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Wstęp

Zakonnica może być tylko albo święta, albo niewierna. 
Nie można się mniej lub więcej oddawać  Jezusowi – 

ofiarować się trzeba na przepadłe1. 

Powyższe słowa w pełni oddają postawę siostry Zofii Czarneckiej 
(1897–1926), młodej zmartwychwstanki, która przeżywszy zaledwie 
29 lat życia osiągnęła szczyty mistycznego zjednoczenia z Bogiem. 
Wezwana do całkowitego oddania się Zbawicielowi, czyniła to ofiarnie 
i heroicznie. Szukała jedynie Jego chwały i była obojętna na wszelkie 
sprawy, nieprzynoszące Jemu zaszczytu. Chrystus stał się dla s. Zofii 
Czarneckiej wszystkim – jej radością, pragnieniem, pociechą w smutku, 
radą w niepewności, obroną przed krzywdą, cierpliwością w ucisku, do-
statkiem w ubóstwie, pokarmem w poście, lekarstwem w chorobie2.

W refleksji nad życiem konsekrowanym dotykamy bardzo złożonej 
problematyki, obejmującej choćby zagadnienia tożsamości i sensu 
takiego stylu życia oraz jakości świadectwa, jakiego od osób poświę-
conych szczególnej służbie Bożej oczekują inni. Niestety, klasztor 
często kojarzony jest z monotonią i biernością. Już sam Jezus uprzedzał, 
że nie każdemu będzie dane zrozumieć tajemnicę tego szczególnego 
powołania: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, 
bo... są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali 
bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19, 11–12). Bolesnego 
niezrozumienia doświadczyła również s. Zofia Czarnecka: jej ojciec 
wolał, by wybrała innego (ludzkiego) oblubieńca – tak wielu mężczyzn 
zachwycało się przecież jej nieprzeciętną urodą i inteligencją. Zofia 
świadoma jego nieprzychylnego stanowiska modliła się, aby uchwycił 
on sens tego, co stało się jej udziałem. „Kto pozna więcej, kocha więcej, 
a kto kocha więcej, smakuje więcej”3, pisała św. Katarzyna z Sieny. 
W myśl tej maksymy s. Zofia zwróciła się w liście do ojca słowami: 
„im głębiej będziesz poznawał moje nowe życie, tym jaśniejsze i zro-
1 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 24 maja 1921 r., cyt. za: ZM s. 128.
2 Por. Pontyfikał Rzymski, Obrzędy Konsekracji Dziewic, Katowice 2001.
3 Katarzyna ze Sieny, Myśli, Poznań 1936, s. 180.
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zumialsze będzie dla Ciebie moje szczęście”4. Jak zobaczymy, śledząc 
historię s. Zofii Czarneckiej, na drodze życia zakonnego człowiek 
może realizować w pełni swoje człowieczeństwo, bardziej i efektyw-
niej otwierając się na transcendencję, która jest właściwą przestrzenią 
aktualizacji ludzkiej istoty i ekspansji ludzkiego ducha, karmiącego się 
wartościami ponadczasowymi. 

Temat pracy skłania do refleksji nad tym, jak s. Zofia Czarnecka 
realizowała w swoim życiu paschalny charyzmat Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego, jak go rozumiała oraz na jakich płasz-
czyznach w szczególny sposób go urzeczywistniała. Celem niniejszego 
opracowania będzie ukazanie jej szczególnej zażyłości z Chrystusem, 
będącej „sercem” wytrwałego kroczenia paschalną drogą – zgodnie 
z mottem i duchowością zgromadzenia: „przez krzyż i śmierć do zmar-
twychwstania i chwały”.

Podjęty temat zostanie rozwinięty w dwóch rozdziałach. W pierw-
szym zostanie opisany charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego. Zaproponowany podział na poszczególne 
paragrafy został oparty na opracowaniu duchowości zmartwych-
wstańskiej autorstwa s. Władysławy Doskocz, umieszczonym 
w aneksie znajdującym się na końcu pracy. W rozdziale tym zostanie 
wyszczególniony charyzmat Założycielek – bł. m. Celiny Borzęckiej 
i Sł.B. m. Jadwigi Borzęckiej, których życie znajduje się u początku 
powstania żeńskiej gałęzi Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. 
Zawarte będą także podstawowe informacje dotyczące rozwoju Zgroma-
dzenia Księży Zmartwychwstańców. To właśnie dzięki ich duchowemu 
dziedzictwu i trosce pierwszego przełożonego generalnego o. Piotra 
Semenenki powstała wspólnota żeńska. Jest to tym bardziej istotne, 
gdyż s. Zofia Czarnecka korzystała z duchowego kierownictwa s. Teresy 
Kalkstein, która osobiście znała m. Celinę Borzęcką oraz kilkakrotnie 
spowiadała się u o. Pawła Smolikowskiego. Ten ostatni z kolei współ-
pracował z o. Piotrem Semenenką. Drugi rozdział zostanie poświęcony 
omówieniu charakterystycznych cech duchowości s. Zofii Czarneckiej 
w realizacji paschalnego charyzmatu zmartwychwstanek.

Literatura wykorzystana w niniejszej pracy obejmuje źródła, opra-
cowania i publikacje pomocnicze. Zasadniczą rolę pełnią tu pisma 

4 Z. Czarnecka, List do ojca z lipca 1921 r., cyt. za: ZM s. 126.
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s. Zofii Czarneckiej: zapiski duchowe, listy oraz wiersze, ponieważ, 
zgodnie z założeniami teologii duchowości, doświadczenie duchowe 
konkretnego człowieka najlepiej poznaje się na podstawie jego pism, 
które są nośnikiem najbardziej osobistych aspektów życia duchowego. 
Również charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskie-
go zostanie zaprezentowany z punktu widzenia teologii duchowości. 
Będzie więc omawiany w powiązaniu z cnotami teologalnymi: wiarą, 
nadzieją i miłością oraz w perspektywie procesu uświęcenia i zjedno-
czenia z Bogiem.

Należy nadmienić, że notatki osobiste s. Zofii Czarneckiej są dostęp-
ne jedynie fragmentarycznie, ponieważ spłonęły w pożarze warszaw-
skiego domu sióstr zmartwychwstanek przy Alei Róż 14. Na szczęście, 
s. Teresa Kalkstein (wieloletnia przełożona s. Zofii) kilka lat po śmierci 
zakonnicy, udokumentowała życie swojej wyjątkowej podwładnej 
w książce pt. Zmartwychwstanka. Wewnętrzne dzieje S. Zofii Czarnec-
kiej CR. Na czterystu stronach odmalowała portret młodej zakonnicy 
zmarłej w opinii świętości. Dzieło zdążyła urozmaicić jej rozliczną 
korespondencją, wierszami i notatkami, zanim pochłonął je ogień. To 
właśnie głównie stąd pochodzą cytaty zawarte w niniejszej pracy.

Na podstawie materiałów udostępnionych w oryginałach przez 
Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Rzy-
mie5 oraz dostępnych pośrednio, czyli cytowanych w książce s. Teresy 
Kalkstein, zostaną przedstawione zasadnicze elementy duchowości 
s. Zofii Czarneckiej. W związku ze zmianą norm językowych doko-
nano uwspółcześnienia pisowni. Innymi ważnymi źródłami niniejszej 
rozprawy są Konstytucje, Reguła i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz pisma i listy Założycielek, jak też 
późniejszych przełożonych generalnych. Innymi źródłami są Pismo 
Święte oraz nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące tematyki ży-
cia konsekrowanego.

Jak już zostało wspomniane, celem niniejszej rozprawy jest przed-
stawienie postaci s. Zofii Czarneckiej jako świętej zmartwychwstanki, 
która nie tylko wiernie wypełniła paschalny charyzmat Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstanek, ale także wzbogaciła go swoim doświadcze-
niem relacji z Bogiem. Życie s. Zofii przebiegało w rytmie paschy: było 
5 Za zgodą Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pań-

skiego Matki Teresy Marii Kreft, L. dz. 79/2012, Rzym, 15 marca 2012 r.
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umieraniem sobie dla zmartwychwstania w Chrystusie. W rezultacie 
Zbawiciel w krótkim czasie doprowadził młodą zakonnicę do całko-
witego oddania się Jego bezwarunkowej i uprzedzającej miłości, która 
jest fundamentem zmartwychwstańskiej duchowości.

Realizacja podjętego tematu wymaga zastosowania odpowiedniej 
metody, jaką, ze względu na teologiczny charakter rozprawy, będzie 
metoda analityczno-syntetyczna. Analiza pism s. Zofii Czarneckiej 
ma na celu ukazanie s. Zofii jako wzoru zakonnicy oddanej do końca 
służbie Bogu i ludziom w duchu stale aktualnych zasad duchowo-
ści zmartwychwstańskiej.

Na temat s. Zofii Czarneckiej powstały dotychczas dwie nieobszerne 
prace dyplomowe oraz kilka publikacji, z których najważniejszymi są: 
wymienione wcześniej dzieło s. Teresy Kalkstein pt. Zmartwychwstan-
ka. Wewnętrzne dzieje S. Zofii Czarneckiej CR oraz książka s. Jadwigi 
Stabińskiej pt. Przez krzyż do zmartwychwstania. S. Zofia Czarnecka CR 
– biografia i życie mistyczne. Obie publikacje zawierają biografię za-
konnicy oraz krótki opis jej życia mistycznego. Jak dotąd nie powstało 
jednak żadne opracowanie, dotyczące realizacji przez s. Zofię Czarnecką 
zmartwychwstańskiego charyzmatu, stąd temat niniejszej pracy.

S. Zofia Czarnecka nie jest postacią powszechnie znaną, dlatego roz-
ważania nad jej duchowością należy rozpocząć od zaprezentowania rysu 
biograficznego, niezbędnego do zrozumienia jej sylwetki duchowej.

Zofia Karolina Czarnecka urodziła się 4 listopada 1897 r. w Warsza-
wie w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. W dniu 21 maja 1898 r. przyjęła 
sakrament chrztu. Miała czwórkę młodszego rodzeństwa: dwóch braci 
oraz dwie siostry, z których jedna zmarła jeszcze w dzieciństwie. Od 
najmłodszych lat państwo Czarneccy wpajali dzieciom dobre maniery 
i zasady życia wspólnotowego. W domu często urządzano koncerty 
patriotyczne, podczas których grano na instrumentach i śpiewano pio-
senki traktujące o wartościach, takich jak umiłowanie Ojczyzny czy 
ofiarność w walce o jej niepodległość. 

Zgodnie z ówczesnym zwyczajem dziewczynka najpierw kształciła 
się w domu. Dopiero w wieku 10 lat zaczęła uczęszczać na pensję p. Sier-
pieńskiej w Warszawie, następnie p. Tymińskiej, a w latach 1914–1916 
do zakładu hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny. Zofia uczyła się dobrze. 
Jej zainteresowania skierowane były ku przedmiotom humanistycznym. 
Sprawnie posługiwała się językami francuskim, niemieckim i rosyjskim. 



13

Najwięcej kłopotów w latach szkolnych sprawiało jej słabe zdrowie, 
które nie raz uniemożliwiało systematyczne uczestnictwo we wszystkich 
zajęciach podczas roku szkolnego. Jednakże wszelkie braki – dzięki 
swojej nieprzeciętnej inteligencji – dziewczynka szybko nadrabiała. 

W wieku 11 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej, a w czerw-
cu 1915 r. otrzymała sakrament bierzmowania. W zakładzie hrabianki 
Plater-Zyberkówny pomagała w założeniu Sodalicji Mariańskiej, 
której przewodniczyła do chwili wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego. W okresie walki o niepodległość Polski 
działała w tajnych organizacjach, uczyła robotników, urządzała obcho-
dy rocznic narodowych, zbierała datki na Wojsko Polskie. Na szerszą 
działalność nie dostała pozwolenia matki, która obawiała się represji 
wobec córki – uwięzienia jej, a nawet zsyłki na Syberię. Po ukończeniu 
pensji Cecylii Plater-Zyberkówny i dwuletnich Kursów Pedagogicznych 
Katolickiego Związku Kobiet Polskich rozpoczęła studia na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Gdy w 1919 r. do Warszawy przybyły siostry zmartwychwstanki, Zofia 
nawiązała z siostrami kontakt przez swą przyjaciółkę. Młoda dziewczyna 
zawarła bliższą znajomość z ówczesną przełożoną domu na Seweryno-
wie – s. Teresą Kalkstein (późniejszą wieloletnią przełożoną generalną 
zgromadzenia), która ukazała jej sens życia tajemnicą paschalną, cha-
rakterystyczny dla duchowości zmartwychwstańskiej. Tego samego 
roku Zofia zdecydowała się wstąpić w szeregi sióstr. Jej wybór został 
zaakceptowany przez matkę, natomiast o zgodę ojca było o wiele trudniej. 
Po licznych próbach uzyskała w końcu jego pozwolenie i 1 listopada 
1920 r., w uroczystość Wszystkich Świętych, przybyła do Kęt, by tam 
rozpocząć życie zakonne. Po przebyciu przewidzianych etapów formacji 
zakonnej, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia 1922 r., 
złożyła pierwsze śluby, które odnawiała co roku w alumnacie (dzisiaj 
juniorat) i związana tymi ślubami umarła. Po zakończeniu nowicjatu 
została oddelegowana do Warszawy. Tam podjęła pracę pedagogiczną 
(nauczanie języka polskiego i historii wychowania). W latach 1923–1924, 
po dwuletniej przerwie, wznowiła studia uniwersyteckie. Ze względu 
na problemy zdrowotne dalsze kształcenie nie było możliwe. 

S. Zofia Czarnecka zmarła 8 lutego 1926 r. w wieku 29 lat. Treść 
życia zakonnego zawarła w słowach, które posłużyć mogą za zapowiedź 
tego, o czym będzie mowa w dalszej części niniejszej pracy: 



14

Umysł ludzki ogarnąć, zrozumieć nie może ogromu szczęścia 
powołania. To są takie szczyty miłości Bożej, że już sił nie 
staje na korzenie się dziękczynne. Ja staram się nie myśleć, nie 
zastanawiać nad niezrozumiałą hojnością miłosierdzia nade 
mną, błagam tylko Jezusa, aby oddanie się moje Jemu uzbroił 
w niezachwianą ufność i prostotę6.

6 Z. Czarnecka, List do H. Lutosławskiej z dnia 29 grudnia 1920 r., cyt. za: ZM 
s. 112–113.
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Rozdział I

Charyzmat Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego

Życie konsekrowane7 ma charakter charyzmatyczny. Każdy instytut 
życia konsekrowanego posiada swój specyficzny charyzmat, który wy-
różnia go spośród innych wspólnot. Św. Franciszek Salezy – na którego 
zdanie w tek kwestii powołuje się autor Dyrektorium – tłumaczył to 
w ten sposób: „Wszystkie zakony mają ducha, który im jest wspólny, ale 
każdy z nich ma jeszcze ducha odrębnego, sobie właściwego. Wspólnym 
im jest: dążenie do doskonałości miłości; właściwym: sposób dojścia 
do tej doskonałości”8. 

Charyzmat każdego instytutu stanowi dar od Boga. Jest szczegól-
ną łaską gorliwego, stałego, wiernego i coraz lepszego naśladowania 
Chrystusa w różnych Jego posługach – kontemplacji, zwiastującego 
rzeszom Królestwo Boże, uzdrawiającego chorych, błogosławiącego 
dzieci, czyniącego wszystkim dobrze9.

Każdy charyzmat powinien być pilnie strzeżony, ale też roztropnie 
przystosowywany do zmieniających się okoliczności przez odpowied-
nie odczytywanie znaków czasu. Rodziny zakonne rodziły się bowiem 
w odpowiedzi na różne ludzkie potrzeby. Przykładowo: odpowiedzią 
na potrzebę nowej formy duszpasterstwa był charyzmat dominika-
nów, na wychowanie młodzieży – salezjanów, na podmiotowość ludzi 
świeckich – pallotynów, a na odrodzenie społeczeństwa polskiego 
w duchu wartości chrześcijańskich – charyzmat Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

7 „Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest trwałą formą życia, 
w której wierni pod działaniem Ducha Świętego naśladując dokładniej Chrystusa, 
oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, ażeby – poświęceni 
z nowego i szczególnego tytułu dla chwały Boga, budowania Kościoła i zbawie-
nia świata – osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego, stawszy się 
w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę”. KPK 573, 1.

8 DR s. 10.
9 Por. II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 

Rzym 1965, 46.
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Każdy instytut, wsłuchując się w natchnienia Pocieszyciela, stara 
się każdego dnia realizować soborowe aggiornamento. Dostosowana 
odnowa ma na celu coraz swobodniejsze oddanie Chrystusowi oraz 
coraz pełniejsze włączanie się w misję Kościoła, skierowaną do każ-
dego człowieka. Nie oznacza zerwania z tradycją instytutu, ale twórczą 
i dynamiczną wierność założycielom.

Ze względu na złożoność tematu niniejszej pracy pierwszy rozdział 
– poświęcony omówieniu charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa – został podzielony na cztery 
paragrafy. Na początku zostanie omówiony charyzmatyczny charakter 
życia konsekrowanego. Następnie tło historyczne powstania męskiej 
wspólnoty Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, na niwie której 
wyrosło żeńskie Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek. Oba zgroma-
dzenia uczestniczą, w sposób sobie właściwy, w tym samym charyzmacie 
paschalnym. W następnej kolejności zostanie opisany charyzmat Założy-
cielek – bł. m. Celiny Borzęckiej i Sł.B. m. Jadwigi Borzęckiej. 

W czwartym paragrafie zostanie omówiony charyzmat sióstr zmar-
twychwstanek. Odwołam się tutaj do podstawowych dokumentów 
zgromadzenia – Konstytucji, Reguły i Dyrektorium oraz pism Matek 
Fundatorek. Podział na poszczególne podpunkty nawiązuje do wykresu 
autorstwa s. Władysławy Doskocz, w sposób oryginalny ilustrującego 
duchowość Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Znaj-
duje się on w aneksie na końcu niniejszej pracy.

1.1. Charyzmatyczny charakter życia konsekrowanego

Słowo charyzmat w języku teologicznym oznacza „nadnaturalne 
i uzewnętrzniające się zdolności, jakich udziela Duch Święty w posłu-
giwaniu innym w Ciele Chrystusa”10. Charyzmat jest darem udzielanym 
poszczególnym członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Dawcą wszelkich 
charyzmatów jest Duch Święty, który prowadzi wierzących do zjedno-
czenia z Chrystusem i jest sprawcą życia duchowego człowieka. 

Podstawę katolickiej nauki o charyzmatach znajdujemy w Biblii, 
a w szczególności w pismach św. Pawła. W Liście do Koryntian 
10 Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 

2007, s. 533.
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Apostoł Narodów scharakteryzował charyzmaty jako dary duchowe, 
które mimo swej różnorodności pochodzą z jednego źródła (od Ducha 
Świętego) i zmierzają do jednego celu, tj. budowy Mistycznego Ciała 
Chrystusa, którym jest Kościół. „Różne są dary łaski – czytamy – lecz 
ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; róż-
ne są wreszcie działania, ale ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 
wszystkich” (1 Kor 12, 4–6). Apostoł wyróżnił takie charyzmaty jak 
dar prorokowania, upominania, pełnienia uczynków miłosierdzia (por. 
Rz 12, 6–8), wiary, języków, uzdrawiania czy rozpoznawania duchów 
(por. 1 Kor 12, 8–10). Co warto podkreślić, mianem charyzmatu określił 
również małżeństwo i dziewictwo (por. 1 Kor 7,7).

Pismo Święte i Magisterium Kościoła wskazują, że wszystkie chary-
zmaty mają charakter eklezjalny, tj. przyczyniają się do budowania jedno-
ści i miłości we wspólnocie wierzących. Według posynodalnej adhortacji 
apostolskiej Christifideles laici eklezjalna natura charyzmatów objawia 
łaskę Bożą zapewniającą apostolską żywotność i świętość całemu Ciału 
Chrystusa11. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla zaś, że chary-
zmaty bezpośrednio lub pośrednio służą Kościołowi i zostają udzielone 
dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata (por. KKK 799).

Jak już zostało wspomniane, życie konsekrowane ma charakter cha-
ryzmatyczny. Temat ten został podjęty w adhortacji apostolskiej Jana 
Pawła II Vita consecrata. Papież zobowiązał w niej biskupów do roze-
znawania i przyjmowania charyzmatów życia konsekrowanego. Od osób 
poświęconych szczególnej służbie Bożej, ze względu na ich wyjątkowe 
miejsce w życiu społecznym, wymagał otwarcia się na potrzeby Kościo-
ła lokalnego, aby – zgodnie z własnym charyzmatem oraz w komunii 
z biskupem miejsca – wspólnie działać na polu ewangelizacji, katechezy 
oraz życia parafialnego12. Eklezjalne korzenie życia konsekrowanego 
akcentuje także dekret II Soboru Watykańskiego o przystosowanej 
odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, w którym zalecono, aby 
zakonnice i zakonnicy nie zamykali się we własnej wspólnocie, ale 
realizowali swój charyzmat w obrębie całego Ludu Bożego13.
11 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich 

w Kościele „Christifideles laici”, Rzym 1998, 24.
12 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, Rzym 

1996, 49.
13 Por. II Sobór Watykański, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego 

„Perfectae caritatis”, Rzym 1965, 8.
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Każdy charyzmat ma wymiar wspólnotowy – rodzi się przez osobi-
ste doświadczenie Boga i ukierunkowuje daną osobę na służbę innym. 
Zatem wszystkie elementy zmartwychwstańskiego charyzmatu są darem 
Trójcy Świętej nie tylko dla członkiń zgromadzenia, lecz dla wszystkich 
wierzących. Urzeczywistniają się zarówno wewnątrz wspólnoty, jak 
również przez udział w życiu eklezjalnym. Miłość Boża nie pomija 
miłości bliźniego, stąd, oprócz dążenia do doskonałej miłości Stwórcy, 
należy postępować też we wzajemnej siostrzanej miłości i jedności, 
których początkiem i końcem ma być sam Bóg14.

1.2. Tło historyczne powstania Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa zostało założone w II połowie XIX w. Można powiedzieć, 
że pierwszym impulsem dla kształtowania się duchowości zmartwych-
wstańskiej była idea zmartwychwstania Narodu Polskiego, której gor-
liwym apostołem był Bogdan Jański15– twórca polskiego odrodzenia 
religijnego Wielkiej Emigracji. Zapoczątkował on powstanie męskiego 
zgromadzenia zakonnego zmartwychwstańców, a pośrednio żeńskiego 
zgromadzenia zmartwychwstanek. Nie sposób oderwać tych wydarzeń 
od tła historycznego ówczesnej epoki.

14 Por. RG s. 22.
15 Bogdan Teodor Jański, syn Piotra Jańskiego i Agnieszki z Hryniewieckich, urodził 

się 26 marca 1807 r. w Ciechanowcu w ziemi płockiej. Był uczniem gimnazjum 
prowadzonego przez benedyktynów w Pułtusku, następnie absolwentem Królew-
skiego Uniwersytetu Warszawskiego (1823–1827), który ukończył z podwójnym 
dyplomem magisterskim (prawa i ekonomii politycznej). W 1828 r. wyjechał 
do Paryża, gdzie przebywał do 1830 r. Początkowo radykalny rewolucjonista, 
który stracił wiarę pod wpływem filozofii materialistycznej, potem odkrył wielką 
wartość katolicyzmu i chciał w jego duchu dokonać ewangelicznej odnowy na-
rodu. Nawrócony odbył długą (pięcioetapową) spowiedź generalną (1834–1835) 
i stał się świeckim apostołem emigracji. Zmarł 2 lipca 1840 r. Został pochowany 
na rzymskim cmentarzu św. Wawrzyńca (obecnie Campo Verano). Na jego gro-
bie umieszczono napis: „Tu spoczywa mający zmartwychwstać Bogdan Jański, 
pierwszy jawny pokutnik i apostoł polskiej emigracji we Francji”. Po prawie 116 
latach jego prochy przeniesiono do kościoła zmartwychwstańców w Rzymie. Por. 
K. Wójtowicz, Bogdan Jański albo geniusz służby, w: Wypisy duchowe, B. Jański, 
Kraków 2000, s. 12–24. 



19

Przewaga militarna Rosji, nieudolność wielu przywódców politycz-
nych i dowódców wojskowych oraz bierna postawa innych państw eu-
ropejskich sprawiły, że powstanie listopadowe (1830–1831) zakończyło 
się klęską. Nieudany zryw przeciwko rosyjskiemu zaborcy spowodował 
ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego. Wobec Polaków we 
wszystkich zaborach zaostrzono represje polityczne, kulturalne i go-
spodarcze. W zaistniałych okolicznościach elita polityczno-patriotyczna 
przekroczyła granicę pruską i udała się na emigrację (tzw. Wielka 
Emigracja). Najwięcej uchodźców osiadło w Paryżu. 

Od 1828 r. we Francji przebywał również Bogdan Jański. Po wy-
graniu konkursu zorganizowanego przez Politechnikę Warszawską 
otrzymał nominację na profesora nauk handlowych oraz stypendium 
i dotację rządową na odbycie trzyletniej zagranicznej podróży nauko-
wej16. Wyjechał do Paryża, gdzie spotkał wielu rodaków, którzy pragnęli 
jak najszybciej powrócić do wolnej Ojczyzny – jednak prawie każdy 
z nich miał na to inną receptę, wskutek czego toczyły się zagorzałe 
spory ideologiczne. Swoje miejsce w szeregu koncepcji znalazła także 
myśl romantyczna Adama Mickiewicza, wedle której Rzeczpospolita 
miała do spełnienia szczególną misję wobec całej ludzkości, będąc 
„ukrzyżowanym Chrystusem narodów”17, którego cierpienie zbawi, 
oczyści i wyzwoli innych. Było to odwołanie do mesjanistycznych 
poglądów Andrzeja Towiańskiego18, które wywarły ogromny wpływ 
na przedstawicieli Wielkiej Emigracji.

Jański i Mickiewicz zaprzyjaźnili się. Razem współtworzyli Sto-
warzyszenie Braci Zjednoczonych zrzeszające katolików świeckich, 
którzy modlitwą oraz przykładem życia chrześcijańskiego mieli 
zapoczątkować rechrystianizację Europy. Z czasem Jański dostrzegł, 
że działalność ta jest niewystarczająca, dlatego planował stworzyć 
organizację skupiającą ludzi każdego stanu. Chcąc nadal jednoczyć 
rodaków wokół prawdy Ewangelii i wprowadzać wartości chrześci-
jańskie w życie publiczne razem z Adamem Celińskim19 i Piotrem 
16 Por. Cz. Ryszka, Odzyskana wielkość, Kraków 1999, s. 28.
17 Por. M. Lipka (red.) Vademecum języka polskiego, Warszawa 2003, s. 146.
18 Andrzej Tomasz Towiański, 1799–1878, polski filozof, twórca ruchu religijno-

mistycznego (towianizm). Współtwórca i reprezentant polskiego mesjanizmu. 
Por. M. Kuziak, Historia literatury, Bielsko-Biała 2002, s. 173.

19 Adam Celiński urodził się w 1809 r. niedaleko Włodawy. Po upadku powstania 
listopadowego wyjechał do Paryża, gdzie spotkał Bogdana Jańskiego. Pod jego 



20

Semenenką20 zorganizował Bractwo Służby Narodowej. Pragnął 
formować nowych ludzi, oczywiście stawszy się samemu nowym 
człowiekiem, przekonany, że zmartwychwstanie Ojczyzny ściśle 
wiąże się z uświęceniem narodu. Jego zamiar był klarowny: rozbudzić 
w Polsce katolicyzm przez emigrację21. W tym celu chciał organizować 
domy rekolekcyjne i przytułki. Marzył o bibliotekach, czytelniach, 
wydawnictwach, polskim uniwersytecie katolickim i agencji prasowej 
spraw polskich, które miały przyczynić się do podniesienia poziomu 
intelektualnego Polaków. 

Przepełniony wieloma pomysłami, duchowo nawrócony, zresztą 
po wielu latach poszukiwań i rozterek, podjął kolejną inicjatywę – za-
łożył w Paryżu przy ulicy Notre Dame des Champs 11 dom dla mło-
dych ludzi, aby we wspólnocie dzielić się entuzjazmem wynikającym 
z wiary i pracować dla sprawy Bożej. Od 17 lutego 1836 r. miejsce 
nazwane Domkiem Jańskiego stopniowo nabierało rangi centrum apo-
stolatu i odnowy ewangelicznej22. Jański chciał „używać wszystkich 
osobistych wpływów i stosunków na chwałę Boga i dobra bliźniego. 
Ściągać na łono Kościoła ludzi pomordowanych na bezdrożach błędu 

wpływem nawrócił się i stał się jednym z najżarliwszych apostołów Wielkiej 
Emigracji. W pielgrzymce apostolskiej obchodził rozrzucone po Francji zakłady 
emigrantów polskich. Odwiedził zakłady w Orleans, Agen, Bordeaux, w Tuluzie. 
Zamieszkał w Lunel w Prowancji, gdzie prowadził szkółkę polską. Zmarł 8 grudnia 
1837 r. w wieku 28 lat. Por. J. Brożek (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. III, 
Kraków 1937, s. 222.

20 Piotr Semenenko urodził się 29 czerwca 1814 r. w Dzięciołowie (woj. białostockie). 
W młodości rozpoczął studia w Wilnie, które przerwał na skutek wybuchu powstania 
listopadowego. W 1832 r. wyjechał do Francji, gdzie spotkał Bogdana Jańskiego 
i włączył się w założoną przez niego wspólnotę (Domek Jańskiego). Ukończył 
studia teologiczne w Rzymie, a 5 grudnia 1841 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 
Był głównym współtwórcą męskiej wspólnoty Zgromadzenia Zmartwychwstania 
Pańskiego. W 1842 r. został pierwszym przełożonym nowej kongregacji. Funkcję 
tę sprawował przez wiele lat (1842–1845, 1873–1886). Był uważany za jednego 
z najbardziej uczonych ludzi Kościoła katolickiego swojej epoki. Czynnie współ-
pracował ze Stolicą Apostolską. Był cenionym duszpasterzem i spowiednikiem 
oraz kierownikiem duchowym wielu wybitnych kobiet (m. in.: bł. C. Borzęckiej, 
Sł. B. J. Borzęckiej, bł. F. Siedliskiej, bł. M. Darowskiej, sł. B. K. Białeckiej, 
bł. A. Truszkowskiej). Zmarł w Paryżu 18 listopada 1886 r. Jego doczesne szczątki 
spoczywają w kościele przy domu generalnym zmartwychwstańców w Rzymie. 
Por. K. Świerszcz (red.), Polska Encyklopedia Filozoficzna, Lublin 2004, s. 253.

21 Por. B. Jański, Wypisy…, dz. cyt., s. 72; M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki, 
charyzmat i dzieje 1891–1991, t. I., Lublin 1999, s. 48.

22 Por. B. Jański, Wypisy..., dz. cyt., s. 110.



21

i prowadzić wracających do religii aż do zupełnego zjednoczenia z Bo-
giem, którego cudowną rzeczywistością jest komunia święta”23. 

Można zatem powiedzieć, że każde jego dzieło Jańskiego było od-
powiedzią na potrzeby ludzi pozbawionych rodziny, domu i Ojczyzny. 
Nic dziwnego, że w przeciągu kilku lat skupił wokół siebie wybitnych 
uczniów, którzy podobnie jak on przeszli dogłębną przemianę duchową. 
Dwaj z nich – Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz2425 – nie tylko 
kontynuowali dzieło swojego mistrza, ale ponadto dali początek Zgro-
madzeniu Zmartwychwstania Pańskiego. W Niedzielę Wielkanocną 
27 marca 1842 r. w Katakumbach św. Sebastiana w Rzymie siedmiu 
pierwszych zmartwychwstańców złożyło śluby zakonne. Przełożonym 
nowej wspólnoty został ks. Piotr Semenenko, główny autor zredagowa-
nej dla braci reguły, opartej na spuściźnie życia nieżyjącego już wtedy 
apostoła i pierwszego jawnego pokutnika Wielkiej Emigracji26. 

Piotr Semenenko starał się rozwijać myśl dotyczącą odrodzenia 
moralnego kobiet, którą Jański chciał zrealizować poprzez utworzenie 
żeńskiej wspólnoty zakonnej, zrównanej w prawach ze zgromadzeniem 
męskim, podejmującej pracę nad intelektualno-duchowym odrodzeniem 
środowiska kobiecego. Przypomnijmy, że był to czas wzmożonego 
ruchu emancypacyjnego na ziemiach polskich. Również inny ze zmar-
twychwstańców – Walerian Kalinka27 – dostrzegał konieczność zaanga-
żowania kobiet w pracę nad moralnością i religijnością społeczeństwa. 
23 B. Jański, List do A. Celińskiego z 1837 r., cyt. za: B. Żulińska, System wycho-

wawczy Bogdana Jańskiego, Warszawa 1936, s. 13.
24 Hieronim Kajsiewicz urodził się 7 grudnia 1812 r. w Słowikach nad Niemnem. Po-

chodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Studia odbył w Uniwersytecie Warszawskim 
na kierunku prawa i literatury. Po upadku powstania listopadowego wyemigrował 
do Francji, gdzie poznał Adama Mickiewicza i Bogdana Jańskiego. Niedługo potem 
przystąpił do wspólnoty Domku Jańskiego. Ukończył studia teologiczne w Rzymie. 
W 1841 r. przyjął święcenia kapłańskie i pomagał w założeniu Zgromadzenia Zmar-
twychwstańców. Był spowiednikiem i przyjacielem polskich romantyków, m. in. 
Z. Krasińskiego, C.K. Norwida i E. Sczanieckiej. W 1855 r. został przełożonym 
generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Urząd ten pełnił do śmierci, 
czyli do 1873 r. Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki..., t. I, dz. cyt., s. 41.

25 B. Jański, Wypisy..., dz. cyt., s. 58.
26 Por. P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego 

(1836–1886), t. I, Katowice 1990.
27 Walerian Andrzej Kalinka (1826–1886) urodził się w Bolechowicach w diecezji 

krakowskiej. Po ukończeniu studiów (ze względu na udział w powstaniu) udał się 
na emigrację do Paryża i był sekretarzem księcia Adama Czartoryskiego. W 1868 r. 
wstąpił do Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Rzymie. Święcenia kapłańskie 
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Domagał się od ludzi Kościoła starań na rzecz odnowy obyczajowości 
niewiast oraz pracy nad ich rozwojem intelektualnym i duchowym28. 

Wiele lat później spotkanie dwóch Polek, matki i córki, Celiny 
i Jadwigi Borzęckich z ówczesnym generałem zmartwychwstańców 
Piotrem Semenenką zaowocowało powstaniem Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanki bezzwłocznie 
podjęły pracę nad moralnym odrodzeniem polskiego społeczeństwa. 
Szczególną troską otoczyły niewiasty, za pośrednictwem których miała 
rozpocząć się ewangeliczna odnowa całych rodzin. Głównym środkiem 
wspominanej odnowy kobiet stało się nauczanie i wychowanie dziew-
cząt w duchu katolickim i patriotycznym. Nie było to jednak łatwe 
zadanie, tym bardziej na początku, kiedy nowo powstałe zgromadzenie 
tworzyło zaledwie kilka osób.

Obecnie Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek liczy 391 sióstr29. 
Łącząc życie kontemplacji z działalnością apostolską zmartwychwstan-
ki starają się o religijne i moralne odrodzenie świata w duchu ewange-
licznych błogosławieństw30. Kazanie na Górze stanowi bowiem esencję 
Dobrej Nowiny. Jest powszechnie uważane za Ewangelię w Ewangelii 
i należy do absolutnych symboli chrześcijaństwa, gdyż nadaje chrze-
ścijańskiemu życiu nową perspektywę. Jest swoistym programem 
Królestwa Bożego oraz podstawą pedagogiki Nowego Przymierza31.

1.3. Charyzmat założycielek

Charyzmaty są udzielane poszczególnym osobom bądź instytucjom 
i stanowią przygotowanie do wypełnienia specjalnej misji w Kościele. 
Ze względu na różnorodność form służby Bożej, Duch Święty obdarza 
niektóre osoby charyzmatem założyciela. Po raz pierwszy termin ten po-
jawił się w adhortacji apostolskiej Pawła VI o odnowie życia zakonnego 
Evangelica testificatio. Papież wskazał w niej na szczególną rolę założy-

otrzymał 16 grudnia 1870 r. Jest autorem licznych dzieł historycznych. Zmarł we 
Lwowie w 1886 r. Por. L.M. Mistecka, Zmartwychwstanki…, t. I, dz. cyt., s. 55.

28 Por. Tamże, s. 53.
29 Por. Informator Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 

Chrystusa, Rzym 2015.
30 Por. K 7.
31 Por. H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. I, s. 345–346. 
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cieli, którzy z poświęceniem realizowali plany Boże, prowadząc innych 
ku pełni życia chrześcijańskiego. Zaakcentował również charyzmatyczny 
i chrystologiczny sposób życia osób konsekrowanych. Podkreślił przy tym 
wymiar prorocki, wertykalny i horyzontalny powołania zakonnego, które 
nazwał „uprzywilejowanym świadectwem nieustannego poszukiwania 
Boga i całkowitego oddania się sprawie szerzenia Jego królestwa”32. 

Pojęcie charyzmatu założyciela zostało zdefiniowane dopiero 
w dokumencie Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich Mutuae 
relationes z 1978 r., zawierającym wskazania na temat stosunków 
między biskupami i zakonnikami. „Charyzmat Założycieli – jak czy-
tamy w 11 punkcie – zdaje się być doświadczalnym przeżyciem ducha 
przekazanym swoim uczniom po to, by według niego żyli, strzegli go, 
pogłębiali i nieustannie rozwijali w harmonii ze wzrastającym stale 
Ciałem Chrystusa”33.

„Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego jest dziełem 
matki i córki, ich niezłomnej wiary, że »będziemy Zmartwychwstanka-
mi albo będziemy niczym«”34– powiedział papież Jan Paweł II, wspomi-
nając Fundatorki podczas przemówienia w kaplicy domu generalnego 
sióstr zmartwychwstanek w Rzymie, 7 lutego 1982 r. Był to wyraz 
pochwały dla Ich heroizmu, bowiem powstanie nowej rodziny zakonnej 
poprzedzało wiele ciężkich prób, które obie zakonnice znosiły mężnie 
i z wielką ufnością w Bożą Opatrzność. Choć obie były odmiennych 
charakterów, to jednak – dzięki łasce Bożej i wytrwałej pracy nad sobą 
– harmonijnie się dopełniały. Matkę Celinę, kobietę wielkiego serca, 
uczuciową i bardzo wylewną, uzupełniała córka Jadwiga, którą cecho-
wało opanowanie, zrównoważenie, spokój i nieprzeciętna inteligencja. 
Niemożliwym jest mówić o m. Celinie bez m. Jadwigi, gdyż:

W obydwóch uwydatnia się radosna zgoda na Wolę Bożą 
w niezliczonych przeciwnościach, w upokorzeniach i w wy-
darzeniach, które zadawały najcięższe ciosy ich sercom, a one 
przyjmowały je od Boga z tym samym dziecięcym poddaniem 
się z jakim dziękuje się Bogu w wydarzeniach pomyślnych... 

32 Paweł VI, Adhortacja apostolska o odnowie życia zakonnego „Evangelica testifi-
catio”, Rzym 1971, 3.

33 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Wytyczne dla wzajemnych relacji 
między biskupami i zakonnikami „Mutuae relationes”, Rzym 1978, 11.

34 M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki…,t. I, dz. cyt., s. 31.
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Był to ten sam ogień miłości nadprzyrodzonej, ta sama żarliwość 
w podjętej pracy, ta sama droga usłana cierniami35.

1.3.1. Bł. Celina Borzęcka

Weź Boże wszystko, co moje
i co we mnie na służbę dla siebie,

a jeśli ten dar miłym Ci jest
powiększaj we mnie pragnienie miłości36.

Duch Święty obdarzył Celinę Borzęcką wieloma charyzmatami: 
żony i matki, wdowy i uczennicy, przełożonej i założycielki. Zdumiewa 
różnorodność powołań, jakimi została obdarowana, a które w Bożej 
logice nie wykluczały się, lecz były etapami Jej drogi do świętości37.

Celina z Chludzińskich Borzęcka urodziła się w 1833 r. na Kresach 
przedrozbiorowej Polski, w Antowilu koło Orszy (obecnie Białoruś), 
w rodzinie zamożnej i szlachetnej, gdzie dzieciom od najmłodszych lat 
wpajano polskie tradycje narodowe i religijne. Celina pragnęła wstąpić 
do klasztoru Sióstr Wizytek w Wilnie, ale rodzice wybrali dla swojej 
córki co innego – małżeństwo z Józefem Borzęckim, właścicielem ma-
jątku Obrembszczyzna k. Grodna. Po odprawionych rekolekcjach oraz 
rozmowie ze spowiednikiem dziewczyna przystała na prośbę rodziców, 
uznając ją za wolę Boga, w głębi serca przekonana jednak, że „życia 
zwyczajnie nie skończy”38.

W 1853 r. dwudziestoletnia Celina wkroczyła w nowy etap życia, 
w którym miała zrealizować charyzmaty żony i matki, którym apostoł 
Paweł przypisywał takie same funkcje, jakie wymieniał w odniesieniu 
do innych charyzmatów, czyli posługę dla dobra wspólnoty Kościoła, 
którą małżonkowie realizują budując Ciało Chrystusa przez wiarę i mi-
łość oraz przymnażając Kościołowi nowych członków przez rodzenie 
i wychowanie dzieci39. Celina była kochającą żoną oraz przykładną 

35 F. Spadafora, cyt. za: Resurrectio et vita, Rzym 1966, s. 4.
36 C. Borzęcka, Notatka z dnia 31 marca 1882 r., w: ZiN s. 3.
37 Por. K. Wójtowicz, Bogactwo charyzmatów bł. Celiny Borzęckiej, Kraków 2008, 

s. 7–9.
38 MCB s. 25.
39 Por. K. Wójtowicz, Bogactwo..., dz. cyt., s. 43–44.
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matką. Józefa cechowały z kolei łagodność charakteru, delikatność 
uczuć i niezwykła czułość w stosunku do niej i dzieci40. Odwzajemniał 
i doceniał poświecenie współmałżonki. Gdy w 1869 r. został dotknięty 
paraliżem, Celina przez pięć lat pielęgnowała go ze współczuciem i od-
daniem. Postanowiła nawet wyjechać do Wiednia, aby tam zapewnić 
mu specjalistyczne leczenie. Starania lekarzy nie przyniosły jednak 
spodziewanych rezultatów – w 1874 r. Józef Borzęcki zmarł, a Celina 
w wieku czterdziestu lat (po dwudziestu latach związku małżeńskiego) 
została wdową. Po śmierci męża sama zajmowała się majątkiem ro-
dzinnym. Troszczyła się, aby od najmłodszych lat zapewnić dzieciom 
odpowiednie wykształcenie i wychowanie. Szczególnie dbała o ich 
formację religijną i patriotyczną. Z czasem jedna z córek (Jadwiga) 
odkryła w sobie powołanie zakonne i stanęła u boku matki jako współ-
założycielka zmartwychwstanek. 

W 1875 r. Celina wyjechała do Rzymu, gdzie widziała doskonałą 
perspektywę dla dalszej edukacji córek. W Wiecznym Mieście poznała 
Stefana Pawlickiego41 i Piotra Semenenkę – ówczesnego przełożonego 
generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, który od 
pierwszej spowiedzi, w dniu 8 października 1875 r., został jej kie-
rownikiem duchowym. We Włoszech rozpoczął się nowy, niezwykły 
i zaskakujący rozdział w jej życiu. W kobiecie o wrażliwym sercu 
odżyły młodzieńcze pragnienia oddania się Bogu42. Ten okres w życiu 
Fundatorki Kazimierz Wójtowicz określił jako realizację charyzmatu 
wdowy niestrudzenie szukającej Woli Bożej i uczennicy w szkole Piotra 

40 Por. MCB s. 28.
41 Stefan Zachariasz Pawlicki urodził się w Gdańsku 2 września 1839 r. Ukończył 

studia na Uniwersytecie we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra filologii klasycznej 
i doktora filozofii. Wykładał w Szkole Głównej Warszawskiej. Po spotkaniu z Pio-
trem Semenenką wstąpił do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (1868 r.), 
w 1869 r. złożył śluby, a w 1872 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie odbył 
studia na Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując doktorat z teologii dogmatycz-
nej. W latach 1873–1882 pełnił obowiązki rektora Papieskiego Kolegium Polskiego 
w Rzymie, a w latach 1888–93 dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W roku akademickim 1905/06 był rektorem UJ, a w następnych 
latach prorektorem. Ogłosił ponad 180 prac naukowych. Swoją bogatą bibliotekę 
i spuściznę naukową przekazał Bibliotece Jagiellońskiej. Zmarł 28 kwietnia 1916 r. 
Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki…,t. I, dz. cyt., s. 81.

42 „Gdy już wdową byłam, poczułam brak więzów i jakby spokój jakiś, że teraz to 
»coś«, co Bóg zawsze chciał, odkryje się w życiu moim”. C. Borzęcka, cyt. za: 
K. Wójtowicz, Bogactwo..., dz. cyt., s. 93.
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Semenenki. Ojciec Piotr, który od dłuższego czasu rozważał utworzenie 
żeńskiej gałęzi zgromadzenia, w końcu spotkał osobę odpowiednią do 
podjęcia tego dzieła. Jednocześnie, jako wnikliwy przewodnik duchowy 
odkrył, że właśnie taka jest wola Boża względem poznanej kobiety.

W grudniu 1882 r. Celina wraz z córką Jadwigą ostatecznie opu-
ściły dom rodzinny, tak aby w Święta Bożego Narodzenia rozpocząć 
życie zakonne. Rodzina pragnęła zatrzymać je przy sobie, aby wspól-
nie spędzić nadchodzące uroczystości, lecz nawet łzy i przynaglenia 
najbliższych nie zmieniły trudnej, ale jakże ważnej decyzji. „Dopiero 
w powozie – wspominała później m. Celina – rozpłakałyśmy się 
i rzuciłyśmy się sobie z Jadwinią w objęcia”43. Pierwsze kandydatki 
na zmartwychwstanki przybyły do Rzymu 24 grudnia 1882 r. Od tego 
momentu Celina zaczęła realizować kolejne charyzmaty: przełożonej 
wspólnoty i założycielki zgromadzenia44. 

Nad narodzinami i rozwojem nowego zgromadzenia czuwał o. Piotr 
Semenenko, który nakreślił dla sióstr regułę, gdzie wyłożył zasady, we-
dług których miały żyć. Jej wierne wypełnianie miało przywieść pierw-
sze zmartwychwstanki do takiego stanu duszy, w którym już tu na ziemi 
będą mogły kosztować jak gdyby przedsmaku nieba i widzenia błogo-
sławionych45. Odtąd najważniejszym celem życia oraz szczególnym 
powołaniem każdej z nich miało być zjednoczenie z Jezusem. Pomoc 
zakonnika była dla sióstr bardzo cenna, dlatego jego śmierć (w 1886 r.) 
stała się dotkliwym ciosem dla obu Założycielek. Odejście Semenenki 
rozpoczęło pasmo nieporozumień w relacjach z bratnim zgromadze-
niem, które niechętnie i z niezadowoleniem spoglądało na poczynania 
Pań Borzęckich w formowaniu nowej rodziny zakonnej. Najlepiej obra-
zują to słowa nowego przełożonego generalnego zmartwychwstańców 
(Waleriana Przewłockiego), który wówczas przekonywał:

Z Panią Borzęcką wielka bieda. Wlazła jej do głowy fundacja 
zakonu. Ani rusz wytłumaczyć. Próżność i pycha, a przytem 
słabizna. Ofiara niepraktyczności poczciwego naszego śp. 
o. Generała Semenenki46.

43 MCB s. 86.
44 Por. K. Wójtowicz, Bogactwo..., dz. cyt., s. 120.
45 Por. RG s. 81.
46 I. Kalkstein, Życie wewnętrzne Matki Fundatorki i Jej stosunek do Sióstr, w: Matka 

Celina Borzęcka CR – W setną rocznicę urodzin, Lwów 1933 s. 27.
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Nic więc dziwnego, że wspominając ten czas o. Paweł Smolikow-
ski47 stwierdził:

Ze śmiercią o. Semenenki Matka Borzęcka straciła jedynego 
protektora swojego. Zgromadzenie Zmartwychwstańców nie 
chciało o niej wiedzieć... Po dziewięciu latach wyczekiwania, 
przygotowania się znaleźć się w położeniu bez wyjścia – to 
straszne! A miała na sercu, może na sumieniu córkę, która 
podobnież oddała się dziełu, które teraz się okazywało nie do 
urzeczywistnienia48.

Mimo przeciwności m. Celina nie rezygnowała. W obliczu najbar-
dziej przykrych doświadczeń modliła się: „Mój Boże, jakże ciemna 
przyszłość nasza, zda się, coraz ciemniejsza. Są chwile, gdzie upadam 
pod ciężarem i wołam: Daj wiarę”49. Przywołane słowa wyraźnie po-
kazują, że trzeba było wielkiego hartu ducha Założycielki, aby wobec 
tak licznych przeciwności nie upaść na duchu i nie zwątpić o swoim 
powołaniu. Umiłowanie woli Bożej i zdolność przekreślania własnych 
planów były niewątpliwie domeną duchowości bł. Celiny Borzęckiej, 
która w obliczu problemów dawała siostrom przykład heroicznego 
zawierzenia. „Pragnę krzyż miłośnie objąć – deklarowała – ukochać 
w każdej chwili, co Bóg daje. Smutek i radość, niech wszystko Pana 
47 Paweł Smolikowski urodził się 4 lutego 1849 r. w Twerze w Rosji. Był synem puł-

kownika wojsk polskich, czasowo pracującego w Rosji Seweryna Smolikowskiego 
i Melanii Mokajewskiej. Po powrocie rodziny z wygnania do Warszawy ukończył 
szkołę średnią i w 1866 r. wstąpił do seminarium duchownego. Po roku został wy-
słany na studia do Rzymu. Tam zamieszkał w Papieskim Kolegium Polskim, gdzie 
zetknął się ze zmartwychwstańcami i wstąpił do ich zgromadzenia. Po ukończeniu 
studiów, 15 marca 1873 r., otrzymał święcenia kapłańskie w obrządku grecko-sło-
wiańskim, gdyż pragnął oddać się pracy misyjnej wśród Unitów w Bułgarii (posługę 
tę pełnił w latach 1874–1882). W 1882 r. podjął pracę w internacie zgromadzenia 
we Lwowie, skąd po dziesięciu latach został przeniesiony do Rzymu, gdzie został 
rektorem Kolegium Polskiego. Oddał się pracy naukowej, co przyczyniło się do 
mianowania go na stanowisko konsultatora Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. 
W 1895 r. został wybrany przełożonym generalnym zgromadzenia. Urząd ten pełnił 
przez dziesięć lat. Od 1921 r. był mistrzem nowicjatu w Krakowie. Jest uznawany 
za współtwórcę zmartwychwstańskiego systemu wychowania. Zmarł w opinii 
świętości 11 września 1926 r. 13 mają 1966 r. rozpoczęto jego proces beatyfika-
cyjny. W 2017 r. papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót o. Pawła. 
Por. S. Urbański, Duchowość zmartwychwstańcza, Warszawa 2003, s. 14.

48 I. Kalkstein, Życie wewnętrzne Matki Fundatorki…, dz. cyt., s. 26.
49 C. Borzęcka, Notatka z dnia 5 marca 1887 r., w: ZiN s. 159.
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chwali”50. Można powiedzieć, że ta modlitwa była treścią jej życia – 
życia w bliskości z Chrystusem niezależnie od okoliczności. Jej odwaga 
i wytrwałość zostały nagrodzone i docenione nie tylko przez Boga – 
również ludzie przekonali się o słuszności podjętego przez nią dzieła 
fundacji nowej rodziny zakonnej.

Gdy wszystko zdawało się boleśnie komplikować, z Watykanu na-
deszła wyczekiwana decyzja o zatwierdzeniu reguły napisanej przez 
o. Piotra. W lipcu 1889 r. podczas prywatnej audiencji papież Leon 
XIII udzielił zgromadzeniu swojego apostolskiego błogosławieństwa. 
Po długich i starannych przygotowaniach, przeplatanych wieloma 
trudnościami i cierpieniami, 6 stycznia 1891 r. Celina, w wieku 58 lat, 
wraz z córką Jadwigą, która miała wtedy 28 lat, złożyły śluby wieczy-
ste. Dzień ten uznaje się za oficjalny początek Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 

Matka Założycielka często powtarzała cytowane już wcześniej 
słowa, że „będziemy zmartwychwstankami albo będziemy niczym!”51 
Wypełnienie woli Bożej determinowało jej własną tożsamość, wynika-
jącą z paschalnej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Uprzedmiotowienie własnej osoby oraz ukochanej „podwój-
nej córki” świadczy o tym, jak bardzo kochała wolę Bożą i jak mocno 
pragnęła ją zrealizować. „Wierzę, Jedyny mój – modliła się – że dla 
Ciebie tylko pragnę tego, czego pragnę. Tyś mi dał sam to pragnienie. 
Zaćmiona jest w tej chwili jasność Twej drogi dla mnie, ale wolę Twą 
znam i spełnić pragnę”52. Wierzyła bowiem, że jeśli Bóg objawia czło-
wiekowi swą wolę, daje również siłę i sposobność do jej realizacji.

S. Teresa Kalkstein53 słusznie nazwała bł. Celinę cichą bohaterką woli 
Bożej, której życie było zwyczajne, lecz miłość dla woli Bożej – nadzwy-

50 C. Borzęcka, Notatka z dnia 31 grudnia 1886 r., w: ZiN s. 153.
51 MCB s. 6.
52 C. Borzęcka, Notatka z dnia 27 grudnia 1883 r., w: ZiN s. 81.
53 Teresa Kalkstein urodziła się w 1888 r. Zdobyła staranne wykształcenie pedagogiczne 

i psychologiczne na Sorbonie i uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). Do Zgro-
madzenia Sióstr Zmartwychwstanek wstąpiła w 1911 r., przyjęta przez m. Celinę Bo-
rzęcką. W zgromadzeniu pełniła obowiązki mistrzyni alumnatu, przełożonej lokalnej, 
dyrektorki seminarium nauczycielskiego oraz pierwszej przełożonej Prowincji Polskiej, 
a następnie przełożonej generalnej. Ten najwyższy urząd pełniła przez 29 lat. Przygoto-
wała i otworzyła cztery kapituły generalnej. Długi okres jej trzykrotnej kadencji odcisnął 
na instytucie silne piętno jej nieprzeciętnej i bardzo mocnej osobowości. Działalność 
m. Teresy Kalkstein przypadła na czas II wojny światowej oraz zapoczątkowanej przez 
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czajna54. Faktycznie, całe jej życie było wierną odpowiedzią na każde 
wezwanie Boga i pilnym wypełnianiem we wszystkim Jego świętej 
woli. Jednym z najbardziej przykrych przeżyć, które zweryfikowało jej 
duchową postawę, była śmierć m. Jadwigi. „Czy ja to przeżyję? Co ja 
bez niej zrobię?”55 – zawołała dowiedziawszy się o jej zgonie. Co może 
zadziwiać, nie czuwa we łzach przy martwym ciele córki, ale – jak podają 
wspomnienia sióstr „powolnym krokiem sunie pochylona… wprost do 
kaplicy. Klęka… przed Najświętszym Sakramentem i spędza dłuższy 
czas sam na sam z Chrystusem Panem. Siostry zrozpaczone, odrętwiałe 
z bólu i przerażenia, czekają z zapartym oddechem, co dalej będzie. Ku 
ich najwyższemu zdumieniu, Matka Celina wychodzi z kaplicy spokoj-
na, mężna, silna Jezusem i Jego Wolą, całkowicie z Nim zjednoczona. 
Spieszy uspakajać i pocieszać swe córki duchowne, patrzące z podziwem 
na taką postawę Matki, i mówi do nich te słowa pamiętne: »Nie ma 
rzeczy, której by dusza z miłości dla Jezusa nie wytrzymała«”56. Swoją 
bohaterską postawą potwierdza słowa, nakreślane przed podwładnymi 
jako wzór dla prawdziwej zmartwychwstanki, która:

ma stać się żywą ofiarą miłości, poświęconą bez reszty Chrystu-
sowi, Kościołowi, duszom. Największym szczęściem dla niej ma 
być życie w ubóstwie, zupełnym oderwaniu od dóbr doczesnych, 
od świata i od siebie samej. Z radością powinna pełnić cnoty 
cichości, wyrzeczenia, słodyczy, czystości serca, rozsiewać 
miłosierdzie i pokój naokoło, łaknąć i pragnąć sprawiedliwo-
ści, a wreszcie dojść aż do tego, by rozmiłować się w krzyżu, 
cierpieniu i prześladowaniu dla sprawiedliwości57. 

Założycielka pragnęła, aby każda z sióstr na co dzień żyła tajemnicą 
zmartwychwstania, ponieważ – jak nauczała – początek zmartwych-
wstania człowieka rozpoczyna się już w czasie życia ziemskiego58. 

II Sobór Watykański odnowy życia zakonnego. Zmarła w 1980 r. Por. M.L. Mistecka, 
Zmartwychwstanki, charyzmat i dzieje, t. II, Lublin 2000, s. 45–50.

54 Por. MCB s. 5.
55 T. Krymowska, Jadwiga Borzęcka – współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Zmar-

twychwstania Pańskiego, w: Kęckie sacrum, S. Cader (red.), Kęty 2008, s. 46.
56 MCB s. 232.
57 C. Borzęcka, Notatka z dnia 27 grudnia 1883 r., w: tejże, Napełniona skarbami 

Bożymi, Rzym 1992, s. 27.
58 Por. M.L Mistecka, Zmartwychwstanki…,t. II, dz. cyt., s. 313.
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Z uwagi na to cierpienie poczytywała jako łaskę, która najpewniej 
prowadzi do zmartwychwstania, według słów apostoła Pawła, że „je-
żeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 
będziemy” (Rz 6, 4–6.8). Kluczowe znaczenie ma tutaj codzienne 
współumieranie z Jezusem, które dokonuje się przez wyrzeczenie się 
swojego „ja”. Wyrzeczenie z kolei jest warunkiem duchowego zmar-
twychwstania. Stąd wynikała postawa m. Celiny, która wszelkie prze-
ciwności i cierpienia przyjmowała w duchu głębokiej wiary, traktując 
je jako okazje do wzrastania w miłości.

Matka Fundatorka dużo podróżowała, zakładając nowe placówki 
zgromadzenia. Za jej życia powstały w sumie 22 wspólnoty w Pol-
sce i zagranicą. Jesienią 1891 r. został utworzony pierwszy klasztor 
na ziemiach polskich (w Kętach). W 1896 r. siostry rozpoczęły pracę 
apostolską w Bułgarii; potem w Częstochowie i Warszawie, a następnie, 
w 1900 r., w Stanach Zjednoczonych59.

Celina Borzęcka zmarła w niedzielę 26 października 1913 r. w Kra-
kowie w wieku 80 lat. Pochowano ją w Kętach obok przedwcześnie 
zmarłej córki Jadwigi. W 1944 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny, 
11 lutego 1982 r. papież Jan Paweł II ogłosił dekret o heroiczności cnót, 
a 25 lat później, 27 października 2007 r., Matka została beatyfikowana 
w Rzymie w Bazylice św. Jana na Lateranie. Od tego momentu stała 
się przewodniczką i orędowniczką dla całego ludu Bożego na drodze 
życia chrześcijańskiego. Jej doczesne szczątki spoczywają w kościele 
św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach, dokąd w 2001 r. zostały 
przeniesione z krypty kęckiego klasztoru sióstr zmartwychwstanek.

1.3.2. Sł. B. Jadwiga Borzęcka

Panie, Ty sam dokonaj to, coś rozpoczął.
Oto moja modlitwa60.

Jadwiga Borzęcka urodziła się 2 lutego 1863 r. w Obrębszczyźnie, 
niedaleko Grodna, jako czwarte dziecko Celiny Chludzińskiej i Józefa 
59 Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki…,t. I., dz. cyt. s. 83.
60 J. Borzęcka, Notatka z dnia 18 sierpnia 1897 r., cyt. za: tejże, Łaska..., dz. cyt., 

s. 12.
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Borzęckiego61. Dla Polaków był to czas wybuchu powstania stycznio-
wego. Dziewczynka już od najmłodszych lat zaskakiwała dorosłych 
wnikliwością i dojrzałością. Pewnego dnia zapytała: „Czym byłam, 
zanim zaczęłam żyć?”62 Innego dnia przemówiła z takim problemem: 
„Mamo droga, co jest lepiej, czy dużo umieć i być uczonym, czy lepiej 
oddać się zupełnie Panu Bogu?”63  

Po śmierci ojca i wyjeździe do Rzymu rozpoczął się najbardziej inten-
sywny okres jej życia. Podobnie jak matka, oddała się pod kierownictwo 
duchowe o. Piotra Semenenki, który przygotował ją do pierwszej Komunii 
świętej, którą przyjęła w 1976 r. Spotkanie z Jezusem w sakramencie 
Eucharystii było kluczowym momentem, od którego Jadwiga zapragnęła 
kochać tylko Pana i całkowicie oddać się Jemu w życiu zakonnym. W ar-
chiwum zgromadzenia zachowało się przemówienie o. Piotra wygłoszone 
do dziewczynki z okazji jej pierwszego pełnego spotkania z Jezusem 
Eucharystycznym. „Ten, którego przyjmiesz – zwrócił się do niej zakon-
nik – jest twój Jezus, twój Bóg, twój Mistrz, twoja Miłość, twoje życie, 
twoje wszystko. Pójdź więc i przyjmij Go i niech On będzie dla Ciebie 
tym wszystkim i w ciągu całego życia i na całą wieczność”64.

Pięć lat później, w wieku 18 lat, Jadwiga coraz bardziej pragnęła, by 
Jezus faktycznie stał się dla niej wszystkim. Myślała o wstąpieniu do 
znanych jej wspólnot, nie przeczuwając nawet, że już niedługo, razem 
ze swoją matką, zostanie współzałożycielką nowego żeńskiego zgroma-
dzenia. Na początku wzbudzało to jej opór. Nie była to bowiem łatwa 
decyzja. Jak tłumaczy s. Tarsylla Krymowska, „Jadwiga zdawała sobie 
sprawę z tego, że matka, którą niewątpliwie kocha, ale od której bardzo 
się różni usposobieniem, będzie odtąd dla niej »podwójną matką«, a ona 
na mocy ślubu posłuszeństwa będzie jej podwładną”65. Mimo wielu obaw, 
25 marca 1881 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Jadwiga zdecy-
dowała się podjąć Boże wezwanie. Po długiej modlitwie wypowiedziała 
swoją zgodę: „Niech mi się stanie! Oddaję się Panu!”66 Od tamtej pory 
stanęła u boku swojej matki jako pierwsza zmartwychwstanka.
61 Por. MCB s. 29–31.
62 M.R. Kowalska, Trudna miłość, Warszawa 1989, s. 9.
63 Tamże.
64 T.M. Florczak, Podwójny węzeł, Poznań 1986, s. 133–134. 
65 T. Krymowska, Jadwiga Borzęcka…, dz. cyt., s. 26.
66 „Po południu długa, z łaski Bożej stanowcza konferencja z Jadwinią Borzęcką 

w sprawie jej oddania się Panu Jezusowi w życiu zakonnym. Ta rozmowa była 
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Dopiero dziesięć lat później, po burzliwym okresie pełnym trudności 
i cierpień, 6 stycznia 1891 r., w dzień Objawienia Pańskiego, Celina 
i Jadwiga Borzęckie dostąpiły łaski otrzymania habitu i złożenia ślu-
bów wieczystych. Od tej pory Jadwiga współpracowała z matką przy 
zakładaniu nowych placówek w Polsce oraz poza granicami kraju. 
Odznaczała się silnym poczuciem odpowiedzialności za zgromadzenie, 
wypływającym z przekonania, że jest ono i jej przez Boga powierzo-
ne67. Ukochała je do tego stopnia, że szczerze mogła oświadczyć: „Nie 
zamieniłabym się z nikim w życiu, by inną mieć drogę, tak bardzo 
silna jest moc przekonania, że ta droga jest nasza, bo z woli Bożej”68. 
Kochała zgromadzenie i nie szczędziła ofiar w jego intencji. Ciche 
wyniszczenie siebie z miłości do Chrystusa i dla dobra instytutu było 
charakterystycznym rysem jej duchowej sylwetki. „Ten zawód podwój-
ny, potrójny – deklarowała – składam Panu w ofierze, aby Zgromadzenie 
nasze stało się miłym Bogu”69. Mimo wielu przeciwności opierała się 
na Bogu i wierzyła w Jego opiekę. „Ufajmy w miłość Jezusową – za-
chęcała – która nas powołała, stworzyła Zgromadzeniem w Kościele, 
pielęgnowała i nie da marnie zginąć wśród burzy, a choć miecze i ciernie 
znajdują się na drodze naszej... da Bóg łaski potrzebne, niezbędne”70. 

W 1905 r. zgromadzenie otrzymało Decretum laudis – pierwszą 
oficjalną aprobatę władz kościelnych. Odtąd Jadwiga została formalnie 
mianowana asystentką generalną. Do jej obowiązków należał nadzór 
nad funkcjonowaniem placówek w Polsce, w tym troska o właściwy 
rozwój apostolatu, a także o potrzeby duchowe i materialne sióstr71. 
Celina przygotowywała córkę do pokierowania zgromadzeniem. Jednak 
nagła śmierć m. Jadwigi pokrzyżowała te plany. Za s. Marią Hanną 
Hlebowicką należy dodać, że mimo jej wczesnego zgonu, nie można 

istotnie nacechowana łaską i obecnością Pana Jezusa. Sam dzień Święta Najświęt-
szej Maryi Panny dawał jej szczególny charakter. Kochana ta dusza miała wielkie 
trudności mimo wyraźnego powołania. Nareszcie, padłszy na kolana, powiedziała 
swoje »fiat mihi« w chwili, kiedy dzwoniono na Anioł Pański”. K. Wójtowicz, 
Bogactwo..., dz. cyt., s. 121.

67 Por. J. Borzęcka, List do C. Borzęckiej z dnia 7 lipca 1897 r., w: tejże, Listy do 
Matki Celiny 1885-1906, Rzym 2009, s. 37. 

68 J. Borzęcka, List do C. Borzęckiej z dnia 7 stycznia 1906 r., w: tamże, s. 67.
69 J. Borzęcka, Notatka z dnia 29 sierpnia 1894 r., w: tejże, Łaska..., dz. cyt., s. 39.
70 J. Borzęcka, List do C. Borzęckiej z dnia 6 maja 1902 r., w: tejże, Listy do Matki 

Celiny…, dz. cyt., s. 55.
71 Por. T. Krymowska, Jadwiga Borzęcka…, dz. cyt., s. 25.
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zapominać jak bardzo przyczyniła się do umocnienia w zgromadzeniu 
podwalin zmartwychwstańskiej duchowości. 

Matka Jadwiga wskazywała, że życie zakonnicy zmartwychwstanki 
to „ciągłe wyrzeczenie się, ustąpienie od swego, wylanie i oddanie, 
ofiara wciąż ponawiająca się dla Boga, wyrobienie w sobie czystej 
intencji, nie szukania niczego, prócz woli Bożej bez zastrzeżenia”72. 
Tak właśnie żyła, będąc przykładem dla innych sióstr. W każdym 
zmartwieniu i kłopocie szukała pomocy u Pana. Nie wątpiła w Jego 
dobroć i ratunek, stale powierzając się Jego troskliwej opiece. Chrystus 
był gwarancją jej szczęścia i powodzenia w każdej sprawie, która była 
Jego wolą. Niezachwianą ufność wynagradzał jej pokojem serca. 

Czuję się zupełnie bezpieczną w ręku Pana Jezusa – zwróciła 
się w jednym z listów do o. Piotra Semenenki – i zdaje mi się, 
że gdybym stała choćby nad przepaścią, spokojną byłabym, tak 
się czuję własnością Pana! Widzę, że to wielka łaska, to moje 
oddanie się Jezusowi, że większej łaski nie ma i w niebie samym, 
a że ją mam przez Maryję73. 

Jadwiga Borzęcka ze szczególnym nabożeństwem odnosiła się do 
Matki Bożej. Naśladowała Maryję jako najdoskonalszy przykład zupeł-
nego oddania się Bogu i uległości Jego woli. W swojej korespondencji 
często nawiązywała do sceny Zwiastowania, zachęcając siostry, aby 
odpowiadały na Boże wezwania tak jak Najświętsza Panna: Fiat!74

Matka Jadwiga zmarła na atak serca, 27 września 1906 r. w Kętach, 
w wieku 43 lat. 17 grudnia 1982 r. papież Jan Paweł II ogłosił dekret 
o heroiczności jej cnót. 

72 J. Borzęcka, List do E. Choromańskiej z dnia 27 grudnia 1902 r., cyt. za: tejże, 
Łaska..., dz. cyt., s. 96.

73 J. Borzęcka, List do P. Semenenki z dnia 25 marca 1886 r., w: tejże, Listy Jadwigi 
Borzęckiej do ojca Piotra Semenenki, Rzym 1982, s. 97.

74 Można tu wymienić następującą korespondencję: List do C. Borzęckiej z dnia 12 
października 1892 r., w: tejże, Listy do Matki Celiny…, dz. cyt., s. 11; List do 
C. Borzęckiej z dnia 26 grudnia 1899 r., w: tamże, s. 49; List do H. Kowalewskiej 
z dnia 25 marca 1905 r., w: tejże, Listy do Sióstr, Rzym 2000, s. 33; List do J. Dut-
kiwicz z dnia 17 listopada 1905 r., w: tamże, s. 44.
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1.4. Charyzmat zgromadzenia

Prawdziwy duch Zgromadzenia jest to  
zaparcie się siebie, wielka gorliwość o chwałę Bożą,  
prawdziwa miłość Matki naszej, Kościoła Świętego, 

 miłość Zgromadzenia i doskonała miłość siostrzana75.

Na mocy konsekracji osoba zakonna wiąże się nie tylko z Bogiem, ale 
również ze zgromadzeniem. Nakłada to na nią obowiązek realizowania 
charyzmatu własnego instytutu określonego w Konstytucjach i Regule. 
Konstytucje są podstawowym zbiorem prawa każdego zgromadzenia, 
zredagowanym przez kapitułę generalną i zatwierdzonym przez Stolicę 
Apostolską. Wraz z Regułą zawierają podstawowe przepisy prawne, 
porządkowe i ascetyczne regulujące życie zakonne. Do chwili obecnej 
powstało siedem redakcji Konstytucji Zgromadzenia: cztery przedso-
borowe76 i trzy wydane już po soborowej reformie życia zakonnego77. 
Pierwotna Reguła, napisana na prośbę pierwszych zmartwychwstanek, 
została opracowana w 1882 r. przez o. Piotra Semenenkę. Początkowy 
rozdział, opisujący cele i założenia zgromadzenia, zostały opisane w od-
niesieniu do czterech próśb modlitwy Pańskiej. Pozostałe rozdziały zaś 
oryginalnie zredagowane w kluczu Chrystusowego Kazania na Górze, 
stąd dzieło to nosi nazwę Reguły Ośmiu Błogosławieństw. Kolejnym 
z dokumentów formalnych jest Dyrektorium autorstwa o. Pawła Smo-
likowskiego. Ułożone na podstawie Reguły i Konstytucji, wyjaśnia 
szczegółowe zasady życia zakonnego.

Wierność w zachowaniu prawa zakonnego jest sprawą szczególnej 
wagi, ponieważ – w myśl Konstytucji – jest warunkiem koniecznym 
egzystencji i rozwoju zgromadzenia78. Nie można jednak poprzestawać 
tylko na formalnym wypełnianiu zaleceń i przepisów, ponieważ, jak 
przypominała siostrom m. Celina Borzęcka,: „nic nie pomoże zimna 
litera prawa, jeśli jej wewnątrz duch nie ożywia”79. Stąd siostry powinny 

75 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa, Rzym 1944, 326.

76 Konstytucje z lat: 1895, 1905, 1926 i 1944.
77 Konstytucje z lat: 1982, 1995, 2010.
78 Por. K 214.
79 K 216.
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nie tylko przyswajać sobie treści Konstytucji, ale przede wszystkim 
napełniać się ich duchem80.

1.4.1. Misterium paschalne

Sercem zmartwychwstańskiej duchowości jest tajemnica paschalna. 
W pierwszym punkcie obecnie obowiązujących Konstytucji czytamy, 
że zgromadzenie zostało powołane, by „oddawać Bogu w Trójcy Świę-
tej Jedynemu jak najwyższą chwałę przez uświęcenie członków oraz 
przez szerzenie Królestwa Bożego, które objawiło się w pełni dzięki 
Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana”81. Siostry wypeł-
niając całym swoim życiem to szczególne posłannictwo, włączają się 
w zbawczą działalność Kościoła, głosząc światu prawdę o Chrystusie 
Zmartwychwstałym, który zwyciężył wszelkie zło, dając ludziom pew-
ność przyszłego zmartwychwstania. Teresa Maria Jasieńska tłumaczyła 
to następująco:

Chrystus Zmartwychwstał i żyje w nas – tę cudowną prawdę, 
która jest fundamentem wiary świętej, która jest szczególnym 
darem Ducha Świętego dla każdej z nas, Zmartwychwstanki, 
bo jest rdzeniem naszego charyzmatu, powinnyśmy głosić jako 
radosną nowinę, głosić swoim życiem, głosić każdym czynem, 
każdą decyzją Zmartwychwstałego82.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest bez wątpienia centralnym wyda-
rzeniem historii zbawienia. Zgodnie ze słowami św. Pawła jest funda-
mentem wiary chrześcijańskiej. Teologia zmartwychwstania Jezusa ma 
charakter soteriologiczny – jest naznaczona zbawczą miłością Boga, 
który swoją męką, śmiercią i powstaniem z martwych odkupił człowie-
ka83. Misterium Paschalne staje się więc dla wierzących źródłem nowe-
go życia, gdyż, jak słyszymy w uroczystym Orędziu Wielkanocnym, 

80 Por. K 215.
81 K 1.
82 T.M. Jasieńska, List do Sióstr z dnia 7 października 1986 r., w: tejże, W służbie 

Jedności, Listy okólne Przełożonej Generalnej do Zgromadzenia 1986-1992, t. II, 
Rzym 2001, s. 9.

83 Por. K. Romaniuk, Soteriologia św. Pawła, Warszawa 1983, s. 73–76.
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śpiewanym podczas liturgii Wigilii Paschalnej: „Nic by nam przecież 
nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni”.

Teologia fundamentalna wiąże zmartwychwstanie Zbawiciela z naj-
głębszymi racjami ludzkiego życia i motywami ludzkiej nadziei. Wska-
zuje, że zmartwychwstanie nie było dla Jezusa powrotem do ziemskiej 
egzystencji, ale przejściem do nowego wymiaru życia, które dotyczy 
każdego człowieka, przemienia całą rodzinę ludzką, całą historię i cały 
wszechświat84. Stąd – jak podają Konstytucje – siostry wierzą, że „dzię-
ki mocy Chrystusa, z miłości dla Niego, same sobie umarłe staną się 
uczestniczkami nowego, prawdziwego i wiecznotrwałego życia”85.

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa napełnia chrześcijan nadzieją 
nie tylko w kontekście eschatologicznym. Można mówić również o co-
dziennym powstawaniu ze swoich słabości mocą Tego, który zwyciężył 
wszelkie zło. Niegdyś pascha była pamiątką wyjścia Izraelitów z Egiptu, 
symbolizowała opuszczenie niewoli grzechu i cierpienia. Dzisiaj jest 
pamiątką dzieł, jakie Bóg uczynił dla Narodu Wybranego, który w osobie 
Jezusa Chrystusa nie zawęża się do narodu żydowskiego, ale ogarnia całą 
ludzkość. Misterium paschalne Chrystusa jest zatem dla chrześcijan siłą 
do przezwyciężania słabości, aby każdego dnia żyć w łasce Bożej. 

Radosne orędzie Zmartwychwstałego Pana ukazuje drogę paschalnej 
przemiany. Człowiek zapatrzony w jutrzenkę zmartwychwstania jest 
w stanie – pokonawszy egoizm, będący pokłosiem grzechu pierworod-
nego – poddać się przemianie na drodze wyniszczenia i umartwienia. 
Zmartwychwstanka, wyzuta z siebie i napełniona Chrystusem Panem, 
stara się być zwiastunką nadziei, pokoju i radości. Taką postawą od-
powiada na pragnienie m. Celiny, błagającej Boga, aby każda siostra 
już za życia zmartwychwstawała w duchu, skoro doznała łaski bycia 
powołaną do tak wielkiej i chwalebnej tajemnicy, jaką jest zmartwych-
wstanie Pańskie. Fundatorka wskazywała, że każdy dzień zbliża osobę 
zakonną do zmartwychwstania, o ile postępuje ona w życiu duchowym 
i odrzuca wszystko, co nie pochodzi od Boga86. 

Sens położenia akcentu na zmartwychwstanie w charyzmacie 
zmartwychwstanek jeszcze dokładniej wyjaśniła m. Teresa Kalkstein 
w skierowanym do sióstr Liście Okólnym: 
84 Por. H. Seweryniak, Zmartwychwstanie dzisiaj, Płock 2009, s. 5.
85 K 3.
86 Por. K s. 3.
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Wszystko mamy czynić z miłością i wielkim weselem. Jeste-
śmy Zmartwychwstankami, wszystko obraca się u nas dookoła 
tajemnicy ZMARTWYCHWSTANIA, będącej i fundamentem 
wiary, i triumfem nadziei, i szczytem miłości. Ta tajemnica, 
korona wszystkich tajemnic, została nam powierzona celem 
pielęgnowania jej i szerzenia, i stała się ze szczególnego upodo-
bania Bożego naszą własnością. Zmartwychwstanie – to nasz 
ideał życia wewnętrznego; zjednoczone z Chrystusem Panem 
uwielbionym mamy prowadzić tu życie raczej niebieskie, niż 
ziemskie, w zupełnym oderwaniu od zewnętrzności, mamy 
promieniować tego ducha Zmartwychwstania dokoła nas, nie 
powracając już do życia naturalnego, niedoskonałego... Po-
słannictwo Zmartwychwstanki, jak świętej Marii Magdaleny, 
jest – obwieszczać cud Zmartwychwstania i obnosić po świecie 
tę dobrą nowinę87.

To wyjątkowe posłannictwo jest jednocześnie darem i zadaniem, 
do których m. Teresa Maria Jasieńska88 przekazywała siostrom sło-
wa zachęty:

Musimy szerzyć nasz piękny charyzmat studiując go, modląc 
się nim i żyjąc nim. Naszym powołaniem jest tę Nadzieję, która 
jest naszym udziałem w Odkupieniu i Zmartwychwstaniu, dać 
wszystkim... Jeżeli tego orędzia nie zaniesiemy wszystkim, to 
nikt nie zostanie pociągnięty naszym duchem, nie obudzi się 
w nikim pragnienie, aby nieść go światu89.

87 T. Kalkstein, List okólny z dnia 28 maja 1944 r., w: tejże, Na straży Miłości i Praw-
dy, Listy okólne Matki Generalnej do Zgromadzenia 1938-1949, t. I, Rzym 1961, 
s. 211.

88 Teresa Maria Jasieńska urodziła się 2 października 1934 r. w Chocimowie. Córka 
Henryka i Marii z Ośniałowskich. Studiowała w Wyższej Szkole Inżynierskiej 
w Częstochowie. Do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek wstąpiła 21 sierpnia 
1954 r. W latach 1959–1964 odbyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie na Wydziale Chemii, po których pracowała jako nauczycielka 
w liceum prowadzonym przez siostry w Warszawie. W 1971 r. została mianowa-
na przełożoną domu na warszawskim Żoliborzu, następnie radną prowincjalną, 
w 1979 r. radną generalną, a w 1980 r. przełożoną generalną. Urząd ten pełniła 
przez dwie kadencje od 1980 do 1992 r. Zmarła w Rzymie 26 stycznia 1999 r. 
Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 56. 

89 T.M. Jasieńska, W służbie jedności…, t. II, dz. cyt., s. 172.
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1.4.2. Prymat miłości 

Miłość jest szczególną cechą duchowości zmartwychwstańskiej, 
dla której stanowi najważniejszą cnotę, będącą istotą i ukoronowaniem 
życia zakonnego90. Miłość to zarazem podstawa systemu ascetyczno-
mistycznego o. Piotra Semenenki, opartego na stwierdzeniu, że „Bóg 
jest miłością” (1 J 4,8). Słowa Jana Apostoła stanowiły dla zakonnika 
świadectwo odkrywające istotę Boga i Jego najwznioślejsze imię. 

Wieloletni generał zmartwychwstańców całą swą naukę zbudował 
wokół miłości. Ją widział jako przyczynę, cel i siłę napędową życia 
i działania zgromadzenia założonego przez Panie Borzęckie91. Zachęcał 
swoje penitentki do wiary w miłość Bożą, którą określał kamieniem 
węgielnym, na którym należy budować swoje nowe „ja” i cały gmach 
życia duchowego92. Jak podkreślał, wiara w miłość Bożą implikuje 
przekonanie, że wszystko co dotyka osobę zakonną nie jest dziełem 
przypadku, ale zostało wpisane w Boży plan miłości93. 

Zadaniem zmartwychwstanki jest odwzajemnienie miłości Boga, 
w czym o. Piotr Semenenko upatrywał najdoskonalszy powód istnienia 
człowieka94. Dokonuje się to przede wszystkim przez pełnienie woli 
Bożej, której ochocze spełnianie – zdaniem m. Teresy Kalkstein – jest 
znakiem postępu w miłości95. Według m. Antoniny Sołtan w życiu 
zmartwychwstanki dokonuje się to zwłaszcza przez spełnianie swoich 
obowiązków czy cierpliwe znoszenie trudności codzienności96.

Autentyczna miłość Boga nie pomija miłości bliźniego. Te dwa 
rodzaje miłości są ze sobą ściśle złączone, a stosunek do drugiej osoby 
jest wręcz sprawdzianem prawdziwości i dojrzałości miłości do Stwór-
cy. W ten sposób rozumowania nie był obcy m. Jadwidze Borzęckiej, 
która podkreślała, że złudzeniem jest miłość względem Boga, jeśli 
90 Por. T. Kalkstein, List okólny o miłości, Rzym 1950, s. 1.
91 Por. RG s. 16.
92 Por. P. Semenenko, Ćwiczenia duchowne, Kraków 1903, s. 94; por. T. Kalkstein, 

List okólny…, dz. cyt., s. 11, 12.
93 Por. P. Semenenko, Ćwiczenia…, dz. cyt., s. 335; P. Semenenko, List do C. Borzęc-

kiej z dnia 4 grudnia 1882 r., w: Ludkiewicz J. (opr.), Zawierzenie Bogu Miłości 
i oddanie się Mu, Rzym 2000, s. 16; P. Semenenko, List do C. Borzęckiej z dnia 
27 lutego 1886 r., w: tamże, s. 23.

94 Por. RG s. 8.
95 Por. T. Kalkstein, List okólny…, dz. cyt., s. 24.
96 Por. B. Żulińska, Matka Antonina Sołtan CR, Rzym 1955, s. 86.
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nie towarzyszy jej miłość względem drugiego człowieka, zwłaszcza 
współsióstr97. Miłość ku Bogu i wzajemna miłość siostrzana jest 
więc podstawą rozwoju życia duchowego każdej zmartwychwstanki. 
Potwierdzeniem tego jest drugi punkt Konstytucji, którzy brzmi na-
stępująco:

Bóg, który jest Miłością, pierwszy nas umiłował i powołał 
do doskonałej miłości w tym Zgromadzeniu, abyśmy przez 
odwzajemnioną miłość Boga i wypływającą z niej miłość 
wszystkich ludzi, szczególnie naszych sióstr, wypełniły Nowe 
Prawo Chrystusa98.

Siostry motywowane miłością pragną iść za Chrystusem porzu-
ciwszy wszystko. Co więc porzucają, czego sobie odmawiają? Tego 
wszystkiego, czego człowiek szuka dla siebie – odpowiada o. Paweł 
Smolikowski. Jako pierwsze wymienia przyjemności i pociechy, któ-
rych człowiek wypatruje na ziemi. Co więcej, zmartwychwstanka, 
wybierając Chrystusa, rezygnuje nawet z tego, z czego nie musiałaby 
rezygnować, aby nie oddawać swego serca, nawet w połowie stworze-
niu, ale je całe zachować dla Boga. Zrzeka się zabiegania o znaczenie, 
które ludzie pragną nabyć z tytułu posiadanej pozycji oraz poważania, 
by szukać znaczenia tylko w oczach Bożych. Jako kolejne wymienia 
swobodę, wolność i niezależność. Choć można ich używać właściwie 
i z pożytkiem, to osobę rozmiłowaną w Bogu bardziej pociąga uczy-
nienie z nich ofiary dla Boga. Tak więc, aby łatwiej i doskonalej po-
dążać za Chrystusem, zakonnica wyrzeka się swej własnej woli nawet 
w rzeczach dozwolonych, aby pełnić wyłącznie wolę Bożą. I właśnie 
taką postawę o. Paweł określa wszechstronnym i najdoskonalszym 
wyrzeczeniem, gdyż będącym wyrzeczenie się samego siebie99. Piotr 
Semenenko dodaje do tego konieczność wyrzeczenia się własnych 
pragnień i sądów100. Dopiero takie wyrzeczenie jest jego zdaniem wła-
ściwą odpowiedzią zmartwychwstanki na wezwanie Jezusa: „Niech się 
wyrzeknie samego siebie” (Mt 16, 24). 
97 Por. J. Borzęcka, List do J. Dutkiewicz z dnia 17 kwietnia 1904 r., w: tejże, Listy 

do Sióstr, dz. cyt., s. 38. 
98 K 2.
99 Por. DR s. 3-7.
100 Por. RG s. 19.
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Oczywiście tylko miłość może uzdolnić człowieka do takiego stop-
nia ogołocenia. Powyższa analiza tekstów pokazuje, że samozaparcie 
w realizacji powołania zakonnego (choć równie dobrze można mówić 
o powołaniu do życia rodzinnego i samotności) byłoby jedynie męczącą 
udręką, gdyby nie ukierunkowanie na cel, którym jest Jezus Chrystus, 
oraz sposób realizacji, jakże zgodny z eucharystyczną doksologią: 
„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”, co w tym wypadku 
tłumaczyć należałoby jako: przez Miłość, z Miłości i dla Miłości! 

1.4.3. Wzór świętości i środki uświęcenia

Paweł Apostoł nauczał, że uświęcenie człowieka jest wolą Bożą (por. 
1 Tes 4,3). Zatem każdy człowiek jest powołany do świętości, która nie 
jest przywilejem tylko niektórych chrześcijan, ale obowiązkiem wszyst-
kich – jest możliwa w każdym stanie i w każdym czasie, niezależnie od 
obranej formy życia101. Jezus zachęcał ludzi, aby zabiegali o świętość, 
ponieważ ich ojcem jest Bóg – wzór wszelkiej świętości (por. Mt 5,48). 
Jego świętość ma charakter ontyczny i wynika ze swej istoty, ta ludzka 
natomiast bierze się z uczynków, będąc świętością moralną i wiążąc się 
z wytrwałym powstawaniem ze swoich upadków i słabości.

Świętość każdego stanu odnosi się do przykazania miłości Boga 
i bliźniego, które jest podstawowym wskazaniem Nowego Przymie-
rza. Z uwagi na powyższe odwzajemnienie miłości Bożej jest duszą 
świętości (por. KKK 826), zaś doskonała miłość siostrzana „wtórnym 
zmartwychwstaniem”102. Co więcej, jak tłumaczyła siostrom m. Tere-
sa Kalkstein, dopóki pielgrzymują one w cieniach wiary, ich miłość, 
będąca uczestnictwem w miłości Bożej, może wzrastać nieskończenie. 
Żadnego kresu nie da się wytknąć w tym pochodzie do świętości103.

Wzór świętości opisany w Regule i Konstytucjach bazuje na au-
torytecie Pisma Świętego. Chrystus Zmartwychwstały ma stać się dla 
sióstr Panem całej ich istoty do tego stopnia, aby za św. Pawłem mogły 
101 Por. II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 

dz. cyt., 41.
102 RG s. 22; por. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania P. N. J. Chr., 

Kęty 1985, 11; Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa, Rzym 1944, 10.

103 Por. T. Kalkstein, List okólny…, dz. cyt., s. 17.
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zawołać: „Żyję ja, już nie ja – żyje we mnie Chrystus!” (Ga 2,20). Jaki 
warunek trzeba spełnić, aby dojść do tej świętości? Konieczne jest cał-
kowite wyrzeczenie się i śmierć „starego człowieka” z jego uczynkami. 
Dopiero wtedy działanie ludzkie ustępuje miejsca działaniu Bożemu, 
dzięki czemu osoba zakonna – mocą Ducha Świętego – wkracza w nowe 
życie z Chrystusem104.

Na paschalnej drodze przemiany ułomne i słabe stworzenie w pewnej 
mierze może przemienić się w samego Chrystusa, co stanowi ideał życia 
wewnętrznego w duchu zmartwychwstania105. Środkami uświęcenia 
na tej drodze są dla zmartwychwstanki: liturgia, nabożeństwo do Matki 
Bożej oraz śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Poniżej zostanie 
przedstawiony każdy z nich.

a) Liturgia – zgodnie z poleceniem, aby „żyć mszą święta na co 
dzień, by coraz pełniej umierać”106. Zgromadzenie czci Chrystusa 
w tajemnicy Jego zmartwychwstania przez udział w życiu liturgicznym 
Kościoła, w którym Chrystus urzeczywistnia swoje misterium paschalne 
(por. KKK 1085)107. Centrum liturgii jest Eucharystia, którą II Sobór 
Watykański określił „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskie-
go”108. Z niej siostry czerpią siły do realizacji swojego charyzmatu. 
Codzienne spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym jest dla nich 
najpełniejszym uczestnictwem w misterium paschalnym oraz stanowi 
niewyczerpane źródło życia Bożego109. Kościół rodzi się z tajemnicy 
paschalnej, a Eucharystia jest sakramentem tej tajemnicy w najwyższym 
stopniu, dlatego znajduje się w centrum życia eklezjalnego110. Eucha-
rystia to uobecnienie najdoskonalszej miłości, aż po oddanie życia, 
dlatego siostry wpatrzone w Zbawiciela starają się, aby całe ich życie 
stało się rzeczywistą ofiarą, ponawianą każdego dnia111.

104 Por. K 4; por. S. Urbański, Duchowość zmartwychwstańcza, dz. cyt., s. 173.
105 Należy wyjaśnić, że takie zjednoczenie nie ma charakteru substancjalnego. Natury 

Boga i człowieka nie zlewają się. Dusza staje się boską przez uczestnictwo, można 
powiedzieć, że utożsamia się z Bogiem. Obie strony (miłująca i umiłowana) oddają się 
sobie wzajemnie i stają się jednym. Por. S. Urbański, Duchowość…, dz. cyt., s. 31.

106 W. Doskocz, aneks.
107 Por. K 40.
108 II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 

dz. cyt., 11.
109 Por. K 43.
110 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de eucharystia”, Rzym 2003, 3.
111 Por. K 40.
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Piotr Semenenko uważał Łamanie Chleba za dar miłości Boga, 
na który człowiek powinien odpowiedzieć miłością i dziękczynieniem. 
Uwrażliwiał na rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym 
Sakramencie. „Jakże można przystąpić do miłości bez miłości – pytał. 
– Sami osądźcie! Tu – gorąco niewymowne! Czyż się godzi z zimnem? 
Tu ogień! Czyż się godzi z dymem i swądem? Tu miłość! Czyż się 
godzi z obojętnością?”112

Wiara i miłości prowadziły do ołtarza także bł. Celinę Borzęcką, 
która karmiła się Ciałem i Krwią Chrystusa tak często, jak tylko mogła. 
Komunia święta umacniała ją w pełnieniu woli Bożej. Także w trudach 
i cierpieniach szukała pomocy u Jezusa ukrytego w tabernakulum. 
W jednym z listów do swojego kierownika duchowego pisała: 

Niech mnie Ojciec da Najświętszy Sakrament do kaplicy – 
w nocy z Nim będę – może mnie ochroni, pocieszy, a przynaj-
mniej pozwoli być bezsilną i zdrętwiałą przy Nim, szukając 
siły przeciw mocy jakiejś wiszącej nade mną... Ja tylko nie 
wiem, jak się ukryć przed ludźmi... nie chcę ich wiary mieszać 
ani cierpienia mego pokazywać. Niechże przynajmniej w nocy 
przy Nim się to tylko odbywa113.

Ta szczególna cześć Matki Fundatorki oddawana Najświętszemu 
Sakramentowi znalazła swoje odzwierciedlenie w Regule. Wzorem 
dla sióstr są święte niewiasty, które o poranku biegły do grobu, aby 
namaścić ciało Zbawiciela. Z tak intensywną tęsknotą i miłością każda 
zmartwychwstanka winna odwiedzać mistyczny grób Jezusa – cyborium 
i monstrancję – w których jest zamknięty i wystawiony. Taką postawą 
siostry powinny pociągać innych do uwielbiania Jezusa, aby każdy, kto 
odwiedza domy zgromadzenia, widział, że Pan jest w nich otoczony 
czcią i miłością114.

b) Nabożeństwo do Matki Bożej – wzorem dla sióstr jest Maryja, 
którą siostry będą starały się naśladować we wszystkim. Jest Ona przy-
kładem najwspanialszego i najdoskonalszego współdziałania z Bogiem, 

112 K. Wójtowicz, Eucharystia w kazaniach ks. Piotra Semenenki CR, Kra-
ków 2005.

113 C. Borzęcka, List do P. Semenenki z dnia 14 stycznia 1883 r., cyt. za: M.L. Mistecka, 
Zmartwychwstanki…,t. I, dz. cyt., s. 125.

114 Por. RG s. 56–57.
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które najpełniej wyraziło się w słowach, wypowiedzianych przez Nią 
podczas Zwiastowania: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa Twego” (Łk 1,38)115. 

Konstytucje wskazują na chrystocentryczny charakter naśladowania 
Maryi. Postać Niepokalanej egzemplifikuje bowiem doskonałą reali-
zację tajemnicy paschalnej w życiu człowieka, dlatego siostry będą 
zdążały do Chrystusa przez Maryję, z Maryją i w Maryi116. Szczególne 
zjednoczenie Matki z Synem sprawia, że siostry nigdy nie będą rozdzie-
lały Jezusa od Maryi, ponieważ „największym ich szczęściem będzie 
kochać Jezusa miłością, sercem, poświęceniem samejże Maryi”117. 

Przez współpracę z Maryją, nową Ewą i prawdziwą Matką żyją-
cych siostry pomnażają w sobie życie nadprzyrodzone i pracują dla 
rozszerzania na ziemi Królestwa Bożego118. Sekret niewiasty, która 
w istocie jest przekazicielką nowego życia, staje się tutaj analogatem 
codziennego mistycznego zmartwychwstawania aż do pełni życia 
w Chrystusie. Maryja jako źródło Chrystusowej cielesności była 
i na zawsze pozostaje „bramą” przychodzącego Życia. Każda kobieta, 
a w szczególny sposób zakonnica, oddana w całości Bogu, musi się 
stawać – na wzór Niewiasty Eucharystii – „otwartymi drzwiami”, przez 
które Wcielone Słowo przychodzić będzie do każdego człowieka, 
aby przez odnowę jednostki zmartwychwstawało do życia bardziej 
ludzkiego całe społeczeństwo.

c) Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa są szczególnym 
sposobem zobowiązania do wypełniania rad ewangelicznych, wzoro-
wanych na nauczaniu Jezusa Chrystusa i ugruntowanych przykładem 
Jego życia. Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego, rady ewangeliczne 
stanowią dar Trójcy Przenajświętszej, który Kościół otrzymał od swego 
Pana i z Jego łaski nadal je podtrzymuje (por. KPK 575). Czystość jest 
wyrazem oddania się Bogu niepodzielnym sercem. Ubóstwo oznajmia 
światu, że jedynym i prawdziwym bogactwem człowieka jest Bóg. 
Posłuszeństwo to z kolei naśladowanie Jezusa, który wypełniał wolę 
Ojca z miłością i oddaniem119.

115 Por. K 5.
116 Por. RG s. 24, 106; K 5.
117 RG s. 24.
118 Tamże.
119 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, dz. cyt., 21.
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W myśl pouczeń o. Pawła Smolikowskiego śluby ułatwiają dojście 
do cnót czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale cnotami nie są. Ich 
głównym celem jest uświęcenie osoby konsekrowanej120. Piotr Seme-
nenko upatrywał w ślubach treść życia zakonnego. Pouczał, że są one 
nie tylko rzeczywistością zewnętrzną, ale czymś o wiele głębszym 
i doskonalszym, mającym zrodzić w osobie zakonnej „ducha wynisz-
czenia i najgłębszej adoracji Boga, ducha modlitwy ciągłej, niczego nie 
pragnącej ani szukającej krom Boga, ducha poświęcenia siebie samej 
i ofiary, który nie umie niczego Bogu odmówić”121. 

Istotą ślubów zakonnych jest oczywiście miłość. Tylko miłość, 
będąca w istocie pełnią i doskonałością wszelkiego bytu, jest w stanie 
zapełnić tę przestrzeń serca, wyzutego z wszelkich osobistości, w któ-
rym własne „ja” przestaje mieć znaczenie nie tyle psychologiczne, 
co mistyczne, a w rzeczywistości ontologiczne. Dopiero wówczas, 
gdy wola, będąca motorem wszelkiego chcenia i działania, doskonale 
zjednoczy się z wolą Boga, można mówić o swoistym przemienieniu 
w Chrystusa – „żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). 

Czystość – siostry składają publiczny ślub czystości na znak cał-
kowitego i radosnego oddania się Chrystusowi i Jego Kościołowi122. 
Czystość jest szczególnym darem Zbawiciela, a jednocześnie Jego 
oblubieńczym wymogiem. Wprowadza osobę zakonną w relację szcze-
gólnej bliskości i miłości z Panem, dzięki czemu zmartwychwstanka 
staje się – wedle słów Reguły – „świętą własnością Bożą”123.

Jak pisze Jan Paweł II, ślub czystości wyraża „tęsknotę serca nie-
znajdującą ukojenia w żadnej miłości stworzonej”124. Jest odzwiercie-
dleniem ofiarnej miłości nie dającej się zniewolić żadnej namiętności. 
Co więcej, daje osobie zakonnej wolność wewnętrzną oraz staje się dla 
niej źródłem duchowego macierzyństwa. Ma także charakter eklezjal-
ny, ponieważ wyraża więź Chrystusa z Kościołem-Oblubienicą. Jest 
ponadto jednym z filarów życia wspólnotowego, jako że tylko czyste 
serce bezinteresownie otwiera się na potrzeby bliźnich.

Piotr Semenenko przypominał, że czystość nie oznacza wyłącznie 
wyrzeczenia się cielesnych przyjemności, ale „jest usposobieniem 
120 Por. DR s. 64-65.
121 RG s. 21.
122 Por. K 12.
123 RG s. 42. 
124 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, dz. cyt., 36.
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i cnotą serca, która nie pozwala przyjąć do siebie jakiegokolwiek 
uczucia, tkliwości, wrażenia, pochodzącego skądinąd niż od Boga”125. 
Prawdziwa i doskonała czystość oznacza zatem ogołocenie serca oraz 
zmysłów. Serce wolne od wszelkiego grzechu i zdolne do heroicznej 
miłości jest w stanie dążyć do doskonałości równocześnie w aspekcie 
moralnym, jak i metafizycznym, znajdując – idąc tropem myśli św. Au-
gustyna – szczęście jedynie w Bogu126.

Ubóstwo jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa, który będąc bo-
gatym dla nas stał się ubogim, aby nas swym ubóstwem ubogacić 
(por. 2 Kor 8,9). W ten sposób stał się przykładem prawdziwego i świa-
domie wybranego ubóstwa, które powinno być szczerym pragnieniem 
każdej zakonnicy, wyrażonym przez całkowity brak własności osobi-
stej127. Oderwanie się do przywiązania do dóbr doczesnych jest bowiem 
warunkiem kroczenia za Boskim Mistrzem. 

Zgodnie z nauczaniem papieża Polaka, ewangeliczne ubóstwo jest 
wartością samą w sobie, jako że przez naśladowanie Chrystusa ubo-
giego odnosi się do pierwszego błogosławieństwa wygłoszonego przez 
Mesjasza: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Z uwagi na to m. Teresa Kalkstein była 
zdania, że ubóstwo jest podstawą zakonnej doskonałości128.

Należy pamiętać, że autentyczne ubóstwo nie ogranicza się tylko 
do zewnętrznego posiadania, ale rozciąga się na wewnętrzną postawę 
osoby zakonnej. Wymaga pokory, a więc umiejętności stawania w praw-
dzie. Oznacza uznanie swoich słabości oraz pracę nad wykorzenieniem 
w siebie wszelkiego „łakomstwa duchowego”, które o. Piotr Semenenko 
tłumaczył jako miłość własnej osoby i rodzące się z tego pragnienie, 
aby osoba ta była czymś sama z siebie129.

Podstawą ubóstwa, podobnie jak dwóch poprzednich rad ewange-
licznych, jest miłość. Jak podają posoborowe Konstytucje, stanowi ona 
jedyną motywację wyboru ewangelicznego ubóstwa, rodzącą radość 

125 RG s. 40.
126 „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce 

nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. Augustyn z Hippony, Wyznania, Kraków 
2007, s. 25.

127 Por. RG s. 27.
128 Por. T. Kalkstein, Na straży Miłości i Prawdy, Listy okólne Matki Generalnej do 

Zgromadzenia 1950-1961, t. II, Rzym 1961, s. 328.
129 Por. RG s. 28.
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o charakterze nadprzyrodzonym i pociągającą innych ludzi do życia 
Ewangelią130. 

Posłuszeństwo – złożenie Bogu w ofierze własnej woli. Wzorami 
posłuszeństwa są dla zmartwychwstanki Jezus Chrystus, posłuszny 
swojemu Ojcu aż do śmierci (por. Flp 2, 6–8), oraz Maryja, która przez 
swoje bezgraniczne posłuszeństwo w najdoskonalszy sposób włączyła 
się w Boży plan zbawienia. Przykładem Jezusa i Jego Matki siostry będą 
posłuszne przełożonym w duchu Ewangelii: z miłością, szacunkiem, 
nadprzyrodzonym zaufaniem, uległością, żywą wiarą i umiłowaniem 
woli Bożej131.

W ślubie posłuszeństwa osoba zakonna czyni ofiarę ze swej woli, 
jednocząc się w szczególny sposób z Chrystusem w tajemnicy Jego 
posłuszeństwa Ojcu, podkreślają Konstytucje. W owym ślubie zakon-
nica składa Bogu w darze własną wolę, która w dniu profesji zakonnej 
zostaje niejako zsynchronizowana z wszechpotężną i miłosierną wolą 
Boga. Zmartwychwstanka idąc za Jezusem w codziennym zaparciu się 
siebie, zmierza nie tylko do celu widzianego w perspektywie eschatolo-
gicznej, ale już tu na ziemi – do zjednoczenia przez miłość, w miłości 
i dla Miłości, ponieważ jej duchowe zmartwychwstanie dokonuje się 
w miarę oddawania się Bogu do dyspozycji w konkretnych sytuacjach 
życia132.

Posłuszeństwo jest owocem miłości i zaufania względem Boga. 
W myśl Konstytucji, realizuje się przez coraz bardziej dojrzałe zjed-
noczenie woli ludzkiej ze zbawczą wolą Boga. Jest również istotnym 
elementem wynagradzania Stwórcy za nieposłuszeństwo, jakim jest 
każdy grzech133.

Jak już zostało podkreślone, wypełnianie ślubów nie może polegać 
tylko na zewnętrznym wykonywaniu podjętych zobowiązań. Można 
bowiem „nic nie posiadać, a być przywiązaną do posiadania – tłuma-
czył w Dyrektorium ks. Paweł Smolikowski. Można pragnąć posiadać 
i nie mieć tym samym cnoty ubóstwa. Można żyć w celibacie i nie 
grzeszyć przeciwko cnocie czystości materialnie – a nie mieć cnoty 
czystości. Można słuchać zewnętrznie – a słuchać z nie-ochotą, dla 

130 Por. K 18.
131 Por. K 31, 33.
132 Por. K 32.
133 Por. K 36.
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bojaźni, z musu, nie mieć tym samym cnoty posłuszeństwa”134. Po raz 
kolejny potrzeba miłości, która będzie głównym motywem wyrzeczenia 
i oddania.

Nieodłączną pomocą w realizacji wyżej wymienionych ślubów 
– a także owocem współpracy z łaską Bożą na drodze życia radami 
ewangelicznymi – są trzy cnoty teologalne: wiary, nadziei i miłości, 
które chrześcijanie otrzymują w sakramencie Chrztu.

Miłość w duchowości zmartwychwstańskiej jest celem, zasadą, 
szczytem, źródłem i motywem wszelkiego życia i działania. „U nas 
wszystko oparte ma być na miłości”135 – stwierdzają przedsoborowe 
Konstytucje. Na miłości wierzącej w Miłość, ponieważ dopiero, gdy 
człowiek pozna, jak bardzo Bóg go kocha, zaczyna odwzajemniać Jego 
miłość. Stopniowo zaczyna miłować również wolę Bożą i „czynić ją 
nie z musu, nie niewolniczo, ale z własnej, nieprzymuszonej woli; nie 
tyle poddaje się Bogu, jak raczej się Mu oddaje”136. 

Akcent położony na miłość Boga i bliźniego w duchowości zmar-
twychwstanek powoduje, że miłość siostrzana określana jest u niej jako 
„wtórne zmartwychwstanie”137. Nawiązuje to do słów apostoła Jana 
(por. 1 J 3,14) i oznacza, że dzięki praktykowaniu miłości bliźniego 
zmartwychwstanka przechodzi ze śmierci do życia z Chrystusem138.

Gdyby przyporządkować te cnoty (choć nie będzie to realizacja 
czysto matematycznej formuły przynależności do określonego zbioru) 
omówionym radom ewangelicznym, można by otrzymać poniższe ze-
stawienie. Ślub czystości – realizowany jest w sposób doskonały tylko 
w cnocie i przez cnotę miłości, choć stanowi ona bazę do aktualizacji 
dwóch pozostałych ślubów. Ubóstwo – znajduje swoje uzasadnienie 
w cnocie nadziei, która oczekując spełnienia obietnicy trwa jako straż-
niczka wiary, uprawomocniającej z kolei ślub posłuszeństwa. Bez wiary 

134 DR s. 65.
135 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chry-

stusa, Rzym 1944, 1.
136 DR s. 31.
137 Por. RG s. 22; por. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania P. N. J. 

Chr., Kęty 1985, 11; Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa, Rzym 1944, 10.

138 Por. T. Kalkstein, Na straży Miłości i Prawdy…, t. I., dz. cyt., s. 168; Z. Szulc, 
W służbie Miłości i Prawdy, Listy okólne Przełożonej Generalnej do Zgromadzenia 
1974- 1976, t. II, Rzym 1979, s. 71.
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bowiem posłuszeństwo staje się jedynie pełnieniem dyrektyw władzy: 
nie ma w nim cnoty ani zasługi.

1.4.4. Misja apostolska

W myśl Dokumentów Kościoła na temat życia konsekrowanego naj-
ważniejszą misją osób poświęconych Bogu jest uobecnianie w świecie 
Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo życia ożywiane modlitwą 
i pokutą (por. KPK 673)139. Zatem pierwszym i najważniejszym obo-
wiązkiem pracy apostolskiej każdej zmartwychwstanki wymienionym 
przez Konstytucje jest własne uświęcenie140. Żadne dzieła apostolskie 
nie osiągną swojego właściwego celu (a zatem nie nastąpi rozszerzenie 
Królestwa Bożego, a w tym zbliżenie ludzi do jedynej prawdy, którą jest 
Chrystus), jeśli zostaną oderwane od tożsamości osoby konsekrowanej. 
Jak bowiem zauważa Czesław Parzyszek, życie konsekrowane ocenia 
się najczęściej pod względem funkcjonalnym, mniej uwagi poświęca 
się zaś jego roli w samym Kościele, a przecież od jakości tego życia 
zależy to, w jakim stopniu Kościół wypełnia swoją misję wobec świata, 
oraz to, w jakim stopniu realizuje się życie eklezjalne w ogóle141. 

Życie zmartwychwstanki, jak głoszą posoborowe Konstytucje, powin-
no być przepojone duchem apostolskim, a jej praca apostolska nacecho-
wana duchem zakonnym142. Osoba konsekrowana zajęta służbą na rzecz 
bliźnich nie może więc zapominać o pielęgnowaniu relacji z Bogiem. 
Przypominała o tym m. Zofia Szulc143. W liście do sióstr wyjaśniała: 
139 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, dz. cyt., 72.
140 Por. K 72.
141 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane..., dz. cyt., s. 86.
142 Por. K 72.
143 Maria Marta Magdalena Szulc urodziła się 7 lipca 1908 r. w Warszawie. W 1928 r. 

rozpoczęła studia w Szkole Głównej Handlowej. W 1931 r. wstąpiła do Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstanek, gdzie otrzymała imię zakonne Zofia. Po ślubach 
oddała się pracy z młodzieżą. W 1957 r. została przełożoną klasztoru w Warszawie 
(Żoliborz), dwa lata później przełożoną Prowincji Warszawskiej, a później delegatką 
generalną. W 1967 r. została wybrana na stanowisko matki generalnej. Urząd ten 
pełniła przez dwie kadencje. Jej posługa przypadła na trudny okres reformy życia 
zakonnego zapoczątkowanej przez II Sobór Watykański. Odznaczała się miłością, 
cierpliwością, łagodnością i wyrozumiałością. Zmarła w Rzymie w Wielką Sobotę 
5 kwietnia 1980 r. w czasie trwania XI Kapituły Generalnej. Por. M.L. Mistecka, 
Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 53.
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W tym niesamowitym pomieszaniu pojęć, jakie widoczne jest 
nawet u osób duchownych, widzę katastrofalny dopust Boży 
za brak głębokiego życia wewnętrznego, a szczególnie za brak 
ducha wiary, głębokiej i jednoczącej z Bogiem modlitwy, wy-
rzeczenia i zatracenia pojęcia ofiary... Ukochane, nie jesteśmy, 
tak jak niektórzy chcą nas demagogicznie przekonać, tylko 
pracownikami na służbie drugiego człowieka. W nasze życie 
ustawicznie wchodzi drugi człowiek – i dobrze – ale on nie może 
nas oddalać od Boga. Nie może być jedynie ważny. Chociaż 
musi być szczególnie ważny144.

Każda z sióstr, aby stać się czytelnym znakiem zapowiadającym 
Królestwo Boże, musi czuwać, aby jej życie było zgodne z prawdą, 
którą głosi145. Prawda ta to przesłanie o Bogu-Miłości i życiu Chrystusa 
w każdym człowieku146. Zmartwychwstanka radośnie zwiastuje więc 
tę prawdę i miłość tym, których spotka na drodze swojego powołania. 
Ukazuje bliźnim, że Stwórca kocha człowieka miłością nadzwyczajną 
i niepojętą: „nie kocha […] jakimś oderwanym sposobem [...] Nie dla-
tego mnie kocha, że wszystkich kocha, ale dlatego wszystkich kocha, 
że kocha mnie i każdego z ludzi z osobna”147. 

Główną formą pracy apostolskiej zmartwychwstanek wskazaną 
siostrom przez same Założycielki jest nauczanie i wychowanie dzieci 
i młodzieży w oparciu o charakterystyczny dla zgromadzenia system 
pedagogiczny, którego linią przewodnią jest hasło „Miłością i Praw-
dą”148. Zdaniem bł. Celiny Borzęckiej miłość jest podstawą wychowa-
nia i umożliwia wychowanie w prawdzie149. Harmonijne połączenie 
tych dwóch aspektów pozwala wychowankom otworzyć się na miłość 
Boga i dojrzałe pokochanie samego siebie, którym towarzyszy wysiłek 
nieustannej autoformacji. Wychowanie do wiary oraz osobistej więzi 
z Bogiem, a w końcu do podjęcia wyzwania własnego powołania musi 

144 Z. Szulc, W służbie miłości i prawdy, Listy okólne Przełożonej Generalnej do 
Zgromadzenia 1967-1973, t. I, Rzym 1979, s. 35.

145 Por. K 72.
146 Por. DR s. 24.
147 DR s. 18–19.
148 K 74.
149 Por. C. Borzęcka, Listy do J. Borzęckiej z dnia 20 lipca 1885 r., w: tejże, Listy 

do Córki Jadwigi Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego z lat 1883-1890, t. I, Rzym 1990, s. 127-128. 



50

opierać się na miłości, ponieważ – jak wyjaśnia w Dyrektorium o. Pa-
weł Smolikowski – „aby ludzi przywieść do przyjęcia woli Bożej we 
wszystkim, trzeba dać im poznać miłość Bożą”150.

S. Barbara Żulińska151, prezentując koncepcję pracy pedagogicznej 
zgromadzenia, określiła wychowanie jako „prowadzenie ku Zmar-
twychwstaniu”152. Oznacza to, że wychowanie powinno rozwijać 
i udoskonalać młodego człowieka oraz pomagać mu kształtować swo-
je człowieczeństwo wedle myśli Bożej. W tym kontekście m. Teresa 
Kalkstein nauczała, że sam Bóg jest głównym wychowawcą młodego 
człowieka, a wychowawczyni jest tylko – i aż – pomocnicą Boskiego 
Mistrza w dziele wychowania153.

Jak już zostało wspomniane, łącząc życie kontemplacyjne z dzia-
łalnością apostolską, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek stara 
się przyczynić do religijnego i moralnego odrodzenia świata w duchu 
ewangelicznych błogosławieństw154. Dokonuje się to od początku 
istnienia zgromadzenia przez różnorodne dzieła apostolskie, począw-
szy od nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, przez działalność 
naukowo-wydawniczą, pracę parafialną, charytatywną i misyjną, 
aż po najważniejszy element misji osób konsekrowanych jakim jest 
świadectwo życia radami ewangelicznymi.

Siostry pełnią swoją misję w Polsce, we Włoszech, w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Argentynie, 
na Białorusi, a także w Tanzanii. W wielu zakątkach świata posługują 
jako nauczycielki, wykładowczynie, wychowawczynie, przewodniczki 
duchowe, misjonarki, animatorki, rekolekcjonistki, katechetki, pielę-
gniarki, opiekunki dzieci, chorych, starszych i potrzebujących. Całym 
150 DR s. 31.
151 Barbara Żulińska urodziła się 19 października 1881 r. we Lwowie. Tam odbyła 

studia pedagogiczne i psychologiczne w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Do Zgro-
madzenia Sióstr Zmartwychwstanek wstąpiła w czerwcu 1913 r., przyjęta przez 
m. Celinę Borzęcką. Zmarła 28 stycznia 1962 r. w Częstochowie. Jest autorką wielu 
publikacji dotyczących polskiej myśli pedagogicznej, wśród których należy wyróż-
nić książkę Ku Zmartwychwstaniu, w której s. Barbara przedstawiła katolicką myśl 
pedagogiczną oraz własne bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie wychowania. 
Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 218–221.

152 B. Żulińska, Ku zmartwychwstaniu, Rzym 1950, s. 16–25.
153 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia Zmartwychwstania Pań-

skiego i jego zadanie w dobie obecnej, Poznań 1931, s. 11.
154 Por. K 7.
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swoim życiem głoszą dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, 
realizując w ten sposób paschalny charyzmat zgromadzenia.

1.4.5. Cechy osobowości zmartwychwstańskiej

Każda zmartwychwstanka konsekwentnie dojrzewa do pełni czło-
wieczeństwa na miarę oblubienicy Jezusa Chrystusa. Osiąga wolność 
dziecka Bożego, otwierającą cały wachlarz cech przynależnych duchowi 
zmartwychwstańskiemu. Charakterystycznymi cechami duchowości 
zmartwychwstańskiej, które siostry starają się rozwijać i pielęgnować 
w sobie i w tych, do których zostają posłane, są:
1. Wolność dziecka Bożego, która jest nam nie tylko dana, ale także 

zadana. „Prawdziwa wolność – czytamy w 1712 punkcie Katechizmu 
Kościoła Katolickiego – jest w człowieku szczególnym znakiem 
obrazu Bożego” (KKK 1712). W tym miejscu warto zaznaczyć, 
że człowiek w wolności może nie tylko wybrać zło, ale przede 
wszystkim opowiedzieć się po stronie dobra, to znaczy po stro-
nie Boga.

2. Prostota i szczerość, które może dać tylko miłość. Autentyczne 
życie duchowe opiera się na szczerości wobec Boga, która po-
zwala czynić Jego wolę w całej prawdzie155. Zasadza się również 
na szczerości wobec bliźnich. Stosunki nasze – naucza m. Teresa 
Kalkstein – muszą się odznaczać ewangeliczną prostotą i serdecz-
nością prawdziwie Jezusową”156.

3. Zaufanie do Boga, który stworzył człowieka z miłości, chce jego 
szczęścia, nieustannie go obdarowuje, prowadzi przez życie i nigdy 
nie opuści. Wzorem bezgranicznej ufności Bogu wobec najbardziej 
bolesnych prób życiowych jest dla sióstr bł. Celina Borzęcka. Wy-
starczy wspomnieć jej postawę w obliczy śmierci córki Jadwigi. 
Sędziwa Założycielka nie popadła w rozpacz, lecz nadal zajmowała 
się bez reszty zgromadzeniem, prowadząc wizytacje coraz licz-
niejszych domów, formując młode pokolenia zmartwychwstanek, 
a także troszcząc się – choć najczęściej z daleka – o swoją naturalną 
rodzinę, wzrastającą w gromadkę wnuków.

155 Por. RG s. 16.
156 T. Kalkstein, List okólny…, dz. cyt., s. 64.
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4. Duch wiary, bez którego – jak wskazuje w Regule o. Piotr Seme-
nenko – osoba zakonna jest bez życia, bo jest bez łaski, którą ściąga 
wiara157. Ona bowiem daje osobie zakonnej uczestnictwo w życiu 
Trójcy Świętej, ukierunkowuje ją na Boga i otwiera na Jego działa-
nie. Relacje zawarte w Ewangeliach pokazuję, że Chrystus w swojej 
ziemskiej działalności największych cudów dokonywał tam, gdzie 
spotykał się z wiarą żywą (por. Mt 5, 8–13; Mk 5, 21–34). Co 
więcej, dla zmartwychwstanki duch wiary przejawia się również 
w posłuszeństwie przełożonym, nacechowanym nadprzyrodzonym 
zaufaniem i przekonaniem, że polecenia władzy zakonnej – o ile 
nie wykraczają poza ramy prawa Bożego i sumienia podwładnej – 
można traktować jako wolę Boga158.

5. Naturalność, która oznacza zakłada odrzucenie wszelkiej bezdusznej 
formy i sztuczności159. Wszystko to w myśl zmartwychwstańskiej 
zasady: „Nic dla formy, wszystko z potrzeby lub z ducha!”160 Wierną 
orędowniczką naturalności i prostoty w życiu zakonnym była bł. 
Celina Borzęcka, czego najlepszym dowodem są słowa zawarte w jed-
nym z jej listów: „Ja nie lubię wszelkiej formy i wszelkiej ceremonii 
– wyznała – prócz tej, która zachodzi między duszą, a Bogiem”161. 

6. Długomyślność jako cecha niezmiernie istotna w formacji do życia 
zakonnego, jak również postulatach wychowania chrześcijańskiego. 
Jest ona wiarą w potencjał złożony w człowieku przez Boga oraz 
cierpliwym oczekiwaniem, aż osoba odkryje w sobie otrzymane 
dary. Zdaniem s. Barbary Żulińskiej długomyślność rodzi się z wiary 
we wszechmoc łaski i geniusz wychowanka162. Wysiłek przynosi 
błogosławione owoce, ale efektów nie można spodziewać się z dnia 
na dzień. Zniechęcenie jest przeszkodą w drodze do świętości, 
opieraniem się na sobie, zamiast na Bogu. Jak bowiem uwrażliwiała 
m. Jadwiga Borzęcka „trzeba spokoju i długomyślności w Panu 
Jezusie i z Nim”163.

157 Por. RG s. 48.
158 Por. K 35.
159 DR s. 143.
160 MCB s. 141.
161 T. Kalkstein, Życie wewnętrzne Matki Celiny Borzęckiej, Poznań 1936, s. 62.
162 Por. B. Żulińska, Z wychowawczej ideologii zmartwychwstańczej, Włocławek 

1933, s. 10.
163 J. Borzęcka, Notatka z dnia 4 czerwca 1901 r., cyt. za: tejże, Łaska..., dz. cyt., s. 94.
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7. Dyskrecja rozumiana nie tylko jako dochowanie tajemnicy i mil-
czenia, ale również jako delikatność i szacunek wobec cudzych 
spraw. Powtarzanie negatywnych opinii o siostrach, przekazywanie 
innym ich dawnych błędów i plotkowanie, to zdaniem przełożonych 
generalnych zgromadzenia, przewinienia przeciwko życiu wspól-
notowemu164.

8. Ofiarność i męstwo, ponieważ być zmartwychwstanką oznacza 
– w myśl zaleceń zawartych w Dyrektorium – nie tylko porzucić 
wszystko, ale także iść za Chrystusem, służąc wyłącznie Jemu165. 
Prawdziwe męstwo w połączeniu z ofiarnością nie cofa się przed 
żadną ofiarą. Co więcej, jak tłumaczy m. Teresa Kalkstein, każda 
siostra powinna szukać przede wszystkim Jezusa ukrzyżowanego 
i na Nim wzorować swoje życie zakonne, które winno być życiem 
ofiary166.

9. Entuzjazm miłowania Boga i wypływające z niego pragnienie 
naśladowania Chrystusa oraz kształtowania w sobie Bożego podo-
bieństwa – zmartwychwstanka „urabia się bowiem na wzór tego, co 
podziwia, co uwielbia, co chwali, co kocha”167. Oddanie się Bogu 
w duchu zmartwychwstańskim cechuje entuzjazm, który rodzi się 
z ciągłego zdumienia nad wielkością i hojnością Bożego miłosier-
dzia.

10. Nieustanne Alleluja! Codzienne powstawanie z upadków i słabości, 
bez zniechęcenia i frustracji, żarliwie i z entuzjazmem, z pokojem 
i radością. Powołaniem sióstr jest nieustannie zmartwychwstawać 
do nowego życia, wierząc w przeobrażającą moc miłość Jezusa168. 
Zdaniem m. Teresy Kalkstein alleluja to „okrzyk miłości doskonałej, 
wyzutej z siebie, zapominającej o wszystkim, aby się tylko radować 
miłością i tryumfem Pana Naszego Zmartwychwstałego”169.

164 Por. T. Kalkstein, List okólny…, dz. cyt., s. 72; Z. Szulc, W służbie Miłości i Praw-
dy…, t. II, dz. cyt., s. 182; T.M. Jasieńska, W służbie Jedności…, t. II, dz. cyt., 
s. 58, 102; D. Stępień, Rozpalić płomień. Listy okólne Przełożonej Generalnej do 
Zgromadzenia 2004-2010, t. III, Rzym 2014, s. 36.

165 Por. DR s. 7.
166 Por. T. Kalkstein, Na straży Miłości i Prawdy…, t. II, dz. cyt., s. 374-375.
167 DR s. 15.
168 Por. K 50.
169 T. Kalkstein, Na straży Miłości i Prawdy…, t. I, dz. cyt., s. 167.
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1.4.6. Formacja w duchu i tradycji zgromadzenia

Wierność charyzmatowi założycielskiemu oraz ukształtowanemu 
przez ten charyzmat duchowemu dziedzictwu każdego instytutu jest 
niezmiernie ważna. „Dzięki tej wierności wobec natchnienia założycieli 
– wyjaśnia Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata – można łatwiej 
odkryć i gorliwiej przeżywać zasadnicze elementy życia konsekrowa-
nego”170. Matki Fundatorki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek 
przekazały Kościołowi swój charyzmat nie tylko przez rady i pisma, 
ale także przez świadectwo życia, wytrwałą modlitwę i cierpienie. 
Formacja w duchu i tradycji zgromadzenia oznacza więc odrębny styl 
dążenia do Boga, wzorowany na postawie założycieli i wyznaczony 
przez Ducha Świętego wszystkim, którzy z łaski Bożej uczestniczą 
w tym samym charyzmacie.

Sposób życia każdej zmartwychwstanki wyraża motto „Miłością 
i Prawdą”, realizowane w paschalnym duchu przemiany słabego 
i grzesznego człowieka w „herosa miłości”, zakorzenionego w Jezusie 
Chrystusie. Słowa te są nie tylko hasłem istotnym dla życia duchowego, 
ale przyświecają każdej czynności sióstr, które wzorem Założycielek, 
oddają się Bogu w miłości i prawdzie. Miłość jest wpisana w sposób 
szczególny w życie każdej zmartwychwstanki. „W tym królestwie 
Zgromadzenia naszego – wskazywała m. Jadwiga Borzęcka – jeden cel, 
jeden duch, jeden motor, jedno pole pracy zbliża i jednoczy”171.

Całe życie bł. Celiny Borzęckiej streściło się w wyznaniu: „W Bogu 
na zawsze szczęście”172. Słowa te można odczytywać jako testament 
dla jej duchowych córek – podkreślenie, iż tylko w Bogu jest źródło 
prawdziwego i niczym nie zmąconego szczęścia. Siostry, wzorem Bło-
gosławionej, podążają drogą powołania, dając świadectwo o Chrystusie 
Zmartwychwstałym i Jego przeobrażającej miłości do każdego człowie-
ka. Zjednoczone w modlitwie i pracy wspólnie podejmują wyzwania 
codzienności dla dobra Kościoła i świata.

Troska o życie wspólne w zgodzie i miłości jest odpowiedzią na pra-
gnienie m. Celiny Borzęckiej, która chciała, aby siostrzana jedność 

170 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, dz. cyt., 36.
171 J. Borzęcka, Notatka z dnia 7 grudnia 1905 r., cyt. za: tejże, Łaska..., dz. cyt., 

s. 61.
172 MCB s. 260.



55

była znamienną cechą zgromadzenia. Jeden z ostatnich postulatów, 
jakie skierowała do sióstr tuż przed śmiercią, wyrażał życzenie jedno-
ści: „Niech będą jedno!”173. Wcześniej to samo pragnienie wyrażała 
innymi słowami: „Aby wszystkie to samo rozumiały – tłumaczyła – 
czuły, chciały, działały i tak, aby stanowiły jedno ciało, duchem jednym 
ożywione, królestwo prawdziwe Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Kró-
lestwo to nierozdzielne w sobie, ale złączone i spojone wiarą, nadzieją 
i miłością, ma dać najpodobniejszy obraz tej najwyższej jedności, jaką 
jest sam Bóg”174. Należy zaznaczyć, że dążenie do osiągnięcia takiego 
zjednoczenia nie jest tylko wypełnieniem zalecenia Fundatorki, ale rów-
nież, a nawet przede wszystkim, pełnieniem zadość woli samego Jezusa 
wyrażonej w modlitwie arcykapłańskiej (por. J 17,21). Jedność miała 
wzmacniać w zgromadzeniu równość wszystkich sióstr, co zewnętrznie 
wyrażało się w strukturze instytutu, w którym zrezygnowano z podziału 
na chóry175. Założycielce zależało, aby wszystkie siostry stanowiły du-
chową rodzinę, niezależnie od pochodzenia, wykształcenia czy sytuacji 
finansowej. Nic dziwnego, skoro już apostoł Piotr oświadczył, że Bóg 
nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto 
się Go boi i postępuje sprawiedliwie (por. Dz 10, 34–35).

Życie Założycielek wiernie odzwierciedlało hasło zgromadzenia: 
„Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały (Per crucem 
et mortem ad resurrectionem et gloriam). Niniejsza dewiza wyryta 
w języku łacińskim na krzyżach profesyjnych sióstr jest najkrótszym 
streszczeniem duchowości zmartwychwstańskiej, której centrum sta-
nowi paschalne misterium zbawienia. Słowa te przypominają każdej 
siostrze, że jej droga jest tożsama z drogą jej Boskiego Oblubieńca. 
„Czyżbyśmy ceniły to szczęście – pytała samą siebie m. Celina Bo-
rzęcka – gdyby ono przyszło z łatwością, bez trudu, bez zwątpienia, 
bez łez, bez prześladowania i pozornego opuszczenia, bez odrzucenia 
nas przez ludzi, wyśmiania nie raz?”176

Formacja zmartwychwstanki nie kończy się z dniem złożenia ślubów 
wieczystych. Jak podają posoborowe Konstytucje siostry są osobiście 
odpowiedzialne za nieustanny wysiłek współpracy z łaską Boża, 

173 Tamże.
174 Resurrectio..., dz. cyt., s. 18.
175 Por. MCB s. 216.
176 C. Borzęcka, Notatka z dnia 16 grudnia 1890 r., w: ZiN s. 199.
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za wychowywanie siebie w atmosferze wiary, modlitwy i pokory do 
pełnej dojrzałości ludzkiej i zakonnej. Formacja obejmuje stały wzrost 
w miłości względem Boga i człowieka, zarówno w życiu osobistym, jak 
i wspólnotowym. Nadrzędne miejsce zajmuje tu stała troska o wzrost 
duchowy oraz ciągła odnowa wewnętrzna, która sprzyja ożywianiu łaski 
powołania. Integralny rozwój człowieka domaga się ponadto zdobywa-
nia odpowiedniego wykształcenia teologicznego, a także doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych, aby coraz skuteczniej wypełniać zadania 
apostolskie wynikające z charyzmatu zgromadzenia177. 

Przykład właściwie rozumianej odnowy osobistej i wspólnotowej 
dała zgromadzeniu m. Zofia Szulc, której posługa na urzędzie prze-
łożonej generalnej zbiegła się z reformami II Soboru Watykańskiego. 
W jednym z Listów Okólnych tłumaczyła siostrom znaczenie odnowy, 
rozumianej jako ewolucja dynamiczna, dzięki której życie zakonne 
doprowadzi siostry do pełności życia Bożego i pozwoli im służyć całą 
duszą Kościołowi i Ludowi Bożemu na różnych odcinkach apostol-
stwa178. 

Podsumowując, formacja w duchu i tradycji zgromadzenia wymaga 
od zmartwychwstanek odkrywania własnej, przebogatej tożsamości 
oraz powracania do ducha Założycielek, jako do pewnej drogi wyty-
czonej zgromadzeniu przez Ducha Świętego.

177 Por. K 106.
178 Por. Z. Szulc, W służbie…,t. I, dz. cyt., s. 5.
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Rozdział II

Charakterystyczne cechy duchowości 
s. Zofii Czarneckiej CR w realizacji 

paschalnego charyzmatu Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego

Ufam, że jeżeli Pan Jezus już tak wielkie uczynił mi rzeczy,
to nie dopuści, abym była niewierna, bo zakonnica może być

tylko albo święta, albo niewierna. Nie można się mniej lub więcej 
oddawać Jezusowi – ofiarować się trzeba na przepadłe179.

Każde powołanie jest umocnione przez Boga konkretnym charyzma-
tem. Należy odkryć własny charyzmat osobowy, który jest nie tylko 
powielaniem systemu idei i założeń realizowanych przez członków 
poszczególnych instytutów, ale też twórczym wyrazem wierności 
charyzmatowi założycielskiemu. Stanowi odrębny rozdział w bogatej 
powieści, sygnowany emblematem danego zgromadzenia, nieroze-
rwalnie z nim związany i znajdujący w tym ostatnim rację własnego 
istnienia. Każdy członek zgromadzenia ma więc obowiązek – interio-
ryzując poszczególne elementy danego charyzmatu – aktualizować go 
we własnym życiu, wydając błogosławiony plon świętości. 

W myśl słów Dyrektorium każde zgromadzenie jest dziełem Bożym, 
a tym samym i myślą Bożą. Z tej racji osoba zakonna musi wystrzegać 
się dwóch skrajności: w pierwszej kolejności pokusy przekształcania 
charyzmatu wedle własnych upodobań, jak również bezmyślnej stagna-
cji, która zamyka na wszelkie zmiany180. W obu przypadkach trzeba 
podkreślić, że charyzmat zgromadzenia ulega ciągłej ewolucji – jest rze-
czywistością dynamiczną, która wymaga otwartości na działanie Ducha 
Świętego, aby coraz lepiej odczytywać znaki czasu i coraz skuteczniej 
służyć siostrom i braciom w duchu zasad własnego instytutu.

179 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 24 maja 1921 r., cyt. za: ZM s. 128.
180 Por. DR s. 11.
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S. Zofia Czarnecka dość szybko rozeznała, że Bóg wzywa ją do życia 
zakonnego u boku zmartwychwstanek. Jak wspomina s. Teresa Kalkstein 
wszystko przemawiało do niej w tym zgromadzeniu: i duch, i reguła, i for-
ma życia, a nawet strój zakonny. W nim odnalazła wartości, które były jej 
bliskie od najmłodszych lat181. Każdego dnia starała się wzrastać w łasce 
powołania i żyć pełnią zmartwychwstańskiego charyzmatu. „Obecnie, 
gdy coraz bliżej poznaję ducha naszego Zgromadzenia – oświadczyła 
– mam wrażenie, że Pan Jezus specjalnie je dla mnie stworzył. Co to 
za szczęście tego wypowiedzieć nie umiem!”182 Poczucie przynależności 
do rodziny zakonnej budziło w niej troskę o osobistą świętość, aby nawet 
najdrobniejszym aktem nie sprzeniewierzyć się obranemu powołaniu. Tę 
gorliwość obrazują jej słowa skierowane do siostry przełożonej:

Z całą nieśmiałością – tłumaczyła – chylę się do kolan Prze-
wielebnej Siostry, prosząc najpokorniej o błogosławieństwo 
i modlitwę, bym przez całe życie pozostała wierną naszym 
Konstytucjom, bym nigdy nie była przyczyną niełaski Bożej 
dla Zgromadzenia i nie przeszkadzała Jezusowi wypełnić Woli 
i myśli Jego świętej, nad duszą moją zakreślonej183.

Nadprzyrodzone przekonanie co do słuszności wyboru życiowej 
drogi towarzyszyło s. Zofii do końca życia. Niedługo przed śmiercią 
w liście skierowanym do matki generalnej napisała: 

Nie chcę też ukrywać, iż mam jakąś ufność niezachwianą, 
że pomimo wszystko, chociaż zawsze byłam i jestem krzyżem 
i troską Matki Przewielebnej oraz Zgromadzenia – Pan Jezus 
w nadmiarze Swych zmiłowań chce mnie na wieki mieć Zmar-
twychwstanką!184 

S. Zofia Czarnecka to bez wątpienia wzór zmartwychwstanki. 
Na podstawie jej pism (notatek, wierszy i dostępnej korespondencji) 
można stwierdzić, że przez bezgraniczne oddanie Chrystusowi włączyła 
się w pełni w Jego paschę i osiągnęła najwyższy stopień zjednoczenia 

181 Por. ZM s. 80.
182 ZM s. 103.
183 ZM s. 356.
184 Z. Czarnecka, List do A. Sołtan z dnia 18 lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 332.
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z Boskim Oblubieńcem. Co więcej, jej osobiste przymioty ducha do-
skonale wpisały się w duchowość Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego.

2.1. Duchowość chrystoformiczna

W myśl nauczania Magisterium Kościoła, ewangelicznych postaw 
życia konsekrowanego należy szukać w szczególnej relacji, jaką Jezus 
nawiązał w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki z niektórymi spośród 
swoich uczniów, wzywając ich, aby „nie tylko przyjęli Królestwo Boże, 
ale także, by oddali swoje istnienie w służbie tej sprawy, porzucając 
wszystko i naśladując wiernie Jego sposób życia”185. Zatem życie za-
konne to podążanie za Chrystusem i Jego stylem życia (sequela Christi). 
To również – jak podaje autor Dyrektorium – pójście za Zbawicielem 
tą samą drogą, ani prędzej, ani wolniej, nie zbaczając ani na krok od 
Niego i wciąż śledząc jego kroki186. Do tego dochodzi również wspól-
ne wypełnianie z Jezusem woli Ojca (por. J 6,28), żywienie w sercu 
Jego uczuć (por. Flp 2,5), upodabnianie się do Tego, który jest cichy 
i pokornego serca (por. Mt 11,29), czy w końcu – pójście za Nim drogą 
krzyża187. Pomocą w podążaniu za Chrystusem są rady ewangeliczne, 
które umożliwiają naśladowanie Go „bardziej z bliska” (pressius), „ła-
twiej” (facilius), „z większą wolnością” (liberius), ponieważ wyrażają 
poświęcenie się Panu „bardziej wewnętrzne” (intimius)188.

Należy pamiętać, że istotą powołania do życia zakonnego nie jest 
aktywność, lecz tożsamość osoby konsekrowanej, o czym stanowi po-
wołanie do szczególnej więzi z Chrystusem. Tożsamość ta ma również 
– jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecra-
ta – charakter eklezjalny, ponieważ życie konsekrowane znajduje się 
w samym sercu Kościoła, wyrażając najgłębszą istotę chrześcijańskiego 
powołania oraz dążenia całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia 
z jedynym Oblubieńcem – Jezusem Chrystusem189. 

185 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, dz. cyt., 14.
186 Por. DR s. 29.
187 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, dz. cyt., 14.
188 Por. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Rewizja…,dz. cyt., s. 64.
189 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata”, dz. cyt., 3.
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Zofia Czarnecka błyskawicznie zrozumiała istotę życia zakonnego, 
jaką jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa190. Można tu mówić 
o chrystocentryzmie i chrystoformizacji życia poświęconego wyłącz-
nej służbie Bożej, co rozumie się jako przylgnięcie do osoby Jezusa 
oraz udział w Jego życiu, przeznaczeniu oraz dobrowolnym i pełnym 
miłości posłuszeństwie191. Nie chodzi zatem wyłącznie o zewnętrzne 
naśladowanie Zbawiciela, ale o pójcie za Nim, które „dotyka samej 
głębi wnętrza człowieka”192. Doskonale rozumiała to s. Zofia, która już 
w grudniu 1920 r., a więc po zaledwie rocznym pobycie w klasztorze, 
tłumaczyła: „Życie klasztorne to nie praca w takim lub innym otoczeniu, 
lecz to życie z Chrystusem Panem – to jedynie Chrystus i dusza”193. 

S. Czarnecka uznawała swoje powołanie za szczególny znak miło-
sierdzia Bożego w naśladowaniu Jezusa – Pierwszego Konsekrowa-
nego. Dostrzegała wyjątkowość konsekracji zakonnej: całkowitego 
i wyłącznego poświęcenia się Bogu oraz złożenia nieodwołalnego 
daru z siebie. Konsekracji, którą kilkadziesiąt lat później Jan Paweł 
II w adhortacji apostolskiej Redemptionis donum nazwał „nową 
konsekracją”194. Papież uznał ją za najpełniejsze poświęcenie, bo od-
danie się Bogu na własność; wkroczenie w nowe życie zakorzenione 
w misterium paschalnym Chrystusa. Co warto zaznaczyć, ta nowa 
konsekracja, choć sięga do konsekracji chrzcielnej, różni się od niej 
swą specyfiką. Jako że nie jest jej koniecznym następstwem, wiąże się 
z większą świadomością człowieka oraz dobrowolnością dokonanego 
przez niego wyboru195.

Słowa okazały się zbyt ubogie, aby za ich pomocą wyrazić całe bo-
gactwo rzeczywistości życia z Chrystusem. Młoda zmartwychwstanka 
190 Por. Z. Czarnecka, List do H. Lutosławskiej z dnia 29 grudnia 1920 r., cyt. za: ZM 

s. 113.
191 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Rzym 1993, 19.
192 Tamże, 21.
193 Z. Czarnecka, List do H. Lutosławskiej z dnia 29 grudnia 1920 r., cyt. za: ZM 

s. 113.
194 „Profesja zakonna stwarza nową więź człowieka z Bogiem Trój-Jedynym w Jezusie 

Chrystusie. Więź ta wyrasta na podłożu owej pierwotnej więzi, jaka zawiera się 
w Sakramencie Chrztu. Profesja zakonna „korzeniami sięga głęboko w konsekrację 
Chrztu i pełniej ją wyraża”– w ten sposób sama ona staje się w swej konstytutyw-
nej treści nową konsekracją, poświęceniem i oddaniem osoby ludzkiej Bogu nade 
wszystko umiłowanemu”. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptionis 
donum”, Rzym 1984, 7.

195 Por. Tamże, 7.
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wyznała, że im bardziej oddala się duchowo od świata i ludzi, tym jaśniej 
widzi, że szczęście musi być nadprzyrodzonej natury196.

2.2. Duchowość maryjna

S. Zofia Czarnecka otaczała szczególnym nabożeństwem Matkę 
Bożą, co stanowi również ważny element duchowości zmartwych-
wstańskiej. Zgromadzenie Zmartwychwstanek obrało Najświętszą 
Maryję Pannę za patronkę, jednocześnie stawiając Ją każdej siostrze 
za wzór życia duchowego. 

Konstytucje wskazują na chrystocentryczny charakter naśladowania 
Maryi. Oznacza to, że siostry będą zdążać do Jezusa przez Maryję, 
z Maryją i w Maryi197. Co więcej, zgodnie ze wskazaniem Reguły, 
nigdy nie będą oddzielać Jezusa od Jego Matki, ale będą kochać Pana 
Jej sercem i Jej miłością198: 

Maryja – zwracał uwagę o. Piotr Semenenko – łaski pełna, pełna 
Boga, mieszkanie najdoskonalsze Trójcy Przenajświętszej, Ma-
ryja we wszystkim nierozdzielna jest od Jezusa... Żyjąc z Nim 
na ziemi, cierpiąc z Nim razem i razem z Nim współumierając, 
stała się współdziałającą w dziele naszego zbawienia oraz 
prawdziwą naszą współodkupicielką199.

Maryja zawsze była bliska sercu młodej zakonnicy. Zofia już 
od najmłodszych lat żywiła do Niej nadzwyczajną miłość i kult. 
Z rodzinnych wspomnień dowiadujemy się, jak pewnego dnia bez 
wiedzy rodziców, udała się przed figurę Matki Bożej. Tam zapaliła 
dwie świeczki, zakupione za własne oszczędności. Był to rok 1907. 
Państwo Czarneccy przebywali wówczas na wakacjach w Rabce. 
Niedaleko miejsca wypoczynku znajdowała się grota maryjna. Gdy 
matka zauważyła nieobecność córki rozpoczęła żmudne poszukiwa-
nia. W końcu odnalazła dziewczynkę klęczącą przed figurą Maryi, 
zatopioną w modlitwie, której czas odpowiednio oddawały dopalające 
196 Por. ZM s. 66.
197 Por. K 5; RG s. 24, 106.
198 Por. RG s. 24.
199 RG s. 105–106.
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się świece200. O co wtedy prosiła Najświętszą Pannę? „Maryjo, zapro-
wadź mnie daleko, daleko – błagała – gdzie będę tylko rozmawiała 
z Bogiem”201.

Sposobem naśladowania Maryi jest odtworzenie w sobie tajemnic Jej 
życia, czyli powtórzenie w wymiarze duchowym tego, co w Niej doko-
nało się w sposób fizyczno-duchowy. Zofia Czarnecka starała się czynić 
to od najmłodszych lat, zwłaszcza czerpiąc od Maryi przykład zupełnego 
oddania się Bogu. Szczególnie bliska była dla niej scena Zwiastowania, 
kiedy to Maryja wypowiedziała swoje Fiat, czyli wyznanie kluczowe dla 
każdej zmartwychwstanki. „Niech mi się stanie”– to wyraz zgody na wolę 
Boga, niezależnie od ceny, którą trzeba zapłacić za jej wypełnienie. Kolejną 
perykopą biblijną, która obrazowała s. Zofii rolę Maryi w historii zbawie-
nia były wydarzenia z Kany Galilejskiej. W nich rozpoznała Maryję jako 
pierwszą, która uwierzyła w Chrystusa i w Jego zbawcze posłannictwo 
zanim dokonał On publicznego cudu. Dostrzegła w Niej również Pośred-
niczkę łask, dzięki której – jak pisała – „woda ofiary przemienia się w wino 
zjednoczenia dusz zaślubionych Bogu krzyżem wyrzeczenia”202. 

S. Zofia Czarnecka kochała Ukrzyżowanego, a więc i Maryja była 
jej wyjątkowo bliska w dramacie Kalwarii. Matka Bolesna, która 
mimo tak tragicznych okoliczności nie straciła wiary, ale towarzyszyła 
Jezusowi, była blisko Niego, dzieliła Jego ból i mękę. Tym samym 
dała przykład wielkiego zawierzenia i otwartości na to, czego Bóg 
żąda – na dobre, szczęśliwe, choć czasami trudne i bolesne, ale Boże 
rozwiązania. Piotr Semenenko, układając rozważania o męce Pańskiej, 
wołał do Bogurodzicy słowami, podkreślającymi Jej wyjątkową rolę 
w tajemnicy Odkupienia:

Wzywam Ciebie Maryjo! Towarzyszko nierozdzielna Jezusa, 
Współodkupicielko nasza, któraś od pierwszej chwili męki 
i konania aż do ostatniej, nieodstępna, bądź w duchu, bądź też 
zarazem i w ciele, była współumierająca. O Maryjo! Matko 
wszystkich boleści, ale zarazem i całego zbawienia, daj mi Twoje 
oczy, Twoje serce, Twoją duszę, aby to, co było w Tobie, wylało 
się przez moje usta i było godne Ciebie i Jezusa203. 

200 Por. KDZ s. 10
201 ZM s. 25.
202 KDZ s. 47.
203 P. Semenenko, Męka i śmierć...,dz. cyt., s. 9.
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W tym wyjątkowym stosunku do Matki Bożej młoda zakonnica 
była wierną uczennicą bł. Celiny Borzęckiej, która zawsze stawiała 
Maryję jako ideał niewiasty oddanej do końca sprawie Bożej. Właśnie 
Najświętsza Panna pokazywała Zofii jak przyjmować każde cierpienie 
w duchu miłości i zaufania Bogu. W jednym z listów do przełożonej 
z lipca 1925 r. pisała: „Błagałam Matkę Najświętszą, aby mi udzieliła 
własnego swego serca i ramion, ażebym mogła z prawdziwą miłością 
przycisnąć do piersi krzyż, którym mnie Pan Jezus darzy”204. 

Również Piotr Semenenko zachęcał, aby siostry upodabniały się 
do Najświętszej Maryi Panny: „Bądź zawsze jak Maryja oddana, jak 
Maryja kochająca, jak Maryja wierna – zachęcał – a Pan Cię kiedyś 
uczyni prawdziwą Maryją”205. Matka Boża przedstawia najdoskonalsze 
podobieństwo do Jezusa, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi; jest też 
dla osoby zakonnej wzorem całkowitego zjednoczenia z Bogiem206. 
Przed obrazem Madonny w Ostrej Bramie s. Zofia usłyszała zaproszenie 
do łączenia się z Nią w adoracji Jezusa207. 

2.3. Duchowość miłości

Duchowość chrystocentryczna i maryjna są w swojej najgłębszej 
istocie duchowością miłości. Miłość jest podstawą życia każdego 
chrześcijanina i „węzłem doskonałości” (Kol 3,14). Zjednoczenie 
człowieka z Bogiem dokonuje się w miłości i przez miłość, zgodnie 
ze słowami apostoła Jana, że „kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim” (1 J 4,16). 

Doskonała miłość Boga jest szczytem rozwoju życia duchowego 
osoby zakonnej. Tylko ona prowadzi bowiem do dobrowolnego i bez-
warunkowego oddania się Panu. Wyłącznie miłość – jak zaznacza 
s. Antonina Pisarska – jest „skutecznym antidotum na pokusę ludzkiej 
woli chcącej żyć jedynie własnym życiem”208. Stąd o. Piotr Semenen-
204 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z lipca 1925 r., cyt. za: KDZ s. 49.
205 T. M. Florczak, Podwójny..., dz. cyt., s. 33.
206 Por. P. Semenenko, Życie wewnętrzne, Lwów 1931, s. 357.
207 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 23 maja 1924 r., cyt. za: KDZ s. 47.
208 A. Pisarska, Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 

na tle ascetyczno-mistycznego systemu życia wewnętrznego i jego odbicia w Regule 
Zgromadzenia, Rzym 1960, s. 203.
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ko właśnie miłość uczynił naczelną zasadą duchowości Zgromadzeń 
Zmartwychwstania Pańskiego.

a) Miłość Boga
W klasztorze s. Zofia Czarnecka rozpoczęła nowe życie – nie tylko 

w aspekcie zewnętrznym, ale przede wszystkim w wymiarze ducho-
wym. Mniszki, aby wyrazić tę różnicę rzeczywistości, posługiwały się 
określeniem: de cella ad caelum, czyli „z celi do nieba”209. Niebem dla 
młodej zakonnicy był Chrystus, któremu pragnęła oddać się niepodziel-
nym sercem. Potwierdzeniem tego może być odpowiedź dana pewnemu 
zakochanemu młodzieńcowi, który nie mógł pogodzić się z decyzją 
Zofii o wyborze drogi życia zakonnego. Treść jego korespondencji 
wywołała krytyczną reakcję postulantki:

List Pana przeraził mnie – pisała zdumiona – zwłaszcza, że do-
wodzi on, iż Pan dopuszcza jeszcze możliwość odnalezienia 
w mym sercu uczucia dla siebie. Niechże Pan pomyśli, czy ja 
bym się ośmieliła przejść przez furtę klasztorną, zostawiając 
serce poza nią? – To byłoby świętokradztwo. Przede wszystkim 
wchodząc w mury klasztorne ofiarowałam Chrystusowi biedne 
serce moje i teraz nie potrafię już kochać nikogo – tylko mego 
Jezusa Ukrzyżowanego. On jeden moim szczęściem i miłością 
na wieki, dla Niego tylko żyć i cierpieć pragnę210. 

Jezus odpowiadał swojej oblubienicy, odwzajemniając akty miłości. 
Dnia 23 czerwca 1922 r. zwrócił się do niej z wyznaniem: „Kocham Cię 
jaką jesteś, darzę miarą tego, jaką masz być. Jam cię ukochał na wieki 
bez miary”211. Ona, wyrażając zachwyt nad Jego dobrocią i miłością oraz 
nad Jego troską o człowieka, w liście do przyjaciółki wyjaśniała:

Miłość Boża dla nas – to jeden nieogarniony cud. Chrystus przez 
ofiarę krzyża dał ludzkości w ogóle i każdej jednostce poszcze-
gólnie cud Komunii świętej i cud śmierci. Pomyśl, że można żyć 
cudem – dla cudu! Nasza miłość dla Boga to zawrotna symfonia 
uczucia, o gradacji bogatej tonów więcej lub mniej pełnych, 

209 J. Stabińska, Oblicza kontemplacji, Kraków 1990, s. 32.
210 ZM s. 118.
211 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 23 czerwca 1922 r., cyt. za: ZM s. 165.
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głębokich, zharmonizowanych to jakby twór, akompaniament 
w górnej pieśni miłości Chrystusowej – pieśni Wszechmocy 
we Wszechbycie!212

Tak niespotykany zachwyt nad miłością Bożą jest znamienny dla 
prostoty Bożego dziecięctwa, charakterystycznej dla duchowości 
zmartwychwstańskiej. S. Zofia z ogromną wdzięcznością przemierzała 
w myślach całą historię swojego życia, we wszystkich wydarzeniach 
dostrzegając miłującą rękę Boga. „Dziękuj Chrystusowi Panu – prosiła 
swoją matkę – za wszystkie łaski, za tyle cudów miłosierdzia, módl się 
za Twoją Zochnę, abym odpowiedziała jak najdoskonalej woli Bożej 
w całym życiu zakonnym”213. We wspomnianych łaskach widziała nie 
tylko realizację woli Pana, ale przede wszystkim ucieleśnienie – na wzór 
Janowego Prologu – Bożej miłości. Wydawało się jej, że sama nie 
zdoła podziękować Jezusowi za ogrom zmiłowań, dlatego zapraszała 
do dziękczynienia swoich najbliższych: „Matuchnu moja najdroższa, 
serdecznie Cię proszę, w modlitwach swoich dziękuj Bogu za wszystkie 
łaski, które zlewa na mnie, bo mnie już sił nie staje dziękować tak, jak-
bym pragnęła – a Bóg tak nieograniczenie dobry”214. Jednocześnie była 
świadoma, że nie każdy widzi lub chce widzieć dobro, które pochodzi 
od Boga. Ona, jako nieprzeciętnie wrażliwa, dostrzegała dużo więcej, 
dlatego mogła powiedzieć: „Cuda się dzieją, cuda wielkie, choć dla 
ludzi niewidoczne – cuda miłości Bożej”215. 

S. Zofia doznawała szczęścia poświęcenia się umiłowanemu Bogu 
i Jego czci. Entuzjazm wypływający z miłości pieczętował oddanie 
się Oblubieńcowi całkowicie i niepodzielnie, bez szukania ludzkich 
zabezpieczeń. Radykalnie pragnęła naśladować Jezusa, w tym Jego cał-
kowitą ofiarę z siebie. Była niestrudzona w upodabnianiu się do Niego 
i w wypełnianiu z Nim woli Ojca, aby z miłości do Niego – zgodnie 
ze wskazaniem Reguły – wyzuć się siebie samej, stawiając wolę Bożą 
na miejscu swojej216.

212 Z. Czarnecka, List do J. Wasilewskiej z dnia 10 grudnia 1918 r., cyt. za: ZM 
s. 69.

213 ZM s. 101.
214 ZM s. 85.
215 Z. Czarnecka, List do Matki z dnia 6 lipca 1919 r., cyt. za: ZM s. 86.
216 Por. RG s. 33.
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b) Miłość bliźniego
Z miłości do Boga rodziła się w s. Zofii Czarneckiej nadprzyrodzona 

miłość siostrzana. Potwierdzała tym, że przez wybór życia zakonnego 
osoba konsekrowana zobowiązuje się żyć wymiarem wspólnotowym 
swojego powołania oraz kochać Kościół, własny instytut i własną 
wspólnotę, która odtąd staje się jej prawdziwą rodziną. Rodziną o cha-
rakterze nadprzyrodzonym, ponieważ przynależność do niej nie wynika 
z wyboru siebie nawzajem, ale z wybrania Pańskiego217. 

Stosunek s. Zofii do współsióstr był nacechowany nieprzeciętną 
pokorą. Już samo przyjęcie do klasztoru i przebywanie z siostrami 
uznawała za wielką łaskę. W liście do s. Teresy Kalkstein zwierzyła 
się: „Wszystkie siostry budują mnie i upokarzają wielką miłością i cier-
pliwością, z jaką znoszą mnie wśród siebie”218. Jej pisma pokazują jak 
boleśnie przeżywała każde dłuższe rozstanie ze swoją rodziną zakonną, 
szczególnie w czasie choroby. Wyjazd na kurację do Zakopanego był 
dla niej niezmiernie trudny, przebywała tam zupełnie sama. Pozbawiona 
życia wspólnotowego i oddalona od zgromadzenia pisała do przełożo-
nej: „Jam nazbyt niegodna była tego szczęścia, by z Siostrą Najdroższą 
być razem i wśród tak dobrych Sióstr, bom nie umiała korzystać z tych 
przeobfitych łask”219.

Obok miłości siostrzanej s. Zofię cechowała wielka miłość do zgro-
madzenia, którą można porównać do postawy bł. s. Alicji Kotowskiej, 
która najdroższe Zmartwychwstanie (jak nazywała ukochane zgroma-
dzenie) pragnęła kochać jak własną duszę220. „Zgromadzenie będziemy 
kochać jak matkę, a miłość i wdzięczność wyrażać zarówno w słowach, 
jak w czynach”221 – takie usposobienie jest wzorem podanym siostrom 
przez posoborowe Konstytucje. Chociaż w czasach, w jakich żyły obie 
zakonnice, Konstytucje miały nieco inną treść, to jednak akcentowały 
te same wartości222. Drobne różnice tym bardziej potwierdzają świętość 
217 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane..., dz. cyt., s. 97-98; J.W. Gogola, Posłu-

szeństwo zakonne: teologia i praktyka, w: tegoż, Formacja zakonna, t. II, Kraków 
1998, s. 21

218 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 356.
219 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 2 grudnia 1925 r., cyt. za: ZM s. 356.
220 Por. T.M. Florczak, Jak kropla wody w oceanie, Poznań 1999, s. 31.
221 K 63; por. RG 98; Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania P. N. J. Chr., 

Kęty 1985, 120.
222 Przemiany zachodzące w Kościele i Zgromadzeniu, nowe rodzaje prac apostolskich 

oraz prace II Soboru Watykańskiego spowodowały, że Konstytucje Zgromadzenia 
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obu zmartwychwstanek, tak doskonale przepełnioną duchem zgroma-
dzenia, tak wzorowo zrealizowaną w świetle paschalnego charyzmatu, 
że niezależnie od słów, jakimi ten duch jest opisywany, zawsze świadczą 
o jego aktualności.

Autentyczne spotkanie z Chrystusem owocuje macierzyństwem 
duchowym, oznaczającym rodzenie drugiego człowieka do życia 
nadprzyrodzonego. Wychowywanie innych do relacji z Bogiem jest 
współdziałaniem ze Stwórcą dla dobra Jego Kościoła. S. Zofia Czar-
necka nie zamykała się na drugiego człowieka – starała się być dla 
innych darem, sama otrzymując od bliźnich niezliczoną ilość łask, 
w istocie będących darem samego Stwórcy. Stosunek s. Zofii do ludzi 
był nacechowany miłością i pokorą. Jezus zachęcał ją do dzielenia się 
z innymi otrzymanymi od Niego łaskami: „Żadnego z darów nie uważaj 
za swoją własność – pouczał Zbawiciel – ale dziel się nimi dla chwały 
Mojej”223. Człowiek wdzięczny zawsze jest zdumiony, że został bez-
interesownie obdarowany, że otrzymał coś, na co nie zasłużył, a zatem 
obdarowanie go mogło wypływać tylko z miłości. Takie zrozumienie 
chroni przed przesadną koncentracją na własnej osobie, zabezpiecza 
od niedojrzałych roszczeń i bezpodstawnych pretensji.

Podziw dla postawy s. Zofii gromadził wokół niej liczne dziewczęta. 
Wielką radość sprawiała każdej z nich rozmowa z młodą zmartwych-
wstanką, do której mogły zwrócić się w każdej sprawie. Dziewczynki 
zachęcone jej ofiarnością nie raz przyprowadzały do niej inne osoby. 
Zachowało się kilka świadectw, w których opowiadały one o dobroci 
s. Zofii. W jednym z nich czytamy: 

Długie godziny nieraz z nią przesiadywałam i było mi ogrom-
nie dobrze. Czułam spokój jakiś, jakiś inny świat... Jaką byłam 
s. Zofia wiedziała, a jednak czułam, że mnie kocha taką, jaką 
jestem, jak nikt odtąd. To też i ja ją ogromnie kochałam. Była 
bardzo wyrozumiałą, dobrą i drogą, a tak pokorną224. 

w latach 1923–1995 były przeredagowywane. Pomimo poczynionych zmian, 
jak zauważa s. Tarsylla Krymowska: „nasze obecnie obowiązujące Konstytucje 
pozostały wierne duchowi Matek Założycielek”. Por. T. Krymowska, Czytając 
„Dyrektorium” o. Pawła Smolikowskiego CR, „Surrexit” 3 (2012), s. 5. 

223 Z. Czarnecka, Notatki osobiste, cyt. za: ZM s. 200.
224 ZM s. 219–220.
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Wiernie realizując wskazania dotyczące apostolstwa w duchu 
zmartwychwstania, młoda zakonnica pragnęła zbliżyć do Jezusa 
każdego, szczególnie zaś niewierzących. Przykładem tego jest 
choćby krótka korespondencja z jednym z profesorów uniwersy-
teckich, któremu s. Zofia życzyła poznania jedynej prawdy, jako 
najwyższego dobra i szczęścia, które – jak stwierdził później sam 
mężczyzna, zbudowany przykładem zakonnicy – mogą osiągnąć ci, 
którzy posiadają radosną wiarę225. Jak widać Chrystus Pan uzdolnił 
ją do towarzyszenia różnym osobom na drodze życia duchowego. 
Obdarzył ją bowiem szczególną łaską – dał jej udział w dziele swoich 
zamysłów nad duszami226.

2.4. Duchowość prawdy

Odkrycie prawdy o sobie jest nieodzownym warunkiem rozwoju 
życia duchowego. Każdy chrześcijanin jest powołany do życia w rze-
czywistości, do odrzucenia fikcji, do przyjęcia prawdy o Bogu, sobie, 
innych i otaczającym świecie. Mistrzowie życia duchowego podkre-
ślają, że poznanie siebie jest nieodłączne w dążeniu do Boga. Prowadzi 
bowiem do pokory, która jest fundamentem życia duchowego. Pokora 
bowiem, obejmując całego człowieka – wszystkie jego władze: rozum, 
wolę i serce – pomaga mu, aby w dążeniu do świętości nie opierał się 
na sobie, ale na Bogu i Jego łasce227.

Pokora jest podstawą życia duchowego, dzięki której człowiek może 
wejść w interpersonalny dialog ze Stwórcą i Panem Wszechświata. Dla 
s. Zofii pokora oznaczała „prawdę życia, która nie polega na tym, by 
pokornie mówić lub nawet myśleć o sobie, ale by żyć tą rzeczywistością, 
jaką Bóg w duszy stwarza, tj. w każdej dziedzinie życia wewnętrzne-
go i zewnętrznego przyjąć wszelkie konsekwencje poznanej z Ducha 
Świętego prawdy o sobie”228. Pokora nie boi się prawdy, a prawda – jak 
pisała s. Zofia Czarnecka – jest tylko jedna i tylko to ma rację bytu, co 

225 Por. ZM s. 221.
226 Por. Z. Czarnecka, Notatki osobiste, cyt. za: ZM s. 199.
227 Por. P. Semenenko, Mistyka, Kraków 1896, s. 308–316; por. S. Urbański, Teologia 

życia mistycznego, Warszawa 1999, s. 114.
228 Z. Czarnecka, Notatka z kwietnia 1922 r., cyt. za: ZM s. 149.
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jest zdobyte w jej imię229. Z uwagi na to należy podkreślić, że pokora 
nie jest fałszywym poczuciem niższości, ale uznaniem własnej war-
tości, wypływającej z godności człowieka z uwzględnieniem słabości 
i ograniczeń ludzkiej natury.

Młoda zakonnica z wielką gorliwością przyjęła zachętę Jezusa: 
„Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem!” (Mt 11,29). 
Wiernie naśladowała Zbawiciela, który, jak stwierdza Benedykt XVI, sam 
zajął ostatnie miejsce – krzyż – i właśnie z tą radykalną pokorą odkupił 
człowieka230. Ci, którzy zetknęli się z s. Zofią wspominali ją jako osobę 
bardzo pokorną – pomimo wszechstronnego wykształcenia i obycia, 
jakie posiadała, które niekiedy może prowadzić do wywyższania się nad 
innych. „Nigdy przy niej nie czułam się skrępowana – wspomina jedna 
z jej bliskich przyjaciółek – choć daleko wyżej stała ode mnie pod każdym 
względem”231. Jak w swoim dzieciństwie Jezus ukrył wielkość swego po-
słannictwa, tak ona miała okrywać prostotą Jego działanie w sobie232. 

O. Piotr Semenenko wielokrotnie podkreślał rolę pokory w życiu 
zakonnym. Uznawał ją za podstawę wszystkich cnót, a tym samym 
za fundament całego życia duchowego. Jak tłumaczył, bez pokory nie 
ma cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości. Przykładowo: jest ona 
podstawą wiary, ponieważ przekonani o samowystarczalności, nie mogli-
byśmy otworzyć się na byt transcendentny wobec nas samych. Generał 
zmartwychwstańców wyróżnił trzy stopnie pokory: pokorę równowa-
gi, która opiera się na znajomości siebie, pokorę heroiczną, do której 
dołącza się uczucie pogardy względem siebie, oraz pokorę mistyczną, 
która przychodzi wraz z połączeniem się z Jezusem. W przypadku tej 
ostatniej dusza złączona nadprzyrodzoną komunią z Bogiem przyjmuje 
czynności Chrystusa do tego stopnia, że Jego cnota staje się jej cnotą. 
W takim zjednoczeniu człowiek widzi siebie tak, jak Bóg go widzi, jest 
wolny od wszelkiego ludzkiego osądu (obojętny zarówno na pochwałę, 
jak na naganę). Wówczas może zawołać ze św. Pawłem: „żyję ja, już 
nie ja, żyje we mnie Chrystus!” (Ga 2,20). Ten trzeci stopień pokory 
wprowadza harmonię ducha, która z „jednej strony widzi całe nicestwo, 
229 Por. Z. Czarnecka, List do J. Wasilewskiej z dnia 8 kwietnia 1919 r., cyt. za: ZM 

s. 78.
230 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Rzym 2005, 35.
231 ZM s. 23.
232 Por. Z. Czarnecka, Notatka ze Świąt Bożego Narodzenia 1924 r., cyt. za: ZM 

s. 315.
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nędzę i złość swoją, a z drugiej łaskę i działanie Boże”233. Bez wątpienia 
Jezus doprowadził s. Zofię do szczytowego punktu – do pokory mistycz-
nej – oznajmił jej bowiem, że patrzy na siebie Jego oczami234.

Pokora pomaga osobie zakonnej w zmaganiu się z pokusami – które 
zdaniem o. Piotra – powstają w człowieku z powodu pożądliwości, 
będącej skutkiem grzechu pierworodnego. W najbardziej ogólnym 
znaczeniu, pożądliwość można określić jako skłonność do zła235. Wolna 
wola człowieka domaga się decyzji, próby, a więc także konfrontacji 
z pokusą. Zatem, zdaniem Semenenki, pokusy są konieczne dla rozwo-
ju życia duchowego człowieka, ponieważ są środkiem utrwalającym 
cnoty236. Jezus w obliczu pokus nie opuszczał swojej służebnicy, ale 
podtrzymywał ją na duchu słowami: „Pokusa targa tobą dla pokuty, a Ja 
cię trzymam przy Sobie, ufaj!”237 Jak pokazują notatki s. Zofii, jej życie 
było ustawiczną walką, męczeństwem z miłości i dla miłości.

W postawie pokory i pod kierownictwem Ducha Świętego młoda 
zakonnica dostrzegała swoje nicestwo i nędzę, na które Piotr Semenenko 
tak często wskazywał w swoim nauczaniu. Przez nicestwo rozumiał 
całkowitą zależność człowieka od Boga w istnieniu i działaniu238. Przez 
nędzę zaś brak tego, co człowiek posiadał przed grzechem pierworod-
nym, który naruszył istniejący w nim Boży porządek239. Wieloletni 
generał zmartwychwstańców zaznaczał, że nędza nie jest synonimem 
nicestwa, które istniało i przed grzechem, ponieważ stanowi niezbędny 
warunek stworzenia240. Nędza sprawia, że człowiek sam z siebie nie jest 
w stanie uczynić nic dobrego. Zrozumienie tej prawdy strzeże przed 
zarozumiałością i opieraniem się na sobie, które są największymi prze-
szkodami w oddaniu się Bogu241. Prawdziwy widok swojej nędzy (nie 
po ludzku pojętej, ale po Bożemu) uznawał za łaskę, którą otrzymuje 
się przez modlitwę242. Poznanie swego nicestwa wskazywał zaś jako 
233 P. Semenenko, Życie..., dz. cyt., s. 321. 
234 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 29 lipca 1922 r., cyt. za: ZM s. 171.
235 Por. P. Semenenko, Ćwiczenia…, dz. cyt., s. 10.
236 Por. P. Semenenko, Życie..., dz. cyt., s. 87.
237 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 20 lutego 1923 r., cyt. za: ZM s. 199.
238 M. Nadolska, Koncepcja prawdy w nauczaniu Piotra Semenenki CR, Warszawa 

2011, s. 100, mps (Archiwum UKSW w Warszawie)
239 Por. P. Semenenko, Mistyka…, dz. cyt., s. 9–10.
240 Por. P. Semenenko, Ćwiczenia… dz. cyt., s. 26.
241 Por. DR s. 81.
242 Por. LD s. 12.
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warunek zrozumienia prawdy, że człowiek sam z siebie jest niczym, 
a wszystko otrzymał od Boga. Rzeczywiste istnienie osoby zakonnej 
jest osadzone w Chrystusie, dlatego – jak nauczał – trzeba uwierzyć 
w osobę Pana Jezusa: we wszystko, kim On jest, we wszystko, co może 
uczynić, we wszystko, co On nam może dać243.

Piotr Semenenko uwrażliwiał, że człowiek może poznać swoje 
ograniczenia i nędzę, ale nie musi to oznaczać zdobycia pokory, wręcz 
przeciwnie – może napełnić się pychą, być niezadowolonym i zniechę-
conym, a nawet czynić Bogu wyrzuty za to, jakim jest. Taka postawa jest 
zaprzeczeniem prawdziwej pokory, która jest spokojnym zgodzeniem 
się na prawdę o sobie244. „Jest pokora, którą w nas prawda rodzi – przy-
wołuje zakonnik pouczenia św. Bernarda – i jest pokora, którą sprawia 
i zapala miłość; ta w uczuciu, tamta w myśli jest”245. Osoba zakonna nie 
może zatrzymać się na materialnej stronie pokory: stwierdzeniu własnej 
nędzy i nicestwa. Koniecznie musi dopełnić to stroną formalną, którą 
stanowi uznanie i zaakceptowanie prawdy o sobie246. S. Zofia poznając 
prawdę o sobie w kontraście do miłości Bożej napisała: „Im głębiej sta-
czam się w piekło swego grzechu, zepsucia i nędzy, tym przenikliwiej 
ściąga mnie i rani miłość Jezusowa”247. Jak zapewniał jednak s. Zofię 
sam Chrystus:

Ja się nie cofnę przed niczym – przyjdę do ciebie. Mnie nędza 
lub brak cnoty nie odstrasza, bo ja jestem miłością. Ja niebo 
sprowadzam do duszy twojej, ja niebo zamieniam na duszę 
twoją. [...] To milczenie nicości jest największą pieśnią chwały 
Mojej. Ja ci powierzam tajemnice królewskie248.

W myśl pouczeń Piotra Semenenki poczucie własnej nędzy ma 
także wymiar pozytywny – może być źródłem nadziei249. Bardzo jasno 
i obrazowo tłumaczy to w Dyrektorium o. Paweł Smolikowski:
243 Por. F. Grzechowiak, Wyjątki z Ćwiczeń Duchownych Ojca Piotra Semenenki, 

bmw, bdw, s. 5.
244 Por. P. Semenenko, Życie…, dz. cyt., s. 284.
245 Tamże. 
246 Por. P. Smolikowski, Rozmyślania wspólnie z Chrystusem Panem odbywane, 

Kraków 1924, t. II, s. 77–79.
247 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z listopada 1925 r., cyt. za: ZM s. 346.
248 Z. Czarnecka, Notatka ze Świąt Bożego Narodzenia 1924 r., cyt. za: ZM s. 315.
249 Por. P. Semenenko, Mistyka…, dz. cyt., s. 308–316.



72

Dobra matka kocha najbardziej to z dzieci swoich, które chore 
jest, ułomne, nieszczęśliwe. Boga tak dobrego, tak miłosier-
nego, nędza nasza musi nam zjednywać. Nędza nasza zwraca 
nas ku Bogu, bo wciąż potrzebujemy ratunku; a więc łączy nas 
z Bogiem250. 

W tym miejscu należy podkreślić, że skupienie się wyłącznie na ne-
gatywnych elementach kondycji duchowej człowieka byłoby – w myśl 
poglądów przedstawicieli duchowości zmartwychwstańskiej – oznaką 
niepełnego, jednostronnego myślenia, wykrzywiającego prawdziwy obraz 
relacji człowieka z Bogiem. „Uczucie swego niedołęstwa, maluczkości, 
niemocy – wyjaśniał Piotr Semenenko – jest dobre, zdrowe, konieczne, 
ale samo jedno jest tą jednostronnością, która zabija i niszczy harmonię 
organizmu duchowego”251. Akcentowanie wyłącznie nędzy nie byłoby 
prawdziwą pokorą, gdyż prawda o człowieku nie ogranicza się tylko do 
jego słabości, ale dotyczy również tego, że jest on „koroną stworzenia” i – 
wedle słów św. Ireneusza z Lyonu – „chwałą Boga”. Nie można pomijać 
łaski Bożej, która podnosi człowieka do zjednoczenia ze Stwórcą. 

Ten paradoks był obecny w życiu s. Zofii Czarneckiej, którą Chrystus 
wybrał po to, aby okazała się Jego moc, dlatego polecił jej radować 
się w chwilach słabości252. Ludzka ułomność nie odpycha Pana, wręcz 
przeciwnie, Bóg zniża się do swojego stworzenia i umacnia je, znając 
najlepiej niedoskonałości związane z jego naturą. „Zrozumiałam – 
zwierzała się s. Zofia swojej matce – że właśnie dlatego, żem tak bardzo 
nędzna, Chrystus mnie przygarnął bliżej Swego Serca, bo gdybym choć 
troszkę dalej od Niego była – to bym zginęła, przepadła”253. Młoda 
zmartwychwstanka szybko zrozumiała, że człowiek sam z siebie jest 
nicością, nic nie ma i nic nie może uczynić bez pomocy Bożej. Po-
kochała tę prawdę, gdyż na tym ponurym tle ludzkiej rzeczywistości 
ujrzała w całej pełni ogrom miłości Bożej. W liście do przełożonej 
z radością oświadczyła: 

Jestem szczęśliwa, szczęśliwa nad wyraz wszelki; bo mi się 
wszystko w radość zamienia, co z ręki Pana pochodzi. Vive 

250 DR s. 83–84.
251 LD s. 16.
252 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 1 sierpnia 1922 r.; cyt. za: ZM s. 168.
253 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 10 listopada 1920 r., cyt. za: ZM s. 111.
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Jesus! O! Jakże wielkim, potężnym, przeczystym jest Bóg mi-
łości, triumfujący w moim nicestwie, grzeszności i nędzy! Co 
to za szczęście – być niczym, co to za skarb– posiadać tylko 
grzech i nędzę, co to za rozkosz– żyć jedynie przebaczeniem 
i miłosierdziem Najświętszych ran Jezusowych!254 

Poznanie siebie było dla zakonnicy skuteczną pomocą na drodze 
do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Najbardziej intensywnym czasem 
odkrywania prawdy o sobie był dla s. Zofii okres nowicjatu, w którym 
siostry przygotowują się do złożenia ślubów zakonnych. Ten etap forma-
cji określiła jako „przewertowanie całej duszy do dna i korektę jej według 
myśli Bożej. [...] Dlatego to właśnie, Jezu mój – wyjaśniała – w miło-
sierdziu Swym dajesz nowicjat, bo nie można wyjść z siebie, zanim się 
nie przejdzie przez siebie, a śluby mają być momentem wejścia w życie 
z Jezusem, na czyn nakreślony Wolą Jego Przenajświętszą”255.

2.5. Duchowość wyrzeczenia

Wielki mistyk zakonu karmelitańskiego, św. Jan od Krzyża, uważał, 
że człowiek, który szczerze pragnie oddać się Bogu musi wyzbyć się 
wszystkich przywiązań i swojej woli, ponieważ w przeciwnym wypadku 
nie osiągnie zjednoczenia z Panem. Osobę skoncentrowaną na własnych 
żądzach porównywał do otwartego naczynia, w którym gorąca woda 
szybko stygnie, podobnie jak człowiek skupiony na pożądaniu rzeczy, 
traci żar i moc cnoty256. Doktor Mistyczny pouczał, że aby osiągnąć 
upragniony cel, którym jest całkowite zjednoczenie z Bogiem, ko-
nieczne jest ogołocenie się ze wszystkiego, co przeszkadza i obciąża 
umysł rzeczami drugorzędnymi. Ostrzegał także, aby nie mylić środka 
dojścia do celu z samym celem. W schemacie ogólnym Drogi na górę 
Karmel wyjaśniał: 

Aby dojść do smakowania wszystkiego, nie chciej smakować 
czegoś w niczym. Aby dojść do poznania wszystkiego, nie 

254 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 29 lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 324.
255 ZM s. 153.
256 Por. Jan od Krzyża, Noc Ciemna, Kraków 2002, I, 10, 1.
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chciej poznawać czegoś w niczym. Aby dojść do posiadania 
wszystkiego, nie chciej posiadać czegoś w niczym... Gdy za-
trzymujesz się nad czymś, przestajesz dążyć do wszystkiego... 
A gdy dojdziesz do posiadania wszystkiego, masz to posiadać 
nie pragnąc niczego257.

Podobną naukę dawał o. Piotr Semenenko jednej ze swoich peniten-
tek: „Im więcej będziesz ubogą – tłumaczył – tym On będzie bogatszym; 
a kiedy już nic nie będziesz miała, wtedy On będzie miał wszystko”258. 
Słowa te potwierdzają konieczność wyrzeczenia, by Chrystus mógł żyć 
i działać w osobie zakonnej w całej swobodzie. Doskonale rozumiała 
tę potrzebę s. Zofia Czarnecka. „Pragnę Jezusa – deklarowała – nie 
chcę siebie! A umrzeć sobie nie można bez śmiertelnej choroby swego 
»ja«. Tak właśnie jest chora dusza moja”259. W ten sposób odpowiadała 
Boskiemu Oblubieńcowi, który zachęcał ją do heroizmu wyrzeczenia. 
„Trwaj w tym akcie śmierci sobie – mówił – Ja cię posiadam dla Sie-
bie, czegoż ci potrzeba więcej? – Nagi akt nicestwa najwięcej chwali 
Boga”260. Proces umierania sobie Semenenko tłumaczył metaforycznie, 
odwołując się do historii Narodu Wybranego:

Dziecko, dziecko najdroższe, kiedyż ty się wydobędziesz z tej 
niewoli egipskiej swojego własnego „ja”, tego domowego faraona, 
który ci nie pozwala pójść do ziemi obiecanej życia zjednoczone-
go z Bogiem, tej ziemi prawdziwie mlekiem płynącej i miodem? 
Ale w Bogu nadzieja. On teraz tego faraona plagami nawiedza, 
a potem go zatopi w morzu Czerwonym, a ty się znajdziesz cała 
na drugim brzegu, zmartwychwstała i odnowiona, i zaśpiewasz 
Bogu Zbawicielowi twemu hymn chwały i dziękczynienia261.

S. Zofia dostrzegała konieczność ustawicznego umierania sobie, 
aby razem z Chrystusem zmartwychwstawać do nowego życia. Po-
znała, że największą przeszkodą na drodze zjednoczenia z Bogiem 
jest czynność własna262. W wierszu pt. Zbłąkana owca, ukazała, jak 
257 Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, Kraków 1998, I, 13, 11–12. 
258 LD s. 18.
259 Z. Czarnecka, Notatki osobiste, cyt. za: ZM s. 135.
260 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 10 kwietnia 1925 r., cyt. za: ZM s. 316.
261 MCB s. 118.
262 Por. LD s. 11.
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dusza, kierująca się własną wolą, opuszcza kotlinę woli Bożej i scho-
dzi na bezdroża grzechu, z których ratuje ją dopiero Dobry Pasterz263. 
Zmartwychwstanka rozumiała, że nawet mała domieszka własnej woli 
jest oporem wobec woli Bożej. W poufnej korespondencji ze swoją 
matką tłumaczyła jej potrzebę ustawicznej walki o zwycięstwo Jezusa 
w duszy: 

Ja już rozpoczęłam walczyć – a walka ta bardzo ciężka i bez-
ustanna, bo z wrogiem niedostępnym, gdyż z własnym „ja”; 
walka na każdą sekundę, bez wytchnienia, bo pomyśl, wszak 
każde choćby najdrobniejsze drgnienie woli, myśli, uczucia 
staje natychmiast wobec zagadnienia: Bóg czy ja? Ten wybór 
ciągły z miłości Chrystusa kosztem wyniszczenia siebie, to jakby 
nieustanne męczeństwo. Co za nędza, co za nicość natury, dla 
której dążenie duszy i serca do zjednoczenia się z Chrystusem 
jest cierpieniem na każdą chwilę264.

Jak widać po lekturze powyższych słów, można codziennie umierać 
bez rozlewu krwi. Taka śmierć jest bardzo bolesna i powolna, dlatego 
zwykło nazywać się ją „białym męczeństwem”. Jezus zapewniał o tym 
swoją wierną oblubienicę w słowach: „Możesz być męczenniczką bez 
krwi przelania”265, a także: „Ja chcę od ciebie drobnych pozytywnych 
aktów cichego heroizmu – nie ty je będziesz spełniała, ale daj, bym Ja 
je czynił w tobie”266.

Dojście do świętości i prawdziwej miłości wymaga pracy nad 
sobą – pracy, która w istocie powinna być współdziałaniem z łaską 
Bożą. S. Zofia stanowczo i konkretnie walczyła z własnymi wadami 
i słabościami. Nie ulegała zniechęceniu, ale powierzała się Bożemu 
miłosierdziu zgodnie ze słowami m. Jadwigi Borzęckiej, która radziła 
swoim duchowym córkom: 

Nie wybiegajmy naprzód, bo to czynność własna, z nią nie-
bezpiecznie wejść w stosunek – graniczy zbyt często ze znie-
chęceniem, a to stan duszy, który nie może się Panu podobać, 

263 Por. Z. Czarnecka, Jezus i dusza, Katowice 1926, s. 32.
264 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 6 lutego 1921 r., cyt. za: ZM s. 104.
265 Z. Czarnecka, Notatka z lipca 1922 r., cyt. za: ZM s. 169.
266 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 26 kwietnia 1925 r., cyt. za: ZM s. 318.
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bo Mu wprost ubliża brakiem ufności. Pan Jezus najlepiej wie, 
ile i kiedy nam potrzeba267.

S. Zofia była wierna Zbawicielowi we wszystkich okolicznościach 
życia, w każdej sprawie: wielkiej i małej, bo – jak sama stwierdzała 
– „choć drobiazgi życia same przez się są niczym, to jednak wierność 
Chrystusowi w drobiazgach życia jest świętością”268. Najprostsze 
posługi i obowiązki wypełniała z ogromnym oddaniem. Starała się 
w zwykłych, codziennych zajęciach odkryć miłość Boga i odpowiadać 
na nią osobistym zaangażowaniem. W wykonywaniu wyznaczonych 
obowiązków była dokładna i sumienna. Pracowała w skupieniu i roz-
modleniu, co było odpowiedzią na prośbę Jezusa, który życzył sobie, 
aby zawsze była sama z Nim – czy to pomiędzy ludźmi, czy pośród 
zajęć269. Wymagania względem młodej zakonnicy były bardzo rady-
kalne – Chrystus oczekiwał od niej heroizmu miłości i wyrzeczenia. 
W prywatnych zapiskach s. Zofii odnajdujemy taką notatkę: 

Nie wolno mi odtąd, o Panie, zaspokoić żadnego upodobania, 
żadnej chęci własnej. Jedyną normą życia ma być to, czego 
bezpośrednio przez wewnętrzne światła, żądania, napomnie-
nia wymagasz, o Jezu, co nakazujesz przez usta władzy i do 
czego zobowiązujesz przez Konstytucje. Jezu, widzę cały 
ogrom, odpowiedzialność, ciężar zobowiązań, które w tej 
chwili biorę na siebie... Żądaj, Jezu, wymagaj ofiary za ofiarą, 
a dasz wierność aż do męczeństwa! Przez miłosierdzie Twe 
nad duszą moją, daj mi łaskę, bym miłosierdzia nie miała nad 
naturą swoją!270

Piotr Semenenko wskazywał na konieczność wyniszczenia w sobie 
„starego człowieka”, aby mógł narodzić się człowiek „nowy”, podobny 
do Chrystusa. Do tej odnowy człowieczeństwa prowadzi umartwienie, 
które – jak już wcześniej zostało stwierdzone – jest koniecznością w ży-
ciu duchowym. S. Zofia Czarnecka pragnęła osiągnąć wzór świętości, 
267 J. Borzęcka, List do A. Sołtan z dnia 9 kwietnia 1900 r., w: tejże, Listy do Sióstr, 

dz. cyt., s. 17.
268 Z. Czarnecka, List do H. Lutosławskiej z dnia 19 grudnia 1920 r., cyt. za: ZM 

s. 109.
269 Por. Z. Czarnecka, Notatka z 1925 r., cyt. za: ZM s. 263.
270 ZM s. 148.
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w którym jedynym życiem duszy jest życie Chrystusa Pana. W jednym 
z listów zwróciła się do swojej przyjaciółki: 

Pomyśl, że to, co Chrystus budzi jako pragnienia najszczytniej-
sze dusz najbardziej Mu drogich, świętych – to u nas obowiązuje 
mocą reguły, mianowicie: dążenie do takiego życia miłością 
Bożą na Jego chwałę, by całkowicie umrzeć sobie na zmartwych-
wstanie w Chrystusie i zjednoczenie z Nim takie, o jakim mówi 
św. Paweł: „Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus271. 

S. Zofia pragnęła podejmować dodatkowe umartwienia, choć jak 
trzeba zaznaczyć, nigdy nie czyniła tego pochopnie i samowolnie, ale 
w duchu zgromadzenia i pouczeń Matki Fundatorki. Bł. Celina Bo-
rzęcka wskazywała na nadrzędne miejsce umartwienia wewnętrznego 
względem praktyk zewnętrznych: 

Gdy ciało moje słabe – pisała – cóż za niedorzeczność łamać 
się, nie spać lub nie odpoczywać! Tego Bóg od nas nie wyma-
ga... Ileż umartwień można dopełniać, czuwając nad sobą... 
A te wieczne uniewinniania siebie? Brak milczenia? Oto pole 
do umartwień!272. 

Temat umartwienia obecny był także w nauczania o. Pawła Smo-
likowskiego. Zakonnik przywoływał przykład osób, które pragnąc 
nadzwyczajnych umartwień nie przyjmują tych, które zsyła im Bóg, 
nawet jeśli są one równie uciążliwe. Takie zachowanie określał ego-
izmem i pragnieniem dogodzenia sobie. Jak widać nawet w kwestii 
umartwienia człowiek może szukać siebie i działać według swojego 
upodobania. Nawet w tak subtelnej i trudno dostrzegalnej formie speł-
niać swoją wolę, koncentrując się na sobie, nie na Bogu. Wobec tego, 
według wskazówek zawartych w Dyrektorium, zmartwychwstanka 
ma starać się działać w najczystszej intencji, zapominając o sobie i we 
wszystkim szukać Boga273.

S. Zofia bezpiecznie korzystała z dopuszczonych form umartwienia, 
zawsze mając na względzie osąd przełożonej, aby w niczym nie uchybić 
271 ZM s. 103.
272 DR s. 140–141.
273 Por. DR s. 92, 141.
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zakonnemu posłuszeństwu. Jezus łaskawie pouczał swoją służebnicę, 
że również pragnienie pokuty i umartwienia musi zostać poddane 
oczyszczeniu: „Stań na takim punkcie unicestwienia – mówił – abyś 
nie pragnęła ani cierpień, ani ekspiacji, bo to są wielkie dary Moje”274. 
Zakonnica zrozumiała zalecenie Pana i napisała, że „pokora tak każe 
zapomnieć o sobie, że nawet aktów upokarzających wzbrania”275. Cał-
kowita śmierć własnego „ja” nawet w rzeczach najświętszych – taki 
był dla s. Czarneckiej jeden z podstawowych punktów pracy nad sobą. 
Wszystkiego podejmowała się dla chwały Bożej, która, jak twierdziła 
bł. m. Celina, „cierpi nad małościami pochodzącymi ze świata, który 
sobie tworzymy około siebie, a w gruncie rzeczy tylko dla siebie”276.

„Nic z siebie i nic dla siebie”277– taką koncepcję umartwienia wyty-
czyła sobie s. Zofia z miłości do Jezusa. Była ona następstwem pouczeń 
o. Semenenki, aby nic nie czynić dla własnej uciechy, a za jedyną 
przyjemność uważać spełnianie woli Bożej278. Była to także odpowiedź 
na pouczenie m. Jadwigi Borzęckiej, która uwrażliwiała: „człowiek tak 
bardzo nędzny, a droga miłości własnej tak śliska i zawsze doprowadza 
do ścieżek krętych, wąskich, znajdujących się nad przepaścią. Módlmy 
się, by na nie nie trafić”279. Tylko Bóg, który wzywa do wyrzeczenia, 
zna głębię człowieczej ofiary. „Tyś się jeszcze nie rozpaliła, a już szu-
kasz popiołów?”280 – napisała Zofia do swej przyjaciółki. Nierzadko 
przecież ludzie doszukują się ofiary tam, gdzie jeszcze jej nie ponieśli. 
Pełna uniżenia zmartwychwstanka nie mówiła o wielkości swojej ofiary. 
Uważała się za nieużyteczną służebnicę z Ewangelii, która wykonała 
to, co miała polecone (por. Łk 17,10).

Za ważną płaszczyznę wyrzeczenia związaną z wyborem życia 
zakonnego należy uznać samotność. Jest ona zgodą na umieranie 
sobie nie tylko z perspektywy psychologicznej, co oznaczać może 
brak aktualizacji potencjalności związanych z życiem społecznym 
danego człowieka, ale przede wszystkim wyrzeczeniem się tego, co 

274 Z. Czarnecka, Notatka z marca 1925 r., cyt. za: ZM s. 261.
275 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 25 marca 1925 r., cyt. za: ZM s. 261.
276 C. Borzęcka, Notatka z dnia 28 czerwca 1884 r., w: ZiN s. 98. 
277 Z. Czarnecka, Notatka z jesieni 1923 r., cyt. za: ZM s. 276.
278 Por. P. Semenenko, Męka i śmierć..., dz. cyt., s. 171.
279 J. Borzęcka, Notatka z dnia 11 października 1897 r., cyt. za: tejże, Łaska..., dz. cyt., 

s. 49.
280 Z. Czarnecka, List do J. Wasilewskiej z dnia 17 lutego 1919 r., cyt. za: ZM s. 74.
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dobre, w imię wyższego dobra. Jest stworzeniem w sobie przestrzeni 
do intymnego spotkania z Jezusem, które absorbuje i angażuje całego 
człowieka. Stąd niegdyś mniszki i mnisi wołali: O, beata solitudo! 
O, sola beatitudo! (O, błogosławiona samotności! O, samotna szczę-
śliwości!)281. 

Paradoksalnie, samotność w życiu zakonnym jest realizowana we 
wspólnocie – z Bogiem i współsiostrami. Tak przeżywana jest inna, 
bardziej twórcza. Umacnia zażyłość z Chrystusem, który pośród ciszy 
przemawia do każdego, tak jak mówił do s. Zofii słowami: „Ja tęsknię do 
ciebie”282. Cisza i milczenie stwarzają możliwość ustawicznej modlitwy. 
Młoda zakonnica ceniła ciszę, którą uznawała za najpełniejszą pieśń 
przyrody: nie próżnię tonów, lecz idealną ich harmonię: „Czym cisza 
w dziedzinie dźwięku – pisała – tym białość w dziedzinie barwy”283.

Pośród tego wyciszenia s. Zofia zmagała się ze sobą w każdej dzie-
dzinie życia. „Walka obecnie w duszy – zanotowała – między pragnie-
niem serca i ducha, a wolą Twoją, Jezu!”284 Odchodziła od czynności 
własnej, cały wysiłek miłości kierując ku Bogu, aby już niebawem 
powtórzyć za św. Ignacym Antiocheńskim, że jej upodobania zostały 
ukrzyżowane i nie ma już w niej pożądania ziemskiego285. „Módl się – 
zwróciła się z prośbą do matki – abym wyzbyła się woli swojej, pragnąc 
jedynie chwały Bożej i módl się tak, jak już siostry tutaj się modlą, 
abym najprędzej mogła odpowiedzieć na wezwanie Boże i stanąć do 
służby z miłości ku Niemu i ludziom”286.

Śmierć własnego „ja” jest bez wątpienia trudna i bolesna, ale 
ci, którzy chcą pójść za Jezusem, są wezwani do zaparcia się 
siebie (por. Mt 16,24). Tylko ziarno pszeniczne, które wpadłszy 
w ziemię obumiera, według słów Zbawiciela, przynosi obfity plon 
(por. J 12,24). Pójście za Chrystusem nie może być egoistyczne 
i interesowne. Kto chce dzielić z Panem chwałę nieba, najpierw 
musimy podzielić Jego krzyż. „Dopóki praca i życie zakonne jest 
miłe, słodkie i łatwe – uwrażliwiała m. Jadwiga– tam nie ma ani 
281 J. Stabińska, Oblicza..., dz. cyt., s. 32.
282 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 2 listopada 1923 r., cyt. za: ZM s. 271.
283 Z. Czarnecka, List do J. Wasilewskiej z dnia 22 grudnia 1918 r., cyt. za: ZM 

s. 73.
284 ZM s. 150.
285 Por. Ignacy Antiocheński, cyt. za: KKK 1010. 
286 ZM s. 86.
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cnoty, ani zasługi”287. Z kolei bł. m. Celina dodawała: „Tu na ziemi 
uchwyćmy krzyż Pański i Jego świętą wolę, a to wszystko stąpając 
po ścieżkach ciągłego wyrzeczenia. To droga prawdziwych córek 
zmartwychwstania”288. 

2.6. Duchowość wynagradzania Bogu

Każdy grzech jest odrzuceniem miłości Boga i domaga się wy-
nagrodzenia, dlatego Syn Boży wciąż powołuje wybrane osoby, aby 
razem z Nim dobrowolnie współofiarowały się Ojcu Niebieskiemu. 
Piotr Semenenko tłumaczył, że Jezus powtarza w każdej duszy Swoje 
męczeństwo wewnętrzne, aby odpłacać Bogu Ojcu za grzechy ciała, 
nędzę ducha i bunt woli. Zatem zakonnica, która chce zjednoczyć się 
w cierpieniu z Jezusem, musi ponieść cząstkę ekspiacji przez ukrzy-
żowanie swojego „ja”289. Dopiero osobisty akt umartwienia otworzy 
ją na rzeczywistość wynagradzania Bogu za grzechy innych ludzi. 
S. Zofia Czarnecka rozumiała to powiązanie, dlatego w liście do swojej 
przyjaciółki H. Lutosławskiej wyjaśniała: 

Moim niebem teraz w duszy jest uciekanie się do stóp krzyża 
Chrystusowego, bo Chrystus dał mi zrozumienie Swej woli, bym 
całe życie swe zakonne oplotła wokoło krzyża, ażeby wielbić 
w Prawdzie i wynagradzać w Miłości wszystkie cierpienia 
i męki Chrystusowe poniesione za grzechy świata i moje przede 
wszystkim290.

Zbawiciel chciał wypisać w sercu młodej zakonnicy swoje imię 
właśnie cierpieniem291. Niecałe dwa miesiące przed złożeniem pierw-
szych ślubów czasowych zapytał ją: „Czy chcesz cierpieć dla Mnie?”292 
287 J. Borzęcka, List do J. Dutkiewicz z dnia 30 stycznia 1906 r., w: tejże, Listy do 

Sióstr, dz. cyt., s. 46.
288 C. Borzęcka, Notatka z dnia 8 marca 1893 r., cyt. za: tejże, Łaska..., dz. cyt., 

s. 73.
289 Por. ZM s. 295.
290 Z. Czarnecka, List do H. Lutosławskiej z dnia 19 grudnia, cyt. za: ZM s. 104-105.
291 „Ja Imię Moje wypiszę na sercu twoim cierpieniem”. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 

1 stycznia 1923 r., cyt. za: ZM s. 204.
292 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 19 czerwca 1922 r., cyt. za: ZM s. 165.
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Pytanie to było jakby preludium do głębszego i pełniejszego cierpienia 
– bardziej świadomego, przyjętego dobrowolnie i z konkretnie określo-
nym motywem. Z miłości do Jezusa młoda zmartwychwstanka pragnęła 
przyjąć wszystko, co poda Jego ręka. Dzięki ofierze – złączonej z jedyną 
ofiarą Chrystusa – w zakonnicy dokonywało się dopełnienie niedostat-
ków udręk Chrystusa dla dobra Kościoła (por. Kol 1,24). Pokutowała 
nie tylko za siebie, ale i za innych, motywowana zawsze miłością, 
która prowadziła ją do czynienia zadość woli Jezusa, wzywającego 
ją do wynagrodzenia: „Chodź, pociesz Mnie!”293, „Wynagradzaj Mi 
za bluźnierstwa”294, „Zawrzyj ze Mną przyjaźń ukrycia i wyłączności, 
nie opuszczaj Mnie, nie odchodź ani na chwilę od Męki Mojej i cier-
pienia. Ja pragnę w sercu twoim powtórzyć Ofiarę Moją za ludzkość 
całą, bądź wynagrodzeniem całopalnym, miłośnicą krzyża”295, „Tyle 
serc Mnie odrzuca, więc przygarnij Mnie do serca swego”296, „Ja dlatego 
cię mam, abyś mi była wynagrodzeniem”297. 

S. Zofia odpowiadała Jezusowi całkowitą dyspozycyjnością: „Czyń 
ze mną, co chcesz dla chwały Boga i dobra dusz zbłąkanych!”298 Nie 
raz deklarowała swoją gotowość i zgodę: „Jezu mój, oddaję całe życie 
moje na cierpienie; błagam Cię: daj mi udział w krzyżu Twoim, abym 
się całkowicie zjednoczyła z Tobą, dawała Cię, o Panie, duszom, 
a dusze dla Ciebie zdobywała”299. W notatce z dnia 24 czerwca 1922 r. 
utrwaliła rozmowę ze Zbawicielem. Na słowa Pana: „Wynagradzaj Mi 
za bluźnierstwa”, oznajmiła: „Wyznaję Ci, mój Jezu, dla zagłuszenia 
wszystkich bluźnierstw ziemi, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga żywego, 
żeś Panem i Odkupicielem świata”300. 

Bóg obdarzył s. Zofię wieloma widzeniami pasyjnymi. Nie raz 
zwierzał się jej ze swojego smutku. „Ja cierpię – mówił. – Czy to 
rozumiesz, czym jest dla Miłości Mojej utrata duszy, która jednym ze 
Mną być miała? A tyle takich dusz ginie”. Gdy zapytała, czym może Go 
pocieszyć, odpowiedział: „Bądź wierna. Czy wobec Mego cierpienia 

293 Z. Czarnecka, Notatka z 1922 r., cyt. za: ZM s. 166.
294 Z. Czarnecka, Notatki osobiste, cyt. za: ZM s. 165.
295 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 27 maja 1923 r., cyt. za: ZM s. 264.
296 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 3września 1923 r. cyt. za: ZM s. 195.
297 ZM s. 200.
298 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 29 lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 324.
299 ZM s. 147.
300 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 24 czerwca 1922 r., cyt. za: ZM s. 165.
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może się ostać twój ból osobisty?”301 „Patrz w Serce Moje – rzekł do 
niej innym razem. – Ludzie je ranią, weź także w serce swoje złość 
i niewdzięczność dusz ludzkich, poczuj w sobie Rany Moje... Ja chcę, 
abyś piła z kielicha Mojej goryczy”302. Innym razem przemówił: „Ratuj 
Mnie, wynagradzaj Mi bezdomność Moją, bo mieszkaniem Moim są 
dusze ludzkie, z których tyle Mnie wygnało”303. W kolejnym z widzeń 
ujrzała umęczonego Mesjasza. Tamtego dnia zapisała: 

Łzami Matki Najświętszej i wszystkich Świętych zmywałam 
krew z twarzy Jezusowej, miłością i zasługami Świętych wień-
czyłam umęczoną Głowę; szkarłatem krwi męczenników okry-
łam poszarpaną, brudną szatę Jezusową. A Jezus stał, patrząc 
ciągle z bólem niewypowiedzianym. Gdym Go pytała bezradna: 
Czego chcesz, Jezu mój? – Serce boli. Zrozumiałaś Mnie? Chcę 
serca twego, chcę ulgi, ratunku od ciebie”304. 

Punktem szczytowym odkupieńczej misji Jezusa Chrystusa była 
Jego ofiara krzyżowa, stąd ważnym elementem ekspiacji osoby zakon-
nej jest Eucharystia, która uobecnia to misterium. S. Zofia, jak każda 
zmartwychwstanka, pierwsze śluby złożyła podczas mszy świętej, czym 
wyraziła chęć włączenia całego swego życia w krzyżową i euchary-
styczną ofiarę Zbawiciela. Na dowód swojego oddania napisała: 

Za sprawą wielkiej łaski Bożej przepełnia teraz całą moją 
duszę pragnienie cierpienia dla Jezusa, cierpienia z miłości 
dla Niego, w ciągłej wierności woli Jego Najświętszej, bym 
mogła, jeśli Chrystus pozwoli, choć odrobinę wynagrodzić 
Mu niegodziwości moje i złość tego świata... Módl się, abym 
w Sercu Jezusowym, do którego mnie Chrystus ciągle bliżej 
przygarnia, zaginęła całkowicie, jako ofiara miłości na chwałę 
Boga305. 

Cierpienie na wzór Ukrzyżowanego doprowadziło ją do złożenia 
siebie w ofierze miłości, czego pragnęła od początku życia zakonnego. 
301 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 29 maja 1923 r., cyt. za: ZM s. 165.
302 Z. Czarnecka, Notatka z 15 czerwca 1923 r., cyt. za: ZM s. 266.
303 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 10 lipca 1923 r., cyt. za: ZM s. 265.
304 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 13 lipca 1922 r., cyt. za: ZM s. 167.
305 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 6 lutego 1921 r., cyt. za: ZM s. 106.
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Dnia 30 października 1923 r. dokonała heroicznego oddania potwier-
dzonego uroczystym aktem:

O Boże mój, Miłości moja, oddaję Ci się całkowicie, bez zastrze-
żeń. Oddaję Ci nicestwo moje, zwracam Ci całą moją wolność 
i samoistność, wyrzekając się woli własnej, sądu i działania, 
byś Ty, o Boże mógł we mnie wolę swoją najświętszą wypełnić 
dla chwały swojej.

O Jezu mój, Miłości moja, oddaję Ci wszystkie grzechy moje, 
całą moja złość, nędzę i zepsucie. Z ufnością ponurzam grzesz-
ną przeszłość moją w krwawych ranach Twego miłosierdzia 
i błagam Cię, o Jezu i Panie mój, zmień odtąd całe moje życie 
na nieustanną ofiarę miłości i męczeństwo wynagrodzenia.

O Duchu Święty, Miłości moja, oddaję Ci wszystkie łaski 
i dary Boże; używaj ich jako chcesz dla ratowania dusz bied-
nych grzeszników.

O Trójco Przenajświętsza, błagam niegodna, przyjmij miło-
siernie tę nędzną ofiarę z duszy, ciała, życia, cierpień, radości, 
śmierci i wieczności mojej. 

O Boże mój, przyzywam Cię nicestwem i nędzą moją. Zstąp, 
Panie, do duszy mojej, zatrać ją w sobie, zalej miłością i czyń, 
Panie, ze mną, co Ci się podoba, bom Twoja, o Miłości, Two-
ja niepodzielnie.

O Matko Niepokalana, wyproś mnie niegodnej łaskę, bym 
nigdy nie cofnęła tego aktu oddania i pozostała wierna miło-
ści Bożej.

Święta Tereso306, czuwaj nade mną, grzeszną307.

Możemy dostrzec podobieństwa do aktu ofiarowania św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Zarówno św. Teresa z Lisieux, jak i s. Zofia zrezy-
gnowały całkowicie ze wszelkiej samowystarczalności, powierzając 
się całkowicie przebóstwiającemu działaniu Miłości Miłosiernej308. 

306 S. Zofia Czarnecka miała szczególne nabożeństwo do św. Teresy od Jezusa. Sera-
ficzna Dziewica Zakonu Karmelitańskiego była jej szczególną patronką. S. Zofia 
uważała ją za mistrzynię życia wewnętrznego. Por. ZM s. 298.

307 ZM s. 268–269.
308 Por. J. Gogola, Mistycy i mistyka Karmelu, Kraków 2007, s. 154.
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Porównując sylwetki dwóch zakonnic, nietrudno zauważyć akcentu 
na uniżenie się Boga, który przez zbliżenie się do nich, rozbudzał w ich 
sercach wielkie i nieskończone pragnienia, których one same (jako istoty 
słabe i przemijające) nie były w stanie zrealizować. S. Zofia wyraziła 
tę niewytłumaczalną rzeczywistość słowami: „Jezus to sprawia, że dla 
rozradowania Jego Serca Najświętszego dusza mi rośnie, zda się ol-
brzymieje, aby ogarnąć pragnieniem cały bezmiar ofiary, wyniszczenia, 
którego Umiłowany mój łaknie”309.

2.7. Duchowość paschalna

Sercem charyzmatu zgromadzenia założonego przez Celinę i Ja-
dwigę Borzęckie jest tajemnica paschalna. Żaden człowiek nie jest 
pozbawiony słabości i przywiązań, które go ograniczają i zniewalają. 
Jest więc konieczne, aby ukrzyżował własną wolę i umarł dla swoich 
słabości, aby z Chrystusem powstać do nowego życia. „Mamy nadzieję 
i wierzymy mocno – podają posoborowe Konstytucje – że dzięki mocy 
Chrystusa, z miłości dla Niego, same sobie umarłe staniemy się uczest-
niczkami nowego, prawdziwego i wiecznotrwałego życia, którego On 
udziela wszystkim, którzy z Nim zmartwychwstają”310. Duchowość 
sióstr zmartwychwstanek w swojej najgłębszej formie jest właśnie 
duchowością paschalną.

Zdaniem ks. Piotra Semenenki zupełne oddanie się Bogu ma dwie 
strony: pierwszą jest śmierć sobie, drugą natomiast dopuszczenie do 
tego, aby Bóg żył w nas311. „Teraz łaski, łaski nad wszelkie łaski mi 
potrzeba – zanotowała s. Zofia Czarnecka – aby rzeczywiście przyszła 
ta śmierć upragniona, bym naprawdę skonała, ale nie pod ciężarem 
krzyża nędzy i miłości własnej, lecz na krzyżu miłości Bożej”312.

Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Podobnie: „Nie ma Jezusa 
bez krzyża”313, napisała s. Zofia w liście do mistrzyni nowicjatu s. Regi-
ny Gostomskiej. Jednakże krzyż Chrystusa ukazuje chrześcijanom cier-
309 ZM s. 320.
310 K 3.
311 Por. LD s. 18.
312 Z. Czarnecka, Notatki osobiste, cyt. za: ZM s. 135.
313 Z. Czarnecka, List do R. Gostomskiej z dnia 20 grudnia 1922 r., cyt. za: ZM 

s. 190.
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pienie i śmierć jako preludium lepszego życia, nieskończenie wyższego 
od egzystencji ziemskiej, ponieważ prowadzi do zmartwychwstania314. 
Życie z Jezusem to nie tylko radość Nazaretu, ale i trud Kalwarii. Aby 
dać s. Zofii udział w swojej chwale, Pan udzielił jej najpierw łaski 
uczestnictwa w tajemnicy swej męki. Wstąpienie do klasztoru ozna-
czało dla niej wejście na Golgotę. Jej Oblubieńcem, podobnie jak dla 
bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, był Chrystus, który od początku 
stał się dla obu zakonnic „Oblubieńcem krwi”315. 

S. Teresa Kalkstein wspominając swoją wyjątkową podwładną 
i mając na uwadze powyższy aspekt jej duchowości, zacytowała słowa: 
„Tabor dusz wielkich znajduje się na Kalwarii”316. Jako jej duchowa 
przewodniczka wiedziała przecież, że najbliższy sercu s. Zofii jest wła-
śnie Chrystus ukrzyżowany. W Nim młoda zmartwychwstanka utkwiła 
swój wzrok, z Nim współcierpiała, Jego miłowała. „Ty wiesz, że naj-
więcej kocham Jezusa na Krzyżu – pisała w liście do matki – proś więc 
o krzyż dla mnie, a wyprosisz mi Jezusa”317. Przebywając w Warszawie, 
często modliła się w kościele św. Krzyża, spoglądając z zamiłowaniem 
na stojącą przed wejściem figurę Chrystusa dźwigającego krzyż, który 
ona zwykła nazywać „najwznioślejszym pomnikiem miłości”318. 

Zbawiciel uczył swoją służebnicę cierpienia z miłości. Trudne do-
świadczenia choroby wykorzystywała więc do pogłębienia zażyłości 
z Panem, który w tym czasie hojnie udzielał jej nadzwyczajnych łask. 
„Patrz na Mój ból i zapalaj się miłością cierpienia”319 – wskazywał 
Jezus. Ona, zrozumiawszy przynaglenie Boskiego Oblubieńca, oznaj-
miła: 

„Łaknę duszą całą pełnego męczeństwa miłości, nie dlatego, 
bym chciała przez cierpienie dać Bogu świadectwo swej mi-
łości – nie! Ja Mu nic dać nie mogę, ale aby Pan Jezus mógł 
w mojej duszy przeżyć wszystko, co Mu potrzebne dla Jego 
chwały! A ponieważ jam bardzo wielka grzesznica i na świcie 
szerzy się tyle obrazy Boga, przeto Pan mój wiele przecierpieć 

314 Por. J. Warzeszak, Bóg Jedyny w Trójcy Osób, Warszawa 2006, s. 48.
315 P. Estrate, Miriam Święta Palestynka, Kraków 2008, s. 35.
316 ZM s. 133.
317 Z. Czarnecka, List do matki z 1922 r., cyt. za: ZM s. 144.
318 ZM s. 57.
319 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 29 listopada 1923 r., cyt. za: ZM s. 195.
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we mnie musi. O Jezu! Oddaję Ci się całkowicie! Cierp moim 
sercem, moją myślą, moją wolą, ile chcesz i jak chcesz, a mnie 
daj tylko kochać, kochać Cię miłością Twoją bez miary. Jedynym 
szczęściem moim jest krzyż Twej miłości, o Panie!”320 

Choroba unieruchomiła s. Zofię na tyle, że nie mogła chodzić 
na mszę świętą. Ostatnią Eucharystię przeżyła w kościele parafialnym 
21 października 1925 r., czyli około cztery miesiące przed śmiercią. 
„Może się domyślała – wspomina ten dzień siostra przełożona Teresa 
Kalkstein – a może była pewna, iż odtąd nie ona do Jezusa, ale Jezus 
do niej będzie przychodził, i że łóżko stanie się ołtarzem, na którym 
ona sama będzie sprawować swoją ofiarę, swoją mszę”321. Dla s. Zofii 
rozpoczął się wówczas okres cierpienia w ciszy i samotności. Prowa-
dziła życie prawie klauzurowe, oddane całkowicie bogomyślności. 
Nieprzerwana modlitwa była jej wyłącznym zajęciem, oparciem 
i umocnieniem.

Młoda zakonnica traktowała cierpienie jako jedną z największych 
życiowych łask. W liście do przyjaciółki napisała: „Ja ciężaru krzyża 
nie czuję, skoro nie ja go noszę, ale on mnie dźwiga...” – i dalej prosi 
o modlitwę, aby „[Pan Jezus – przyp. J.P.] wszystko, co zamierzył, 
jak najpełniej przeprowadził podczas tej choroby... dla chwały nieba 
i wielu, wielu dusz”322. Mesjasz zakomunikował jej, czego oczekuje: 
„Zamknij oczy na twoją śmierć fizyczną – objaśniał – oddaj ją do Mego 
rozporządzenia; wpatruj się jasno w wolę Moją: Ja chcę od ciebie w tej 
chorobie śmierci wewnętrznej”323. Konanie ciała uzupełniało konanie 
ducha, ogarniętego łaską oczyszczenia dla coraz doskonalszego ze-
spolenia z Jezusem.

Cierpienie i ból stawały się znakiem miłości i zupełnego oddania. 
Zmartwychwstanka pragnęła być podobna do Tego, którego kochała 
– do Ukrzyżowanego. Chciała, zgodnie ze wskazaniem o. Piotra Se-
menenki mieć z Nim wszystko wspólne: „wspólne cierpienie, wspólne 
poniżenie, wspólną chwałę, wspólny krzyż na ziemi, wspólne szczęście 
w niebie; wszystko, wszystko wspólne: serce, umysł, duszę, chęć, 
320 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z 29 lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 322.
321 ZM s. 343.
322 Z. Czarnecka, List do H. Lutosławskiej z dnia 11 listopada 1925 r., cyt. za: ZM 

s. 361–362.
323 Z. Czarnecka, Notatka z czerwca 1925 r., cyt. za: ZM s. 319.
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rozum, wolę, czas i wieczność; wszystko wspólne”324. Ufała Bogu 
jak biblijny Hiob, świadoma, że każde Boże działanie, choć trudne 
i tajemnicze, zmierza ku dobru: „On zna drogę, którą kroczę, z próby 
wyjdę czysty jak złoto” (Hi 23,10).

Jan Paweł II analizując zagadnienie cierpienia napisał, że należy 
ono z pewnością do tajemnicy człowieka i jest fundamentalnym do-
świadczeniem każdej osoby, które może stać się skutecznym środkiem 
zbliżenia do Boga. W liście apostolskim Salvifici doloris wskazał: 

To, co wyrażamy w słowie »cierpienie« wydaje się szczególnie 
współistotne z człowiekiem. Jest tak głębokie, jak człowiek – 
właśnie przez to, że na swój sposób odsłania głębię właściwą 
człowiekowi i na swój sposób ją przerasta. Cierpienie zdaje się 
przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym z tych 
punktów, w których człowiek zostaje niejako „skazany” na to, 
ażeby przerastał samego siebie – i zostaje do tego w tajemniczy 
sposób wezwany325. 

Temat ludzkiego cierpienia w odniesieniu do zbawczego cierpienia 
Chrystusa próbowała wyjaśnić także św. Teresa Benedykta od Krzyża. 
W obszernym studium Wiedza Krzyża (Kreuzeswissenschaft. Studie 
über Joannes a Cruce) – napisanym ku czci Doktora Mistycznego 
– rozważała m. in. zależność wewnętrznego doświadczenia mistycz-
nego w stosunku do zewnętrznego przeżywania cierpienia326. Edyta 
Stein ukazała chrześcijaństwo jako religię, która nadaje cierpieniu 
nowy sens dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Patronka Europy – sublimując wszelkie ludzkie cierpienie – poka-
zała jak wyzwala ono naturę ludzką i podnosi ją ponad nią samą do 
tego, co Nieskończone327. Mówiąc o „Wiedzy Krzyża” akcentowała, 
że nie jest to wiedza w tradycyjnym znaczeniu, ale „dobrze poznana 
prawda – teologia Krzyża – żywa, rzeczywista i oddziałująca, która 
324 P. Semenenko, Notatka dla osoby proszącej o wskazówki w uporządkowaniu życia, 

Stryszawa 2011, s. 9.
325 Jan Paweł II, List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvifici 

Dolores”, Rzym 1984, 2.
326 Por. J. Machniak, Odkrywanie Boga w ciemności, w: Światłość w ciemności, 

J.W. Gogola (red.), Kraków 2003, s. 16.
327 Por. I.J. Adamska, Geneza i zasadnicza treść dzieł Edyty Stein w ujęciu chronolo-

gicznym, w: Światłość…, dz. cyt., s. 273–293.
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zostaje zasadzona w duszy, odciska na niej swe piętno oraz określa 
jej całe postępowanie328. Dla karmelitanki bosej krzyż nie był celem 
samym w sobie, ale wskazywał na Jezusa, czyli nie kończył się bólem, 
śmiercią i rozpaczą, ale zmartwychwstaniem i życiem. Był wręcz 
symbolem największego aktu miłości, ponieważ wyrażał oblubieńczą 
miłość Chrystusa i Jego dobrowolne oddanie się oblubienicy, czyli 
każdemu człowiekowi.

S. Zofia Czarnecka była rozmiłowana w męce Pańskiej. Kontemplując 
umęczonego Zbawiciela szybko odkryła sens cierpienia. Błyskawicznie 
zrozumiała, że cierpienie przyjęte z miłością upodobnia ją do Ukrzyżowa-
nego Pana. „Módl się – prosiła matkę – aby mnie Jezus mój ustawicznie 
wspierał w drodze na Kalwarię, gdzie pragnę, by mnie ukrzyżował obok 
Siebie”329. Jak podkreślał Jan Paweł II, każdy człowiek może stać się 
uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa330. Codziennie do-
świadcza przecież różnego rodzaju trudów, które – zgodnie ze słowami 
apostoła Pawła – są nieustannym konaniem Jezusa w ludzkim ciele (por. 
2 Kor 4,10). Właśnie to, co bolesne i przykre, a przeżyte w duchu wiary 
i miłości może stać się wielkoduszną odpowiedzią na ewangeliczne we-
zwanie Nauczyciela: „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). 
Młoda zmartwychwstanka wpatrywała się w krzyżu, pamiętając jednak, 
że to nie on jest kresem paschalnej drogi, ale ramiona Zmartwychwstałego 
Pana. Potwierdziła tym samym prawdę, którą kiedyś zapisała bł. m. Ce-
lina Borzęcka: „można ukochać krzyż, ale dla Niego [Boga] tylko”331.

„Oddaj mi osobę twoją, a powtórzę w tobie Mękę Moją”332 – zapew-
niał Chrystus. Dlaczego Zbawiciel chciał podzielić się z nią cierpieniem, 
a nie pociechami? Cierpienie było bowiem najcenniejszym spośród 
Jego darów. „Dusza przez oddanie Mi się zupełne – wyjaśniał – wdziera 
się po prostu na krzyż, bo Ja daję jej wówczas udział w tym, co mam 
najdroższego – udział w Męce Mojej”333. S. Zofia już na początku życia 
zakonnego deklarowała, że pragnie żyć i cierpieć tylko dla Jezusa334. To 
328 Por. E. Stein, Wiedza Krzyża, Kraków 2005, s. 45–46.
329 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 6 lutego 1921 r., cyt. za: ZM s. 106.
330 Por. Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici”..., dz. cyt. 20.
331 K. Wójtowicz, Bogactwo... dz. cyt., s. 49.
332 Z. Czarnecka, Notatka z sierpnia 1922 r., cyt. za: ZM s. 175.
333 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 7 października 1923 r., cyt. za: ZM s. 194.
334 Por. ZM s. 118.
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było również życzenie i pragnienie innej wielkiej postaci Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstanek – bł. s. Alicji Kotowskiej335, męczennicy 
II wojny światowej, która w prośbie o przyjęcie do klasztoru napisała: 
„Pragnę żyć i umierać dla Chrystusa miłując Go nad wszystko, gdyż 
jest Miłością Najwyższą, Panem, Bogiem i wszystkim moim”336. Cóż 
za zbieżność i analogia w życiu tych dwóch młodych dziewcząt, które 
Zmartwychwstały Pan wezwał, aby razem z Nim przeszły przez krzyż 
i śmierć do zmartwychwstania i chwały. 

Współcierpienie z Chrystusem prowadziło s. Zofię do współzmar-
twychwstania z Nim (por. Rz 8,17), dlatego – jak zaznacza s. Maria 
Lucyna Mistecka – choć Bóg obdarzył ją wieloma widzeniami pasyj-
nymi, to jednak s. Czarnecka żyła pełnią całej tajemnicy paschalnej 
z wyraźnym ukierunkowaniem na zmartwychwstanie337. Potwierdzają 
to słowa Zbawiciela skierowane do młodej zakonnicy: „Chcę, abyś 
promieniowała światłem chwały Mojego Zmartwychwstania i lepiej 
jeszcze zrozumiała całą głębię tej cudownej tajemnicy”338. „W Zmar-
twychwstaniu – zapewniał ją Pan – jest wszystko: śmierć i życie, 
zniszczenie i triumf, to jest dokonanie cudu miłości”339. 

Zmartwychwstanie do nowego życia z Chrystusem wymagało cał-
kowitego oddania się Bogu. S. Zofia szybko zrozumiała to wymaganie, 
dlatego pisała:

Ufam, że jeżeli Pan Jezus już tak wielkie uczynił mi rzeczy, to 
nie dopuści, abym była niewierna, bo zakonnica może być tylko 

335 Alicja Kotowska urodziła się 20 listopada 1899 r. w Warszawie. Jako studentka 
medycyny służyła rannym w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Do 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek wstąpiła w lipcu 1922 r. Po ślubach 
zakonnych, złożonych 2 lutego 1924 r., podjęła pracę pedagogiczną w Warszawie. 
Jednocześnie studiowała chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1934 r. pełniła 
funkcję przełożonej placówki zgromadzenia w Wejherowie i dyrektorki tamtejszego 
gimnazjum. Za działalność wychowawczą, religijną i patriotyczną jej nazwisko 
znalazło się na liście osób przeznaczonych przez hitlerowców do likwidacji. Dnia 
24 października 1939 r. została aresztowana przez gestapo i osadzona w wejherow-
skim więzieniu. Rozstrzelana w lasach Piaśnicy 11 listopada 1939 r. Wyniesiona 
na ołtarze 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II, w gronie 108 
błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej. Por. M.L. Mistecka, 
Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 205–206. 

336 T.M. Florczak, Jak kropla..., dz. cyt., s. 31.
337 Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 203.
338 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 20 kwietnia 1924 r., cyt. za: ZM s. 314.
339 Z. Czarnecka, Notatka z kwietnia 1924 r., cyt. za: ZM s. 315.
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albo święta, albo niewierna. Nie można się mniej lub więcej 
oddawać Jezusowi – ofiarować się trzeba na przepadłe340. 

Osiągnięcie całkowitego zjednoczenia z Chrystusem jest istotą zmar-
twychwstańskiej koncepcji życia duchowego, którą, jak zauważa Stanisław 
Urbański, cechuje teologicznie uzasadniony chrystocentryzm. Zespolenie 
z Jezusem oznacza w pierwszej kolejności oczyszczenie natury człowieka 
z konsekwencji grzechu pierworodnego. Następnie ma miejsce współdzia-
łanie z łaską Bożą, aby dojść do momentu, w którym nastąpi w człowieku 
przewaga działania Bożego. Przemiana w Chrystusa nie dokonuje się 
na płaszczyźnie ontycznej, ale moralnej, oznaczając całkowite poddanie 
własnej osoby Zbawicielowi, prowadzące do duchowego zmartwychwsta-
nia, czyli śmierci dla grzechu i narodzin do życia nadprzyrodzonego341. 

S. Zofia Czarnecka wiedziała, że już nie należy do siebie, ale do 
Chrystusa – jest Jego zmartwychwstanką342. W tym zaprzeczeniu wszel-
kiej połowiczności przypominała Bogdana Jańskiego, który za główny 
cel postawił sobie zupełne i integralne odrodzenie się w Chrystusie. „Nie 
można być na pół chrześcijaninem – pisał – na pół pobożnym, na pół 
pokutować i niewielkim wysiłkiem zdobywać wieczność. Powinność 
główna, jedyna – oddanie się całkowicie Panu Bogu”343.

Przypieczętowaniem ofiarowania się Odkupicielowi były dla s. Zofii 
śluby zakonne. Z utęsknieniem czekała na chwilę, w której uroczystym 
aktem potwierdzi swoje oddanie. „Szczęścia mego wobec zbliżających 
się ślubów wypowiedzieć nie mogę – zanotowała – wiem tylko, że więk-
szego być nie może”344. Nic dziwnego, skoro powołanie zakonne to 
wielka łaska, którą Piotr Semenenko nazywał „miłością szczególnego 
wyboru”345, a. m. Teresa Kalkstein „pieczęcią wybraństwa”346 i najkrót-
szą, a zarazem najpewniejszą drogą do doskonałości347. Powołanie jest 
tajemnicą Boga, który wzywa człowieka, oczekując od niego świadomej 
i dobrowolnej odpowiedzi. Jest także tajemnicą wolności człowieka, 

340 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 24 maja 1921 r., cyt. za: ZM s. 128.
341 Por. S. Urbański, Duchowość…, dz. cyt., s. 175.
342 Por. Z. Czarnecka, List do matki z dnia 10 listopada 1920 r., cyt. za: ZM s. 111.
343 B. Jański, Wypisy…, dz. cyt., s. 32.
344 ZM s. 174.
345 LD s. 57
346 T. Kalkstein, Na straży Miłości i Prawdy…, t. II, dz. cyt., s. 369.
347 Por. Tamże, s. 372.
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który może odmówić Bogu i nie przyjąć Jego zaproszenia. Powołanie 
musi być realizowane w wolności, ponieważ „tylko wolny wybór może 
być szlachetnym początkiem prawdziwej miłości”348. 

Każde powołanie jest odpowiedzią na uprzedzającą miłość Boga. 
„Chcę z miłości do Pana, który pierwszy mnie umiłował”, deklaruje 
każda zmartwychwstanka składając śluby wieczyste. „Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem”– oznajmia Chrystus Swoim apostołom 
(por. J 15,16). W rozumieniu s. Czarneckiej Stwórca, nakreślając czło-
wiekowi drogę powołania, zsyła na nią strumienie swoich łask. Osoba 
nie może otrzymać tych darów na innej drodze, a pozbawiona ich, 
odczuwa pustkę, której nie może niczym zapełnić349. Stąd tak ważne 
jest, aby prawidłowo rozeznać swoje powołanie.

S. Zofia przekonana o słuszności drogi, którą obrała, nie mogła 
doczekać się chwili obłóczyn350. Obłóczyny są uroczystym i bogatym 
w symbolikę obrzędem założenia habitu, połączonym ze specjalnym 
nabożeństwem Słowa Bożego, który rozpoczyna okres formacji zwa-
ny nowicjatem. Postulantka zostaje ubrana w habit właściwy danemu 
zgromadzeniu. Gest publicznej zmiany stroju symbolicznie wyraża 
to, o czym pisał św. Paweł w Liście do Kolosan: „zwlekliście z siebie 
dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego” 
(Kol 3,9). 

S. Zofia, wyczekując chwili rozpoczęcia nowicjatu, w jednym z li-
stów tłumaczyła matce: 

Obecnie całą duszę moją pochłania myśl nieustanna, że przy-
bliża się ta wielka chwila obłóczyn, ten akt oddania się Panu 
Jezusowi wobec całego nieba i Kościoła. Matuś, ja tak pragnę 
i tęsknię do tej chwili, że to mi daje bezgraniczną ufność, iż Bóg 
mi nie odmówi tego szczęścia, choć jam tak niegodna łask tylu 
i pozwoli przywdziać habit święty... Błagaj, by Pan Jezus usu-
nął z mego serca i duszy wszystko, co nie jest Nim, aby dzień 
obłóczyn był dniem narodzin Jezusowych w mej duszy, by z tą 
chwilą uroczystą rozpoczęło się prawdziwe, rzeczywiste życie 
Jego we mnie351. 

348 P. Semenenko, Męka i śmierć..., dz. cyt., s. 165.
349 Por. Z. Czarnecka, List do J. Wasilewskiej z 1920 r., cyt. za: ZM s. 122.
350 S. Zofia Czarnecka rozpoczęła nowicjat dnia 15 sierpnia 1921 r. 
351 Z. Czarnecka, List do matki z dnia 24 maja 1921 r., cyt. za: ZM s. 127.
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Podobne odczucia towarzyszyły s. Zofii Czarneckiej przed złoże-
niem pierwszych ślubów: 

Mocą tego aktu chcesz mnie odwiecznie dla Siebie i tylko 
czekasz na to nędzne „tak” duszy, jak gdyby potrzebujesz od 
nicestwa jego przyzwolenia, aby nim ostatecznie przypieczę-
tować wolę Swą nad duszą, dając jej udział w życiu Swym 
na wieku! O Jezu mój, błagam Cię o tę łaskę, bym to „tak” 
w całej prawdzie i bez zastrzeżeń oddała Ci z duszy! Zniszcz 
wszystkie pragnienia, które na drodze tej stają, a nade wszystko 
daj ducha ofiary!352 

Piotr Semenenko określał profesję zakonną „drugim chrztem”. Uważał 
ją za początek nowego życia, za „nowe stworzenie w porządku łaski”353. 
Przez profesję rad ewangelicznych człowiek uroczyście dokonuje tego, 
co najszlachetniejsze, tj. całkowicie oddaje Bogu swoje jestestwo. Przez 
ten akt, zdaniem o. Piotra, przyszła zakonnica zostaje podniesiona do 
wyższego stopnia życia nadprzyrodzonego: „z dziecka Bożego staje 
się Jego oblubienicą, przyjaciółką, towarzyszką, a gdy Bóg jest Panem 
i Królem, ona u Jego boku będzie Panią i Królową”354. Takie rozumienie 
potwierdził s. Zofii sam Chrystus, mówiąc: „Kończysz dzieciństwo życia 
wewnętrznego. Śluby mają zamknąć duszę na życie tylko dla Mnie”355. 

Gdy s. Czarnecka rozważała wielkość i doniosłość ślubów, zatrwożyła 
się, czy będzie w stanie je złożyć i w jaki sposób to się dokona, ponieważ 
Jezus pokazał jej akt ślubów pod postacią hostii. Chrystus rozwiał obawy 
swojej oblubienicy, zapewniając ją: „Czytaj spokojnie – Ja ślubować będę 
za ciebie”356. Gdy pisała akt ślubów, usłyszała od Niego, do czego się 
zobowiązuje: „Ślubujesz, że będziesz moim pocieszeniem”357. Bezpo-
średnio po ich złożeniu Pan podzielił się z nią swoją radością w słowach: 
„Teraz mówię wieczności całej, żeś Moja”358. Pokazuje to, jak trwałym 
i nierozerwalnym węzłem są śluby zakonne oraz że wywołują w duszy 
niezatarty ślad oddania się Bogu. Co warte podkreślenia, nie ograniczają 
352 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 7 maja, 1922 r., cyt. za: ZM s. 153.
353 LD s. 67.
354 Tamże.
355 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 6 sierpnia 1922 r., cyt. za: ZM s. 175.
356 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 14 lipca 1922 r., cyt. za: ZM s. 167.
357 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 12 sierpnia 1922 r., cyt. za: ZM s. 176.
358 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 15 sierpnia 1922 r., cyt. za: ZM s. 176.
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się tylko do jednej decyzji, ale każdego dnia na nowo realizują się w cią-
głych zmaganiach i trudnych wyborach.

Piotr Semenenko porównywał śluby zakonne również do misterium 
paschalnego359. Jezus umarł na krzyżu z miłości do człowieka, oddając 
życie za swoich przyjaciół (por. J 15,13). Zakonnica umiera z miłości 
na innym krzyżu, tj. na krzyżu profesji zakonnej. Znajduje się tu wszyst-
ko – rozwija swą myśl wieloletni generał zmartwychwstańców – są 
drzewo i gwoździe, nie brakuje niczego. Jako drzewo wskazał samo 
życie zakonne, w którym człowiek zobowiązuje się wypełniać wszystkie 
wymagania Boże, dążąc do doskonałej miłości i całkowitego oddania. 
Gwoździami są śluby, które utwierdzają w powołanej zobowiązanie do 
tej formy życia. Ukrzyżowanie lewej ręki – według o. Piotra – tej mniej 
mocnej, symbolizuje ukrzyżowanie ciała, zmysłów i uczuć poprzez ślub 
czystości. Dla prawej ręki, silniejszej od lewej, przeznaczonej do walki 
i pracy, obrazującej umysł, rozum, bogactwo i wielkość, gwoździem 
jest ślub ubóstwa. Nogi, na których człowiek przemieszcza się i stojąc 
wydaje rozkazy są odzwierciedleniem woli, która zostaje ukrzyżowana 
ślubem posłuszeństwa. Gdy już serce, rozum i wola zostaną ukrzyżowa-
ne, potrzeba jeszcze, zdaniem Semenenki, śmierci, która zostanie zadana 
włócznią wyrzeczenia i zaparcia się siebie. Po śmierci następuje pogrze-
banie w nowym grobie, czyli klauzura, ale ta w znaczeniu wewnętrznym. 
Ten grób jest zawsze nowy – tłumaczy dalej zakonnik – gdyż nikt tam 
nie wchodzi. Następnie dokonuje się duchowe zmartwychwstanie, a więc 
kres wędrówki każdej siostry, kiedy razem ze św. Pawłem apostołem 
może zawołać: „Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus!” (Ga 2,20). 
Tę upragnioną chwilę poprzedza śmierć i pogrzebania siebie z dala 
od wszystkiego, co nie jest Bogiem, by w końcu zostać wskrzeszoną 
i zaśpiewać radosną pieśń zmartwychwstania360.

Wprawdzie s. Zofia Czarnecka nie dożyła uroczystości ślubów 
wieczystych, nie mniej jednak złożywszy śluby czasowe była na wieki 
zaślubiona Chrystusowi, ponieważ „śluby czynią się na zawsze; a jeśli 
są czasowe, to w intencji osoby je składającej są na zawsze złożone”361. 
Młoda zakonnica była zupełnie oddana Jezusowi. Jak pokazują jej pi-
sma, wszystko przyjmowała z całkowitym poddaniem się Jego woli: 
359 Por. LD s. 69.
360 Por. LD s. 69-73.
361 DR s. 63.
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„Niechaj wola Jego święta będzie uwielbiona – deklarowała – bom ja 
bez zastrzeżeń już własnością Pana, niech robi ze mną wszystko, co 
tylko chce”362. Doskonale oddana Chrystusowi, pragnęła jak najszyb-
ciej połączyć się ze swym Boskim Oblubieńcem. Żarliwie modliła się, 
aby ogień Bożej miłości strawił wszystko, co doczesne: „O Jezu mój, 
spal mnie w ogniu Twej miłości, abym nią prędko strawiona, mogła 
Cię w niebie uwielbić na wieki”363. Jej duchowe udręki były tożsame 
z odczuciami oblubienicy, o której w swoich poezjach pisał św. Jan 
od Krzyża. Wśród licznych strof śpiewu duszy dręczonej tęsknotą 
za widzeniem Boga czytamy: „Patrz, jak Ciebie pożądam/ W bólu rany 
otwieram/ Umieram, bo nie umieram!”364 

Podobne rozterki towarzyszyły św. Teresie od Jezusa, rozkochanej 
w Chrystusie karmelitańskiej mistyczce, ukochanej świętej s. Zofii 
Czarneckiej: „Ja tym umieram, że umrzeć nie mogę!”365 Jezus wyjaśniał 
młodej zmartwychwstance sens takich doświadczeń: „Tyś jeszcze nie 
mieszkanką nieba, ale już nie własnością ziemi, przeto trwaj w cier-
pieniu oczyszczenia przejściowego. Im wyższe ziszczam w twej duszy 
niebiańskie tajemnice, tym boleśniej chłoszczę cię każdą zależnością 
od ziemi”366. W tym kontekście s. Zofia stwierdziła: „Zrozumiałam, 
że życie moje jest ciągłym zamieraniem, każda chwila zbliża mnie do 
połączenia z Bogiem”367.

2.8. Ewangeliczne posłuszeństwo

Jak już zostało wypunktowane, charakterystycznymi cechami du-
chowości zmartwychwstańskiej są m. in.: zaufanie, szczerość i duch 
wiary. S. Zofia Czarnecka odznaczała się tymi przymiotami, co było 
szczególnie widoczne w jej usposobieniu do władz zakonnych. Stosu-
nek młodej zakonnicy do przełożonych był pełen szacunku i powagi. 

362 Z. Czarnecka, List do Matki Generalnej z dnia 22 stycznia 1925 r., cyt. za: ZM 
s. 254.

363 ZM s. 204.
364 Jan od Krzyża, Żyję nie żyjąc w sobie, w: tegoż, Dzieła, Kraków 1998, s. 90.
365 Teresa od Jezusa, Tęsknota za życiem wiecznym, w: tejże, Dzieła, Kraków 1995, 

s. 232.
366 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 12 kwietnia 1925 r., cyt. za: ZM s. 317.
367 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 2 stycznia 1925 r., cyt. za: ZM s. 316.
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Już na początku życia zakonnego zrozumiała ich szczególną rolę 
w klasztornej wspólnocie. Reguła Sióstr Zmartwychwstanek wymaga 
od przełożonych, aby wszczepiały w umysły sióstr swobodę dzieci 
Bożych, wlewały w ich serca pokój, w ich uczynki siłę i wytrwałość, 
a w ich dusze święte wesele. W myśl Reguły przełożona to zarazem 
matka i służebnica, pani i robotnica, która ma stać się wzorem dla 
całego zgromadzenia, dzięki czemu nie będzie miała żadnej trudności 
w prowadzeniu sióstr po drodze wymagań Bożych, niosąc przed innymi 
pochodnię prawdy oraz miłości i woli Bożej368.

Posłuszeństwo zakonne jest ze swej natury posłuszeństwem wiary. 
Oznacza to, że osoba zakonna nie powinna zatrzymywać się na mate-
rialnym wypełnianiu poleceń władzy, ale starać się wzbudzać w sobie 
nadprzyrodzoną motywację, która w posłuszeństwie przełożonym 
pomoże jej dostrzec posłuszeństwo samemu Bogu369. „Wola Zgroma-
dzenia – zapewniała s. Zofia – jest dla mnie wolą Bożą”370. 

Ewangeliczne posłuszeństwo nie może wynikać z postawy bierności 
wobec otoczenia ani być ucieczką od odpowiedzialności. Posoborowe 
Konstytucje Zgromadzenia postulują posłuszeństwo aktywne. Każda 
siostra powinna współpracować z przełożonymi w realizowaniu zadań 
wskazanych przez Opatrzność371. Dojrzałe posłuszeństwo nie zna bo-
wiem lęku przed autorytetem, chęci przypodobania się, szukania własnej 
korzyści lub uznania w oczach przełożonego372. W Kościele władza 
oznacza służbę, zgodnie z zaleceniem Jezusa: „Kto by między wami 
chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym; a kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, 
bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 43–45). 

S. Zofia była świadoma, że zasadniczym motywem ewangeliczne-
go posłuszeństwa jest pragnienie naśladowania Jezusa posłusznego 
swojemu Ojcu aż do śmierci. Młoda zakonnica poddawała się przeło-
żonym, bo miłowała wolę Boga. Nie czyniła tego w sposób ślepy czy 
368 Por. RG s. 37–38.
369 Por. J.W. Gogola, Posłuszeństwo zakonne: teologia i praktyka, w: tegoż (red.), 

Formacja zakonna, t. II, Kraków 1998, s. 20.
370 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 6 grudnia 1925 r., cyt. za: ZM s. 357.
371 Por. K 35.
372 Por. J.W. Gogola, Posłuszeństwo zakonne: teologia i praktyka, w: tegoż (red.), 

Formacja zakonna..., dz. cyt., s. 28.
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niewolniczy, ale w duchu miłości i prostoty, w stopniu, w jakim naka-
zują Reguła i Konstytucje. „Im wyraźniej dusza widzi w przełożonych 
Jezusa – zanotowała dnia 2 maja 1922 r. – tym więcej łask i światła 
za ich pośrednictwem odbiera”373. Jezus pouczał swoją służebnicę, aby 
zdała się na kierownictwo przełożonych, za pośrednictwem których 
daje jej to, co na daną chwilę pragnie utwierdzić w jej wnętrzu374. 

Zofia była szczególnie związana z s. Teresą Kalkstein, którą jako 
młoda dziewczyna poznała w domu sióstr zmartwychwstanek na war-
szawskim Sewerynowie. Od tamtego czasu dziewczyna była jej stałym 
i mile widzianym gościem. S. Teresa już wtedy poświęcała jej wiele czasu 
i uwagi. Kilka lat później, po pierwszych ślubach, gdy s. Zofia została 
oddelegowana do stolicy, to właśnie s. Kalkstein została jej przełożoną. 
W tamtym czasie młoda podwładna zdawała jej relacje ze wszystkiego, 
co konieczne, a co zawiera się w ślubie posłuszeństwa, ale nie tylko: 

Pan Jezus sam mnie przynagla – tłumaczyła – bym każdy stan 
swej biednej duszy składała przed oczyma Najukochańszej 
Siostry, bo mi po prostu Jej wzroku do spokoju i bezpieczeństwa 
potrzeba375. 

Jak zauważa s. Jadwiga Stabińska, zakonnica z wielkim zaufaniem 
otwierała się na kierownictwo przełożonej, nie tylko w celach for-
macyjnych, co nie jest często spotykane w klasztorach nie wyłącznie 
kontemplacyjnych376. Na potwierdzenie tego w korespondencji s. Zofii 
z przełożoną odnajdujemy takie słowa: „Siostro moja najdroższa, przed 
jedną, jedyną tylko Siostrą mogę stawać w całej nagiej prawdzie i ohydzie 
mojej nędzy”377, „Zbyt biedne i ciasne serce moje pojąć nie zdolne, jak 
można jak można tyle miłości okazać takiemu brudowi i nędzy”378. 

Szczególny charakter relacji z s. Teresą uwidocznił się w okresie 
choroby. Schorowana zakonnica przebywając poza wspólnotą jeszcze 
bardziej odczuwała, jak wielką łaską była dla niej obecność ukochanej 
siostry przełożonej. W kolejnym z listów pisze: 

373 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 2 maja 1922 r., cyt. za: ZM s. 143.
374 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 4 września 1922 r., cyt. za: ZM s. 186.
375 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 29 lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 322.
376 Por. KDZ s. 32.
377 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 309.
378 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 28 grudnia 1925 r.; CZZ – KT – 17. 



97

Pragnę powiedzieć najdroższej Siostrze Przełożonej, że ser-
cem całym, myślą stęsknioną i gorącą modlitwą ciągle jestem 
u Jej kolan. Nigdy jeszcze tak jasno, jak w obecnym oddaleniu 
i udręce, nie widziałam dotąd, czym z woli Bożej najukochańsza 
Siostra jest dla mnie nędznej... Jam nazbyt niegodna była tego 
szczęścia, by z Siostrą najdroższą być razem i wśród tak dobrych 
Sióstr, bom nie umiała korzystać z tych przeobfitych łask, pły-
nących ze słów i przykładu i z tej miłosnej cierpliwości379. 

Boleśnie oddalona od swej duchowej przewodniczki łączyła się 
z nią w modlitwie i oddaniu jedynemu Oblubieńcowi: „Chociaż Pan 
Jezus nie dał tej pociechy, by móc Siostrze Najdroższej ręce ucałować, 
prosząc o błogosławieństwo na życie pokuty i miłości, to jednak ani 
jedna chwila dzisiaj nie minęła, w której bym się nie czuła najściślej 
z najdroższą Siostrą złączona. Ufam, że to nie pycha mi dyktuje te słowa, 
lecz głębokie zrozumienie i przekonanie, że Pan Jezus w Sercu Swym 
mocen wszystko zjednoczyć”380. „Niechaj Pan nasz poprzez wszystko 
będzie uwielbiony! Dziękuję Mu nieskończenie za Siostrę Przełożoną, 
a Siostrze dziękuję za Niego”381.

Młoda podwładna zwierzała się swojej przełożonej ze wszystkich 
trudności, poddając się jej prowadzeniu. Obie wspólnie poszukiwały 
woli Bożej, słuchając siebie nawzajem z szacunkiem i wyrozumiałością. 
Jak zauważyła sama s. Teresa, stosunek s. Zofii do niej jako przełożonej 
był zawsze pełen wiary oraz miłości, a wraz ze zbliżającą się śmiercią 
stawał się coraz tkliwszy, serdeczniejszy382. Na dowód tego w książce 
pt. Zmartwychwstanka umieszcza długi fragment jednego z listów 
młodej zakonnicy: 

Dzisiaj święto Przewielebnej i ukochanej naszej Matki Funda-
torki, to też od chwili przebudzenia myślą, sercem i modlitwą 
trwam ciągle u nóg Najdroższej Siostry Przełożonej w dziwnej 
wspólnocie. Ja wiem dobrze, Najukochańsza Siostro, że moje 
zuchwalstwo i egoizm w stosunku do Najdroższej Siostry 

379 ZM s. 356.
380 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein, cyt. za: ZM s. 328.
381 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 31 grudnia 1925 r., CZZ – KT – 18.
382 Por. Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 21 stycznia 1926 r., CZZ – KT – 21; 

List do T. Kalkstein z dnia 29 stycznia 1926 r., CZZ – KT – 23; List do T. Kalkstein 
z dnia 4 lutego 1926 r., CZZ – KT – 24.
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przekracza wszelkie granice, ale z drugiej strony zdaje mi się, 
że byłoby to chyba bardzo niemiłe Panu Jezusowi, gdybym przez 
jakąś fałszywą pokorę uciekała od tych łask, jakimi poprzez 
miłość Najdroższej Siostry Pan Jezus tak hojnie mnie obdarza. 
Nie pytam więc, dlaczego Bóg pozwolił, że się moja grzeszność 
z Siostrą Najdroższą zetknęła, korzę się tylko w prawdziwym 
za to dziękczynieniu, wiedząc zarazem, iż niebo całe jasno ro-
zumie i wielbi Boga za to, że nas tak, jak ufam pomimo wszyst-
ko, w Sobie połączył na wieki. Czym dla Najdroższej Siostry 
Przełożonej w Jej życiu zakonnym była śp. Matka Fundatorka, 
tym samym i jeszcze znacznie czymś więcej jest dla mnie 
najnędzniejszej Ukochana Siostra Przełożona. Niepojęte są to 
zmiłowania Boże, ale zarazem jak najbardziej rzeczywiste383. 

S. Zofia była przepełniona wielką wdzięcznością – dla Boga i prze-
łożonej. Dla Boga – że postawił tak dobrą i oddaną osobę na drodze jej 
życia. Dla przełożonej – że z woli samego Jezusa stała się jej tak bliska 
i droga, towarzysząc jej duchowo na drodze całkowitego i bezwarun-
kowego oddania się Panu. Doceniając pomoc i prowadzenie s. Teresy 
Kalkstein, s. Zofia oczekiwała jej pomocy w przygotowaniu się do 
śmierci, która już powoli wyciągała do niej swoje ramiona:

Nie mogę przemilczeć przed Ukochaną Siostrą – zwierzała się 
w korespondencji – tego najgorętszego pragnienia duszy, którym 
ciągle wydzieram się do najdroższej Siostry Przełożonej o to, 
abym mogła z Nią razem przygotować się do śmierci. Siostra 
bowiem wie najlepiej, jak dalece moje oddanie się Panu jest 
nieszlachetne, skąpe i brudem zarosłe384. 

Młoda zmartwychwstanka nie domyślała się nawet, że s. Teresa sie-
bie raczej uważała za uczennicę, a ją za mistrzynię życia duchowego385. 
Wprawdzie, kierując się roztropnością starała się tego nie okazywać, 
ale w modlitwie dziękowała Bogu, że dane jej było spotkać na swojej 
drodze tak wyjątkową osobę. Relacja s. Zofii do przełożonej i autentycz-
ne posłuszeństwo zasadzały się na głębokiej zażyłości z Chrystusem. 
383 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 26 października 1925 r., cyt. za: ZM 

s. 352.
384 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein, cyt. za: ZM s. 358.
385 Por. Tamże, s. 306–307.
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Życie zakonne jest dyspozycyjnym naśladowaniem Zbawiciela, dlatego 
posłuszeństwo zakonne osób konsekrowanych ma zawsze charakter 
chrystocentryczny386.

2.9. Duchowość modlitwy

Modlitwa jest wyrazem życia duchowego człowieka. Ludzka poboż-
ność wyraża się w podejmowanych aktach modlitewnych. Rozmodle-
nie nie zależy od długości odprawianych modlitw, dlatego nie należy 
na siłę mnożyć praktyk religijnych, lecz intensyfikować je. Modlitwa 
nie może być ucieczką przed obowiązkami. Bóg jest obecny zawsze 
i wszędzie – to wypływające z wiary przekonanie znajduje się u jej 
podstaw modlitwy, w którą osoba zakonna może zamienić całe swoje 
życie. Modlitwa chrześcijańska jest ze swej natury nadprzyrodzona. Ma 
także charakter chrystocentryczny, gdyż jest wzorowana na Chrystusie. 
„Cała modlitwa nasza – naucza Piotr Semenenko – powinna się opie-
rać na wspólności z Chrystusem Panem, z którym razem iść możemy 
po drodze woli Bożej”387.

W duchowości zmartwychwstańskiej modlitwa jest głównym narzę-
dziem współdziałania z Bogiem388. S. Zofia Czarnecka modliła się dużo 
i wytrwale, pamiętając, że modlitwa wprowadza osobę zakonną w komu-
nię ze Stwórcą. Tęsknota za intensywnym życiem modlitwy doprowadziła 
ją do przekształcenia drobnych i prozaicznych nawet obowiązków w akty 
modlitewne. Jej zażyłość z Bogiem umacniała się w codzienności, dlatego 
żadna praca nie osłabiała jej więzi ze Zbawicielem. Modliła się każdym 
aktem wewnętrznym i każdą swoją czynnością. „Modlitwa ogarnęła jak 
płomień całą jej istotę – podają wspomnienia s. Teresy Kalkstein – spa-
lając ją na kadzidło uwielbienia wobec majestatu Bożego”389.

W życiu s. Zofii modlitwa wyznaczała szczególną przestrzeń mi-
stycznego doświadczania Boga. Pewnego dnia, wpatrując się w ubi-
czowanego Jezusa, usłyszała: „Aby się krew Moja nie zmarnowała, 

386 Por. II Sobór Watykański, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego 
„Perfectae caritatis”, Rzym 1965, 14.

387 P. Semenenko, Życie...,dz. cyt., s. 45.
388 Por. S. Urbański, Duchowość…, dz. cyt., s. 137. 
389 ZM s. 263.
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przyzwałem ciebie do Siebie”. Gdy zapytała Pana, co ma uczynić, od-
powiedział, aby zebrała ją modlitwą390. Inny razem Zbawiciel zachęcał, 
aby modlitwą walczyła z błędami i pychą ludzkiego umysłu391.

Z czasem modlitwa stała się dla zakonnicy również polem wal-
ki duchowej:

Walka straszna – zanotowała – tym straszniejsza, że im goręcej 
pragnę przetrwać, zwyciężyć siebie i pokusę, by Ciebie, Jezu, 
wywalczyć dla duszy, tym silniej szatan wykazuje, że przeciw 
Tobie walczę, Panie, pychą swoją Cię znieważam392. 

Jezus przenikał całą jej istotę i odpowiadał: „Utraciłaś wzrok swej 
duszy dla siebie, abym Ja tylko widział dzieło Swoje w tobie”393. I in-
nym razem: „Tyś jeszcze nie mieszkanką nieba, ale już nie własnością 
ziemi, przeto trwaj w cierpieniu oczyszczenia przejściowego. Im wyższe 
ziszczam w twej duszy niebiańskie tajemnice, tym boleśniej chłoszczę 
cię każdą zależnością od ziemi”394.

Doświadczenia nocy ducha powodowały u s. Zofii coraz większą 
tęsknotę za Umiłowanym, a pozorne poczucie odrzucenia i samotności 
sprawiały jej dotkliwy ból. Mimo przeciwności trwała przy Bogu aktem 
woli w aktywnym zawierzeniu Jego miłosierdziu. Było to oczyszczenie 
zmysłów, poprzedzające doskonalsze zjednoczenie z Bogiem. „Obda-
rowywać mogę duszę jeszcze nieoczyszczoną – tłumaczył s. Zofii sam 
Chrystus – ale oddać w pełni Siebie mogę duszy tylko opróżnionej 
z siebie”395. Młoda zakonnica z ufnością przyjmowała trudną naukę 
Ukrzyżowanego, dlatego dziękowała Mu za łaskę oczyszczenia: 

Jezu mój, bądź błogosławiony za ciemności, którymi spowiłeś 
mi duszę, bo choć Ciebie w nich nie widzę, lecz i siebie tracę 
sprzed oczu. Prowadź więc tak długo wśród tej czarnej nocy, 
póki nie zagubię samej siebie tak zupełnie, by się już nigdy nie 
odnaleźć w życiu396.

390 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 12 lutego 1923 r., cyt. za: ZM s. 196.
391 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 6 grudnia 1923 r., cyt. za: ZM s. 215.
392 Z. Czarnecka, Notatki nowicjackie z kwietnia 1922 r., cyt. za.: ZM s.138.
393 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 10 kwietnia 1923 r., cyt. za: ZM s. 316.
394 Z. Czarnecka, Notatki osobiste, cyt. za: ZM s. 318.
395 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 1 września 1923 r., cyt. za: ZM s. 270.
396 Z. Czarnecka, Notatki nowicjackie z kwietnia 1922 r., cyt. za.: ZM s.139.
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Wszystko się we mnie wydziera do Pana – zwierzała się s. Zofia 
swojej przełożonej – nie w tym celu, by Go posiąść dla siebie, lecz aby 
się w Nim zupełnie zatracić dla Boga. Najdroższa, Najukochańsza Sio-
stro, ja tęsknię do nieba całą nicością swego jestestwa, całym grzechem 
i nędzą swoją, ponurzoną w miłosierdziu Bożym – a zarazem wielbię 
Boga za to, że przywróciwszy mi tymczasem zdrowie, zamienia moje 
życie na powolne, przewlekłe konanie. Niech się wola Boża pełni!397 

Jak analizuje s. Jadwiga Stabińska, w dniach 19 grudnia 1922 r. 
i 5 stycznia 1923 r. s. Zofia Czarnecka przeżyła „zaślubiny miłości”, 
po raz pierwszy może w formie zaręczyn duchowych398. Nie mamy 
jednak bardziej obszernych informacji dotyczących tej łaski, poza krótką 
wzmianką, że odtąd s. Zofia złączyła się ze swoim Boskim Oblubieńcem 
węzłem trwałym i nierozerwalnym.

Dojrzewanie do coraz pełniejszego zjednoczenia z Jezusem dopro-
wadziło s. Zofię również do innej łaski, którą określiła „zaślubinami 
śmierci”399. Stanowiły one bliższe przygotowanie do spotkania z Panem 
w tajemnicy przejścia z tego świata. Śmierć miała zrodzić w jej duszy 
Jezusa400, dlatego nie mogła doczekać się tej upragnionej chwili401. 
W sercu miała pragnienie śmierci, rozumianej jako moment wyczeki-
wanego spotkania z Bogiem i pogrążenie się na zawsze tylko w Nim:

Śmierć to nie jest nic strasznego – zapewniała – ja myślę, że ży-
cie to jakby kielich, który mamy napełnić miłością do Jezusa, 
a kiedy już cały pełny, wtedy jedna kropla miłości, która już 
w kielichu miejsca dla siebie nie znalazła, powoduje śmierć – 
uniesienie z miłości!402 

Chrystus Pan utwierdzał ją w tym przekonaniu słowami: „Ja z utę-
sknieniem czekam na zupełne z tobą połączenie, przeto bądź wierna 

397 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z 1925 r., cyt. za: ZM s. 274.
398 Por. KDZ s. 50.
399 Por. ZM s. 204–205.
400 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 8 września 1923 r., cyt. za: ZM s. 267.
401 Podobne pragnienia są często spotykane u mistyków. Już św. Franciszek z Asyżu nazy-

wał śmierć swoją „siostrą”. Także wielka polska mistyczka, św. s. Faustyna Kowalska, 
pisała w swoim Dzienniczku: „O dniu jasny i piękny, w którym się spełnią wszystkie 
życzenia moje, o dniu upragniony, który będziesz ostatnim w życiu moim”. F. Ko-
walska, Dzienniczek, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2004, s. 825.

402 ZM s. 388.
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niezachwianie, bo wtedy prędzej się wypełni miara życia”403. Zbawiciel 
kilkakrotnie uprzedzał ją, że zada jej śmierć miłością404. Zapewniał 
ją, że dopełnia się miara Jego oddania – „Ja całą myśl Bożą nad tobą 
ziściłem w Sobie”405, „Tyś już mieszkanką nieba”406. Faktycznie, s. Zo-
fii kosztowała już darów niebieskich, jak choćby nadprzyrodzonego 
pokoju, który był zapowiedzią wiekuistego odpocznienia. 

Zobojętniała na wszystko, czyniła ofiarę nawet z rzeczy najświęt-
szych. Wiedziała, że w chwili śmierci będzie patrzeć tylko na Jezusa, 
dlatego wyznała, że gdyby nawet umarła bez pociech religijnych, to 
i w tym względzie zda się na Boga, którego wolę uważała za jedyną 
normę i jedyne szczęście407.

Wiem – deklarowała w rozmowie z s. Teresą Kalkstein – że Pan 
Jezus trzyma dla mnie w ręku uzdrowienie, chorobę lub śmierć. 
Ale gdybym nawet mogła, nie otworzyłabym oczu, aby spoj-
rzeć, co mi daje, lecz na ślepo, z zamkniętymi oczyma przyjmę 
wszystko408. 

Miłość doprowadziła ją na szczyt „świętej obojętności”. Bóg oczy-
ścił ją z wszelkiego przywiązania. „Nic się nie modlę, tylko leżę tu, 
bo tak Pan Jezus chce”409 – rozeznała osłabiona cierpieniem. Pozbawio-
na sił czekała na śmierć, która wedle obietnic Jezusa, miała całkowicie 
otworzyć jej duszę na Niego i zamknąć ją w jedynym Słowie410.

W Wielki Piątek 1923 r. – jak podaje s. Teresa Kalkstein – s. Czarnec-
ka wyraźniej niż kiedykolwiek odczuła zbliżający się kres. Pod koniec 
życia otrzymała charyzmatyczny dar proroctwa– przyśniła się jej własna 
śmierć. Jednej z opiekujących się nią kobiet oznajmiła, że „skończy 
na jej rękach”411; drugiej zaś, że jej śmierć nastąpi w Zakopanem, po-
nieważ „tak chce Pan Jezus”412.

403 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 29 grudnia 1924 r., cyt. za: ZM s. 271.
404 Por. Z. Czarnecka, Notatka osobiste, cyt. za: ZM s. 201.
405 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 12 kwietnia 1925 r., cyt. za: ZM s. 317.
406 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 31 maja 1923 r., cyt. za: ZM s. 271.
407 Por. ZM s. 377.
408 Tamże, s. 375.
409 Tamże.
410 Por. Z. Czarnecka, Notatka z dnia 11/12 kwietnia 1925 r., cyt. za: ZM s. 317.
411 KDZ s. 50.
412 Tamże.
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Śniła mi się przed kilku dniami moja śmierć – napisała w liście 
do siostry przełożonej – Przyszła ona całkiem nagle i niespo-
dziewanie. Nikt tego nie oczekiwał. W nocy dostałam nagłego 
krwotoku. I co za chwila szczęśliwa! Ale to nie była śmierć, to 
była jakaś cudowna ekstaza!413 Pan Jezus stanął przede mną, 
wyciągając ku mnie Swe Boskie Ramiona, a ja z zachwytu 
rozchyliłam ręce, załamałam je i padłam w Serce Boże na całą 
wieczność!414

Bezgraniczne oddanie Bogu aż po zupełne ogołocenie – oto wzór, 
jaki s. Zofia Czarnecka zostawiła po sobie Zgromadzeniu Zmartwych-
wstanek. Skoro podzieliła z Panem mękę i śmierć, możemy mieć nadzie-
ję, że razem z Nim cieszy się chwałą nieba i szczęściem zbawionych. 
Zmarła w opinii świętości, budząc podziw dla swojego krótkiego, ale 
jakże przebogatego duchowo życia.

Po śmierci swojej podwładnej s. Teresa Kalkstein zwróciła się do 
matki generalnej Antoniny Sołtan słowami: 

Tyle miałabym do powiedzenia najdroższej Matce o tej duszy, 
która jak promień słońca przeszła przez życie i »w krótkości 
wypełniła czasów wiele«. Tak, że ponad żalem lub smutkiem 
z utraty takiego członka Zgromadzenia górować musi wdzięcz-
ność, uwielbienie dla Pana Boga na widok tego, co On w niej 
zdziałał i do czego ją doprowadził415.

Przełożona generalna poinformowana o śmierci młodej zakonnicy 
odpowiedziała: 

Jesteśmy pod ciosem śmierci naszej drogiej siostry Zofii. Była 
chlubą Zgromadzenia, któremu całym sercem była oddana. Jej 
niepospolite zdolności umysłowe rokowały wielkie nadzieje... 
ale Bogu inaczej się spodobało, ona była już święta, miłość Boga 
ją trawiła, i Bóg ją zabrał. Ogólnie uważają s. Zofię za świętą; 

413 Zdaniem s. Jadwigi Stabińskiej, autorki biografii mistycznej s. Zofii Czarneckiej, 
można przypuszczać, że młoda zakonnica dostąpiła przed śmiercią ekstazy. Por. 
KDZ s. 50.

414 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein, cyt. za: ZM s. 376.
415 T. Kalkstein, List do A. Sołtan z dnia 12 lutego 1926 r., cyt. za: M.L. Mistecka, 

Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 204.
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w mieście, to jest w Warszawie tak mówią i modlą się do niej 
i za nią416.

Arcybiskup Józef Teodorowicz w liście kondolencyjnym skierowa-
nym do s. Teresy Kalkstein z kolei krótko i trafnie określił duchowość 
zmarłej zakonnicy: „dusza ta płonęła ogniem miłości i nie mogło być 
inaczej, spalić się musiała”417. Swoje uznanie dla s. Zofii wyraził także 
jeden z jej spowiedników. W liście do siostry przełożonej dał świadec-
two jej wyjątkowej sylwetki duchowej: 

Śmierć Siostry Zofii jakżeż mnie uradowała! Jestem przekona-
ny – wyznał kapłan – że w niej Pan Jezus z radością rozgościł 
się i wziął do Siebie. W tej chwili łzy kapią mi z oczu, kiedy 
sobie wspominam na jej duszę. Zawsze podziwiałem jej stałe 
zdecydowaną wolę ujarzmiać miłość własną i po jej trupie iść 
zwycięsko do zjednoczenia z Bogiem. Ujarzmienia miłości wła-
snej nie uważała za ofiarę w ogóle, ale za szczęście – nie było 
tam ani cienia wahania, kompromisów jakichś lub targów, jak to 
się często dzieje, a to daje miarę, jak ona musiała kochać Boga 
i jak ją za to musiał kochać Pan Jezus. To była dusza istotnie 
święta... Nie wiem kiedy i czy w ogóle będę Siostrą Zofią418.

Kolejnym kapłanem, który zdumiewał się nad życiem młodej za-
konnicy, był o. Piotr Żaczek OP, który w liście do s. Teresy Kalkstein 
zwrócił uwagę adresatki na wielką łaskę, jaką było dla przełożonej 
prowadzenie tak wspaniałej osoby:

Szczęśliwa Siostro – zwrócił się do s. Teresy – która miałaś to 
szczęście być Matką duchowną i Przewodniczką tak pięknej 
duszy! Szczęśliwe dobre Siostry sewerynowskie, które miały 
szczęście obcować z Nią na ziemi... Mam nadzieję pewną, 
że to będzie pierwsza zmartwychwstanka na ołtarzu. O to 
Boga proszę, żeby objawił wolę Swoją Swoim cudownym 
sposobem419.

416 A. Sołtan, Listy do M. Zubylewicz z dnia 22 lutego 1926 r., cyt. za: M.L. Mi-
stecka, Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 203–204.

417 Z. Czarnecka, List do T. Kalkstein z dnia 13 lutego 1926 r., cyt. za: ZM s. 275.
418 ZM s. 276.
419 P. Żaczek, List do T. Kalkstein z dnia 23 lutego 1926 r., cyt. za: ZM s. 391.
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S. Zofia była budującym przykładem także dla osób świeckich. 
Wydany tomik poezji autorstwa młodej zmartwychwstanki otrzymał 
bardzo dobrą recenzję od krytyka literackiego, który uznał go za lite-
racko wartościowy, a przy tym duchowo ubogacający:

Zofia Czarnecka odeszła w kwiecie lat z tego świata, a po jej 
krótkim życiu pozostała świetlista smuga poezji, o charakterze 
poufnym, odmykającym przed nami tajemnicę tej miłującej Boga 
i Bogu oddanej duszy... Do takich „dusz wybranych”, zabłąkanych 
wśród nas lub posłanych umyślnie dla spełnienia tajemniczej 
misji, należała dusza Siostry Czarneckiej, pełna słodkiej miłości 
i nieukojonej tęsknoty do Boga. Czytając te poezje, zaczynamy 
rozumieć, że ten strój zakonny to nie przypadek, nie ucieczka od 
życia pod wpływem doznanych zawodów, lecz powołanie istotne, 
płynące z tych tajemniczych, mistycznych źródeł, które moją moc 
czynienia człowieka szczęśliwym w śmierci i przez śmierć... Mo-
dlitwą o zbawienie, o rychłe a ciche odejście z tego świata, o powrót 
do Boga, jako o jedyne, prawdziwe szczęście są poezje młodej 
zakonnicy. Zapewne, trudno zrozumieć tę tęsknotę do śmierci, to 
pragnienie porzucenia ziemskiej skorupy ludziom, dla których ta 
skorupa jest wszystkim, ale „niezbadane są drogi ducha.” Ten duch 
płonie też przed nami na kartach tej książeczki, jak lampa oliwna 
w kościele, i mimowolnie lgniemy do jego blasku i w tych pełnych 
prostoty, dźwięcznych wyrazach, uszykowanych w poprawnym, 
znamionującym kulturę estetyczną wierszu, odnajdujemy pokrze-
pienie i pociechę. Więcej jeszcze – odnajdujemy także drogę, którą 
zgubiliśmy, a której uczył nas pacierz matki420.

Siostra Czarnecka dążyła do świętości ze względu na Chrystusa. Nie 
było w niej nic z egoizmu i pychy, które w dążeniu do doskonałości 
chcą zwrócić na siebie uwagę innych:

Pragnę być Twoją świętą – prosiła Jezusa – świętą w ukryciu, 
tylko dla Ciebie... Jezu mój i Panie, niech nasza miłość wspólna, 
wzajemnie zdobywcza, wzajemnie ofiarna, pozostanie tajemnicą 
na wieczność dla nieba421.

420 Z. Dębicki, Poezje zakonnicy, „Kurier Warszawski”, 13.07.1927, cyt. za: ZM s. 285.
421 Z. Czarnecka, Notatka z dnia 26 lipca 1925 r., cyt. za: ZM s. 321. Można tu wspo-

mnieć, że podobne pragnienie gościło w sercu bł. s. Alicji Kotowskiej: „Czyż to nie 
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wszystko jedno, gdzie ciało będzie leżało? Chciałabym nawet, żeby nikt o mnie nie 
wiedział. Przecież chodzi o to, żeby móc połączyć się z Bogiem. A to jest wszędzie 
możliwe…i we wszystkich okolicznościach… W Nim żyć, zatopić się jak kropla 
wody w oceanie Jego miłosierdzia, to wielkie moje pragnienie...” A. Kotowska, 
cyt. za: T.M. Florczak, Jak kropla..., dz. cyt., s. 105–106.
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Zakończenie

Celem autorki było ukazanie czytelnikom duchowości s. Zofii 
Czarneckiej oraz zachęcenie do zgłębiania tematów związanych 
z charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. 
Publikacja może stanowić punkt wyjścia do zapoznania się z podsta-
wowymi pojęciami teologii życia konsekrowanego oraz duchowości 
zmartwychwstańskiej. 

Niniejsza praca dała możliwość wnikliwszego opisu tożsamości 
duchowej s. Zofii Czarneckiej, nierozerwalnie związanej z duchem 
zmartwychwstańskim. Teza postawiona na początku pracy została 
potwierdzona, o ile tylko umożliwiały to zgromadzone materiały. 
Udało się przedstawić realizację paschalnego charyzmatu w życiu 
młodej zakonnicy, która interioryzując poszczególne jego elementy, 
aktualizowała go we własnym życiu, wydając błogosławiony plon 
świętości. Dzięki temu stała się wzorem życia tajemnicą paschalną dla 
każdej zmartwychwstanki.

Charyzmat każdego instytutu życia konsekrowanego jest darem 
Bożym. Założycielkom Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa, bł. m. Celinie Borzęckiej i Sł. B. m. Jadwi-
dze Borzęckiej został powierzony charyzmat paschalny, który kolejne 
pokolenia sióstr starają się wiernie realizować i ubogacać osobistym 
doświadczeniem relacji z Bogiem.

Powołaniem sióstr zmartwychwstanek jest głoszenie światu prawdy 
o miłości Boga – miłości uprzedniej, bezwarunkowej i niezmierzonej. 
Poznanie tej prawdy prowadzi każdą z sióstr do przyjęcia miłości 
Bożej, a następnie do wielkodusznej odpowiedzi na nią całym swoim 
życiem. 

Zgromadzenie uczestniczy w szczególny sposób w misterium pas-
chalnym Chrystusa, w którym najpełniej objawiła się miłość Trójcy 
Przenajświętszej, zarówno do pojedynczego człowieka, jak i całej 
ludzkości. Mocą Ducha Świętego siostry oddają się Bogu w swojej 
codzienności, realizując paschalny charyzmat zgromadzenia, oparty 
na miłości wierzącej w Miłość, wierze w zmartwychwstanie i nadziei 
przyszłej chwały. 
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Przez wyrzeczenie się wszystkiego, co oddziela od Boga, siostry 
zmartwychwstanki podążają za Zbawicielem „przez krzyż i śmierć do 
zmartwychwstania i chwały”. Umarłe dla grzechu zmartwychwstają do 
nowego życia w Chrystusie. Przykład życia i działania czerpią z Ma-
ryi, która dla każdego chrześcijanina jest wzorem najdoskonalszego 
zjednoczenia z Bogiem i zupełnego poświęcenia się sprawom Króle-
stwa Bożego. Siostry, przemienione Bożą miłością oraz utożsamione 
z paschą Jezusa, pragną osiągnąć całkowite zjednoczenie z Panem do 
tego stopnia, by móc za św. Pawłem apostołem zawołać: „Żyję ja, już 
nie ja, żyje we mnie Chrystus!” (Ga 2,20). 

Życie s. Zofii ukazuje, że zjednoczenie z Chrystusem jest gwaran-
tem spełnienia i szczęścia, które, wedle myśli m Celiny Borzęckiej, 
można znaleźć jedynie w Bogu. Młoda zakonnica odchodziła do Pana 
szczęśliwa i pełna wdzięczności dla Boga i zgromadzenia. W liście do 
matki generalnej pisała:

Jakże tu nie dziękować, Matko moja najdroższa, skoro, rozumiejąc 
dobrze, iż mnie się to tylko należy, abym była precz odrzucona, 
ja czuję, że jestem kochana i to tak jeszcze kochana; zasługując 
jedynie na potępienie, widzę ciągle rosnący łańcuch zmiłowań 
Przewielebnej Matki i w ogólne całego Zgromadzenia nad nędzą 
i słabością moją. Tutaj już słów na wyrażenie wdzięczności nie 
staje. To też, Przewielebna i najdroższa Matko, we mnie już 
wszystko milknie i cichnie, oddaję się tylko na ślepo, zupełnie 
na przepadłe Panu Jezusowi i jestem spokojna i szczęśliwa422.

S. Zofia Czarnecka zmarła w wieku zaledwie 29 lat, a mimo to Pan 
doprowadził ją na wyżyny mistycznego zjednoczenia. Jej życie jest 
najlepszym dowodem na słuszność słów o. Piotra Semenenki, który, 
mając na uwadze nieskrępowanie działania Bożego w prowadzeniu 
i uświęcaniu dusz, wyjaśniał: „Wydarza się nieraz, że w chwili wy-
konania zewnętrznej profesji dusza już przebyła on czas, w którym 
wykonała profesję ową wewnętrzną i istotną”423.

Zostawiła po sobie wzór heroicznego życia charyzmatem swojego 
zgromadzenia. Chociaż Bóg obdarzył ją wieloma widzeniami pasyj-
422 Z. Czarnecka, List do A. Sołtan z dnia 27 października 1925 r., cyt. za: ZM 

s. 369.
423 LD s. 55.
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nymi, to jednak, jak zauważyła s. Maria Lucyna Mistecka, s. Zofia 
żyła pełnią całej tajemnicy paschalnej, z wyraźnym ukierunkowaniem 
na zmartwychwstanie424. Zdaniem abpa Józefa Teodorowicza, oddanego 
przyjaciela zmartwychwstanek, który wielokrotnie spotykał się z s. Zo-
fią, duch Zgromadzenia przejawiał się w jej życiu w najpełniejszym 
świetle425.

Podsumowując, całe życie i posługa s. Zofii Czarneckiej były 
przepojone duchem zgromadzenia i miały wyraźne odniesienie do 
duchowości zmartwychwstańskiej. Analizując prywatne pisma s. Zofii, 
można stwierdzić, że największe oddziaływanie na jej życie duchowe 
miał system ascetyczno-mistyczny o. Piotra Semenenki oraz spuści-
zna Matek Założycielek – Celiny i Jadwigi Borzęckich. Bezgraniczne 
rozmiłowanie w Chrystusie oraz ofiarne oddanie się w Nim Bogu 
Ojcu, bliźnim i wspólnocie zakonnej może stanowić wzór dla każdej 
zmartwychwstanki. S. Zofia bowiem, jak mało kto, potrafiła pogo-
dzić kontemplację z apostolstwem słowa i czynu426. Była świadoma, 
że miłość Boga obejmuje całego człowieka w każdej okoliczności 
życia, dlatego wsparta Jego łaską osiągnęła swój cel: zjednoczyła się 
z Jezusem w cierpieniu i chwale – a ucieleśniona Miłość zrodziła w tym 
wypadku świętą.

424 Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki…, t. II, dz. cyt., s. 203.
425 Por. ZM s. 10.
426 Por. ZM s. 151.
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ANEKS

Wiersze s. Zofii Czarneckiej CR

S. Zofia Czarnecka swoją miłość do Boga i zachwyt nad Jego nie-
zgłębionym miłosierdziem wyrażała także w formie poezji. Poniżej 
zamieszczono cztery wiersze religijne jej autorstwa, które pokazują 
subtelność i talent artystyczny młodej zakonnicy. Są odzwierciedleniem 
jej relacji z Bogiem oraz jej głębokich doświadczeń duchowych.

ZBŁĄKANA OWCA427

Gdzie skalnymi zrębami wielkość przeznaczenia
Kotlinę woli Bożej wokoło opierścienia,
Tam widzę ciebie, duszo, i dusz innych wiele,
Których biel przed oczyma spokojnie się ściele,
Jak stado cichych owiec na ofiary łące.
Lecz ciebie ciągną szczyty potęgą wabiące,
Ciebie urok pogwarów wichrowych uderza,
Więc uchodzisz, niebaczna, spod oka Pasterza
I opuszczasz to wspólne, bezpieczne zacisze,
A idziesz w dal nieznaną, która się kołysze,
Jak dzwon tajemniczy, z nieba opuszczony
Na krańce widnokręgów górzystej korony.
Odchodzisz, upojona wolności rozkoszą,
Ale czemuś twą radość cienie lęku płoszą?...
Zewsząd cię głazów zimnych objął bezwład wrogi...
Ach! Może wrócisz jeszcze?... Lecz gdzie szukać drogi?
Wołasz, biegniesz przed siebie, lecz przestrzeń daleka
Tylko echem twych kroków po czeluściach szczeka
I szyderczo powtarza krzyki w tej rozpaczy,
... Za późno! Tyś zbłądziła!... Czy wiesz, co to znaczy?
....................................
427 Z. Czarnecka, Jezus…, dz. cyt., s. 32–35.
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Tymczasem Pasterz dobry, z wielkim niepokojem
Nie mogąc cię odnaleźć między stadem Swoim,
Zostawia wszystkie owce, a Sam w góry rusza,
By szukać, gdzie się biedna zabłąkała dusza –
Więc schodzi w głąb przepaści i szczytów dosięga,
O które się otwarta niebios wspiera księga
Na karcie, gdzie spisane są zmiłowań szlaki,
Przeto Jezus niepomny za znój, trud wszelaki,
Idzie dalej. – A Ciebie, duszo, rozpacz głucha
Zawiodła po manowcach w taką nędzę ducha,
Że na skraju przepaści upadłaś bez tchnienia...
Już życie twoje sobą na harfie istnienia
Prysło, jęknąwszy cicho potarganą struną:
Bo sytość dóbr doczesnych zbrukała ci runo,
Wzrok ducha opadł mrokiem na bezdrożne skały,
A grzeszną czynność z siebie ciernie uwikłały
W sieć cierpienia, co, jakby stujęzyczna żmija,
Własnym cię twoim jadem truje i zabija,
Lecz jednocześnie, duszo, nad urwiskiem trzyma
Zawieszoną na zrębie prawieków olbrzyma
Między bezkresem nieba i bezdnią otchłani,
Którą ryją demony buntem opętani.
Zaś w górze na słonecznej kaskadzie promieni
Utraconej miłości wizja lśni się, mieni...
A ty na tajemniczej planów Bożej szali,
Nim się wyrok na ciebie w niebiosach ustali,
Konasz, duszo, zepchnięta w śmierć nicestwem swoim,
Za to, że chciałaś siebie zrobić życia zdrojem.
I to straszne rozdarcie, ta przewlekła męka
Wciąż głębiej duszę trawi, wciąż boleśniej nęka,
Ale sprawia zarazem, ze z niej się dobywa
W głuchym jęku cierpienia łza skruchy prawdziwa.
O! teraz, biedna duszo, ufaj niezachwianie,
Pan zbolałego serca usłyszy wołanie,
Całą ku tobie drogę pokuty odbędzie,
Którą żal twój za winy, spełnione w obłędzie,
Wykreślił pod miłości Jezusowej kroki.
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...Widzisz? Tam, gdzie się szczytów wznosi grzbiet wysoki,
Stanął Pan i głębiny wzrokiem Swym oplata.
Spostrzegł cię... schodzi... dotarł... odzyskana strata...
Ale teraz z niewierną co uczynisz, Chryste?
O duszo, krwawiąc dłonie, więzy twe cierniste
Zrywa Jezus litośnie, z przepaści wykrada
I, chcąc owcę zbłąkaną znów ponieść do stada,
Bierze cichą, omdlałą na Swoje ramiona.
O! Boś ty trudem Pana po to znaleziona,
Aby mógł rzucić, duszo, w nędzy twej odmęty
Jedyną pomstę Swoją, grot miłości świętej,
Przez którą wszystko w tobie, co twoje, zamiera,
Pozostaje nicości tylko prawda szczera,
Co w swoich głębinach twoją samoistność grzebie
Pełnią nieodwołalnej już ofiary z siebie,
W której się zjednoczenia ziszcza całkowicie:
Bo odtąd twoim życiem – Jego boskie Życie!

09.09.1924 r.

„NIE DOTYKAJ MNIE!”428

Nad pustym i rozwartym grobowcem z kamienia
Stanęłaś, duszo, tonąć w łzach bólu, cierpienia.
Tu był twój skarb najdroższy. Serce, życie całe
Złożyłaś wraz z Jezusem w tę milczącą skałę
I tem Go posiadałaś, że był twoim w grobie.
Teraz pustka grobowca potargała w tobie
Wszystko, coś z Niego brała, czym serce karmiła –
I konasz w opuszczeniu głuchym, jak mogiła.
...Wtem stanęła przy tobie postać ci nieznana,
Ale może coś powie, gdzie ukryli Pana.
Oto ciche pytanie budzi ufność błogą:
„Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Kogo?

428 Tamże, s. 61–62.
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Przeto serce, rozdarte z udręczenia, trwogi,
Rzucasz w błagalnym szlochu pod przybysza nogi: 
„Panie, jeśliś Go zabrał, powiedz gdzie złożony,
Powiedz, a pójdę, wezmę własnymi ramiony,
Bo On mój!...” Cicho... Ktoś cię woła po imieniu:
„Maria!...” Toniesz cała w miłości wejrzeniu,
Co napięte tęsknotą struny twojej duszy,
W olśnieniu nagłym szczęściem, cichym jękiem kruszy:
„Mistrzu!...” Tyś Go poznała, miłością porwana,
W łzach radości przypadasz do boskich stóp Pana –
Nagle o ciche słowa pryska uczuć fala:
„Nie dotykaj Mnie!” Słyszysz?... Jezus nie pozwala
Bo pragnie w tobie, duszo, żyć dla Ojca chwały,
Wyłącznie w Nim zatonąć, oddać Mu się cały
I w pełni Go uwielbić. Przeto ty dla siebie
Nie sięgaj po Jezusa, bo to, czym na niebie
Odwieczna myśl miłości ciebie opromienia,
Mogło się ziścić w prawdzie twego znicestwienia.

15.10.1923 r.

QUITIDIE MORIOR…429

Serce jak wierny zegar, odmierza konanie
Kruchych chwil mego życia, co o każdej porze
Milkną... Ono też cichnie, aż wreszcie ustanie...
Wtedy ja wolne skrzydła ku niebu otworzę,
By zatonąć nicestwem w Bóstwa oceanie,
Więc z miłości dla Ciebie daj mi umrzeć, Boże!

Lecz zanim wyzwolenia nadejdzie godzina,
W błagalnym szlochu, Jezu, przed Tobą się korzę:
Niechaj śmierć moja z życia Twego się poczyna,
Co istność mą wyniszczy i w nędzy oporze

429 Tamże, s. 72-73.
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Przez łaskę ziści chwałę: Ojca, Ducha, Syna,
Byś mnie mógł w Swej miłości zatracić, o Boże!

Ja wierzę, żeś Ty przy mnie, o Panie nad Pany,
Nawet, gdy mnie przepastnych cierpień chłonie morze,
Boś mi Sam życie zmienił w męczeństwa kajdany,
A w serce wbiłeś skruchy płomieniste noże,
By się spełnił ofiary wyrok niezbadany,
Nim na gody miłości zawezwiesz mnie, Boże!

Więc krzyżuj, niszcz mnie, Jezu, lecz umacniaj w wierze,
Bom ja na dno swej nędzy runęła w pokorze,
By Ci stamtąd ohydę, brud swój wynieść szczerze,
Bo Twoje miłosierdzie grzeszność mą przemoże
I nadmiarem miłości duszę mi ustrzeże
W śmierci, przez którą w Siebie przemienisz mnie, Boże!

05.07.1925 r.

DILECTUS MEUS MIHI ET EGO ILLI430

Gdy poprzez szczęścia albo cierpień łkania
Do stóp Twych, Jezu, szlak tęsknoty żłobię,
To mi się jasno miłość Twa odsłania,
Boś Ty się ukrył w mojej nędzy grobie,
By stamtąd dobyć wyrok zmiłowania:
Żeś Ty mój, Panie, a jam miła Tobie!

Wszak Twoją mocą wyrzekam się siebie,
Tyś mnie uczynił miłości ofiarą,
Więc chłód nie zmrozi, bezdeń nie zagrzebie
Żaru, co trawi wstęgę życia szarą
I uwielbienia pieśń wznieca na niebie,
Co łask najwyższych wypełnia się miarą.

430 Tamże, s. 71.
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Jezu, ja konam, bo dusza zbyt mała,
By objąć płomień, którym napełniona,
Więc stłum go, Panie, lub mnie wyzwól z ciała,
Niechaj śmierć cudu miłości dokona,
Aby się z Tobą nicość moja zlała
W jedno wśród głębin Wszechistności łona!

25.12.1924 r.

TYŚ MÓJ NA WIEKI!431

Jezu, Twa hojność przepełnia miarę,
Już nic od Ciebie otrzymać nie mogę-
Dałeś mi w Sobie miłość, ufność, wiarę,
Jasną do nieba wykreśliłeś drogę.

A jednak, Jezu, ja konam z pragnienia
I głodem duszy domagam się stale
Śmierci z miłości, co nicość przemienia
W Ciebie, na wieczne zjednoczenie w chwale.

Życie więc moje wypełnij Swą wolą,
Bo, czy kres bliski, Jezu, czy daleki,
W jedno się mgnienie dni ziemskie zespolą,
Bom ja już Twoja, a Tyś mój na wieki!

26.07.1925 r. 

431 Tamże, s. 74.
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Zgromadzenie Sióstr Zmartywychwstania 
Pana naszego Jezusa Chrystusa

Wierzymy, że charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest darem Ducha Świętego danym 
naszych Założycielkom i przez nas dziedziczonym.

Jesteśmy powołane w Kościele do wielbienia Boga, który jest 
Miłością, pierwszy nas umiłował i zlecił nam misję głoszenia światu 
prawdy o Jego miłości do każdego człowieka.

Jako zmartwychwstanki w szczególny sposób uczestniczymy w mi-
sterium paschalnym Chrystusa, w którym najpełniej objawiła się miłość 
Trójcy Przenajświętszej. Odwzajemniamy tę miłość idąc z Chrystusem 
przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały.

Realizujemy nasz charyzmat:
• głosimy radosną nowinę, że Chrystus zmartwychwstał i żyje 

w nas;
• otwieramy się na działania Ducha Świętego, aby poznawać siebie 

w prawdzie i Jego mocą nieustanie umierać sobie i zmartwychwsta-
wać do nowego życia;

• razem z Jezusem miłujemy wolę Bożą i wiernie ją pełnimy;
• radykalnie przeżywamy naszą konsekrację zakonną, by stać się 

znakiem przeszłego zmartwychwstania;
• staramy się tworzyć wspólnotę ożywioną prawdziwą miłością;
• świadczymy o Chrystusie Zmartwychwstałym jako zwiastunki 

nadziei, radości i pokoju, pracując nad moralno-religijnym odro-
dzeniem społeczeństwa.
Codzienne spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym w Euchary-

stii jest naszym najpełniejszym uczestnictwem w misterium paschalnym. 
Z tego źródła jak i z całego życia liturgicznego Kościoła oraz modlitwy 
indywidualnej czerpiemy siłę do realizacji naszego charyzmatu.

Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka życia Chrystuso-
wego w nas, zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu. Miłujemy Ją, 
czcimy oraz naśladujemy jako najdoskonalszy wzór wiernej współpracy 
z Chrystusem nad realizacją Bożego planu zbawienia. 
Siostry Zmartwychwstanki
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Warszawa, ul. Bałuckiego 6, tel.: (22) 844 51 33
Warszawa, ul. Krasińskiego 33, tel.: (22) 663 68 73
Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 60, tel.: (34) 324 15 69

www.siostryzmartwychwstanki.pl
www.zmartwychwstanki.org.pl
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The Congregation of the Sisters of the Resurrection 

We believe that the charism of the Congregation of the Sisters of the 
Resurrection of our Lord Jesus Christ is a gift of the Holy Spirit given 
our Foundresses and which we inherit. 

We are called in the church to give glory to God who is love and 
who first loved us and commissioned us to proclaim to the world the 
truth of his love for every person. 

As Sisters of the Resurrection we participate in a special way in the 
paschal mystery in which the love of the Triune God is fully revealed. 
We respond to this love by going with Christ through the cross and 
death to resurrection and glory. 

We live our charism when we: 
• proclaim joyfully that Jesus is risen and lives in us
• open ourselves to the action of the Holy Spirit so that we may know 

ourselves in truth, and by his power, die to self and rise to newness 
of life 

• love the Will of the Father together with Jesus and faithfully fulfill 
that Will 

• live radically our religious consecration by which we are a sign of 
future resurrection 

• create with our sisters a community energized by genuine love lead-
ing to oneness of hearts 

• witness to the Risen Christ as bearers of hope, peace and joy as 
we work in union with the church towards the moral and religious 
rebirth of society. 
Our daily meeting with the Risen Christ in the Eucharist is our full-

est participation in the paschal mystery. From this source as from all 
liturgical life and personal prayer we draw our strength for the living 
out of our charism. 

Mary, the Mother of God and the Mother of the Christ life in us, holds 
a special place in our lives. We love, honor and imitate her as the perfect 
model of faithful cooperation with Christ in the plan of salvation. 
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„We are Resurrection Sisters; with us everything centers around the 
mystery of the RESURRECTION, which is the foundation of faith, the 
triumph of hope and the perfection of charity. This mystery, the crown 
of all mysteries, has been entrusted to us for the purpose of cultivation 
and propagation, and through a special predilection of God it has become 
our possesion... Resurrection– this is the ideal of our interior life; united 
with the glorified Christ, we should, already here, lead a heavenly rather 
than an earthly ife, in detachment from externals; we should radiate 
this spirit all about us... The mission of a Resurrection Sister, like that 
of Mary Magdalen, is – to announce the miracle of the Resurrection, 
and broadcast the good news around the earth”.

(From the Circular letter of Mother Teresa Kalkstein, 
Rome, 28.05.1944)

www.crsisterschicago.org 
www.resurrectionsisters.org
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