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MODLITWA O ZATRZYMANIE KORONAWIRUSA I ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby udało się 

jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń 
personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

SIOSTRA ANUNCJATA W DRODZE Z PARAFII MIERZESZYN NA PUSTELNIĘ!
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SIOSTRA ANUNCJATA ZŁOŻYŁA 
ŚLUBY PUSTELNICZE

W ostatnim okresie, od przeszło roku, 
spotykaliśmy w naszych kościołach 
mierzeszyńskich siostrę Anuncjatę, która 
mieszkała w skromnym domku - pustelni na 
pograniczu Mierzeszyna i Domachowa. Niektórzy 
z naszych Parafian poznali Siostrę trochę 
lepiej, także po części z nią się zaprzyjaźnili. 
Kilka miesięcy temu, po dłuższych, duchowych 
przygotowaniach, siostra Anuncjata wybrała 
się w dalszą ,,życiową podróż” na pustelnię! To 
może trochę dziwić: jak to możliwe, aby w XXI 
wieku byli pustelnicy! A jednak to rzeczywistość, 
powołanie i droga życia.

Pustelnią dla naszej Siostry stał się skromny 
domek we wsi Żar na terenie Parafii Trójcy Świętej 
w Kaszewicach k. Bełchatowa, w Archidiecezji 
Łódzkiej. W święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, 8 września 2020 roku siostra Anuncjata 
przeżyła szczególną uroczystość: inaugurację 
swojej pustelni i złożyła na ręce Ks. Arcybiskupa 
Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego 
swoje pierwsze, czasowe śluby pustelnicze. W 
uroczystościach udział wzięli m.in. rodzice siostry, 
przyjaciele, parafianie Parafii w Kaszewicach, 
mieszkańcy Żar. Były to prawdopodobnie pierwsze, 
w blisko stuletniej historii Archidiecezji Łódzkiej 
śluby pustelnicze.

Podczas Mszy świętej Ks. Arcybiskup powiedział 
m.in. ,,Pustelnia nie jest odejściem donikąd. 
To jest przestrzeń, gdzie siostra będzie słuchać 
Słowa Bożego. Nie nic, tylko Słowo Boga, które 
jest stwórcze, mocne, które jest pełne miłości – 
o to ostatecznie chodzi. Nie żeby uciec, tylko, żeby 
wejść w słuchanie słowa! (...) Bóg Ojciec ma pewną 
formę, która jest przeznaczona dla człowieka. Tą 
formą jest człowieczeństwo Syna Bożego. Święty 
Paweł mówi do nas, że Bóg nas od wieków poznaje 
– niezależnie jak postępujemy – niezależnie ile 
mamy na sumieniu – ile w życiu popełniliśmy 
grzechów. Bóg jak nas poznaje, to widzi w nas 
obraz swojego jedynego Syna. (...) Przeznaczenie 
jest tylko jedno – Bóg nas wszystkich przeznacza 
do zbawienia. Zbawienie to nie jest abstrakt, 
to jest bycie takim człowiekiem, jakim był Syn 
Boży we Wcieleniu. To jest przeznaczenie – 
tylko, byśmy go nie rozumieli mechanicznie! To 
św. Paweł mówi, że przeznaczenie jest naszym 
powołaniem. Człowiek musi  temu przeznaczeniu 
wyjść naprzeciw, tak jak Bóg tego chce. Kto 
wejdzie w to powołanie – to Bóg nam wybaczy 
nasze grzechy. Człowiek nie ma innego tytułu do 
chwały, jak rozpoznać w sobie rysy Syna Bożego. 
Powołaniem chrześcijanina jest dopasowanie do 
tej formy – odnaleźć się w tej formie jaką jest 
Człowieczeństwo Syna Bożego dla nas. Bóg chce 
nas mieć z tej samej formy, z jakiej wyprowadził 
Człowieczeństwo swojego Syna. (...) Inna jest 
droga małżonków, inna jest droga biskupów, 

inna sióstr zakonnych, inna księży, a jeszcze 
inna jest droga jaką wybrała siostra Anuncjata. 
To są wszystko formy, powołanie co do istoty jest 
jedno – być z tej samej formy co Jezus.”

Po homilii siostra Anuncjata klęcząc przed 
ołtarzem złożyła swoje śluby potwierdzając je 
własnoręcznym podpisem. Dokument – podpisany 
również przez Metropolitę Łódzkiego, który jest 
bezpośrednim przełożonym pustelniczki – pozostał 
na ołtarzu, na którym następnie sprawowano 
Mszę świętą. Przed błogosławieństwem końcowym 
Ksiądz Arcybiskup  Grzegorz Ryś odmówił 
modlitwę błogosławieństwa habitu oraz nowo 
powstałej pustelni.

Siostra Anuncjata w swojej wypowiedzi stwierdziła 
m.in: ,,Po 34 latach życia we wspólnocie sióstr 
Felicjanek Pan Bóg powołał mnie do życia 
w samotności. Usłyszałam to wezwanie dwa lata 
temu i już wtedy wiedziałam, że odpowiedź jest 
jedna – niech mi się stanie! To jest wezwanie 
do codziennego oddania się Jemu w modlitwie, 
milczeniu i samotności. Chcę żyjąc w tej pustelni 
– czynić obecnym żar Bożej miłości”.

Parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła w 
Mierzeszynie otaczają Siostrę swoją modlitwą 
i serdeczną pamięcią. Dziękujemy Siostrze za 
,,bycie z nami” oraz wspólne uczestniczenie w 
Mszach świętych w naszych mierzeszyńskich 
kościołach. Szczęść Boże!

                                              ks. PAWEŁ KŁYS
                                  ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Siostra Anuncjata Piętka OVE
Pustelnia
97-415 ŻAR k. Bełchatowa

Siostra Anuncjata w czasie Mszy świętej w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.
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Siostra Anuncjata Piętka z Jego Ekscelencją Ks. Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem Metropolitą Łódzkim.

POWOŁANIE DO ŻYCIA PUSTELNICZEGO
Życie pustelnicze jest formą życia konsekrowanego, które dana osoba prowadzi po kilkuletnim okresie 

przygotowania duchowego i oficjalnym uznaniu jej za pustelnika przez Kościół katolicki. Życie pustelnicze ma 
charakter kontemplacyjny i cechuje się równowagą pracy i głębokiego życia duchowego, zwłaszcza modlitwy. 
Jego celem jest zjednoczenie z Bogiem oraz osiągnięcie pełnej dojrzałości człowieka na tej specyficznej 
drodze. Życie pustelnicze prowadzone jest w zupełnej samotności. Pustelnik żyje w przygotowanej przez 
siebie i oddalonej od zabudowań mieszkalnych pustelni. Nie prowadzi działalności duszpasterskiej, ogranicza 
kontakty z ludźmi do minimum, poświęca się jedynie życiu w samotności, milczeniu i modlitwie o charakterze 
kontemplacyjnym.

Formacja do życia pustelniczego trwa 7-10 lat i obejmuje trzy płaszczyzny: 1. psychologiczną, 2. 
intelektualną, 3. duchową. Celem formacji psychologicznej jest przygotowanie do życia w samotności, 
osiągnięcie dojrzałości osobistej i pełnej równowagi emocjonalnej. Pustelnik nie pogardza światem, nie ma 
negatywnego stosunku do nauki, ludzi i społeczeństwa. Nie traktuje życia pustelniczego jako ucieczki od 
świata. „Pustelnik jest człowiekiem myślącym, zastanawiającym się, ceniącym sobie twórczy dorobek 
ludzkości w dziedzinie wiedzy o człowieku. Chce szybko, szybciej niż inni dorosnąć do odpowiedzialności 
za własne życie, do nadania mu pięknego kształtu” (Krystyna Osińska). Formacja intelektualna polega 
na studiowaniu podstawowych dzieł z duchowości i teologii, które mają na celu stworzenie intelektualnej 
bazy do życia głęboko duchowego w samotności. Formacja duchowa obejmuje przede wszystkim naukę 
i praktykowanie modlitwy kontemplacyjnej w ciszy dwie godziny dziennie (godzinę rano i godzinę wieczorem). 
Cała formacja ma charakter indywidualny i odbywa się pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za życie 
pustelnicze w diecezji. Z nią też kandydat na pustelnika ustala zasady uczestnictwa w Eucharystii. Czas 
trwania formacji ustalany jest indywidualnie w zależności od duchowej dojrzałości kandydata. Po kilkuletnim 
przygotowaniu kandydat na pustelnika może być dopuszczony do pierwszych ślubów rad ewangelicznych, 
możliwych do corocznego ponawiania; po następnych kilku latach może złożyć śluby wieczyste. Pustelnik 
kieruje się indywidualną regułą życia uzgodnioną z osobą odpowiedzialną i zatwierdzoną przez biskupa. 
Pustelnik utrzymuje się sam, sam także troszczy się o urządzenie swojej pustelni. Minimalnym wiekiem do 
rozpoczęcia formacji do życia pustelniczego jest 30 lat. Pustelnik podlega władzy biskupa diecezji, który 
mianuje osobę odpowiedzialną za jej życie w stanie pustelniczym.

archid. krakowska
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