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PRZEDMOWA 
 

W ramach VII pielgrzymki do Ojczyzny Jan Pa-
we„ II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie na 
Placu Zwycióstwa dokona„ beatyfikacji Reginy Prot-
mann i Edmunda Bojanowskiego oraz 108 Móczen-
nikow z okresu II wojny swiatowej. W homilii pod-
czas Mszy sw. beatyfikacyjnej powiedzia„ m.in.: ‚ Sź 
w gronie b„ogos„awionych bracia i siostry zakonne, 
ktorzy wytrwali w pos„udze mi„osci i w ofiarowaniu 
udrók za blińnich’. 

W ca„ej rozciźg„osci s„owa te odnoszź sió do b„. 
Kazimiery Wo„owskiej, Lublinianki, w Zgromadzeniu 
Siostr Niepokalanego Poczócia znanej jako s. Marta 
od Jezusa. 

W przeddzien  czwartej rocznicy Jej beatyfikacji  
i zarazem w dzien  liturgicznego wspomnienia 108 
Móczennikow II wojny swiatowej, dnia 12 czerwca 
2003 roku z inicjatywy siostr niepokalanek, Instytut 
Teologii Duchowosci KUL zorganizowa„ ogolnopol-
skź sesjó naukowź na temat: ‚ Sylwetka duchowa  
b„. Marty Wo„owskiej, niepokalanki’, po„źczonź z 
uroczystym ods„onióciem pamiźtkowej tablicy na ro-
dzinnym domu B„ogos„awionej. To donios„e wyda-
rzenie, wpisujźce sió w obchody dwustulecia Archi-
diecezji Lubelskiej, swoim patronatem objź„ Metro-
polita Lubelski abp Jozef Z ycinski i Prezydent Miasta 
Lublina Andrzej Pruszkowski. Bardzo liczna obec-
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nosc siostr niepokalanek, a takz e mieszkancow ro-
dzinnego miasta b„. s. Marty, by„a wspania„ź okazjź do 
bliz szego poznania z ycia, rodzinnego domu i owcze-
snego srodowiska, a takz e apostolskiej dzia„alnosci, 
doswiadczenia mistycznego i okolicznosci móczen-
skiej smierci pierwszej b„ogos„awionej Lublinianki.  

Poniewaz  wszystko, co czyni„a w swym z yciu  
b„. Marta, by„o dla chwa„y Boga i dobra Ojczyzny, 
wióc pierwsza czósc spotkania odby„a sió w Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim, ktorego has„em uwi-
docznionym w prospekcie organowym jest ‚ Deo et 
Patriae’ Ł  Bogu i Ojczyńnie. Z„oz y„y sió na niź czte-
ry referaty, ktorych tresc Ł  z pewnym wyjźtkiem Ł  
publikujemy w niniejszym zbiorze. Otoz  biografió 
B„ogos„awionej uczestnikom sesji przybliz y„a prof. dr 
hab. Ewa Jab„onska-Deptu„a w referacie pt. Bó. Marta 
Woóowska ł  czóowiek, zakonnica, przeóoz ona. Poniewaz  
do chwili wydania ksiźz ki pani Profesor z przyczyn 
obiektywnych nie mog„a dostarczyc tekstu swego 
wystźpienia, zastópczo pos„uz ylismy sió artyku„em  
s. Angeli Zagrajek. 

Kulminacyjnym punktem tego spotkania by„a Eu-
charystia, koncelebrowana we wczesnych godzinach 
popo„udniowych w kosciele kapucynow pod prze-
wodnictwem J. E. Ks. Abp. Jozefa Z ycinskiego, ktory 
wyg„osi„ homilió. W swoim s„owie Kaznodzieja pod-
kresli„, z e w„asnie w tym kosciele w sposob niezwyk„y 
zrodzi„o sió niepokalanskie powo„anie b„. Marty Wo-
„owskiej.  
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Bezposrednio po Mszy sw., poprzedzani przez 
poczty sztandarowe szko„ niepokalanskich z ca„ej 
Polski, wszyscy zebrani przeszli procesjonalnie pod 
dom rodzinny s. Marty przy ul. Krakowskie Przed-
miescie 62 (obecnie siedziba Banku PEKAO SA). Tam 
Metropolita Lubelski dokona„ poswiócenia pamiźt-
kowej tablicy, ktorź ods„oni„ Prezydent Miasta. 

W tym miejscu warto odnotowac, z e na lewej ze-
wnótrznej scianie koscio„a Najswiótszego Zbawiciela 
na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie wsrod 
wielu tablic upamiótniajźcych lubelskie ofiary II woj-
ny swiatowej, znajduje sió takz e tablica poswiócona 
s. Marcie.  

Oby te tablice, a takz e niniejsza publikacja, utrwa-
lajźca tresc tamtego donios„ego wydarzenia w histo-
rii naszego miasta, przyczynia„y sió do upamiótnie-
nia wspania„ej sylwetki B„ogos„awionej Móczennicy 
lubelskiej, ktora moz e kiedys zostanie uznana za pa-
tronkó swego rodzinnego miasta?  

 
Ks. Prof. Dr hab. Marek Chmielewski 

dyrektor Instytutu Teologii Duchowosci KUL  
 



 
 
 

Abp Jo zef ZYCINSKI,  
Metropolita Lubelski 

 
SZLAK SWIÓ TOSCI ł  S— OWO WSTÓ PNE 

 
Z ycie s. Marty Wo„owskiej przypad„o w okresie 

burzliwych przemian spo„ecznych i politycznych. 
Urodzi„a sió w roku 1879, kiedy Polska nie istnia„a na 
mapach. Zmar„a od hitlerowskich kul w 1942 roku, 
gdy wiele osob dzieli„o niepokoj, z e Polska znowu na 
zawsze zniknó„a z map. Niespokojny czas dwoch 
wojen swiatowych i codziennych zmagan  z ludzkź 
biedź, stanowiźcź pozosta„osc epoki rozbiorow, po-
trafi„a wype„nic mi„osciź Chrystusowź, ktora objawia 
swe urzekajźce piókno nawet w doswiadczeniu naj-
wiókszych zagroz en . Jej z ycie, podobnie jak przyk„ad 
108 móczennikow wyniesionych na o„tarze przez Ja-
na Paw„a II dnia 13 czerwca 1999 roku, swiadczy iz  
nawet w obliczu najwiókszych zagroz en  i niepoko-
jow cz„owiek potrafi wydobywac z g„óbi swej duszy 
najpiókniejsze sk„adniki jednoczźce z Bogiem, nieza-
lez nie od brutalnosci z ycia i przeciwnosci losu. Nig-
dy nie nalez y tracic nadziei, ani pozwolic ogarnźc sió 
czarnym myslom. Ś aska Boz a dzia„a w najtrudniej-
szych sytuacjach, kiedy prognozy zdajź sió byc jed-
noznacznie posópne. Paradoksy Ewangelii wydajź 
plon, ktorego nie sposob zaplanowac w zdroworoz-
sźdkowych przewidywaniach.  
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Beatyfikacja wspo„czesnych móczennikow stano-
wiźca znamienny akord u schy„ku drugiego tysiźcle-
cia przypomina, iz  historió Europy kszta„towa„y nie 
tyle srodowiska butnych ideologow, co raczej co-
dzienna cicha praca siostr zakonnych i anonimowych 
swiótych, podejmujźcych w imió mi„osci do Chrystu-
sa swe obowiźzki w pejzaz u naznaczonym przez sza-
rosc i szacunek dla cierpiźcych, niepe„nosprawnych 
oraz zagubionych z yciowo. Na szczegolnź uwagó za-
s„uguje to, iz  wspomniana beatyfikacja przypad„a na 
placu Zwycióstwa, gdzie 20 lat wczesniej ten sam Pa-
piez  prosi„ Ducha Swiótego o odnowó oblicza tej sa-
mej polskiej ziemi. Zespolenie ludzkich wysi„kow z 
Boz ź „askź przynios„o owoc, ktory dla nas wszyst-
kich jawi sió jako dojrza„y i upragniony od dawna.  

Z ycie s. Marty moz e stanowic ńrod„o nadziei dla 
tych, ktorzy wsrod przeciwnosci z ycia poszukujź ob-
licza Chrystusa, zas wsrod ludzkich absurdow stara-
jź sió odkrywac Boz y sens w cieniu Chrystusowego 
krzyz a. Zarowno g„óboka duchowosc, jak i codzienna 
praktyka modlitwy u„atwia„y tó postawó, w ktorej 
mi„osc do Boga wyraz a sió w codziennym szacunku 
dla cz„owieka. Cz„owiek ten pojawia„ sió zarowno w 
postaci zaszczutych Z ydow, ktorych nalez a„o rato-
wac naraz ajźc w„asne z ycie, jak i w ubogich dzie-
ciach, ktorych wojenna zawierucha pozbawi„a ro-
dzinnego ciep„a i uczuc ze strony najbliz szych. 

Piókno ludzkiego z ycia przejawia sió w tym, iz  w 
godzinie najg„óbszych ludzkich dramatow pojawiajź 
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sió swiadkowie radykalizmu Ewangelii, ktorzy w 
godzinie najtrudniejszych wyzwan  potrafiź dawac 
swiadectwo wiernosci Chrystusowi. Ufam, iz  w 
obecnych realiach przyk„ad s. Marty bódzie stanowi„ 
z ywe ńrod„o inspiracji zarowno dla kolejnych poko-
len  Siostr Niepokalanek, jak i dla tych swiadkow 
wiary, ktorzy potrafiź mi„osc do Chrystusa stawiac 
wyz ej niz  naturalne doswiadczenie ludzkich niepo-
kojow i lókow. Ufam, iz  lektura tej ksiźz ki wyzwoli w 
wielu duszach tósknotó za szlakiem swiótych, od-
krywanym w codziennym zmaganiu z przeciwno-
sciami z ycia. B„ogos„awió na konsekwentne odkry-
wanie tego szlaku, na ktorym najpiókniejsze porywy 
ludzkiej duszy splatajź sió z poszukiwaniem „aski 
Boz ej, niosźcej poczucie sensu z ycia odkrywanego 
wowczas, gdy z naszego z ycia czynimy dar dla bliń-
nich.  

 
+ Jozef Z ycin ski 

Arcybiskup Metropolita Lubelski 
 

Lublin, 8 wrzesnia 2005 roku 
Swióto Narodzenia Najswiótszej Marii Panny 
 



 
 
 

Matka Nina MICHALAK,  
Przeżozona Generalna 

 
POWITANIE UCZESTNIKO W SYMPOZJUM 

 
Niech bódzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Bardzo sió cieszó, z e przypad„ mi w udziale za-

szczyt, by w imieniu Zgromadzenia Siostr Niepoka-
lanek powitac wszystkich dostojnych i drogich sercu 
uczestnikow sympozjum. 

Gorźco witam obecnego posrod nas J. E. Ks. Abp. 
Prof. Dr. hab. Jozefa Z ycinskiego, Metropolitó Lubel-
skiego. Juz  na poczźtku pragnó wyrazic s„owa uzna-
nia i wdziócznosci, z e mimo tak wielu zajóc, Ksiźdz 
Arcybiskup przyjź„ zaproszenie, by przewodniczyc 
dzisiejszej Ofierze Eucharystycznej. Jednoczesnie 
dziókujó, z e tak po ojcowsku Ł  jak dobry Pasterz Ł  w 
czasie poprzedzajźcym dzisiejszź uroczystosc, udzie-
la„ nam cennych wskazowek i rad. 

S„owa powitania kierujó takz e do J. M. Ks. Prof. 
Dr. hab. Andrzeja Szostka MIC, Rektora Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, dziókujźc za przyjócie nas 
w ‚ kulowskim domu’, ktorego Ksiźdz Rektor jest 
gospodarzem. Dziókujó za obecnosc wsrod nas. 

Najserdeczniej witam obecnego wsrod nas Pana 
Andrzeja Pruszkowskiego, Prezydenta Miasta Lubli-
na i dziókujó, z e przyjź„ nasze zaproszenie. Cieszymy 
sió, z e to Pan Prezydent Ł  gospodarz Miasta Lublina 



14 Matka Nina Michalak  
 

Ł  dokona ods„oniócia tablicy pamiźtkowej umiesz-
czonej na rodzinnym domu b„. s. Marty Wo„owskiej. 

Gorźce s„owa powitania kierujó do dyrektora In-
stytutu Teologii Duchowosci KUL ks. prof. dr. hab. 
Marka Chmielewskiego. Rownoczesnie wyraz am 
swojź g„óbokź wdziócznosc za trud i wielkie zaanga-
z owanie Ksiódza Profesora w„oz one w organizacjó 
dzisiejszego sympozjum i ca„ej uroczystosci.  

Bog zap„ac! 
Z wielkź radosciź witam dostojnych prelegentow 

dzisiejszego sympozjum: czcigodnego o. dr. Gabriela 
Bartoszewskiego, kapucyna z Warszawy, prof. dr. hab. 
Ewó Jab„onskź-Deptu„a, profesora KUL i wychowan-
kó szymanowskź, wspomnianego juz  wczesniej ks. 
prof. Marka Chmielewskiego oraz s. M. Wawrzynó 
Ł  niepokalankó i wychowankó Szymanowa. 

Zanim oddam g„os naszym prelegentom, niech mi 
bódzie wolno powitac rodzinó i krewnych naszej b„. 
s. Marty, ktora na dzisiejszź uroczystosc przyjecha„a 
z Ameryki i z Anglii. Serdecznie witamy! 

Witam wszystkich zgromadzonych w auli czci-
godnych kap„anow, zarowno diecezjalnych jak za-
konnych, a w szczegolny sposob ks. Kazimierza Woj-
towicza, zmartwychwstanca, oraz wszystkie drogie 
siostry zakonne. 

Witam prezesa Rodziny Jaz„owieckiej Ł  pana Ja-
na Gromnickiego i rodzinó b„. M. Marceliny Darow-
skiej, za„oz ycielki Zgromadzenia. 

Najserdeczniej witam dawne i obecne wycho-
wanki naszego Zgromadzenia.  
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Witam mieszkancow Lublina! 
W sposob szczegolny cieszy mnie obecnosc dele-

gacji ze S„onima Ł  miejsca móczenskiej smierci na-
szych Siostr. Witam wszystkich, takz e gosci i przyja-
cio„ Zgromadzenia oraz delegacje siostr z poszcze-
golnych domow naszego Zgromadzenia, nawet z da-
lekiego Jaz„owca. 

 

‚ By„ cz„owiek, w ktorym moja ziemia ujrza„a, 
Z e jest zwiźzana z niebem. 
By„ taki cz„owiek, byli ludzie i ciźgle tacy sź 
Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie 
Nowego istnienia,  
Jest Ojczyznź, bowiem w niej dom Ojca sió poczyna, 
Z niej sió rodzi’ (Jan Pawe„ II). 

W bulli Incarnationis misterium, og„aszajźc Rok Ju-
bileuszowy 2000, Ojciec swióty Jan Pawe„ II napisa„: 
‚ W ciźgu dwoch tysiócy lat od narodzenia Chrystusa 
zawsze obecne by„o swiadectwo móczennikow. Takz e 
nasze stulecie, zbliz ajźce sió ku koncowi, wyda„o 
bardzo wielu móczennikow, ktorzy poniesli smierc 
przede wszystkim jako ofiary nazizmu i komunizmu. 
Ludzie z wszystkich warstw spo„ecznych cierpieli za 
wiaró, p„acźc krwiź za przynalez nosc do Chrystusa  
i do Koscio„a, lub znoszźc odwaz nie wieloletnie 
uwiózienia i roz norakie udróki, aby nie poddac sió 
naciskom ideologii, ktora przerodzi„a sió w bezlitos-
nź dyktaturó’ (nr 13). 

Takim swiadectwem przemowi„ takz e Koscio„ w 
Polsce, w swej niedawnej historii. Okres II wojny Ł  
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okupacji hitlerowskiej i radzieckiej w latach 1939-
1945 by„ bowiem czasem niezwykle krwawego prze-
sladowania Koscio„a. Jak podajź statystyki, surowe 
represje ze strony hitleryzmu dotknó„y 6.367 osob du-
chownych, z ktorych 2.801 osob ponios„o smierc. Ro-
dzi sió wióc pytanie: ilu tak naprawdó by„o tych, kto-
rzy odeszli w ten sposob? Ojciec swióty w Liscie apo-
stolskim Tertio millennio adveniente pisze, z e ‚ sź to czó-
sto móczennicy nieznani, jak gdyby nieznani z o„nierze 
wielkiej sprawy Boz ej’ (nr 37). I dlatego ich swiadec-
twa nie powinny zostac zapomniane w Kosciele. 

Dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, podczas 
VII pielgrzymki Ojca swiótego do Polski dane nam 
by„o przez yc wyniesienie do chwa„y o„tarzy 108 Mó-
czennikow II wojny swiatowej, a wsrod nich dwoch 
siostr niepokalanek: s. Ewy od Opatrznosci Noiszew-
skiej i s. Marty od Jezusa Wo„owskiej. 

Mysló, z e dzisiejsza uroczystosc Ł  zarowno sym-
pozjum, Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. 
Abp. Jozefa Z ycinskiego, jak i akt ods„oniócia tablicy 
pamiźtkowej b„. s. Marty Wo„owskiej jest skromnź 
odpowiedziź na wo„anie Papiez a Polaka: ‚Trzeba, 
az eby koscio„y lokalne, uczyni„y wszystko dla za-
chowania pamióci tych, ktorzy poniesli móczenstwo’ 
(Homilia podczas Mszy sw. beatyfikacyjnej). 

Stoimy dzisiaj przed ‚ frontonem przesz„osci’ Ł  
jak mowi„ Jan Pawe„ II Ł  ktora dla nas zamyka sió  
i rownoczesnie otwiera. Powracajmy na kaz de miej-
sce, na ktorym umiera„ cz„owiek. A jeszcze bardziej 
na miejsce, na ktorym sió urodzi„. 
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‚ Jakby nasieniem krwi Ł  mowi„ sw. Augustyn Ł  
wype„niona jest móczennikami ziemia, i z tego nasie-
nia wyros„o z niwo Koscio„a. Bardziej obwieszczajź 
Chrystusa zmarli niz  z ywi’. Dzis Go obwieszczajź i 
dzis Go g„oszź. Milczy józyk, ale rozbrzmiewajź czy-
ny. I dlatego stanowiź oni dla nas wzor do naslado-
wania. To w„asnie z ich krwi, z przyk„adu z ycia, 
mamy czerpac moc i si„ó do codziennej ofiary, jakź 
kaz dy z nas ma sk„adac Bogu ze swojego z ycia. 

W jednym z listow pisanych przez b„. s. Martó 
Wo„owskź do owczesnej prze„oz onej generalnej s. Fi-
lomeny Nowowiejskiej czytamy: ‚ Zrozumia„am tez  
lepiej s„owa Matki Marceliny Darowskiej, powie-
dziane mi w lecie: »daj Panu Jezusowi obracac sobź 
jak Mu sió podoba, bo On musi miec swoich ludzi 
giótkich w Jego róku, dla spraw swoich…’ (Jaros„aw 
13 III 1918). 

Dziókujó serdecznie Czcigodnym Ojcom Kapu-
cynom za moz liwosc sprawowania Eucharystii pod-
czas naszego sympozjum w„asnie w tej swiźtyni,  
w ktorej s. Marta uswiadomi„a sobie swoje powo„anie 
zakonne. 

Czcigodny Ksióz e Arcybiskupie, pokornie prosi-
my o pasterskie b„ogos„awienstwo, niech ono umocni 
nas do dawania swiadectwa. Towarzyszy nam bo-
wiem swiadomosc, z e ‚ jakimi my jestesmy, takie sź 
czasy’.  

Czcigodny Panie Prezydencie, z serca przepe„-
nionego wdziócznosciź najserdeczniej dziókujó za 
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ods„oniócie tablicy pamiźtkowej na rodzinnym domu 
b„ogos„awionej s. Marty Wo„owskiej. Wyraz am ra-
dosc i podziókowanie za wielkź z yczliwosc i otwar-
tosc z jakź przyjź„ Pan Prezydent zaproszenie na dzi-
siejszź uroczystosc. 

Mam nadziejó, z e ta pierwsza b„ogos„awiona Lu-
blinianka, jakź jest s. Marta Wo„owska, bódzie oró-
dowa„a za mieszkancami Lublina i wyprosi potrzeb-
ne temu spo„eczenstwu „aski. Rownoczesnie ufam, z e 
w„asnie w tym miescie, b„. Marta bódzie otoczona 
szczegolnym kultem. 

W sposob szczegolny dziókujó panu Kazimie-
rzowi Stasz, artyscie-rzeńbiarzowi, ktory wykona„ 
tablicó pamiźtkowź b„. s. Marty. 

Wszystkim, ktorzy przyczynili sió do przygoto-
wania tej uroczystosci serdecznie dziókujó.  

Bog zap„ac! 



 
 
 

S. Angela ZAGRAJEK 
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‚ Ja nic nie chcó! Wszystko mi dobre! Chcó tylko 

woli Boz ej’1.  
Te s„owa b„. Marceliny Darowskiej by„y zapewne 

dewizź z ycia b„. s. Marty od Jezusa, ktora szuka„a 
woli Boz ej i usilnie stara„a sió pe„nic jź w najdrobniej-
szym szczegole, nawet, jesli po ludzku wydawa„o sió, 
z e przekracza to jej si„y. Wzorem takiej postawy by„a 
dla niej z ca„ź pewnosciź b„. Matka Marcelina Da-
rowska. To wielkie zawierzenie doprowadzi„o jź do 
móczenstwa, ktore Jan Pawe„ II potwierdzi„, gdy 13 
czerwca 1999 roku wsrod 108 Móczennikow II wojny 
swiatowej wynios„ jź wraz z s. Ewź Noiszewskź do 
chwa„y o„tarzy. Z ycie B„ogos„awionej by„o niemalz e 
rozpióte miódzy skrajnymi doswiadczeniami. Z jed-
nej strony doswiadczy„a bowiem wielkiego szczóscia 
i beztroski, a z drugiej Ł  cierpienia, bolu i dojmujźcej 
samotnosci; dostatku graniczźcego ze zbytkiem i g„o-
du. Obsypywana by„a „askami nadzwyczajnymi, ale 
tez  doswiadczy„a osch„osci i duchowego opuszcze-
nia. A wszystko zaczó„o sió ca„kiem zwyczajnie. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
1 Zawsze b—d— z wami. Mys li i modlitwy Bóogosóawionej Matki Marceliny, 

Szymanow 1997. 
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B„ogos„awiona s. Marta od Jezusa (Kazimiera Wo-
„owska) urodzi„a sió 12 pańdziernika 1879 roku w 
Lublinie jako najm„odsze dziecko Jozefa Wo„owskie-
go i Marii z Buszczynskich. W ziemiansko-inteligen-
ckiej rodzinie Wo„owskich przywiźzywano ogromne 
znaczenie zarowno do rozwoju intelektualnego jak  
i do g„óbokiej formacji religijnej dzieci. To tu ma„a 
Kazia uczy„a sió kszta„towac swoj charakter, co za-
owocowa„o w pońniejszym z yciu otwartosciź na po-
trzebujźcych i to niezalez nie od tego kim byli, poczu-
ciem obowiźzkowosci i odwagź w podejmowaniu 
trudnych wyzwan , chocby po ludzku wydawa„y sió 
nie do zrealizowania. 

Dziecinstwo mia„a radosne, a nawet beztroskie. 
W notatce autobiograficznej z 1940 roku okresla ten 
okres jako czas, kiedy by„a bardzo pieszczona. Nie-
stety to Ł  moz na by rzec Ł  sielskie dziecinstwo nie 
mia„o trwac d„ugo. W wieku 13 lat by„a swiadkiem 
d„ugiej, cióz kiej choroby, a potem smierci ukochanej 
matki. Doswiadczenie to by„o tym bolesniejsze, z e  
w jakis sposob czu„a sió winna cierpien  ukochanej 
osoby. W notatce autobiograficznej tak o tym pisa„a: 
‚ Bolem mego dziecinstwa by„a ta cióz ka choroba 
matki mej, spowodowana moim urodzeniem. Ciźgle 
mysla„am, z e gdybym nie z y„a, nie cierpia„aby tak 
strasznie przez lat 13. Zaufana panna s„uz źca objasni-
„a mnie w tym z pewnym z alem do mnie’2. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
2 S. Marta od Jezusa, Notatka, [S„onim] jesien  1940 (AZNP, sygn.  

K II 2.1). 
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Tak oto cierpienie po raz pierwszy pojawi„o sió  
w z yciu B„ogos„awionej, aby towarzyszyc jej juz  stale. 
Moz na powiedziec, z e stanie sió jej nieod„źcznym 
towarzyszem. Przy tej okazji pozna„a tez , jak bardzo 
mogź ranic ludzkie s„owa. 

Smierc matki rozpoczó„a nowy okres w jej z yciu. 
Od tej chwili szczegolny wp„yw na kszta„towanie 
osobowosci m„odej Kazimiery mia„ ojciec i atmosfera 
domu o silnych tradycjach patriotycznych, ktory  
w tym czasie sta„ sió osrodkiem skupiajźcym lubel-
skź inteligencjó. Mimo iz  by„a najm„odsza z rodzen-
stwa, to jednak zosta„a dopuszczona do wspo„odpo-
wiedzialnosci za dom. 

Kolejnym bolesnym doswiadczeniem by„a cióz ka 
choroba umys„owa, a pońniej smierc Wincentego Ł  
jedynego brata. Oba wydarzenia zarowno smierc 
matki w 1893 roku, jak i smierc brata w 1896 roku w 
sposob znaczźcy zmieni„y z ycie rodziny Wo„owskich, 
bo naznaczy„y je cierpieniem. Wydarzenia te sta„y sió 
szczegolnie dotkliwym ciosem dla ojca, ktory pod-
upad„ na zdrowiu i zmar„ na atak serca w roku 1899. 
Jednak ostatnie trzy lata jego z ycia, to okres szcze-
golnie bliskich relacji z dorastajźcź Kaziź, starajźcź 
sió mu pomoc przetrwac ten trudny czas, ktory prze-
ciez  dla niej samej tez  nie by„ „atwy, bo obfitowa„  
w nowe doswiadczenia. By„ jednak czasem bardzo 
intensywnego dojrzewania, bo z ycie jź hartowa„o.  
W konsekwencji stawa„a sió coraz bardziej odpowie-
dzialna i silniejsza fizycznie. Jak sió pońniej okaza„o, 
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czas ten mia„ byc pierwszym okresem przygotowania 
do zadan , ktore z woli Boz ej mia„y przed niź stanźc. 

Po raz pierwszy Bog zako„ata„ do serca m„odej 
wowczas, bo zaledwie dziewiótnastoletniej Kazimie-
ry 1 listopada 1898 roku, gdy w kosciele kapucynow 
w Lublinie zrozumia„a, z e to w„asnie w zgromadze-
niu niepokalanek Pan wybra„ jej miejsce ‚ na we-
wnótrzne przerobienie i smierc sobie’. To niewźtpli-
wie mistyczne doswiadczenie rozpoczó„o ten szcze-
golny kontakt pońniejszej s. Marty z Matkź Marcelinź 
Darowskź, ktora rozpocznie w ten sposob kszta„to-
wanie swej duchowej corki. W notatce autobiogra-
ficznej tak wspomina to szczegolne doswiadczenie: 
‚ W czasie tej Mszy swiótej zasz„o cos, czego do dzis 
dnia wyt„umaczyc sobie nie mogó. Modli„am sió, do-
brze mi by„o [§ ] oddawa„am sió Panu Jezusowi na 
wszystko. Wtem w duszy stanó„a mi Mateczka [Mar-
celina Darowska Ł  przyp. aut.] z jakźs drugź, bar-
dzo jej bliskź duszź; potem zrozumia„am, z e to by„a 
s. Paula. Stanó„o mi Zgromadzenie nasze jako wolź 
Boz ź mi przeznaczone i jednoczesnie g„owne zasady 
i cechy Zgromadzenia. Od tej Mszy sw. znam Ma-
teczkó i znam ducha Zgromadzenia’3. 

Jak silne musia„o byc to przez ycie, moz e swiad-
czyc fakt, z e nie usz„o ono uwagi otoczenia, bo Ł  jak 
zapisa„a po latach Ł  zwroci„a na to uwagó jej siostra 
Adzia, kiedy obie wraca„y z koscio„a. Wszystko co 
przez y„a zachowa„a na razie g„óboko w swoim sercu. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

3 Tamz e. 
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Zapewne takz e dlatego, z e jej natura wszystkimi si-
„ami broni„a sió przed z yciem zakonnym. Wychowa-
na w zamoz nym domu pokocha„a to swiatowe z ycie, 
pragnó„a z ycia rodzinnego, a uczucia sk„ania„y jź ku 
Ł  jak sama wspomina„a Ł  cz„owiekowi bardzo 
wartosciowemu.  

W czasie wspomnianej Mszy sw. Objawione jej 
zosta„y takz e inne wydarzenia z jej z ycia, bo jak zapi-
sa„a: ‚ Pokaza„ mi Pan Jezus ca„e moje z ycie Ł  jak-
bym je wtedy przez y„a. Pokaza„ mi Pan Jezus bliskź 
smierc mego ukochanego ojca, a takz e paró zewnótrz-
nych zdarzen, ktore sió co do joty sprawdzi„y’4. 

To doswiadczenie mistyczne, w ktorym pozna„a 
swoje przysz„e losy, powtorzy„o sió w z yciu B„ogo-
s„awionej, gdy bódzie juz  zakonnicź. Czy w ktoryms 
z nich pojawi„a sió takz e zapowiedń móczenskiej 
smierci, pozostanie dla nas tajemnicź, ale sźdzźc 
zw„aszcza z pońniejszych zapisow moz na przypusz-
czac, z e w jakiejs formie taka zapowiedń sió pojawi„a. 
To, co przez y„a, rozpóta„o burzó w jej duszy, ktorź 
przez ywa„a samotnie, bo nikogo nie chcia„a wtajem-
niczac w swoje przez ycia. Rok 1899 by„ szczegolnie 
dla niej trudny, a zarazem prze„omowy. Odwiedzi„a 
Jaz„owiec, gdy wraca„a ze swojź bratowź z Marien-
badu i Ł  jak sama zapisa„a Ł  mia„a wraz enie, z e 
‚ wszystkie diab„y z ca„ej Ma„opolski na niź napa-
d„y’. Z drugiej jednak strony powroci„y przez ycia  
z 1 listopada tegoz  roku i wprowadza„y ‚ jakźs ja-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

4 S. Marta od Jezusa, Notatka o pocz„tkach Maciejowa, Maciejow 1923. 



24 S. Angela Zagrajek  
 

snosc do duszy’. Po powrocie do domu rzuci„a sió w 
wir z ycia towarzyskiego, ktore zosta„o przerwane 
przez krotkź, ale cióz kź chorobó ojca i wreszcie jego 
smierc. Po tych bolesnych doswiadczeniach posta-
nowi„a, z e ‚ d„uz ej opierac sió nie bódzie’. Zanim 
jednak stanó„a w Jaz„owcu, by rozpoczźc z ycie za-
konne, musia„a stoczyc jeszcze jednź walkó, ktorej 
przyczynź byli takz e nieprzychylnie nastawieni do 
Zgromadzenia duchowni, ale tu juz  zwycióz y„a „aska 
Boz a. Na polecenie jednego z jezuitow, pod kierun-
kiem ktorego odprawia„a rekolekcje przed wstźpie-
niem, napisa„a wprawdzie list do Matki Marceliny 
Darowskiej z prosbź o odpowiedń na g„owne zarzuty. 
Pokorna odpowiedń, jakź otrzyma„a, tylko utwierdzi„a 
w niej decyzjó wstźpienia do Zgromadzenia.  

Po raz pierwszy bezposrednio spotka„a sió z b„. 
Marcelinź w wigilió Zielonych Swiźt 1900 roku w Ja-
„owcu, ale Ł  jak sama zapisa„a Ł  mia„a wraz enie, z e 
dobrze jź zna. Do Zgromadzenia ostatecznie wstźpi„a 
4 listopada 1900 roku. Niestety, nie by„ to koniec we-
wnótrznych walk i rozterek. W postulacie by„y one 
tak silne, z e jeszcze po latach pisa„a o tym w sposob 
bardzo obrazowy: ‚ Cióz ki mia„am postulat. Zgro-
madzenie wydawa„o mi sió dzie„em ludzkim nie Bo-
z ym. Wszystkie diab„y rozrywa„y mź duszó Ł  zosta-
„am jedynie na s„owo Matki [§ ]. Moz esz jechac Ł  
furta otwarta Ł  a ja Mateczce na to, z e jej najca„ko-
wiciej ufam i polegam na jej zdaniu, jez eli mysli, z e 
mam powo„anie, to chocbym mia„a piek„o w duszy 
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Ł  zostanó. A Matka na to: Od pierwszej chwili, 
gdym ció zobaczy„a, ani chwili nie wźtpió, z e masz 
powo„anie do nas’5. 

Zosta„a i wkrotce przyjó„a imió s. Marty od Jezu-
sa, ale trud realizacji wymagan  Boz ych, ktore nieraz 
wydawa„y sió przerastac jej si„y i zmagania z w„a-
snym bardzo dynamicznym temperamentem, bódź 
jej towarzyszyc do konca z ycia. Wszystko chcia„a zro-
bic, wszystkiemu zaradzic, kaz demu pomoc, a ponie-
waz  nie by„o to moz liwe, bo Ł  jak zapowiedzia„ jej to 
Pan Jezus Ł  czósto nie znajdywa„a zrozumienia w 
otoczeniu, a czasem brakowa„o si„, zw„aszcza juz  w 
pońniejszym latach, gdy pojawi„a sió choroba serca. 
S. Gabriela od Woli Boz ej (Nowosielecka) pisa„a z ar-
tobliwie: ‚ S. Marta lubi pospiech i bywa, z e ma pre-
tensje, z e cos nie zosta„o wykonane wczoraj, chociaz  
ona pomysla„a dzisiaj’6. To, z e nie bódzie „atwo, mia-
„a zapowiedziane w momencie powo„ania, bo prze-
ciez  klasztor mia„ stac sió dla niej miejscem we-
wnótrznego przerobienia i ‚ smierci sobie’. 

Juz  pierwsze lata z ycia zakonnego nie by„y „atwe, 
bo Pan Bog udziela swych szczegolnych „ask rzadko, 
a pozwala doswiadczac wielu walk wewnótrznych. 
By„ to czas Ł  jak sió pońniej okaza„o Ł  zbawienny, 
czas przygotowania do zadan , ktore niebawem mia„y 
przed niź stanźc. Osobowosc s. Marty kszta„towa„a 
sió g„ownie pod wp„ywem za„oz ycielki b„. Marceliny 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

5 Tamz e.  
6 S. Gabriela do s. Cecylii Nowosieleckiej, Maciejow 3 XI 1938. 
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Darowskiej, najpierw w sposob duchowy we wspo-
mnianym juz  doswiadczeniu z 1 listopada 1898 roku, 
potem bezposrednio w pierwszych latach formacji, 
nastópnie przez korespondencjó, a po smierci przez 
wewnótrzny duchowy kontakt. Stźd, a takz e z mi-
stycznego zjednoczenia z Bogiem, przychodzi„o 
wsparcie w chwilach trudnych, gdy brak„o si„, a do 
serca chwilowo zakrada„o sió zwźtpienie. 

Bezposrednio po z„oz eniu profesji wieczystej m„o-
dziutka s. Marta stawiana by„a czasem wobec zadan  
trudnych nawet dla starszych od niej osob. Przez 10 
lat pe„ni„a roló asystentki w roz nych domach Zgro-
madzenia. Ceni„a sobie ten trudny czas, bo nauczy„a 
sió wtedy pe„nego zaufania Panu. Wewnótrznie prze-
czuwa„a, z e Bog wzywa Zgromadzenie i jź w sposob 
szczegolny do dzia„alnosci misyjnej. Moz na wióc 
rzec, z e by„ to kolejny etap w przygotowaniu s. Mar-
ty do zadan , ktore wkrotce mia„y nastźpic. Wyjźtko-
wo bogate w „aski nadzwyczajne by„y lata 1917-1918. 
Jest to czas, w ktorym szczegolnie objawiajź sió owe 
kontrasty, o ktorych by„a juz  mowa. Z jednej bowiem 
strony zadanie mia„a bardzo trudne jako asystentka 
s. Aleksandry w domu jaros„awskim. Ze wzglódu na 
trwajźcź wojnó ukrainskź kontakt z Jaz„owcem by„ 
ograniczony, w domu panowa„ g„od, a prze„oz ona 
dosyc bezradna, jak okresla s. Aleksandró po latach 
w liscie poufnym do s. Gertrudy Skorzewskiej. Z 
drugiej strony to czas, kiedy Pan Jezus niemalz e za-
lewa swojź s„uz ebnicó takź ilosciź „ask, z e Ł  jak sa-
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ma pisze Ł  nieraz b„aga„a Go, by jej tyle nie dawa„, 
bo boi sió, z eby cos na zewnźtrz sió nie okaza„o. Z 
jednego z takich doswiadczen  zdaje relacjó s. Gertru-
dzie we wspomnianym juz  liscie: ‚ Raz, ale to by„ 
chyba jakis cud, zobaczy„am na swoim sercu, wspar-
tź g„owó Chrystusa bardzo zbola„ź w cierniowej ko-
ronie. Co wtedy by„o miódzy nami§  tego nie potra-
fió powiedziec nawet Siostrze Jedynej, przed ktorź 
nie tylko nie mam tajemnic, ale wszystko mi z Niź 
wspolne, to zrozumiemy dopiero w niebie’7. 

Dzia„anie „aski jest w owym czasie tak intensyw-
ne, z e s. Marta nie tylko ba„a sió, z eby nikt nie za-
uwaz y„ tego, co sió z niź dzieje, ale takz e nie bardzo 
rozumia„a, dlaczego nagle doswiadcza„a takiej obfi-
tosci. Pan Jezus odpowiedzia„ jej krotko: ‚ pońniej nie 
bódzie czasu’8. Co znaczy„y te s„owa i jak bardzo by-
„y prawdziwe, mia„a dowiedziec sió juz  wkrotce. 
Trudnosc czekajźcych jź zadan  mog„a tylko przeczu-
wac, gdy Pan stawia„ jej pytanie, czy sió nie lóka tego, 
z e w pracy, ktora jź czeka, bódzie sama, niezrozu-
miana przez Zgromadzenie. Niesiona „askź Boz ź, jak 
zapewnia s. Gertrudó, odda„a sió na wszystko.  

W 1917 roku, ale jeszcze przed wyjazdem do Ja-
ros„awia, w Nowym Sźczu mia„o miejsce jeszcze jed-
no znaczźce doswiadczenie. Nastźpi„o duchowe spo-
tkanie z b„. Marcelinź Darowskź. Spotkanie, ktore by-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

7 S. Marta od Jezusa do s. Gertrudy od Niep. Pocz. NMP, Maciejow  
2 VIII 1927. 

8 Tamz e. 
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„o nagrodź za szczegolny akt pos„uszenstwa, ale tak-
z e waz ne z tego powodu, z e us„ysza„a wezwanie: 
‚ Daj sió Panu Jezusowi obracac sobź Ł  jak Mu sió 
podoba’9.  

Boz e wezwanie do pracy misyjnej na Kresach 
Wschodnich zaczó„o sió realizowac poprzez ksióz nź 
Marió Lubomirskź, ktora w maju 1919 roku zwroci„a 
sió do siostr z prosbź o zorganizowanie sierocinca dla 
sierot wojennych na Wo„yniu. By„ to trudny czas 
wojny polsko-ukrainskiej, ale s. Filomena Ł  prze„o-
z ona generalna Zgromadzenia Ł  mimo trwajźcych 
jeszcze dzia„an  wojennych, podjó„a decyzjó objócia 
proponowanej pracy i powierzy„a organizacjó domu 
dla sierot wojennych na Wo„yniu s. Marcie. Od tej 
decyzji rozpoczź„ sió najtrudniejszy etap dzia„alnosci 
B„ogos„awionej. 

14 czerwca 1919 roku wyruszy„a do nowych za-
dan  bez z adnych wskazowek, lecz z mottem prze-
wodnim, jakim by„y s„owa Matki Marceliny: ‚Trzeba 
tylko zaczźc’. Sama tak wspomina te poczźtki:  
‚ W kaz dej okolicznosci brzmia„y mi s„owa Mateczki 
wyrzeczone kiedys we snie do s. Aleksandry: »Trze-
ba tylko zaczźc…. Ł  To by„y s„owa nie tylko dla nas, 
ale dla ca„ych Kresow. Trzeba by„o tylko zaczźc, 
wszystko od fundamentow, w tym zdzicza„ym kraju, 
zaczźc od zapalenia lampki w kosciele kowelskim, bo 
ludzie zapomnieli widocznie o tym zwyczaju. Zaczźc 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
9 S. Marta od Jezusa, Notatka o pocz„tkach Maciejowa, Maciejow 1923; 

List do s. Filomeny, Jaros„aw 13 III 1918. 



 Bó. Marta Woóowska (1879-1942) ł  rys biograficzny 29 
 

od podstaw elementarnych cywilizacji chrzescijan-
skiej, zaczźc od zaorania dziesiócin ziemi zaros„ej bu-
rzanami na wysokosc cz„owieka’10. 

Trzeba by„o (tylko albo az ) zaczźc na tych obsza-
rach, ktore s. Marta nazywa ‚ zdzicza„ym krajem’. 
Nie ma w tym przesady, bo by„y to tereny wynisz-
czone krwawymi walkami i konfliktami narodowo-
sciowo-religijnymi. S. Marta by„a przekonana, z e to 
sama Matka Marcelina pos„a„a jź do tego ludu, ktory 
przeciez  tak bardzo ukocha„a. Potwierdzeniem tego 
moz e byc fakt, z e gdy oglźda„a w lipcu 1919 roku 
Maciejow i zastanawia„a sió, co by powiedzia„a Ma-
teczka, gdyby sió osiedli„y w starej siedzibie i w„a-
snosci popow, mia„a widzenie b„. Matki Marceliny, 
ktora zapewni„a, ‚ z e oni [popi Ł  przyp. aut.] juz  tu 
nie wrocź’. Moz na powiedziec, z e najpierw w 
Kowlu, a potem w Maciejowie dokona„y sió rzeczy 
niemoz liwe. Na poczźtku niepokalanki objó„y opiekź 
oko„o 50 sierot wojennych, zebranych dos„ownie z 
pol i lasow. Potem ta liczba znacznie sió powiókszy„a. 
Nic dziwnego, z e ludzie patrzyli z podziwem na pra-
có siostr. Siostra Marta zanotowa„a: ‚ Ludzie dziwiź 
sió, jakim sposobem bez grosza w„asnego, z tak bar-
dzo ma„ź zapomogź zak„ad stanź„: 170 dzieci wy-
chowuje sió stale. Paró siostr z poswióceniem pracuje 
i daje radó. Podziwiajź naszź energió, a tymczasem 
nie wiedzź, z e sprawa jest Boz a, kieruje niź Matka 
Marcelina z nieba, my zas codziennie robimy tylko 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

10 S. Marta od Jezusa, Notatka o pocz„tkach Maciejowa, Maciejow 1923.  
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to, co okolicznosci za konieczne wykazujź i podzi-
wiamy cuda Boz e’11. 

S„owa te swiadczź o g„óbokiej wierze, ktora po-
zwala isc slepo przed siebie, ufajźc, z e jest to wolź 
Boz ź. Pole pracy by„o ogromne, bo Ł  jak pisze s. Mar-
ta w sprawozdaniu na Kapitu„ó 1922 roku Ł  dom by„ 
wrócz oblóz ony nie tylko przez sieroty wojenne, ale 
takz e przez repatriantow wracajźcych z Rosji, a ich 
stan okresla jako rozpaczliwy. Ogromnź pomocź dla 
siostr by„a w tym czasie dzia„alnosc amerykanskiej 
misji Czerwonego Krzyz a, ktora przychodzi„a ze zna-
czźcź pomocź materialnź. Przychylnie do dzia„alno-
sci Zgromadzenia odnosi„y sió tez  organizujźce sió 
w„adze polskie, ktore docenia„y rzetelnź pracó i umie-
jótnosci w pracy z dziecmi, dlatego tez  Rada Opie-
kuncza przys„a„a nauczycielki z Warszawy, aby na-
uczy„y sió, jak postópowac z dziecmi tak g„óboko 
zranionymi przez wydarzenia wojenne.  

Nie brakowa„o jednak tez  trudnosci, bo nie wszy-
scy byli zachwyceni tym, co dzia„o sió w Kowlu,  
a potem w Maciejowie. Trudnosci pojawia„y sió szcze-
golnie ze strony socjalistow, ktorzy przede wszyst-
kim utrudniali uzyskanie pozwolenia na objócie by„ej 
siedziby popow na zak„ad, mimo z e budynek sta„ 
pusty i niszcza„. Pomoc przysz„a z dwoch stron: po 
pierwsze by„a to z yczliwosc ks. bp. Ignacego Dubow-
skiego, ktory publicznie powita„ siostry po swoim 
powrocie z niewoli bolszewickiej, a potem probowa„ 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

11 Tamz e.  
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interweniowac u w„adz w sprawie Maciejowa. Sku-
teczniejsza okaza„a sió jednak pomoc w„adz amery-
kanskiego Czerwonego Krzyz a, ktorych pe„ne obu-
rzenia listy sprawi„y, z e pozwolenie na objócie domu 
przysz„o w kilka dni.  

S. Marta sprawi„a, z e dom w Maciejowie sta„ sió 
ostojź dla rzesz biedakow szukajźcych tam wsparcia 
ekonomicznego oraz dla m„odziez y zwracajźcej sió o 
pomoc w sprawie wyboru drogi z yciowej. Przycho-
dzili nawet popi i rabini proszźcy o radó w sprawie 
edukacji i ma„z enstwa dzieci, a takz e m„odzi kap„ani 
przekradajźcy sió przez granicó. Siostra Marta, choc 
zmóczona borykaniem sió z roz nymi problemami 
domu, zawsze znajdowa„a czas, gdy tylko ktos po-
trzebowa„ pomocy. Docenia„ tó dzia„alnosc bp Adolf 
Szelźz ek, ktory przyjez dz a„ do Maciejowa, by zasió-
gnźc opinii s. Marty w sprawach diecezji. W 1926 ro-
ku w„adze swieckie przyzna„y s. Marcie Z„oty Krzyz  
Zas„ugi za wybitnź pracó oswiatowź i opiekunczź na 
Kresach. Moz na powiedziec, z e na kaz dym kroku 
spe„nia„y sió s„owa Pana Jezusa, ktore us„ysza„a w 
okresie szczegolnych „ask: ‚ Przez wszystko ció prze-
prowadzó i wszystko sam za ciebie zrobió’12. 

Pierwszy okres prze„oz enstwa s. Marty w Macie-
jowie (1919-1928) by„ z jednej strony bardzo owocny, 
bo uda„o sió wiele osiźgnźc i praca przynosi„a efekty. 
Z drugiej jednak strony nie by„ pozbawiony momen-
tow trudnych. Juz  kilka miesiócy po rozpoczóciu 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
12 S. Marta od Jezusa do s. Gertrudy, Maciejow 14 VIII 1926. 
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pracy w Maciejowie siostry wraz z dziecmi musia„y 
opuscic placowkó i udac sió do Szymanowa, bo roz-
poczó„a sió wojna polsko-bolszewicka i pozostawanie 
na Wo„yniu by„o zbyt niebezpieczne. S. Marcela od 
Ducha Swiótego tak wspomina ten moment: ‚ By„ to 
rok 1920. Do Szymanowa zjecha„ ewakuowany Ma-
ciejow: kilka siostr i t„umik ma„ych dzieci krotko 
przystrzyz onych w popielatych sukienkach. Dzieci 
by„y sierotami z kresow, mowi„y z ruska, by„y biedne 
[§ ]. S. Marta mia„a wymióty habit, zab„ocone trze-
wiki, zmóczonź wymizerowanź twarz, a dzieci gar-
nó„y sió do niej jakby by„a matkź rodzonź. [§ ] Ko-
cha„a je najwidoczniej’13. 

Trzeba pamiótac, z e jest to czas, gdy s. Marta krź-
z y miódzy Szymanowem a Warszawź, aby odzyskac 
utracony Maciejow. Bolesnie przez ywa tez  fakt, z e to, 
co zosta„o z takim trudem zbudowane w ciźgu kilku 
miesiócy, teraz jest bezmyslnie niszczone. Mimo tych 
nie„atwych doswiadczen , kiedy spotyka sió ze swymi 
podopiecznymi, jest ca„a dla nich i Ł  jak wspomina 
s. Marcela Ł  ‚ interesuje sió kaz dym szczego„em ich 
zajóc, zdrowia a nawet zabaw’14.  

Starania podejmowane przez s. Martó w Warsza-
wie przynios„y oczekiwane rezultaty i pońnź jesieniź 
siostry wraz z dziecmi wroci„y do Maciejowa. 4 listo-
pada 1920 roku nastźpi„o powtorne poswiócenie 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
13 S. Marcela od Ducha Swiótego (Dyakowska), Wspomnienia o s. Marcie 

od Jezusa, 1970. 
14 Tamz e. 
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sprofanowanej kaplicy, a 15 listopada rozpoczó„y sió 
lekcje. 

W miaró up„ywu czasu pojawi„y sió nowe pro-
blemy. S. Marta by„a przyt„oczona sprawami urzó-
dowymi, administracjź domu, koniecznosciź zara-
dzenia wszystkim biedom i niedostatkom, z ktorymi 
garnóli sió do niej biedacy. Nic dziwnego, z e by„a 
przeciźz ona pracź ponad si„y. Dodatkowym cióz arem 
by„o uczucie ogromnego osamotnienia. Bolesnie od-
czuwa„a fakt kompletnego niezrozumienia proble-
mow, z ktorymi sió boryka„a, ze strony przede 
wszystkim Matki Wawrzyny Ł  prze„oz onej general-
nej od 1922 roku. S. Marta przyjó„a to jako realizacjó 
zapowiedzianego jej przez Pana Jezusa okresu nie-
zrozumienia w pracy misyjnej, wychowawczej i na-
uczycielskiej. Mia„a przeciez  swiadomosc, z e wow-
czas odda„a sió Panu na wszystko, choc jź te s„owa 
przestraszy„y, jak zapewnia„a w liscie poufnym do  
s. Gertrudy. W 1926 roku na polecenie bp. A. Szelźz -
ka s. Marta podjó„a kolejne zadanie, jakim by„o 
kszta„cenie katechetek. Sama przygotowa„a program 
kursu i dba„a o jego poziom. Konsekwencje tak wy-
tóz onej pracy nie kaza„y na siebie d„ugo czekac.  
W 1926 roku pojawi„o sió pierwsze powaz ne za„ama-
nie stanu zdrowia s. Marty. Jej dynamiczna natura 
szybko je jednak przezwycióz y„a i niebawem wroci„a 
do normalnej pracy. 

W 1928 roku na szesc lat opusci„a Maciejow, aby 
objźc prze„oz enstwo w kolejnych placowkach zgro-
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madzenia: w Nowym Sźczu, Wirowie i Jaros„awiu,  
a w 1934 roku powroci„a znow do Maciejowa. Z tego 
okresu zapewne najtrudniejszź placowkź by„ Wirow 
(1929-1932). Sama stwierdzi„a w liscie do Matki Ze-
nony z 16 lipca 1933 roku: ‚ W Wirowie bardzo, bar-
dzo wyrańnie wiedzia„am, z e Pan Jezus z źda ode 
mnie ekspiacji i wiem, z e sió dokona„a’15. Na tej pla-
cowce musia„a zmagac sió z wieloma trudnosciami, 
ktore dotyczy„y zarowno relacji z w„adzami oswia-
towymi i koscielnymi, jak rowniez  Ł  niestety Ł  z sio-
strami nie zawsze rozumiejźcymi w sposob w„asciwy 
swojź roló zarowno we wspolnocie, jak i w ogole w 
Zgromadzeniu i Kosciele. S. Marta cierpia„a bardzo, 
o czym mogź swiadczyc s„owa: ‚ O Boz e! Tylko dzió-
ki temu, z e co dzien  wieczor, gdy wszyscy spali, lez a-
„am krzyz em przed o„tarzem, przetrzyma„am jako 
tako§ ’16.  

Nic wióc dziwnego, z e intensywna praca ostat-
nich kilkunastu lat, a szczegolnie ostatnie trzy lata  
w Wirowie, nadszarpnó„y powaz nie si„y fizyczne.  
W 1932 roku uda„a sió wprawdzie na kolejnź pla-
cowkó i objó„a prze„oz enstwo w Jaros„awiu, ale trwa-
„o to krotko, bo ujawni„a sió powaz na choroba serca. 
Na polecenie Matki Zenony zosta„y wykonane szcze-
go„owe badania, ktore ujawni„y, z e Siostra od dawna 
cierpia„a na powaz nź angin— pectoris. W maju tegoz  
roku s. Cecylia od Ducha Swiótego tak opisuje jej 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
15 S. Marta od Jezusa do Matki Zenony, Jaros„aw 16 VII 1933. 
16 S. Marta do s. Felicji, Wirow, Wielki Tydzien  1931. 
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stan zdrowia: ‚ S. Marta wyglźda bardzo marnie§  
Chodzi z laskź powoli. W sercu lepiej nie jest, bo to, 
co choroba zrobi„a, nie odrobi sió. Jedynie postóp za-
trzymac moz na’17. 

W tej sytuacji Matka Zenona zwolni„a jź z prze„o-
z enstwa i zaleci„a kuracjó oraz roczny odpoczynek. 
Decyzjó tó przyjó„a s. Marta z wdziócznosciź i pokor-
nie sió jej podda„a. Niejednokrotnie w listach do 
prze„oz onej generalnej podkresla„a, z e, o ile Bog po-
zwoli, chcia„aby jeszcze byc przydatnź w Zgroma-
dzeniu. Wierzy„a, z e z „askź Boz ź powroci do pracy 
i podo„a kolejnym obowiźzkom. 

W kwietniu 1934 roku objó„a po raz drugi prze„o-
z enstwo w swoim ukochanym Maciejowie i odda„a 
sió gorliwej pracy tak jak poprzednio. Pozosta„a  
w tym domu do 1939 roku, kiedy powierzone jej 
zosta„o prze„oz enstwo w S„onimiu. Szczegolnź troskź 
obejmowa„a w tym czasie pracó wychowawczź i ka-
techetycznź i ze zdwojonź energiź poswióca„a sió oko-
licznej ludnosci, ktora zawsze mog„a znaleńc w klasz-
torze pomoc i wsparcie, tak materialne jak i moralne. 
Wiele czasu poswióca„a tez  siostrom II choru. W tym 
okresie krystalizowa„y sió poglźdy s. Marty na temat 
wychowania. Na wyrańne polecenie Matki Zenony 
przedstawia je w liscie z 7 kwietnia 1937 roku. Kon-
czy ow list b„aganiem, aby matka przedstawi„a spra-
wó Wo„ynia na zebraniu miódzyzakonnym. Napisa„a 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
17 S. Cecylia od Ducha Swiótego do Matki Zenony, Szymanow 22 V 

1933. 
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wowczas: ‚ B„agam Matkó juz  nie jako podw„adna, 
ale jako Polka, kiedy Matka bódzie przewodzic temu 
dostojnemu gronu Ł  to proszó, b„agam uz yc wszel-
kich moz liwosci, by tu na Wo„yn  zechcia„y przybyc 
zakonnice wychowujźce i katechizujźce. Trudno so-
bie wyobrazic jaka tu jest potrzeba tego. [§ ] Zgro-
madzenia pchajź sió na Wilenszczyznó wzglódnie 
Panszczyznó! A Wo„yn  pozostawiony na „up wp„y-
wow komunistow i Ukraincow!! Wiadomo, z e tu 
trudno§  bo i z w„adzami trudniej i z duchowien-
stwem. [§ ] Polska znow z a„owac bódzie, daj Boz e 
nie za pońno, z e nie wytóz y„a wszystkich si„ dla ra-
towania tych stron!’18. 

Z arliwosc tego wo„ania swiadczy o ogromnym 
zaangaz owaniu misyjnym oraz o poczuciu odpowie-
dzialnosci za powierzone jej z woli Boz ej dzie„o.  

W zwiźzku z narastajźcź laicyzacjź wschodnich 
ziem II Rzeczypospolitej, gdzie silnie oddzia„ywa„a 
propaganda bolszewicka, pojawi„ sió pomys„ objócia 
tych terenow siatkź ma„ych domow misyjnych Zgro-
madzenia, ktorych zadaniem mia„o byc szerzenie 
wiedzy religijnej i bronienie ludnosci przede wszyst-
kim wiejskiej przed zgubnymi wp„ywami bolszewi-
kow. G„ownym pomys„odawcź i inicjatorem by„  
abp Romuald Ja„brzykowski. Domy te ze wzglódu na 
zadania, ktore spe„nia„y zosta„y pońniej nazwane 
przez niego i spo„eczenstwo ‚ bia„ym KOP-em’. Mat-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
18 S. Marta od Jezusa do Matki Zenony od Zbawiciela, Maciejow 7 IV 

1937. 
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ka Zenona od Zbawiciela juz  w pierwszym roku 
swojego prze„oz enstwa zdecydowa„a, z e zgromadze-
nie podejmie takź dzia„alnosc na Wilenszczyńnie. 
Powsta„y na tamtych terenach cztery domy: Ilia 
(1933), G„óbokie (1934), Wiszniew (1934) i Wo„oz yn 
(1935). Rozpoczócie realizacji tego zadania na ziemi 
wo„ynskiej zlecono s. Marcie, ktora przeciez  z takź 
troskź mysla„a o tych najbardziej bezbronnych miesz-
kancach Kresow, czyli o prostym ludzie. I tak pod jej 
kierunkiem powsta„ ma„y domek w Ho„obach (1937) 
i zosta„ przygotowany do otwarcia dom Che„mie 
(1939). Dzia„alnosc ta zosta„a przerwana lub ograni-
czona wybuchem II wojny swiatowej.  

23 sierpnia 1939 roku s. Marta objó„a ostatnie 
swoje prze„oz enstwo w S„onimiu i jednoczesnie 
wkroczy„a w ostatni etap swojego z ycia. Tak jak w 
Wirowie przeczuwa„a, z e Pan Bog wymaga od niej 
ekspiacji, tak rownie silnie powraca„o w jej myslach 
bezposrednio lub tylko jako niejasne przeczucie mó-
czenstwa. Dwukrotnie w czasie mistycznego zjedno-
czenia z Panem Jezusem zaznaczy„a, z e pokaza„ jej 
ca„e z ycie. Nie wspomina przy okazji relacji z tych 
doswiadczen  o wizji móczenskiej smierci, ale stwier-
dzenie ‚ ca„e z ycie’ pozwala przypuszczac, z e takz e 
jego kres. Czósto tez  w„asnie w zwiźzku z tymi do-
swiadczeniami s. Marta podkresla„a, z e jest gotowa 
na ‚ wszystko’ dla Pana Jezusa. ‚ Wszystko’ to s„owo 
bardzo pojemne.  

Ta szczegolna atmosfera zwiźzana z gotowosciź 
na móczenstwo, jaka towarzyszy„a ca„emu zakonne-
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mu z yciu s. Marty, nie usz„a uwagi s. Zofii19, ktora  
w czasie swojego pobytu w Maciejowie juz  w roku 
1928 napisa„a w liscie do s. Gertrudy: ‚Tkwi tez  tu 
idea móczenstwa i gotowosc na nie, poczucie jakby 
ono nie by„o niemoz liwe i dalekie. Tak i mnie Pan Je-
zus nie pierwszy juz  raz porwa„ tu do ofiarowania 
sió, jesli chcó na nie’20. 

Ta idea móczenstwa tkwic musia„a g„óboko, skoro 
w 1933 roku w powaz nej rozmowie z s. Cecyliź mo-
wi„a juz  wprost: ‚ Cecylko, my musimy byc gotowe 
na móczenstwo’21. Czy przeczuwa„a obejmujźc prze-
„oz enstwo w S„onimiu, z e juz  wkrotce to, co do tej 
pory by„o przeczuciem, stanie sió strasznź rzeczywi-
stosciź? Nie wiemy, ale sytuacja w S„onimiu po wy-
buchu wojny by„a wyjźtkowo trudna. 

Kilka zaledwie dni po objóciu przez s. Martó prze-
„oz enstwa wybucha II wojna swiatowa, a 17 wrzesnia 
nastźpi„o zajócie miasta przez Armió Czerwonź, kto-
ra z rozkazu Stalina bez wypowiedzenia wojny wkro-
czy„a na tereny II Rzeczypospolitej. Siostry musia„y 
opuscic klasztor i z yc w rozproszeniu. Wszystkie de-
cyzje musia„a s. Marta podejmowac sama, bo poro-
zumienie z Matkź Zenonź na skutek dzia„an  wojen-
nych by„o niemoz liwe w takim stopniu, jakby tego 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

19 S. Zofia zosta„a okrutnie zamordowana w sierpniu 1944 r. przez 
banderowcow. 

20 S. Zofia od Serca Jezusowego do s. Gertrudy od Niep. Pocz. NMP, 
Maciejow, 5 I 1928. 

21 S. Cecylia Nowosielecka, Wspomnienie o s. Marcie, Jaros„aw 7 IV 
1960. 
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wymaga„y warunki. W jednym z niewielu listow, kto-
re dotar„y do celu pisa„a: ‚ Matko najdroz sza! [§ ] Co 
dzien  i co godzinó jest cióz ej i trudniej i komplikuje 
sió wszystko! Jeden Pan Bog nad nami i swióta Jego 
Wola dla kaz dej duszy§  a najgorsza straszna odpo-
wiedzialnosc za tyle Siostr! Z al tyloletniego dorobku, 
kultury wiekow, no i wszystkiego. B„agam, by ktos 
sió przedosta„ z jakimis choc wskazowkami, co robic 
z siostrami?’22. 

To dramatyczne wo„anie ukazuje, jak trudna by„a 
sytuacja siostr. Nic wióc dziwnego, z e konczy ten list 
przejmujźcym wo„aniem: ‚ B„agam o wyciźgniócie 
nas stźd!’. Siostry, jak to juz  zosta„o powiedziane, 
musia„y bowiem opuscic klasztor i z yc w rozprosze-
niu. Uniemoz liwiono im tez  moz liwosc pracy w po-
bliskim szpitalu. W zwiźzku z tym s. Marta usi„owa-
„a utrzymac sta„y kontakt z nimi i dla wszystkich 
szukac srodkow utrzymania. Sama z kilkoma sio-
strami podjó„a pracó w ogrodach miejskich i przy 
kopaniu kartofli. Mimo trudnej sytuacji dostrzega„a 
potrzeby innych nieszczósliwych, g„odujźcych i wió-
zionych. W tych trudach i staraniach wiernie towa-
rzyszy„a jej cicha pomoc s. Ewy Noiszewskiej. Sytu-
acja by„a tym trudniejsza, z e Ł  jak zaznacza s. Marta 
w cytowanym juz  liscie z 17 pańdziernika 1939 roku 
Ł  nie moz na poza wyjźtkami liczyc na pomoc ze 
strony mieszkancow miasteczka, bo bardzo widocz-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
22 S. Marta od Jezusa do Matki Zenony od Zbawiciela, S „onim 17 X 

1939.  
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ny by„ brak odwagi cywilnej. Trudno sió temu dzi-
wic, bo dzia„ania w„adz sowieckich sia„y strach 
zw„aszcza wsrod ludnosci polskiej. By„ to okres ma-
sowych wywozek na Sybir ca„ych rodzin, czóste aresz-
towania i inne szykany stosowane w sposob przemy-
slany i wyjźtkowo uciźz liwy. Nic wióc dziwnego, z e 
s. Marta rzuci„a sió w wir niesienia pomocy, zaradza-
nia kaz dej biedzie i dokonywania rzeczy niezwy-
k„ych. Jak wspomina s. Angela Ś ubienska, s. Marta 
‚ organizowa„a kartki na chleb, zupy gorźce, mleko 
dla dzieci, koce i odziez  dla odjez dz ajźcych w nie-
znane. Choc siostry tego nie wiedzia„y, niejednemu 
wynalaz„a bezpieczne ukrycie lub u„atwi„a ucieczkó’. 
Trzeba sobie uswiadomic, z e w tym samym czasie, 
gdy s. Marta nios„a tak wszechstronnź pomoc po-
trzebujźcym, sama wraz z siostrami cierpia„a dojmu-
jźcy g„od, ch„od i wycienczenie. Choc miasteczko 
wydawa„o sió jej jak wiózienie i b„aga„a przeciez  
Matkó Zenonó o odwo„anie z posterunku, to jednak 
gdy taka decyzja nie przychodzi„a, zapomina„a o so-
bie i zachóca„a takz e siostry, by wszystkie upokorze-
nia przyjmowa„y w duchu ekspiacji za winy narodu. 

Wkroczenie Niemcow do S„onima 28 czerwca 
1941 roku po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 
zarowno siostry, jak i ludnosc miasteczka odczu„y ja-
ko zdecydowanź ulgó i poprawó warunkow z ycia. 
By„o to zapewne zwiźzane z tym, z e Niemcy wkra-
czali jako wyzwoliciele i tak chcieli byc postrzegani,  
a poza tym wojska Wermachtu nie odznacza„y sió na 
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ogo„ takim okrucienstwem jak inne formacje faszys-
towskie. Siostry mog„y znowu mieszkac razem i wro-
ci„y do pracy w szpitalu, w ktorym Niemcy zorgani-
zowali chwilowo szpital wojskowy. W liscie do Matki 
Zenony z 25 lipca 1941 roku s. Marta napisa„a: 
‚ Przede wszystkim wszystkie z yjemy i z adna rannź 
nie jest, w czym opieka najszczegolniejsza Opatrzno-
sci i Pani Naszej [Jaz„owieckiej Ł  przyp. aut.]! A by-
„ysmy tu w ogniu niema„ym wsrod parodniowej bi-
twy o S„onim. [§ ] W godzinó po ucieczce w„adz bol-
szewickich z kilkoma siostrami by„am juz  w klaszto-
rze, mimo silnego bombardowania. Objó„ysmy zaraz 
roz ne czynnosci w szpitalu, tak z e gdy Niemcy oko„o 
9-tej rano weszli, mysmy juz  by„y u siebie. [§ ] sto-
sunki nasze z nimi wyborne’. 

Te pierwsze z„udne wraz enia, z e nowy okupant 
bódzie mia„ ludzkie oblicze, szybko rozwia„y sió jak 
sen. W miaró up„ywu czasu zaczź„ bowiem narastac 
terror, a okrucienstwo w„adz okupacyjnych niemiec-
kich w niczym nie ustópowa„o okrucienstwu sowiec-
kiemu. Wprawdzie jeszcze w pańdzierniku 1941 roku 
s. Marta uzyska„a pozwolenie na wyjazd do Warsza-
wy i Szymanowa w celu skontaktowania sió z matkź 
generalnź, ale zdecydowanie by„a to ostatnia chwila, 
by takie pozwolenie otrzymac. By„ to dla s. Marty czas 
b„ogos„awiony, bo odetchnó„a w spokojnej atmosferze 
Szymanowa, otoczona mi„osciź siostr. To wszystko 
by„o tak inne od koszmarow, ktore przez y„a z sio-
strami w S„onimiu. S. Angela Ś ubienska wspomina, 
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z e ‚ poczźtkowo, przyjechawszy do Warszawy i na-
wet do Szymanowa [§ ] zdumiona by„a i zaskoczona, 
z e tu ludzie z yjź tak normalnie, pracujź, uczź dzieci. 
Majź mnostwo szykan i trudnosci, ale wierzź, z e Pol-
ska przetrwa’23. Siostra Marta przedstawi„a, jak sio-
stry w S„onimiu z yjź w ciźg„ym niebezpieczenstwie, 
bo przeciez  sama widzia„a rozkaz wywiezienia ich na 
Sybir. Opatrznosc Boz a je przed tym uchroni„a, ale 
teraz pod nowź okupacjź znowu grozi„y kolejne nie-
bezpieczenstwa. Wyjecha„a pokrzepiona i umocniona 
na duchu i wyruszy„a ku ostatecznemu spe„nieniu, 
jakim mia„o stac sió móczenstwo.  

Po powrocie do S„onima s. Marta podjó„a swojź 
dzia„alnosc zmierzajźcź do niesienia pomocy wszyst-
kim potrzebujźcym, nie zwracajźc uwagi na niebez-
pieczenstwo, przed ktorym wielokrotnie ostrzegali jź 
przyjaciele klasztoru. Dla niej liczy„ sió tylko cz„o-
wiek potrzebujźcy pomocy, zas ona i jej bezpieczen-
stwo by„o niewaz ne. Na ile to by„o moz liwe s. Marta 
objó„a regularnź pomocź zarowno z o„nierzy party-
zantki akowskiej, jak i ludnosc z ydowskź, gdyz  pod 
koniec 1941 roku rozpoczó„a sió eksterminacja tego 
narodu. Dzia„alnosc s. Marty tak wspomina s. Angela 
Ś ubienska: ‚ Czuwajźc po nocach, gdy us„ysza„a 
prawie niedostrzegalny ruch ko„o domu, sz„a cichu-
tenko otwierac drzwi domu, bo wiedzia„a, z e to AK 
Ł  »ludzie z lasu… Ł  przyszli po chleb, ktory im przy-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
23 S. Angela Ś ubienska, Wspomnienia o Maciejowie i s. Marcie Woóow-

skiej (mps AZNP). 
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gotowa„a. Obok niej siostra Ewa Noiszewska, nasz 
lekarz, podawa„a lekarstwa, masci, srodki opatrun-
kowe. To wszystko by„o naraz aniem sió, a siostrom 
wydawa„o sió prostym obowiźzkiem. Pomaga„ Bog  
i pomagali dobrzy ludzie’24. 

Jak we wspomnieniach s. Angeli, tak i w opisie 
ostatniego etapu z ycia i dzia„alnosci s. Marty w S„o-
nimie, nie sposob oddzielic jej losow od losow i dzia-
„alnosci s. Ewy Noiszewskiej, przede wszystkim dla-
tego z e po„źczy„o je móczenstwo na Gorze Pietrale-
wickiej. Obie siostry wspo„dzia„a„y ze sobź w niesie-
niu pomocy najbardziej potrzebujźcym, w tym takz e 
Z ydom ze s„onimskiego getta i obie zdawa„y sobie 
sprawó, na jakie niebezpieczenstwo sió naraz a„y.  

Dnia 29 czerwca 1942 roku Niemcy rozpoczóli li-
kwidacjó getta s„onimskiego. Mieszka„o w nim oko„o 
20 tys. osob. Siostry nie mog„y wobec tego bestial-
stwa pozostac obojótne. Przyjó„y pod swoj dach gru-
pó Z ydow, ktorym uda„o sió uciec z tego prawdzi-
wego piek„a. S. Szczós„awa w swoich wspomnieniach 
zanotowa„a, z e ukrywali sió, gdzie sió da„o: na stry-
chu, w stajni, nad oranz eriź. S. Marta doskonale zda-
wa„a sobie sprawó, z e za wszystkie formy dzia„alno-
sci, jakź prowadzi„y, ale szczegolnie za pomoc i ukry-
wanie Z ydow grozi jej smierc. Dr Stefan Rozwadow-
ski, ktory by„ ministrantem w kosciele siostr niepoka-
lanek w S„onimiu wspomina: ‚ Pamiótam m„odź Z y-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
24 Tamz e. 
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dowkó, ktorź siostry ukrywa„y w klasztorze’. Wielo-
krotnie do klasztoru nap„ywa„y w zwiźzku z tym 
ostrzez enia, z e dzia„alnosc siostr zauwaz yli takz e 
Niemcy i sź sledzone przez gestapo. Nic wióc dziw-
nego, z e 8 wrzesnia 1942 roku s. Marta zosta„a we-
zwana na przes„uchanie i wyrańnie us„ysza„a grońby 
pod adresem swoim i klasztoru. Nie mog„o to jednak 
przestraszyc tej gotowej na wszystko zakonnicy, kto-
ra przeciez  wiedzia„a, z e musi byc gotowa na mó-
czenstwo. Przeczuwa„a je, o czym swiadczź swiadec-
twa tych, ktorzy mogli jź w tych ostatnich miesiźcach 
obserwowac. S. Szczós„awa od Dobrego Pasterza tak 
wspomina ostatnie dni przed aresztowaniem: ‚ Sio-
stra Marta wyrańnie przeczuwa„a, co jź czeka. Nieraz 
mowi„a o bliskiej smierci. [§ ] Po spowiedzi kwartal-
nej 16 grudnia dziwnie by„a rozmodlona. [§ ] Zasta-
nawia„a sió, czy rozstrzelanie przez Niemcow moz na 
uwaz ac za móczenstwo? Ostatniego dnia przed roz-
strzelaniem klócza„am blisko niej przed Komuniź sw. 
Widzia„am jej niezwyk„e rozmodlenie [§ ]. By„a znie-
ruchomia„a i zas„uchana’25. 

To niezwyk„e rozmodlenie i zas„uchanie, o kto-
rym pisze s. Szczós„awa, byc moz e kryje tajemnicó 
spotkania wiernej s„uz ebnicy z jej Mistrzem i Panem, 
ktory sam przygotowywa„ jź na tó ostatniź, najtrud-
niejszź drogó wódrowania az  na Golgotó.  

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
25 S. Szczós„awa od Dobrego Pasterza, Wspomnienia o s. Marcie Wo-

óowskiej i o losach domu w Sóonimie podczas II wojny swiatowej, Nowy Sźcz 
1965-1970. 
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Gestapowcy przyszli do klasztoru 18 grudnia 
1942 roku oko„o godziny 23. prawdopodobnie z za-
miarem aresztowania s. Marty, ale do„źczy„a do niej 
dobrowolnie s. Ewa Noiszewska, ktora nie chcia„a 
puscic prze„oz onej samej. Okaza„o sió, z e i ona row-
niez  by„a na liscie poszukiwanych. Wszystkich aresz-
towanych tej nocy zgromadzono na dziedzincu wió-
ziennym. Siostry od pierwszej chwili uspokaja„y 
przeraz onych ludzi, podjó„y wspolnź modlitwó i za-
chóca„y do godnego przyjócia móczenskiej smierci. 
Oko„o godziny 2 z andarmi niemieccy przeprowadzili 
kontroló i domagali sió oddania wszystkich cennych 
przedmiotow. S. Marta prosi„a, aby pozwolono jej za-
trzymac krzyz . Z andarm wyrwa„ go z jej róki, rzuci„ 
na ziemió, a siostró skopa„. Podnios„a krzyz  z ziemi  
i uca„owa„a ze s„owami: ‚ Jezu, to dla Ciebie za naszź 
biednź Polskó’. Ten gest uca„owania sponiewierane-
go krzyz  by„ jakby swoistym potwierdzeniem jej go-
towosci na wszystko, nawet na móczenskź smierci. 

Nastópnego dnia o 5 rano aresztowanych za„a-
dowano na samochody cióz arowe i zawieziono na 
Goró Pietralewickź po„oz onź 2 km od S„onima. Tam 
polecono im rozebrac sió do naga. Zofia Poczebyt, 
mieszkanka S„onima, tak opowiada o tym po latach: 
‚ Przed egzekucjź wszystkim ofiarom kazano roze-
brac sió. O. Stark spe„ni„ rozkaz, natomiast siostry sió 
ociźga„y, krópujźc sió. Wowczas ksiźdz wziź„ krzyz  
do róki i powiedzia„: Pana Jezusa zanim ukrzyz owa-
no tez  obnaz ono [§ ] siostry pos„usznie rozebra„y sió. 
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Powyz sze wiadomosci ludzie tutejsi mieli od naocz-
nych swiadkow, ktorymi byli miejscowi policjanci, 
asystujźcy przy egzekucji’26. 

Egzekucjó przeprowadzano w sposob straszny, bo 
nagie ofiary same musia„y wskakiwac do przygoto-
wanego grobu i k„asc sió ciasno obok siebie. Pluton 
egzekucyjny strzela„ z broni maszynowej do lez źcych. 
Nikt nie dba„ o to, czy strza„y by„y celne. K„ad„a sió na 
jednej warstwie nastópna i proceder sió powtarza„. Jak 
mowiź swiadkowie, tak d„ugo jak to by„o moz liwe, s. 
Marta trzyma„a uniesiony w goró krzyz . Jeden z poli-
cjantow, Jan Powaz ynski, ktory by„ obecny przy samej 
egzekucji, powiedzia„, z e proponowano siostrom 
ucieczkó, ale nie chcia„y z niej skorzystac. Uwaz a„y, z e 
powinny zostac ze wszystkimi skazancami.  

Taki by„ kres ziemskiej wódrowki obu b„ogos„a-
wionych: s. Marty Wo„owskiej i s. Ewy Noiszewskiej. 
Habit s. Marty zwroci„ jakis poczciwy Niemiec, ktory 
sta„ na czele Czerwonego Krzyz a. Odnaleziony zosta„ 
takz e przez jednź z wychowanek niepokalanskich jej 
ko„nierz zakonny. Obie relikwie zosta„y przekazane 
do domu generalnego w Szymanowie. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
26 Zofia Poczebyt, Oswiadczenie, S„onim, 9 V 1990. 
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MISYJNO-CHARYTATYWNA 
DZIA— ALNOSC   

B— . MARTY WO— OWSKIEJ 
 

Aby bliz ej poznac i przybliz yc postac b„. s. Marty 
Wo„owskiej, jej zaangaz owanie w pracó misyjnź  
i charytatywnź, ktorej poswióci„a ca„e z ycie, trzeba 
dotrzec do swiadectw ludzi, ktorzy mieli to szczó-
scie, z e z yli obok niej lub tez  siógnźc do zapiskow, li-
stow i wspomnien  samej s. Marty. Kiedy mowimy o 
roz nych wymiarach tego bogatego i bardzo aktyw-
nego z ycia oraz dzia„alnosci, trzeba na poczźtku za-
stanowic sió, jak sama B„ogos„awiona rozumia„a mi-
syjnosc i pracó charytatywnź. 

Misje by„y dla s. Marty przeznaczeniem, wolź Bo-
z ź, co zrozumia„a po mistycznym przez yciu, ktore 
mia„o miejsce juz  w 1904 roku. Sama wspomina to 
zdarzenie opisujźc je b„. Matce Marcelinie Darow-
skiej: ‚ Matko, idó w piźtek po schodach z ogrodu na 
goró cwiczyc gamy, gdzie ca„e moje niedo„óstwo  
i g„upota sió uwydatnia Ł  gdy raptem, jak grom i jak 
promien  razem staje mi w duszy mysl Pana, aby 
Zgromadzenie kiedys w Krolestwie by„o, i jednocze-
snie to samo wymaganie Jego co zawsze, jakiegos za-
robku (obowiźzku) dla mnie w tej sprawie. To by„a 
Matko, sekunda, potem ca„y dzien  wsrod zajóc zwy-
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k„ych [§ ]. Ca„a noc schodzi mi jak jedna chwila 
przed Panem w podziale tej mysli Jego. Wsta„am ra-
no juz  zupe„nie spokojna [§ ], ale dziwno mi sió wy-
daje, z e sió swiat nie zmieni„, ale wszystko jak daw-
niej [§ ]. Matko, dlaczego Pan odkrywa tó mysl swojź 
teraz? dlaczego mnie?’1. 

Trzydziesci lat pońniej wspomina s. Marta ten 
moment w liscie do Matki Zenony od Zbawiciela: 
‚ Juz  w 1904 r., gdy sió jeszcze nie sni„o o S„onimie, 
Pan Jezus da„ mi poznac, z e bódź domy za kordonem 
i z e mam tam pracowac. Wtedy pali„o sió we mnie  
i by„abym lecia„a w habicie zielonym, czy tak jak sa-
ma by„am zielonź alumnatkź’2. 

Kiedy kilka lat pońniej przed Zgromadzeniem 
stanó„a moz liwosc pracy za kordonem, czyli na tere-
nie zaboru rosyjskiego, Matka Marcelina zebra„a nie-
ktore siostry na rekolekcje. Wsrod nich by„a rowniez  
s. Marta Wo„owska. Przygotowanie do misji by„o 
bardzo waz nym wydarzeniem dla wszystkich siostr, 
dlatego Za„oz ycielka zajó„a sió tź pracź osobiscie. 
Wsrod wielu wskazowek dawanych siostrom, ktore 
mia„y tó pracó podjźc, by„a i taka: ‚ Staniecie na ziemi, 
gdzie od lat wielu zakonnic nie widziano, bódź na 
was patrzec z nies„ychanź ciekawosciź, nies„ychanym 
zainteresowaniem. Majź jakies niejasne pojócie o za-
konnicy [§ ]. Ale wyobraz ajź jź sobie jako istotó Boz ź 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
1 S. Marta od Jezusa do M. Marceliny, Niz niow, 28 VIII 1904. 
2 S. Marta od Jezusa do M. Zenony od Zbawiciela, Maciejow,  

10 I 1934. 
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jako jakźs emanacjó z nieba! Bardzo was proszó, nie 
zrobcie im zawodu’3. 

Swiadomosc wagi i odpowiedzialnosci w pracy 
misyjnej dojrzewa„a w s. Marcie przez lata, a zwiźza-
na z jej usposobieniem z arliwosc w pracy nadawa„a 
jej jeszcze inny wymiar. Misyjnosc rozumia„a s. Mar-
ta jako dzia„anie tam, gdzie jest najwióksze zagroz e-
nie dusz ludzkich. W 1938 roku pisa„a o tym do Mat-
ki Zenony: ‚To nasza droga, tam gdzie najwióksza 
potrzeba pracy, gdzie najtrudniejsze warunki§  i tam, 
gdzie nic nie ma’4. 

Po podjóciu pracy na Wo„yniu, w Maciejowie, za-
raz po zakonczeniu dzia„an  I wojny swiatowej, mo-
wi„a nieraz: ‚ Idziemy na walkó z wrogami Koscio„a’. 
Do tego tematu wraca„a czósto mowiźc: ‚ [§ ] ale na 
to Zgromadzenie jest. Dlatego powinny to siostry ro-
zumiec [§ ] nie myslec o wspania„ych gimnazjach  
i liceach, ale o ratowaniu i wyrywaniu dusz tam, gdzie 
jest najgorzej! Zdaje mi sió, z e w„asnie tego Pan Jezus 
chce od nas’5. Takim terenem misyjnym widzia„a  
s. Marta Kresy, a zw„aszcza Wo„yn , ktory szczegolnie 
kocha„a. Mowiźc o tych ziemiach pisa„a: ‚Tu, jak  
w Bolszewii idzie cióz ka walka o dusze, ktore trzeba 
wydzierac niestety i naszym, nieraz po szko„ach’6. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
3 M. Darowska, Rekolekcje ”misyjneà 1907, (mps AZNP). 
4 S. Marta od Jezusa do M. Zenony od Zbawiciela, Maciejow 29 VIII 

1938. 
5 S. Marta do M. Zenony, Maciejow 9 XI 1938. 
6 S. Marta do M. Zenony, Maciejow 10 VIII 1936. 
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Praca by„a bardzo trudna, a siostry naraz one na 
roz nego rodzaju niebezpieczenstwa (dwie siostry za-
furtowe przyp„aci„y tó pracó z yciem Ł  zosta„y otru-
te), ale tak w„asnie rozumia„a s. Marta misje. Trudno-
sci nie przeraz a„y jej, ale jakby dodawa„y skrzyde„ do 
pracy. Z nieugiótź z arliwosciź misyjnź patrzy„a jesz-
cze dalej. Rodzice dziewczźt chodzźcych do macie-
jowskiej szko„y to byli przewaz nie ‚ kresowiacy z Po-
dola i Ukrainy [§ ] Kamieniec, Winnica, Human , Ta-
raszcza. W tylu sercach tkwi zawsze nadzieja, z e tam 
wrocź. To dopiero bódź misje dla nas!’7. 

Zasadniczź ‚ bron  spo„ecznź’ i to Ł  jak pisa„a Ł  
‚ jedynź’ widzia„a s. Marta w postawie bezintere-
sownosci i pe„nej kultury. Uwaz a„a, z e tym przede 
wszystkim siostry pociźgajź ludzi do Koscio„a. ‚Tyl-
ko bezinteresownosc i kultura utorujź drogó Koscio-
„owi’8 Ł  pisa„a z ca„ym zdecydowaniem. 

Miejscami szczegolnie naznaczonymi obecnosciź  
i pracź s. Marty jest kilka domow: Jaz„owiec, Jaro-
s„aw, Nowy Sźcz, Kowel, Maciejow, Wirow, S„onim, 
Ho„oby i Szymanow. 

Najwiócej powiedziec moz na o pracy Siostry i jej 
charakterze na przyk„adzie domu maciejowskiego, 
znajdujźcego sió stosunkowo niedaleko stźd, dzisiaj 
kilkadziesiźt kilometrow za granicź. Maciejow zak„a-
da„a s. Marta, nadawa„a rozmach temu dzie„u, otwie-
ra„a na roz ne formy s„uz enia drugiemu cz„owiekowi. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

7 S. Marta do M. Zenony, Maciejow, 8 IX 1935. 
8 S. Marta do M. Zenony, Maciejow, 13 X 1934. 
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Jako tworczyni i d„ugoletnia prze„oz ona, smia„a sió 
opowiadajźc siostrom, z e tak dalece wszyscy uwaz ali 
siostró za prze„oz onź, z e przywioz„a dowod osobisty, 
gdzie w rubryce zawod wpisano Siostrze: ‚ prze„oz o-
na’9. 

Gdyby pokusic sió o probó scharakteryzowania 
pracy tego domu w okresie dwudziestolecia mió-
dzywojennego, to najbardziej uderzajźcź cechź jest 
niewźtpliwie duch wiary i zaufania Panu Bogu prze-
nikajźcy ca„ź dzia„alnosc siostr. W sprawozdaniu na 
Kapitu„ó Generalnź Zgromadzenia w 1922 roku opi-
sywa„a s. Marta w jakim stanie zasta„y siostry dom 
po wojnie polsko-bolszewickiej: ‚ Okolica ca„a by„a 
jednź pustyniź i pobojowiskiem, ocala„o jedynie pole 
naszych jarzyn [§ ]. Subwencji rzźdowych nie otrzy-
mywa„ysmy wcale wtedy. Bolszewicy przyjóli wiócej 
jeszcze sierot, ale jednoczesnie wzmaga„o sió b„ogo-
s„awienstwo Boz e. Zapasy sió nie konczy„y, choc nie 
kupowa„ysmy nic, bo nie by„o gdzie, ale wszystkiego 
przybywa„o w niewiadomy dla mnie sposob. Kilka-
krotnie zdarza„o mi sió znaleńc znaczniejsze sumy w 
zamkniótej szufladzie, o ktorych pochodzeniu abso-
lutnie nie wiem’10. 

Zaufanie siostr procentowa„o cudami, a jednocze-
snie owocowa„o nap„ywem dzieci do szko„y i domu 
dziecka. Innź uderzajźcź cechź pracy domu macie-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
9 S. Anuncjata Strasburger, Trudne lata w Zgromadzeniu [nagranie ma-

gnetofonowe 1997]. 
10 S. Marta, Sprawozdanie na kapituó— generaln„, 1922 (AZNP). 
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jowskiego jest ogromna roz norodnosc podejmowa-
nych prac. Zasadniczym zadaniem siostr by„o pro-
wadzenie sierocinca dla dzieci, ktorych rodzice zgi-
nóli lub zmarli podczas I wojny swiatowej. Przyjmo-
wano dzieci nie tylko z Wo„ynia, ale rowniez  dzieci  
z Azji (oko„o 100). By„y to dzieci z polskich rodzin, 
ktore osierocone wynaradawia„y sió i z y„y w skrajnej 
biedzie materialnej oraz moralnej. ‚ Bogactwem naj-
wiókszym Maciejowa sź sieroty, dla nich to Pan Bog 
daje, z e wszyscy majź pod dostatkiem wszystkiego 
co potrzeba. Dla tych sierot Maciejow jest jedynym 
domem rodzinnym, totez  wracajź tu w swióta i wa-
kacje, nie czyniźc sobź k„opotu, bo od razu zabierajź 
sió do pracy razem z siostrami. Do klasztoru zwraca-
jź sió w kaz dej potrzebie tak nauczycielki jak ochro-
niarki, s„uz źce itp. Ogo„em trzymajź sió dobrze. 
Obecnie jest w domu 59 sierot zupe„nie bezdomnych 
zalez nych tylko od klasztoru’11. 

Dla tych dzieci prowadzi„y siostry najpierw szko-
„ó powszechnź, pońniej Seminarium Nauczycielskie, 
bo Ł  jak rozumia„a s. Marta Ł  trzeba im dac moz li-
wosc pracy zarobkowej i usamodzielnienia. Dla dzie-
ci, ktore nie mog„y byc nauczycielkami, siostry orga-
nizowa„y kursy kroju i szycia. Wed„ug danych, do-
stópnych nam dzis, moz na obliczyc, z e w latach  
1919-1936 przesz„o przez internat oko„o 1000 dziew-
czźt, natomiast przez szko„ó powszechnź 1257 osob.  
W tzw. ochronie, czyli internacie szko„y powszech-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

11 Dzieje Maciejowa na podstawie sprawozdan  na kapituó— 1922-1928. 



 Misyjno-charytatywna dziaóalnos c bó. Marty Woóowskiej 53 
 

nej, by„o 345 dziewczźt, ktore by„y czósciowo na 
utrzymaniu Sejmiku, a czósc (74 osoby) Siostry wy-
chowywa„y zupe„nie bezp„atnie. Po ukonczeniu szko-
„y powszechnej niektore kontynuowa„y naukó w szko-
le zawodowej w Kowlu lub w seminarium nauczy-
cielskim’12. 

Do tej zasadniczej dzia„alnosci siostr trzeba dodac 
takie inicjatywy, jak: kszta„cenie katechetek, ktorych 
brak bardzo bolesnie odczuwano. ‚ Cieszy„ysmy sió 
kursem katechetycznym, ktory sió tu odby„ z inicja-
tywy ks. Je„owickiego. Na Wo„yniu parafie sź rozle-
g„e Ł  nie zawsze ksióz a proboszczowie mogź doje-
chac do szko„ na lekcje religii. Dopomagajź i zastópu-
jź katechetki, mniej lub wiócej odpowiednio wykwa-
lifikowane. Ksiźdz pragnź„ zgromadzic je w jedno 
miejsce, aby zetknźc sió z nimi Ł  a jednoczesnie dac 
im moz nosc fachowej pomocy i wskazowek meto-
dycznych. Prelegentki: p. Byszewska, p. Kotarbinska 
z Warszawy i s. Maria, dominikanka, ktora mia„a 
dwie lekcje pokazowe Ł  bardzo sió podoba„y’13.  
W 1936 roku powo„ano w Maciejowie Ko„o Kateche-
tek, ktorego przewodniczźcź zosta„a s. Marta14. Raz 
w roku na rekolekcjach u siostr spotyka„y sió nie tyl-
ko absolwentki Seminarium maciejowskiego, ale 
rowniez  nauczycielki z Wo„ynia. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
12 Roz ne dane o szkoóach w Maciejowie, teczka: Maciejow (AZNP). 
13 List s. Angeli Ś ubienskiej do s. Czes„awy, 11 VII 1935. 
14 Sprawozdanie z domow Zgromadzenia, ‚ G„os Kolez enski’ (Warsza-

wa) marzec 1936.  
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Siostry prowadzi„y przygotowanie grupowe i in-
dywidualne do sakramentow swiótych dzieci i doro-
s„ych. Na podstawie zachowanych danych trudno 
ustalic ilosc konwersji, jaka dokona„a sió w Maciejo-
wie. S. Marta w sprawozdaniu kapitulnym15 pisa„a  
o oko„o 100 nawroceniach, a s. Wies„awa w swoich 
wspomnieniach wzmiankuje o 180 nawroceniach. 
(Dane dotyczź lat bezposrednio po I wojnie swiato-
wej). 

To by„y g„owne i zorganizowane formy dzia„alno-
sci misyjnej siostr na Kresach. O innych pisa„a jedna 
z siostr przebywajźca wowczas w Maciejowie: ‚ [§ ] 
t„umy biedakow otrzymujźcych wsparcie, m„odziez  
radzźca sió w sprawie powo„ania, nawet popi i rabini 
proszźcy o radó w sprawie edukacji i ma„z enstwa 
swoich dzieci, m„odzi kap„ani przekradajźcy sió 
przez granicó, a takz e ci, ktorzy wracali z Bolszewii, 
dusze przyt„oczone nieszczósciem Ł  wszystko to 
mia„o prawo do czasu i serca s. Marty’16. 

Jako prze„oz ona mia„a s. Marta ogromne zaufanie 
ze strony bp. A. Szelźz ka, ktory niejednokrotnie za-
sióga„ zdania i opinii siostry w roz nych sprawach do-
tyczźcych diecezji. Jednym z wielkich dowodow za-
ufania i uznania dla pracy siostr, by„ fakt, z e do Ma-
ciejowa biskup przysy„a„ ksióz y, ktorzy czasem po 
kilkudziesióciu latach wracali ze zsy„ki na Wyspach 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
15 Dzieje Maciejowa na podstawie sprawozdan  na kapituó— 1922-1928. 
16 S. Marcela Dyakowska, Wspomnienia o s. Marcie Woóowskiej [bez 

dok„adnej daty, ok. 1970]. 
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So„owieckich, gdzie nie odprawiali Mszy sw., nie 
przystópowali do sakramentow i w Maciejowie, pod 
kierunkiem swiźtobliwego kapelana ks. Z o„kiew-
skiego, powtornie przez ywali swoje prymicje. 

Pracó i poswiócenie siostr bardzo szanowa„y row-
niez  w„adze panstwowe. S. Marta Wo„owska w 1926 
roku zosta„a odznaczona Krzyz em Zas„ugi za wybit-
nź pracó opiekunczo-wychowawczź i oswiatowź na 
Kresach. ‚To furda wszystko, ale pomaga w urzó-
dach’ Ł  tak B„ogos„awiona podsumowa„a znaczenie 
tego wyroz nienia17. 

Podejmowane przez siostry dzia„ania czósto wy-
nika„y z w„asciwego odczytywania potrzeby ludzi, 
ktorzy sió z nimi kontaktowali. Pierwsze miejsce  
w tych potrzebach zajmowa„y absolwentki Semina-
rium Nauczycielskiego, ktore bardzo szybko dosta-
wa„y posady samodzielnych nauczycielek w kreso-
wych wioskach i osadach. Naraz one by„y na liczne 
trudnosci i braki, ktorym stara„a sió zaradzic s. Mar-
ta, obejmujźc wszystkie wychowanki swoim wielkim 
sercem. ‚ Wychowanki nasze procz wyczerpujźcej 
pracy nauczycielskiej, prowadzic muszź walki ide-
owo-spo„eczne z socjalistycznym zwiźzkiem nauczy-
cielskim, bolszewizmem, ukrainizacjź i ca„ź falangź 
sekt religijnych zalewajźcych biedny Wo„yn . Totez   
ks. Jarosiewicz nazwa„ Seminarium Nauczycielskie 
Ł  Seminarium Misjonarek’18. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

17 S. Marta do s. Gertrudy Skorzewskiej, l IX 1927. 
18 Dzieje Maciejowa na podstawie sprawozdan  na kapituó— 1922-1928. 
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W zwiźzku z roz norodnź dzia„alnosciź podejmo-
wanź przez absolwentki Maciejowa, s. Marta zdoby-
wa„a dawnym wychowankom publikacje, ktorymi 
mog„y podeprzec swoje argumenty w rozmowach z 
mieszkancami wiosek, w ktorych pracowa„y. 

Trzeba zwrocic uwagó na jeszcze jeden element 
charakteryzujźcy dzia„alnosc b„. s. Marty Wo„owskiej. 
By„a nim niewźtpliwie ogromna otwartosc na po-
trzeby wszystkich ludzi. Dla Siostry liczy„ sió cz„o-
wiek i jego sprawa, dlatego obejmowa„a swojź troskź 
wychowawczź i duszpasterskź wszystkich, bez roz -
nicy wyznania czy narodowosci. W tej otwartosci na 
wszystkich stara„a sió nasladowac b„. Matkó Marceli-
nó Darowskź i jej wstawiennictwu przypisywa„a takź 
roz norodnosc Maciejowa. ‚Tylko Matka Marcelina 
jedna zebra„a tu, w Maciejowie, sieroty i dzieci mor-
dercow jak i pomordowanych Ł  i przytuli„a wszyst-
kie. Chowajź sió i rozwijajź w jednym domu, nie tyl-
ko bez cienia nienawisci, ale w mi„osci i wzajemnej 
pomocy. Bo ten lud wcale nie jest taki z„y, tylko 
ciemny i oba„amucony’19. A w innym miejscu napisa-
„a: ‚ Od poczźtku w maciejowskiej szkole i internacie 
by„o wiele dzieci z ma„z enstw mieszanych lub obojga 
rodzicow prawos„awnych’20. W marcu 1935 roku  
s. Marta pisa„a: ‚ W szkole jest 75% Ukrainek’21. Nie 
do konca wiadomo, czy mowi„a Siostra o narodowo-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
19 S. Marta do s. Gertrudy Skorzewskiej, Maciejow 8 V 1923. 
20 S. Marta od Jezusa, Sprawozdanie na kapituó— 1922. 
21 S. Marta do M. Zenony, Maciejow, 31 VIII 1935. 
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sci czy o miejscu zamieszkania. Wszystkie dzieci sio-
stry obejmowa„y takź samź troskź. Gdy zasz„a tego 
potrzeba s. Marta nie waha„a sió rowniez  zatrudnic 
nauczyciela józyka ukrainskiego. Do szko„y przy-
chodzi„a rowniez  na naukó religii prawos„awnej cor-
ka popa Soko„owskiego. 

Kontakty z cerkwiź prawos„awnź czy Z ydami, 
stosunkowo licznie zamieszkujźcymi okolicó, uk„ada-
„y sió bardzo dobrze i dla wszystkich s. Marta by„a 
ogromnym autorytetem. Gdy w miasteczku rozesz„a 
sió wiesc, z e konczy sió okres prze„oz enstwa s. Marty, 
spo„eczenstwo z ydowskie z„oz y„o prosbó o nieodwo-
„ywanie ‚ naszej pani Marty’, bo kto od biedy bódzie 
ratowa„ bezradnych, chorych i starych22. 

Osobnym zadaniem, jakie stanó„o przed B„ogo-
s„awionź, by„a dzia„alnosc misyjna, ktora zosta„a za-
poczźtkowana przez Matkó Zenonó Dobrowolskź od 
1933 roku. S. Marta, wowczas chora i s„aba, na wiesc 
o moz liwosciach pracy misyjnej, napisa„a: ‚ Co do 
projektow misyjnych, to dotźd bra„am je bardzo nie-
dowierzajźco§  dzis widzó, z e Matka serio o tym 
mysli i tak stanowczo widzi w tym woló Boz ź! Umie-
ranie uciek„o ode mnie na tó chwiló, a poza tym wie-
rzó tylko pos„uszenstwu. Matka wie, z em gotowa na 
kaz dź pracó [§ ] zapa„u do pracy wielkiej coraz jakby 
wiócej, a serce nie wytrzymuje [§ ] co Matka ze mnź 
zrobi Ł  to mi naprawdó obojótne’23. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

22 M. Okócka-Bromkowa do s. Janiny, Olsztyn, 20 II 1992. 
23 S. Marta do Jezusa do M. Zenony od Zbawiciela, Maciejow, 26 II 

1934 i 25 III 1934. 
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Idea domkow misyjnych, tworzonych na pogra-
niczu polsko-bolszewickim, zgodna by„a z z ycze-
niem ksióz y biskupow. Myslź biskupow diecezji kre-
sowych by„o ujźc ca„e pogranicze bolszewickie góstź 
sieciź drobnych placowek misyjnych, majźcych za za-
danie neutralizowac wp„ywy komunistyczne, krzewic 
oswiató i prawdziwź wiaró. Kilka zgromadzen  za-
konnych, zarowno móskich jak z enskich, ‚ odpowie-
dzia„o ich wezwaniu, lecz praca ich tonie w morzu 
potrzeb, ktore wielkim g„osem wo„ajź o zaspokoje-
nie’24. G„ownym zadaniem siostr w tych placowkach 
by„a praca na Kresach. Siostry nie okresla„y jej cha-
rakteru, nie zawóz a„y do takich czy innych zajóc. Po-
dejmowa„y wszystko to, co moz na by„o zrobic dla 
ludzi mieszkajźcych w okolicy. 

Praca w tych placowkach: w Lilii (1933), G„óbo-
kim (1934), Wiszniewie (1934) i Wo„oz ynie (1935) roz-
wija„a sió tak pióknie, z e siostry nazywane by„y przez 
abp. Ja„brzykowskiego ‚ bia„ym KOP-em’. Od niego 
niejednokrotnie s„ysza„y siostry s„owa: ‚ Chcó wam 
oddac w monopol ca„e pogranicze, wyscie moje KOP, 
ale bia„e, jak straz  wojskowa’25. 

Piźtym domkiem misyjnym by„a utworzona w 
1937 roku placowka w Ho„obach, na Wo„yniu. Do ca-
„osci prac Zgromadzenia dodac jeszcze trzeba pla-
cowki siostr powstajźce przy osadach wojskowych: 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
24 Korespondencja z misji wewn—trznych, kwiecien  1939 (AZNP). 
25 Gó—bokie (AZNP, sygn. D I). 
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Krechowieckiej26 i Jaz„owieckiej27. Zaczynajźca sió w 
nich praca zosta„a przerwana wybuchem II wojny 
swiatowej. Od Kapitu„y w 1939 roku bezposredniź 
odpowiedzialnź za pracó misyjnź Zgromadzenia 
mia„a byc s. Marta Wo„owska. Patrzźc na pracó mi-
syjnź w ma„ych domkach (np. katechetki w Ho„obach 
dojez dz a„y do 14 wsi), widzia„a koniecznosc wiók-
szego wychodzenia do ludzi. ‚ Mysla„am powaz nie, 
z e na to z ebysmy tu spe„ni„y teraz swojź misjó po-
winnysmy pracowac na zewnźtrz. Chodzic po 
wsiach, rozmawiac, kolportowac dobre pisma itd. 
Jeszcze to nie przemyslane i niedojrza„e, ale to by 
dopiero by„a prawdziwa misja’28. 

W ca„ej tej pracy misyjno-charytatywnej, prowa-
dzonej przez siostry pod kierunkiem naszej B„ogos„a-
wionej, trzeba wspomniec o jeszcze jednym aspekcie. 
Dzia„alnosc ta nosi„a g„óbokie cechy patriotyczne. Do 
prze„oz onej generalnej s. Marta pisa„a: ‚ Proszó, b„a-
gam uz yc wszelkich moz liwosci, by tu, na Wo„yn  ze-
chcia„y przybyc zakonnice wychowujźce i katechizu-
jźce§  Wiadomo, z e tu trudno, ale Polska znow bó-
dzie z a„owac, daj Boz e by nie za pońno, z e nie wytó-
z y„a wszystkich si„ dla ratowania tych stron! A na-
prawdó trzeba tylko zaczźc Ł  a z niwo ogromne’29. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

26 S. Angela Lubienska, Wspomnienia o Maciejowie i siostrze Marcie od 
Jezusa, (mps AZNP). 

27 Sprawozdanie ze zjazdu Walnego Zjednoczenia Kolez en skiego Jazóowiec-
kiego w Szymanowie 21-23 VI 1937, (mps AZNP). 

28 S. Marta do M. Zenony, Maciejow, 22 IX 1936. 
29 S. Marta do M. Zenony, Maciejow, 7 IV 1937. 
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W innym miejscu pisa„a do Matki Zenony swoje 
uwagi dotyczźce wychowania i postawy wychowaw-
czyn : ‚ Wydaje mi sió pierwszej wagi, aby wycho-
wawczynie dzisiejszych dzieci i nauczycielki religii 
przede wszystkim by„y osobami rozumiejźcymi z ycie 
dzisiejsze, aby by„y o tyle szerokie i zaparte, by nie 
dociźga„y dzieci do tego, »co by„o zawsze… i nie sź-
dzi„y ich pod tym kźtem, ale stanó„y na ich platfor-
mie i to oboma nogami Ł  z g„owź i sercem u Pana 
Boga i stamtźd patrzy„y na dzieci. Zawsze potrzeba 
by„o swiótosci do wychowywania Ł  dzis wiócej niz  
kiedykolwiek i poswiócenia ogromnego, ale mźdre-
go, bo musi sió doprowadzic do tego, by inicjatywa 
w dobrym od nich we wszystkim wysz„a. Dzisiejsze 
dzieci z adnych narzucanych rzeczy nie zniosź, a mo-
ra„y sź smierciź dla wp„ywu, jakie na nie wywierac 
mamy. Mowió to z doswiadczenia’30. 

W z yciu i dzia„aniu s. Marty od Jezusa uderza 
przede wszystkim postawa s„uz by. Uwaz a„a, z e jesli 
Zgromadzenie ma s„uz yc owocnie, to musi rozroz -
niac sprawy istotne, niezmienne, od tego co ma roló 
jedynie narzódzia. Mowi„a o tym zw„aszcza w odnie-
sieniu do pracy wychowawczej. 

 
To wszystko, co zosta„o dotychczas powiedziane 

o pracy s. Marty, dotyczy zasadniczo Maciejowa  
i domkow misyjnych, na tworzenie sió ktorych Sio-
stra mia„a niewźtpliwie duz y wp„yw. Z koniecznosci 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

30 Tamz e. 
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trzeba sió na tym zatrzymac. Inny wymiar mia„a pra-
ca w Wirowie, a jeszcze inny w S„onimiu. W„asnie  
w tym ostatnim domu dope„ni„o sió bogate z ycie  
s. Marty. Prze„oz enstwo w S„onimiu przypad„o na 
okres II wojny swiatowej. To, z e zginó„a z powodu 
pomocy okazywanej drugiemu cz„owiekowi, nie dzi-
wi. Chyba nie mog„aby umrzec inaczej. Wiedzia„a 
dobrze, z e za pomoc Z ydom grozi smierc, zna„a 
okupacyjne prawo, ale ono by„o mniej waz ne od 
prawa Boz ego Ł  prawa mi„osci blińniego. Zginó„a 
smierciź misjonarki, cz„owieka, ktory umiera za tych, 
do ktorych zosta„ pos„any. To nie jest przypadek, z e 
w„asnie Ona, s. Marta, zosta„a przez Niemcow roz-
strzelana, bo taka smierc jest jedynie logicznź konse-
kwencjź takiego z ycia. 
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MÓ CZEN STWO  
I PROCES BEATYFIKACYJNY  

S. MARTY WO— OWSKIEJ (1879-1942) 
 

S. Marta Wo„owska, w okreslonym miejscu i cza-
sie ponios„a smierc móczenskź. Znalaz„a sió w gronie 
beatyfikowanych 108 Móczennikow II wojny swia-
towej. Aby lepiej zrozumiec jej móczenstwo, najpierw 
nalez y bliz ej zapoznac sió z pojóciem i kanonicznź 
terminologiź móczenstwa, a zw„aszcza naukź papie-
z a Benedykta XIV w tym zakresie. 

Móczenstwo w historii chrzescijanstwa by„o i jest 
wyrazem najwyz szego swiadectwa i wyznania wiary 
w Jezusa Chrystusa. Jest ono „askź i szczegolnym po-
wo„aniem, ktorego udziela sam Bog swoim uczniom 
gotowym do ofiary z w„asnego z ycia dla Niego. Idea„ 
móczenstwa w pojóciu teologicznym i duchowym 
posiada swoj wzor w Móce i smierci Jezusa, ktory 
‚ sta„ sió pos„usznym az  do smierci i to smierci krzy-
z owej’ (Flp 2, 2-6). W perspektywie zbawczej smierci 
Chrystusa na krzyz u staje sió zrozumia„e, dlaczego 
zawsze byli i sź obecni w historii Koscio„a móczenni-
cy, ktorzy realizowali s„owa Jezusa: ‚ Kto nie bierze 
swego krzyz a, a idzie za mnź, nie jest mnie godzien’ 
(Mt 10, 3-39). W Konstytucji Lumen gentium czytamy: 
‚ Móczenstwo, przez ktore uczen  upodabnia sió do 
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Mistrza przyjmujźcego z w„asnej woli smierc dla 
zbawienia swiata i nasladujźc Go w przelaniu krwi, 
Koscio„ uwaz a za szczegolny dar i najwyz szź probó 
mi„osci’ (nr 42). Dar móczenstwa nie neguje wolnosci 
i osobowosci móczennika. Wrócz przeciwnie, w nim 
zostajź one wyraz one i uszlachetnione przez „askó, 
dzióki ktorej w ofierze z z ycia osoba aktualizuje naj-
bardziej autentycznź moz liwosc mi„osci, wolnosci, 
ofiary ca„kowitej z„oz onej dla Boga z w„asnego ziem-
skiego istnienia1.  

Historia Koscio„a pierwotnego i misji potwierdza 
p„odnosc apostolskź móczenstwa i przedstawia praw-
dziwosc s„ow Tertuliana: ‚ Plures efficimur quoties meti-
mur a vobis, semen est sanguis christianorum’2. 

Papiez  Jan Pawe„ II w encyklice Veritatis splendor 
uczy, z e ‚ móczenstwo, to wreszcie wspaniaóy znak swi—-
tos ci Kos cioóa: wiernosc wobec swiótego prawa Boz e-
go, poswiadczona smierciź, jest uroczystym przepo-
wiadaniem i pos„ugź misyjnź, posuniótź usque ad 
sanguinem, aby blask prawdy moralnej nie zosta„ 
przycmiony w obyczajach i w mentalnosci poszcze-
golnych ludzi i ca„ego spo„eczenstwa’ (nr 93). 

I. OKRESLENIE MÓ CZEN STWA 

W literaturze teologicznej wystópuje potrojne 
okreslenie istoty móczenstwa jako: chrzest krwi, akt 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

1 Zob. P. Molinari, Martire, w: Nuovo dizionario di spiritualita, red.  
S. De Fiores, T. Goffi, Roma 1979, s. 908-910. 

2 Klemens Aleksandryjski, Stromatum IV, 4; PG 8, 1228b. 
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cnoty móstwa i przez ycie smierci chrzescijanina w jej 
aspekcie eschatologicznym. 

a) Okreslenia ‚ chrzest krwi’ pierwszy raz uz y„ 
Tertulian, a inni Ojcowie Koscio„a powtarzali jego 
naukó, ktora aktualna jest takz e w naszych czasach. 
Trzeba tutaj dodac, z e nawet od„źczone wspolnoty 
chrzescijanskie rowniez  uznajź chrzest krwi3. 

b) Sw. Tomasz z Akwinu móczenstwo chrzesci-
janskie okresli„ jako akt cnoty móstwa. Koncepcjó tó 
przyjó„a ca„a scholastyka. Korzystajź z niej rowniez  
wspo„czesni teologowie. Doktor Anielski w móczen-
stwie „źczy„ akt cnoty z aktem doskona„ej mi„osci. 
Uwaz a„, z e mi„osc jest pierwszym i najwaz niejszym 
motywem sk„aniajźcym do przyjócia móczenskiej 
smierci. Móstwo zas to istotny motyw w móczen-
stwie, gdyz  o ile mi„osc sk„ania do móczenstwa, to 
móstwo w„asnie do niego pobudza. Cnota mi„osci  
i móstwa sź wióc ze sobź scisle zwiźzane. Ujawniajź 
sió w otoczeniu innych cnot (wiadomo bowiem, z e  
w akcie mi„osci mieszczź sió wszystkie cnoty tak teo-
logalne, jak i kardynalne), szczegolnie miódzy wiarź  
i cierpliwosciź. Wiara angaz uje ca„ego cz„owieka w 
s„uz bie Chrystusa lub jakiejs konkretnej prawdy wy-
nikajźcej z wiary. A wióc móczenstwo za wiaró niero-
zerwalnie zwiźzane jest z mi„osciź4. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
3 Zob. S. Longosz, Niektore aspekty teologii m—czen stwa w literaturze 

wczesnochrzes cijan skiej, ‚Tarnowskie Studia Teologiczne’ 7(1979), s. 63-66. 
4 Zob. STh II-II, q. 124; J. Fiuta, Istota m—stwa chrzes cijan skiego wedóug 

nauki sw. Tomasza z Akwinu, Lublin 1946, s. 156-192. 
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c) Tworcź innej koncepcji móczenstwa jest nie-
miecki teolog Karl Rahner. Teologia móczenstwa Ł  
wed„ug niego Ł  jest scisle zwiźzana z teologiź smier-
ci. Móczenstwo bowiem spe„nia sió przez smierc. Nie 
moz na zrozumiec istoty móczenstwa, jez eli nie ro-
zumie sió istoty smierci. Cz„owiek w akcie smierci 
moz e zaakceptowac Boga i to wszystko, co jest z nim 
zwiźzane lub do niego sió odnosi. Wielu ludzi umie-
rajźc, realizuje warunki smierci chrzescijanskiej. Mó-
czenstwo za wiaró lub jakźs cnotó chrzescijanskź, to 
wybor chrzescijanskiego sposobu umierania. Smierc 
w akcie móczenstwa jest cz„owiekowi narzucona  
z zewnźtrz i moz na „atwo jej uniknźc przez zaparcie 
sió wiary. Móczennik mimo to przyjmuje smierc, kto-
rź znosi z mi„osciź, czyli oddaje sió Bogu do dyspo-
zycji. Zatem w momencie móczenstwa, cz„owiek po-
przez swobodnź decyzjó, powierza swe z ycie Bogu, 
przyjmujźc smierc w sposob ca„kowicie wolny. 

Karl Rahner wiźz e móczenstwo nie tylko z on-
tycznź swiótosciź Koscio„a, ale takz e ze swiótosciź 
moralnź, przejawiajźcź sió w poszczegolnych jego 
cz„onkach. Jego zdaniem w móczenstwie dokonuje sió 
zjednoczenie obu tych swiótosci, by poprzez akt 
smierci zaswiadczyc o prawdzie Boz ej, dlatego smierc 
móczenska jest objawieniem smierci chrzescijanskiej. 
Smierc w móczenstwie sama w sobie stanowi przed-
miot mi„osci, poniewaz  jest uczestnictwem w z yciu 
Chrystusa i poczźtkiem z ycia wiecznego5. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

5 Zob. J. Lisowski, Koncepcja m—czen stwa w praktyce Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, Wroc„aw-Rzym 1992, s. 11-12. 
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II. NAUCZANIE PAPIEZA BENEDYKTA XIV  
O MÓ CZEN STWIE 

Po omowieniu pojócia móczenstwa nalez y zapo-
znac sió z naukź teologiczno-kanonicznź o móczen-
stwie w ujóciu papiez a Benedykta XIV. Papiez  i wiel-
ki uczony (Prosper Lambertini), koncepcjó chrzesci-
janskiego móczenstwa, z punktu widzenia kanonicz-
nego opracowa„ i przedstawi„ w dziele pt. De Servo-
rum Dei beatificatione et beatorum canonizatione6. Wy-
mienia w nim szereg elementow koniecznych do 
orzeczenia móczenstwa. 

1. Osoba mń czennika 

Jednym z najwaz niejszych elementow móczen-
stwa jest sama osoba móczennika. Papiez  Benedykt 
XIV stwierdzi„: ‚ Aby ktos mog„ byc zapisany do 
ksiógi móczennikow, nie wystarczy jego gotowosc 
przyjócia smierci dla Chrystusa [§ ], lecz takz e po-
trzeba, aby bez trwogi i w cierpliwosci w tejz e goto-
wosci trwa„, az  do móczenskiej smierci i w samym 
akcie smierci’7. 

a) Wymogi przed mń czen stwem. Móczenstwo 
jest przyrownywane do chrztu z wody lub chrztu  
z krwi. Tak jak do chrztu, tak i do móczenstwa u do-
ros„ych wymagane sź pewne dyspozycje, ale na tyle, 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
6 T. 1-7, Prati 1839-1841. 
7 Tamz e, t. 3, nr 12. 18. 
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na ile moz na je osiźgnźc, gdyz  samo móczenstwo ma 
moc zg„adzenia grzechow i udzielania „aski8. 

b) Akceptacja smierci. Przy przyjóciu smierci za-
sadniczź roló odgrywa intencja. Winna to byc inten-
cja aktualna lub wirtualna. Nie wystarczy intencja in-
terpretatywna. Dyskutuje sió problem intencji habi-
tualnej. Benedykt XIV rozroz nia„ móczenstwo coram 
Deo Ł  wobec Boga i coram Ecclesia Ł  wobec Koscio-
„a. Bogu jest wiadome wszystko, wióc intencja habi-
tualna wystarcza. Gdy chodzi o orzeczenie Koscio„a, 
ktory swojź decyzjó opiera na aktach zewnótrznych 
znakow, wystarczy stwierdzic, z e intencja habitualna 
nie zosta„a odwo„ana i w jakis sposob zosta„a ujaw-
niona. 

c) Koniecznosc akceptacji smierci. Cz„owiek do-
ros„y powinien przyjźc smierc w„asnym aktem woli. 
Jedynie pod tym warunkiem moz na uznac go za mó-
czennika. Wynika to z nauki Chrystusa: ‚ Jesli kto 
chce pojsc za Mnź, niech sió zaprze samego siebie, 
niech weńmie krzyz  swoj i niech Mnie nasladuje’ (Mt 
16, 24). Koniecznosc przyjócia smierci w sposob wol-
ny jest bezwzglódnym wymogiem, aby akt smierci 
by„ zas„ugujźcy. Ta dobrowolnosc suponuje pe„nź 
swiadomosc u móczennika i wewnótrznź wolnosc. 
Bez pe„nej swiadomosci nie by„oby wyznania wiary 
(professio fidei), a bez wolnosci nie by„oby aktu zas„u-
gujźcego. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
8 Zob. tamz e, t. 3, nr 15, 19; por. S. Indelicato, Il processo apostolico di 

beatificazione, Roma 1945, s. 109. 
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d) Cierpliwosc w akceptacji smierci. Rozwaz ajźc 
pojócie móczenstwa, nalez y zauwaz yc podobienstwo 
kaz dego móczennika do Jezusa Chrystusa, ktory przy-
jź„ smierc bez oporow. Stźd Koscio„ zawsze zwraca„ 
uwagó na cnotó cierpliwej akceptacji smierci, jakiej 
przyk„ad zostawi„ Chrystus. Zbawiciel jest takz e 
wzorem zachowania sió wobec przesladowcow, na-
wet wtedy, gdy zosta„ niesprawiedliwie osźdzony  
i umóczony. Koscio„ zawsze wymaga„ i wymaga nie-
stawienia oporu przesladowcy i nasladowanie Chry-
stusa przez móczennika. Sobor Watykanski II po-
twierdzi„ tó naukó: ‚Totez  móczenstwo, przez ktore 
uczen  upodabnia sió do Mistrza przyjmujźcego  
z w„asnej woli smierc dla zbawienia swiata i nasladu-
je Go w przelaniu krwi, uwaz a Koscio„ za dar szcze-
golny i najwyz szź probó mi„osci’ (LG 42). 

e) Mń stwo w akceptacji smierci. W niestawianiu 
oporu przesladowcy jawi sió cnota móstwa, jako ele-
ment potrzebny do przyjócia smierci. Jak wiemy,  
z natury móstwa wyp„ywa sta„osc w wierze koniecz-
na móczennikowi9. Skoro istotź móczenstwa jest cier-
pliwe przyjócie smierci za wiaró z rźk przesladowcy, 
z ktorego to powodu Bog odpuszcza móczennikowi 
wszystkie grzechy oraz natychmiast udziela mu 
wiecznej szczósliwosci, to do beatyfikacji wymaga sió 
udowodnienia wytrwania w „asce Boz ej, czyli wy-
trwania w akceptacji móczenstwa. Nawet gdyby akt 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

9 Benedykt XIV, De servorum DeiŚ , t. 3, nr 10-14; J. Lisowski, s. 17-27; 
S. Indelicato, Il martirio nelle cause di beatificazione e canonizzazione, w: Enci-
clopedia Cattolica, t. 8, Roma 1952, kol. 243-244. 
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smierci sió przed„uz a„, Koscio„ bezwzglódnie wyma-
ga wytrwa„osci i cierpliwosci az  do konca10. 

2. Przesladowca w sprawach mń czenniko w 

Juz  w staroz ytnosci przesladowania chrzescijan 
podejmowane by„y z roz nych przyczyn. Oskarz ano 
ich o nie zachowywanie przepisow panstwowych do-
tyczźcych kultu lub porzźdku publicznego. Przez 
przesladowcó rozumiano cesarzy rzymskich wydajź-
cych niesprawiedliwe prawa i na ich podstawie wy-
roki przeciw chrzescijanom. Za przesladowcow 
uwaz ano takz e urzódnikow panstwowych sprawujź-
cych w„adzó nad poszczegolnymi prowincjami. 

Papiez  Benedykt XIV oprocz poganskich w„ad-
cow, przesladowcow dostrzega„ takz e w „onie sa-
mych chrzescijan, szczegolnie w osobach heretykow  
i schizmatykow. Rozroz nia„ tez  przesladowcó jako 
osobó fizycznź i moralnź. W samej doktrynie o mó-
czenstwie wyroz ni„ trzy fundamentalne zasady: prze-
sladowca Ł  osoba roz na od móczennika Ł  jest przy-
czynź determinujźcź smierc oraz wymierza karó z 
nienawisci do wiary lub jakiejs cnoty chrzescijanskiej. 

a) Przesladowca osobῸ ro znῸ od mń czennika. 
Móczenstwo musi byc zadane przez kogos z ze-
wnźtrz, a nie spowodowane przez samego móczen-
nika, dlatego w dochodzeniu o móczenstwie precy-
zyjnie nalez y ustalic przesladowcó jako osobó fizycz-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
10 Zob. Benedykt XIV, De servorum DeiŚ , t. 3, nr 12-14, 18; J. Fiuta, 

Istota m—stwa chrzes cijan skiegoŚ , s. 157-162. 
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nź lub moralnź, wzglódnie system przesladowczy 
realizowany przez osobó. 

b) Przesladowca jako przyczyna determinujῸca 
smierc. Przesladowca powinien spowodowac smierc. 
Jez eli on jest przyczynź sprawczź, sytuacja jest jasna. 
Jez eli by„ tylko przyczynź okazjonalnź, powstaje do-
datkowy problem. Moz e sió zdarzyc, z e chrzescijanin 
dla unikniócia odstópstwa od wiary lub grzechu ció-
z iego, wybiera smierc bez wzglódu na to, czy prze-
sladowca by jź wymierzy„ czy nie. W tym wypadku 
wymaga sió bardzo wielkiej ostroz nosci i dok„adno-
sci w definiowaniu móczenstwa. 

c) Motywy dziażania przesladowcy. Przesladow-
ca powinien zadac smierc z nienawisci do wiary lub 
cnoty wyp„ywajźcej z wiary. Jest to element formalny 
lub sprawczy móczenstwa. 

Jak by„o wspomniane wyz ej, przesladowcź moz e 
byc osoba fizyczna lub moralna. Najczósciej w histo-
rii by„a nim osoba fizyczna. Zdarza„y sió przypadki 
móczenstwa, kiedy sźdy wymierza„y wyroki, gdyz  
prawa by„y tak stanowione, z e ich przekroczenie po-
ciźga„o za sobź smierc móczenskź. Przesladowca 
moz e dzia„ac bezposrednio lub posrednio. Zawsze 
jednak musi byc przyczynź sprawczź smierci chrze-
scijanina. Przesladowca winien dzia„ac jako cz„owiek 
wolny, aby jego czyn w efekcie mog„ prowadzic do 
smierci. Przesladowca moz e byc poganinem, herety-
kiem lub katolikiem11. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

11 Zob. S. Indelicato, Il processo apostolicoŚ , s. 112-113; J. Lisowski, 
Koncepcja m—czen stwaŚ , s. 63-68. 
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3. Fakt smierci 

Pewnosc poniesionej smierci przez chrzescijanina 
jest wymogiem bezwzglódnym, na co zwracano uwa-
gó juz  u poczźtku dziejow móczenstwa. Swiadczź o 
tym opisy smierci pierwszych móczennikow. Wyroz -
nia sió tutaj takie elementy, jak: koniecznosc smierci, 
natura smierci i sposoby zadawania smierci. 

a) Koniecznosc smierci. Wed„ug Benedykta XIV, 
aby moz na by„o mowic o móczenstwie w sensie ka-
nonicznym, musi zaistniec smierc pewna. Móczennik 
powinien najpierw miec mocne postanowienie po-
niesienia smierci za wiaró dla Chrystusa. Do móczen-
stwa nie wystarczy jedynie samo gorźce pragnienie 
czy zamiar umierania lub wolny wybor smierci, kto-
re Ł  chociaz  sź to akty woli Ł  mogź sió jednak nie 
spe„nic. Konieczne jest faktyczne poniesienie smierci 
dla dania swiadectwa, takz e wobec ludzi. 

Koscio„ za móczennikow uznaje rowniez  przeby-
wajźcych w wiózieniu, znoszźcych wygnanie i inne 
trudnosci, jesli znoszź je az  do smierci. Podobnie 
uwaz ani sź za móczennikow wszyscy, ktorzy po od-
niesieniu ran, z ich powodu w nied„ugim czasie od-
dali swoje z ycie za Chrystusa. Benedykt XIV uscisli„ 
pojócie móczennika i postawi„ wymog, aby smierc 
faktycznie by„a poniesiona za wiaró w Chrystusa, czy 
to bezposrednio czy posrednio po podjóciu wszyst-
kich niezbódnych czynnosci do zadania smierci12. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

12 Zob. Benedykt XIV, De servorum DeiŚ , t. 3, nr 12-13; J. Lisowski, 
Koncepcja m—czen stwaŚ , s. 114-117. 
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b) Natura smierci. Wed„ug Benedykta XIV smierc 
móczenska musi byc naturalna, realna i fizyczna, za-
dana przez przesladowcó. Faktycznie musi byc wy-
konana. Nie moz e tu wchodzic w gró tzw. smierc 
prawna, na przyk„ad ekskomunika Koscio„a, czy po-
zbawienie praw obywatelskich w prawie cywilnym13. 

c) Sposoby zadawania smierci. Roz ne mogź byc 
sposoby zadawania smierci, ktore zasadniczo spro-
wadza sió do bezposredniego (wprost) i posredniego. 
Pierwszy sposob oznacza pozbawienie z ycia S„ugi 
Boz ego wprost przez samego przesladowcó albo 
przez urzódnikow publicznych i to za pomocź ja-
kichs narzódzi lub przez wstrzykniócie trucizny do 
z y„y. Sposob bezposredni oznacza nie tylko smierc 
nag„ź, ale tez  pozbawienie z ycia wskutek odniesio-
nych ran. Smierc jest zadana posrednio, jez eli ktos 
zosta„ skazany na wiózienie albo katorgó, skutkiem 
czego nastópuje smierc14. Jest to smierc okreslana 
mianem ex aerumnis carceris, tzn. z racji dolegliwosci 
wiózienia. 

4. Przyczyny mń czen stwa 

Elementem formalnym i sprawczym móczenstwa 
jest wiara. Musi tu wystópowac nienawisc do wiary  

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
13 Zob. S. Indelicato, Il processo apostolicoŚ , s. 110; E. Piacentini, Il 

martirio nelle cause dei santi. Concetto teologico-giuridico. Morte psicologica e 
martirio bianco. Procedura antica e moderna. Riforma Paulina. Elementi per 
ulteriori eggiornamenti, Roma 1979, s. 37-38. 

14 Zob. J. Lisowski, Koncepcja m—czen stwaŚ , s. 118-121. 
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u przesladowcy i mi„osc do wiary u móczennika. Mar-
tyres non facit poena sed causa Ł  naucza sw. Augustyn. 

a) Wiara elementem formalnym i sprawczym 
mń czen stwa. Kiedy sió mowi o wierze jako przyczy-
nie móczenstwa, pojóciem tym obejmuje sió wszyst-
kie cnoty chrzescijanskie, teologalne, kardynalne i mo-
ralne. Rozumienie to obejmuje nie tylko wyznanie 
wiary, ale i praktykowanie jakiejkolwiek cnoty. Sw. 
Tomasz uczy: ‚ Nie tylko wiara, ale rowniez  praktyka 
wszystkich cnot, ktore sió do Boga odnoszź, mogź 
byc przyczynź móczenstwa’15. Mamy wióc do czy-
nienia ze swiadectwem wiary nie tylko wtedy, gdy 
S„uga Boz y cierpi dla Chrystusa i jego nauki, ale tak-
z e gdy cierpi dla jakichkolwiek innych dzie„ spra-
wiedliwosci z mi„osci dla Chrystusa. Cierpi bowiem 
dla Chrystusa nie tylko ten, kto cierpi dla wiary  
w Chrystusa, ale takz e ten, kto cierpi za jakźkolwiek 
czynnosc z mi„osci do Chrystusa. Papiez  Benedykt 
XIV dokona„ rozroz nienia na: fides credendorum Ł  
prawdy teoretyczne i fides agendorum Ł  praktyczne 
wyznanie prawdy wiary. 

Na fides credendorum sk„adajź sió wszystkie praw-
dy wiary zawarte w Symbolu wiary, w nauce sobo-
row czy w uroczystym przepowiadaniu papiez y. 
Smierc musi byc poniesiona za prawdó wiary w sci-
s„ym tego s„owa znaczeniu. Nie moz e tu wchodzic  
w gró prawda poznana swiat„em rozumu lub jeszcze 
nie okreslona przez Koscio„. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

15 STh II-II, q. 124, a. 5. 
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Jesli ktos umiera za akt chrzescijanskiej cnoty albo 
za odrzucanie grzechu, otrzymuje miano móczennika 
Chrystusowego, gdyz  wyznaje wiaró nie s„owami, 
ale uczynkiem. W tym wypadku mamy do czynienia 
z fides agendorum. Potwierdzajź to s„owa Chrystusa: 
‚ B„ogos„awieni ktorzy cierpiź przesladowanie dla 
sprawiedliwosci, albowiem do nich nalez y krolestwo 
niebieskie’ (Mt 5, 10). Przez sprawiedliwosc rozumie 
sió zachowanie przykazan  Boz ych. Papiez  Benedykt 
XIV uznaje za przyczynó móczenstwa fides agendo-
rum, gdyz  ma tu miejsce wyznanie wiary in facto. 
Stźd chrzescijanin umierajźcy w obronie w„adzy, wol-
nosci i niezalez nosci Koscio„a jest móczennikiem. 

W prawdach teoretycznych wystópuje swiadec-
two s„owa. W prawdach praktycznych ukazuje sió 
swiadectwo wiary, ktore wyp„ywa z dzia„ania. Te 
dwa aspekty praktycznie sź ze sobź scisle zwiźzane. 
Dlatego przyczyna móczenstwa w konkretnych przy-
padkach musi byc rozpatrywana wielorako, czyli  
z uwzglódnieniem prawd teoretycznych i praktycz-
nych16. 

b) Nienawisc do wiary u przesladowcy. Przy-
czynź móczenstwa po stronie przesladowcy musi byc 
nienawisc do wiary lub do czynu cnotliwego wy-
p„ywajźcego z wiary chrzescijanskiej. Zachodzi za-
tem pytanie, co oznacza odium fidei u przesladowcy, 
gdyz  móczenstwo jest zawsze zalez ne od jego inten-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
16 Zob. T. Goffi, Concezione spirituale del martirio, ‚ Pagine di vita spiritu-

ale’ 22(1996) nr 129, s. 3-6; J. Lisowski, Koncepcja m—czen stwaŚ , s. 144-147. 
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cji? Niekiedy trudno jest to ustalic, jez eli nie jest wy-
raz ona s„owami lub gestami. W pewnych przypad-
kach moz e byc okazana bezposrednio w odniesieniu 
do prawdy lub dzie„a swiadczźcego o wierze. W in-
nych zas sytuacjach przesladowca ukrywa intencjó 
lub wyrańnie podaje innź przyczynó, np. motywy 
polityczne, rasowe itp. W takich wypadkach prowa-
dzźcy proces musi precyzyjnie wykazac, z e smierc 
zosta„a zadana z nienawisci do wiary. Takie przyk„a-
dy zna historia móczennikow17. 

c) Miżosc do wiary u mń czennika. Przyczynź 
móczenstwa po stronie móczennika jest mi„osc do 
wiary, rozumianej jako fides credendorum lub fides 
agendorum. Wed„ug Benedykta XIV nie bódzie praw-
dziwego móczenstwa, jesli ktos oddaje z ycie za praw-
dy poznane w swietle przyrodzonym, za prawdó, 
ktora komus zosta„a objawiona lub za poglźdy filozo-
ficzne. Te motywy nie czyniź nikogo prawdziwym 
móczennikiem. Móczennikami w pojóciu teologicz-
nym i kanonicznym sź ci, ktorzy poniesli smierc z 
powodu przepowiadania albo wyznania wiary. 

Przy badaniu móczenstwa nalez y stwierdzic, czy 
móczennik wyrańnie wyznawa„ prawdó i ponios„ za 
niź smierc, poniewaz  nie chcia„ sprzeniewierzyc sió 
swej wierze i chcia„ dac swiadectwo Chrystusowi.  
A wióc o móczenstwie moz na mowic tylko i wy„źcz-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
17 Benedykt XIV, De servorum DeiŚ , t. 3, nr 2, 4-7, 12-13; B. Gher-

ardini, Il martirio nella moderna prospettiva teologica, ‚ Divinitas’ 26(1982), 
fasc. 1, s. 33-34. 
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nie w sytuacji wyznania autentycznej prawdy Boz ej 
lub obrony cnoty pewnej i niewźtpliwej, ktorej nie 
moz na zarzucic fa„szu18. 

d) Sposoby i srodki rozpoznania przyczyny mń -
czen stwa. Przyczyny móczenstwa po stronie prze-
sladowcy mogź byc udowodnione w roz ny sposob. 
Nienawisc do wiary u przesladowcy moz e byc do-
wiedziona z wyroku publicznego wydanego przez 
przesladowcó, w ktorym zosta„y okreslone motywy 
smierci. Dowod moz e pochodzic z dialogu, jaki od-
by„ sió miódzy przesladowcź a móczennikiem. Przy-
czynó moz na odkryc przez studiowanie obietnicy 
danej przez tyrana móczennikowi, gdy wyprze sió 
wiary. Ten sam walor ma obietnica uwolnienia dana 
przez sódziego, o ile móczennik wyprze sió wiary  
w Chrystusa. Moz na tez  poznac przyczynó poprzez 
badanie akt i poznanie sposobow, jakimi smierc zo-
sta„a zadana, gdy S„uga Boz y nie chcia„ uczynic ni-
czego, co by„oby niezgodne z wiarź lub moralnosciź 
chrzescijanskź. 

Przesladowca skazywa„ na smierc tych, ktorzy nie 
chcieli oddawac czci boz kom, ktorzy odmawiali od-
dania w róce przesladowcow ksiógi Pisma swiótego 
lub innych ksiźg liturgicznych. Innź przyczynź by„o 
odprawianie naboz enstw przez chrzescijan, ktore by-
„y surowo zakazane19. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
18 Zob. Benedykt XIV, De servorum DeiŚ , t. 3, nr 3-5, 9, 12; B. Gher-

ardini, Il martirioŚ , s. 32-33. 
19 Zob. Benedykt XIV, De servorum DeiŚ , t. 3, nr 4-7; J. Lisowski, Kon-

cepcja m—czen stwaŚ , s. 153-156. 
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III. MÓ CZEN STWO S. MARTY WO— OWSKIEJ 

1. Cnoty 

Przy udowadnianiu wspo„czesnego móczenstwa, 
zgodnie z obecnź praktykź Urzódu Hagiograficzno-
Historycznego Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
wiókszź niz  dotźd zwraca sió uwagó na cnoty kan-
dydata do chwa„y o„tarzy. Prawdź jest, z e autentycz-
ne móczenstwo oczyszcza i uswióca. Praktykowane 
cnoty sź dalszym przygotowaniem do móczenstwa. 
Szlachetne z ycie zabezpiecza przed ewentualnymi 
atakami i wyciźganiem s„abostek osob wyniesionych 
na o„tarze, co dzis nie jest rzadkosciź. 

W swietle zebranej dokumentacji procesowej,  
s. Marta jawi sió jako zakonnica w pe„ni oddana Bo-
gu; cz„owiek g„óbokiej wiary, modlitwy, pokory i he-
roicznego pos„uszenstwa. Po wyczerpujźcej walce 
duchowej, w okresie pierwszych lat z ycia zakonnego, 
s. Marta dochodzi do g„óbokiego zjednoczenia z Bo-
giem i pragnie byc ca„kowitź ofiarź dla Pana. By„a 
przekonana, z e Bog wzywa jź, by by„a gotowa na 
móczenstwo. Juz  w 1933 roku mowi„a do siostr: 
‚ Winnismy byc gotowe na móczenstwo’20.  

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
20 Zeznanie S. Tadei Zofii Nowakowskiej (swiadek I, ad 10) i S. Marii 

Almy So„tan (swiadek II, ad 7), w: Vladislavien et Aliarum. Beatificationis 
seu Declarationis Martytrii Servorum et Servarum Dei Antonii Juliani Nowo-
wiejski, Archjepiscopi, Henrici Kaczorowski et Aniceti Koplin ski sacerdotum 
Mariae Annae Biernacka laicae atque centum trium Sociorum. Summarium su-
per martyrio, vol. III Ł  2, Roma 1997, s. 1549-1553 [dalej: ‚ Summarium’ 
LXXXI]. 
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W jej sposobie postópowania moz na by„o dostrzec 
wielkź ufnosc w Opatrznosc Boz ź, a w szczegolnosci 
mi„osc dla Pana i jego Koscio„a. Sama powtarza„a, z e 
‚ Bog dawa„ jej odczuc swojź wielkź ufnosc i bliskosc 
Maryi’21. Gorźca mi„osc do Boga pobudza„a jź do 
czynnej mi„osci blińniego. Okaza„a sió ona szczegolnie 
wowczas, gdy nios„a pomoc miejscowej ludnosci i 
troszczy„a sió o ich sprawy tak duchowe jak i mate-
rialne. Mi„osc tó okazywa„a w stopniu heroicznym, 
gdy otacza„a serdecznź opiekź rodziny osob aresz-
towanych, sieroty wojenne, a nade wszystko Z ydow, 
ktorzy zdo„ali uniknźc masakry. Przy tym by„a swia-
doma, z e za wszystko co robi dla blińnich ryzykuje 
z yciem22. S. Regina Joczajte w swoich wspomnieniach 
pisze: ‚ Odwiedza„a chorych i opuszczonych, nawie-
dza„a najbiedniejsze domy niosźc pomoc materialnź  
i duchowź w formie nauczania religijnego. Dzieli„a 
sió ostatnim kawa„kiem chleba z tymi ktorzy go nie 
mieli, [§ ] mia„a matczyne serce dla wszystkich’23. S. 
Tadea Nowakowska dodaje: ‚ Ca„e swoje z ycie po-
swióci„a dla blińnich i to w bardzo trudnych warun-
kach. [§ ] wspomagajźc biednych nie zwracajźc 
uwagi na wyznanie czy narodowosc’24. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

21 Zeznanie S. Szczós„awa Tuska, w: Copia Pubblica, vol. XXX, s. 9987. 
22 Wspomnienia s. Szczós„awy Tuska (doc. 11), ‚ Summarium’ LXXXI, 

s. 1567 ç 5340; Wspomnienia s. Reginy Joczajte (dok. 5), ‚ Summarium’ 
LXXXI, s. 1561, ç 5320 n. 

23 Wspomnienie s. Reginy Joczajte (dok. 5), ‚ Summarium’ LXXX,  
s. 1562, ç 5322 

24 Zeznanie s. Marii Almy So„tan (swiadek II, ad 11. 13), ‚ Summa-
rium’ LXXX, s. 1551 ç 5279. 
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2. Mń czen stwo 

a) Mń czen stwo materialne. S. Marta od poczźtku 
II wojny swiatowej znajdowa„a sió w okolicznosciach 
zagraz ajźcych jej dzia„alnosci religijnej jako zakonni-
cy. Najpierw ze strony w„adz bolszewickich, a od 
czerwca 1941 roku od nazistow niemieckich. Dnia 8 
wrzesnia zosta„a wezwana do Gestapo, gdzie surowo 
jź napomniano, aby zaprzesta„a swej dzia„alnosci25. 

S. Marta zosta„a aresztowana 18 grudnia 1942 ro-
ku o godz. 23.30 w nocy razem z s. Ewź Noiszewskź  
i kapelanem Adamem Stark, jezuitź. Wszyscy troje 
zostali przewiezieni na dziedziniec miejskiego wió-
zienia, gdzie znajdowa„a sió juz  znaczna liczba ludzi 
zaaresztowanych w okolicy. Tam s. Marta zosta„a po-
bita kolbź karabinu26. O ostatnich godzinach jej z ycia 
zeznaje s. Regina Joczajte: ‚ Przewieziono siostry na 
dziedziniec wiózienia, gdzie znajdowali sió juz  inni 
wióńniowie. [§ ] Siostry stara„y sió uspokoic ich. Co 
wiócej dodawa„y im odwagi do przyjócia cierpienia i 
na zgodzenie sió z wolź Boz ź. »Wszyscy znajdujemy 
sió w obliczu smierci. Modlmy sió abysmy byli godni 
przyjźc smierc móczenskź….Wszyscy zebrali sió wo-
ko„ siostr i g„osno odmawiali bolesnź czźstkó Roz an-
ca. Jozef Marcinkowski, policjant opowiada„, z e o 2 w 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
25 Zob. Relacja s. Szczós„awy Tuska (dok. 1), ‚ Summarium’ LXXX,  

s. 1558. 
26 Zeznanie s. Tadei Zofii Nowakowskiej (swiadek I), ‚ Summarium’ 

LXXX, s. 1550 ç 5374; Relacja s. Szczós„awy Tuska (dok. 1), ‚ Summarium’ 
LXXX, s. 1558, ç 5311. 
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nocy do wiózienia wesz„a grupa z andarmow nie-
mieckich [§ ] ktorzy krzyczeli: »Oddajcie wszystko co 
posiadacie… [§ ] S. Marta mowi: »Nic nie mam jedy-
nie krzyz , pozwolcie mi zachowac go ze sobź…. Z an-
darm wyrwa„ krzyz  z róki siostry i rzuci„ na ziemió, a 
siostró przewroci„ i zaczź„ kopac. Siostra podnios„a 
sió, podjó„a krzyz , mocno uca„owa„a, bardzo mocno i 
powiedzia„a: »Jezu, wszystko dla Ciebie, dla naszej 
biednej Polski…. Rano po godz. 5 wszyscy wióńniowie 
zostali wywiezieni trzema autokarami. [§ ] Z andar-
mi bili siostry kolbami karabinow, a nastópnie prze-
wieńli siostry i wióńniow na Goró Pietralewickź o 2 
km od S„onima. Jan Powaz ynski, policjant, opowiada, 
z e w pobliz u pagorka wszystkim wióńniom polecono 
rozebrac sió’27.  

Siostry, osoby Bogu poswiócone, czu„y sió bardzo 
upokorzone i moralnie cierpia„y. Opiera„y sió przed 
wykonaniem tego polecenia. Wowczas o. Stark, ktory 
by„ wsrod wióńniow powiedzia„ do nich: ‚ Rowniez  
Jezusa, zanim zosta„ ukrzyz owany, obdarto z szat, 
nie sprzeciwiajcie sió. Siostry pos„ucha„y i rozebra„y 
sió. Wiadomosc ta pochodzi od swiadkow naocz-
nych, miejscowych policjantow, ktorzy byli obecni 
przy egzekucji’28. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

27 Wspomnienia s. Reginy Joczajte (dok. 5), ‚ Summarium’ LXXX,  
s. 1562, çç 5324 n; por. s. M. Annuncjata od Trojcy Swiótej (Anna Stras-
burger), Trzeba tylko zacz„c . Bóogosóawiona Siostra Marta od Jezusa, Kazimiera 
Woóowska, niepokalanka 1879-1942, Szymanow 2003, s. 30-32. 

28 Oswiadczenie Zofii Poczebyt, Copia Publica, vol. XXX, s. 10009 n; 
Przes„uchanie ks. Micha„a Machniaka (dok. 9), ‚ Summarium’ LXXX,  
s. 1565, ç 5333; por. s. M. Anuncjata od Trojcy Swiótej, s. 35. 
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Skazani zostali zgromadzeni i ustawieni musieli 
wskakiwac do g„óbokiego rowu i k„asc sió w nim cia-
sno obok siebie, g„owa przy g„owie. Pluton egzeku-
cyjny, zwykle pijany, strzela„ do lez źcych z broni ma-
szynowej. Nikt nie troszczy„ sió o to, czy skazancy 
zostali zabici czy tylko ranni. K„ad„a sió na nich na-
stópna warstwa ludzi i karabin maszynowy by„ 
puszczany w ruch. S. Marta jeszcze zdrótwia„ymi 
wargami zdo„a„a wykrzyknźc: ‚ Boz e, przebacz im, 
bo nie wiedzź co czyniź. Przyjmij to wszystko za na-
sza biednź Polskó’. Jeszcze lez źc, podnios„a rókó,  
w ktorej trzyma„a krzyz , by wskazac miejsce gdzie 
lez a„a. Ale spadajźce na niź inne ofiary znak ten za-
s„oni„y’29. Egzekucja kilkuset osob, a wsrod nich  
s. Marty Wo„owskiej i s. Ewy Noiszewskiej, zosta„a 
wykonana w pobliz u S„onima na wzgorzu, nazywa-
nym Gora Pietralewicka 19 grudnia 1942 roku oko„o 
godz. 5 rano30. 

b) Mń czen stwo formalne: ze strony przes ladow-
cy. W nastópstwie ofensywy wojsk hitlerowskich 
przeciw Rosji sowieckiej, w ostatnich dniach czerwca 
1941 roku, miasteczko S„onim i ca„y region, ktory od 
17 wrzesnia 1939 roku pozostawa„ pod okupacjź bol-
szewickź, znalaz„ sió pod panowaniem nazistow. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
29 Wspomnienia s. Reginy Joczajte (doc. 5), ‚ Summarium’ LXXXI,  

s. 1562 n., ç 5327; Relacja Komisji historycznej, tamz e, s. 1557, ç 5307; por. 
s. M. Anuncjata od Trojcy Swietej, s. 36. 

30 Zob. Wyciźg z protoko„u sźdowego przeciw oprawcom Alfred 
Metzner i Karl Siegel (dok. 12), ‚ Summarium’ LXXX, s. 1568 n., ç 5344. 
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Chociaz  w pierwszych miesiźcach, ze wzglódow po-
litycznych, Niemcy zezwolili na wzglódnź wolnosc 
z ycia religijnego, to pod koniec 1941 roku nowa ad-
ministracja wznowi„a restrykcje. Zakazano jakiejkol-
wiek dzia„alnosci religijnej, a za nauczanie religii 
grozi„o nie tylko wiózienie, ale tez  smierc31. Klasztor 
siostr niepokalanek w S„onimiu pozostawa„ pod spe-
cjalnź obserwacjź Gestapo, ktore podejrzewa„o sio-
stry nie tylko o szeroko zakrojonź dzia„alnosc chary-
tatywnź i wychowawczź, ale dostrzega„o w nim silne 
centrum wiary i ducha polskosci32. 

Bezposredniź przyczynź aresztowania s. Marty 
by„a pomoc okazywana Z ydom33. Ta pomoc na tery-
torium Polski pod okupacjź niemieckź by„a zakazana 
pod karź smierci bez z adnej moz liwosci z„agodzenia. 
Ks. Micha„ Michniak relacjonuje: ‚ Przyczyna aresz-
towania osob rozstrzelanych [s. Marty Wo„owskiej, s. 
Ewy Noiszewskiej, Adama Stark SJ Ł  przyp. aut.] 
by„a nastópujźca: pani Kagan, z ydowka mia„a corkó. 
Wspomniane siostry Ewa i Marta, rodzinó tó przygo-
towa„y do przyjócia chrztu, ktorego udzieli„ im  

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
31 Zob. Z. Zielinski, Z ycie religijne w Polsce w okresie okupacji 1949-

1945, Katowice 1992, s. 37-40. 
32 Por. Relacja s. Szczós„awy Tuska (dok. 1), ‚ Summarium’ LXXXI,  

s. 1558, çç 5309 n.; Zeznanie s. Marii Almy So„tan (swiadek II, ad 25-26), 
‚ Summarium’ LXXXI, s. 1552 ç 5386. 

33 Por. Zeznanie Heleny Ignatiuk Rogozikowna (swiadek III), 
‚ Summarium’ LXXXI, s. 1554, ç 5293; Przes„uchanie ks. Micha„a Mich-
niaka (dok. 9), ‚ Summarium’ LXXX, s. 1565, ç 5334; List s. Krysty Szem-
bek (dok. 13), ‚ Summarium’ LXXXI, s. 1570, ç 5347; List Jozefy Zwierko 
(dok. 14), ‚ Summarium’ LXXXI, s. 1571, ç 5348. 
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o. Stark. Niemcy dowiedzieli sió o tym i dlatego 
wszystkie te osoby zosta„y aresztowane, a nastópne-
go dnia rankiem rozstrzelane’34. Jadwiga Pytlarz do-
daje: ‚ Siostry, s. Marta i s. Ewa, zosta„y rozstrzelane 
za to, z e przechowywa„y dzieci z ydowskie. Odda„y 
z ycie jako móczenniczki, po uprzednim przes„ucha-
niu na Gestapo gdzie znócano sió nad nimi’35. 

U przesladowcow s. Marty, z tej racji z e okazywa-
„a ona heroicznź mi„osc blińniego, jak to wynika  
z poprzednich swiadectw, ujawnia„a sió nienawis c do 
wiary. ‚ Siostry otrzyma„y wiadomosc od dwoch poli-
cjantow, Marcinkowskiego i Powaz ynskiego, swiad-
kow naocznych, ktorzy mowili, z e s. Marta zaraz po 
aresztowaniu by„a przesladowana z racji wiary. Mia„a 
ona ze sobź ma„y krzyz , ktory jeden z gestapowcow 
chcia„ jej zabrac. Poniewaz  ona nie chcia„a go oddac, 
on jej wyrwa„ z róki, podepta„ go i znóca„ sió nad sio-
strź. Siostra Marta jednak podjó„a ten krzyz , uca„o-
wa„a, mowiźc: »Jezu, to dla Ciebie i dla Polski…’36. 

B„. Marta Wo„owska zosta„a zamordowana z racji 
praktykowanej heroicznej mi„osci blińniego, wyp„y-
wajźcej z heroicznej mi„osci Boga. Jej smierc by„a 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
34 Przes„uchanie ks. Micha„a Michniaka (dok. 9), ‚ Summarium’ 

LXXX, s. 1565, ç 5334. 
35 Wspomnienia Jadwigi Pytlarz, Copia Publica, t. XXX, s. 10010; ze-

znanie s. Tadei Zofii Nowakowskiej (swiadek I), ‚ Summarium’ LXXXI,  
s. 1562, ç 5324 n. 

36 Zeznanie s. Marii Almy So„tan (swiadek II, ad 25-26), ‚ Summa-
rium’ LXXXI s. 1552 ç 5386 n.; por. Wspomnienia s. Reginy Joczajte (doc. 5), 
‚ Summarium’ LXXXI, s. 1562, ç 5324. 
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konsekwencjź odium fidei (nienawisci do wiary) ze 
strony przesladowcy, a wióc nazistow niemieckich37. 

c) Mń czen stwo formalne: ze strony ofiary. Nad-
zwyczajna droga duchowa b„. Marty, jej doswiadcze-
nia nadprzyrodzone i mistyczne, by„y sta„ź odpo-
wiedziź ca„kowitego ofiarowania z ycia dla chwa„y 
Boz ej. Jeszcze w 1933 roku pisa„a do prze„oz onej ge-
neralnej: ‚ Widzia„am jasno, z e Jezus domaga„ sió ode 
mnie ekspijacji i wiem, z e to przeprowadzi’38. Sio-
strom czósto powtarza„a: ‚ My winnismy byc gotowe 
na móczenstwo’39. B„. Marta swiadoma by„a niebez-
pieczenstwa smierci, ktore nad niź wsia„o, a to z racji 
roz norodnej pomocy udzielanej blińnim, zw„aszcza 
Z ydom. Niezalez nie od tego, w atmosferze terroru, 
bódźc niepewnź jutra, kontynuowa„a swojź pos„ugó 
chrzescijanskź wychodzźc naprzeciw potrzebujź-
cym40. B„. Marta przeczuwa„a, co jź czeka. Czósto 
mowi„a o bliskiej smierci. W ostatnim tygodniu przed 
smierciź, robi„a wraz enie z e jest wyjźtkowo pogrźz o-
na w g„óbokiej modlitwie. Pewnego dnia podczas re-
kreacji snu„a rozwaz anie, czy rozstrzelanie przez 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

37 Zob. Vladislavien et Aliarum. Positio super Martyrio, vol. 2, Roma 
1997, s. 686. 

38 List do m. Zenony Dobrowolskiej z 16 lipca 1933 (AZNP): List  
s. Marty Wo„owskiej, P. 35, 2. 

39 Por. Wspomnienia s. Cecylii Nowosielskiej (dok. 8), ‚ Summarium’ 
LXXXI, s. 1564, ç 5332. 

40 Zob. Relacja Komisji historycznej, ‚ Summarium’ LXXXI, s. 1557,  
ç 5305; Zeznanie s. Marii Almy So„tan (swiadek II), ad 21.22, ‚ Summa-
rium’ LXXXI s. 1552 ç 5283 n.; Zeznanie s. Tadei Zofii Nowakowskiej 
(swiadek I ad 22), ‚ Summarium’ LXXXI, s. 1550 ç 5272. 
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Niemcow moz e byc uznane za móczenstwo41. Jak in-
tensywna by„a w niej mysl o móczenstwie, swiadczy 
jej postawa w wiózieniu, gdy znalaz„a sió wsrod po-
walonych i zrozpaczonych ludzi oczekujźcych na 
smierc. A wióc moz na mniemac, z e by„o to jej ciźg„e 
przygotowanie do móczenstwa42. 

S. Regina Joczajte wspomina: ‚ Gdy [zaareszto-
wani Ł  przyp. aut.] zobaczyli siostry, zaczóli p„akac  
i lamentowac: »Przywieziono do nas takz e siostry!…. 
Siostry stara„y sió umocnic ich w cierpieniu i zachó-
ca„y do pogodzenia sió z wolź Boz ź mowiźc: »Wszy-
scy znajdujemy sió w obliczu smierci. Modlmy sió, 
abysmy byli godni przyjźc smierc jako móczennicy…. 
Wszyscy zebrali sió woko„ siostr i razem g„osno od-
mawiali bolesnź czósc Roz anca’43. 

S. Marta zjednoczona z Boskim Mistrzem, gotowa 
by„a na przyjócie kaz dego cierpienia, jak poniz enie, 
gdy przed rozstrzelaniem musia„a zdjźc ze siebie sza-
ty, rozumiejźc z e nasladuje w tym Chrystusa obna-
z onego przed ukrzyz owaniem. ‚ Nawet dziesiźta sta-
cja Drogi Krzyz owej nie zosta„a [jej] oszczódzona’44. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

41 Zob. Wspomnienia s. Szczós„awy Tuska (dok. 11), ‚ Summarium’ 
LXXXI, s. 1569, ç 5341 n. 

42 Zob. Rys biograficzny S„. Boz ej Marty Wo„owskiej, Copia Publica,  
t. XXX, s. 10101-10112; Relacja Komisji historycznej, ‚ Summarium’ 
LXXXI, s. 1553, ç 5289. 

43 Wspomnienia s. Reginy Joczajte (dok. 5), ‚ Summarium’ LXXXI,  
s. 1562, ç 5324; Zeznanie s.Tadei Zofii Nowakowskiej (swiadek I) ad 27, 
‚ Summarium’ LXXXI, s. 1550 ç 5275. 

44 Listy s. Szczós„awy Tuska (dok. 2-b), ‚ Summarium’ LXXXI,  
s. 1559, ç 5314. 
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Swiadkowie relacjonujź, z e s. Marta da„a szczegolnie 
wymowne swiadectwo zrozumienia sk„adanej ofiary 
z z ycia i przebaczenia okazanego przesladowcom.  
S. Regina Joczajte relacjonuje: ‚ Z andarm wyrwa„  
z rźk siostry krzyz  i rzuci„ na ziemió, przewroci„ jź  
i zaczź„ kopac. Siostra sió podnios„a i podjó„a krzyz , 
poca„owa„a go mocno, mocno i powiedzia„a: »Jezu, 
wszystko to dla Ciebie, dla naszej biednej Polski…. 
[§ ] Skazani zostali zgromadzeni i ustawieni nad do-
„em, do ktorego mieli wpadac. Nastópnie zarzźdzono 
u„oz yc sió g„owa przy g„owie i z karabinu maszyno-
wego dokonywano egzekucji. Siostra Marta jeszcze 
zdrótwia„ymi wargami zdo„a„a wykrzyknźc: »Boz e, 
przebacz im bo nie wiedzź, co czyniź. Przyjmij to 
wszystko za nasza biednź Polskó…’45. 

Smierc s. Marty postrzegana ‚ jako konsekwencja 
ofiary z z ycia konsekrowanego’, przyjóta w duchu 
heroicznej mi„osci do Boga i blińniego, s„usznie moz e 
byc uznana jako smierc móczenska w sensie teolo-
gicznym46. 

3. Sżawa swiń tosci 

Sprawdzianem autentycznej swiótosci i móczen-
stwa jest powszechna opinia wsrod wiernych. Bezpo-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
45 Wspomnienia s. Reginy Joczajte (dok. 5), ‚ Summarium’ LXXXI,  

s. 1562 n., ç 5325, 5327; por. Zeznanie s.Tadei Zofii Nowakowskiej (swia-
dek I). Ad 36-37, ‚ Summarium’ LXXXI, s. 1550 ç 5276; Zeznanie s. Marii 
Almy So„tan (swiadek II), ad 36-37, ‚ Summarium’ LXXX, s. 1553 ç 5290.  

46 Zob. Zeznania swiadkow ex officio, swiadek 5 i swiadek 6, ad 6, 
‚ Summarium’ LXXXI s. 1555 ç 5298 n. 
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srednio po smierci s. Marty, zapanowa„o silne przeko-
nanie, tak wsrod siostr w S„onimiu, jak i wsrod miej-
scowej ludnosci, z e ponios„a ona smierc móczenskź. 
Resztki jej habitu by„y traktowane jak relikwie.  
W modlitwach zaczóto wzywac jej wstawiennictwa47. 
Potwierdzajź to swiadkowie w swoich zeznaniach. 
Miódzy innymi Helena Ignatiuk Rogozikowna zezna-
„a: ‚ Jestem absolutnie pewna, ze s. Marta jest móczen-
nikiem, poniewaz  spontanicznie, ze spokojem i god-
nosciź przyjó„a smierc móczenska z mi„osci dla bliń-
niego’48. S. M. Alma So„tan stwierdzi„a: ‚ Uwaz am, z e 
Siostra Marta jest móczennikiem, gdyz  odda„a z ycie za 
wiaró’49. S. Tadea Zofia Nowakowska zas wyzna„a: 
‚ Uwaz am S„ugó Boz ź za móczennika, gdyz  od po-
czźtku do konca praktykowa„a chrzescijanskie przy-
kazanie mi„osci. Nie lóka„a sió zagroz enia smierci. [§ ] 
Po smierci wiele osob uwaz a„o jź za móczennika’50. 

IV. PROCES BEATYFIKACYJNY  

O procesie beatyfikacyjnym s. Marty Wo„owskiej 
moz emy mowic jedynie w kontekscie procesu 108 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

47 Zob. Zeznanie s. Tadei Zofii Nowakowskiej (swiadek I) ad 40, 
‚ Summarium’ LXXXI, s. 1551 ç 5277; Zeznanie swiadka IV. Janiny Ge-
niusz Rymkiewicz, Sumarium LXXXI, s. 1554; Zeznanie s. Mari Almy So„-
tan (swiadek II), ad 36-37, ‚ Summarium’ LXXX, s. 1553 ç 5290.  

48 Zeznanie Heleny Ignatiuk Rogozikowny (swiadek 3), ‚ Summa-
rium’ LXXXI, s. 1554 ç 5294. 

49 Zeznanie s. Marii Almy So„tan (testis II, ad 30), ‚ Summarium’ 
LXXX, s. 1553 ç 5291.  

50 Zeznanie s. Tadei Zofii Nowakowskiej (swiadek I). Ad 36-37, 
‚ Summarium’ LXXXI, s. 1550 ç 5277 
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Móczennikow II wojny swiatowej, gdyz  ona nalez y 
do tej grupy. Drogó do tego procesu otworzy„o do-
chodzenie o móczenskiej smierci bp. Micha„a Kozala. 
W 1986 roku podczas dyskusji nad jego móczen-
stwem, dwoch konsultorow Kongregacji, niezalez nie 
od siebie, wysunó„o mysl, by przy przysz„ej kanoni-
zacji ‚ mistrza móczennikow’, jak nazywano bp. Ko-
zala, do„źczyc towarzyszy móczennikow, ktorzy po-
niesli smierc w podobnych okolicznosciach. Znalaz„o 
to odbicie w dekrecie o móczenstwie, gdzie jest po-
wiedziane, iz  ‚ Episcopus Michael Kozal non solum ipse 
fuit martyr sed verum martyrum magister’51. 

1. Przygotowania do procesu 

Bp Micha„ Kozal zosta„ beatyfikowany przez Jana 
Paw„a II w Warszawie w dniu 14 czerwca 1987 roku 
podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny52. 

Mysl o beatyfikacji towarzyszy móczennikow, wy-
suniótź przez konsultorow Kongregacji, podjź„ biskup 
w„oc„awski Henryk Muszynski. W dniu 8 kwietnia 
1988 roku skierowa„ pismo do Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, proszźc o kompetentne wskazow-
ki w tej kwestii. Prefekt Kongregacji kard. Pietro 
Palzzini pismem z dnia 11 maja 1988 roku udzieli„ 
odpowiedzi. Wskaza„, z e z punktu widzenia Kon-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
51 Relatio et Vota Congressus peculiaris super Martyrio die 24 martii 1987, 

Romae 1987, n. 2-3. 
52 Litterae Apostoliceae Servo Dei Michaeli Kozal beatorum Caelitum tri-

buuntur, ‚ Acta Apostolicae Sedis’ 82(1990), s. 224-226. 
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gregacji, istnieje moz liwosc przeprowadzenia proce-
su beatyfikacyjnego towarzyszy móczennikow przez 
Trybuna„ Diecezji we W„oc„awku, ale po uzyskaniu 
zgody kompetentnych biskupow diecezjalnych. Na-
lez y wybrac te osoby, ktore chociaz  w roz nych miej-
scach i okolicznosciach, to jednak zosta„y zamordo-
wane przez tego samego przesladowcó, tzn. przez 
nazistow hitlerowskich, z nienawisci do wiary kato-
lickiej. O kaz dym kandydacie do chwa„y o„tarzy na-
lez y przeprowadzic osobny proces o móczenstwie, 
by po zebraniu materia„u dowodowego, moz na by„o 
stwierdzic ‚ constat de martyrio’. Nastópnie wszyscy ci 
S„udzy Boz y winni byc beatyfikowani, by pońniej 
podczas kanonizacji mogli byc do„źczeni jako towa-
rzysze b„. Micha„a Kozala. Do ich kanonizacji nie 
moz e dojsc, jez eli nie udowodni sió cudu, otrzyma-
nego za przyczynź wzywanych wszystkich móczen-
nikow. Prefekt Kongregacji zachóci„ bp. H. Muszyn-
skiego, by w tej sprawie podjź„ dialog z innymi bi-
skupami. O ile oni wyraz ź zgodó, bódzie moz na pod-
jźc prace nad zorganizowaniem procesu, oczywiscie 
po otrzymaniu wszystkich wymaganych upowaz -
nien  Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych53. 

Po konsultacjach z Kongregacjź Spraw Kanoniza-
cyjnych skrystalizowa„a sió ostateczna formu„a pro-
cesu, obejmujźcego obok móczennikow z obozu kon-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
53 Zob. List Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do bp. H. 

Muszynskiego z 11 V 1988, Prot. N Var. 3017(88) [Archiwum Kurii Bisku-
piej we W„oc„awku]. 
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centracyjnego z Dachau, skupionych woko„ bp. Ko-
zala, rowniez  heroicznych wyznawcow, ktorzy po-
niesli smierc z rźk nazistow hitlerowskich, dlatego z e 
opowiedzieli sió za wiernosciź Boz emu prawu. 

Formu„a ta zosta„a przyjóta przez Konferencjó 
Episkopatu Polski w dniu 1 grudnia 1989 roku. Po 
bliz szym rozeznaniu problemu Konferencja Bisku-
pow Diecezjalnych w dniu 28 lutego 1991 roku zor-
ganizowanie i przeprowadzenie procesu przekaza„a 
biskupowi w„oc„awskiemu. Decyzja ta zosta„a umo-
tywowana faktem, z e bp Micha„ Kozal pochodzi„ z 
diecezji w„oc„awskiej, ktorej rowniez  przypad„o w 
udziale szczegolniej przemowic swiadectwem mó-
czennikow54. 

Dnia 16 maja 1991 roku biskup w„oc„awski mia-
nowa„ postulatora generalnego w osobie ks. dr. To-
masza Kaczmarka, ktory podjź„ wstópne prace orga-
nizacyjne. 

Kuria biskupia w„oc„awska skierowa„a pismo do 
wszystkich Kurii Diecezjalnych w Polsce sugerujźc 
wyszukanie po 5 kandydatow, ktorzy poniesli smierc 
w czasie II wojny swiatowej i cieszź sió s„awź mó-
czenstwa. Rozpoczź„ sió wióc proces poszukiwania 
kandydatow. W pierwszej wersji mieli to byc niemal 
sami kap„ani diecezjalni. Nastópnie do„źczono przed-
stawicieli zakonow i zgromadzen  móskich i z enskich. 
Dnia 3 pańdziernika 1991 roku we W„oc„awku, pod 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

54 Zob. T. Kaczmarek, M—czennicy za wiar— 1939-1945, Marki 1998,  
s. 134. Diecezja W„oc„awska w czasie drugiej wojny swiatowej straci„a 220 
kap„anow. 
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przewodnictwem ks. T. Kaczmarka odby„o sió pierw-
sze spotkanie przedstawicieli diecezji i niektorych 
zakonow. Wzió„o udzia„ 11 przedstawicieli diecezji,  
2 zakonow i jednego zgromadzenia móskiego. Pod-
czas tego spotkania zg„oszono: 3 biskupow, 43 kap„a-
now diecezjalnych, 6 kap„anow zakonnych, 1 alumna 
diecezjalnego, 1 kleryka zakonnego, 1 brata zakon-
nego i 1 osobó swieckź Ł  razem 54 osoby. Brakowa„o 
przedstawicielek zgromadzen  z enskich, jak tez  osob 
swieckich. Dnia 19 listopada 1991 r. we W„oc„awku 
odby„o sió kolejne spotkanie 33 wicepostulatorow 
formalnie juz  mianowanych przez postulatora gene-
ralnego. Ich liczba z czasem dosz„a do 41. Podczas 
tego spotkania postulator poinformowa„, z e ma zg„o-
szonych 60 kandydatow z 12 diecezji, 14 zakonow  
i zgromadzen  zakonnych oraz 7 osob swieckich. Po-
stanowiono poszukiwac nowych kandydatow spo-
srod siostr i osob swieckich. Zadanie to zlecono  
o. Gabrielowi Bartoszewskiemu, by nag„osni„ sprawó 
poprzez srodki masowego przekazu i kontakty z 
Konferencjami Prze„oz onych Wyz szych Zakonow i 
Zgromadzen  Móskich oraz Zgromadzen  Z enskich. 
Termin inauguracji procesu, a takz e uroczystej sesji 
przewidziano na niedzieló 26 stycznia 1992 roku, w 
rocznicó narodzin dla nieba b„. Micha„a Kozala. 

W trakcie dalszych przygotowan  do procesu wy-
„onione zosta„o grono 92 osob. Biskup w„oc„awski 
Henryk Muszynski listó tó wraz z odpowiednim pi-
smem przed„oz y„ Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych. To Dykasterium po zbadaniu sprawy wyda„o 
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reskrypt z dnia 16 stycznia 1992 roku, zezwalajźc na 
prowadzenie procesu pod nastópujźcym tytu„em: 
‚ Vladislavien et Aliarum. Canonizationis. Nonaginta Du-
orum Sociorum Episcoporum, Sacerdotum, Religiosorum 
et Virorum Laicorum in odium fidei, uti fertur, interfecto-
rum’55. 

Kongregacja osobnym pismem z dnia 17 stycznia 
1992 roku zaleci„a biskupowi w„oc„awskiemu, by o 
rozpoczótym procesie poinformowa„ kompetentnych 
biskupow diecezji po„oz onych poza Polskź, tj. na te-
renie Niemiec, Austrii, Bia„orusi i Ukrainy56. 

Nihil obstat wymagane przez Normy Kongregacji 
z 7 lutego 1983 roku przy prowadzeniu procesow 
diecezjalnych, Kongregacja wyda„a w nieco pońniej-
szym czasie, tj. dnia 10 marca 1992 roku57. 

2. Proces na terenie diecezji 

Uroczysta publiczna sesja rozpoczynajźca proces 
o z yciu i móczenstwie odby„a sió w katedrze w„o-
c„awskiej 26 stycznia 1992 roku. Przewodniczy„ jej 
upowaz niony do prowadzenia procesu bp H. Mu-
szynski, ordynariusz w„oc„awski. W uroczystosci tej 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
55 Vladislavien et Aliarum. Beatificationis seu Declarationis Martyrii Ser-

vorum et Servarum Dei. Antonii Juliani Nowowiejski, archiepiscopi, Henrci 
Kaczorowski et Anicet Koplin ski sacerdotum, Mariae Anne Biernacka laicae 
atque centum trium sociorum in odium fidei, uti fertur, annis 1939-1945 inter-
fectorum. Positio super martyrio, vol. I: Decreta Congregationis Causarum 
Sanctorum, Roma 1997, s. 3 [dalej: Vladislavien et Aliarum. Positio super 
Martyrio]. 

56 Zob. tamz e, s. 4. 
57 Zob. tamz e, s. 5. 
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uczestniczy„ Prymas Polski kard. Jozef Glemp, wielu 
biskupow, wicepostulatorow, kap„anow, siostr za-
konnych i wiernych swieckich. By„o to wydarzenie 
wielkiej wagi. Podczas sesji zosta„ zaprzysióz ony try-
buna„, mianowany wczesniej przez biskupa w„oc„aw-
skiego, a przysiógó z„oz yli postulator generalny i wi-
cepostulatorzy. Po sesji zosta„a odprawiona uroczysta 
Msza sw. koncelebrowana pod przewodnictwem 
Ksiódza Prymasa, a homilió wyg„osi„ bp Kazimierz 
Majdanski, ordynariusz szczecinsko-kamienski, swia-
dek z ycia i smierci w obozie koncentracyjnym w Da-
chau wielu kandydatow do chwa„y o„tarzy58. 

Postulator generalny wraz z wicepostulatorami 
od poczźtku zdawali sobie sprawó, z e niemoz liwź 
jest rzeczź, by jeden Trybuna„ W„oc„awski w krotkim 
czasie by„ w stanie przeprowadzic proces o 92 kan-
dydatach do chwa„y o„tarzy. Postanowiono wióc, by 
zgodnie z praktykź sźdowź w zainteresowanych die-
cezjach powo„ac trybuna„y rogatoryjne, czyli pomoc-
nicze. Z dniem 25 lutego 1992 roku Trybuna„ W„o-
c„awski wystosowa„ pisma rogatoryjne do zaintere-
sowanych biskupow 13 diecezji z prosbź o przepro-
wadzenie dochodzenia o móczenstwie wyznaczo-
nych im osob, tak z w„asnych diecezji jak tez  zako-
now czy zgromadzen  zakonnych, gdy bódzie zacho-
dzi„a taka potrzeba. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
58 Zob. J. Gróńlikowski, Proces M—czennikow Kos cioóa w Polsce z okresu 

II wojny swiatowej, ‚ Kronika Diecezji W„oc„awskiej’ 77(1994), nr 1-2, s. 99. 
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W nastópstwie reorganizacji diecezji w Polsce, 
dokonanej bullź Jana Paw„a II Totus Tuus Poloniae Po-
pulus z 25 marca 1992 roku, bp Muszynski zosta„ 
przeniesiony do Gniezna. Jego nastópca bp Broni-
s„aw Dembowski pismem z dnia 20 kwietnia 1992 
roku potwierdzi„ na urzódzie cz„onkow trybuna„u 
beatyfikacyjnego i postulatora generalnego. 

W trakcie prowadzenia procesu g„ownego we 
W„oc„awku i rogatoryjnych w poszczegolnych diece-
zjach, niektorzy biskupi lub prze„oz eni zakonni zg„a-
szali nowych kandydatow. W zwiźzku z tym na 
wniosek bp. Bronis„awa Dembowskiego, Kongrega-
cja reskryptem z 10 lipca 1992 roku zezwoli„a na do-
„źczenie 22 nowych kandydatow59. W pońniejszym 
czasie jeszcze dwukrotnie wystópowano o do„źczenie 
nowych kandydatow60. W konsekwencji trzeba by„o 
powiókszyc liczbó trybuna„ow rogatoryjnych do 17, 
gdyz  dochodzenie diecezjalne obejmowa„o 118 S„ug  
i S„uz ebnic Boz ych. By„a to najwyz sza liczba zg„o-
szonych kandydatow do beatyfikacji. Jednak podczas 
prac trybuna„ow okaza„o sió, z e w stosunku do nie-
ktorych kandydatow nie zdo„ano zebrac wystarcza-
jźcego materia„u swiadczźcego o ich móczenstwie. W 
zwiźzku z tym w stosunku do 20 kandydatow za-
wieszono dalsze prowadzenie procesu. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
59 Zob. Vladislavien et Aliarum. Documenta, w: Positio super Martyrio, 

vol. I, Roma 1997, s. 7. 
60 Zob. tamz e, s. 9-10, 13-14. 
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Trybuna„ w„oc„awski przeprowadzi„ 17 procesow, 
natomiast 17 trybuna„ow rogatoryjnych przeprowa-
dzi„o 81 procesow. By„o to w diecezjach: bia„ostocka, 
czóstochowska, drohiczynska, gdanska, gnieńnien-
ska, katowicka, kielecka, krakowska, lubelska, „om-
z ynska, olsztynska, p„ocka, poznanska, przemyska, 
radomska, sandomierska i warszawska. W tej ostat-
niej przeprowadzono 20 procesow61. Procesy s. Marty 
Wo„owskiej i s. Ewy Noiszewskiej zosta„y przepro-
wadzone w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. 

Swojego rodzaju rekordem by„ czas prac proce-
sowych, ktore zamknó„y sió w dwoch latach. Zgro-
madzone akta procesowe wraz z t„umaczeniami na 
józyk w„oski liczy„y oko„o 96 tys. stron. Dotyczy„y 
one m.in. zaprzysióz onych zeznan  779 swiadkow mó-
czenstwa, zaprzysióz onych zeznan 221 bieg„ych histo-
rykow, archiwistow i z innych pomocniczych dzie-
dzin, 695 dokumentow bezposrednich dotyczźcych 
móczenstwa, kilkudziesióciu wotow na pismie cenzo-
row teologow, pomijajźc juz  inne dokumentacje. 

Uroczyste zakonczenie dochodzenia diecezjalne-
go, po zebraniu wszystkich procesow rogatoryjnych 
z diecezji, mia„o miejsce we W„oc„awku 26 stycznia 
1994 roku62. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
61 Zob. Vladislavien et Aliarum. Presentazione dr Fr. Ambrogio Eszer OP, 

relatore generale, w: Positio super Martyrio, vol. I, s. 4-8. 
62 Zob. J. Gróńlikowski, s. 100. 
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3. Prace nad procesem  
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

W marcu 1994 roku akta procesu 98. móczenni-
kow II wojny swiatowej, obejmujźce 16 workow 
poczty dyplomatycznej, zosta„y przewiezione do 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Dnia 
22 marca 1994 roku w Kongregacji dokonano urzó-
dowego otwarcia procesu i nastźpi„o przygotowanie 
kopii publicznej63. 

Podczas gdy trwa„y prace nad przygotowaniem 
kopii publicznej, bp Bronis„aw Dembowski wystźpi„ 
do Kongregacji z prosbź o ustalenie definitywnego 
tytu„u sprawy. Kongregacja przyjó„a sugestió biskupa 
w„oc„awskiego i wyda„a Dekret z dnia 18 maja 1994 
roku, ustalajźc tytu„ procesu, ktory brzmi nastópujź-
co: ‚ Vladislavien et Aliarum. Beatificationis seu Declara-
tionis Martyrii Servorum et Servarum Dei. Antonii Julia-
ni Nowowiejski, archiepiscopi, Henrici Kaczorowski et 
Anicet Koplin ski, sacerdotum, Mariae Annae Biernacka 
laicae atque nonaginta quatuor sociorum in odium fidei, 
uti fertur, interfectorum’64. 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

63 Kopia publiczna procesu beatyfikacyjnego jest to autentyczny od-
pis akt oryginalnych, ktore pozostajź w Archiwum Kurii Diecezjalnej. Do 
Kongregacji przesy„a sió, wed„ug okreslonych zasad, przygotowany opis 
w józyku polskim i t„umaczenie w jednym z józykow zachodnioeuropej-
skich, przyjótym w tym Dykasterium. Jez eli kopia publiczna jest przygo-
towana poprawnie, zostaje uznana przez Kongregacjó i stanowi podsta-
wó do dalszej pracy przy udowadnianiu heroicznosci cnot lub móczen-
stwa. 

64 Vladislavien et Aliarum. Positio super Martyrio, vol. I: Decreta Congr. 
Causarum Sanctorum, s. 11. Tytu„ ten w t„umaczeniu brzmi nastópujźco: 
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Wymienione cztery osoby reprezentujź poszcze-
golne grupy móczennikow. Abp Antoni Julian No-
wowiejski Ł  biskupow, ks. Henryk Kaczorowski Ł  
kap„anow diecezjalnych, o. Anicet Koplinski Ł  oso-
by zakonne, Marianna Biernacka Ł  osoby swieckie.  

Abp A. J. Nowowiejski, hierarchicznie ma pierw-
sze miejsce. Gdyby w przysz„osci dosz„o do kanoni-
zacji towarzyszy móczennikow i proby do„źczenia 
ich do b„. bp. Micha„a Kozala, to arcybiskupowi 
przys„ugiwa„oby pierwsze miejsce, a Micha„owi Ko-
zalowi drugie. Zatem on juz  nie przewodniczy„by 
temu gronu, jak mniemano wczesniej, ale wszed„by 
do niego jako jeden z towarzyszy. W konsekwencji 
przestano wspominac o bp. Michale Kozalu i jego 
przysz„ych towarzyszach. Jez eli w przysz„osci doj-
dzie do kanonizacji bp. Kozala, to zostanie on og„o-
szony swiótym indywidualnie. 

W czasie prac nad procesem w Kongregacji, na 
wniosek kard. Jozefa Glempa, Kongregacja dekretem 
z dnia 4 stycznia 1995 roku wyrazi„a zgodó na prze-
prowadzenie procesu 7 franciszkanow konwentual-
nych i 1 brata mniejszego, ktorych proces zosta„ 
przeprowadzony w Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej65. W miódzyczasie zosta„ tez  wznowiony proces 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
Wóocóawek i Inne. Beatyfikacja czyli Deklaracja M—czen stwa Sóug i Sóuz ebnic 
Boz ych. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, arcybiskupa, Henryka Kaczorow-
skiego i Aniceta Koplin skiego, kapóanow, Marianny Anny Biernackiej, swieckiej 
oraz 94 towarzyszy, ktorzy jak si— twierdzi zostali zamordowani z nienawis ci do 
wiary. 

65 Zob. tamz e, s. 16. 
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ks. Jozefa Jankowskiego, pallotyna, zawieszony w 
toku dochodzenia diecezjalnego w Warszawie66. 

W czerwcu 1994 roku Postulator generalny otrzy-
ma„ z Kongregacji kopió publicznź procesu w liczbie 
82 tomy. Dekret waz nosci procesu zosta„ wydany 11 
listopada 1994 roku. Po do„źczeniu wyz ej wymienio-
nych opońnionych procesow kopia publiczna liczy„a 
93 tomy67. 

Sprawa procesu Móczennikow II wojny swiato-
wej Dekretem Kongregacji z dnia 18 listopada 1994 
roku zosta„a powierzona relatorowi generalnemu 
Kongregacji Amrogio Eszer OP, wybitnemu specjali-
scie i znawcy problemow Europy Srodkowej i II woj-
ny swiatowej. 

Po przeprowadzeniu wszystkich spraw formal-
nych Postulator generalny, przy wspo„pracy wicepo-
stulatorow, rozpoczź„ przygotowanie pozycji o mó-
czenstwie (Positio super martyrio). W ciźgu trzech lat 
z mudnej pracy zosta„y przygotowane i wydrukowa-
ne 4 woluminy o ogolnej objótosci 3232 strony. Poni-
z ej przedstawimy tresc poszczegolnych woluminow: 

Vol. I Ł  stron 226, obejmuje prezentacjó ca„osci 
procesu, opracowanź przez prof. Ambrogio Eszera 
OP, relatora generalnego, ktory z urzódu prowadzi„ 
sprawó i niniejszym opracowaniem przyjź„ za niego 
pe„nź odpowiedzialnosc. Kolejna czósc to wszystkie 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
66 Tamz e, s. 17. 
67 Zob. Vladislavien et Aliarum. Positio super Martyrio, vol. I, Decreta,  

s. 17-20; tamz e, Presentazione dr Fr. Ambrogio Eszer OP, relatore generale, s. 9. 
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dekrety wydane przez Kongregacjó, o ktorych by„a 
mowa wczesniej. Nastópnie mamy wprowadzenie 
dokonane przez postulatora generalnego, ktory po-
daje krotkź historió procesu oraz prezentuje poszcze-
golne sylwetki. W dalszej czósci znajdujemy charak-
terystykó Koscio„a w Polsce w okresie miódzywojen-
nym. Zasadniczź czósc tego woluminu stanowiź pre-
zentacje przesladowcy, tj. nazizmu hitlerowskiego. 
Zosta„y przytoczone bardzo waz kie i mocne doku-
menty swiadczźce, z e nazizm ze swej istoty by„ ate-
istyczny i ukierunkowany na walkó z Bogiem, Ko-
scio„em i duchowienstwem. Ostatnia czósc zawiera 
opinió cenzorow teologow o pismach 22 S„ug Bo-
z ych, ktorzy pozostawili po sobie spusciznó pisarskź. 

Vol. II Ł  liczźcy 917 stron, zawiera syntetyczne 
opracowanie o z yciu, cnotach, móczenstwie i s„awie 
móczenskiej kaz dego ze S„ug Boz ych. Studium to 
poprzedzone jest syntetycznym z yciorysem. Nastóp-
nie w oparciu o zebrany materia„ procesowy przed-
stawione sź cnoty S„ugi Boz ego. W toku tego procesu 
na cnoty zwraca sió szczegolnź uwagó, jako dalsze 
przygotowanie do móczenstwa. W dalszej czósci, 
istotnej dla sprawy, omowione jest móczenstwo,  
a wióc: móczenstwo materialne czyli fakt poniesienia 
smierci i w jakich okolicznosciach; móczenstwo for-
malne ze strony przesladowcy, czyli dzia„anie z nie-
nawisci do wiary i móczenstwo formalne ze strony 
ofiary, czyli fakt przyjócia smierci z mi„osci do Boga. 
W ostatniej czósci jest przedstawiona s„awa móczen-
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stwa, tzn. z e S„uga Boz y od chwili smierci juz  wsrod 
wióńniow i innych wiernych cieszy„ sió szacunkiem i 
s„awź móczenstwa, czyli z e dokona„ z ycia jako cz„o-
wiek móz ny i swióty. Wed„ug tego schematu przed-
stawiony jest kaz dy kandydat do chwa„y o„tarza. 

Vol. III-1 i III-2 o objótosci 2278 stron zawiera Test-
imonia et Documenta, czyli zeznania swiadkow i do-
kumenty pisane swiadczźce o móczenstwie i s„awie 
móczenstwa S„ug Boz ych. Sź to materia„y zebrane  
w toku procesu diecezjalnego opracowane wed„ug 
metody naukowej uz ywanej w Kongregacji. Z po-
wyz szego wynika, z e kaz dy i kaz da ze S„ug Boz ych 
ma swojź dokumentacjó dowodowź i syntetyczne 
opracowanie tzn. disquisitio o z yciu, móczenstwie  
i s„awie móczenstwa. 

Dokumentacja procesu zosta„a oceniona i przyjóta 
przez relatora prof. Ambrogio Eszer OP, ktory w swej 
relacji napisa„: ‚ Po dok„adnym przestudiowaniu 
wszystkich akt i ńrode„ niniejszej sprawy jestesmy 
przekonani, z e nie ma koniecznosci prowadzenia 
dalszych poszukiwan  archiwalnych. Jestesmy prze-
konani, z e przedstawiony materia„ jest wiócej niz  
wystarczajźcy, aby konsultorzy teologowie mogli 
uznac móczenstwo S„ug Boz ych Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego arcybiskupa, Henryka Kaczorow-
skiego i Aniceta Koplinskiego kap„anow, Marianny 
Biernackiej swieckiej i 103 Towarzyszy’68. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
68 Vladislavien et Aliarum. Presentazione dr Fr. Ambrogio Eszer OP, rela-

tore generale, w: Positio super Martyrio, vol. I, Roma 1997, s. 9. 
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Wymieniona pozycja o móczenstwie zosta„a z„o-
z ona w Kongregacji w styczniu 1998 roku. Dnia 20 
listopada 1998 roku odby„ sió Kongres Teologow Kon-
sultorow pod przewodnictwem Generalnego Promo-
tora Wiary, celem przedyskutowania móczenstwa 107 
S„ug Boz ych. Wynik dyskusji cz„onkow Kongresu by„ 
jednomyslny, wszyscy (9) obecni, w tajnym g„osowa-
niu opowiedzieli sió za uznaniem móczenstwa na-
szych S„ug Boz ych69. 

W tym miejscu wypada dodac wyjasnienie, z e  
w ostatnim roku prac nad procesem, Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych przyjó„a prosbó biskupa tar-
nowskiego Wiktora Skworca i zezwoli„a na przepro-
wadzenie osobnego procesu o S„udze Boz ym ks. Ro-
manie Sitko, by„ym rektorze seminarium, zamordo-
wanym w obozie koncentracyjnym w Dachau. Pozy-
cja o jego móczenstwie zosta„a rowniez  przedstawio-
na w dniu 20 listopada 1998 roku i przyjóta pozy-
tywnie. Podczas Kongresu Teologow zosta„ on do„ź-
czony do grona 107 móczennikow. Stźd ostateczna 
liczba móczennikow II wojny swiatowej wynosi 108. 

Dnia 16 lutego 1999 roku odby„o sió posiedzenie 
Kongregacji Kardyna„ow i Biskupow, ktorych zada-
niem by„o ponowne przedyskutowanie i ocena mó-
czenstwa naszych S„ug Boz ych. Rowniez  i ta Komisja 
jednomyslnie potwierdzi„a móczenstwo. 

Dekret o móczenstwie 108 Móczennikow II wojny 
swiatowej zosta„ og„oszony w obecnosci Ojca Swióte-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

69 Zob. Vladislavien et Aliarum. Relatio et Vota Congressus peculiaris su-
per martyrio die 20 nobvembris an. 1998 habiti, Roma 1998, s. 169. 
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go Jana Paw„a II i promulgowany 26 marca 1999 ro-
ku70. Nazwisko b„. Marty znajduje sió pod nr 94: 
‚ Maria Marta od Jezusa Wo„owska zakonnica, profe-
ska Zgromadzenia Niepokalanego Poczócia NMP, za-
strzelona kulź karabinu 19 grudnia 1942 roku w mie-
scie S„onim’71. 

4. Beatyfikacja 

Beatyfikacja odby„a sió podczas uroczystej Mszy 
sw. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie na Placu Pi„-
sudskiego. Prosbó o wyniesienie do chwa„y o„tarzy 
przedstawi„ Prymas Polski kard. Jozef Glemp. Biskup 
w„oc„awski dokona„ przedstawienia S„ug Boz ych. 
Miedzy innymi powiedzia„: ‚ Grono 108 S„ug i S„u-
z ebnic Boz ych, Móczennikow Koscio„a w Polsce z 
okresu II wojny, ktorzy z„oz yli heroiczne swiadectwo 
wiernosci Bogu w czasie przesladowania za wiaró ze 
strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego, to 3 bi-
skupow, 52 kap„anow diecezjalnych, 26 kap„anow 
zakonnych, 3 alumnow Seminariow Duchownych, 7 
braci zakonnych, 8 siostr zakonnych i 9 wiernych 
swieckich. Tworzź oni cztery grupy Ł  stany Koscio-
„a: pasterze, duchowienstwo swieckie, rodziny za-
konne oraz swieccy. [§ ] 108 S„ug i S„uz ebnic Boz ych 
ukazuje obraz Koscio„a w Polsce, ktory w czasie 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

70 Congregatio de Causis Sanctorum, Vladislavien et Aliarum. Decre-
tum super Martyrio:Antonii Iuliani Nowowiejski, archiepiscopi-episcopi Plocen-
sis, Henrici Kaczorowski et Aniceti Koplinski, sacerdotum et Mariannae Bier-
nacka, laicae atque CIV sociorum, z 26 III 1995 [druk ulotny].  

71 Tamz e, s. 12.  
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przesladowania za wiaró sk„ada„ swiadectwo wier-
nosci Bogu i Jego prawu, „źczźc ofiaró swojego z ycia 
z ofiarź Zbawiciela. Ich ofiara pozostaje ciźgle z ywa, 
wzmacnia naszź wiaró i jest dojrza„ym owocem po-
siewu przelanej krwi sw. Wojciecha biskupa i mó-
czennika’72. Ojciec Swióty wypowiedzia„ formu„ó be-
atyfikacji obejmujźcź rowniez  osoby S„ug Boz ych Re-
giny Protmann i Edmunda Bojanowskiego, ktora 
brzmia„a nastópujźco: ‚ Spe„niajźc z yczenie naszych 
braci Jozefa Glempa, arcybiskupa Metropolity War-
szawskiego, Juliusza Paetza, arcybiskupa Metropoli-
ty Poznanskiego i Bronis„awa Dembowskiego, Bi-
skupa W„oc„awskiego, jak rowniez  wielu innych bra-
ci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radź 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszź W„adzź 
Apostolskź zezwalamy, aby odtźd Czcigodnym S„u-
gom Boz ym: Reginie Protmann, Edmundowi Boja-
nowskiemu oraz Antoniemu Julianowi Nowowiej-
skiemu, Henrykowi Kaczorowskiemu, Anicetowi Ko-
plinskiemu, Mariannie Biernackiej i 104 towarzyszom 
móczennikom z okresu II wojny swiatowej, przys„u-
giwa„ tytu„ b„ogos„awionych i aby ich swióta obcho-
dzono w miejscach i w sposob okreslony przez pra-
wo. Dla Reginy Protmann bódzie to corocznie 18 
stycznia, dla Edmunda Bojanowskiego 7 sierpnia, dla 
Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Henryka Kaczo-
rowskiego, Aniceta Koplinskiego, Marianny Biernac-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
72 Uroczysta Msza Swi—ta celebrowana pod przewodnictwem Ojca Swi—tego 

Jana Pawóa II, Warszawa 1999, s. 15-19. 
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kiej i stu czterech towarzyszy móczennikow z okresu 
drugiej wojny swiatowej dzien  12 czerwca. W imió 
Ojca i Syna i Ducha Swiótego. Amen’73. 

W homilii Ojciec Swióty powiedzia„ miódzy in-
nymi: ‚ Dzis w„asnie swiótujemy to zwycióstwo, 
swiótujemy zwycióstwo tych, ktorzy w naszym stule-
ciu oddali z ycie dla Chrystusa, oddali z ycie docze-
sne, aby posiźsc je na wieki w Jego chwale. Jest to 
zwycióstwo szczegolne, bo dzielź je duchowni i 
swieccy, m„odzi i starzy, ludzie roz nego pochodzenia 
i stanu. [§ ] Gdy bowiem dokonujemy tego uroczy-
stego aktu, niejako odzywa w nas wiara, z e bez 
wzglódu na okolicznosci we wszystkim moz emy od-
niesc pe„ne zwycióstwo dzióki temu, ktory nas umi-
„owa„ (por. Rz 8, 37). B„ogos„awieni móczennicy wo-
„ajź do naszych serc: uwierzcie, z e Bog jest mi„osciź! 
Uwierzcie na dobre i na z„e! Obudńcie w sobie na-
dziejó! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierno-
sci Bogu we wszelkiej probie’74. 

Beatyfikacja otworzy„a drogó do publicznego kul-
tu Koscio„a oddawanego nowym B„ogos„awionym 
móczennikom. Najwyz szź jego formź jest liturgia 
mszalna o móczennikach i Liturgia godzin. Kongre-
gacja Kultu Boz ego i Dyscypliny Sakramentow de-
kretem n. 1201(99)L, a dnia 10 czerwca 1999 roku za-
twierdzi„a specjalnź kolektó mszalnź o 108 Móczen-
nikach w wersji „acinskiej i polskiej, jak rowniez  dru-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
73 Tamz e, s. 19-20. 
74 ‚ LęOsservatore Romano’ (wyd. polskie) 20(1999), nr 8, s. 78. 
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gie czytanie w Liturgii godzin75. Data obchodu litur-
gicznego zosta„a wyznaczona na dzien  12 czerwca, 
jako najbliz szy dzien  liturgiczne wolny, najbliz szy 
dniowi beatyfikacji. Ta sama Kongregacja dekretem  
z dnia 9 grudnia 1999 roku wspomnienie o 108 Mó-
czennikach wprowadzi„a do liturgicznego kalenda-
rza diecezji polskich76. W„asnie w dniu dzisiejszym 
czcimy móczennikow, a wsrod nich b„. Martó Wo-
„owskź.  

Wyniesienie do chwa„y o„tarzy przez papiez a Ja-
na Paw„a II na placu Pi„sudskiego, w stolicy Polski 
Warszawie, 108 Polakow i Polek, móczennikow II 
wojny swiatowej, w historii naszego Koscio„a jest  
i pozostanie wydarzeniem bez precedensu. 

Proces beatyfikacyjny zosta„ rozpoczóty w 50 lat 
od smierci ofiar wojny. Wiadomo, z e w okresie po-
wojennym gromadzono relacje i roz ne dokumenty  
o przesladowaniu Polakow i Polek przez nazistow. 
Nikt jednak nie smia„ przypuszczac, z e zaistnieje 
moz liwosc prowadzenia ich procesow drogź mó-
czenstwa, a tym bardziej procesu zespo„owego. Gdy 
nadszed„ czas, proces beatyfikacyjny 108 Móczenni-
kow zosta„ przeprowadzony w ciźgu 7 lat i to drogź 
normalnź zgodnie z przepisami prawa kanonizacyj-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
75 Archiwum Sekretariatu Prymasa Polski, teczka: Kongregacja Kultu 

Boz ego i Dyscypliny Sakramentow. 
76 Tamz e. Kongregacja Kultu Boz ego i Dyscypliny Sakramentow na 

prosbó zainteresowanych biskupow diecezjalnych lub kompetentnych 
prze„oz onych generalnych, godzi sió na wy„źczenie pojedynczych mó-
czennikow lub grup w„asnych i czczenie ich w dniu 12 czerwca. 



106 Gabriel Bartoszewski OFMCap.  
 

nego. W tych wszystkich wydarzeniach dostrzegam 
szczegolny i chyba trudny dzis do odczytania znak 
dzia„ania Opatrznosci Boz ej. Spe„ni„o sió proroctwo 
S„ugi Boz ego papiez a Piusa XII, ktory kiedys powie-
dzia„ do kard. Stefana Wyszynskiego: ‚ Przyjdzie 
czas, gdy z obozow koncentracyjnych i wiózien  bó-
dziemy wydobywali prochy ludzi, ktorzy tam polegli 
i bódziemy ich wynosili na o„tarze’77. 

Beatyfikacja 108 Móczennikow II wojny swiato-
wej, a wsrod nich s. Marty Wo„owskiej, odby„a sió  
w roku kanonizacji sw. Wojciecha i w roku poprze-
dzajźcym Wielki Jubileusz 2000 lat od Narodzenia 
Chrystusa. Dzióki temu wspania„emu wydarzeniu, 
Koscio„ w Polsce mog„ swiótowac Jubileusz, uboga-
cony krwiź móczenskź naszych braci i siostr, ktorzy 
oddali z ycie w roz nych zakźtkach Polski i Europy.  
Z tym dziedzictwem wszed„ w trzecie tysiźclecie. 

B„ogos„awieni Móczennicy II wojny swiatowej, dla 
nas wspo„czesnych i dla przysz„ych pokolen , stano-
wiź wyzwanie, by ich dziedzictwo przyjźc i realizo-
wac w wymiarze historycznym, ascetycznym i pas-
chalnym. B„ogos„awione niepokalanki Marta Wo„ow-
ska i Ewa Noiszewska sź szczegolnym wyzwaniem 
dla siostr swego Zgromadzenia Niepokalanego Po-
czócia NMP. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
77 Stefan Kard. Wyszynski, Kazanie wyg„oszone do kap„anow by„ych 

wióńniow obozow koncentracyjnych w Lździe 25 V 1967. 
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DUCHOWOSC  ZGROMADZENIA  
SIO STR NIEPOKALANEGO POCZÓ CIA 

NAJSWIÓ TSZEJ MARYI PANNY 
 

Dzisiejsze spotkanie koncentruje sió woko„ posta-
ci b„. s. Marty Wo„owskiej, niepokalanki i móczenni-
cy. Przyjechalismy tu wszyscy, aby stanźc przy jej ro-
dzinnym domu, ktory by„ swiadkiem jej dziecinstwa 
i wczesnej m„odosci. Kiedy opuszcza„a go, aby wstź-
pic do Zgromadzenia, z pewnosciź nie przypuszcza-
„a, z e ca„e jej dojrza„e z ycie bódzie ciźg„ym wysi„kiem 
budowania domu dla opuszczonych, samotnych, 
uciekinierow i bezdomnych. Budowa„a ten dom dla 
innych ludzi, budowa„a go rowniez  dla Boga. Za-
pewne wspomnienie tego pierwszego domu towa-
rzyszy„o jej przez ca„e z ycie i wycisnó„o ogromne 
piótno w jej sposobie myslenia i patrzenia na swiat. 
Ale mia„a tez  inny dom. By„ nim na pewno klasztor i 
to wszystko, co sk„ada sió na jego wymiar zewnótrz-
ny i wewnótrzny. Gdy wióc chcemy zastanowic sió 
nad tym, co nazywamy charyzmatem i duchowosciź 
Zgromadzenia, powinnismy potraktowac go jako 
rozwaz anie o duchowym domu s. Marty, jego wy-
miarze wewnótrznym.  

Charyzmat jest szczegolnym darem Boga dla 
wspolnoty. Odczytywany w z yciu i pismach za„oz y-
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cieli staje sió najistotniejszym punktem odniesienia 
dla wszystkich dzia„an  i dźz en  cz„onkow zgroma-
dzenia. Kolejne pokolenia pog„óbiajź go i odczytujź 
na nowo w zmieniajźcych sió okolicznosciach z ycia. 
S. Marta wesz„a w dom, ktory przechowywa„ dzie-
dzictwo wczesniejszych niepokalanek, a jednoczesnie 
tworzy„ kolejnź warstwó tradycji, dawa„ wspo„cze-
snym swiadectwo z ycia dla Boga i blińniego. 

Przesledzenie drogi powo„ania s. Marty pozwala 
nam na chwiló refleksji. Jedna z siostr nazwa„a kiedys 
Marcelinó Darowskź ‚ wychowawczyniź wychowaw-
czyn’. Niewźtpliwie Matka Marcelina w niezwyk„y 
sposob wychowywa„a s. Martó, przygotowujźc jź do 
pracy pedagogicznej i formacyjnej, a takz e posrednio 
i do móczenstwa. Móczenstwo w z yciu s. Marty sta-
nowi„o element logicznego ciźgu. Czy moz na sió do 
niego przygotowac? W pewnym sensie tak. Jest ono 
specjalnym darem Boga udzielonym cz„owiekowi. 
Aby dar mog„ byc przyjóty, musi napotkac ze strony 
cz„owieka pe„nź i wszechstronnź gotowosc, a ta two-
rzy sió przez ca„e z ycie. Ostatni akord, przemyslany  
i wienczźcy wszystko, nie stanowi przypadkowego 
uderzenia w klawiaturó. Wynika z bardzo logicznego 
ciźgu, jaki tworzy kompozycja. Podobnie i w przy-
padku móczennikow, Stworca ostatnimi dńwiókami 
wykancza partyturó ca„ego z ycia cz„owieka. 

Jest rzeczź ciekawź, z e Jan Pawe„ II w czasie ca„e-
go swego pontyfikatu tyle razy podkresla„ dziedzic-
two przekazane Koscio„owi przez móczennikow. Jest 



 Duchowos c Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Pocz—cia 109 
 

ono jakźs szczegolnie umi„owanź wartosciź. W roku 
Jubileuszowym rekolekcje wielkopostne w Watyka-
nie prowadzi„ kard. FranŹois Xavier Nguyen van Thu-
an Ł  szereg lat wióziony przez wietnamskie w„adze 
komunistyczne. We wzruszajźco prosty sposob dzieli 
sió on swoim odkryciem istoty móczenstwa: ‚ W tam-
tych chwilach zaczyna„em lepiej rozumiec znaczenie 
móczenstwa. Nie tego krwawego, choc by„a moz li-
wosc, z e i ono moz e mnie oczekiwac, ale móczenstwa 
jako z ycia, ktore nie stawia sobie ograniczen  Ł  na-
wet takiego, jakim jest zachowanie go Ł  z mi„osci do 
Boga, przez wiernosc jednosci i wspolnocie Koscio„a, 
w s„uz bie Ewangelii’1. 

Te s„owa rzucajź jakies szczegolne swiat„o na cha-
ryzmat i duchowosc zgromadzenia siostr niepokala-
nek. W ich kontekscie, w kontekscie z ycia i smierci 
s. Marty moz emy odkryc bardzo intensywnź barwó 
charyzmatu niepokalanskiego, niejako jego esencjó 
zawierajźcź sió w krotkim hasle ‚ Deus Solus’. 

Kaz de zgromadzenie zakonne powstaje w kon-
kretnym miejscu i czasie, ma s„uz yc konkretnym lu-
dziom i ich potrzebom. Zawsze sź to czasy w taki lub 
inny sposob trudne, czasami bardzo trudne, wyma-
gajźce ca„kowitosci w autentycznym oddaniu sió Bo-
gu i Jego dzie„u.  

Zgromadzenie siostr niepokalanek powsta„o w 
Rzymie w 1857 roku za„oz one przez Jozefó Karskź  
i Marcelinó Darowskź. Po„źczy„a je idea pracy dla 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

1 F. X. Nguyen Van Thuan, Swiadkowie nadziei, Krakow 2001, s. 115. 
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Polski przez wychowanie dziewczźt. Po smierci Mat-
ki Jozefy kierowanie nowź wspolnotź przejó„a Marce-
lina Darowska. To ona opracowa„a Regu„ó, odczyta„a 
duchowosc, a takz e przekaza„a zasady i cele dzia„al-
nosci. Przygotowa„a dom, ktory dla setek zakonnic 
stanie sió ich przestrzeniź z ycia Ewangeliź, prze„oz o-
nź na józyk codziennosci. 

W nurcie prac Zgromadzenia przewijajź sió za-
sadnicze cechy jego charyzmatu: prawda, maryjnosc, 
czystosc i ojczyzna. ‚ Zgromadzenie Ł  pisa„a Matka 
Marcelina Ł  to dzie„o osobne Boz e, ma tez  w sobie 
mysl Boz ź osobnź i jest pierwszym zarysem wyma-
gan  Boz ych dla kaz dej duszy do niego powo„anej. 
Ono pierwszym s„owem do niej Pana jej i Boga, pier-
wszym na pracó jej planem. Z tź myslź jej sió zmie-
rzyc trzeba, niź przeniknźc, z niź zz yc sió i z yc’2.  

Powo„anie zakonne jest dialogiem z Bogiem. Bog, 
powo„ujźc cz„owieka, okresla rowniez  pewnź prze-
strzen  tego dialogu, ktory realizuje sió w konkretnym 
wymiarze z ycia codziennego zarowno wewnótrznym 
jak i zewnótrznym. Obszar tego z ycia stanowi wy-
zwanie, ktore prowadzi do konfrontacji cz„owieka  
z samym sobź, z w„asnź s„abosciź, a jednoczesnie  
z Boz ym wymaganiem i Boz ź myslź wobec siebie. Tó 
mysl trzeba poznac, zrozumiec i przyjźc, albowiem 
jej zrozumienie stanowi o owocnym z yciu cz„owieka. 
Nie chodzi tu tylko o jakies rozumowe spekulacje, 
lecz o spojrzenie przepe„nione wiarź, ktora nadaje 
naszym czynom pewien okreslony kontekst.  
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

2 M. Darowska, Rekolekcje przed Kapituó„ 1901 r. (mps AZNP). 
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S. Marta mia„a g„óbokie przekonanie o tym, z e 
w„asnie to Zgromadzenie jest dla niej miejscem pracy 
wewnótrznej i przestrzeniź ofiary, domem jej duszy  
z szeroko otwartymi drzwiami. 

Przyjócie i realizacja powo„ania zakonnego wy-
magajź odwagi. Z ca„ź pewnosciź nie chodzi tu tylko 
o rozumienie odwagi jedynie jako przezwycióz ania 
w„asnych lókow, lecz o ca„kowitź gotowosc na przy-
jócie tego wszystkiego, czym chce nas obdarowac 
Bog, o pewnź szerokosc spojrzenia po„źczonź z wiel-
kodusznosciź. Aby jednak rozroz nic rzeczywistosc od 
wyobrańni potrzeba budowac na mocnym fundamen-
cie prawdy, odkrywac jź wsrod b„yskotek i z„udzen . 
Prawda stanowi warunek autentycznego z ycia 
Ewangeliź. Jest sta„ym, twardym gruntem na ktorym 
moz na budowac. Iluzjó i z„udzenia widzia„a Matka 
jako najwióksze zagroz enia cz„owieka w pracy nad 
sobź i innymi. ‚ Docieraj do nieruchomego gruntu 
prawdy w pracy nad sobź Ł  pisa„a b„. Marcelina Da-
rowska do s. Szczósnej dęAbancourt. Ł  Ten nieru-
chomy grunt prawdy pozwala uformowac sumienie  
i uporzźdkowac ca„e wnótrze, aby moc z yc przez ca„e 
z ycie twarzź w twarz z Prawdź§  Ta »twarz Prawdy… 
zmusza rowniez  cz„owieka do pokazania swojej. Sta-
nowi to wyraz autentyzmu i odwagi w ukazaniu sie-
bie sobie i innym. Odrzucenie masek, wyjscie z czy-
jegos cienia prowadzi do podjócia odpowiedzialnosci 
za siebie i ludzi sobie powierzonych’3.  
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

3 M. Darowska do s. Szczósnej od Trojcy Przenajswiótszej (dęAban-
court), Jaz„owiec 14 II 1882. 
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Atmosferź wewnótrznej prawdy cz„owieka jest 
pokora. To w„asnie ona czyni w cz„owieku miejsce 
dla Boga i blińnich. Pokora jest relacjź prawdy z Bo-
giem. W relacji z drugim prawda przybiera postac 
uczciwosci.  

Matka bardzo wyrańnie odgranicza„a prawdó od 
rygoryzmu i litery, podkreslajźc, z e si„ź Zgromadze-
nia jest duch. Utrata ducha prowadzi do skostnienia 
form i skar„owacenia Zgromadzenia. Prawda stano-
wi podwalinó pod mi„osc Boga i Jego woli. Wola Bo-
z a jest bowiem wyrazem logiki i nieomylnosci, jedy-
nym sta„ym punktem odniesienia w z yciu cz„owieka. 

Uczciwe i szczere szukanie oraz odczytywanie wo-
li Boz ej zarowno w wymiarze osobistym jak i wspol-
notowym prowadzi do stworzenia w sobie postawy 
otwartosci w odczytywaniu znakow czasu. 

W chwili g„óbokiego wzruszenia Matka opisuje 
ca„e swoje z ycie jako nieustanne ws„uchiwanie sió w 
z yczenia swojego Oblubienca: ‚ Wola Jego to ster z y-
ciem mym kierujźcy, to wios„o je pódzźce, to gwiaz-
da, w ktorź oczy mam utkwione, to ziemia poz źdania 
serca mego’. Nadaje ona kierunek s„owom i dzia„a-
niom cz„owieka, wyznacza jego sposob pracy, rozpa-
la go ciźg„ź tósknotź. Uczy mźdrosci i umiejótnosci 
czujnego s„uchania.  

Mi„osc woli Boz ej doprowadzi„a jź w poczźtkach 
tworzenia Zgromadzenia do z„oz enia slubu zobo-
wiźzujźcego do szukania i pe„nienia jedynie woli Bo-
z ej bez wzglódu na nic i na nikogo. Ta mysl nie by„a 
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obca ani s. Marcie, ani jej towarzyszce w móczen-
stwie Ł  s. Ewie, ktora delikatnie prosi Boga: ‚ naucz 
mnie zgadywac mysli Twoje’4.  

Ta ca„kowitosc w oddaniu sió Bogu znajduje wy-
raz w specyficznym rozumieniu czystosci. Streszcze-
niem sź s„owa b„. Marceliny: ‚ Czystosc to Bog w nas’. 
Matka wykracza daleko poza moralny i seksualny 
aspekt czystosci, stwierdzajźc, iz  ‚ czystosc takiej jest 
dla nas wagi, z e przez niź niejako zaczóte Zgroma-
dzenie. Ona pierwszym punktem Regu„y naszej i jej 
ostatecznym zakonczeniem. Czystosc u nas w za„o-
z eniu samym: poswiócamy sió Bogu jedynie na to, 
aby szukac chwa„y Jego’5. 

Czystosc jest ‚ wejsciem w Pana’ po ogo„oceniu 
sió i wyzbyciu wszystkiego, co jest w nas Bogu obce. 
Ona stanowi duchowź stronó ubostwa: ‚ Nic nie 
miec, a z yc Bogiem to byc czystym’. Celem tego to-
talnego ogo„ocenia jest stworzenie jak najwiókszej 
przestrzeni wewnótrznej dla Boga i Jego spraw, aby 
On sam mog„ w nas z yc. 

W rozwaz aniu nad cnotź czystosci bardzo wy-
rańnie odzwierciedla sió paschalny wymiar ducho-
wosci niepokalanskiej. Matka Marcelina podkresla„a, 
z e jego istotź jest szerzenie krolestwa Boz ego na zie-
mi, a warunkiem niezbódnym z ycia dla Boga i Jego 
chwa„y jest ‚ umieranie sobie’, wyniszczenie i ogo„o-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
4 S. Ewa Noiszewska, Notatki duchowe (”Notesà), 1903-1938, (mps 

AZNP). 
5 Rekolekcje dla kandydatek, (mps AZNP, t. 43, s. 60). 
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cenie. Jest to proces rozpisany na ca„e z ycie cz„owie-
ka. Chodzi o to, aby w pewnym momencie stac sió 
przejrzystym i przeńroczystym, jak witraz  w gotyc-
kim kosciele. On nie stawia przeszkod swiat„u, ktore 
je przenika. Smierc sobie nie jest jakims samoudró-
czeniem. Dopiero wtedy, gdy jestesmy gotowi umrzec 
sobie, swoim planom, wadom i grzechom, moz emy 
jak ziarno pszeniczne wydac plon. Nie pozostaniemy 
sami. 

Kard. Nguyen van Thuan podkresla, z e móczen-
nicy nauczyli nas mowienia ‚ tak’. Jest to ‚ tak’ bez 
warunkow i ograniczen  dla mi„osci Boga. Ale mó-
czennicy nauczyli nas takz e mowic ‚ nie’ pokusom, 
kompromisom i niesprawiedliwosci nawet wtedy, gdy 
chodzi o ratowanie w„asnego z ycia i odrobiny spoko-
ju. ‚ Wyniszczenie i ogo„ocenie zawsze jest zwiźzane 
z mi„osciź, ktora nadaje sens takiemu stylowi z ycia’6. 

Kiedy s. Marta w zimnź grudniowź noc wycho-
dzi„a ze s„onimskiego domu po raz ostatni, towarzy-
szy„o jej zapewne niewidoczne, ale rzeczywiste spoj-
rzenie Chrystusa na krzyz u, umieszczonym na koncu 
korytarza. Dzisiaj ten sam krucyfiks wisi na koryta-
rzu w Szymanowie, a Chrystus spod cierniowej ko-
rony przyglźda sió pierwszym chwilom zakonnego 
z ycia kandydatek, przyjmowanych do Zgromadze-
nia, a takz e ostatnim przez ywanym jeszcze na ziemi. 
To wymowny przyk„ad totalnego ogo„ocenia w imió 
mi„osci.  
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

6 F. X. Nguyen Van Thuan, Swiadkowie nadziei, s. 117. 
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‚ Nie skarby Chrystus nas sp„aci„,  
wszystko co mog„ stracic, straci„’. 
Czy cz„owiek moz e nasladowac Mistrza az  w ta-

kim ogo„oceniu? Wieki z ycia zakonnego potwierdza-
jź tó prawdó. Wieki móczennikow roz nych nacji i kul-
tur, roz nego stanu mowiź o tym dobitniej niz  jakie-
kolwiek teorie.  

Pierwszź uczennicź w szkole Jezusa by„a Maryja. 
Ca„e Jej z ycie nastawione na Boga pozwala czerpac z 
Jej zas„ug, dlatego ‚ Pan Jezus wzbudzi„ Zgromadze-
nie nasze na pos„ugi Matki swej Najswiótszej, Niepo-
kalanie Poczótej, Krolowej Korony Polskiej’7. Odwo-
„anie sió do patronatu Niepokalanego Poczócia daje 
szerokź perspektywó wszystkim podejmowanym 
formom dzia„alnosci, ktore wykonywane w duchu 
zawierzenia prowadzź do uczestnictwa w dziele zba-
wienia. Ta ktora uwierzy„a ma sió odtźd stac Prze-
wodniczkź po drogach z ycia duchowego, Mistrzyniź 
modlitwy i zawierzenia we wszechmoc Boga, dla 
ktorego nie ma nic niemoz liwego. W Jej sercu, ni-
czym dwa strumienie, splot„y sió najczysciej dwie mi-
„osci: oblubiencza i macierzynska. Serce kaz dej za-
konnicy, serce s. Marty sta„o sió rowniez  takim swo-
istym zlewiskiem tych obu nurtow, po to, by byc czu-
„ź i troskliwź, a jednoczesnie energicznź i przewidujź-
cź matkź dla wszystkich oczekujźcych tego; byc przej-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
7 Ostatnie bóogosóawien stwo Matki Marceliny dla siostr Niepokalanego Po-

cz—cia 1910, (mps AZNP, t. 8, s. 118). 
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rzystź i wiernie kochajźcź Oblubienicź, ktorej serce 
mimo udrók codziennosci spoczywa w sercu Boga.  

Najwiókszź sztukź, jakiej trzeba sió nauczyc prze-
bywajźc z Maryjź, jest stawianie Jezusa w centrum 
naszego z ycia, skupienie na Nim wszystkich mysli i 
dzia„an . Chodzi o zdobycie umiejótnosci patrzenia na 
Jezusa i Jego sprawy oczami Maryi. Dlatego tak go-
rźca prosba Matki Marceliny dotyczy w„asnie tej 
szczegolnej mi„osci do Maryi: ‚ Jedno wam najszcze-
golniej polecam: kochajcie, czcijcie duszź i sercem, 
s„owami i czynami Niepokalanź Matkó naszź Mary-
jó’8. Zaangaz owanie nie tylko uczuc, lecz takz e czy-
now, warunkuje autentycznosc z ycia maryjnym 
wymiarem niepokalanskiego charyzmatu. 

Klasztory niepokalanek sź domami Matki, jedynej 
w swoim rodzaju. Wyobraz eniem Jej sta„a sió figura 
Pani Jaz„owieckiej, ktora Ł  jak to powtarza„a Matka 
Marcelina Ł  ma zachócac do modlitwy, tego ‚ dna 
z ycia zakonnicy’. 

Modlitwa powinna wype„niac szerokim nurtem 
serce zakonnicy, aby objó„o potrzeby wszystkich lu-
dzi. Miejsce jednak szczegolne zajó„a w z yciu Matki 
sprawa ojczyzny. Byc moz e jest to cecha wspolna 
wielu Polakow, ktorzy przez yli w swoim z yciu jakies 
zagroz enie niepodleg„osci Polski. Matka Marcelina 
widzi dwa wymiary mi„osci ojczyzny: praca na rzecz 
kraju oraz ekspiacja za winy przodkow. Oba wymia-
ry stajź sió motywem podjócia pracy wychowawczej, 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

8 M. Darowska, Testament, (mps AZNP, t. 8, s. 113). 
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ktorej zadaniem jest odrodzenie Polski. ‚ Chodzi o to, 
aby uczuciu patriotyzmu w„asciwy nadac kierunek, 
przyzwyczajajźc m„ode serca aby nie ogranicza„y sió 
na wyobrańniowych uniesieniach i zapa„ach, ale wy-
trwa„ym czynem i trzeńwź pracź stwierdza„y na kaz -
dym kroku mi„osc Ojczyzny’9. Fundamentalnym za-
daniem jest rozwijanie patriotyzmu ofiarnego, wyra-
stajźcego z poczucia odpowiedzialnosci za kraj. Po-
g„óbienie zwiźzku z przodkami oraz wspo„czesnymi 
obywatelami jest drogź do przyjócia i pomnaz ania 
ojczystego dziedzictwa. 

Czyz  nie ten duch przewija sió w wypowiedziach 
i czynach s. Marty, a zw„aszcza gdy skopana i spo-
niewierana w wiózieniu podnosi zbezczeszczony 
krzyz  i ca„ujźc go wypowiada znamienne s„owa: ‚ Je-
zu, to dla Ciebie za naszź biednź Polskó’. S„uz y„a oj-
czyńnie z ca„ź ofiarnosciź, budujźc mosty miódzy 
ludńmi roz nych wyznan  i przekonan . Ojczyzna mia„a 
byc wielkim domem, schronieniem dla wszystkich. 
Szerokosc spojrzenia, hojnosc i zapomnienie o sobie 
pozwala„y na zrealizowanie tylu pióknych i owoc-
nych czynow.  

Bogactwo charyzmatu odbija sió w z yciu cz„on-
kow wspolnoty. Kaz dy z nich realizuje go w jakis je-
dyny dla siebie sposob, a przeciez  drogi wszystkich 
spotykajź sió w sercu Jezusa. Ś źczy On tylu ludzi tak 
roz nych z usposobienia, bogatych tak roz nymi do-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
9 S. Gertruda Skorzewska, Pedagogika, Jaz„owiec 1911, s. 84. 
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swiadczeniami. Niektorym przysz„o byc szczegol-
nymi znakami zwycióstwa, bo Bog postawi„ ich w sy-
tuacjach granicznych, wystawiajźc na wyjźtkowe 
proby. Z yjźc w nocy cierpien , w zajad„ym ataku na to 
wszystko co dobre i szlachetne, s„yszeli echo izaja-
szowych s„ow: ‚ Stroz u, ktora to godzina nocy? Jest 
jeszcze noc, ale nadchodzi swit’ (Iz 21, 11-12). 

Tajemnica ludzkiego serca, zalanego mi„osciź Bo-
ga, na zawsze pozostanie zagadkź dla potomnych. 
Gleba, na ktorej wyrasta„o i dojrzewa„o z ycie owocu-
jźce móczenstwem, pozwala jź nieco zrozumiec.  
A móczennicy zostawili nam prosty klucz do domu 
Ojca Ł  wyrzeczenie i mi„osc. 

‚ Mi„osc doskona„a obejmuje ca„ź istotó: 
Mi„osc w rozumie Ł  to swiat„o,  
W sercu Ł  to p„omien ,  
W woli Ł  to z ar niegasnźcy nigdy. 
Mi„osc w duchu Ł  to Bog w duchu. 
Z mi„osci przychodzi czyn. (§ ) 
Czynem u nas: ofiara z siebie, poswiócenie do 

smierci’10. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
10 M. Darowska, Rekolekcje przed Kapituó„ 1901 r., (mps AZNP, sygn. 

P20a.1.III.3). 
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NIEPOKALAN SKIE MISTYCZKI:  
B— . MARCELINA DAROWSKA (1827-1911) 

I B— . MARTA WO— OWSKA (1879-1942) 
 
Gdy w 1986 roku zabiera„em sió do pisania dok-

toratu na temat doswiadczenia mistycznego Matki 
Marceliny Darowskiej, zwroci„em sió do o. dr. Jakuba 
Filka, karmelity z Krakowa, z kilkoma pytaniami na 
temat mistyki w ogole. O. Jakub, z ktorym od tamtej 
pory „źczy nas serdeczna znajomosc mimo wiócej niz  
czterdziestoletniej roz nicy wieku, napisa„ mi w liscie 
m.in., z e na mistykow trzeba patrzec jak na gwiazdy 
rozswietlajźce czerwcowe niebo. Po kilkunastu latach 
studiow nad problematykź dotyczźcź z ycia ducho-
wego, zw„aszcza mistyki, muszó przyznac, z e to po-
rownanie wydaje mi sió niezwykle trafne i zarazem 
teologicznie g„óbokie. Gwiazdy bowiem, choc ich co-
nocna obecnosc na niebie jest dla kaz dego z nas 
oczywista i to od dziecinstwa, nie przestajź byc ta-
jemnicź. Z pozoru wszystkie sź do siebie podobne, 
bo dalekie, niedostópne i zimnoswiecźce, a jednak 
stanowiź niezawodne punkty orientacyjne i wskazu-
jź drogó, gdy tylko umiemy na nie odpowiednio pa-
trzec. Choc ich swiat„o jest niepozorne i blade, to jed-
nak wnoszź nieopisanź atmosferó tósknoty za nie-
skonczonosciź, ktorej one zdajź sió dosiógac; stwarza-
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jź klimat romantycznej zadumy, przedziwnie zbliz a-
jźcej ludzi ku sobie i ku Bogu. Dla nas, unoszźcych 
g„owy ku niebu, gwiazdy sź tylko malenkimi swiecź-
cymi punkcikami, jakby dyskretnź ozdobź nocy, lecz 
dla astronomow kaz da gwiazda to odróbny, niepo-
wtarzalny kosmos; to poczźtek lub os nowych 
wszechswiatow; to przejaw niepojótej mocy stwarza-
nia. Nie moz na wreszcie patrzec na gwiazdy, nie kie-
rujźc swej twarzy ku gorze, ku niebu Ł  ku Stworcy. 

Cos podobnego moz na powiedziec o mistykach, 
ktorzy sź jak gwiazdy rozswietlajźce mroki codzien-
nosci. Na pierwszy rzut oka ich biografie, nierzadko 
pisane wed„ug pewnych ustalonych wzorcow, wyda-
jź sió „udzźco podobne. Jednak bliz sze zapoznanie 
sió z z yciem danej postaci pokazuje niezwyk„e i nie-
powtarzalne jego bogactwo. Mistycy ze swoich po-
boz nych portretow spozierajź na nas jakims zimnym, 
wynios„ym wzrokiem, a przeciez  w ich oczach tli sió 
nieugaszony z ar Boz ej mi„osci, jakiej z aden pódzel 
nie jest w stanie odmalowac. Ich doswiadczenie mi-
styczne wymyka sió naukowej analizie, pozostajźc 
wciźz  tajemnicź, mimo tego nie przestajź byc prze-
wodnikami duchowymi zw„aszcza w ciemnej nocy 
zmys„ow i ducha. Im bardziej zbliz amy sió ku nim, 
poznajźc ich z ycie, pisma i dzie„a apostolskie, tym 
bardziej odkrywamy w nich moc Boz ej „aski. Przy-
glźdajźc sió im, coraz czósciej myslimy o niebie, dla-
tego budzi sió w nas tósknota za pe„niź z ycia w Bogu, 
w ktorej oni juz  majź swoj udzia„.  
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A zatem jak o gwiazdach, tak i o mistykach moz -
na powiedziec, parafrazujźc poetyckie s„owa ks. Jana 
Twardowskiego, z e ‚ sź bliscy i oddaleni’, a dlatego 
‚ bliscy’, z e ‚ oddaleni’. 

Takimi mistycznymi gwiazdami na polskim fir-
mamencie z ycia duchowego sź bez wźtpienia dwie 
wielkie B„ogos„awione: Marcelina Darowska, wspo„-
za„oz ycielka Zgromadzenia Niepokalanego Poczócia, 
i jej duchowa corka w dos„ownym znaczeniu Ł  s. 
Marta od Jezusa Kazimiera Wo„owska. Celem niniej-
szego opracowania jest wióc prezentacja z ycia mi-
stycznego kaz dej z nich, ze zwroceniem uwagi na 
podobienstwa i roz nice. Te ostatnie Ł  rzecz jasna Ł  
wynikajź nie tylko z indywidualnosci kaz dej osoby 
ludzkiej, ale takz e z niepowtarzalnosci Boz ego dzia-
„ania w cz„owieku, ktore w istocie jest dzia„aniem mi-
„osci. B„. Martó Wo„owskź od Matki Za„oz ycielki Ł  
b„. Marceliny Darowskiej dzieli ponad 52 lata, gdy 
chodzi o dató urodzenia. Kaz da z nich z yje wióc  
w innej epoce i odmiennych uwarunkowaniach spo-
„eczno-politycznych oraz kulturowo-religijnych. Mi-
mo to „źczy je bardzo wiele, co daje podstawó dla 
podjócia proby porownania, a raczej wskazania 
pewnych wspolnych korzeni ich doswiadczen  mi-
stycznych, ktore Ł  choc majź wiele cech wspolnych 
Ł  to jednak w istocie sź do siebie niesprowadzalne. 
Przy czym nie mowimy tu o wióziach wynikajźcych 
z relacji prze„oz ona-podw„adna, lecz o uprzedzajź-
cych je o prawie rok wiózach nadprzyrodzonych. 
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Prezentacjó doswiadczenia mistycznego obydwu 
wielkich Niepokalanek winno jednak poprzedzic, 
przynajmniej ogolne, zarysowanie istoty i procesu 
z ycia mistycznego, aby w ten sposob uniknźc wszel-
kich nieporozumien , zwiźzanych z wieloznacznosciź 
pojócia ‚ mistyka’. 

I. OGO LNA CHARAKTERYSTYKA  
ZYCIA MISTYCZNEGO  

S„owo ‚ mistyka’ pochodzi od greckiego pojócia 
mystikos (rzeczy tajemne, sekretne), ktore jako przy-
miotnik nawiźzuje do religijnych obrzódow ezoteryj-
nych, zwanych mysterion. Ich celebrowanie zawsze 
by„o poprzedzone jakźs formź inicjacji, stźd s„owo 
mystes oznacza takz e poczźtkujźcego, ktory poszuku-
je wiedzy tajemnej. Wszystkie te pojócia czerpiź ze 
wspolnego ńrod„os„owu myo lub myeo, co oznacza 
zamykac oczy, aby nie widziec czegos, co jest tajem-
ne, lub zamykac usta, aby nie wyjawic tajemnicy1. 

Zgodnie wióc z etymologiź, s„owem ‚ mistyka’ 
najczósciej okresla sió wszystko, co tajemne, zakryte, 
nie dajźce sió wyrazic józykiem potocznym, albo po 
prostu niewyraz alne, takz e z uwagi na swojź nielo-
gicznosc. Ostatnio przymiotnik ‚ mistyczny’ czósto 
uz ywany jest jako kategoria oceny estetycznej, w tym 
znaczeniu, z e im bardziej jakis wytwor sztuki jest 
enigmatyczny, irracjonalny, a nawet urźgajźcy zasa-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

1 Zob. E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. 
Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, Roma 1994, t. 1, s. 17. 
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dom dobrego smaku, tym chótniej bywa okreslany 
tym w„asnie przymiotnikiem. Powstaje wióc uzasad-
niona obawa, z e rowniez  autentyczna mistyka tych 
dwoch wielkich Niepokalanek, moz e byc postrzega-
na jako rodzaj aberracji na skrzyz owaniu psychiki, 
etyki, estetyki i duchowosci. 

Wobec tego nalez y jednoznacznie stwierdzic, z e 
mistyka w rozumieniu katolickim, to bezposredni, 
doswiadczalny udzia„ w z yciu Boz ym, ktory aktuali-
zuje sió w dnie duszy ochrzczonego przez Chrystusa 
mocź darow Ducha Swiótego. 

Rozwijajźc poszczegolne elementy tego stwier-
dzenia, trzeba najpierw wyjasnic, z e doswiadczenie 
mistyczne Ł  jak sama nazwa wskazuje Ł  jest nie ty-
le intelektualnym przeswiadczeniem wiary, pozwala-
jźcym w sakramentalnych znakach dostrzegac obec-
nosc Boga, ale wprost smakowaniem tej obecnosci 
poprzez tzw. zmys„y duchowe. Z tego powodu, po-
czźtki z ycia mistycznego ludzie obdarzeni tym da-
rem, m.in. b„. Marcelina Darowska, okreslajź za po-
mocź pojócia ‚ dotyk mistyczny’, albo ‚ dotyk mi„osci 
w dnie duszy’2. Znamienne jest to, z e w z yciu misty-
kow czósto Eucharystia jest okazjź do zjednoczenia  
z Chrystusem. Od zwyk„ego uczestnictwa roz ni sió 
ono tym, z e gdy my wzbudzamy akty wiary w z ywź, 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
2 Zob. M. Chmielewski, Kontemplacyjne przejawy doswiadczenia mi-

stycznego bó. Marceliny Darowskiej (1827-1911), w: Najwaz niejsza jest mióos c. 
Ksi—ga Pami„tkowa ku czci Ksi—dza Profesora Waleriana Sóomki, red. M. 
Chmielewski, Lublin 1999, s. 189-191. 
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realnź i substancjalnź obecnosc Chrystusa pod Posta-
ciź chleba i wina, to mistyk czuje Jego fizycznź obec-
nosc w sobie lub obok siebie, a nierzadko takz e widzi 
Jego postac. 

W opisie doswiadczenia mistycznego waz ne jest 
podkreslenie, z e to doswiadczenie Chrystusa aktu-
alizuje sió nie na zewnźtrz podmiotu mistycznego, 
ale w dnie jego duszy, to jest w samym jźdrze jego 
osoby. Sobor Watykanski II nazywajźc to jźdro su-
mieniem, okresla, z e jest ono ‚ najtajniejszym osrod-
kiem i sanktuarium cz„owieka, gdzie przebywa on 
sam z Bogiem, ktorego g„os w jego wnótrzu roz-
brzmiewa’ (GS 16). Temu g„óbokiemu i zarazem za-
krytemu przed ludzkź ciekawosciź przez yciu (dlate-
go nazywane jest ono mistycznym) mogź towarzy-
szyc roz ne zewnótrzne zjawiska, jak na przyk„ad: 
ekstaza, wizje, lewitacja, bilokacja, kompenetracja, 
stygmaty itp. Poniewaz  mogź byc one wywo„ane 
dzia„aniem szatanskim lub niezwyk„ymi w„asciwo-
sciami ludzkiej psychiki, dlatego zaliczane sź do zja-
wisk paramistycznych i nie stanowiź istoty mistyki. 

W opisie chrzescijanskiej mistyki nie wolno za-
pomniec, z e g„ownym sprawcź tego przez ycia jest 
Bog dzia„ajźcy przez Chrystusa w mocy Ducha Swió-
tego. W tym lez y zasadnicza roz nica miódzy mistykź 
chrzescijanskź a Ł  na przyk„ad Ł  dalekowschodniź. 
O ile wed„ug tej ostatniej do mistycznego oswiecenia 
albo przebudzenia dochodzi sió na skutek intensyw-
nych cwiczen  ascetycznych, typu yoga, zen lub in-
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nych, to w swietle chrzescijanskiej teologii duchowo-
sci tylko Bog w Chrystusie jest jedynym i suweren-
nym sprawcź doswiadczenia mistycznego. Cz„owiek 
teoretycznie moz e sió na nie zamknźc i odrzucic je, 
ale nie moz e go w sobie wywo„ac. Jednakz e Ł  zda-
niem wielu znawcow problematyki mistycznej Ł  
Bog nikomu, kto jest odpowiednio dysponowany nie 
odmawia tej „aski, kaz dy bowiem juz  w chwili chrztu 
sw. otrzyma„ ca„e nadprzyrodzone wyposaz enie, czy-
li tzw. organizm duchowy, ktory uzdalnia go do ta-
kiego udzia„u w z yciu Boz ym. Jednakz e Ł  pod-
kreslmy to raz jeszcze Ł  wejscie w przestrzen  Bo-
skiej egzystencji nie lez y w mocy cz„owieka jako bytu 
przygodnego. Znajduje tu zastosowanie metafizycz-
na zasada proporcjonalnosci skutku do przyczyny. 
Jez eli skutkiem z ycia mistycznego jest przebostwie-
nie i w jakims sensie partycypacja w z yciu wewnźtrz-
trynitarnym, to jest rzeczź oczywistź, z e jego sprawcź 
nie moz e byc ograniczony w swoich moz liwosciach 
cz„owiek. 

Bezposrednim skutkiem z ycia mistycznego jest 
chrystoformizacja, czyli takie upodobnienie do Chry-
stusa, o jakim pisze sw. Pawe„ w s„owach: ‚Teraz zas 
juz  nie ja z yjó, lecz z yje we mnie Chrystus’ (Ga 2, 20)3. 
Doktorzy Karmelu nie wahajź sió mowic o przebo-
stwieniu, ktorego istotó trafnie oddaje sw. Jan od 
Krzyz a porownujźc mistyczne zjednoczenie cz„owie-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

3 Zob. T. Paszkowska, Chrystoformizacja, w: Leksykon duchowos ci kato-
lickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Krakow 2002, s. 123-124. 
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ka z Bogiem do z elaza w„oz onego w ogien . Z elazo, 
dopoki tkwi w ogniu, nie przestaje byc z elazem, ale 
nabiera wszystkich w„asciwosci ognia. Gdy tylko na 
chwiló wyjmiemy je z ognia, stopniowo traci te w„a-
sciwosci4. Nie jest to wióc przebostwienie ontologicz-
ne, ktore rowna„oby sió panteizmowi. By„by to b„źd 
przeciwny wierze. Jest to natomiast przebostwienie, 
a raczej moralno-duchowe przemienienie cz„owieka, 
polegajźce na tym, z e rozum i wola zostajź ca„kowi-
cie podporzźdkowane Bogu. Oznacza to wysoki sto-
pien  swiótosci, ktory jednak nie zwalnia mistyka  
z wytrwa„ego wysi„ku ascetycznego. Prawdziwy mi-
styk jest zarazem autentycznym ascetź, osiźgajźcym 
cnoty teologalne i kardynalne w stopniu heroicznym. 

Na koniec ogolnej charakterystyki chrzescijan-
skiego z ycia mistycznego nalez y podkreslic, z e aktu-
alizuje sió ono nie inaczej, jak tylko w Kosciele, ktory 
jest wspolnotź z ycia i ‚ w Chrystusie niejako sakra-
mentem, czyli znakiem i narzódziem wewnótrznego 
zjednoczenia z Bogiem i jednosci ca„ego rodzaju 
ludzkiego’ (LG 1). Trudno zatem wyobrazic sobie 
chrzescijanskiego mistyka, ktory nie kocha„by Ko-
scio„a, skoro kocha Chrystusa Ł  jego G„owó i Jemu 
ca„kowicie sió oddaje. Sprawdzianem autentycznosci 
przez ycia mistycznego jest apostolskie zaangaz owa-
nie mistyka w z ycie Koscio„a i ludzkiej spo„ecznosci, 
osiźgajźce niekiedy miaró heroizmu. Nie tyle chodzi 
tu o dzie„a wielkie w sensie ilosciowym, ale o wiel-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

4 Zob. sw. Jan od Krzyz a, Noc ciemna, II, 10, 6. 
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kosc dzie„ apostolskich w sensie jakosciowym, ktore 
nierzadko jak ewangeliczne ziarno muszź obumrzec 
w ziemi ludzkiego zapomnienia i wzgardy, aby wy-
dac b„ogos„awiony plon (por. J 12, 24). 

Z ycie mistyczne Ł  jak opisujź je zw„aszcza Mi-
stycy Karmelu Ł  ma charakterystyczne fazy, ktore 
moz na rowniez  odnaleńc w biografii obydwu na-
szych B„ogos„awionych. Pierwsze doswiadczenia mi-
styczne, z zasady przychodzźce nagle w nie dajźcych 
sió przewidziec okolicznosciach, na ogo„ majź swojź 
prehistorió w religijnej gorliwosci okresu dziecinstwa 
i m„odosci. Nie bez znaczenia jest tutaj wp„yw spo-
wiednika i kierownika duchowego lub innych za-
przyjańnionych osob. Doswiadczenie bliskosci Pana 
Jezusa sprawia, z e bardzo szybko krystalizuje sió 
powo„anie z yciowe i poniekźd radykalizuje. Po okre-
sie wstópnym pierwszych duchowych uniesien , 
przychodzi zwykle proces biernych oczyszczen  zmy-
s„ow, ktory sw. Jan od Krzyz a nazywa ‚ ciemnź nocź 
zmys„ow’. Zasadniczo konczy on fazó tzw. oczysz-
czenia poczźtkujźcych. Jego efektem jest coraz pe„-
niejsze otwarcie sió na dary Ducha Swiótego na eta-
pie oswiecenia postópujźcych, ktory charakteryzuje 
wielki zapa„ apostolski i obfitosc modlitwy kontem-
placyjnej. Pońniej jednak pojawia sió kryzys ducho-
wy, konieczny do wejscia na etap zjednoczenia do-
skona„ych. Sw. Jan od Krzyz a opisuje go jako ‚ ciem-
nź noc ducha’, naznaczonź przede wszystkim wiel-
kimi cierpieniami moralno-duchowymi, ktorych ńro-
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d„em jest radykalna zmiana w sposobie percepcji 
prawd wiary. Bog, chcźc przygotowac cz„owieka do 
pe„nego zjednoczenia ze sobź, odbiera mu ludzki 
sposob podchodzenia do spraw Boz ych, aby w to 
miejsce wprowadzic go w obszar z ycia wewnźtrztry-
nitarnego. Podmiot mistyczny odbiera to jako ca„ko-
wite ogo„ocenie z pojóc wiary i tego wszystkiego, co 
uznawa„ za najwznioslejszy przejaw swego odniesie-
nia do Boga. Wielu mistykow, w tym takz e obydwie 
nasze B„ogos„awione, wzmiankuje prawie niemoz nosc 
modlenia sió tradycyjnź modlitwź werbalnź i ca„ko-
wite zacmienie umys„u, jesli chodzi o rozumienie 
elementarnych prawd wiary. Do tych tzw. cierpien  
esencjalnych czósto do„źczajź sió tzw. cierpienia ak-
cydentalne w postaci roz nego rodzaju chorob, braku 
zrozumienia ze strony najbliz szych, a zw„aszcza kie-
rownika duchowego, niepowodzenia dzie„ apostol-
skich itd. Dramat tego okresu potógujź coraz czósciej 
pojawiajźce sió stany ekstatyczne, ktore z jednej stro-
ny pog„óbiajź poczucie nicosci wobec Boz ej wszech-
mocy, a z drugiej dodajź si„ do przetrwania cióz kiej 
proby wiary, ktorź mistycy porownujź do cierpien  
czysccowych. Po tym okresie, trwajźcym nawet kil-
kanascie lat, przychodzi faza zjednoczenia doskona-
„ych. Charakteryzuje jź wielki wewnótrzny pokoj  
i radykalna identyfikacja z Chrystusem, a takz e nie-
zwyk„a p„odnosc apostolska. Mogź tu takz e wystó-
powac roz ne niezwyk„e stany duchowe i zjawiska, 
jak na przyk„ad: dar czynienia cudow, prekognicja, 



 Niepokalan skie mistyczki: bó. Marcelina i bó. Marta 129 
 

kardiognoza itp. Osiźgnióta wskutek Boz ego dzia„a-
nia pe„nia zjednoczenia z Chrystusem t„umaczy w„a-
snie gotowosc mistykow do ponoszenia najwiók-
szych ofiar, „źcznie z móczenstwem. Jez eli nie wystó-
pujź okolicznosci sprzyjajźce móczenstwu, mistycy 
sk„onni sź podejmowac tzw. akty heroiczne, czyli 
ofiarowanie swego z ycia za czyjes nawrocenie albo 
Ł  jak w przypadku Marceliny Darowskiej Ł  na wy-
nagrodzenie za jakies wielkie grzechy i zbrodnie.  

Podsumowujźc tó krotkź charakterystykó z ycia 
mistycznego w ogole, nalez y stwierdzic, z e jest ono 
naznaczone cierpieniem, czemu da„ wyraz sw. Pawe„, 
piszźc: ‚ Razem z Chrystusem zosta„em przybity do 
krzyz a§ ’ (Ga 2, 19). I choc nie zawsze naznaczone 
jest ono weso„osciź, to jednak nie jest pozbawione 
prawdziwej radosci, ktora polega na g„óbokiej har-
monii cz„owieka z Bogiem i w samym sobie. Nie po-
winno wióc nas dziwic, z e w z yciu i pismach misty-
kow tyle jest humoru, a nawet pewnej z yczliwej 
uszczypliwosci.  

II. DOSWIADCZENIE MISTYCZNE  
B— . MARCELINY DAROWSKIEJ 

Órod„em do poznania doswiadczenia mistyczne-
go b„. Marceliny Darowskiej sź liczne jej pisma, a w 
tym ponad 11 tys. listow, z czego kilkaset, adresowa-
nych do kierownikow duchowych (zmartwychwstan-
cow: o. Hieronima Kajsiewicza, o. Piotra Semenenki 
oraz Matki Jozefy Karskiej) zawiera dosc szczego„o-
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we opisy tych wznios„ych stanow duchowych. Ca„y 
ten bogaty materia„ wielokrotnie by„ przedmiotem 
wnikliwych badan , w wyniku czego droga rozwoju 
duchowego Marceliny az  po mistyczne zjednoczenie 
z Bogiem zosta„a szczego„owo opracowana5, dlatego 
w niniejszym studium ograniczymy sió tylko do kil-
ku najwaz niejszych spraw.  

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
5 Zob. m.in.: M. Chmielewski, Doswiadczenie mistyczne Marceliny Da-

rowskiej, Niepokalanow 1992; tenz e, Mistyczne dojrzewanie Marceliny Da-
rowskiej, w: Dojrzaóos c chrzes cijan ska (‚ Homo meditans’, 11), red. A. J. 
Nowak, W. S„omka, Lublin 1994, s. 213-238; tenz e, La lingua mistica della 
Madre Marcelina Darowska, w: Semiotica del testo mistico. Atti del Congresso 
Internazionale. LŁAquila ł  Forte Spagnolo ł  24/30 Giugno 1991, red. G. De 
Gennaro, LęAquila 1995, s. 400-402; tenz e, Prymat mióos ci w doswiadczeniu 
mistycznym Marceliny Darowskiej, w: Mióos c wi—ksza niz  grzech (‚ Homo 
meditans’, 12), red. A. J. Nowak, W. S„omka, Lublin 1996, s. 159-174; ten-
z e, Marcelina Darowska ł  przykóad mistyki kobiecej, w: Marcelina Darowska 
ł  niepokalan ski charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, 
s. 37-48; tenz e, Sw. Teresa od Jezusa w pismach Marceliny Darowskiej (1827-
1911), w: Mistrzynie swi—tos ci i prawdy. Katarzyna ze Sieny. Teresa z Avila, 
red. J. Misiurek, A. J. Nowak, J. M. Pop„awski, Lublin 1997, s. 189-203; 
tenz e, Kontemplacyjne przejawy doswiadczenia mistycznego bó. Marceliny Da-
rowskiej (1827-1911), w: Najwaz niejsza jest mióos c. Ksi—ga Pami„tkowa ku czci 
Ksi—dza Profesora Waleriana Sóomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999,  
s. 187-204; tenz e, Tajemnica Niepokalanego Pocz—cia w doswiadczeniu mistycz-
nym bó. Marceliny Darowskiej, w: Niepokalana Matka Chrystusa (‚ Biblioteka 
Mariologiczna’, 7), red. K. Kowalik, K. Pek, Czóstochowa-Lublin 2004,  
s. 87-100; S. Urbanski, Dziaóanie i wspoódziaóanie czóowieka z Bogiem w proce-
sie z ycia wewn—trznego wedóug nauczania Marceliny Darowskiej ł  Zaóoz ycielki 
Niepokalanek, ‚ Czóstochowskie Studia Teologiczne’ 19-20(1991-92), s. 175-
196; tenz e, Zjednoczenie z Bogiem w cierpieniu i ”smierci sobieà wedóug nauki 
Marceliny Darowskiej, w: Cierpienie i smierc (‚ Homo meditans’, 13), red. A. 
J. Nowak, Lublin 1992, s. 99-116; tenz e, Mistyczne opisy mióos ci matki Mar-
celiny Darowskiej, w: Mióos c w postawie ludzkiej (‚ Homo meditans’, 8), red. 
W. S„omka, Lublin 1993, s. 341-365. 
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G„ownie na podstawie tekstow autobiograficz-
nych wiadomo, z e wspo„za„oz ycielka Zgromadzenia 
Siostr Niepokalanego Poczócia NMP juz  w dziecin-
stwie wykazywa„a szczegolnź wraz liwosc estetycz-
no-moralnź, ktora pońniej, w wieku dwudziestu 
siedmiu lat, sta„a sió pod„oz em intensywnych prze-
z yc mistycznych. Wspomina ona miódzy innymi, z e 
jako kilkuletnia dziewczynka lubi„a d„ugie poranne 
godziny spódzac na skraju duz ego przydomowego 
ogrodu, podczas ktorych podziwianie piókna podol-
skiej ziemi przeradza„o sió w modlitwó medytacyjnź, 
owocujźcź konkretnymi postanowieniami dobrych 
czynow na dany dzien . W okresie przedmistycznym 
w z yciu Marceliny mia„o miejsce kilka waz nych zda-
rzen , ktore z perspektywy zaawansowanego z ycia 
mistycznego ona sama ocenia jako szczegolne inter-
wencje „aski Boz ej. Nie wchodzźc w szczego„y, wy-
starczy wspomniec, z e nie zna„a bliz ej z ycia zakon-
nego, a jednak odczuwa„a wewnótrzne jego pragnie-
nie. By„o to przyczynź powaz nych napióc rodzin-
nych, zw„aszcza z ojcem, ktory ostatecznie wymog„ 
na niej decyzjó zamźz pojscia, okupionź zresztź do-
tkliwym kilkumiesiócznym cierpieniem fizycznym  
o nieustalonej etiologii. Po dwu i po„ roku szczósli-
wego z ycia ma„z enskiego, dla Marceliny przysz„o 
cióz kie doswiadczenie w postaci nag„ej smierci móz a 
i w po„ roku pońniej rownie nag„ej smierci starszego 
syna. Obydwaj umierali dos„ownie na jej rókach. 
Wydarzenia te odczyta„a jako wyrańny znak Boz ej 
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Opatrznosci do realizacji dalszego swego z ycia w 
ca„kowitym oddaniu Bogu i jedynej corce Karolinie. 

Wyrańny prze„om duchowy w postaci intensyfi-
kacji z ycia modlitewno-sakramentalnego dokona„ sió 
podczas pobytu wypoczynkowego w Heidelbergu,  
a potem w Paryz u, ktory by„ dla niej konieczny po 
tychz e cióz kich doswiadczeniach. Po wp„ywem kie-
rownictwa duchowego jednego z pierwszych zmar-
twychwstancow Ł  o. Aleksandra Je„owickiego, Mar-
celina kilka dni przed Wielkanocź 1854 roku uda„a 
sió do Rzymu, gdzie opiekó duchowź nad niź przejóli 
o. Hieronim Kajsiewicz i Matka Jozefa Karska, upa-
trujźc w niej kandydatkó do tworzonego zgromadze-
nia zakonnego, ktore Ł  podobnie jak zmartwych-
wstancy Ł  mia„oby sió zajźc pracź ewangelizacyjnź 
wsrod polskiej emigracji. 

Zaraz po Wielkanocy Marcelina odprawi„a pierw-
sze w z yciu tygodniowe rekolekcje metodź cwiczen  
duchowych sw. Ignacego Loyoli pod kierunkiem o. 
Kajsiewicza. Ich owocem by„y pierwsze wyrańnie 
uswiadomione przez ycia mistyczne, wskutek kto-
rych Ł  jak pisze Ł  ‚ wyla„a morze „ez ze szczóscia’  
i czu„a sió ‚ jakby odrodzonź, na nowo stworzonź’6. 
Wielokrotnie w pońniejszej korespondencji nawiź-
zywa„a do tego wydarzenia, co potwierdza jego klu-
czowź roló w jej z yciu. Niebawem dostźpi„a kolej-
nych „ask mistycznych. Jedna z nich, z poczźtku maja 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
6 Cos  co poprzedzióoŚ  (Kilka lat z z ycia M. Marceliny przez ni„ sam„ spi-

sane) (AZNP, sygn. P.20.1.I.1), t. 8, s. 38-40. 
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1854 roku dotyczy„a powstania zgromadzenia za-
konnego, ktore mia„oby sió zajźc wychowywaniem 
dzieci. Podczas sk„adania prywatnego slubu czysto-
sci w Setze (12 maja 1854) dozna„a wewnótrznie 
obecnosci szatana. Nie odczuwa„a jednak z adnego 
lóku. W wigilió Zes„ania Ducha Swiótego tegoz  roku 
‚ uczu„a sió objótź Bogiem’, co okresli„a jako zupe„nie 
nowy sposob przez ycia duchowego, dotychczas bo-
wiem doznawa„a juz  stanu pewnej b„ogosci, spokoju 
i s„odyczy. Zaznacza, iz  mia„a pewnosc „źcznosci  
z Bogiem, polegajźcej na tym, z e ‚ Bog jź s„ucha„ i nie 
odtrźca„’. Mia„o to wp„yw na jej wyglźd zewnótrzny 
i zachowanie. Dostrzeg„a to Matka Karska, dlatego 
pyta„a Marcelinó o stan wewnótrzny, lecz ta nie po-
trafi„a dac wyczerpujźcej odpowiedzi7.  

Okres przynajmniej pierwszych pióciu lat z ycia 
mistycznego Marceliny Darowskiej (1854-1859) od-
znacza„ sió licznymi kontrastujźcymi i pozornie 
sprzecznymi ze sobź przez yciami. Z jednej strony 
Mistyczka doswiadcza„a bardzo krotkich, uszczósli-
wiajźcych ‚ uobecnien  Pana’, g„ownie podczas mo-
dlitwy wczesnym rankiem, z drugiej zas strony bole-
snych Jego ‚ usunióc’ i towarzyszźcych im licznych 
cierpien  wewnótrznych oraz zewnótrznych. Szcze-
golnie intensywnź postac przybiera„a modlitwa mi-
styczna podczas komunii sw., dajźc poczucie ‚ zespo-
lenia z Panem’, ‚ pog„óbienia stanu zjednoczenia  
z Nim’ i ‚ zanurzania w Panu’. W liscie do Jozefy 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

7 Zob. tamz e, s. 42-43. 
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Karskiej donosi, z e pomiódzy okresami osch„osci w 
roz ny sposob doswiadcza„a jakby ‚ iskierki z nieba 
komunikujźcej sió duszy, przez ktorź Bog daje jej po-
znac, z e jź ca„kowicie, bez podzia„u chce posiadac, z e 
wymaga od niej zupe„nego wyrzeczenia sió wszyst-
kiego’8. Podkresla, z e by„o to zupe„nie bez udzia„u jej 
woli. Czu„a sió jedynie swiadkiem sceny rozgrywajź-
cej sió w duszy.  

‚ Uobecnienia’ Pana przynosi„y jej coraz bardziej 
przenikliwź znajomosc prawd objawionych i prawd 
naturalnych. Na podstawie jej listow moz na ustalic, 
z e juz  od 1855 roku otrzymywa„a s„owa wewnótrzne, 
ktore nie rzadko dotyczy„y organizujźcego sió Zgro-
madzenia. Dzióki otrzymanej niezwyk„ej przenikli-
wosci intelektualnej, „źcznie z darem rozpoznawania 
stanu moralnego sumien  ludzkich (tzw. kardiogno-
zy), widzia„a u siebie nawet najbardziej subtelne 
przejawy z„a. To sk„ania„o jź do podejmowania inten-
sywnego wysi„ku ascetycznego, ktory okresli„a mia-
nem ‚ smierci sobie’9. Jego dope„nieniem by„ bierny 
stan, okreslany w teologii mistyki jako ‚ ciemna noc 
zmys„ow i ducha’. Jego pojawienie sió odnotowuje 
Darowska juz  po powrocie do kraju dla zajócia sió 
wychowaniem swej corki, pozostawionej u rodzi-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
8 List do Jozefy Karskiej [dalej: LJK] z 27 I 1856 (P.4.1.III.20); zob. LJK 

z 10 XI 1855 (P.4.1.II.17). 
9 Zob. Cos  co poprzedzióoŚ , s. 47; LJK z 07 XII 1854 (P.4.1.I.7); LJK z 18 

III 1855 (P.4.1.II.11); LJK z 19 VIII 1856 (P.4.1.III.23); LJK z 02 IX 1856 
(P.4.1.III.25). 
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cow10. Wystźpi„y wióc osch„osci duchowe oraz ‚ brak 
„atwosci i b„ogiego spokoju w modlitwie’ pomimo 
wielkiego wysi„ku w podejmowaniu modlitwy ustnej 
i myslnej. Duchowe ciemnosci sta„y sió szczegolnie 
intensywne na prze„omie 1855 i 1856 roku, a potem 
raz jeszcze w lutym 1857 roku. Potem ‚ bolesne odda-
lenia sió Pana’ sta„y sió krotsze i rzadsze. Zwykle 
poprzedza„y jź pe„ne szczóscia ‚ uobecnienia Pana’. 
Ca„y czas Marcelina trwa„a w postawie wiernosci 
woli Boz ej i gotowosci s„uz enia blińnim oraz brania 
na siebie ich cierpien . Z tym wiźza„o sió pragnienie 
pokuty i upokorzenia za swoje grzechy, ktorych nad-
przyrodzone ujawnianie podczas kontemplacji spra-
wia„o jej dodatkowe cierpienie. Od poczźtku cierpien  
mistycznych doznawa„a pokus przeciw wierze i po-
boz nosci, jak rowniez  zwźtpienia w swoje powo„anie 
zakonne. Odczuwa„a takz e bliskosc szatana11. Do te-
go do„źczy„y sió trudnosci ze spowiedziź i skrupu„y, 
a takz e roz ne przykrosci ze strony rodziny z racji 
sporow majźtkowych, co wzbudza„o niechóc oko-
licznego duchowienstwa.  

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
10 ‚ W kraju z y„am pod dzia„aniem „aski Boz ej. Pan oczyszcza„ mnie  

z wad i lichot moich, rozwija„ pojócie cnot, zawsze wszystko w doskona-
„ej zgodzie z sobź, zawsze wedle jednej mysli (§ ) Ja w kraju przesz„am 
przez osmiomiesiócznź probó ciemnosci, opuszczenia i zwźtpienia’ Ł  
List do o. P. Semenenki [dalej: LS] z 23 XII 1873 (P.4.4.I.367). 

11 Zob. LJK z 30 IX 1854 (P.4.1.I.5); LJK z 07 XII 1854 (P.4.1.I.7); LJK z 
04 I 1855 (P.4.1.II.9); LJK z 27 VIII 1855 (P.4.1.II.15); LJK z 10 XI 1855 
(P.4.1.II.17); LJK z 27 I 1856 (P.4.1.II.20); LJK z 19 VIII 1856 (P.4.1.III.23); 
LJK z 20 II 1857 (P.4.1.IV.27); LJK z 24 V 1857 (P.4.1.IV.29); LK z 06 III 1859 
(P.4.2.II.58); LK z 14 VI 1859 (P.4.2.II.71). 
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Sledzźc biografió b„. Marceliny nie trudno do-
strzec, z e w miaró jak pog„óbia„o sió zjednoczenie  
z Panem nasila„o sió takz e cierpienie. Czu„a sió coraz 
bardziej wprowadzanź w tajemnice Móki i Krzyz a 
Chrystusa, ktore przyjmowa„a z ca„ź gotowosciź wo-
li. Pomimo tych cierpien  pod koniec 1859 roku wy-
zna„a, z e ‚ z yje w jakims szczósciu, chociaz  w ogo„o-
ceniu’12. Od tego czasu doznawa„a coraz scislejszego 
zjednoczenia z Panem, co nie pozwala„o jej podda-
wac sió zniechóceniu. To zjednoczenie by„o tak silne, 
z e Ł  jak pisze Ł  ‚ nic nie jest w stanie oddzielic jej 
od Pana’. Rowniez  nadprzyrodzone komunikacje z 
Maryjź, Anio„ami i Swiótymi stawa„y sió coraz czóst-
sze13. Zaczó„y wystópowac stany ekstatyczne, w kto-
rych Ł  jak sama wyznaje Ł  Pan trzyma„ jź ‚ zanu-
rzonź w tajemnicy Trojcy Swiótej’, jednak nie by„o to 
doswiadczenie dostópne wszystkim w„adzom14. Wte-
dy tez  dostźpi„a przez ycia, ktore okresli„a jako ‚ prze-
istaczanie sió w Pana’, ‚ przelewanie sió istoty w isto-
tó’, ‚ zlewanie sió serc i woli’, ‚ przelewanie sió Boga 
nieprzerwane’15. Mowiźc józykiem sw. Teresy z Avila, 
ktorej pisma pozwala„y Marcelinie rozumiec w„asne 
przez ycia, by„y to zaróczyny duchowe, ktorym towa-
rzyszy„o nasilenie sió tzw. ‚ dotykow mistycznych’, 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

12 LS z 21 IX 1859 (P.4.2.II.75); zob. LJK z 22 XII 1859 (P.4.2.II.77). 
13 Zob. List do o. H. Kajsiewicza [dalej: LK] z 17 II 1860 (P.4.3.I.80); 

LJK z 17 IV 1860 (P.4.3.I.84); LK z 11 VI 1860 (P.4.3.I.87); LS z 17 VII 1860 
(P.4.3.I.88). 

14 List Wspolny z 05 I 1859 (P.4.2.II.51). 
15 Notatka z 28 IX 1861 (P.4.3.II.Not 20); LK z 17 VII 1861 (P.4.3.II.130). 
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nych’, ‚ porywow’ i ‚ sza„ow mi„osci’ oraz ‚ ran mi-
„osci’16. Ten waz ny moment w z yciu mistycznym 
dokona„ sió podczas kolejnego pobytu Marceliny w 
Rzymie 3 pańdziernika 1861 roku. Opisuje je nastó-
pujźco: ‚ A gdy do komunii sw. przystópowa„am, 
powiedzia„ mi: »Zawrzyjmy sojusz wiecznego przy-
mierza… Ł  zdaje mi sió (dok„adnie nie wiem), jak-
bym przysiógó Mu z„oz y„a oddania Mu sió, gotowo-
sci na wszystko, pragnienia we wszystkim woló Jego 
spe„niac. »Przyjmij pierscien  zrókowin naszych…. By-
„am na zewnźtrz niby zimna, przytomna, ale we-
wnótrznie jak szalona’17. 

Opisany wyz ej stan zjednoczenia ekstatycznego 
b„. Marceliny trwa„ zasadniczo bez wiókszych zmian 
az  do Wielkiego Postu 1864 roku. Wtedy Ł  jak wy-
nika z jej pism Ł  w Wielki Czwartek podczas obrzó-
dow Triduum Paschalnego w jaz„owieckiej kaplicy 
dokona„y sió zaslubiny mistyczne jako znak wejscia 
w zjednoczenie przeobraz ajźce. ‚ By„am, zdaje mi sió, 
w wielkim po„źczeniu z Jedynym moim Ł  pisze Ł  
jakobym przesz„a w Jego Cz„owieczenstwo z Bostwem 
zjednoczonym (to mniej wiócej trwa„o przez ca„e trzy 
dni), wszakz e nic uczu„ego, wydatnego, wymowne-
go po ludzku w sobie nie widzia„am, az  idźc za Pa-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

16 W maju 1859 roku pisa„a do o. Kajsiewicza: ‚ Pan ciźgle jź [duszó 
Ł  przyp. aut.] to rani swojź mi„osciź, to goi, leczy, otula’. W dwa lata 
pońniej odnotowa„a, z e Pan nazywajźc jź swojź Oblubienicź dwukrotnie 
przeszy„ jź swojź mi„osciź raniźc przenikliwie serce. Ł  LK z 08 V 1859 
(P.4.2.II.67); Notatka z 21 IX 1861 (P.4.3.II.Not 19). 

17 Notatka z 28 IX 1861 (P.4.3.II.Not 20). 
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nem do ciemnicy niesionym, nagle przesz„am w stan 
ujóciej nadprzyrodzony: opusci„am wszystko, co mnie 
otacza„o, swiat ten, a ujóta i objóta ca„a Zbawicielem 
moim, by„am przez Niego przedstawiona Bogu Ojcu 
i Duchowi Swiótemu jako Oblubienica Jego i tam na-
stźpi„y nasze zaslubiny przez zlanie sió nie pojóte  
w jedno duchowe, ktore sta„o sió jakby pierscieniem 
cechujźcym zwiźzek na zewnźtrz’18.  

Dodac trzeba, z e przedstawiony powyz ej mo-
ment zaslubin mistycznych poprzedzi„y roz ne trud-
nosci, zw„aszcza ze strony siostr, pokusy i trzytygo-
dniowa dotkliwa osch„osc. Pomimo tego trwa„a w 
zjednoczeniu z Bogiem, z gotowosciź woli na wszyst-
ko. Razem z tym dokonywa„y sió ‚ zlania z Panem’, 
‚ dotyki mistyczne’ i ‚ sza„y mi„osci’19. 

Zaraz po zaslubinach mistycznych Marcelina 
mia„a doswiadczenie Trojcy Swiótej, ktorego skut-
kiem by„o doskona„e zjednoczenie woli z wolź Boz ź. 
Obudzi„o to ‚ pragnienie kochania i dawania coraz 
wiócej nie zaleczonź ranź serca’. Z czasem przero-
dzi„o sió to w pragnienie cierpienia i móczenstwa, na 
ktore Chrystus kilkakrotnie odpowiada„ zapowiedziź 
dotkliwszych cierpien , jakie jź czeka„y z racji ‚ wyp„a-
ty i mi„osci w czynie’, po ktorych tu na ziemi jeszcze 
znajdzie ‚ tryumf po„źczony z tryumfem Koscio„a’. 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
18 LK z 05 IV 1864 (P.5.2.I.197); LS z 09 II 1866 (P.5.3.I.240); por. LS  

z 01 VI 1867 (P.5.3.II.266). 
19 Zob. LS z 05 XII 1864 (P.5.2.I.194); LS z 16 III 1864 (P.5.2.I.196); LK  

z 05 IV 1864 (P.5.2.I.197). 
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Zbawiciel pokazywa„ jej swoje cierpienia i wynisz-
czenie, czyniźc ze Siebie wzor dla jej cierpien 20. W re-
zultacie tego od jesieni 1868 roku Marcelina w zjed-
noczeniu mistycznym przez ywa„a wchodzenie w 
‚ przepasci Boz e’, a przy tym by„o coraz mniej za-
chwytow i ekstaz21. Warto dodac, z e omawiany okres 
z ycia mistycznego odznacza„ sió niezwyk„ź aktywno-
sciź apostolskź B„ogos„awionej. Wtedy bowiem dzie-
„o wychowania dziewczźt do roli matek, z on i oby-
watelek, zaczó„o sió dynamicznie rozwijac. Zaczó„y 
powstawac kolejne domy: w Jaros„awiu, Niz niowie  
i inne.  

Pod koniec 1870 roku, a wióc tuz  po zakonczeniu 
obrad Soboru Watykanskiego I, ktorym Darowska 
z ywo sió interesowa„a, trzykrotnie otrzyma„a zapo-
wiedń czekajźcych jź d„ugotrwa„ych cierpien  wraz  
z zapewnieniem, z e Pan jej nie opusci. Podczas poby-
tu w Rzymie, w Wielkanoc 1872 roku mia„a objawie-
nie, z e Pan Jezus zaprzestanie udzielac jej nadzwy-
czajnych „ask, co faktycznie nastźpi„o w marcu 1874 
roku. Otoz  podczas prac nad konstytucjź Zgroma-
dzenia w Rzymie spostrzeg„a trudnosci w modlitwie 
i duchowź pustkó podczas adoracji Najswiótszego 
Sakramentu. Nie czujźc sió podniesionź do kontem-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

20 Zob. LS z 09 VII 1864 (P.5.2.I.204); LK z 20 VIII 1864 (P.5.2.I.205); 
LK z 20 VII 1866 (P.5.3.I.247); LK z 20 VIII 1866 (P.5.3.I.250); LK z 16 II 
1867 (P.5.3.II.258); LS z 19 VI 1867 (P.5.3.II.260); LK z 10 II 1868 
(P.5.4.I.282). 

21 Zob. LS z 20 XI 1869 (P.5.5.I.339); LK z 04 II 1870 (P.5.5.II.344); LK z 
21 II 1870 (P.5.5.II.346). 
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placji podejmowa„a wysi„ek odmawiania pacierza  
i rozmyslania, do ktorego przygotowywa„a sió bar-
dzo pracowicie przez czytanie i wypisywanie z ksiź-
z ek. Wskutek utraty swiate„ wewnótrznych odczu-
wa„a bezw„ad umys„u i spótanie woli. Z tej przyczy-
ny zaprzesta„a udzielania rekolekcji. Do duchowych 
cierpien  tego okresu, polegajźcych g„ownie na sza-
tanskich pokusach przeciwko cnotom teologalnym, 
do„źczy„y sió roz ne zewnótrzne przeciwnosci. By„y to 
m.in. smierc kierownika duchowego o. Kajsiewicza  
i przykrosci z powodu nieporozumien ze zmartwych-
wstancami, a ponadto paszkwil jednej z wychowa-
nek, ktory podciź„ opinió Zgromadzenia i prowadzo-
nych przezen  zak„adow wychowawczych. Na ca„osc 
cierpien  z„oz y„y sió takz e trudnosci finansowe Zgro-
madzenia, cióz ka choroba Marceliny oraz k„opoty 
rodzinne w zwiźzku z rozpadajźcym sió ma„z en-
stwem corki Karoliny i wiele innych22.  

Stan ten trwa„ z niewielkimi przerwami przez 
siedemnascie lat, az  do 7 czerwca 1890 roku23, kiedy 
Marcelina ponownie doswiadczy„a obecnosci Pana  
o wyrańnych cechach mistycznych zaslubin. Okresli-
„a je jako pacta conventa, czyli wzajemne zobowiźza-
nie sió: ze strony Mistyczki do przyjócia wszystkich 
cierpien  i wymagan  woli Boz ej, zas ze strony Pana 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
22 Zob. Pami—tnik, cz. II (P.20.2.II.2), s. 5-22; por. Z. Obertynski, Zmar-

twychwstan cy a Niepokalanki. Proba dokumentacji wzajemnej zalez nos ci, War-
szawa 1949, t. 1, s. 118-119. 

23 Zob. Pami—tnik, cz. I (P.20.2.II.1), s. 33-35. 
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zobowiźzanie sió do sta„ej obecnosci w duszy24. 
Owocem tego przez ycia by„o doznanie sta„ego po„ź-
czenia z Panem w g„óbi duszy, co dawa„o jej poczucie 
bezpieczenstwa i pokoju, nie zamźconego nawet 
przez zewnótrzne obowiźzki i wydarzenia. W tym 
okresie w swoim Pami—tniku odnotowuje, z e Bog jź 
poch„ania„, to znaczy Ł  doswiadcza„a, z e pragnie, 
‚ aby Jemu tylko z y„a i On tylko jeden by„ dla niej’. 
Powtarza tez  czósto stwierdzenie: ‚ istniejó w Bogu’, 
‚ w Nim z yjó, w Nim pogrzebana’. Towarzyszy temu 
silne pragnienie smierci, aby w niebie zjednoczyc sió 
z Bogiem25. Pod koniec z ycia Darowska doswiadczy-
„a, z e wszystko jź móczy„o procz modlitwy i mysli  
o Bogu, totez  pragnó„a samotnosci i bliskosci Eucha-
rystii. W jej zapiskach z lat 1900-1903 wyrańnie moz -
na dostrzec niezwyk„ź aktywnosc apostolskź pomi-
mo podesz„ego wieku. Na ten okres jej z ycia przypa-
da rozkwit Zgromadzenia, ktory dokonywa„ sió 
dzióki temu, z e bardzo wiele energii wk„ada„a przede 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

24 ‚ 7 czerwca [1890 Ł  przyp. aut.] trwa„am w niej [modlitwie Ł  
przyp. aut.] spokojnie a z ywo, gdy nagle wielka jasnosc roztoczy„a sió 
przed duszź mojź i stanź„ przed niź Pan Jezus, Ten Sam, dawniej mi zna-
ny: przenikajźcy na wskros, uroczysty i prosty: jakoby mg„a i s„once, 
duch i cz„owiek, Pan i Oblubieniec, i rzek„ mi w duszó niewymownym 
brzmieniem, iz  przychodzi do mnie ze s„owami, ktore wyrzek„am Ł  i te 
mi przypomnia„ Ł  i pyta mnie, czy ich cofnźc nie chcó? O nie, nie! ca„ź 
istotź mojź wo„am: powtarzam je i oddajó sió na wszystkie krzyz e, byle-
bys Ty, Panie, we wszystkim by„ ze mnź i wiernź mnie uczyni„, bylebys 
mi to przyrzek„. I stanó„o miódzy nami pacta conventa, wzajemne zobo-
wiźzanie sió. A mia„o ono charakter, piótno zaslubin na wiecznosc’. Ł  
Pami—tnik, cz. II, s. 1-2. 

25 Tamz e, s. 35-36, 41, 65, 86-87, 102, 120-122, 146. 
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wszystkim w indywidualnź formacjó duchowź siostr 
i wychowanek.  

Na poczźtku 1900 roku otrzyma„a wizjó escha-
tycznź, w ktorej pozna„a, z e bódzie umierac w wiel-
kim cierpieniu, co sta„o sió jedenascie lat pońniej. 
Zmar„a rankiem 5 stycznia 1911 roku w wielkich 
cierpieniach, ktore ofiarowa„a jako wynagrodzenie za 
jasnogorskie swiótokradztwo, dokonane dwa lata 
wczesniej przez eks-paulina Damazego Macocha.  

Jak wióc widac, z ycie mistyczne Wspo„za„oz y-
cielki niepokalanek by„o ciernistź drogź krzyz a, swo-
istym móczenstwem w codziennosci apostolskiego 
trudu, ofiarowanego Koscio„owi i Ojczyńnie. 

III. DOSWIADCZENIE MISTYCZNE  
B— . MARTY WO— OWSKIEJ 

W przeciwienstwie do Matki Marceliny, b„. Marta 
Wo„owska pozostawi„a bardzo szczup„e ńrod„a pisa-
ne, ktore mog„yby pos„uz yc jako podstawa do zba-
dania jej doswiadczenia mistycznego. Nie oznacza to, 
z e jej z ycie duchowe by„o uboz sze. Tego typu kwali-
fikacja jakosciowa oraz konfrontacja z innymi misty-
kami jest nieuprawniona i g„óboko niesprawiedliwa. 
Jednym ze sprawdzianow autentycznosci przez yc 
mistycznych jest to, z e ci, ktorzy je otrzymujź z zasa-
dy niechótnie o tym mowiź i piszź, chyba z e na pole-
cenie w„adzy duchowej i dla wyz szych celow. Marce-
lina spisywa„a swoje przez ycia mistyczne najpierw 
na polecenie swego kierownika duchowego o. Kaj-
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siewicza. Czyni„a to takz e po jego smierci, pragnźc 
dac swiadectwo Boz ego dzia„ania w duszy. Zdawa„a 
sobie bowiem sprawó, z e udzielone jej „aski mistycz-
ne sź dla dobra za„oz onego przez niź Zgromadzenia. 

Rowniez  b„. Marta dosc lakonicznie opisa„a swoje 
przez ycia duchowe. Pierwszego takiego opisu doko-
na„a na wyrańnź i ponawianź prosbó s. Gertrudy 
Skorzewskiej, bardzo bliskiej wspo„pracownicy Mat-
ki Darowskiej, w poufnym liscie do niej datowanym 
na 2 sierpnia 1927 roku. Wspomina tam najpierw, z e 
w domu zakonnym Zgromadzenia w Nowym Sźczu 
w 1917 roku podczas prywatnego odprawiania 
osmiodniowych rekolekcji przez y„a mistyczne spo-
tkanie z Matkź Marcelinź, ktorź widzia„a i z niź roz-
mawia„a. Niestety, poza tź wzmiankź nie podaje 
z adnych innych szczego„ow, czemu trudno sió dzi-
wic, biorźc pod uwagó zarowno nadprzyrodzony 
charakter tego przez ycia, jak i osobowosc s. Marty, 
dalekiej od sentymentalizmu. 

W dalszej czósci cytowanego listu B„ogos„awiona 
opisuje trudnosci, z jakimi musia„a sió borykac w Ja-
ros„awiu w zwiźzku z dobiegajźcź konca I wojnź 
swiatowź. W tym kontekscie pisze: ‚ Praca by„a dla 
mnie wszechstronnie wytóz ajźca§ , ale z y„am w ca„-
kowicie innym swiecie. Pan Jezus zalewa„ mnie tak 
swojź obecnosciź. Trzyma„ mnie w sprawach swoich, 
ponad tym wszystkim i cos takiego by„o, z e nieraz, 
pamiótam, b„aga„am Go, by tyle mi nie dawa„. I tak 
sió ba„am, z eby cos na zewnźtrz sió nie okaza„o. To 
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wszystko by„o przygotowaniem do pracy misyjnej na 
Wo„yniu, ktorź mi przeznaczy„’26. Z przytoczonych 
s„ow nie wynika jednoznacznie, z e by„o to pierwsze  
i jedyne tego typu wydarzenie. Wrócz przeciwnie, 
brak zaskoczenia samym faktem nadprzyrodzonego 
przez ycia, a raczej zdziwienie jego intensywnosciź, 
zdaje sió wskazywac, z e by„ to poniekźd stan habitu-
alny. Potwierdza to zresztź dalsza tresc listu, nastó-
pujźca bezposrednio po cytowanych wyz ej s„owach. 
Siostra Marta pisze: ‚ Raz, ale to by„ chyba jakis cud, 
zobaczy„am na swoim sercu wspartź g„owó Chrystu-
sa bardzo zbola„ź w cierniowej koronie. Co wtedy 
by„o miódzy nami§  tego nie potrafió powiedziec 
nawet Siostrze Jedynej, przed ktorź nie tylko nie 
mam tajemnic, ale wszystko z niź wspolne, to zro-
zumiemy dopiero w niebie’27.  

Kontekst nastópczy wskazuje, z e to szczegolne 
doswiadczenie, a zarazem bardzo charakterystyczne 
dla przez yc mistycznych kobiet, pozostawi„o w psy-
chice s. Marty trwajźcy kilka dni rezonans, ktory teo-
logia mistyczna okresla mianem kontemplacji. W dal-
szej czósci listu czytamy: ‚ W„asnie dosta„am jakiejs 
influenzy, przelez a„am z tydzien  i to by„ tydzien  cu-
downy, nie mog„am mysli ani serca oderwac od tego, 
co mia„am w duszy. To sió rozciźgnó„o na bardzo 
d„ugo i zamieni„o na przygotowanie jeszcze wyrań-

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
26 List s. Marty Wo„owskiej do s. Gertrudy Skorzewskiej, Maciejow  

2 VIII 1927 (AZNP). 
27 Tamz e. 
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niejsze do pracy nad ludem, tak bardzo dzis w kraju 
waz nej i smiem powiedziec Ł  najwaz niejszej’28. Innź 
cechź charakterystycznź doswiadczenia mistycznego 
lubelskiej Móczennicy, a zarazem czyms, co weryfi-
kuje jego autentycznosc, jest apostolskie ukierunko-
wanie tego przez ycia. Warto zauwaz yc, z e Mistyczka 
nie zatrzymuje sió d„ugo nad swoim przez yciem, ale 
natychmiast dostrzega p„ynźce z tego nadprzyro-
dzone jego owoce podejmowanej pracy apostolskiej 
w duchu niepokalanskiego charyzmatu. Wyznaje 
przy tym, z e opisane powyz ej doswiadczenie da„o jej 
si„ó do ponoszenia ogromnych trudow zwiźzanych  
z prze„oz enstwem w trudnych czasach na nowotwo-
rzonej placowce w Maciejowie.  

Nawiźzujźc do swej kilkudniowej choroby s. Mar-
ta pisze dalej: ‚ [§ ] raz wtedy zapyta„am Pana Jezu-
sa, dlaczego to wszystko ze mnź robi? Powiedzia„ mi: 
»Pońniej nie bódzie czasu…. I teraz dopiero to dobrze 
rozumiem’29. Raz jeszcze potwierdza sió prawda, z e 
mistyczne doswiadczenie obecnosci Jezusa w duszy 
jest ńrod„em niewyczerpanych si„ do poswiócenia w 
pracy apostolskiej. Pod koniec listu B„ogos„awiona 
powraca do tego doswiadczenia mistycznego i pisze: 
‚ [§ ] raz jeszcze Pan Jezus w Jaros„awiu, gdy mi po-
kazywa„ tó cudownź a nowź ca„kiem dla mnie pracó 
nad ludem i nauczycielkami, zapyta„ czy sió nie ló-
kam tego, z e bódó w niej sama, z e mnie Siostry, 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

28 Tamz e. 
29 Tamz e. 
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wzglódnie i Zgromadzenie nie bódź rozumiec! Natu-
ralnie, z e na wszystko sió odda„am, ale przyznam, z e 
to mnie przestraszy„o, i to mi jest najcióz sze przez 
szereg lat’30.  

Podobnie jak to by„o w z yciu mistycznym b„. Mar-
celiny Darowskiej, takz e u s. Wo„owskiej jest ono na-
znaczone dńwiganiem krzyz a cierpien  i przeciwno-
sci. O ile Matka Darowska niema„o uwagi poswióca 
cierpieniom duchowym, to s. Marta prawie o nich nie 
wspomina, zaznaczajźc tylko, z e doznawa„a wiele 
trudow i cierpien pochodzźcych z zewnźtrz. Ani s„o-
wem sió nie uskarz a na nie. Przeciwnie, pos„uz y„y jej 
one do umocnienia w wierze, zgodnie z tym co pisze 
sw. Pawe„, z e ‚ ucisk wyrabia wytrwa„osc’ (Rz 5, 3). 
Swoje swiadectwo o nadprzyrodzonym dzia„aniu 
Chrystusa Pana w duszy s. Marta konkluduje bo-
wiem stwierdzeniem: ‚ Wióc trzeba ufac, z e i si„y po-
dwoi tym, co tego potrzebujź. Wierzó na slepo, z e in-
aczej byc nie moz e i chcó ufac!’31. Zapewne przesadź 
by„oby dostrzegac w omawianym fragmencie listu z 
1927 roku przeczucie móczenskiej smierci. Niemniej 
jednak taka w„asnie postawa gotowosci na ca„kowitź 
ofiaró ze swego z ycia przygotowuje mistyka na ow 
akt heroiczny.  

Waz nź cechź doswiadczenia mistycznego Marty 
Wo„owskiej, godnź podkreslenia, jest scis„y zwiźzek 
z osobź i mistykź Matki Darowskiej. W ostatnich 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

30 Tamz e. 
31 Tamz e. 
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zdaniach cytowanego wyz ej listu do s. Skorzewskiej 
Móczennica pisze: ‚ Siostro ukochana! prawda, jakie 
to charakterystyczne w swiótosci naszej Matki, z e 
Ona tak cudownie nasze dusze rozwija„a i zwiźzywa-
„a z Panem Jezusem, w tak niezmiernie jasny i prosty 
sposob. A gdy juz  tego by„a pewna Ł  sama usuwa„a 
sió zupe„nie. Ta przesliczna jej mistyka, w ktorej po-
dobnź jest do niektorych wielkich swiótych, ale ma 
swoj tak wybitny charakter’32. 

W tych s„owach s. Marta czyni aluzjó do swoich 
bardzo osobistych zwiźzkow z Matkź Darowskź,  
o czym da„a swiadectwo w notatce33 sporzźdzonej na 
polecenie prze„oz onych i datowanej w pierwszej czó-
sci na jesien  1940 roku, a w drugiej na jesien  1942 ro-
ku, a wióc moz e na dwa lub trzy miesiźce przed swo-
jź móczenskź smierciź. Opisujźc dom rodzinny w Lu-
blinie i swoje z ycie, czyni to w duchu pos„uszenstwa, 
ale zarazem z przekonaniem, z e ‚ [§ ] niektore dziw-
ne epizody mego z ycia potrzebnymi bódź do sprawy 
kanonizacji swiótej naszej Matki’34. Chodzi tu g„ow-
nie o trudne do wyjasnienia przez ycie mistyczne, 
ktore mia„o miejsce w uroczystosc Wszystkich Swió-
tych 1898 roku. B„. Marta wspomina: ‚ [§ ] by„ysmy 
obie z Adziź i ojcem naszym na Mszy sw. o godz. 11 
w kosciele kapucynow w Lublinie. Kaz de z nas mia„o 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
32 Tamz e. 
33 Zob. Notatka s. Marty od Jezusa (Wo„owskiej), jesien  1940 (AZNP, 

sygn. K II 2.1). 
34 Tamz e. 
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tam swoje sta„e miejsce. Obok ojca sta„ cz„owiek, w 
ktorym sió kocha„am, to by„a faza najgorótsza tego 
uczucia. Mia„am miejsce schowane przy zakrystii za 
konfesjona„em, z e widziec mnie nie mog„. W czasie 
tej Mszy zasz„o cos, czego do dzis dnia wyt„umaczyc 
sobie nie mogó. Modli„am sió, dobrze mi by„o, rano 
by„am u komunii sw. Oddawa„am sió Panu Jezusowi 
na wszystko. Wtem w duszy i w sposob zupe„nie du-
chowy stanó„a mi Mateczka z jakźs drugź, bardzo jej 
bliskź duszź. Potem zrozumia„am, z e to by„a s. Paula. 
[§ ] Od tej Mszy sw. znam mateczkó i znam ducha 
Zgromadzenia. Cos sió we mnie zrobi„o, co by„o wi-
doczne i na zewnźtrz, bo w drodze do domu zwroci-
„a na to uwagó Adzia§  Nic jej, ani nikomu nie po-
wiedzia„am, ani nawet spowiednikowi. Rozmysla„am 
sama cicho w duszy nad tym, czego sió dowiedzia-
„am§ , ale walczy„am z tym’35. 

Jak donios„e by„o to przez ycie w duszy zaledwie 
dziewiótnastoletniej Kazimiery Wo„owskiej, swiad-
czy fakt, z e w cytowanej notatce, liczźcej niespe„na 10 
stron znormalizowanego maszynopisu (po przepisa-
niu), przywo„anie daty 1 listopada 1898 roku pojawia 
sió jeszcze co najmniej cztery razy. Nie ma tez  pod-
staw, aby kwestionowac nadprzyrodzony charakter 
tego wydarzenia, gdyz  nie by„ to efekt religijnej eg-
zaltacji. W tejz e notatce s. Marta pisze, z e ‚ pierwia-
stek uczuciowy w stosunku do Pana Boga’ by„ jej 
zupe„nie obcy. Zapozna„a sió z nim dopiero w Ja-
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  

35 Tamz e. 
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z„owcu, co zresztź by„o jednź z przyczyn, dla ktorej 
wzbrania„a sió przed wstźpieniem do niepokalanek, 
sźdzźc, z e ‚ egzaltujź swe uczennice’. W tym czasie 
na jej z ycie duchowe wielki wp„yw wywar„a lektura 
autobiografii mistycznej sw. Teresy z Avila, ktorź 
czyta„a ojcu po francusku. ‚Ta lektura otworzy„a nie-
znane mi swiaty. Zaczó„am sió jakos po g„upiemu 
modlic’ Ł  wspomina36. Utwierdza„ jź w tym jej kate-
cheta i kierownik duchowy, rektor seminarium du-
chownego ks. Noiszewski. Jednakz e Ł  jak sama pi-
sze Ł  od dwoch lat by„a zakochana i bardzo powaz -
nie planowa„a z ycie ma„z ensko-rodzinne. Po opisa-
nym wyz ej mistycznym spotkaniu z Matkź Darow-
skź duchowa walka Kazimiery Wo„owskiej co do dro-
gi z yciowego powo„ania dopiero na dobre sió rozpo-
czó„a i trwa„a co najmniej dwa lata. Jeszcze w postu-
lacie w Jaz„owcu przez y„a powaz ny kryzys, ktory 
rozwiźza„a Marcelina Darowska stawiajźc jź wobec 
radykalnego wyboru. Powiedzia„a jej wtedy: ‚ Mo-
z esz jechac Ł  furta otwarta’, dodajźc jednoczesnie: 
‚ Od pierwszej chwili, gdym ció zobaczy„a, ani chwiló 
nie wźtpió, z e masz powo„anie do nas’. Trudno jed-
nak powiedziec, czy by„a to aluzja do wydarzenia  
z 1898 roku.  

Osobiscie Kazimiera Wo„owska spotka„a sió  
z Matkź Darowskź w wigilió Zes„ania Ducha Swióte-
go 1900 roku w Jaz„owcu. Podczas tego pierwszego 
spotkania przekona„a sió, z e mistyczne doznanie 
Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
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sprzed dwoch laty dok„adnie sió sprawdzi„o. Zrobi„o 
to na niej wielkie wraz enie, ale Ł  jak pisze Ł  ‚ by-
„am zimna jak g„az, tylko przesta„am sió opierac’. 
Odtźd Wspo„za„oz ycielka niepokalanek sta„a sió dla 
s. Marty w dos„ownym tego s„owa znaczeniu kie-
rownikiem duchowym, o czym wzmiankowa„a za-
rowno w cytowanym wyz ej liscie do s. Gertrudy, jak  
i w zakonczeniu niniejszej notatki.  

W„asnie w listach do b„. Marceliny s. Marta od-
s„ania rźbka tajemnicy odnosnie do swych przez yc 
mistycznych. W jednym z nich, wys„anym z Niz nio-
wa z datź 15 sierpnia 1904 roku pisze m.in. o swoich 
pokusach i trudnosciach typowych dla drogi oswie-
cenia postópujźcych. W tym kontekscie wyznaje: ‚ 15 
lipca 1904 roku mia„am rekolekcje. Drugiego dnia 
strasznie sió kruszó§  raptem w kaplicy zalanie „askź 
i swiat„em, ciche, spokojne, nie poryw§  Sam Pan Je-
zus i pewnosc, z e On by„ i prowadzi„ ca„y czas pro-
by’37. 

Nie ulega wźtpliwosci, z e Matka Marcelina Da-
rowska wywar„a wielki wp„yw na z ycie duchowe 
B„ogos„awionej Lublinianki. Widac to nawet w ude-
rzajźcym podobienstwie józyka opisu przez yc mi-
stycznych. Takich podobienstw obydwu Mistyczek, 
choc dzieli je piócdziesióciodwuletnia roz nica wieku, 
dostrzec moz na wiócej. Warto zauwaz yc, na przy-
k„ad, z e obydwie urodzi„y sió w rodzinach, o ktorych 

Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ Ɋ  
37 Cyt. za: A. Strasburger, Bóogosóawiona Siostra Marta Woóowska. M—-

czennicy 1939-1945 (z. 90), W„oc„awek 2001, s. 20. 
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moz na powiedziec, z e patriotyzm by„ dla nich jednź 
z najwyz szych wartosci. Mimo iz  Marcelina Darow-
ska urodzi„a sió w rodzinie ziemianskiej w Szulakach 
na Podolu, a Kazimiera Wo„owska przysz„a na swiat 
w rodzinie mieszczanskiej w Lublinie, to jednak 
wspolnź ich cechź by„o umi„owanie ziemi, wiejskiego 
klimatu i w ogole przyrody. Obydwie od dziecinstwa 
odznacza„y sió nieprzeciótnymi osobowosciami, kto-
re cechowa„a stanowczosc graniczźca z uporem, a za-
razem wielka wraz liwosc na to co nadprzyrodzone  
i na to co ludzkie. Wspolnź ich cechź jest takz e to, z e 
obydwie ca„kowicie poswióca„y sió realizacji wycho-
wawczego charyzmatu niepokalanskiego. Moz na by 
stworzyc d„ugź listó takich podobienstw, wsrod kto-
rych z pewnosciź znalaz„by sió g„óboki patriotyzm, 
uszanowanie dla kaz dego cz„owieka i tolerancja wo-
bec jego odmiennosci, troska o dzieci oraz m„odziez , 
a takz e staranie o to, aby rodzina by„a prawdziwź 
‚ szko„ź bogatszego cz„owieczenstwa’, jak to wiele lat 
pońniej wyrazi„ Sobor Watykanski II (por. GS 52). 

Jednakz e tym, co najbardziej upodabnia do siebie 
te dwie wielkie indywidualnosci niepokalanskie jest 
konsekwentne dźz enie do swiótosci zgodnie z otrzy-
manymi darami, az  po szczyty mistycznego zjedno-
czenia z Chrystusem i ukrzyz owania wraz z Nim. W 
z yciu duchowym b„. Marceliny Darowskiej by„o to 
ukrzyz owanie codziennego cierpienia, zas w przy-
padku b„. Marty Wo„owskiej ukrzyz owanie krwawe-
go móczenstwa na Gorze Pietralewickiej w S„onimiu 
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dnia 19 grudnia 1942 roku. Swiadkowie ostatnich dni 
jej z ycia wspominajź, z e trwa„a w jakims wznios„ym 
skupieniu modlitewnym. A w chwili konania na sto-
sie trupow w zbiorowej mogile, zdo„a„a jeszcze uniesc 
w goró swoj zakonny krzyz , jakby dla ostatecznego 
potwierdzenia, z e wszystko to ze wzglódu na Chry-
stusa ukrzyz owanego. 

 
Doswiadczenie mistyczne b„. Marty Wo„owskiej, 

zapewne nie jedyne w historii zgromadzenia siostr 
niepokalanek, potwierdza, z e duchowosc tej wspol-
noty zakonnej, zbudowana na doswiadczeniu mi-
stycznym i duchowej g„óbi b„. Marceliny Darowskiej, 
ma wymiar kontemplacyjno-mistyczny, ktory jest 
ńrod„em owocnosci apostolstwa, g„ownie w dziedzi-
nie wychowawczej. 
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