
Od chwili, w której Bóg stał się Człowiekiem, aniołowie towarzyszą ludziom 
sprawiedliwym widząc Boga w człowieku i człowieka w Bogu.

A ty człowiecze nie znasz swojej godności!
Śpiewaj i błogosław swego Pana wraz z aniołami nieba,

Bo Bóg rodzi się dla ciebie! Ufaj, wierz i miej nadzieję w Nim!
On mówi ci, że pragnie pokoju na ziemi twego serca, 

pragnie aby Jego radość zagościła w twojej duszy, 
aby mógł w tobie zamieszkać.  
Bł. M. C. Crostarosa, Medytacje adwentowe

Kochani Rodzice, Rodziny, Przyjaciele, Kapłani i Dobroczyńcy!
 Nasza bł. Matka, M. Celeste wyczytała z oczu Jezusa pragnienie pokoju w naszych 
sercach. Ostatni rok sprawił, że to pragnienie ożyło w sercach wielu. Pokój i nadzieja stały 
się rzeczywistością najbardziej pożądaną a tak trudną do odzyskania! Żyjąc ze spojrze-
niem utkwionym w Jezusie wiemy dobrze, że nadzieja, ta prawdziwa, nieśmiertelna, rodzi 
się i potężnieje w każdym głębokim spotkaniu z Bogiem. On sprawia, że nasze życie staje 
się coraz bardziej świadome celu, który leży poza doczesnością. Nie traćmy więc nadziei, 
ale ją umacniajmy w sobie i pomagajmy ją pielęgnować innym przez wierne, codzienne 
spotkania z Bogiem, który jest pokojem i jedyną nadzieją. Tego Wam życzymy na ten świę-
ty czas Adwentu i Bożego Narodzenia i na wszystkie dni Nowego Roku 2023!  
Ze spojrzeniem utkwionym poza horyzontem doczesności chcemy podzielić się z Wami 
bogactwem Bożego miłosierdzia przyjętym i przeżytym w minionym roku. Życie naszej 
wspólnoty jest bardzo dynamiczne. Każdy niemal dzień przynosi nowe sprawy, intencje, 
spotkania, wyzwania, modlitwy, osoby, zadania. Staramy się słuchać Bożej mowy przez to 
wszystko, co On przed nami stawia. 
 
 Formacja ciągła
 Nasza formacja ciągła ma wiele wymiarów, ponieważ wiele spraw wpływa na naszą 
drogę z Jezusem. Rekolekcje wspólnotowe po śladach św. Pawła poprowadził nam w tym 
roku o. Krzysztof Bieliński, CSsR, wykładowca Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, a nasz 
brat i przyjaciel wspólnoty. Poziom był bardzo wymagający, ale dla wytrwałych słuchaczy 
Słowa czekały skarby łaski odkryte na modlitwie. Ten święty czas przeżyłyśmy w dniach: 
28.08-3.09.

Raz w miesiącu mamy solidne studium  
historii Kościoła, które prowadzi nam ks. dr 
T. Chrzan – kapłan naszej diecezji. Do waka-
cji swoją wiedzą filozoficzną dzielił się z nami  
o. S. Bafia CSsR, który systematycznie przyjeż-
dżał z Tuchowa.
Pod koniec roku, 28-29 grudnia zaintereso-
wane siostry wzięły udział w warsztatach psy-
chologicznych on-line, prowadzonych przez  
s. W. Krasiczyńską, józefitkę, nt. przeżywania 
złości. Pierwszy raz przeżywałyśmy to w takiej 

formie, ale był to czas bardzo odkrywczy i ciekawy. 
W czerwcu przez 4 dni o. W. Bieszke, CSsR z Torunia głosił w naszej kaplicy rekolekcje 
maryjne. Są one zwykle skierowane do ludzi modlących się w naszej kaplicy, my również 
skorzystałyśmy z misyjnego doświadczenia o. Wojciecha. Serdecznie dziękujemy za bra-
terskie dzielenie swoją wiedzą i życiem duchowym! 
Pragniemy gorąco podziękować naszym spowiednikom: o. D. Paszyńskiemu CSsR,  
o. T. Fiedlerowi SJ, ks. H. Łodzianie SDS oraz o. A. Kowalskiemu CSsR, którzy ofiarnie 1



i systematycznie dojeżdżają z sakramentem pojednania. Mamy również zapewnioną solidną, 
codzienną opiekę duszpasterską ze strony Prowincji Redemptorystów. Na stałe posługuje u nas 
dwóch ojców. Czwarty rok jest z nami o. Jarek Liebersbach, natomiast w styczniu pożegnały-
śmy o. Andrzeja Mikucia, a powitałyśmy o. Antoniego Popka. Ojcu Andrzejowi dziękujemy  
z serca za wspólnie przeżyty czas i niezwykle inspirujące homilie. Wszystkim naszym kapelanom 
dziękujemy za piękną, braterską obecność i dyskretną, codzienną posługę dla naszej wspólnoty 
i ludzi, którzy modlą się z nami! Dziękujemy także o. S. Cabale za prowadzenie rekolekcji dla 
świeckich zgłębiających duchowość bł. M. Celeste. 
W lutym wybuchła wojna na Ukrainie. We Lwowie są nasze siostry, z którymi jesteśmy w sta-
łym kontakcie. Włączyłyśmy się razem z ludźmi z naszej kaplicy i przyjaciółmi w pomoc dla 
uchodźców. Przede wszystkim jednak każdego dnia, cierpliwie i wytrwale modlimy się o pokój, 
zakończenie tej wojny i wszystkich konfliktów zbrojnych. Dotknięcie z bliska skutków wojny 
uwrażliwiło nas na wszystkie wojny na świecie i całe to okrucieństwo, które w sposób zamierzo-
ny dotyka niewinnych ludzi. Wojna i choroba pomogły nam doświadczyć nie tylko kruchości 
naszego życia ale również Bożej, codziennej opieki. 25 marca w jedności z całym Kościołem 
przeżyłyśmy uroczysty akt zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi z wielką wiarą i na-
dzieją, że Ona zatriumfuje nad ludzką nędzą.

 Spotkania
 To szczególny wymiar naszego codziennego życia. Mamy dużo gości. Wielu przyjeżdża 
na swoje rekolekcje i dni skupienia, odwiedzają nas nasze rodziny, znajomi i przyjaciele. Ludzie 
piszą, dzwonią i przychodzą na furtę, żeby prosić o modlitwę. Na miarę naszych sił i możliwości 
włączamy ich wszystkich w nasze codzienne ofiarowanie się Bogu, do nowenny przez wstawien-
nictwo bł. M. Celeste a także do Nowenny Nieustannej do MBNP.
Dziękujemy Bogu za radość przeżytą w spotkaniach z naszymi siostrami: 13 lipca przyjechały 
do nas siostry ze Lwowa: tamtejsza przełożona przywiozła na miesiąc postulantki i kandydat-
kę: Irynę, Virę i Marianę, ale 16.07 zabrała od nas Julię Kostiv, która zakończyła 2-letni nowi-
cjat i wróciła do Lwowa. Tam przygotowała się do swojej pierwszej profesji, która odbyła się  
11 sierpnia w cerkwi bł. M. Czarneckiego. Uczestniczyły w tej skromnej, z powodu wojny, 
uroczystości nasza przełożona – s. Beata Figura oraz neoprofeska s. M. Żerdzińska. Później, 
w sierpniu przyjechała jeszcze do nas s. M. Augustyna. Wspomogła nas swoją służbą w czasie 
rekolekcji wspólnotowych, następnie przeżyła u nas swoje rekolekcje. 
Na przełomie kwietnia i maja S. Urszula z s. Kazimierą odwiedziły naszą wspólnotę we Vrano-
vie n/Toplou. W drodze powrotnej przyjechała z nimi na swoje rekolekcje i krótki odpoczynek  
s. H. Džavoronkovà. My również korzystałyśmy z możliwości przeżycia rekolekcji u naszych 
sióstr. S. M. Żerdzińska, s. D. Madeja i s. A. Kot pojechały do Keżmarku, po długim czasie 
pandemii, kiedy spotkania nie były możliwe, była to naprawdę wielka radość objęcia się i po-
słuchania czym żyją nasze wspólnoty. 15 września natomiast s. M. Gajdošikovà wyjechała na  
3 miesiące do Lauterach, aby wspomóc tamtejszą wspólnotę. W listopadzie ze zbyt krótką wizy-
tą przybyła do nas s. Monika Mularczyk ze wspólnoty w Foggia. Dziękujemy jej za trud podjętej 
podróży, nawet jeśli spotkanie było tak krótkie! 24 listopada s. Beata, nasza nowa przełożona 
pojechała na kilka dni do Vranova, aby odwiedzić tę naszą wspólnotę.

Równie cenne są dla 
nas spotkania z naszy-
mi braćmi redempto-
rystami, wśród któ-
rych na szczególną 
uwagę zasługuje wi-
zyta neoprezbiterów, 
którzy w Uroczystość 
Bożego Ciała celebro-

wali w naszej kaplicy Mszę św. prymicyjną. W tym roku było ich aż sześciu, a właściwie sied-
miu, bo z naszymi Braćmi przybył znany nam już o. Carlos z Hiszpanii, również neoprezbiter, 2



pięknie mówiący po polsku! 
W marcu bracia przygotowujący się do ślubów wieczystych odwiedzili nas, a s. Kazimiera po-
dzieliła się z nimi swoją wiedzą na temat naszej duchowości. 
Bracia oni niezastąpieni w czasie większych uroczystości, ponieważ dbają o asystę przy ołtarzu 
a ich obecność pomnaża radość świętowania! Dziękujemy o. Łukaszowi Listopadowi i nowi-
cjuszom za obecność w czasie celebracji srebrnego jubileuszu s. Agnieszki Kot, oraz Braciom  
z Tuchowa w czasie jubileuszu s. Danusi Madei. Dziękujemy za wspólne świętowanie wszystkim 
ojcom obecnym w tych i innych ważnych momentach życia naszej wspólnoty. Dziękujemy za 
radość spotkań w ciągu roku, także bez nadzwyczajnych okazji. Po prostu dlatego, że Bracia 
wiedzą, że mają siostry.

 Powołania
 Ten rok przyniósł sporo nadziei i radości, choć nie obyło się bez nieoczekiwanych zmian. 
Pod koniec stycznia wyjechała od nas kandydatka Lilija z Białorusi, która przeżyła z nami ponad 
3 miesiące. Żegnałyśmy ją z nadzieją wstąpienia w sierpniu, jednak do niego nie doszło. Liljia 
rozeznała inaczej. W maju opuściła nas również nowicjuszka Oksana z Ukrainy, która roze-
znała ostatecznie, że nie jest to jej droga życia. W lutym natomiast swoją prośbę o rozpoczęcie 
kandydatury napisała Jana - Białorusinka, studiująca w Polsce. Jej prośba została przyjęta i Jana 
weszła do klauzury na kilkanaście dni. Była z nami również kilka tygodni w czasie wakacji.  
W lutym po raz pierwszy przyjechała Ania z Wrocławia. Odwiedziła nas kilkakrotnie i w maju 
napisała prośbę o rozpoczęcie kandydatury. Wrzesień i październik spędziła z nami w klauzurze 
i wygląda na to, że rozpocznie postulat w tym roku. 11 września Iryna ze wspólnoty we Lwowie 
rozpoczęła czas nowicjatu. W 2023 oczekujemy kolejnych sióstr ze Lwowa, aby przeżyć u nas 

swój nowicjat. Zarówno nowicjuszki 
jak i całe dzieło fundacji we Lwowie 
oraz budowę klasztoru powierzamy 
Waszym modlitwom! 
 Odbyły się również 2 serie rekolekcji 
powołaniowych. We wrześniu były  
4 dziewczyny, a w listopadzie 8. Li-
stopadowe rekolekcje poprowadził 
o. Artur Pruś, CSsR z Gliwic, któ-
remu serdecznie dziękujemy za nie-
zwykłe zaangażowanie w to wyda-
rzenie!

  Inicjatywy dla świeckich
 Od kilku już lat co miesiąc spotyka się w naszym klasztorze grupa świeckich zgłębiają-
cych duchowość bł. M. Celeste. W tym roku podjęli oni rozeznanie co do nazwy i zapragnęli 
nazywać się Rodziną bł. M. Celeste. Decyzja wypłynęła z ich doświadczenia rodzinności i po-
czucia, że są z nami jedną rodziną, choć inaczej realizują drogę duchowości redemptorystow-
skiej  - dopełniając i sięgając tam, gdzie my nie możemy osobiście.
Odbywa się również ciągle formacja oblatek. Spotyka się stała grupa, która już złożyła swoje 
zobowiązania. Są również nowe kandydatki.
Nową inicjatywą – oddolną – są spotkania kobiet. Towarzyszenia im podjęła się s. Kazimiera  
i wspomaga ją w tym s. M. Żerdzińska. Spotykają się raz w miesiącu i powoli rodzi się formuła 
i duch tej grupy.
  Ważne wydarzenia w życiu wspólnoty
 Najważniejszym wydarzeniem w tym roku były na pewno wybory przełożonej i nowej 
rady. 23 czerwca pod przewodnictwem naszego Pasterza – bpa Romana Pindla odbyła się cere-
monia wyborów poprzedzona uroczystą Eucharystią. W tym roku była to uroczystość Narodzin 
św. Jana Chrzciciela. Słowo Boże w liturgii przemówiło z całą mocą do nas wszystkich, zwłasz-
cza do sióstr, które objęły odpowiedzialność za wspólnotę: To Jezus ma wzrastać! We wszyst- 3



kim i przez wszystko mamy 
wskazywać na Niego! Naszą 
nową przełożoną została wy-
brana s. Beata Figura, wikarią 
s. Urszula Nowińska, sekretarką  
s. Agnieszka Kot, radnymi:  
s. Anna Winnicka i s. Kazimiera 
Kut. Powierzamy się Waszej sio-
strzanej modlitwie na ten nowy 
etap naszej drogi!
28 maja świętowała swój ju-
bileusz 25-lecia profesji  

s. Agnieszka Kot, a 22 października s. Danusia Madeja. Obie uroczystości były wielkim dziękczy-
nieniem Bogu za cuda, które czyni w ludzkiej kruchości i pięknym świętowaniem, które zgroma-
dziło rodzinę, przyjaciół, dobroczyńców naszej wspólnoty oraz naszych Braci Redemptorystów.
22 października nasze siostry: Beata – przełożona i Kazimiera – delegatka udały się na I spotkanie 
Federacji bł. M. Celeste do Scala. Już w czasie poprzedzającym spotkanie, i podczas jego trwania 
modliłyśmy się za jego przebieg i za decyzje i wybory, które zostaną podjęte. Gratulujemy i dzię-
kujemy siostrom, które podjęły odpowiedzialność za Federację. Dziękujemy również siostrom ze 
Scala i o. P. Chyła za trud organizacji tego spotkania i całą troskę włożoną w powstanie tej Federacji.
1 sierpnia był ważnym dniem dla naszej wspólnoty z powodu poważnej operacji naszej s. Henryki. 
Tę datę odczytałyśmy jako znak Bożej opieki i wstawiennictwa naszych świętych. Operacja przebie-
gła bez komplikacji i s. Henia. Powierzamy nadal naszą siostrę Waszej modlitwie. 
Wrzesień był czasem codziennej modlitwy za Kapitułę Generalną Redemptorystów. Bracia nie po-
zostawali dłużni przysyłając każdego wieczoru relację z minionego dnia. Gratulujemy Ojcu Ge-
nerałowi Rogèrio Gomes i całemu Zarządowi! Oczywiście będziemy Wam towarzyszyć modlitwą.  
Modliłyśmy się również za wybory prowincjała Prowincji Warszawskiej, które w pierwszych dniach 
listopada, w III głosowaniu, wyłoniły nowego Prowincjała. O. Darkowi Paszyńskiemu,  towarzyszyć 
będziemy wzmożoną modlitwą. Przy tej okazji dziękujemy O. Januszowi za jego troskę o nas i zro-
zumienie, jakie nam zawsze okazywał, za każde spotkanie – zwykle dłuższe niż było w planie. 
16 września został zdominowany przez TVP. Cały dzień trwały zdjęcia do programu: Klasztor-
ne smaki, którego emisja nastąpiła 4 grudnia w TVP1. Odzew ludzi znów był niezwykle życzliwy  
i szeroki. Jeśli już jesteśmy przy mediach, to 2 grudnia nasza s. Iza została zaproszona do włącze-
nia się w program dla młodzieży w Radio Maryja, a s. Agnieszka Kot wzięła udział w Rozmowach 
niedokończonych 2 lutego w Święto Konsekrowanych oraz w lipcu współpracowała z p. Natalią 
Podosek-Rakoczy w Rozmowach na temat: Zaprzyjaźnić się z uczuciami. W grupie kilku sióstr 
nagrałyśmy również program wyemitowany w naszym katolickim radiu diecezjalnym: Anioł Be-
skidów o szczęściu i radości. 
Ten rok rozpoczął się i zakończył śmiercią mam naszych sióstr: 28 grudnia 2021 roku zmarła Lidia 
Klaczak – mama naszej s. Ewy. Przed miesiącem, 8 listopada tego roku zmarła Helena Kut – mama 
s. Kazimiery. 
Kochani, kończąc nasz list pragniemy, jak zawsze, zapewnić Was o naszej modlitwie za Was! Każdej 
soboty modlimy się za naszych dobroczyńców i co miesiąc celebrujemy za Was Eucharystię. Jeste-
śmy Wam ogromnie wdzięczne za każdy przejaw dobroci z Waszej strony, każde dobro, którym 
się z nami dzielicie. To jest sposób na leczenie w świecie podziałów, konfliktów i zła: czynienie 
najprostszego dobra dla innych. Niech Najświętszy Odkupiciel według swojej hojności wynagrodzi 
Wam to wszystko. On nas do tego potrzebuje, by pomnożyć miłość wzajemną i odbudować pokój. 
Rozpoczynajmy to wielkie dzieło od nas samych!

Wasze siostry z Bielska – Białej
Boże Narodzenie 2022


