Święta na trudne czasy!!!
9 czerwca 2013 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbyła
się uroczystość beatyfikacji Sługi Bożej Matki Zofii Czeskiej, założycielki Zgromadzenia
Sióstr Prezentek. Kościół postawił przed oczyma wiernych wzór „kobiety mężnej", bo
taki tytuł nadał Zofii z Maciejowskich Czeskiej ks. Jan Machniak, w książce z serii
„Święci są wśród nas". Dzieło zapoczątkowane przez Matkę Zofię Czeską trwa i rozwija
się przez cztery stulecia. A 1 kwietnia minęło 363 lata od daty śmierci fundatorki i
organizatorki „Domu Panieńskiego Ofiarowania NMP" oraz Instytutu Wychowawczego
w Krakowie, który w dalszej historii przekształcił się w Zgromadzenie zakonne Sióstr
Prezentek. Mimo wielu zawirowań historycznych i trudności, Zgromadzenie oparte na
Ustawach napisanych przez Matkę Zofię Czeską realizuje jej testament duchowy,
nauczania i wychowywania dzieci i młodzieży w zapatrzeniu na Maryję. Matka Zofia
starała się naśladować Maryję, służąc potrzebującym, zwłaszcza osieroconym i ubogim
dziewczętom. Założyła pierwszą w Europie szkołę dla dziewcząt. Miała nowatorskie, jak
na tamte czasy, spojrzenie na problemy wychowania i kształcenia dzieci. Uważała, że
najlepszym posagiem dla dziewcząt jest dobre wykształcenie, które nie może polegać
tylko na nauce czytania, pisania, rachunków, ale również na zdobywaniu praktycznych
umiejętności, takich jak prace ręczne, gotowanie, sprzątanie. Za najważniejsze zadanie
wychowawcze uznała kształcenie charakteru, oparte na chrześcijańskich zasadach. W
czasach licznych wojen XVI i XVII wieku trudny był los wdów i sierot, i tylko
odpowiednie kwalifikacje dawały kobietom szansę życia z pracy własnych rąk. Sługa
Boża Matka Zofia Czeska chciała przekazać swym wychowankom i siostrom prezentkom
wzór Maryi w tajemnicy ofiarowania się Bogu, co daje radość życia w bliskości z
Bogiem, trwania w Bożej obecności na modlitwie, w pracy, w cierpieniu, w duchu
wdzięczności i zawierzenia. Chciała pomóc dziewczętom w pięknym przeżywaniu daru
kobiecości na wzór Maryi. Papież Jan Paweł II stawiał Maryję jako wzór doskonałego
chrześcijańskiego życia, a Zgromadzenie Sióstr Prezentek za przykładem Założycielki
Zofii Czeskiej, która zachwyciła się duchowym pięknem Maryi, realizuje ten ideał do dnia
dzisiejszego. Jeszcze jako kard. Karol Wojtyła, troszczył się o Zgromadzenie Sióstr
Prezentek w Krakowie i czuwał nad szkołą, którą prowadzą siostry przy ul. Jana w
Krakowie. Sługa Boża Zofia Czeska jest Świętą na trudne czasy. Żyła wczasach wojen
jakie nękały Rzeczpospolitą, osobiste życie przyniosło jej wiele cierpienia. Została
wdową w wieku 22 lat i musiała zmierzyć się z wieloma trudnościami na drodze realizacji
swoich zamierzeń. Była bogata, piękna, inteligentna i pracowita, nie wykorzystała jednak
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tych przymiotów dla zrobienia własnej kariery. Miała głębokie przekonanie, że dobra
materialne, które posiada, pochodzą od samego Boga, z Jego łaski i miłosierdzia, dlatego
oddała majątek ubogim i osieroconym dziewczętom, a sama przyjęła ubogi strój zakonny i
ubogi styl życia. Przynależność do Boga uznała za najwyższe dobro i w tym duchu
chciała wychowywać młodzież, co jest największym wyzwaniem i zobowiązaniem dla
całego Kościoła katolickiego.

„Wierzę w Świętych obcowanie…"
wymawiamy w modlitwie Wyznania Wiary podczas pacierza i w czasie Mszy Świętej.
Wyznanie to nabrało szczególnej mocy 9 czerwca 2013 roku podczas Mszy Św.
beatyfikacyjnej Matki Zofii Czeskiej. Powagą Kościoła potwierdzony został fakt
obcowania błogosławionej Matki Zofii w dziełach Bożych i wypraszania za jej
wstawiennictwem łask dla wiernych. Świadectwem tej niezwykłej więzi duchowej z
Błogosławioną była obecność tysięcy pielgrzymów zgromadzonych w Bazylice
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie. Liczny udział młodzieży, w
reprezentacyjnych mundurkach szkół sióstr Prezentek, nie pozostawiał żadnych
wątpliwości, że to oni są żywym dziedzictwem Matki Zofii Czeskiej. Ile pokoleń
młodzieży odebrało rzetelną naukę i wychowanie w szkole założonej przez Błogosławioną
Zofię, ile łask wyprosiła u Boga Matka Zofia dla swoich duchowych córek i
podopiecznych?
Zapewne wiele podziękowań i świadectw za otrzymane łaski przesłali już do
Zgromadzenia Sióstr Prezentek ci, których modlitwa została wysłuchana. Tylko Bóg
wie, ile intencji, próśb i podziękowań przynieśli ze sobą na uroczystość beatyfikacji
Matki Zofii jej czciciele, spodziewając się strumienia łask Bożych za wstawiennictwem
Świętej. Matka Zofia Czeska doświadczyła w swoim życiu cierpienia i wielu trudności,
rozwiązywała problemy swoich wychowanek, troszczyła się o sprawy materialne, ale
przede wszystkim dbała o rozwój życia duchowego. Przyjmując za wzór Ofiarowanie
Bogu Najświętszej Maryi Panny, wszystko co czyniła, za Jej przykładem ofiarowała
Bogu. Dlatego można zwracać się Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej w każdej sprawie
i oczekiwać jej skutecznej pomocy.
Osobiście doświadczyłam interwencji Matki Zofii przy poszukiwaniu pracy przez córkę.
Odmawiając 9-dniową nowennę pojawiła się dla niej oferta pracy z miejsca, skąd
wcześniej otrzymała odmowę zatrudnienia. Nie była to praca stała, ale zawsze, gdy
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kończył się okres umowy, pojawiała się okoliczność do przedłużenia umowy i zachowania
ciągłości pracy. Gdy nie było możliwe dalsze utrzymanie tej pracy, znalazła zatrudnienie
w innej placówce o podobnym profilu, a działo się to za sprawą modlitwy zanoszonej do
Pana Boga przez wstawiennictwo Zofii Czeskiej, jeszcze wtedy Sługi Bożej.
...........Ile próśb wysłuchała Matka Boża Świętojańska, nosząca tytuł Matki od Wykupu
Niewolników, której obraz znajduje się w kaplicy z relikwiami Zofii Czeskiej w Kościele
p.w. św. Jana w Krakowie przy klasztorze Sióstr Prezentek? Kardynał Karol Wojtyła,
obecnie Błogosławiony Święty papież Jan Paweł II, rozpoznał dzieło Boże Matki Zofii
Czeskiej wspierając Zgromadzenie Sióstr Prezentek w ich pracy wychowawczej i
edukacyjnej młodzieży.
...........Można śmiało powiedzieć, że szlachcianka przełomu XVI i XVII wieku Zofia
Czeska z domu Maciejowska, może być autorytetem dla współczesnych elit oświatowych.
Napisane przez Nią Ustawy Domu Panieńskiego Ofiarowania NMP z 1627 r., w
zasadniczej treści mogą stanowić wzór do kształtowania postaw chrześcijańskich. Miłość
do Boga, Matki Bożej i ludzi, szczególnie do osieroconych dzieci (również osieroconych
duchowo), wyznaczyła drogę życiową Matki Zofii Czeskiej. A że miłość jest wieczna, tak
jak wieczny jest Bóg, który jest samą miłością, dzieło Błogosławionej Zofii nie zaginie, a
trwając, będzie przynosiło owoce w postaci coraz liczniejszych zastępów dobrze
uformowanych duchowo młodych Polaków i Polek, czego zapowiedź, można było
zauważyć w dniu Beatyfikacji Matki Zofii 9 czerwca 2013r.
.......... Mam nadzieję, że kult Błogosławionej będzie się rozszerzał, a cuda którymi Bóg
Ją wsławi, pozwolą w niedługim czasie, aby Kościół zaliczył Zofię Czeską w poczet
Świętych, patronujących młodzieży i wychowawcom.
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