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Abstract
On the first Sunday of Advent that is 30th November 2014 of Pope
Francis’ will, the year of consecrated life started in Church. Thanking God
for the gift of consecrated life is definitely a very important task for this
time. The Congregation of Divine Providence was founded in 1857 in Lviv
by Antonina Mirska with archbishop Lukasz Baraniewski’s initiative. On
17th July 1867 the Congregation received an official decree of Saint Congregation for Bishops and Monks in which pope Pius IX approved the Congregation of Sisters of Divine Providence as a religious order. The final approval of the Constitution took place on 25 April 1949. Sisters of Divine
Providence are a congregation on the basis of Papal law, and is devoted to
the works of Apostles. The Sisters settled in Sterdyń in 1936. Then parish
priest Feliks Augustyniak asked priest Czeslaw Sokolowski, auxiliary bishop in Siedlce, to allow Sister of Devine Providence to stay there and work.
They received the house from countess Paulina Krasinska. When they received the permission, they stayed in Sterdyń where they opened a nursery
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school and run many courses for girls and women. They organized clandestine teaching at the lower secondary school level from September 1942 till
1945. To sum up, the congregation revived in XX century, after some time
of stagnation, and in a small decanate of Sterdyń there were as many as 10
vocations. The last from the list is s. Jadwiga Parzonka who entered into the
congregation quite recently (2012) giving hope to the Mother General for
next vocations from Diocese of Drohiczyn.

Zagadnienia wstępne
W pierwszą niedzielę Adwentu 30 listopada 2014 r. z woli Ojca
Świętego Franciszka, rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego w Kościele. Ważnych zadaniem tego czasu jest niewątpliwie dziękowanie Bogu za
dar życia konsekrowanego.
Na przestrzeni wieków z ewangelicznej inspiracji rodziły się w Kościele różne inicjatywy zespołowego wspomagania braci w wierze. Przybierały one formę zakonów, bractw, czy stowarzyszeń dobroczynnych. Zakony
spełniały ważną funkcję duszpasterską, wspomagając w pracy duchowieństwo diecezjalne. Najstarszym zakonem żeńskim w kościele katolickim,
sprowadzonym do Polski, jako pierwsze, były Benedyktynki (XI w.), a następnie Norbertanki (XII w.), Magdalenki od pokuty (XIII w.), Duchaczki
(XIII w.), Dominikanki klauzulowe (XIII w.). Zakony w zależności od swojej misji prowadziły odpowiednie bractwa np. franciszkanie – Bractwo św.
Antoniego Padewskiego, Bractwo Milicji Niepokalanej, wizytki – Serca Jezusowego. W XIX stuleciu władze zaborcze w ramach prowadzonej polityki
kościelnej utrudniały rozwój stowarzyszeń. Po powstaniu styczniowym na
skutek represji za udział bądź przychylność powstańcom, większość zakonów dotknęła kasacja (ukazy kasaty zakonów z 1864). Administrację ich
kościołów przejęli księża diecezjalni, a domy klasztorne zamieniono na koszary, magazyny bądź stały opuszczone ulegając grabieży. Wiele z nich popadło w ruinę. Działalność zakonów przywrócono po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Nie wszystkie jednak zakony powróciły do swych domów.
Ale pojawiły się począwszy od XIX stulecia nowe zgromadzenia (np. salezjanie, żeńskie zgromadzenia bezhabitowe o. Honorata Koźmińskiego).
Ogromny ich rozwój przyniósł dopiero okres międzywojenny, w którym poza odnowieniem życia brackiego pojawiły się nowe inicjatywy stowarzyszeń katolickich. Sztandarowym przykładem pozostaje, np. Akcja Katolicka. Obecnie w naszym kraju działa około 130 żeńskich zgromadzeń za-
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konnych w tym 14 zakonów klauzulowych, kontemplacyjnych zamieszkałych w 75 klasztorach. Łączna liczba polskich sióstr zakonnych wynosi ponad 25 tys. z tego na misjach zagranicznych pracuje około 2370 sióstr.
Żeńskie instytuty życia konsekrowanego prowadzą na terenie Polski
13 domów rekolekcyjnych, formacyjnych, powołaniowych, pielgrzyma itp.;
5 żłobków, 320 przedszkoli i ochronek, 28 świetlic, 10 szkół podstawowych, 22 szkoły średnie i policealne, 21 burs; 19 domów samotnej matki, 37
domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 19 placówek dla
dorosłych z upośledzeniem umysłowym i ze schorzeniami układu nerwowego i 101 analogicznych dla dzieci, 88 placówek dla osób starszych
i przewlekle chorych, 2 placówki dla osób ze schorzeniami onkologicznymi,
12 ośrodków różnych specjalności medycznych oraz 2 hospicja. Ponadto
pomagają ubogim w 5 schroniskach i przytuliskach oraz wydają posiłki
w 28 kuchniach dla ubogich. Instytuty żeńskie prowadzą również 2 wydawnictwa, 2 księgarnie i wydają 9 czasopism. Z ich inspiracji i pod ich opieką
działają 33 różnego rodzaju ruchy, organizacje, stowarzyszania, fundacje
i inne podmioty skupiające świeckich. Na terenie diecezji drohiczyńskiej
działało w 2012 r. siedem żeńskich zgromadzeń zakonnych skupiających
118 sióstr w tym księży zakonnych było 221.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez
Ojca Świętego Jana Pawła II w 1997 r. Odtąd każdego roku 2 lutego we
wszystkich diecezjach osoby konsekrowane łączą się z Ojcem Świętym
w modlitwie. Wzorem dla osób konsekrowanych jest Maryja, która wraz
z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że
nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarza okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała – Syna, Jezusa
Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę z siebie
samych, z miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. W Kościele
powszechnym mamy różne formy życia konsekrowanego: zgromadzenia
czynne i kontemplacyjne, instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego. Tym, co je łączy, są składane śluby – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Istnieją indywidualne formy życia konsekrowanego: stan dziewic
konsekrowanych, wdów, wdowców czy życie pustelnicze. Osoby konse-

1

Archiwum Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (dalej: AKDD), Stolica Apostolska, Universalis Ecclesiae Annuus Census 1986-1998; 1999-; Ks. Z. Rostkowski, Ks. J. Rzymski, Diecezja Drohiczyńska. Spis parafii i duchowieństwa 2013, Drohiczyn 2013, s. 14-16.

292

Ks. Paweł Grzeszek

krowane dają świadectwo swoim życiem, że Bóg jest jedynym bogactwem
człowieka.
Działalność żeńskich zgromadzeń zakonnych
w dekanacie sterdyńskim.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej,
łac. Congregatio Sororum a Divina Providentia
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25,40). Niesienie pomocy ubogim, chorym i potrzebującym
jest ważnym zadaniem jakie pozostawił Kościołowi Jezus Chrystus. Czynienie miłosierdzia stało się istotnym wymiarem życia Kościoła. W niektórych miejscowościach tradycja działalności bractw i stowarzyszeń jest bardzo ugruntowana, czego dowodem jest ich duża aktywność i pomoc
w duszpasterstwie wiernych. W 1862 r. otwarto w Sterdyni szpital pod wezwaniem św. Pawła. Pracującego tam doktora Sebastiana Rosickiego
wspomagały w pracy Siostry Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo zwane
popularnie siostrami Szarytkami2. Dnia 13 grudnia 1864 r. zakony żeńskie
na terenie zaboru rosyjskiego zostały skasowane. Wywieziono wówczas ze
Sterdyni trzy siostry3. Nie znamy dokładnie liczby sióstr Szarytek pracujących w szpitalu sterdyńskim. Wiemy, że ostatnie z nich usunięto ze Sterdyni
w 1884 r. zastępując je siostrami Elżbietankami. Po zamknięciu szpitala
w 1906 r. także siostry Elżbietanki opuściły parafię sterdyńską4.
W Ziemi Sterdyńskiej przynosiła dobre owoce działalność sióstr
Zgromadzenia Opatrzności Bożej, które objęły placówkę w Sterdyni 30
grudnia 1936 r. „Rok 1936 zakończył się w Sterdyni bardzo uroczyście
i pod dobrym znakiem. W dniu ostatnim grudnia bowiem Dom Parafialny
otrzymał stałych mieszkańców i gospodarzy. Przybyły siostry ze Zgromadzenia Bożej Opatrzności, by nieść pomoc w pracy miejscowemu duchowieństwu i szerzyć życiem i uczynną działalnością prawdziwą duchową
i materialną kulturę”5.
Zgromadzenie Opatrzności Bożej zostało założone w 1857 r. we
Lwowie przez Antoninę Mirską z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Łu-

2

A. Jarosiński, Szkice z nadbużańskiego Podlasia, Warszawa 1925, s. 55.
P. Aleksandrowicz, Diecezja siedlecka czyli Podlaska, Siedlce 1971, s. 238.
4
Jarosiński, dz. cyt., s. 55.
5
Kronika Parafii Sterdyń, k. 16-24; F. Krysiak, Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności
Bożej w Sterdyni w latach 1937-1946, (mps w posiadaniu ks. A. Szajko), s. 1-5.
3
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kasza Baranieckiego6. 17 lipca 1867 r. zgromadzenie uzyskało urzędowy
dekret Świętej Kongregacji dla Biskupów i Zakonników, mocą którego papież Pius IX uznał i zatwierdził Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jako zgromadzenie zakonne. Ostateczne zatwierdzenie Konstytucji nastąpiło
25 kwietnia 1949 r. Siostry Opatrzności Bożej są zgromadzeniem zakonnym
na prawie papieskim, które poświęca się dziełom apostolskim. Siostry starają się podążać radykalnie za Chrystusem, składając śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, w pełni zawierzając Bożej Opatrzności, widzialnej
w świecie. Źródłem duchowości zgromadzenia jest ewangeliczne przykazanie Miłości Boga i bliźniego, objawione w Jezusie Chrystusie. Miłość ta
przejawia się w szerzeniu chwały Bożej i apostolskiej trosce o zbawienie
dusz. Siostrze Opatrzności Bożej szczególnie bliskie są słowa Ewangelii:
„Starajcie się najpierw o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a wszystko
inne będzie wam dodane” (Mt 6,33). Duchowość zgromadzenia wypływa
z jego charyzmatu miłości miłosiernej, który otrzymała założycielka. Rysami charakterystycznymi założonej przez nią wspólnoty zakonnej jest bezgraniczna ufność Bogu, a także przekonanie o nieustannej trosce Boga
o każdego człowieka. Przylgnięcie do Chrystusa Miłosiernego jest dla Siostry Opatrzności Bożej źródłem, z którego czerpie miłość do dzielenia się
nią z innymi. Duch zgromadzenia definiuje się w haśle: „Niczego nie należy
stawiać ponad miłość Chrystusa” i „Wszystko na większą chwałę Bożą”.
W istocie zgromadzenia od samego początku tkwią też: duch modlitwy,
pracy, pokuty i wynagrodzenia Bogu, a także bezgraniczna ufność w Bożą
obecność i działanie.
Charakterystyczną cechą w realizacji powołania sióstr Opatrzności
Bożej jest umiłowanie Eucharystii, wspólnota dóbr a także pielęgnowanie
życia w siostrzanej jedności, w oparciu o harmonię modlitwy i pracy apostolsko-dobroczynnej. Szczególnymi patronami zgromadzenia są: Matka
Boża Niepokalana – ideał oddania Bogu, św. Józef – wzór pokory, czystości
i wierności, a także św. Ignacy Loyola i św. Franciszek Ksawery, czyniący
wszystko na większą chwałę Bożą. Dom generalny znajduje się w Grodzisku Mazowieckim. Siostry pracują w placówkach znajdujących się w Polsce: Bobrówka, Częstochowa, Elbląg, Golina, Irena, Janów Lubelski,
6

B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 2002, s. 298-299; S. Zygarowicz,
Matka M. Antonina Mirska (1822-1905), założycielka Zgromadzenia Sióstr Opatrzności
Bożej, w: Chrześcijanie, red. B. Bejze, t. 8, Warszawa 1982, s. 205-253; S. Moskwa, L. Bura, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Katowice 1992, s. 430-453; A. Kasjaniuk, Zawierzyła Bożej Opatrzności. Życie Sługi Bożej Antoniny Mirskiej, Przemyśl 2002, s. 1-27.
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Jastrowie, Kraśnik, Kutno, Lublin, Łąka, Międzyrzec Podlaski, Niemcza,
Nowogard, Nowosielce, Pępowo, Przemyśl, Sterdyń, Szczawnica, Turek,
Turza Śląska, Trzebiatów, Twardogóra, Warszawa, Wielka Wieś, Wodzisław Śląski, Zbrosławice i Żelechów. Zgromadzenie posiada również placówki misyjne w Japonii, Kamerunie, Szwajcarii, we Włoszech i na Ukrainie.
Fot. 1. Dom sióstr w Sterdyni

Siostry Opatrzności Bożej objęły placówkę w Sterdyni w 1936 r.
w dekanacie sterdyńskim7. Ówczesny proboszcz ks. Feliks Augustyniak
zwrócił się do ks. Czesława Sokołowskiego, biskupa pomocniczego w Siedlcach, o zezwolenia na pobyt i działalność Sióstr Opatrzności Bożej, które
otrzymały dom od hrabiny Krasińskiej. Po uzyskaniu zgody siostry zamieszkały w Sterdyni, gdzie otworzyły przedszkole i prowadziły różnego
rodzaju kursy dla dziewcząt i kobiet. Pracę w parafii sterdyńskiej rozpoczęło wówczas pięć sióstr a wśród nich: s. Jolanta Puchałka – przełożona, s. Feliksa Spaleniak, s. Wacława Gerlak, s. Symplicja Wędrychowicz, oraz s. In-

7

Szerzej na ten temat: P. Grzeszek, Dekanat Sokołów Podlaski w latach 1867-1939. Geneza i dzieje, w: Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan, red. M. Składanowski, T. Syczewski, Teologia
w dialogu, t. 14, Lublin 2013, s. 215-224.
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nocenta Skowrońska8. Skład personalny wspólnoty zakonnej zmieniał się
kilkakrotnie podczas II wojny światowej, jednak przełożoną domu pozostawała zawsze s. Jolanta Puchałka.
Zakres działalności sióstr był szeroki i obejmował prowadzenie
przedszkola, organizowanie kursów kroju i szycia, katechizację młodzieży
i organizowanie rekolekcji zamkniętych, akademii okolicznościowych, spotkań „opłatkowych”9. Doniosłą rolę odegrały siostry Zgromadzenia Opatrzności Bożej w okresie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Zagadnienie to szczegółowo opisane zostało przez uczestnika owych wydarzeń,
Franciszka Krysiaka, w opracowaniu: „Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Sterdyni w latach 1937–1946”. Poniżej przytaczam obszerne
fragmenty jego relacji.
„Już we wrześniu 1939 r., kiedy setki tysięcy ludzi zmieniało miejsce zamieszkania na skutek działań wojennych, Siostry Opatrzności Bożej
uruchomiły w swym domu w Sterdyni, w ramach akcji Czerwonego Krzyża
schronisko, w którym każdy mógł otrzymać posiłek, nocleg i pomoc lekarską. W domu Sióstr znalazł między innymi schronienie aż do swojej śmierci, ks. Kiewlak, kapelan biskupa płockiego Tadeusza Zakrzewskiego.
Okres okupacji hitlerowskiej, która zmierzała do wyniszczenia narodu polskiego i pozbawienia go wszelkich wartości religijnych oraz narodowych i dla Sióstr Opatrzności Bożej w Sterdyni był okresem heroicznego
wysiłku w obronie zagrożonych wartości.
W tym okresie przełożoną domu była siostra Jolanta Puchałka,
a pracowały z nią razem Siostry: Placyda Kozłowska, Bolesława Wróblewska, Ludwika Mikołajczyk, Wenancja Sitek i Ligoria Pawlak. Ponadto w zespole tym odgrywała dużą rolę, osoba świecka, Bronisława Błońska z Dzięcioł Dalszych, która poświęceniem swym i ofiarnością służyła każdej dobrej
sprawie.
Pomimo przeszkód i gróźb okupanta Siostry prowadziły nadal
przedszkola: w Sterdyni – Siostra Placyda, a w Dzięciołach Dalszych – Siostra Bolesława. Siostra Ludwika prowadziła naukę gry na fortepianie dla
dzieci, a skromna uroczystość zakończenia roku szkolnego dla tych dzieci
stanowiła dla jej uczestników cenne przeżycie świadczące o tym, że w mrokach nocy okupacyjnej wielu ludzi nie zrezygnowało z ukazywania światła
sztuki, chociażby w formie bardzo skromnej. Bardzo duża ruchliwość i pracowitość wykazywała Siostra Anatolia Szustarowska, prowadząc z ramienia
8

Ordo Divini Officii ad usum in Dioecesis Podlachiensis pro Anno Domini 1938, Siedlce
1938, s. 127.
9
Zob. Kronika, k. 16-24.
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Rady Głównej Opiekuńczej kuchnię dla niezamożnych. Ponadto jako doświadczona sanitariuszka udzielała pomocy chorym i rannym”10.
Kulturotwórcza i edukacyjna działalność
Zgromadzenia Opatrzności Bożej
Znaczne zasługi osiągnęły Siostry Opatrzności Bożej w zakresie tajnego nauczania na poziomie gimnazjalnym. W dniu 14 stycznia 1940 r.
przybyła do Sterdyni ze Lwowa siostra Sebastiana Moskwa, która wraz
z siostrą Jolantą Puchałką zorganizowała nauczanie młodzieży na poziomie
pierwszej klasy gimnazjalnej. Siostra Jolanta wykładała przedmioty matematyczno-przyrodnicze, a siostra Sebastiana humanistyczne. Tragiczna
śmierć siostry Jolanty ograniczyła rozmiary nauczania. Siostra Jolanta zmarła w dniu 16 lutego 1942 r. na posterunku, jakim była niewątpliwie jej praca
w szpitalu zakaźnym w Sterdyni. Epidemia tyfusu plamistego w tym czasie
pochłaniała liczne ofiary, w związku z czym dla jej opanowania został zorganizowany w tzw. starej szkole szpital dla chorych na tyfus. Z uwagi na
niedostateczne wyposażenie tego szpitala i złe warunki higieniczne, nikt nie
chciał podjąć się pracy w nim w charakterze pielęgniarki. Siostra Jolanta,
mając całą świadomość grożącego jej niebezpieczeństwa, podjęła te pracę,
która skończyła się dla niej śmiercią, naprawdę bohaterską. Wojna była
swoistym sprawdzianem człowieczeństwa. Doświadczyło tego wiele osób,
także siostry ze Sterdyni. Dożywiały członków Armii Krajowej, leczyły ich
i ukrywały, pomagały też więźniom i uciekinierom z obozów: Polakom,
Żydom i Sowietom. Egzaminowi poddana została też s. Jolanta: „odwiedzała chorych, szła z pomocą i radą wszystkim potrzebującym, nie wyłączając
Żydów”11. Skromny jej grób na cmentarzu w Sterdyni, dla młodego pokolenia już nieznany, jest i będzie świadectwem wielkości człowieka, który
obowiązek miłości bliźniego spełnił do końca, nie wahając się przed złożeniem ofiary z własnego życia.
Tajne nauczanie na poziomie gimnazjalnym zostało zorganizowane
u Sióstr Opatrzności Bożej w szerszym zakresie, poczynając od września
1942 r., kiedy zostały otwarte trzy klasy gimnazjalne I, II i IV. Kierownictwo kompletów objął prawnik, magister Franciszek Krysiak, a siostra Seba10

F. Krysiak, Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Sterdyni w latach 1937-1946,
(mps w posiadaniu ks. A. Szajko), s. 2-5.
11
Archiwum Sióstr Opatrzności Bożej (dalej: ASOB), B.11.103 I, Relacja s. Sebastiany
Moskwy; szerzej o tym zob. E. Kopówka, ks. P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz
56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford-Treblinka 2011, s. 321-322.
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stiana Moskwa poza religią, językiem polskim i historią podjęła pracę kancelaryjną12. Wykładowcami ponadto byli: adwokat Wacław Sawicki, Julia
Rutkowska, była dyrektorka Liceum Pedagogicznego w Trokach, nauczyciel z Łazowa Jan Ryciak, Wiesława Chomyn i Michał Plewnicki z Zembrowa.
Zorganizowanie w szerokim zakresie tajnego nauczania na terenie
domu Sióstr Opatrzności Bożej stanowiło dla nich ogromne niebezpieczeństwo. Było to nie „tajne”, ale normalne gimnazjum, lecz siostry pomimo
grożącego im niebezpieczeństwa z całym poświęceniem zajmowały się tą
pracą. Wprawdzie w Sterdyni nie było posterunku żandarmerii niemieckiej,
a policjanci „granatowi” posyłali swe dzieci na komplety, to jednak liczne
„naloty” i „łapanki” organizowane przez gestapo i żandarmerię wymagały
czujności i odwagi13.
Tragiczny przebieg miała akcja likwidacji Żydów przeprowadzona
we wrześniu 1942 r., kiedy rozmiary zbrodni i sposób jej wykonania przekraczały wszystko, co ludzie mogą sobie wyobrazić. W czasie jednej z łapanek został aresztowany uczeń kompletu licealnego Bronisław Wyszyński.
Dla uwolnienia go zostały podjęte liczne starania, lecz główną rolę odegrała
w nich siostra Sebastiana, która dwukrotnie odwiedziła „przyjaciółkę” szefa
żandarmerii i uzyskała zwolnienie „Bronka”. Oczywiście tego rodzaju „wizyty” były dla siostry Sebastiany ogromnym przeżyciem, które jednak nie
powstrzymało jej od ratowania bliźniego. Siostra Sebastiana brała również
udział w uwolnieniu z aresztu nauczycielki p. Julii Rutkowskiej, która została aresztowana przez żandarmerię z dwoma kuzynkami.
Komplety tajnego nauczania poza nauczaniem odgrywały również
poważna rolę w środowisku jako ośrodek kulturalny. Niezapomnianym dla
setek osób ze Sterdyni i okolicy było „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla,
wystawione w domu Sióstr przez młodzież pod kierunkiem pani Rutkowskiej. Poza tradycyjnymi postaciami jak Herod, śmierć, anioł zjawili się na
12

Siostra Julia Sebastiana Moskwa urodziła się 11 X 1910 r. w Zaborowie. Ojciec Wojciech prowadził gospodarstwo, jednocześnie będąc wójtem. Mama Wiktoria wychowywała
dzieci w atmosferze religijnej. 1 X 1927 r. wstąpiła do Zgromadzenia Opatrzności Bożej we
Lwowie. Profesję czasową złożyła w 1930 r., a profesje wieczystą w 1936 r., oddając swoje
życie na wyłączną służbę Bogu i ludziom. W grudniu 1931 r. zdała egzamin maturalny
w gimnazjum lwowskim. W latach 1930-1934 pracowała jako nauczycielka w okolicach
Lwowa. Jednocześnie ukończyła kurs Józefa Czesława Babickiego dla kierowników wychowawców w Poznaniu. W 1944 r. została skierowana na placówkę zakonną do Sterdyni
w charakterze przełożonej i nauczycielki. W 1946 r. wyjechała do Żelechowa.
13
Szerzej na ten temat pisze: T. Zaniewska, Hrabiowski Biały Dom. Gimnazjum w Sterdyni
1942-1950, Białystok 2004, s. 59-192.
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scenie powstańcy z 1831 i 1863 r., kobiety z Wrześni, unici podlascy, żołnierze z 1939 r. i partyzanci. Pomimo wielu przeszkód, a nawet wtargnięcia
żołnierzy niemieckich do domu, jasełka były kilkakrotnie powtarzane, wywierając bardzo mocne wrażenia na widzach, którzy w czasie okupacji byli
tego rodzaju przeżyć religijno-patriotycznych pozbawieni.
Poza tajnym nauczaniem i działalnością kulturalną dom Sióstr
Opatrzności Bożej odegrał również dużą rolę w działalności ruchu oporu
przeciw Niemcom, który na tym terenie organizowała Armia Krajowa. Postawa patriotyczna sióstr, ich poświęcenie, dyskrecja czyniły dom ośrodkiem wielu poczynań podziemia. I tak z domu sióstr korzystała komórka
łączności, która w drodze radiowej utrzymywała łączność z odpowiednimi
komórkami Rządu Emigracyjnego w Londynie. W domu prowadzone było
szkolenie wojskowe, szkolenie dla sanitariuszek i przechowywani byli tu
również ranni partyzanci. Szczególnie duże zasługi w dziedzinie organizowania służby sanitarnej ma siostra Anatolia, która przygotowywała wyposażenie dla szpitala polowego.
Fot. 2. Kaplica sióstr w Sterdyni

Nadszedł upragniony dzień ucieczki Niemców – 11 sierpień 1944 r.
W czasie kilkudniowych walk pomiędzy wojskami sowieckimi a wycofującymi się Niemcami, ci ostatni spalili wiele budynków w Sterdyni, a wśród
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nich i dom Sióstr Opatrzności Bożej, który tak wielką role odegrał w życiu
społecznym okolicy. Ale spalenie domu nie przerwało ofiarnej działalności
sióstr, które znalazły schronienie w pałacu i tam pracowały w szpitaliku dla
zranionych w czasie działań wojennych i z powodu min pozostawionych
przez Niemców.
Komplety tajnego nauczania zostały przekształcone w Samorządowe
Gimnazjum Ogólnokształcące, które nadal prowadziła z Franciszkiem Krysiakiem siostra Sebastiana, wykładając religię i język polski. Pozostałe siostry prowadziły internat dla uczniów Gimnazjum do wakacji 1946 r., kiedy
siostra Sebastiana opuściła Sterdyń. Społeczeństwo sterdyńskie, jak zawsze
aktywne społecznie, przystąpiło do budowy nowego domu parafialnego,
w którym Siostry Opatrzności Bożej mogłyby prowadzić dalej swoją ofiarną
pracę. Powstał społeczny Komitet Budowy domu, a pierwsza ofiara na budowę tegoż domu była pokaźna kwota, którą wpłaciła młodzież Gimnazjum,
przeznaczając na ten cel dochody z przedstawień urządzanych pod kierownictwem pani Rutkowskiej. Dom został odbudowany i chociaż siostry zajmują tylko jego część, to nadal trwa ich ofiarna działalność”14.
Owoce działalności powołaniowej sióstr opatrznościanek
Praca Sióstr Opatrzności Bożej szybko zaowocowała licznymi powołaniami do zgromadzenia15. Osoby wybrane do przyjęcia służby w Kościele muszą być tak przygotowane, aby z zachowaniem ich pełnej wolności, mogły podjąć właściwą decyzję. Stan życia religijnego w parafiach bada
się między innymi za pomocą liczby powołań do Służby Bożej w życiu zakonnym. Projekt badawczy zakłada opracowanie materiałów dotyczących
owoców pracy duszpasterskiej. Na podstawie źródeł (ksiąg metrykalnych,
protokołów wizytacji kanonicznych, kronik) i różnych opracowań ustalono
pełną listę sióstr zakonnych, które realizują swe powołanie w Zgromadzeniu
Opatrzności Bożej i pochodzą z dekanatu sterdyńskiego, jak daleko sięga
ludzka pamięć, to znaczy szczególnie w XX stuleciu. Poniżej podajemy
krótkie biogramy sióstr.

14

F. Krysiak, Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Sterdyni w latach 1937-1946,
(mps w posiadaniu ks. A. Szajko), s. 2-5.
15
Tamże.
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Fot. 3. Siostra Zdzisława Helena Kowalczuk16

Siostra Zdzisława Helena Kowalczuk (1913-1994),
córka Pawła i Marianny z domu Wilk17
Urodziła się 22 grudnia 1913 r. w Seroczynie w gminie Sterdyń. Została ochrzczona 26 grudnia 1913 r. w Seroczynie. Początkowo uczyła się
w domu rodzinnym, a następnie ukończyła Szkołę Powszechną w Seroczynie. Rozpoczęła formację zakonną w nowicjacie 16 lipca 1939 r., który miał
trwać dwa lata. Jednak czas nowicjatu przedłużył się z powodu II wojny
światowej. Siostra Zdzisława Helena Kowalczuk złożyła śluby czasowe 31
lipca 1945 r. Następnie śluby wieczyste 8 grudnia 1950 r. złożyła w domu
generalnym w Przemyślu. Działalność zgodna z charyzmatem w zakonie:
pomoc wychowawcza w zakładach poprawczych i domu dziecka, była pielęgniarką i przełożoną wspólnoty. Kolejne placówki: Lwów – Zakład Wychowawczy, Łąka – Dom Dziecka, Bytom – Zakład Poprawczy, Katowice
16

Zamieszczone fotografie sióstr pochodzą z Archiwum Domu Generalnego Zgromadzenia
Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim.
17
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim (dalej:
ASOB), Dane osobowe uzyskane od s. Hanny Kasjaniuk, Matki Generalnej: s. Zdzisława
Helena Kowalczuk; s. Maria Leonia Jadwiga Rytel; s. Gertruda Józefa Gawryś; s. Amata
Alina Gawryś; s. Miriam Teresa Klukowska; s. Dorota Maria Boruta; s. Jozafata Wacława
Janina Pałka; s. Inviolata Henryka Toczyska; s. Lucylla Irena Klukowska; s. Łucja Maria
Turos i s. Jadwiga Jolanta Parzonka.
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– Pogotowie opiekuńcze, Łąka – Dom Dziecka, Łąka – Dom Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych, Przemyśl – Prewentorium, Łąka
– Dom Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych, Lubzina – Dom
Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych, Łąka – Dom Pomocy
Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych. W Zgromadzeniu pozostała opinia, że była to siostra bardzo dobra, żyjąca w świętości. Zmarła w Łące 22
listopada 1994 r. i została pochowana na tamtejszym cmentarzu.
Fot. 4. Siostra Maria Leonia Jadwiga Rytel

Siostra Maria Leonia Jadwiga Rytel (1922-),
córka Piotra i Józefy z domu Grzymała18
Urodziła się 28 lutego 1922 r. w Grądach. Pobożni rodzice ochrzcili
ją rodzinnej parafii w Kosowie Lackim 28 lutego 1922 r. Po ukończeniu
Szkoły Powszechnej postanowiła wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Siostry objęły placówkę w Sterdyni od 30 grudnia 1936 r., dlatego trzeba podkreślić, że Jadwiga Rytel wspólnie z Heleną Kowalczyk, były pierwszymi powołaniami do zgromadzenia z Ziemi Sterdyńskiej. Rozpoczęła formację zakonną w postulacie 30 października 1937 r. Kształtowano
jej powołanie w nowicjacie od 16 lipca 1939 r. w domu zakonnym we
Lwowie. Zwykle nowicjat trwał dwa lata, ale w czasie II wojny światowej
wystąpiły trudności. Miała przerwę w nowicjacie, w tym czasie była
18

ASOB, Dane osobowe s. Maria Leonia Rytel.
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w Sterdyni i w domu rodzinnym. Dalej kontynuowała nowicjat od grudnia
1946 r. do grudnia 1947 r. w Łące. Pierwsza profesja zakonna s. Marii Leonii odbyła się 8 grudnia 1948 r. Kolejne odnowienia profesji przypadały
8 grudnia 1949, 1950, 1951 i 1952. Siostra M. Leonia Rytel złożyła wieczystą profesję 8 kwietnia 1953 r. w domu generalnym w Przemyślu. Potem
pracowała na placówkach w Łące i Przemyślu – w zakładzie wychowawczym, jako wychowawczyni wśród dziewcząt, w Szczawnicy, będąc przełożoną w domu wypoczynkowym. Obecnie przebywa w Przemyślu jako emerytka.
Fot. 5. Siostra Gertruda Józefa Danuta Gawryś

Siostra Gertruda Józefa Danuta Gawryś (1935-),
córka Stanisława i Anny z domu Bunicka19
Urodziła się 20 marca 1935 r. w Łazówku20 w gminie Sterdyń. Została ochrzczona 31 marca 1935 r. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Łazówku (Akta ochrzczonych 13/1935) przez ówczesnego proboszcza ks.
Jana Jakubika. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Łazowie. Później
kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących. Świa19

ASOB, Dane osobowe s. Gertruda Józefa Danuta Gawryś.
Ks. Z. Czumaj, „Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Łazówku 1919-2012”, w: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku, Łazówek 2012, s. 194.

20
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dectwo dojrzałości uzyskała w 1960 r. Wstępując do Zgromadzenia Opatrzności Bożej odbyła formację zakonną. Nowicjat rozpoczął się 8 grudnia
1951 r., a zakończył się 8 grudnia 1953 r. w Wodzisławiu Śląskim. Siostra
Gertruda Józefa Gawryś złożyła śluby wieczyste 30 lipca 1959 r. w domu
generalnym w Przemyślu. W Zgromadzeniu pracowała jako magazynier
i intendentka w Domach Pomocy Społecznej. Kolejne placówki: Wodzisław
Śląski (odbywała nowicjat), Huszlew, Konin, Bytom, Przemyśl, Wodzisław
Śląski i Przemyśl.
Fot. 6. Siostra Amata Alina Gawryś

Siostra Amata Alina Gawryś (1941-), córka Józefa i Aleksandry z domu
Ambroziak21
Urodziła się 25 kwietnia 1941 r. w Kamieńczyku w gminie Sterdyń.
Pobożni rodzice ochrzcili ją już 4 czerwca 1941 r. (Akta ochrzczonych
35/1941) w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łazówku. W latach 19481954 uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Łazowie. Po kilku latach przerwy kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących.
Świadectwo dojrzałości uzyskała w maju 1968 r. Następnie podjęła studia
w Dwuletnim Studium z zakresu Defektologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1969-1971).

21

ASOB, Dane osobowe s. Amata Alina Gawryś.
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Wstąpiła do Zgromadzenia Opatrzności Bożej. Rozpoczęła formacje
zakonna: nowicjat przebiegał od 31 lipca 1958 r. do 31 lipca 1960 r. Siostra
Amata Alina Gawryś złożyła śluby wieczyste 31 lipca 1965 r. w domu generalnym w Przemyślu. Jej działalność zgodna z charyzmatem w zakonie
obejmowała zadania: katechetki, wychowawczyni w Domach Pomocy Społecznej i Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, dyrektora Specjalnego
Ośrodka Wychowawczego w Przemyślu. 27 maja 1998 r. Ministerstwo
Edukacji Narodowej za aktywny udział w życiu szkoły, doskonalenie umiejętności w prowadzeniu zajęć lekcyjnych metodami aktywnymi, osiąganie
sukcesów w pracy z młodzieżą s. Amata Gawryś otrzymała „Medal Komisji
Edukacji Narodowej” w Warszawie. Kolejne placówki: Przemyśl, Łąka, Żelechów, Przemyśl, Wielka Wieś, Swoszowice, Janów Lubelski, Wielka
Wieś, Przemyśl, Wodzisław Śląski i Przemyśl.
Fot. 7. Siostra Miriam Teresa Klukowska

Siostra Miriam Teresa Klukowska (1942-),
córka Franciszka i Józefy z domu Moczulska22
Urodziła się 14 listopada 1942 r. w Łazowie w gminie Sterdyń. Rodzice ochrzcili ją 28 listopada 1942 r. w kościele parafialnym w Łazówku.
Ukończyła Szkołę Podstawową w Łazowie, następnie kontynuowała naukę
w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Biłgoraju. Świadectwo
22

ASOB, Dane osobowe s. Miriam Teresa Klukowska.
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dojrzałości uzyskała 6 czerwca 1966 r. w Janowie Lubelskim. Podjęła studia
magisterskie na wydziale filozofii chrześcijańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studiując psychologię. W dalszym ciągu studiowała
w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie (1971-1974)
oraz w Rocznym Międzyzakonnym Studium dla Mistrzyń Nowicjatów
w Warszawie.
Jej formację zakonną rozpoczął nowicjat od 8 grudnia 1958 r. do
8 grudnia 1960 r. W dniu 8 grudnia 1965 r. złożyła śluby wieczyste
w Przemyślu. Realizując działalność zgodna z charyzmatem w zakonie pełniła funkcję mistrzyni nowicjatu. Władze zakonne wysłały s. Miriam Teresę
Klukowską jako misjonarkę do Japonii (posługa przy kościele wśród wiernych, katecheza dla dzieci, przygotowanie do Pierwszej Komunii św. dzieci
polskich i japońskich; opieka dzienna nad staruszkami). Przez pewien okres
spełniała w zgromadzeniu funkcję Wikarii Generalnej. Kolejne placówki:
Lubzina – Dom Pomocy Społecznej, Łąka – Dom Pomocy Społecznej,
Niemcza, Konin, Szczawnica, Kobyłka i Irena w Domu Pomocy Społecznej.
Siostra Dorota Maria Marianna Boruta (1943-),
córka Franciszka i Barbary z domu Kościuszko23
Urodziła się 20 maja 1943 r. w Łazowie w gminie Sterdyń. Została
ochrzczona przez ks. Jana Jakubika 15 sierpnia 1943 r. (Akta ochrzczonych
35/1943) w rodzinnej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łazówku. Ukończyła Szkołę Podstawową w Łazowie i później dwa lata kursu katechetycznego w Wodzisławiu Śląskim.
Wstępując do Zgromadzenia Opatrzności Bożej rozpoczęła formacje
zakonną we wspomnianym wyżej mieście: dwuletni nowicjat (8 grudnia
1959 r. – 8 grudnia 1961 r.). Złożyła śluby wieczyste 31 lipca 1967 r.
w domu generalnym w Przemyślu. Siostra Dorota Maria Boruta przez wiele
lat w zakonie zajmowała się pracą w charakterze zakrystianki oraz w Domach Pomocy Społecznej jako magazynier i salowa. Kolejne placówki:
Wodzisław Śląski – Dom Pomocy Społecznej, Łąka – Dom Pomocy Społecznej, Niemcza, Jastrowie, Nowosielce, Kutno, Trzebiatów i Kraśnik.

23

ASOB, Dane osobowe s. Dorota Maria Marianna Boruta.
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Siostra Jozafata Wacława Janina Pałka (1944-),
córka Wacława i Ireny z domu Częścik24
Urodziła się 26 maja 1944 r. w Kolonii Seroczyn w gminie Sterdyń.
Została ochrzczona 1 czerwca 1944 r. (Akta ochrzczonych 72/1944) przez
ks. Stefana Ginalskiego, proboszcza w parafii pw. św. Anny w Sterdyni.
W latach 1950-1957 ukończyła siedmioklasową Szkołę Podstawową
w Sterdyni. Będąc już w Zgromadzeniu ukończyła mistrzowski kurs krawiecki. Podjęła wezwanie na drogę powołania zakonnego. Rozpoczęła wymaganą formację w dwuletnim nowicjacie (31 lipca 1964 r. – 31 lipca 1966
r.). Siostra Jozafata Wacława Pałka śluby wieczyste złożyła 31 lipca 1971 r.
w domu generalnym w Przemyślu. W Zgromadzeniu prowadzi działalność
gospodarczą jako krawcowa. Kolejne placówki: Lubzina – Dom Pomocy
Społecznej, Łąka – Dom Pomocy Społecznej, Niemcza, Konin, Szczawnica,
Kobyłka i Irena koło Kraśnika w Domu Pomocy Społecznej.
Fot. 8. Siostra Jozafata Wacława Janina Pałka

Siostra Inviolata Henryka Toczyska (1947-),
córka Stanisława i Wiktorii z domu Żochowska25
Urodziła się 6 czerwca 1947 r. w Toczyskach Średnich. Ochrzczona
10 czerwca 1947 r. w parafii Jabłonna Lacka. Ukończyła siedmioklasową
24
25

ASOB, Dane osobowe s. Jozafata Wacława Janina Pałka.
ASOB, Dane osobowe s. Inviolata Henryka Toczyska.
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Szkołę Podstawową. Wstąpiła za głosem powołania do nowicjatu Zgromadzenia Opatrzności Bożej (8 grudnia 1963 r. – 8 grudnia 1965 r. w Przemyślu). Siostra Inviolata Henryka Toczyska złożyła śluby wieczyste 8 grudnia
1970 r. w domu generalnym w Przemyślu. W zakonie prowadziła działalność zgodną z charyzmatem, pełniąc posługę zakrystianki, pracując
z dziećmi w ochronce i w szwalni. Kolejne placówki: Lublin, Annopol,
Twardogóra Sycowska, Bytom, Trzebiatów, Żyrardów, Janów Lubelski,
Kraśnik Fabryczny, Lublin, Grodzisk Mazowiecki i Łąka.
Fot. 9. Siostra Inviolata Henryka Toczyska

Siostra Lucylla Teresa Irena Klukowska (1962-), córka Stefana
i Jadwigi z domu Parzonka26
Urodziła się 19 października 1962 r. w szpitalu w Sterdyni. Rodzice
ochrzcili ją 21 października 1962 r. w parafii pw. św. Anny w Sterdyni (Akta ochrzczonych 23/1962), a ochrzcił ją ks. Bolesław Krępla, ówczesny proboszcz. Uczyła się w Szkole Podstawowej w Łazowie. Kontynuowała naukę
w Liceum Ogólnokształcące dla pracujących w Rzeszowie. Ukończyła również Studium nauczycielskie o profilu nauczanie początkowe i przedszkolne
w Rzeszowie oraz Studium organistowskie w Lądzie, kurs prawa jazdy kategorii „B”.
Wstępując do Zgromadzenia rozpoczęła formację zakonną. W Wodzisławiu Śląskim przeżywała nowicjat (29 lipca 1978 r. – 29 lipca 1981 r.).
26

ASOB, Dane osobowe s. Lucylla Teresa Irena Klukowska.
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Siostra Lucylla Irena Klukowska złożyła śluby wieczyste 31 lipca 1987 r.
w domu generalnym w Przemyślu. Po ukończonej formacji podjęła działalność zgodną z charyzmatem w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,
w Domu Pomocy Społecznej w Łące jako wychowawczyni. W 1995 r. wyjechała do pracy duszpasterskiej na misjach w Japonii. Na misjach pracowała w przedszkolach prowadzonych przez Zgromadzenie Opatrzności Bożej.
Podczas uroczystości odpustowych ku czci Wniebowzięcia NMP w dniu 15
sierpnia 2006 r. s. Lucylla obchodziła jubileusz 25-lecia złożenia ślubów
wieczystych27. Kolejne placówki: Konin, Wielka Wieś, Łąka, Lądek, Japonia – Roppongi, Aboshi i Aioi28.
Fot. 10. Siostra Lucylla Teresa Irena Klukowska i siostra Miriam Klukowska

Siostra Łucja Maria Turos (1969-),
córka Henryka i Anny z domu Turos29
Urodziła się 5 maja 1969 r. w szpitalu w Sterdyni. Została ochrzczona 24 maja 1969 r. w rodzinnej parafii pw. św. Anny w Sterdyni. W latach
1975–1983 kończyła Szkołę Podstawowa im. Anieli Krzywoń w Sterdyni.
Kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. Formację zakonną odbyła w nowicjacie od 17 lipca 1989 r. do 30 lipca 1991 r. w Przemyślu. Podjęła naukę
27

Ks. Z. Czumaj, „Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Łazówku 1919-2012”, w: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku, Łazówek 2012, s. 202.
28
Kronika parafii Łazówek w latach 2005-2008.
29
ASOB, Dane osobowe s. Łucja Maria Turos.
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w Studium katechetycznym w Przemyślu (1990-1994), a następnie w Kolegium Teologicznym w Lublinie (1994-1997). Siostra Łucja Maria Turos
złożyła śluby wieczyste 31 lipca 1996 r. w domu generalnym w Przemyślu.
Odbyła studia magisterskie zaoczne z teologii w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w Lublinie (1997-2000). W latach 2009-2011 kształciła się również w podyplomowym studium eklezjalnej posługi władzy na KUL-u.
Przez wiele lat prowadzi działalność zgodną z charyzmatem jako katechetka. Kolejne placówki: Nowogard – ul. Kościelna, Przemyśl, Trzebiatów,
Lublin, ul. Krochmalna, Lublin, ul. Nałkowskich, Janów Lubelski, Pępowo
i Janów Lubelski.
Siostra Jadwiga Jolanta Parzonka (1965-),
córka Henryka i Haliny z domu Retko30
Urodziła się 1 czerwca 1965 r. w szpitalu w Sterdyni. Pobożni rodzice ochrzcili ją 8 czerwca 1965 r. w parafii pw. św. Anny w Sterdyni. Wychowywała się w domu rodzinnym w Szwejkach. Ukończyła Szkołę Podstawową, a później Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Sterdyni. Zdobyła po
ukończonym kursie prawo jazdy. Idąc za głosem powołania rozpoczęła
formację zakonną i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej 16
października 2012 r. Postulat zakonny rozpoczęła 17 lipca 2013 r. w Przemyślu. Obecnie odbywa formację w nowicjacie w Grodzisku Mazowieckim.
Fot. 11. Siostra Jadwiga Jolanta Parzonka

30

ASOB, Dane osobowe s. Jadwiga Jolanta Parzonka.
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Podsumowując należy stwierdzić, że w XX stuleciu, po pewnym
czasie stagnacji, Zgromadzenie Opatrzności Bożej nabrało rozmachu
i w małym dekanacie sterdyńskim posiadało aż jedenaście powołań. Ostatnia z tej listy, s. Jadwiga Parzonka, wstąpiła do zgromadzenia przed trzema
laty (2012), przywracając nadzieję s. Hannie Kasjaniuk, matce generalnej
zgromadzenia na kolejne powołania z diecezji drohiczyńskiej.
Tab. 1. Powołania do Zgromadzenia Opatrzności Bożej w XX wieku
Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Zdzisława Helena
Kowalczuk
Maria Leonia Rytel
Gertruda Józefa Gawryś
Amata Gawryś
Miriam Teresa Klukowska
Dorota Maria Boruta
Jozafata Wacława Janina
Pałka
Inviolata Henryka
Toczyska
Lucylla Klukowska
Łucja Maria Turos
Jadwiga Jolanta Parzonka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rok
urodzenia
1913

Rok ślubów
wieczystych
1950

Zgromadzenie
zakonne
opatrznościanka

1922
1935
1941
1942
1943
1944

1953
1959
1965
1965
1967
1971

opatrznościanka
opatrznościanka
opatrznościanka
opatrznościanka
opatrznościanka
opatrznościanka

1947

1970

opatrznościanka

1962
1969
1965

1987
1996
-

opatrznościanka
opatrznościanka
opatrznościanka

Źródła: AP Kosów Lacki, Księgi chrztów parafii pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim; AP Sterdyń, Księgi chrztów parafii pw. św. Anny w Sterdyni; AP Łazówek, Księgi chrztów parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łazówku; AP Seroczyn, Księgi chrztów parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Seroczynie
w XX wieku; Akta osobowe Zgromadzenia Opatrzności Bożej na podstawie wykonanych ankiet. Sporządził ks. Paweł Grzeszek.

Zakończenie i wnioski
Duchowieństwo stale dąży do tego, by dostosować formy i organizację duszpasterstwa do nowych, szybko zmieniających się uwarunkowań. Historia parafii to długi proces chrystianizacji i ewangelizacji wiernych. Parafia jest przede wszystkim wspólnotą religijną. Dynamizm życia parafialnego
zmierza w istocie do przyjęcia i realizowania przez tę społeczność wartości
ewangelicznych. Mają one przenikać do wszystkich dziedzin ludzkiego życia, być wprowadzane w czyn. Poziom religijny parafii zależy nie tylko od
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inicjatywy duszpasterzy, ale również od zaangażowania wszystkich członków lokalnego Kościoła.
Warto ukazywać szeregi sióstr zakonnych od różnych stron, zwłaszcza dzisiaj, kiedy powszechnie mówi się o życiu zakonnym raczej w kontekście pewnych niedoskonałości, przypadków negatywnych i uogólnia się
te opinie na wszystkie osoby powołane. W takich sytuacjach Kościół ma
prawo i obowiązek pokazywać to, co jest systematyczną, codzienną, nienagłaśnianą pracą księży i sióstr zakonnych w parafiach, zwłaszcza tych wiejskich, położonych daleko od miasta, gdzie żadna telewizyjna kamera nigdy
nie dotrze.
Ataki na Kościół były zawsze, a zwłaszcza na powołanych do służby
Bożej. Może obecnie narzędzia tych ataków są mocniejsze, bo media są
wszechobecne. Kościół głosi niezmienną naukę w takich kwestiach, jak życie, jak Dziesięcioro Przykazań („nie zabijaj”, „nie kradnij”, „nie cudzołóż”). To stanowisko Kościoła jest niewygodne dla wielu środowisk. Podrywanie autorytetu Kościoła wciąż trwa. Najlepszą odpowiedzią na ataki
jest czytelne świadectwo samych księży czy sióstr zakonnych. Bo oprócz
oddziaływania mediów ludzie patrzą na Kościół poprzez pryzmat swojej parafii, osób życia konsekrowanego, tutaj szczególnie Sióstr Opatrzności Bożej w dekanacie sterdyńskim. Podczas spotkania z młodzieżą zauważyłem,
że młodzi mówią o Kościele poprzez pryzmat spotkanego księdza, swojego
katechety czy siostry zakonnej. Nawet jeżeli ta siostra nie jest jakąś wielką
osobowością, ale jest dobrym człowiekiem, to o Kościele mówią dobrze.
Duszpasterstwo zwyczajne domaga się dziś konkretnej odnowy. Musi uwzględniać nowe wyzwania, odznaczać się gorliwością i nowym zapałem ewangelizacyjnym. Osoby życia konsekrowanego winny odważnie posługiwać się nowymi środkami ewangelizacji. Aby prowadziło do Chrystusa. Poprzez ciekawe metody i środki musi coraz wyraźniej przybierać formę
nowej ewangelizacji. Nie może trwać w skostniałych ramach i schematach.
Powinno cechować się entuzjazmem i być zdolne fascynować młodzież
Chrystusową Ewangelią.
Takie rozumienie duszpasterstwa zwyczajnego zakłada, że w centrum życia naszych wspólnot – zakonnych, rodzinnych czy parafialnych
– powinien być Chrystus. Święty Jan Paweł II pytał na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: „Czyż to nie w Chrystusie kryje się sekret
prawdziwej wolności i głębokiej radości serca? Jeżeli ukazuje się młodym
prawdziwe oblicze Chrystusa, oni dostrzegają w Nim przekonującą odpowiedź na swoje pytania i potrafią przyjąć Jego orędzie, choć jest trudne
i naznaczone przez Krzyż” (NMI 9).
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W tym kontekście warto zwrócić uwagę na parafię jako wspólnotę
powołaniową. Należy jednak najpierw podjąć staranie o poprawne zrozumienie tego właśnie wymiaru parafii i w konsekwencji samego duszpasterstwa powołań. Nie może bowiem ono ograniczyć się tylko do pasterskiej
troski o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ale powinno
zmierzać do ożywienia w świadomości wiernych, duszpasterzy i świeckich,
odpowiedzialności za realizację podstawowego powołania do świętości.
Jednocześnie takie spojrzenie na parafię w konsekwencji powinno prowadzić do tego, aby właśnie w parafii jako wspólnocie powołaniowej mogły
zostać dostrzeżone, przyjmowane i pielęgnowane wszystkie powołania. Aby
parafia mogła być takim miejscem powołań, powinna być „najpierw przestrzenią, w której wspierany jest dialog człowieka z Bogiem. Dialog ten jest
możliwy wtedy, kiedy człowiek doświadcza Boga, a parafia jest przestrzenią szczególnego doświadczenia Boga. Jawi się ona wtedy jako wspólnota
ludzi, pośrodku której zamieszkuje Bóg, jako życiowa przestrzeń, wypełniona obecnością Boga, jako miejsce «praktyki nieba»” (por. ChL 27).
Albo parafia jest źródłem powołań, albo pozostaje jakąś wyschniętą
studnią niezdolną do utrzymania żywej wody. W takim razie będzie ona
jeszcze w miarę sprawnie działającą, stacją duchowej obsługi, ale nie miejscem odkrywania i towarzyszenia powołaniom.
Czy jednak w takim razie kryzys przeżywany dziś przez tak wielu
młodych ludzi, nie objawia „za plecami” również jakiegoś kryzysu parafii
jako wspólnoty powołaniowej, w której ten właśnie element jej podstawowej tożsamości nie został zapomniany? Ale z drugiej strony, czy postulowana w dokumentach Kościoła stanowcza i nagląca odnowa parafii nie może właśnie rozpocząć się od powolnego odzyskiwania tego podstawowego
wymiaru dla wspólnoty życia i misji Kościoła?
W jaki sposób można, a nawet trzeba spojrzeć dziś na nasze parafie,
aby stały się one miejscem odkrywania i towarzyszenia powołaniom? Czy
może właśnie w tym tkwi ów przywołany przez św. Jana Pawła II znak nadziei, wyraźnie widoczny „zarówno w bezimiennym i samotnym tłumie
wielkich miast, jak i na słabo zaludnionych obszarach wiejskich?” (por.
EinE 15). Skoro podstawowym zadaniem duszpasterstwa powołań jest
przyprowadzanie młodych do Chrystusa, to jednym z najważniejszych sposobów, który słusznie możemy postawić na pierwszym miejscu, pozostaje
świadectwo wierności własnemu powołaniu. Takie świadectwo, naznaczone
wewnętrzną zgodą na powołanie, którym obdarował mnie Bóg, oraz autentycznością odpowiedzi, będzie promieniować na innych. Szczęśliwe i radosne, a zarazem twórcze przeżywanie własnego powołania, będzie zawsze
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najlepszym sposobem komunikowania tej tajemnicy innym. I jeszcze możemy wspomnieć, że adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym Vita
consecrata nazywa taką postawę „złotą regułą duszpasterstwa powołań”.
Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu wskazuje na nią jako na główną drogę promocji powołań. Wracając
jeszcze raz do samego fundamentu takiego działania, trzeba przyjąć za
wskazaną już adhortacją, że najważniejsze będzie zawsze odważne ukazywanie – słowem i przykładem – ideału naśladowania Chrystusa (por. VC
64).
Świadectwo własnego powołania musi z kolei zostać dopełnione troską o rozwój powołania innych. Jednym ze sposobów takiego działania powinno być niewątpliwie aktywne towarzyszenie ludziom młodym w odkrywaniu ich powołania w Kościele. Ważną rzeczą w duszpasterstwie powołań
jest jednak sam sposób kontaktu z ludźmi młodymi. Domaga się on najpierw uważnej oceny ich sytuacji, a może również pewnej odnowy. Jak zachęca nas adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, „patrząc w przyszłość
koniecznie musimy zwrócić ku nim nasze myśli; musimy spotkać się
z umysłami, sercami, osobowościami młodych, by dać im rzetelną formację
ludzką i chrześcijańską” (EinE 61). Trzeba zatem wsłuchać się w ich pytania, umożliwić im wzajemne spotkanie i modlitwę, uważnie przypatrzeć się
rzeczywistości, w jakiej żyją, a przede wszystkim dogłębnie poznać i właściwie ocenić obecną sytuację ludzi młodych, i to zarówno przeżywane
przez nich trudności, jak i pozytywne zjawiska.
Duszpasterstwo powołań musi zatem podjąć próbę takiego kontaktu
z młodymi ludźmi, aby odważnie i przekonywująco ukazywać im drogę do
świętości, zachęcając do dokonywania wiążących wyborów w naśladowaniu
Chrystusa (por. EinE 61). Ten postulat, zaczerpnięty z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, można dopełnić bardzo trafnym, i to z metodologicznego punktu widzenia wskazaniem, z jakim zwróciła się do osób konsekrowanych watykańska instrukcja: „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”.
Bibliografia
Archiwum Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (dalej: AKDD)
Stolica Apostolska, Universalis Ecclesiae Annuus Census 1986-1998; 1999Archiwum Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim (dalej: ASOB); Dane osobowe uzyskane od s. Hanny Kasjaniuk,
Matki Generalnej

314

Ks. Paweł Grzeszek

B.11.103 I, Relacja s. Sebastiany Moskwy
ASOB, Dane osobowe s. Maria Leonia Rytel
ASOB, Dane osobowe s. Zdzisława Helena Kowalczuk
ASOB, Dane osobowe s. Gertruda Józefa Danuta Gawryś
ASOB, Dane osobowe s. Amata Alina Gawryś
ASOB, Dane osobowe s. Miriam Teresa Klukowska
ASOB, Dane osobowe s. Dorota Maria Marianna Boruta
ASOB, Dane osobowe s. Jozafata Wacława Janina Pałka.
ASOB, Dane osobowe s. s. Inviolata Henryka Toczyska
ASOB, Dane osobowe s. Lucylla Irena Klukowska
ASOB, Dane osobowe s. Łucja Maria Turos
ASOB, Dane osobowe s. Jadwiga Jolanta Parzonka
Archiwum parafii św. Anny w Sterdyni (dalej: AP Sterdyń)
Kronika Parafii Sterdyń, k. 16-24
F. Krysiak, Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Sterdyni
w latach 1937-1946, (mps w zbiorach ks. A. Szajko), s. 1-5
Archiwum parafii Wniebowzięcia NMP w Łazówku
(dalej: AP Łazówek)
Akta ochrzczonych: 13/1935, 23/1940, 35/1941, 39/1942, 35/1943, 53/1945,
46/1947, 24/1960, 6/1961, 23/1962
Kronika parafii Łazówek, t. 45, (1997-2002)
Kronika parafii Łazówek, t. 53, (2005-2008)
Kronika parafii Łazówek, t. 58, (2008-)
Źródła drukowane
1. Ordo Divini Officii ad usum in Dioecesis Podlachiensis pro Anno
Domini 1938, Siedlce 1938, s. 127
Książka
1. Aleksandrowicz P., Diecezja siedlecka czyli Podlaska, Siedlce 1971
2. Ks. Z. Czumaj, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku, Łazówek 2012
3. Łoziński B., Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 2002
4. Jarosiński A., Szkice z nadbużańskiego Podlasia, Warszawa 1925

Działania i troska o powołania Zgromadzenia Opatrzności Bożej…

315

Artykuł w pracy zbiorowej
1. Grzeszek P., Dekanat Sokołów Podlaski w latach 1867-1939. Geneza
i dzieje, W: Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności
katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan, red.
M. Składanowski, T. Syczewski, Teologia w dialogu, t. 14, Lublin 2013,
s. 215-224
2. Ks. Z. Czumaj, Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach parafii
rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Łazówku 1919-12012.
W: Ks. Z. Czumaj, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku,
Łazówek 2012, s. 194
3. Zygarowicz S., Matka M. Antonina Mirska (1822-1905), założycielka
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, W: Chrześcijanie, red. B. Bejze, t. 8, Warszawa 1982, s. 205-253
4. Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, W: Moskwa S., L. Bura, Życie
religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Katowice
1992, s. 430-453
Ks. dr Paweł Grzeszek, prezbiter diecezji drohiczyńskiej, historyk,
duszpasterz w Siemiatyczach, kapelan Wojska Polskiego na czas „W”, badacz dziejów Kościoła na Podlasiu.

