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K o leb ką no wej ro dzi ny za -
kon nej stał się ksią żę cy
Płock, gdzie sio stry pa sjo -

nist ki pod ję ły pra cę z osie ro co ny -
mi dzieć mi. Mat ka Jó ze fa wy-
cho dzi ła na prze ciw wszyst kim
po trze bom, któ re do strze ga ła
w bu dzą cej się z nie wo li i za gro żo -
nej na wa łą bez boż ne go bol sze wi -
zmu Oj czyź nie. Dla te go w pier-
w szych Re gu łach ujaw ni ła wiel ką
tro skę nie tyl ko o sie ro ty wo jen ne,
ale też o ma łe dzie ci, któ rych ro -
dzi ce przez ca łe dnie pra co wa li,
czy o mło de dziew czę ta, któ re bez
przy go to wa nia za wo do we go by ły
na ra żo ne na zgor sze nie i upa dek
mo ral ny z po wo du bie dy. Przy
pierw szym do mu, któ ry na by ła
na wła sność zgro ma dze nia na te -
re nie Za głę bia i w któ rym re da go -
wa ła pierw sze Re gu ły, za ło ży ła
za kład wy cho waw czy dla sie rot,
ochron kę dla dzie ci do cho dzą -
cych i pra cow nię szy cia i ha ftu dla
dziew cząt.

Do 1939 r. po wsta ło 27 pla có -
wek zgro ma dze nia, przy któ rych
funk cjo no wa ły za kła dy dla sie rot
i star ców, przed szko la i ochron ki.
Sio stry pra co wa ły ja ko pie lę -
gniar ki w szpi ta lach i nio sły ulgę
cho rym w do mach. Pro wa dzi ły
dzia łal ność cha ry ta tyw ną przy
pa ra fiach i po ma ga ły w pra cy
dusz pa ster skiej ka pła nom. Po -
myśl ny roz wój zgro ma dze nia
prze rwał wy buch II woj ny świa to -
wej i oku pa cja. Po woj nie na stą -
pi ło wzno wie nie dzia łal no ści, ale
do sto so wa nej do no wej rze czy wi -
sto ści po li tycz nej. Dziś pro wa dzi -
my dom opie ki i przed szko le,
pra cu je my w szpi ta lach oraz ja ko
ka te chet ki, za kry stian ki i kan ce -
list ki, a od 1986 r. – na mi sjach
w Ka me ru nie. Mat ka Jó ze fa
zmar ła w opi nii świę to ści 9 lu -
te go 1946 r. Obec nie
w Rzy mie trwa jej pro -
ces be aty fi ka cyj ny.

Nie zmien ny jest cel i du cho -
wość zgro ma dze nia wy ro słe z jej
pa syj ne go cha ry zma tu, któ ry
moc no pod kre śla wa gę po ku ty
i wy na gro dze nia. W tym du chu
pa sjo nist ki ma ją roz wa żać Mę kę
Pań ską po przez roz my śla nie, co -
dzien ną Dro gę krzy żo wą, bo le -
sną część ró żań ca; przyj mo wa nie
trud nych do świad czeń i cier pie -
nia; prak ty ko wa nie po stu i mil -
cze nia wy na gra dza ją ce go – aby
wy pra szać na wró ce nie grzesz ni -
kom i mi ło sier dzie dla ca łe go
świa ta. Nie zmien nie też od po -
cząt ku ist nie nia zgro ma dze nia
mo dli my się w in ten cji na szej Oj -
czy zny: „Wskrze si łeś jej cia ło, od -
rodź du cha, Chry ste!.…, pro sząc
o zgo dę i po kój w na ro dzie, o rzą -
dy ka to lic kie i za du sze po le głych

w obro nie Oj czy zny”.
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