępnej pozytywnej ocenie 
dwóch lekarzy specjalistów, miała 
miejsce Konsulta Medyczna dla 
oceny uzdrowienia.
QQ 5 lutego 2015

Positio super miro Służebnicy Bożej, 
poszerzona o relacje z posiedzenia 
lekarzy, została przekazana teolo-
gom konsultorom, którzy wydali 
pozytywną opinię.
Relacja z kongresu konsultorów teo-
logów została przekazana do osądu 
ostatniego kolegialnego gremium, 
które tworzą kardynałowie i biskupi, 
członkowie Kongregacji do Spraw 
Kanonizacyjnych.
QQ 19 maja 2015

Kardynałowie i biskupi jednogło-
śnie wypowiedzieli się za uznaniem 
wstawiennictwa Czcigodnej Służeb-
nicy Bożej Klary Szczęsnej w spra-
wie uzdrowienia.
QQ 5 czerwca 2015

Ojciec Święty Franciszek wyraził 
zgodę na ogłoszenie dekretu 
o cudzie za wstawiennictwem Czci-
godnej Służebnicy Bożej Klary 
Szczęsnej.
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Tak przechowywane były doczesne 
szczątki Matki Klary
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Świeci przykładem

CZYM DLA ZGROMADZENIA 
SIÓSTR SERCANEK JEST BEATYFI-
KACJA MATKI KLARY?

Nasz Założyciel – ks. bp Jó-
zef Sebastian Pelczar – już zo-
stał ogłoszony świętym. Teraz 
wielką radością jest to, że rów-
nież współzałożycielka – Matka 
Klara Ludwika Szczęsna – do-
stąpi chwały ołtarzy. Dla nas 
jako sercanek to jest matka 
Zgromadzenia, pierwsza sercan-
ka, pierwsza przełożona gene-
ralna. Ojciec Założyciel był wiel-
kim profesorem, rektorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
później biskupem przemyskim. 
Ona była prostą kobietą z mazo-
wieckiej ziemi i z tym wielkim 
rektorem współpracowała; da-
wała też przykład siostrom, co 
to znaczy być sercanką. 

Dla każdej z nas jej przesła-
nie, jej sposób życia, który został 
zapisany we wspomnieniach 
sióstr, jest dla nas wskazówką. Tyle 
pokoleń sióstr sercanek modliło się 
o wyniesienie do chwały ołtarzy 
współzałożycielki. Już od chwili, 
kiedy Matka została pochowana na 
cmentarzu Rakowickim, przy każ-
dym pochówku sióstr we wspólnym 
grobowcu jej trumna była ciągle 
przekładana na wierzch z tą myślą, 
że kiedyś przyjdzie taki czas, iż do-
czekamy się jej dostąpienia chwały 
ołtarzy. 

Beatyfikacja jest wielką rado-
ścią dla każdej z nas, umocnieniem 

w powołaniu. Widzimy, że to, co 
nasi założyciele chcieli i nam prze-
kazali, powinnyśmy praktykować, 
jeszcze bardziej pogłębiać, cieszyć 
się i za ich przyczyną także wypra-
szać łaski. 

Mamy wiele próśb od ludzi 
w różnych intencjach – proszą 
o uzdrowienie z rozmaitych cho-
rób, z alkoholizmu, czy nawet 
w trudnych sprawach rodzinnych. 
Myślę, że przyjdzie taki dzień, że 
i kanonizacji się doczekamy, bo 
próśb jest wiele...

�LUDZIE� SIĘ� MODLĄ,� A� SIO-
STRA?

Ja też się modlę. Osobiście 
także mam dość długą listę 
osób, których intencje przed-
stawiam Matce Klarze. 

  
�CZY� MOŻE� MATKA� OPOWIE-
DZIEĆ�O�JAKIEJŚ�KONKRETNEJ�
ŁASCE?

Na co dzień otrzymuję 
różne łaski, jakich potrzebuję 
w moim posługiwaniu jako 
przełożona, następczyni naszej 
Matki Klary. One na pewno są 
mi potrzebne. 

Mogę powiedzieć jeszcze, 
że jedna ze współsióstr była 
operowana z powodu choroby 
nowotworowej. To była taka 
pierwsza łaska, którą uzyskała 
siostra przy rozpoczęciu proce-
su diecezjalnego, dotyczącego 
świętości życia Matki i hero-
iczności cnót. Lekarze, którzy 

operowali naszą siostrę, widząc jak 
wygląda pobrany podczas operacji 
materiał do badania  stwierdzili, że 
to będzie nowotwór – i raczej złośli-
wy. Natomiast kiedy przyszły wyni-
ki po badaniu histopatologicznym 
okazało się, że nie ma ani jednej 
komórki rakowej. Siostra przykła-
dała sobie krzyżyk z trumny Matki 
do tej chorej części i też modliła się 
z nadzieją, prosząc o uzdrowienie. 
To taki cichy cud. 

DZIĘKUJEMY�ZA�ROZMOWĘ

WZÓR SERCANKI
ROZMOWA�Z�PRZEŁOŻONĄ� 

GENERALNĄ�SIÓSTR�SERCANEK�
S.�AGNIESZKĄ�KIJOWSKĄ
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s. Agnieszka Kijowska
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Modlitwa do Matki Klary

Kyrie, elejson. – Chryste, 
elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chry-
ste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmi-
łuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, 
Boże, – zmiłuj się nad 
nami.
Duchu Święty, Boże, – zmi-
łuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
– zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, najdosko-
nalsza Służebnico Pańska, 
– módl się za nami.
Święty Ojcze Józefie Seba-
stianie,
Błogosławiona Matko Klaro,
Pokorna służebnico Najświętszego Serca Jezusowego, 
Apostołko Bożego Serca czyniąca wszystko dla Jego 
chwały,
Gorliwa i wytrwała w adoracji Najświętszego Sakra-
mentu,
Zjednoczona z Bogiem na modlitwie i w codziennym 
życiu, 
Wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego,
Ufna w Opatrzność Bożą,
Umiłowana córko Maryi Niepokalanej,
Gorliwa czcicielko świętego Józefa,
Wierna córko Kościoła,
Gorliwa w pracy dla chwały Bożej i zbawienia ludzi,
Współzałożycielko i Matko sercańskiej rodziny zakonnej,
Wierna łasce powołania, 
Przeniknięta duchem wynagrodzenia,
Całkowicie oddana Boskiemu Oblubieńcowi,
Żyjąca wiernie duchem franciszkańskiego ubóstwa, 
Rozmiłowana w zakonnym posłuszeństwie,
Wzorze franciszkańskiej pokory i prostoty,
Zatroskana o siostry powierzone swojej opiece,

Strażniczko jedności siostrzanej, 
Roztropna przewodniczko duchowa, 
Żywa reguło sercańskiej drogi powo-
łania,
Chętna w przyjmowaniu krzyża i cier-
pienia, 
Wrażliwa na biedę i nędzę moralną 
dziewcząt, 
Oddana służbie chorym i ubogim, 
W życiu i śmierci należąca do Pana,
Orędowniczko nasza u Serca Bożego.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, – zmiłuj się nad nami.

P:  Módl się za nami błogosławiona Matko Klaro. 
W: Abyśmy za Twoim przykładem byli gorliwymi apo-
stołami  Najświętszego Serca  Jezusa.

P: Módlmy się.
Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, dzięki 
Twojej łasce  błogosławiona Klara Szczęsna z bezgra-
nicznym zaufaniem poświęciła swoje życie dla chwały 
Najświętszego Serca Syna Twego i przez ofiarną służbę 
najbardziej potrzebującym zostawiła nam wzór wiernej 
miłości i pokory. Prosimy Cię z ufnością, abyśmy za Jej 
wstawiennictwem świadczyli wobec świata o Twojej 
odwiecznej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 
W: Amen. 

Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie
Kraków, 14.07.2015 r., Nr 2050/2015
bp Damian Muskus, wikariusz generalny, 
ks. Krzysztof Tekieli, notariusz kurii

WZÓR SERCANKI
DO BŁOGOSŁAWIONEJ 
MATKI KLARY SZCZĘSNEJ

L I T A N I A
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Cuda i łaski Boże

– Siostra Liliana, kiedy od-
wiedziła w szpitalu Michała, przy-
niosła obrazek z podobizną Matki 
Klary, z modlitwą, więc również 
ja starałam się poznać siostrę Kla-
rę, dowiedzieć się coś o niej. Sio-
stra Liliana zapytana udzieliła mi 
pewnych informacji, bo niewiele 
o niej wiedziałam. Jeżeli tylko 
mogłam prosiłam z całego serca 
w modlitwie o zdrowie dla Micha-
ła – wyznaje pani Magdalena, 
mama uzdrowionego, dodając, że 
tamten czas należał do najtrud-
niejszych w jej życiu. – To są rze-
czy, których nie da się opisać. Ni-
gdy czegoś podobnego nie 
przeżyłam i daj Boże, żebym nie 
musiała przeżywać. Dla matki 
chyba nie ma nic gorszego. To się 
wydaje, jakby ktoś ściskał serce. 
To jest uczucie nie do opisania. 

– Dla mnie jako dla matki nie 
docierało, że może się tak źle to 
skończyć. Że to jest tak bardzo cięż-
kie i straszne, co się może stać 
z dzieckiem, które ma taki uraz 
mózgu. Ja tej myśli nie dopuszcza-
łam – podkreśla kobieta, której syn 
był początkowo w śpiączce i sparali-
żowany.

W drodze na 
ołtarze

Nagle i niespo-
dziewanie, w czasie 
trwania nowenny 
o zdrowie za wsta-
wiennictwem Klary 
Szczęsnej, Michał za-
czął powracać do zdro-
wia. Kiedy chłopiec 
opuścił szpital i na 
nowo podjął naukę, 
rozpoczęto wstępne 
starania o uzyskanie dokumentacji 
medycznej, obejmującej okres jego 
pobytu w szpitalu. W dniu 4 listopa-
da 2001 roku w krakowskim koście-
le naszego Zgromadzenia została 
odprawiona dziękczynna Msza św. 
„za otrzymaną łaskę zdrowia za 
przyczyną służebnicy Bożej Matki 
Klary z prośbą o dalsze jej wsta-
wiennictwo i błogosławieństwo Bo-
żego Serca dla Michała”.

Ponieważ trwały intensywne 
prace związane z procesem Ojca Za-
łożyciela, a później przygotowania 
do jego kanonizacji, jaka miała 
miejsce 18 maja 2003 roku w Rzy-
mie, odbyło się tylko kilka spotkań 
z rodziną Michała i zasięgnięto opi-
nii lekarzy w celu ustalenia, czy 

rzeczywiście można 
mówić o niezwykłym 
charakterze powrotu 
Michała do zdrowia. 
Dopiero po kanonizacji 
św. Józefa Sebastiana, 
pod koniec maja 2003 
roku rozpoczęto przy-
gotowania do zebrania 
pełnej dokumentacji 
dotyczącej uzdrowie-
nia przypisywanego 
wstawiennictwu na-
szej Współzałożycielki. 

W 2003 roku 
mama Michała złożyła 
pisemne podziękowa-
nie za ocalenie życia 
i łaskę zdrowia, jaką 
otrzymał jej syn za 
przyczyną Matki Klary. 

Na prośbę Zgromadzenia dwaj leka-
rze, pod których opieką medyczną 
Michał przebywał w Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym, wydali swoje 
opinie dotyczące jego stanu choro-
bowego i przebiegu leczenia.

Wówczas m. Szczęsna Niemiec, 
przełożona generalna sercanek, 
zwróciła się do ks. kard. Franciszka 
Macharskiego, ówczesnego metro-
polity krakowskiego, z prośbą 
o otwarcie kanonicznego dochodze-
nia, mającego na celu zbadanie nad-
zwyczajnego uzdrowienia przypisy-
wanego wstawiennictwu sł. Bożej 
Matki Klary. Uroczyste otwarcie 
procesu nastąpiło w 110. rocznicę 
powstania Zgromadzenia – 15 kwiet-
nia 2004 roku.

MICHAŁ 
POWRÓCIŁ 
DO ZDROWIA

W 2001 roku jedena-
stoletni chłopiec – 

Michał – uległ 
wypadkowi. Wpadł 

pod koła samochodu 
i stan jego zdrowia 
był bardzo ciężki. 

Widząc, że sytuacja 
jest beznadziejna 
jego katechetka  

– s. Liliana, zapo-
czątkowała modlitwę 
o uzdrowienia chłop-
ca. I dokonał się cud, 
dzięki któremu moż-
liwa stała się beatyfi-

kacja Matki Klary 
Szczęsnej.

Chłopiec został potrącony przez samochód 11 marca 
2001 roku. W okresie od 11 marca do 6 kwietnia 
tego roku Michał przebywał na Oddziale Intensywnej 
Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-
Prokocimiu. W tym czasie wspólnota sióstr Domu 
Generalnego w Krakowie oraz rodzina Michała 
modliła się o dar jego życia i powrotu do zdrowia, 
wzywając wstawiennictwa sł. Bożej Matki Klary.
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Cuda i łaski Boże

JAK�W� PANA� PAMIĘCI� ZAPISAŁ� SIĘ�
DZIEŃ�WYPADKU?

Z tego dnia pamiętam jedynie 
wycieczkę ze szkoły - poszliśmy 
zwiedzać zamek na Wawelu. Po-
tem, kiedy wróciłem do domu, 
mama wysłała mnie do cukierni, 
która znajduje się nieopodal, po 
ciastka. Teoretycznie nic więcej nie 
pamiętam. Potem tak jakby film mi 
się urwał i obudziłem się w szpita-
lu. Dlaczego tam jestem, powiedzia-
ła mi moja mama. Wyjaśniła, że 
miałem poważny wypadek itp. By-
łem zdziwiony, bo źle się nie czu-
łem. Byłem słaby, ale nic mnie 
właściwie nie bolało. Kiedy się pod-
niosłem, to w głowie mi się kręciło 
i nic poza tym.

A� PAMIĘTA� PAN� POTEM� TEN� CZAS�
POWRACANIA�DO�ZDROWIA?

To działo się pomału. Moja 
mam mówi, że wywiozła mnie ze 
szpitala na wózku. Nie do końca się 
z tym zgodzę, bo może i do wyjścia 
mnie wywiozła, a później o wła-
snych siłach opuszczałem szpital. 
Byłem słaby, bo jak się ponad mie-
siąc leży w łóżku, bez możliwości 
ruszenia się, to siłą rzeczy jest się 
słabym. Ale na własnych nogach 
opuszczałem szpital.

JESTEM� SOBIE�W� STANIE�WYOBRA-
ZIĆ� JEDENASTOLATKA,� CHŁOPAKA,�
KTÓRY� CHCE� BIEGAĆ,� KRZYCZEĆ,�
PEWNIE� GONIĆ� ZA� PIŁKĄ� A�MAMA�
PEWNIE�MÓWIŁA�„NIE”...

No tak, były o to awantury, 
jeszcze w szkole podstawowej, że 
różnych rzeczy nie wolno mi robić. 

Później już w gimnazjum jakoś 
udało mi się przekonać lekarza 
i moją mamę, więc biegałem za pił-
ką, uczęszczałem na lekcje wycho-
wania fizycznego, grałem z kolega-
mi w koszykówkę. Dziś czuję się 
dobrze i właściwie nie odczuwam 
skutków wypadku.

Z� DOKUMENTACJI�MEDYCZNEJ�WY-
NIKA,� ŻE� MA� PAN� POWBIJANE�
W�MÓZG�KAWAŁKI�KOŚCI.�CZY�PAN�
TO�ODCZUWA�W�JAKIŚ�SPOSÓB?

Czasami jak jest jakaś gorsza 
pogoda albo jak jestem przemęczo-
ny, boli mnie głowa. To są jedyne 
objawy, jakie obecnie mam. Jakoś 
się źle nie czuję.

I�NORMALNIE�PAN�UKOŃCZYŁ�GIM-
NAZJUM...

Tak, potem liceum, zdałem ma-
turę, następnie ukończyłem studia 
i od czerwca 2015 roku jestem inży-
nierem.

GRATULUJEMY!� A� TERAZ� ZAPYTAM�
PANA� JESZCZE� O� SFERĘ� DUCHOWĄ.�
LEŻAŁ� PAN� NIEPRZYTOMNY,� TU�
TRWAŁY�MODLITWY� I� STAŁ� SIĘ�CUD.�
KIEDY�TO�DO�PANA�DOTARŁO,�ŻE�PO-
WRÓCIŁ�PAN�DO�ZDROWIA�CUDEM?

Powiem szczerze, jakoś nigdy 
się specjalnie nad tym nie zastana-
wiałem, czy to był cud czy nie był 
cud. Zaraz po Pierwszej Komunii 
Świętej do czasu gimnazjum byłem 
ministrantem, uczestniczyłem w li-
turgii i to trzy razy w tygodniu. Cały 
czas byłem w tej wspólnocie kościel-
nej zarówno jako ministrant, jak 
i zwykły parafianin. 

ALE�DZISIAJ�JUŻ�WIEMY,�ŻE�TO�BYŁ�
CUD�I�TO�JESZCZE�PODPISANY�PRZEZ�
OJCA� ŚWIĘTEGO� FRANCISZKA�
W�DNIU�PANA�URODZIN...

To dla mnie troszkę dziwny 
zbieg okoliczności, że tego samego 
dnia, co ja się urodziłem, został 
zatwierdzony cud, a potem dzień 
później podane do wiadomości pu-
blicznej. Myślę, że czeka mnie ja-
kieś zadanie, ale jakie, to się pew-
nie okaże. 

A�MATKA�KLARA�JEST�W�JAKIŚ�SPO-
SÓB�PANU�BLISKA?

O Matce Klarze dowiedziałem 
się od katechetki s. Liliany, gdy za-
częła uczyć mnie religii w szkole 
podstawowej. To było na początku 
trzeciej klasy. Jak siostra Liliana 
pojawiła się na lekcjach, to zaczęła 
nam opowiadać o swoim zgroma-
dzeniu i jego założycielach. Wtedy 
dowiedziałem się o tym. Na lekcjach 
religii modliliśmy się też do Matki 
Klary Szczęsnej. Dziś jest mi bliską 
osobą, której zawdzięczam życie. To 
ona, tam u Góry wyprosiła mój po-
wrót do zdrowia. 

ZAPOWIEDZIAŁ� PAN� SWOJĄ� OBEC-
NOŚĆ�NA�BEATYFIKACJI?�DLACZEGO?

Uważam, że jeśli to wszystko 
wydarzyło się za jej wstawiennic-
twem, powinienem być i jestem jej 
wdzięczny. Powinienem też coś 
z siebie dać, żeby pojawić się i nawet 
swoją obecnością na beatyfikacji ją 
uhonorować, podziękować jej. 

DZIĘKUJEMY�ZA�ROZMOWĘ

Rozmowa z uzdrowionym panem Michałem

WDZIĘCZNY 
Z A  DA R  Ż YC I A
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Cuda i łaski Boże

W zgromadzeniu prosimy 
Boga w intencji różnych 
osób za pośrednictwem 

naszego Ojca Założyciela oraz Matki 
Klary. Kiedy prosiłam o tę modlitwę, 
siostra Przełożona zapytała mnie do 
kogo będziemy odmawiać modlitwę: 
do Ojca Założyciela czy do Matki Kla-
ry? Ja poprosiłam nasze siostry o mo-
dlitwę za przyczyną naszej Współza-
łożycielki, Matki Klary. Ona zawsze 
była mi bardzo bliska, nieraz zwraca-
łam się do niej w różnych moich spra-
wach osobistych i kilkakrotnie do-
świadczyłam jej wstawiennictwa.

Szturm modlitwy

Rozpoczęłyśmy z siostrami no-
wennę. Kiedy dowiedziałam się 
o wypadku, przekazałam również 
mamie Michała obrazek z nowenną, 
informując ją jednocześnie, że podję-
łyśmy z siostrami modlitwę i jeśli 
chce, to może się do niej 
przyłączyć. W klasie Mi-
chała również odmawiali-
śmy tę modlitwę, prosząc 
o jego powrót do zdrowia. 
Do szpitala pojechałam ra-
zem z księdzem, który 
uczył w tej samej szkole, 
oraz z jedną nauczycielką 
i dwoma uczniami z jego 
klasy. Nie wiem, czy Mi-
chał mnie rozpoznał, spra-
wiał wrażenie, że raczej 
nie. Kiedy zobaczyłam Mi-
chała na szpitalnym łóż-
ku, od razu zorientowa-
łam się, że jego stan jest 
bardzo poważny. Bardzo 
przejęłam się całą tą sytu-
acją, szczególnie wtedy, 

kiedy zobaczyłam cier-
pienie jego mamy. Potem 
interesowałam się na 
bieżąco stanem zdrowia 
Michała, w szpitalu by-
łam jeszcze drugi raz. 
Życie Michała było 
w stanie zagrożenia. 

Cud

Pamiętam, że któ-
regoś dnia, w trakcie trwania no-
wenny, nastąpił przełom; dowie-
działam się, że nagle Michał zaczął 
jakby wracać do zdrowia. Bardzo się 
tym faktem ucieszyłam, ale nie 
przypuszczałam jeszcze wtedy, że to 
cud. Potem Michał został wypisany 
ze szpitala i wrócił do domu. Było 
dla mnie dużym zaskoczeniem, kie-
dy kilka dni później, rozmawiając 
z mamą Michała, dowiedziałam się 
szczegółów dotyczących jego wypisu 

ze szpitala i opinii leka-
rza na ten temat. Mama 
Michała opowiadała 
mi, że kiedy poszła 
z bukietem kwiatów 
podziękować lekarzowi 
prowadzącemu za przy-
wrócenie jej syna do 
zdrowia, on stwierdził, 
że te kwiaty powinna 
zanieść do kaplicy, gdyż 

patrząc od strony medycznej on nic 
nie mógł więcej zrobić – i tak na-
prawdę Michała uratował cud, 
a nie interwencja lekarzy. Byłam 
bardzo wzruszona, kiedy się o tym 
dowiedziałam, ale nawet wtedy nie 
przyszło mi do głowy, że to rzeczy-
wiście cud. Cieszyłam się po prostu 
faktem powrotu Michała do zdro-
wia. Po przyjściu do domu podzieli-
łam się tą radością z siostrami, 
dziękując im za modlitwę. Siostra 

Przełożona zainteresowała 
się tym wydarzeniem i po-
stanowiłyśmy przyjrzeć się 
tej sprawie bliżej.

Kiedy uwierzyłam w cud? 
Trudno powiedzieć. Wierzę 
w cuda, wierzę mocno w to, 
że Pan Bóg swoją mocą może 
czynić rzeczy niezwykłe, 
sama niejednokrotnie do-
świadczam Jego łaski, nie 
przypuszczałam jednak, że 
spotka mnie coś takiego... 
Wierzyłam od samego po-
czątku, że Bóg udzielił wiel-
kiej łaski, nie sądziłam jed-
nak, że będzie to jedna 
z takich, dzięki której nasza 
Matka Klara zostanie ogło-
szona błogosławioną.

Michał był energicznym, nie zwracającym jednak 
na siebie szczególnej uwagi uczniem. Tak go 
zapamiętałam. O jego wypadku zostałam poinfor-
mowana bardzo szybko, jeśli dobrze pamiętam, to 
jeszcze tego samego dnia. Ktoś ze szkoły powie-
dział mi, że Michał jest w szpitalu, miał wypadek, 
że to poważna, a nawet beznadziejna sprawa – 
rozpoczyna opowieść siostra Liliana.

CUD 
OCZYMA SIOSTRY  
KATECHETKI
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Siostry na katechezie często 
mówią o Matce Klarze Szczęsnej
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Cuda i łaski Boże

Pani Janina z Przeworska daje 
bardzo wzruszające świadec-
two. Błagała Matkę Klarę 

o uzdrowienie syna i została wysłu-
chana.

„Moja prośba była na odległość 
– bo to daleko, od Przeworska – 
o uzdrowienie mego syna. Po prze-
świetleniu okazało się, że Adam ma 
ubytek kości stawowo-biodrowej 
i przy chodzeniu bardzo go bolało. 
Było to w roku 1986. Lekarze w ogó-
le nie chcieli się do tego zabierać, 
mówili, że żadne leczenie nic nie 
da, dawali tylko środki przeciwbó-
lowe. Tak zostałam odprawiona 
przez niejednego lekarza, więc tyl-
ko nadzieja w Bogu… Dowiedzia-
łam się od mojej cioci o Matce Kla-
rze (nie znając jeszcze jej imienia 
i nazwiska) i zaczęłam się gorąco 
modlić do niej wołając: Matko, 
uzdrów mi syna, pomóż mnie i mojemu 
dziecku. Zostałam wysłuchana, za co 
jesteśmy wszyscy wdzięczni Czci-
godnej Matce Klarze Szczęsnej, któ-
rej obrazek z modlitwą teraz dosta-
łam. Będziemy nadal prosić o jej 

wstawiennictwo i o opiekę 
nad całą rodziną. Nie prze-
staję się modlić i prosić ją 
o dalszą pomoc w ciężkich 
chwilach. Teraz już wiem, 
gdzie mam szukać pomocy” 
– napisała w swoim świa-
dectwie szczęśliwa matka 
z Podkarpacia.

Nowotwór zniknął

„Całym sercem dzięku-
ję Panu Bogu za łaskę, jaką 
otrzymała moja siostra 
przez wstawiennictwo Słu-

żebnicy Bożej Matki Klary Szczę-
snej. Moja siostra Natalia przeszła 
amputację piersi w Klinice Chorób 
Onkologicznych przy ulicy Garncar-
skiej w Krakowie, kiedy diecezjalny 
proces beatyfikacyjny Matki Klary 
dobiegał końca. Na karcie informa-
cyjnej jej chorobę określono jako: 
Carcinoma ductale infiltrans B III (rak 
przewodowy naciekający stopnia 3) oraz 
Carcinoma metastaticum lymphondi 1/6 
(z przerzutem do węzłów chłonnych). 
Od chwili rozpoznania choroby i aż 
do tej pory, ja i rodzina mojej siostry, 
modlimy się codziennie o jej zdro-
wie przez wstawiennictwo Służeb-
nicy Bożej Matki Klary Szczęsnej. 
Od operacji upłynęło blisko sześć 
lat. Przez ponad pięć lat siostra przy-
jeżdżała do Instytutu Onkologii na 
badania. Od sierpnia 2001 roku po-
lecono jej przyjechać dopiero w po-
łowie lutego 2002 roku, czyli po 
półrocznej przerwie. Od czerwca 
2001 roku na polecenie lekarzy moja 
siostra nie bierze żadnych leków na 
tę chorobę, gdyż nie widzą potrzeby. 
Obecnie moja siostra ma 77 lat, jest 

na tyle mocna, że się zajmuje do-
mem i przygotowywaniem posił-
ków dla siebie i syna, który z nią 
mieszka. Jesteśmy przekonani, że 
udana operacja i stan zdrowia Nata-
lii jest nadzwyczajną łaską, zdziała-
ną dzięki wstawiennictwu Służeb-
nicy Bożej Matki Klary, za co 
serdecznie dziękujemy Panu Bogu 
i Matce Klarze”.

Wymodlone powołanie

Małgorzata z Mławy napisała 
w świadectwie złożonym u sióstr 
sercanek w Krakowie:

„Pragnę poinformować, iż 
otrzymałam łaskę za pośrednic-
twem Służebnicy Bożej Matki Kla-
ry Szczęsnej. Modliłam się i nadal 
też to robię, tekstem modlitwy 
o beatyfikację Służebnicy Bożej 
Matki Klary Szczęsnej i o łaski za 
jej przyczyną, którą otrzymałam 
w czerwcu na spotkaniu w Mławie, 
które odbyło się w sali koncertowej 
Szkoły Muzycznej”.

Pani Małgorzata prosiła „o ła-
skę niepodzielności serca”. Pragnęła 
bowiem i wciąż pragnie oddać je 
Jezusowi Chrystusowi. „Otrzyma-
łam tę łaskę, która utwierdziła mnie 
w tym, aby poświęcić swoje  życie 
w stanie zakonnym. Składam chwa-
łę i podziękowanie Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu, które nie odmó-
wiło mi tak cudownej łaski. Podję-
cie decyzji o życiu zakonnym jest 
bardzo poważną sprawą, dlatego 
tym bardziej ta łaska jest dla mnie 
taka ważna. Pozwoliła mi ona także 
zapominać o tym, co nieważne, co 
ulotne i złudne, i co jest śmieciem, 
jak mówi św. Paweł” – wyznała.

Cud beatyfikacyjny to nie jedyna łaska, jaką wymodliła 
Matka Klara Szczęsna. W archiwum Zgromadzenia sióstr 
sercanek znajduje się wiele różnych świadectw, mówią-
cych o tym, że Matka wciąż pomaga.

MORZE ŁASK
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Proces beatyfikacyjny

JAK�SIOSTRA�PRZYJĘŁA�WIADOMOŚĆ�
O� ZGODZIE� OJCA� ŚWIĘTEGO� NA� BE-
ATYFIKACJĘ�MATKI�KLARY?

Nie było to dla mnie zaskocze-
niem, bo starałyśmy się o to od dwu-
dziestu lat. Kiedy przyszła jednak ta 
wiadomość, pojawiła się wielka ra-
dość, a w sercu ogromna wdzięcz-
ność, że doczekaliśmy tej chwili.

JAK� PRZEBIEGAŁ� PROCES� BEATYFI-
KACYJNY?

Proces trwał dwadzieścia lat. 
Właściwie były to dwa procesy, bo naj-
pierw toczył się ten dotyczący heroicz-
ności cnót, a potem proces o cudzie. 
Każdy z nich miał również dwa etapy, 
dwie fazy. Jedna faza w diecezji, druga 
w Rzymie. Dlatego to wszystko trwało, 
dojrzewało i teraz możemy się cieszyć, 
żyć tylko radością.

DO� BEATYFIKACJI� POTRZEBNY� BYŁ�
CUD.� WIEMY,� ŻE� DOTYCZYŁ� ON�
CHŁOPCA�–�MICHAŁA,�KTÓRY�ULEGŁ�
WYPADKOWI,� A� ZA� WSTAWIENNIC-
TWEM�MATKI�KLARY�POWRÓCIŁ�DO�
ZDROWIA.� OPRÓCZ� TEGO� CUDU�
BYŁY�TEŻ�INNE�ŁASKI?

Oczywiście, te łaski były już od 
dawna. Mają one różną jakość. 
W procesie szczególnie liczą się jed-
nak te łaski, które pojawiły się po 
rozpoczęciu procesu. Były one jed-
nak już wcześniej i dotyczyły nie 
tylko uzdrowień. Ten, który się zda-
rzył w 2001 roku i posłużył do beaty-

fikacji naszej Matki, był szczególny, 
miał dobrą dokumentację medyczną 
– i dlatego został wybrany do przed-
stawienia w Kongregacji.

JAK� DZIŚ� WYGLĄDA� KULT� MATKI�
KLARY?

Kult na razie nie mógł być jesz-
cze publiczny. Jest to kult prywatny. 
Jednak wiele osób podkreśla, że ten 
kult był tradycyjnie w Zgromadze-
niu przechowywany, podtrzymywa-
ny. Siostry, które znały Matkę Klarę, 
doceniały jej zasługi, heroiczność 
cnót, jej życie wewnętrzne i to, co 
w Zgromadzeniu pozostawiła. To 
przetrwało przez wszystkie lata. 

W tej chwili wiele osób prosi 
przez jej wstawiennictwo i dziękuje 
Bogu za to, że była Matką Zgroma-
dzenia, założycielką, że dała zgro-
madzeniu to dobro duchowe, któ-
rym my teraz żyjemy i możemy się 
dzielić z innymi.

CZY�TO�PRZYPADEK,�ŻE�BEATYFIKA-
CJA�BĘDZIE�MIAŁA�MIEJSCE�250�LAT�
OD� USTANOWIENIA� ŚWIĘTA� SERCA�
PANA�JEZUSA?

Myślę, że jest to piękny zbieg 
okoliczności – Matka, która była wiel-
ką czcicielką Bożego Serca, będzie 
beatyfikowana w roku tak wielkiego 
jubileuszu. Jednocześnie przypomnę, 
jest to Rok Życia Konsekrowanego. 
I właśnie w tak szczególnym czasie 

osoba zakonna, która przez 22 lata 
była Służebnicą Bożego Serca, zosta-
nie pokazana jako wzór czcicielki 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Jest to wzór siostry zakonnej, która 
miała naprawdę bardzo szerokie 
spojrzenie na życie. Potrafiła dostrzec 
wielorakie potrzeby w środowiskach, 
kochała młodzież, kochała dziewczę-
ta, którym się poświęciła, którym 
dawała swoje serce, ale także i cho-
rych i inne dzieła, które były potrzeb-
ne w Kościele.

CZYJĄ�PATRONKĄ�MOŻE�BYĆ�MATKA�
KLARA?

Patrząc na jej życie, jej trudy 
i zmagania, myślę, że może patrono-
wać wielu. W mojej ocenie może być 
przykładem rozwiązywania trud-
nych sytuacji życiowych. Dlatego 
może być patronką młodzieży, szcze-
gólnie dla młodych kobiet, które czę-
sto stają przed różnymi wyborami. 
Matka była bardzo konsekwentna 
w dokonywaniu wyborów – i to wła-
ściwych wyborów. Na pewno czer-
pała to światło od Pana Boga, od 
Ducha Świętego. Wiele matek też 
zwraca się do niej uważając, że jako 
matka zgromadzenia, mająca serce 
kobiety, rozumie potrzeby każdej 
matki. Dlatego wiele matek prosząc 
przez jej wstawiennictwo podkreśla, 
że rozumie ich matczyne serca. 

DZIĘKUJEMY�ZA�ROZMOWĘ

Rozmowa z s. Olgą Podsadnią SłNSJ, postula-
torką w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy 
Bożej Klary Ludwiki Szczęsnej (1863–1916), 
współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego

WZÓR 

CZCICIELKI NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA
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Modlitwy

Panie Jezu Chryste!
Jednoczę się z Twym Boskim zamiarem, w którym sam podczas ziemskiego życia przez Najświętsze Serce złożyłeś 
chwałę Bogu i teraz składasz ją nieustannie w Najświętszym Sakramencie na całej ziemi aż do końca świata. 
Pragnąc naśladować Niepokalane Serce Najświętszej Dziewicy Maryi, ofiaruję Ci jak najchętniej przez cały dzi-
siejszy dzień wszystkie moje zamiary, myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie moje uczynki i słowa.
Ofiaruję Ci też, o Jezu, moje prace i cierpienia, przyjmując je w duchu pokuty i z miłości do Ciebie.
Strzeż mnie, o Panie, od wszelkiego grzechu i błogosław wszystkim moim sprawom.
Polecam także Twojemu Sercu nasze Zgromadzenie, nasz naród, nasze rodziny i cały Kościół święty, a wszystkie 
odpusty, jakie dziś pozyskam, ofiaruję duszom w czyśćcu cierpiącym.
Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością.

JUBILEUSZ 250. ROCZNICY USTANOWIENIA LITURGICZNEGO 
ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA NA ZIEMIACH 
POLSKICH

1765 – 6 LUTEGO – 2015

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NSPJ 
(WG ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE)
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Panie Jezu Chryste!
Ja  …. oddaję i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe 

moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce, dla nas na krzyżu 
włócznią żołnierza otwarte.

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miło-
ści ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.

Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.
Serce pełne miłosierdzia! Ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją 

grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją 
ufność i nadzieję świętości.

Serce pełne miłości! Przygarnij mnie do siebie i spraw, abym poznał Ojca. 
Niech Twoja miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie 

moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie.
Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ 

bardzo pragnę, aby moim największym szczęściem i pełną radością było żyć 
i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

AKT OFIAROWANIA SIĘ 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU

(ODMAWIANY PRZEZ SIOSTRY SERCANKI)

Dekret został podpisany przez Ojca Świętego Klemensa XIII w dniu 6 lutego 
1765 roku, w odpowiedzi na Memoriał Episkopatu Polski i polskich władców, 
skierowany do Stolicy Apostolskiej. Od początku kult Najświętszego Serca Pana 
Jezusa rozumiano jako uzupełnienie kultu już ustanowionego i symboliczne od-
nawianie pamięci o Bożej miłości, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie. Syn 
Boży przyjął ludzką naturę, stał się posłusznym aż do śmierci i dał nam przykład, 
że jest cichy i pokornego serca. Uroczystość na cały Kościół rozszerzył Pius IX 91 
lat później, w dniu 23 sierpnia 1856 r.
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Kalendarium
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Kalendarium
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Z dziedzictwa Matki Klary

Od najwcześniejszych lat Ludwika 
Szczęsna wzrastała w atmosferze maryjnej 
pobożności. Maryja też w swej bezwarun-
kowej odpowiedzi na Boże wezwanie jest 
szczególnym wzorem jej życiowego powo-
łania. Obecność Maryi Matki Bożej towa-
rzyszyła jej od dzieciństwa i stała na straży 
dziewictwa, wybranego ze względu na 
Boga. Za przykładem Maryi Przewodnicz-
ki bez wahania, w pokorze, ubóstwie i cał-
kowitym posłuszeństwie wobec planu Bo-
żego poszła za Chrystusem. A gdy weszła 
na drogę życia zakonnego, Maryja przemó-
wiła do niej swą postawą służby. Czy to 
jako Sługa Jezusa, czy jako Służebnica 
Najświętszego Serca – Ludwika będzie się 
zawsze wzorowała na Służebnicy Pańskiej 
z Nazaretu. To Maryja, Matka Boga, przez 
okoliczności zewnętrzne towarzyszące ży-
ciu Matki Klary, doprowadziła ją do kon-
templacji tajemnicy Najświętszego Serca 
Jezusowego w zgromadzeniu Jemu po-
święconym.

Odtąd całą swą prostą, nie znającą 
kompromisów duszą, skoncentrowała się 
na Sercu Boga. Spotykała Go często na 
modlitwie, wnikała w Jego pragnienia 
i dążenia. Coraz lepiej rozumiała Jego 
miłość. Przyjmowała Jego łaski i z nimi 
współdziałała.

Jej mottem stały się słowa: Wszystko 
dla Serca Jezusowego, które streszczały jej 
życiowy program. Wszystko, czym była, co 
posiadała, co mogła wykonać, Matka Kla-
ra oddawała Boskiemu Sercu – i to każde-
go dnia, jak mówią wspomnienia sióstr, 
które patrzyły na jej życie. Z Bogiem prze-

W życiu duchowym Matki Klary uderza doskonała harmonia – wszystko jest bardzo 
proste, konsekwentne, zgodne z teologiczną definicją charyzmatu i duchowości 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, określonych 
w Konstytucjach. W tej prostocie i harmonii leży sekret wielkości Matki Klary.

„WSZYSTKO DLA SERCA JEZUSOWEGO” 
– Ż Y C I O W Y M  M O T T E M 

KLARY SZCZĘSNEJ
Fo

t. 
M

. P
ab

is

Ołtarz główny kościoła Sióstr Sercanek w Krakowie



ŹRÓDŁO 39, 27 września 2015 r.    19

Z dziedzictwa Matki Klary

bywała przez swą niezachwianą 
wiarę i niepodzielną miłość, przez 
bezwzględne posłuszeństwo Jego 
woli i całkowite zdanie się na Bożą 
Opatrzność, przez troskę o rozsze-
rzanie Jego czci, przez wdzięczność 
za powołanie zakonne.

Sercu Najświętszemu Matka 
Klara wynagradzała modlitwą ek-
spiacyjną, pokutą, przyjmowaniem 
bez skarg upokorzeń, cierpień du-
chowych i długoletniej choroby. 
Z Boskiego Serca czerpała motywa-
cję dla swej miłości bliźniego, pozo-
stając zawsze w postawie ofiarnej 
służby wobec potrze-
bujących.

W życiu wspólno-
towym, skupiona 
i bardzo wierna w za-
chowywaniu przepi-
sów zakonnych, zasłu-
żyła na nazwę „żywej 
reguły”. Ceniła prosto-
tę, zwyczajność, ukry-
cie, dostrzegając 
w nich wielkie warto-
ści dla duszy. Znajdo-
wała radość w życiu 
oddanym Sercu Boże-
mu i do tej radości za-
chęcała siostry. Kocha-
ła cichość i pokorę 
– cnoty, których Chry-
stus polecił uczyć się 
od Jego Serca; prakty-
kowała je przez całe 
życie zakonne.

Jako przełożona, 
Matka Klara była roz-
tropna, w upomina-
niu łagodna, choć sta-
nowcza i wymagająca; 
kochała siostry jak 
prawdziwa matka. Po-
siadała talent pedago-
giczny i umiejętność pozyskiwania 
serc. Wśród sióstr, służących, cho-
rych i lekarzy była czytelnym zna-
kiem miłości Boga. 

W sprawach życia wewnętrzne-
go Matka Klara korzystała z kierow-
nictwa wielkich mistrzów ducho-
wych: bł. Honorata Koźmińskiego, 

gdy przebywała w Warszawie; 
ks. Antoniego Nojszewskiego – 
w Lublinie i św. Józefa Sebastiana 
Pelczara w Krakowie. Jej sercańska 
asceza ma wyraźny rys franciszkań-
ski, wzorowany w wielu szczegółach 
na życiu św. Klary Asyskiej, patron-
ki zgromadzenia i jej własnej. Matka 
Klara nie zostawiła po sobie żadne-
go zapisu autobiograficznego, który 
by mówił o jej życiu wewnętrznym. 
Zachowały się jednak trzy medyta-
cje, jej własną ręką napisane, które 
bardzo dobrze ją samą wyrażają 
i charakteryzują jej duchową sylwet-

kę. Są to rozmyślania o posłuszeń-
stwie, miłości bliźniego i cichości, to 
jest o cnotach, którymi Matka Klara 
szczególnie się wyróżniała, a które 
są zewnętrznym wyrazem jej wiel-
kiej miłości ku Bogu – miłości wier-
nej, wypróbowanej w ogniu do-
świadczeń. W tej ostatniej tak mówi:

Błogosławieni cisi – powiedział  
Jezus – to jest łagodni. Łagodność i słodycz 
to cecha Jezusa, to promień Jego Boskiej 
pogody [...] Oblubienica Baranka powin-
na być samą słodyczą [...] Słodycz uczyni 
cię panią serca własnego, da panowanie 
nad sobą i zwycięstwo prawdziwe. Uczyni 
cię panią serc drugich, jedna bowiem ser-
ca łagodzi i rozbraja, nawraca dusze i po-
zyskuje Bogu. Na koniec uczyni cię panią 
Serca Bożego, bo nic nas podobniejszymi 
nie czyni do Boga jak słodycz, a Bóg wi-
dząc to podobieństwo, nie odmówi miło-
ści. Pokój duszy, która posiada sama sie-
bie, jest to uczestnictwo w chwalebnej, 

niezmiennej spokojności 
Bożej [...] Bóg w osobliwy 
sposób nagradza słodycz – 
cnotę Jezusową i wysłu-
chuje jej modłów.

Jej miłość ku Bogu 
objawiała się w stałym 
zjednoczeniu z Nim, 
w głębokiej modlitwie, 
w trosce o szerzenie 
czci Bożej, w doskona-
łej wierności ślubom 
i przepisom zakonnym, 
w życiu z wiary, w cał-
kowitym zdaniu się na 
wolę i Opatrzność 
Bożą. Matka Klara 
wielką miłością darzy-
ła siostry i służące, 
biednych i chorych. 
Dawała dowody wiel-
kiej roztropności tak 
w osobistym życiu, jak 
i w prowadzeniu dusz 
sobie powierzonych. 
Była cierpliwa w cho-
robie, w przykrościach 
od bliźnich i w do-
świadczeniach ducho-
wych. Dla swoich sióstr 
była wzorem miłości, 

pokory, posłuszeństwa i wszelkich 
cnót zakonnych; dla wszystkich – 
czytelnym znakiem miłości Boga. 
Było to wynikiem konsekwentnej, 
codziennej realizacji jej osobistego 
hasła i programu: Wszystko dla Serca 
Jezusowego.

s. Franciszka Sankowska SłNSJ

Część plafonu z kościoła Sióstr Sercanek w Krakowie
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Uroczystość beatyfikacji

DLA KOŚCIOŁA
I DLA POLSKI

27� WRZEŚNIA� BĘDZIE-
MY� ŚWIADKAMI� BE-
ATYFIKACJI MATKI 
KLARY� SZCZĘSNEJ.�
CZYM�TO�WYDARZENIE�
BĘDZIE� DLA� POLSKI�
I�KOŚCIOŁA?

Matka Klara Szczę-
sna, założycielka Zgro-
madzenia Sióstr Serca-
nek razem ze św. Józefem 
Sebastianem Pelczarem, 
jest ważnym znakiem 
wiary dla Kościoła i dla 
Polski. Pokazuje, że wiara w Jezusa 
Chrystusa ciągle przynosi owoce 
w życiu wielu ludzi, którzy otwiera-
ją się na Boga i żyją zgodnie z Jego 
przykazaniami. Matka Klara swoim 
prostym życiem, oddanym Bogu, 
pokazuje aktualność Ewangelii, ży-
cia według rad ewangelicznych – 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Chce nam powiedzieć, że warto iść 
za Chrystusem służąc ludziom sła-
bym i chorym, tym, którzy najbar-
dziej potrzebują pomocy.

CZEGO� DZIŚ� UCZY� NAS� MATKA�
KLARA�SZCZĘSNA,� PIERWSZA�SER-
CANKA� –� ZDANIEM� KSIĘDZA� PRO-
FESORA?

Matka Klara Szczęsna uczy nas 
całkowitego zaufania Bogu i powie-
rzenia Jemu swojego losu. Uczy od-
wagi wobec trudności życiowych. 
Pokazuje, że w każdym czasie moż-
na być świętym i do tego nie potrze-
ba wielkich środków. Pochodziła 
z ubogiej rodziny. Nauczyła się szyć 
i haftować, aby zarabiać na swoje 
życie. Poszła odważnie za głosem 

powołania, wstępu-
jąc do klasztoru, wy-
bierając życie zakon-
ne. Była bardzo 
wrażliwa na cierpie-
nie drugiego człowie-
ka. Opiekowała się 
służącymi, prowa-
dząc przytulisko 
w Krakowie. Nauczy-
ła się pielęgniarstwa 
i odwiedzała chorych 
w domach, a potem 
poszła do szpitala.

JEJ� BEATYFIKACJA� ODBYWA� SIĘ�
W� ROKU� JUBILEUSZU� USTANOWIE-
NIA� ŚWIĘTA� SERCA� PANA� JEZUSA.�
TEN�KULT�OD�ZAWSZE�BYŁ�ZWIĄZA-
NY�Z�POLSKĄ.�CZY�TO�ZNAK,�ŻE�PO-
WINNIŚMY� DO� NIEGO� POWRÓCIĆ?�
JAK�ON�POWINIEN�SIĘ�PRZEJAWIAĆ?

Święto Serca Jezusowego zostało 
ustanowione dla Polski przez Ojca 
Świętego Klemensa XIII w dniu 6 lu-
tego 1765, a więc 250 lat temu. Kult 
ten rozwijali polscy jezuici, np. 
o. Kacper Drużbicki SI. Uroczystość 
Serca Jezusowego rozszerzył na cały 
kościół papież Pius IX, 23 sierpnia 
1856 r. Następnie Leon XIII w ency-
klice z 25 maja 1889 r. Annus sacrum 
– O poświęceniu się ludzi Najświęt-
szemu Sercu Jezusowemu – zapropo-
nował poświęcenie wszystkich ludzi 
Bożemu Sercu. Matka Klara Szczęsna 
poznała ten kult dzięki św. Józefowi 
Sebastianowi Pelczarowi i całym ser-
cem włączyła się w nabożeństwo do 
Serca Jezusowego.

Kult Serca Jezusowego wyraża 
nieskończoną miłość Boga do czło-

wieka i jest zachętą do wynagradza-
nia Bożemu Sercu za miłość ukrzy-
żowaną oraz do wzajemnej miłości. 
Symbolizuje przebaczenie i darowa-
nie win. Uwrażliwia nas na potrze-
by bliźnich, którzy cierpią. Ożywie-
nie tego kultu to powrót do 
pierwszych piątków miesiąca: do 
spowiedzi i Komunii świętej wyna-
gradzającej.

BEATYFIKACJA�ODBYWA�SIĘ�W�ROKU�
ŻYCIA�KONSEKROWANEGO.�CZY�MAT-
KA� KLARA� MOŻE� DZIŚ� BYĆ� TAKŻE�
WZOREM�DLA�WSPÓŁCZESNYCH�ZA-
KONNIKÓW�I�ZAKONNIC?

Matka Klara Szczęsna potwier-
dziła swoim życiem, że można po-
święcić się dla Boga w życiu zakon-
nym. Pokazała, że można oddać 
wszystkie swoje zdolności, aby słu-
żyć Bogu i bliźnim. Wybrała drogę 
franciszkańskiego ubóstwa i ofiary 
na wzór Serca Jezusowego. Miała 
oczy otwarte na potrzeby drugiego 
człowieka: chorego, cierpiącego, 
bezbronnego dziecka, wykorzysty-
wanej służącej. Pokazuje, że konse-
kracja zakonna, czyli całkowite od-
danie się Bogu, aby służyć bliźnim, 
jest możliwa również dziś. Świadec-
two zakonników i zakonnic w świe-
cie zmaterializowanym jest waż-
nym znakiem miłości czystej 
i bezinteresownej.

UROCZYSTOŚĆ�ODBYWA�SIĘ�W�SANK-
TUARIUM�ŚW.�JANA�PAWŁA�II.�JAK�TE�
DWIE� OSOBY,� ŚWIĘCI,� SĄ� ZE� SOBĄ�
ZWIĄZANI?

Jan Paweł II znał dobrze zarów-
no św. Józefa Sebastiana Pelczara, 

Rozmowa  
z ks. prof. Janem 

Machniakiem, 
dyrektorem 

Instytutu Teologii 
Duchowości 
Uniwersytetu 

Papieskiego Jana 
Pawła II 

w Krakowie

ZNAKI WIARY
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Uroczystość beatyfikacji

jak i Matkę Klarę Szczęsną, ponie-
waż siostry sercanki, duchowe cór-
ki Matki Klary, pracują od lat 
w Archidiecezji Krakowskiej, 
w przedszkolach, szpitalach, w pa-
rafiach, prowadząc katechezę. Pra-
cują również w domu biskupów 
krakowskich. Pracowały także 
w Watykanie, prowadząc dom Ojca 
Świętego Jana Pawła II: kuchnię, 
pralnię, sekretariat. Obecnie podję-
ły również posługę w Sanktuarium 
Jana Pawła II w Krakowie. Ojciec 
Święty bardzo cenił duchowość 
sercańską, opartą na prostocie 
franciszkańskiej i poświęceniu we-
dług Serca Jezusowego. Szanował 
też każdą osobę konsekrowaną, po-
nieważ widział w niej tę „Bożą 
iskrę” – gotowość do poświęcenia 
się dla Boga i bliźnim.

KRAKÓW� –� MIASTO� ŚWIĘTYCH� –�
WZBOGACA� SIĘ� O� KOLEJNĄ� OSOBĘ�

BŁOGOSŁAWIONĄ .�
CZYM� DLA� KSIĘDZA�
PROFESORA� JEST�
FAKT,� ŻE�MOŻE�KRO-
CZYĆ� PO� ŚLADACH�
ŚWIĘTYCH?� JAK� TO�
POWINNO� WPŁYNĄĆ�
NA� ŻYCIE� NAS�
WSZYSTKICH?

Kraków ma w so-
bie ogromny potencjał 
świętości. Żyła tu niezli-
czona liczba uczniów 
Chrystusa, którzy poka-
zali jak żyć Ewangelią 
i budować cywilizację 
miłości – począwszy od 
św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, przez 
św. Jacka Odrowąża, św. Kingę, 
św. Jadwigę Królową, św. Jana z Kęt, 
po św. Brata Alberta, św. Faustynę 
Kowalską, św. Maksymiliana Kolbe, 
św. Józefa Sebastiana Pelczara, 

bł. Anielę Salawę, św. Jana Pawła II, 
a teraz Matkę Klarę Szczęsną. Każ-
da z tych postaci na swój sposób 
pokazuje, że warto iść drogą przy-
kazań i kochać jak Chrystus, nawet 

jeśli trzeba ponieść kon-
sekwencje tej miłości 
jak św. Stanisław, który 
bronił praw moralnych. 
Warto oddać wszystko 
dla Chrystusa nawet 
największy skarb jak 
Brat Albert Chmielow-
ski, który zrezygnował 
z kariery malarskiej, by 
służyć żebrakom; czy 
św. Królowa Jadwiga, 
która wierzyła, że moż-
na rządzić państwem 
w oparciu o Boże pra-
wo. Trzeba się zaprzy-
jaźnić z naszymi świę-
tymi, aby przyjąć ich 
przesłanie i pójść razem 
z nimi za Chrystusem 
w XXI wieku. 

�DZIĘKUJĘ� 
ZA�ROZMOWĘ.

ZNAKI WIARY Figura Pana Jezusa 
w klasztorze  

Sióstr Sercanek 
w Krakowie
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Świadectwo wiary

Zainteresowanie ciocią przy-
szło, kiedy w 1984 roku wstąpił do 
zakonu. – Wtedy ktoś mi powie-
dział, że ciocia zmarła właśnie 
w Krakowie. Znałem na tyle histo-
rię Polski, iż wiedziałem, że były 
rozbiory, granice, kordony, więc wy-
dawało mi się to dziwne, że znalazła 
się tutaj, bo my pochodzimy z pół-
nocnego Mazowsza. Przyszło mi do 
głowy, że może jednak tu się znala-
zła, bo tam zakony zostały skasowa-
ne. Zacząłem więc szukać jej śladów 
– wyznaje kapucyn.

I tak młody kleryk na pierw-
szym roku studiów – w każdy 
czwartek, bo wtedy miał tzw. prze-
chadzkę w seminarium – zaczął 
wędrować w poszukiwaniu cioci. 
Wiedział już wtedy, że nazywała się 
Ludwika Szczęsna. – Pomyślałem 
sobie, że jeśli ona w XIX wieku po-
szła do klasztoru, to na pewno wstą-
piła do jakiegoś starego zakonu 
klauzurowego i pewnie w nim żyła. 
Byłem u karmelitanek, norberta-
nek, wizytek. Co przechadzka, to 
szedłem do nowego klasztoru, 

dzwoniłem na furtę i pyta-
łem, czy w tym zakonie była 
kiedyś siostra Ludwika 
Szczęsna. Wszędzie jednak 
mówiono mi, że u nich ta-
kiej nie było – wspomina oj-
ciec Robert.

Aż kiedyś pewna życzli-
wa zakonnica odradziła mu 
dalszych poszukiwań. Posłu-
chał i na długi czas jakby 
zapomniał o dawnej cioci. – 
Po wielu latach, kiedy moja 
mama oglądała relację z be-

atyfikacji ks. bp. Józefa Sebastiana 
Pelczara, usłyszała, że razem z Mat-
ką Klarą Szczęsną założył on zgro-
madzenie sióstr sercanek. Wtedy do 
nas dotarło, że to nasza krewna – 
śmieje się kapucyn, dodając, że sam 
mieszkał kilkadziesiąt metrów od 
klasztoru sercanek w Krakowie, 
który Matka Klara wybudowała 
i gdzie do dziś znajdują się jej docze-
sne szczątki. Co więcej, jako diakon 
chodził tam na wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu. – Chciałem 
sprawdzić czy to na pewno ona, 

CIOCIA
W SZÓSTYM POKOLENIU

Matka Klara Szczęsna dla ojca dr. Roberta Cielickiego OFMCap. 
to ciocia – siostra jego praprababci. Zakonnik wyznaje, że 
długo nie wiedział, że ma w rodzinie tak wielką świętą. –  Kiedy 
byłem mały, to w domu rzeczywiście mówiło się, że kiedyś kie-
dyś, bardzo dawno temu, jedna z ciotek wstąpiła do zakonu 
w Krakowie. Jej postać była owiana tajemnicą, bo powtarzano 
sobie z pokolenia na pokolenie, że nie chciała wyjść za mąż i uciekła z domu. 
Byłem dzieckiem, więc niespecjalnie interesowało mnie to, co mówią starsi – roz-
poczyna naszą rozmowę ojciec Robert.
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więc znalazłem w domu jej zdjęcie, 
pokazałem je siostrom i okazało 
się, że to rzeczywiście moja ciocia 
– wspomina z dumą.

Radość w rodzinie

Jak podkreśla ojciec Robert Cie-
licki, samo odnalezienie cioci nie 
było wielkim zaskoczeniem, bo cała 
rodzina wiedziała, że wstąpiła do 
zakonu. – Zdziwiliśmy się, że zaszła 
tak daleko. Wszyscy poczuliśmy pe-
wien rodzaj dumy, satysfakcji. Nikt 
nie myślał, że taka drobna, wątła 
legenda, jaka była obecna w naszej 
rodzinie, ma takie wyraziste zakoń-
czenie. Cieszymy się, że prosta 
dziewczyna z Kongresówki potrafi-
ła zostawić znajomy świat, przyje-
chać do zupełnie innej rzeczywisto-
ści galicyjskiej i odnaleźć się w niej. 
Wiele dobrego zrobiła. Chwalić Pana 
Boga, że miała tyle odwagi, deter-
minacji, a nawet fantazji, że tak 
pozwoliła Bożej Opatrzności sobą 
kierować – zaznacza. 

Jak mówi ojciec Robert, kiedy 
rodzina dowiedziała się, jak wielką 
osobę ma wśród swoich przodków, 
oczekiwała na wiadomość o beaty-
fikacji. – Pytali mnie często, więc 
uspokajałem wszystkich mówiąc, że 
„młyny Kościoła mielą wolno”, 

a w Watykanie jest 
długa kolejka. Mó-
wiłem: „nie myślcie, 
że wszystko zosta-
wią i zajmą się naszą 
ciocią” – śmieje się.   

Kiedy jednak 
przyszła wiadomość 
o decyzji Ojca Świę-
tego Franciszka, 
w rodzinie Matki 
Klary pojawiła się 
ogromna radość. – 
Odczytaliśmy to 
także jako znak, że 
Bóg tak namacalnie 
wkracza w naszą 
historię tu i teraz, 
a nie za siedmioma 
górami czy lasami 
– wyznaje kapucyn. 

Ciocia na pomoc

Ojciec Robert przyznaje, że są 
w jego życiu momenty, kiedy zwra-
ca się czule do cioci z prośbą o po-
moc. Za jej wstawiennictwem mo-
dlą się także inni członkowie 
rodziny. – Sama jej duchowa obec-
ność jest jakimś wsparciem dla nas. 
Dziś mogę myśleć, że pewne sprawy 
tak a nie inaczej ułożyły się w moim 
życiu, bo ktoś miał w tym udział, 
ktoś się za mną wstawiał, za mną 

orędował, ktoś zwyczajnie dopo-
mógł – podkreśla.

Ojciec Cielicki zapewnia, że 
wśród wiernych czcicieli Matki 
Klary, którzy będą uczestniczyć 
w jej beatyfikacji, nie zabraknie 
także członków jej rodziny. – Przy-
gotowujemy się do tej uroczystości 
i na pewno będzie obecna nasza 
rodzina. Teraz mamy już szóste po-
kolenie, więc będą praprawnuki 
sióstr bł. matki Klary Szczęsnej – 
stwierdza, dodając, że pamięć o cio-
ci, „która uciekła z domu” wciąż 
jest przekazywana w rodzinie, a co 
więcej, w ostatnich latach nawet 
rozkwitła. Kapucyn opowiada tak-
że historię zdjęcia cioci, które trafi-
ło do rodziny kilka lat po jej śmierci 
i krążyło z krewnymi po świecie. – 
Dziś wisi nad łóżkiem mojej cioci. 
Zrobiłem odbitkę tej fotografii 
i przywiozłem siostrom sercankom. 
To właśnie ono pozwoliło mi ziden-
tyfikować ciocię, a siostry nie miały 
wątpliwości, że jestem z jej rodziny 
– wspomina i podkreśla, że w ten 
sposób rodzina poznała pełną hi-
storię Matki Klary. – Dziś znamy 
nie tylko legendy, ale prawdziwą 
historię Cioci Klary. Jesteśmy z niej 
dumni i odczuwamy jej obecność – 
kończy naszą rozmowę ojciec dr Ro-
bert Cielicki.

Świadectwo wiary
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Akt zgonu
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Świadectwo wiary

Czas powstania Zgromadzenia był 
związany z trudnym okresem 
niewoli narodowej i kryzysu go-

spodarczego. Bieda oraz brak perspek-
tyw na godne życie popychały licznych 
mieszkańców wsi do poszukiwania 
pracy w miastach i ośrodkach przemy-
słowych. Do Krakowa przybywało 
wówczas wiele biednych dziewcząt 
w poszukiwaniu pracy. Ks. J.S. Pelczar, 
ówczesny profesor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, w trosce o dziewczęta po-
trzebujące pomocy materialnej i ducho-
wej założył Zgromadzenie Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego, które-
go pierwszą siostrą i zarazem współza-
łożycielką była s. Klara Szczęsna. Zgro-
madzenie 18 lat po założeniu zostało 
zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Głównym zadaniem sióstr jest 
uwielbienie Boga w tajemnicy Naj-
świętszego Serca Jezusowego oraz sze-
rzenie miłości tego Serca w życiu co-
dziennym. Ważną cechą duchowości 
sercańskiej jest wynagradzanie Bożemu 
Sercu za grzechy własne i całego świata 
poprzez modlitwę, pracę i ofiarę. Siostry 
codziennie odmawiają litanię do Serca 
Jezusowego, akt ofiarowania się Boże-
mu Sercu, a poprzez adorację Najświęt-
szego Sakramentu i osobistą medytację 
słowa Bożego poznają pragnienia Jego 
Serca oraz uczą się miłości do Boga 
i drugiego człowieka. 

W początkowych latach istnienia 
zgromadzenia, siostry pełniły posługę 
pielęgniarską w domach i szpitalach. 

SIOSTRY SERCANKI
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego powstało 15 kwietnia 1894 r. 
w Krakowie. Założycielami tej rodziny zakonnej są św. Józef Sebastian Pelczar i Matka Klara 
Ludwika Szczęsna. Obecnie wszystkich sióstr sercanek na świecie jest ok. 500. Wśród nich 
są Polki, Ukrainki, Amerykanki i Boliwijki. Oprócz Polski posługują na Ukrainie, we Włoszech, 
Francji i USA; uczestniczą także w działalności misyjnej Kościoła w Boliwii i na Jamajce.
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Głównym zadaniem, oprócz posługi 
wśród chorych, była praca z dziew-
czętami: w przytuliskach dla dziew-
cząt, ochronkach i sierocińcach dla 
dzieci, szkołach gospodarczych dla 
dziewcząt. 

Siostry sercanki nadal posługu-
ją wśród chorych i dziewcząt, posze-
rzając zakres działalności o nowe 
dzieła, będące odpowiedzią na 
współczesne potrzeby Kościoła 

i świata. Dziś realizują swój chary-
zmat w nowych formach: prowa-
dząc bursy dla studentek w Krako-
wie i Rzeszowie, dom samotnej 
matki, Okno Życia, sierocińce 
i szkoły w Boliwii przygotowujące 
do zawodu, przedszkola w Krako-
wie, Warszawie, na Ukrainie i w Bo-
liwii; organizując dni skupienia 
i rekolekcje dla dziewcząt. Siostry 
prowadzą także domy całodobowej 

opieki dla chorych w Polsce i USA, 
ośrodek wsparcia dla osób starszych 
w Krakowie, pracują w szpitalach 
i domach pomocy społecznej, pro-
wadzą przychodnie udzielające po-
mocy medycznej w Boliwii i na Ja-
majce. Pracują także w instytucjach 
państwowych i kościelnych jako na-
uczycielki, katechetki, organistki, 
zakrystianki i kancelistki. 

S. Sebastiana Choroś SłNSJ

Świadectwo wiary

Zdjęcia: Archiwum Sióstr Sercanek
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Z dziedzictwa Matki Klary

W muzeum sercanek zobaczyć 
można m.in. portret Matki Klary 
Ludwiki Szczęsnej (nieznanego 
autora), który jest jedną z nielicz-
nych po niej pamiątek. Poniżej stoi 
krucyfiks z jej celi zakonnej, po-
chodzący z przełomu XIX i XX w. 
Inne pamiątki po pierwszej prze-
łożonej generalnej zgromadzenia 
to poza fotografiami z przedsta-
wieniem jej postaci, modlitewniki, 
książka Żywot świętej Klary z dedy-
kacją św. bp. Józefa Sebastiana 
Pelczara, własnoręczne notatki 
Matki Klary, a także listy oraz ob-
raz pamiątkowy, haftowany przez 
s. Bogumiłę Zajchowską, z przed-
stawieniem Matki Bożej z napi-
sem: „Na podziękowanie Naj-
świętszej Pannie Maryi z Lourdes 
za uzdrowienie naszej Przew. Mat-
ki, ofiarują kochające córki du-
chowne Służebnice Serca Jezuso-
wego w październiku 1910 r.”.

W muzeum zobaczyć można 
obrazek ze ślubów wieczystych 
Matki Klary (1895), osobiste rze-
czy pierwszej sercanki, w tym jej 
szal i różaniec, a także odpis aktu 
urodzenia i akt zgonu. Niezwykle 
ciekawym eksponatem są również 
relikwie św. Walentego, jakie 
Matka Klara otrzymała od swoje-
go lekarza. Są tam także jej przy-
bory do szycia, obrazki przywie-
zione z Lourdes i błogosławieństwo 
papieża Piusa X dla Matki i Zgro-
madzenia, wystawione z datą 
19 maja 1909 roku. 

PAMIĄTKI
 PO MATCE KLARZE
W Muzeum im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, jakie znajduje się w Domu Generalnym 
sióstr sercanek w Krakowie, umieszczono eksponaty związane z Matką Klarą Szczęsną.

Siostra Sebastiana prezentuje 
błogosławieństwo papieża 

Piusa X dla Matki Klary i Zgro-
madzenia (1909 rok)
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Z dziedzictwa Matki Klary

Przybory krawieckie Matki Klary

INFORMACJA
Muzeum jest czynne codziennie od 
godz. 10.00 do 16.00; grupy zorganizo-
wane i osoby prywatne są przyjmowa-
ne po uprzednim zgłoszeniu telefonicz-
nym: 12 421 86 68; 12 422 57 66
lub na adres:
SIOSTRY SERCANKI 
s.�Jadwiga�Kupczewska�SłNSJ
ul.�Garncarska�24,�31-115�Kraków�

Zdjęcia: M. Pabis
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Bursa nie jest wyłącznie bu-
dynkiem, w którym się 
mieszka, ale także miejscem, 

w którym tworzy się konkretną 
wspólnotę – powiedziałabym taką 
wspólnotę serc razem z innymi 
dziewczynami, które mają podobne 
poglądy oraz podejście do wiary tak 
jak my, i oczywiście z siostrami, 
które nam towarzyszą na tej drodze 
studiowania – mówi Karolina, 
mieszkająca w bursie studentka.

Siostra Petronela Czapiewska, 
sercanka, podkreśla, że bursa jest dla 
Zgromadzenia bardzo ważna, bo sta-
nowi ona kontynuację dzieła, które 
zostawił siostrom Ojciec Założyciel, 
święty Józef Sebastian Pelczar.

Niestety budynek wymaga grun-
townego remontu – od piwnic po 
sam dach, a na to potrzeba, według 
pierwszych obliczeń, ok. 4,5 miliona 
złotych. Jedną z form pomocy jest 
internetowa akcja 123456serc.pl.

– To jest akcja, która ma przede 
wszystkim pokazać, że istnieje taka 
bursa – i że jest to miejsce, które 
warte jest, by trwało, by służyło na-
dal studiującym w Krakowie dziew-
czętom. Akcja, która ma zachęcić 
osoby do pomocy nam – wyjaśnia 
s. Maria Kasprzak SłNSJ.

Dzięki ofiarności dobroczyń-
ców siostrom udało się zebrać ponad 
500 tysięcy złotych. 

Za przykładem Założycielki

Niemal w samym sercu Krakowa siostry sercanki pro-
wadzą Bursę dla studentek. Placówka ta jest wyjątko-
wym miejscem, szczęśliwym domem. Działa już od 
ponad 20 lat i obecnie zamieszkuje w niej 70 dziew-
cząt. Niestety, budynek wymaga remontu, a na to 
potrzebne są odpowiednie środki.

BURSA
SERCANEK

Zdjęcia:  Archiwum Sióstr Sercanek

Bursa w remoncie
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Za przykładem Założycielki

DZIEŁO
DO KTÓREGO JESTEŚMY POWOŁANE 

SIOSTRO,� PROSZĘ� POWIEDZIEĆ� CO�
DOTYCHCZAS� UDAŁO� SIĘ� ZROBIĆ�
W�BURSIE?

Serce akcji stanowi Klub Szczo-
drych Serc – to osoby, które wspiera-
ją nas finansowo (jednorazowo lub 
systematycznie), wykupując serce 
(lub serca). Ich nazwiska widnieją 
na liście darczyńców, zamieszczonej 
na naszej stronie www.123456serc.pl. 
Osób należących do tego klubu jest 
już ok. 2 tys. Pomagają nam także 
ludzie, których bezpośrednio spo-
tykamy w naszej codzienności, 
a których bardzo często nie znamy 
ani z imienia, ani z nazwiska. 
Dzięki pomocy tych wszystkich 
Szczodrych Serc udało nam się za-
daszyć część budynku, chroniąc 
pokoje przed deszczem, wyremon-
tować bursę na poziomie piwnic, 
czyli m.in. wykonać remont ko-
tłowni, wymianę instalacji elek-
trycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
wyremontować na tym poziomie 
szyb windowy. Obecnie, w wakacje 
2015 r., prace objęły parter i I pię-
tro. Pojawiły się dodatkowe pokoje 
(dwuosobowe z łazienką), nowa 
kuchenka na I piętrze, wyremonto-
wane zostały kompleksowo koryta-
rze, drzwi przeciwpożarowe 
i w końcu powstaje aula – miejsce 
niezbędne, by móc zorganizować 
dla naszych dziewcząt wykłady, 
spotkania z zaproszonymi przez 
nas gośćmi. Aula będzie w pełni 
wyposażona.

CZYM DLA SIÓSTR JEST TA BURSA?

Dla nas, sióstr sercanek, bursa 
jest dziełem, do którego zostałyśmy 
powołane! A zatem jest dla nas 
i spełnieniem, i pełnieniem woli 
Bożej. Nasza rodzina zakonna zo-
stała zawiązana przez św. J.S. Pel-
czara – przy współudziale naszej 
pierwszej Matki i pierwszej sercan-
ki, Służebnicy Bożej Matki Klary 
Szczęsnej, która patronuje bursie, 
a której beatyfikacja już niedługo – 
27 września br. Celem powstania 
zgromadzenia było m.in. to, by ży-
jąc miłością Bożego Serca, tą miło-
ścią, troską, pomocą obdarzyć 
dziewczęta. To nasze pierwsze zada-
nie apostolskie! W początkach zgro-
madzenia siostry czyniły to opieku-
jąc się przybywającymi do Krakowa, 
na tzw. służbę, młodymi kobietami. 
Współcześnie opiekę nad dziewczę-
tami realizujemy organizując dla 
nich dni skupienia, rekolekcje, pro-
wadząc w Rzeszowie Dom Samot-
nej Matki z Oknem Życia, w Boliwii 
sierocińce dla pozbawionych ro-
dzinnego ciepła dziewczynek, 
a w Krakowie, Rzeszowie i na Ukra-
inie – bursę. 

DLACZEGO� WARTO� WSPIERAĆ�
FUNKCJONOWANIE� TAKICH� PLACÓ-
WEK,�JAK�WASZA?

Jeżeli ktoś poszukuje miejsca 
pełnego serdecznej atmosfery, 
w którym są osoby mające dla in-
nych czas, w którym kładziony jest 
nacisk na takie wartości, jak dobroć, 
szacunek, bycie razem, wzajemną 
pomoc, odpowiedzialność za siebie 
i za drugich; miejsca, w którym go-
spodarzem jest Bóg… – to takim 
miejscem jest właśnie nasza bursa… 

Do tego dążymy i o to się staramy! 
Do troski o „jakość” naszej bursy 
motywują nas ponadto nasze stu-
dentki i te dziewczęta, które chcia-
łyby znaleźć u nas swoją przystań. 
To one tworzą ten dom. Gdyby ich 
nie było, nasza bursa nie miałaby 
racji bytu.  

SIOSTRY� ZAJMUJĄ� SIĘ� WYCHOWA-
NIEM� DZIEWCZĄT.� JAKIE� EFEKTY�
ONO�PRZYNOSI?

Dziś raczej powiedziałybyśmy 
nie o wychowaniu w tradycyjnym 
rozumieniu tego słowa, ale o towa-
rzyszeniu młodym kobietom w ich 
codzienności. Mówi się, że współ-
czesnemu światu potrzeba nie tyle 
nauczycieli, ile świadków. My pra-
gniemy, aby nasze bycie z tymi mło-
dymi kobietami było świadczeniem 
o Bożej miłości, by we współcze-
snym świecie było dla nich takim 
światłem, promykiem Bożego Serca, 
dającym nadzieję, pokazującym, że 
są wartości, których nie można ku-
pić, zmierzyć, zważyć… Że jest Ktoś, 
kto nieustannie o nich myśli, Ktoś, 
kto obdarza dobrem… że nie są 
same, że są osoby, które chcą im 
pomagać. Że ludzie są dobrzy… 
Chcemy, by nasza bursa była nie 
tylko miejscem, w którym dziew-
częta mieszkają, ale także takim, 
w którym zdobywają wiedzę, umie-
jętności życiowe, poszerzają swoje 
horyzonty, umacniają, ubogacają się 
duchowo i kulturalnie. Już teraz or-
ganizujemy dla nich dwa razy do 
roku rekolekcje. Przygotowywane są 
dla nich ciekawe spotkania, m.in. 
warsztaty psychologiczne. Chcemy 
czynić dla nich jeszcze więcej…

DZIĘKUJĘ�ZA�ROZMOWĘ

BURSA IM. SŁ. B. MATKI KLARY LUDWIKI SZCZĘSNEJ, PL. GEN. W. SIKORSKIEGO 13
31-115 KRAKÓW, NR KONTA 92 1240 1431 1111 0010 2904 4592

Rozmowa z s. Marią Kasprzak SłNSJ
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Żłóbek, Kalwaria, Ołtarz

Miłość bliźniego

Życie publiczne Chrystusa Pana 
powinno w nas szczególnie wyra-
biać miłość bliźniego, żarliwość 
dusz. Jezus sam jest najpotężniejszą 
dla nas pobudką do kochania bliź-
niego, bo On go miłuje. On nakazu-
je go kochać, On sam jest w bliź-
nim, abyśmy Go tam kochali. Jeżeli 
żłóbek, Kalwaria, Ołtarz mówią ci 
tak wymownie o miłości Jezusa dla 
ciebie, czyż nie mówią o miłości 
Jego dla drugich? O jakże byś ko-
chała bliźniego, gdybyś poszukała 
jego zasługi w Sercu cierpiącego 
Boga! Jakże innym okiem patrzyła-
byś na tę osobę nieprzyjemną i tobie 
niemiłą, gdybyś widziała nieskoń-
czoną dla niej miłość Tego, który 
jest samą świętością i sprawiedli-
wością, i to słodkie miłosierdzie 
Jego dla tej, którą ty masz za nie-
godną; czy tak mało litości miała-
byś dla niej? O gdybyś wiedziała, 
jak raniąc czymkolwiek taką osobę, 
ranisz źrenicę oka Zbawiciela! Mi-
łość Boga i bliźniego to jedno, nie 
mogą być rozłączone, a zaprawdę 
przedmiot tej miłości jest jeden i ten 

sam. Czy to kochać Boga dla Niego 
samego, czy kochać bliźniego dla 
Boga, jest to zawsze kochać Boga. Po 
tym poznają się uczniowie Chrystu-
sowi, jeżeli mają wiele miłości.

Mistrz Niebieski przykazał 
Apostołom tak się miłować wzajem-
nie, jak On ich umiłował, i Serce 
Jego pragnie niezmiernie tej naszej 
wzajemnej miłości. Byłem głodny, na-
karmiliście Mnie, byłem chory – pielę-
gnowaliście Mnie, byłem w więzieniu – 
nawiedziliście Mnie. To są korony 
miłości bliźniego. W bliźnim jest 
Jezus. Cokolwiek uczyniliście temu naj-
mniejszemu z braci moich, Mnieście 
uczynili. I na sądzie nie będzie za 
bliźnich wyrok dawał, ale za Siebie 
samego. Kogo zasmucisz, obrazisz, 
to Jezusa zasmucisz, obrazisz. Paweł 
prześladując chrześcijan, Jezusa 
prześladował. Marcin nagiego okry-
wając, Jezusa okrywa. Jakże śmiesz 
odmówić chwilki cierpliwości, sło-
wa pociechy, przysługi, chleba – 
Temu, który ci nie odmówił ani 
kropli krwi?

Pan Jezus dając nam przykaza-
nie miłości wzajemnej chce, aby 

miłość nasza przybrała formę i po-
dobieństwo Jego własnej miłości, to 
jest, aby była nadprzyrodzoną – dla 
Boga, w Bogu, nie z natury i zmy-
słów. Czcij obraz Boży i drogi okup 
Krwi Bożej w duszy bliźniego twe-
go. Miłuj go, a jeżeli dla dobra tej 
duszy trzeba zrobić choć przykrą 
uwagę, nie wahaj się, jeżeli on sam 
zapomina o zbawieniu, ty miłuj jego 
zbawienie. Miłość winna być po-
wszechną, bo Jezus za wszystkich 
umarł. Najsrożsi nieprzyjaciele mie-
li udział w dobrodziejstwach Jego, 
za katów modlił się. Jeżeli Boga ko-
chamy w bliźnich, to nie masz ani 
jednego najnędzniejszego, który by 
nie miał świętych praw do miłości 
twojej. Nie wszyscy jednak mają 
równe prawa. Miej miłość trojaką: 
macierzyńską dla tych, których 
Opatrzność postawiła pod twoją 
opieką, dziecięcą dla przełożonych, 
siostrzaną dla sióstr w Bogu.

Miej miłość wdzięczną. Zaiste, 
cóż nie czynią ludzie, aby odstrę-
czyć, studzić miłość Jezusa dla nich! 
Nie przyjmują Go, gdy przychodzi, 
prześladują, krzyżują – a On ich ko-
cha. Duch Święty mówi, że miłość 
mocniejsza nad śmierć. I cóż to za 
miłość, co nic nie znosi, zniechęca 
się i zraża lada czym? O jakże rzad-
ka jest święta, doskonała miłość 
wspólna! Łatwo można mieć przy-
jaciół wyłącznych, ale ogarnąć 
wszystkich bez wyjątku – bez za-
parcia się, bez poświęcenia – to 
rzadkie. Kochamy naturalnie, zmy-
słowo, samolubnie siebie szukając, 
interesownie. A nie kochamy jak 
kochał Jezus – aż do krwi wylania, 
a bez odwetu.

M  E  D  Y  T  A  C  J  A

MATKI KLARY SZCZĘSNEJ
Kaplica NSJ w Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Krakowie, ufundowana przez 
siostry sercanki
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W chwale świętych

Radio Maryja
Toruń

Radio Niepokalanów
Niepokalanów pt. 19.15

Radio Via
Rzeszów

Telewizja Trwam
Toruń

TYGODNIK RODZIN KATOLICKICH

Okładka:  str. 1 i 32 – fot. Archiwum Sióstr Sercanek

Re da gu je ko le gium: Ja nusz Ka wec ki, Adam Ki siel (re dak tor na czel ny), Te re sa Król, Wan da Pół taw ska, Ja dwi ga  
Wro nicz, An to ni Zię ba. Asy sten ci ko ściel ni: ks. Jan Ol szew ski, ks. Ro man Sła weń ski. Wy daw ca: Fun da cja „Źró dło” Kra ków. 

Ad res re dak cji: 30-074 Kra ków, ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, tel./faks: 12 423 22 57. Ła ma nie i wy cią gi barw ne: De graf s.c. Druk: RR Don nel ley 
Europe, ul. Obroń ców Mo dli na 11, 30-733 Kra ków, czło nek Pol skiej Izby Dru ku. Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i za strze ga so-
bie pra wo skra ca nia na de sła nych tek stów oraz zmia ny ty tu łów. Au tor po wi nien za łą czyć do ar ty ku łu oświad cze nie, że tekst jest je go au tor skim 
opra co wa niem i nie na ru sza praw osób trze cich.
Fundacja „Źródło”, w ramach działalności statutowej, wydaje i rozprowadza Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”, również drogą pocztową.
Koszt prenumeraty wraz z przesyłką: kwartalnej – 52 zł, półrocznej – 104 zł, rocznej – 208 zł. Prenumeraty dokonuje się, wpłacając odpowiednią 
kwotę na konto: Fundacja „Źródło”, ul. Smoleńsk 2, 31-004 Kraków, nr rachunku: 26 1240 4432 1111 0000 4726 6472.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 12 422 74 18 oraz pod adresem e-mail: prenumerata@zrodlo.krakow.pl

25 czerwca 2015 roku w kościele sióstr sercanek 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy 
ul. Garncarskiej w Krakowie dokonano rekognicji 
(rozpoznanie, potwierdzenie tożsamości) i pobrania 
doczesnych szczątków czcigodnej Służebnicy Bożej 
Klary Ludwiki Szczęsnej, na przyszłe relikwie.
Aktu rekognicji i pobrania doczesnych szczątków 
czcigodnej Służebnicy Bożej dokonała Komisja 
powołana przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, 
Metropolitę Krakowskiego. Dla sióstr sercanek była 
to niezwykła chwila bliższego wizualnego i ducho-
wego kontaktu z Matką Współzałożycielką.

25 CZERWCA 2015 ROKU

– REKOGNICJA

Numer przygotował: Mieczysław Pabis
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T Y G O D N I K  R O D Z I N  K A T O L I C K I C H

Symbol SERCA, wyhaftowany na habicie Matki Klary, odkrywa przed nami tajemnicę jej 
świętości, do której Bóg zaprasza każdego chrześcijanina. To droga zwyczajnej codzien-
ności, ale przeżywanej z MIŁOŚCIĄ. Niech Sługa Boża Klara Szczęsna, wkrótce błogosła-
wiona, wyprasza nam łaskę miłowania Boga ponad wszystko i pełnienia Jego woli w życiu 
codziennym. Niech jej przykład zachęci nas do budowania cywilizacji miłości we współ-
czesnym świecie i uruchamia wyobraźnię miłosierdzia wobec bliźnich potrzebujących 
pomocy i wsparcia. 

ks. kard. Stanisław Dziwisz


