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Słudze Bożej s. Marii Celeste Crostarosa, 
 

którą Bóg w Trójcy Jedyny 
wybrał na 

 
 Założycielkę	i		Matkę	

Zakonu	Najświętszego	Odkupiciela	
 

(sióstr redemptorystek), 
 

a w jej duchowej drodze 
nakreślił drogę pełni i szczęścia dla nas, jej córek  

 
-	na	trzechsetne	urodziny - 

 
pragniemy podarować tę książkę,  
a przez nią opowiedzieć ludziom 

jak wielkie rzeczy czyni Bóg z tymi,  
którzy są Mu wierni 

 
 

siostry redemptorystki 
 

z Bielska-Białej 
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   Wprowadzenie 

 

I. Postać Marii Celeste Crostarosa 
 
 Jan Paweł II dnia 1 października 1996 roku skierował  swoje przesłanie do Sióstr z 
Zakonu Najświętszego Odkupiciela z okazji Trzechsetlecia urodzin ich Założycielki Marii 
Celeste Crostarosa1. Czym zasłużyła sobie ta pozornie nieznana i tajemnicza kobieta na takie 
wyróżnienie ze strony Namiestnika na Stolicy Piotrowej? Na jakiej podstawie rocznica urodzin 
kobiety nie umieszczonej jeszcze przez Kościół w poczet błogosławionych zdobywa szczególne 
znaczenia dla Kościoła Powszechnego u progu nowego Tysiąclecia2? Przyjrzyjmy się nieco jej 
osobie3. 
 
1. Synteza biograficzna. Scala: 1696 - 1718 
 
 Maria Celeste Crostarosa urodziła się 31 października 1696 r. w Neapolu w rodzinie 
szlacheckiej jako dziesiąte spośród dwanaściorga dzieci Józefa Crostarosa i Pauli Battista 
Caldari. Na chrzcie św. otrzymała imię Julia. Ojciec jej był doktorem obojga praw. Dzięki swym 
rodzicom, a w sposób szczególny dzięki swojej matce, otrzymała staranne jak na owe czasy 
wykształcenie i formację religijną. Cechowała ją od samego początku głęboka wrażliwość na 
sprawy Boże. Sama o tym wspomina: “od najmłodszych moich lat powołał mnie [Pan] do 
pójścia za Nim. Chociaż stawiałam Bożej łasce wiele przeszkód i dużymi krokami uciekałam od 
właściwej i prawej drogi, ulegając złym skłonnościom, zaniedbując wiele razy natchnienia dane 
mi przez Pana, to jednak On w swej ogromnej dobroci prowadził mnie i chciał być moim 
Przewodnikiem na drodze doskonałości i modlitwy”4. W wieku jedenastu lat zaczyna 
praktykować regularną modlitwę myślną, a mając lat siedemnaście w porozumieniu ze swoim 
kierownikiem duchowym Bartolomeo Cacace uczyniła ślub czystości. 
 
2. Marigliano: 1718 -1723 
 
  Na wiosnę 1718 roku wraz ze swoją siostrą Urszulą wstąpiła do konserwatorium sióstr 
karmelitanek w Marigliano, gdzie w listopadzie 1719 roku składa profesję zakonną. W 
klasztorze tym pełniła funkcje zakrystianki i furtianki oraz dwukrotnie powierzano jej 
odpowiedzialne stanowisko mistrzyni  nowicjatu. Miała duży wpływ na duchowe odnowienie 

 
1Por., JAN PAWEŁ II, Messaggio del Papa alle Monache dell’Ordine del Santissimo Redentore, 
w: L’Osservatore Romano, 5-6.10.1996, s. 5.  
2Tamże. Dla zapoznania się z aktualnym stanem prowadzonego procesu beatyfikacyjnego 
“Venerabile” Marii Celeste Crostarosa odsyłam do: A. Marazzo, Lo stato attuale della causa di 
canonizzazione della venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa, w: Atti del Primo Convegno di 
Studi Crostarosiani, red. T. Sannella, wyd. Scienze Religiose, Foggia 1991, ss. 87 -110. 
3Postać Celeste Crostarosa doczekała się niewielu krytycznych opracowań. Pierwsza znacząca 
biografia jest autorstwa J.Favre: La Vénérable Marie-Céleste Crostarosa. Une grande mystique 
au XVIII siecle, Paris-Saint Etienne 1931 i 1936. Praca ta posiada jednak sporo braków i 
nieścisłości. Bez wątpienia największą wartość przedstawia dzieło włoskiego redemptorysty 
Sabatino Majorano: L’imitazione per la memoria del Salvatore. Il mesaggio spirituale di Suor 
Maria Celeste Crostarosa (1696-1755), Roma 1978. Dzieło to jest pierwszą krytyczną 
rekonstrukcją  histori życia i działalności niedocenianej dotąd mistyczki XVIII wieku. Godne 
polecenia są również dwa inne dzieła: D. Capone i S. Majorano, I redentoristi e le redentoriste. 
Le Radici, Materdomini, 1985; Domenico Capone, Suor Celeste Crostarosa i Sant’Alfonso de 
Liguori. Incontri - Spiritualita, Materdomini 1991. 
4Autobiografia, s. (1)?. 
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wspólnoty. W roku 1720  wstąpiła do klasztoru trzecia z jej sióstr (Giovanna). W międzyczasie 
poznaje Tomasza Falcoię, który przybył do Marigliano w celu przeprowadzenia misji wraz z 
grupą misjonarzy ze swego Zgromadzenia Pii Operai. Pomiędzy nim a Marią Celeste zrodziła 
się głębsza relacja do tego stopnia, że po skończonej misji pozostawali w ciągłym kontakcie 
listownym. Wtedy jeszcze nie przypuszczała, że w przyszłości człowiek ten odegra tak ważną 
rolę w jej życiu. 
 Lata przeżyte w Karmelu są ważnym etapem w jej rozwoju duchowym. Pomimo że 
wciąż poszukuje swojej tożsamości, to już zdecydowanie opowiedziała się za pójściem za 
Chrystusem, któremu całkowicie powierzyła swoją drogę: “To wielkie wyróżnienie, zarówno 
przez Matkę jak i Jej Syna, zawstydzało mnie, bo czułam się nędzną i ogołoconą z jakiejkolwiek 
cnoty. Nie wiedziałam jak odwdzięczyć się mojemu Panu za tyle łask i miłosierdzie. Jezus 
zapewnił mnie, że wskaże mi drogę, po której mam iść, a to umocniło moją nadzieję i wypełniło 
wnętrze duchową rozkoszą”5. W sposób jasny Chrystus staje się jej jedyną drogą i jedynym 
kierownikiem: “Najsłodszy Jezu mojego serca, Boskim światłem rozjaśniłeś mój rozum i 
sprawiłeś, że poznałam Cię, a miłość, jaką mnie ukochałeś, zrodziła w moim sercu umiłowanie 
Ciebie”6. Odtąd jej duchowość nabiera szczególnego charakteru chrystocentrycznego, który 
będzie ulegał dalszemu pogłębieniu: “Dałeś mi zrozumieć, że w życiu duchowym najważniejsze 
jest trwanie w Twej boskiej obecności, myślenie tylko o Tobie, dążenie tylko do Ciebie, 
umiłowanie tylko Ciebie. Nie trzeba więc ani pragnąć, ani szukać niczego jak tylko Ciebie, 
jedyny Skarbie duszy. Tak postępując, człowiek oczyszcza się ze wszystkich złych 
przyzwyczajeń i podszeptów szatana. W Twoim boskim świetle dusza dostrzega i poznaje swoje 
ciemności, a od Twojej Boskiej doskonałości otrzymuje szatę świętych cnót”7. 
 Jej chrystocentryzm jeszcze na tym etapie wydaje się mieć zabarwienie zasadniczo 
ascetyczne naznaczone pewnym indywidualizmem i poszukiwaniem pokuty i umartwień: “W 
tym okresie Pan zechciał, abym dla oczyszczenia mojego ciała podejmowała pokuty i 
umartwienia cielesne. Otrzymawszy pozwolenie ojca duchownego, rozpoczęłam praktykowanie 
tego, co Pan mi polecił. Obudziło się we mnie pragnienie miłości i cierpienia, ze względu na 
Tego, który tak bardzo mnie umiłował. Okazało się jednak, że nie zrozumiałam dobrze, jakiej 
pokuty Pan oczekiwał ode mnie. Myślałam tylko o umartwieniu ciała, a On chciał, abym 
złączyła je z pokutą i umartwieniem duchowym. Zrozumiałam to dopiero później, bo nie byłam 
do tego zdolna, póki Pan nie dał mi poznać, czym jest umieranie dla siebie samej”8. 
 Niestety w roku 1723 zostaje rozwiązane konserwatorium sióstr karmelitanek w 
Marigliano na wskutek konfliktu z hrabiną Izabelą Mastrillo, a siostry zostają zmuszone do 
opuszczenia klasztoru. 
 
3. Scala: 1724 - 1733 
 
  Trzy siostry Crostarosa w poszukiwaniu nowego miejsca chwilowo zatrzymują się w 
środowisku rodzinnym w Portici, aby wkrótce na zaproszenie Falcoi, z którym Julia 
utrzymywała listowny kontakt, udać się do Scala, gdzie w styczniu 1724 roku zostają przyjęte do 
klasztoru sióstr wizytek zreformowanych przez Tomasza Falcoię i Maurycego Filangieri. Tutaj 
zacznie się nowy i niesamowicie ważny okres w życiu Julii. Razem ze swoimi siostrami w lutym 
tego samego roku rozpoczyna nowicjat, który będzie trwał ponad rok. Julia przyjmuje nowe 
imię: Maria Celeste. Dnia 28 grudnia 1726 r. wszystkie trzy siostry składają profesję zakonną. 
 Zanim wejdziemy w szczegóły życia Marii Celeste z tego okresu, warto ukazać jej 
nieustanny postęp w życiu wewnętrznym. Jej osobiste wypowiedzi najlepiej świadczą o 
wzrastającej dojrzałości duchowej, w której bardzo świadomie przeżywa Osobę Chrystusa jako 

 
5Tamże, s. (11)?. 
6Tamże, s. (11)?. 
7Tamże, s.(13) ?. 
8Tamże, s. (20)?. 
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drogę, prawdę i życie: “Pan obdarował mnie jasnym, nadprzyrodzonym światłem, które ogarnęło 
mój rozum i pouczało o prawdach wiary. Pociągając mnie do siebie, Pan ukazywał mi swoje 
życie, a także uczył, że On jest życiem duszy sprawiedliwej. W głębokiej miłosnej jedności, mój 
Jezus swoją Bożą łaską stwarzał w mojej duszy słodkie podobieństwo życia wiecznego i 
obdarowywał zrozumieniem słów zapisanych w świętej Ewangelii: Ja jestem Drogą, Prawdą i 
Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Ukazał mi wspaniałe dzieło 
Boskiej jedności z ludzką naturą, dając mi zrozumieć, że dusza osiągnie ją przez wiarę, przez 
łaskę Ducha Świętego i przez piękne owoce  dobrych czynów, mocą Jego Przenajświętszego 
życia, które wiódł na ziemi, będąc jeszcze Człowiekiem-Wędrowcem. Ponieważ poprzez dar 
cnoty wiary nam objawionej, drogę do nieba uczynił prawdą, w sposób nadprzyrodzony stał się 
On dla nas Drogą. Prawda jest światłem łaski w naszym intelekcie. Poprzez jedność Osoby 
Boskiej z ludzką naturą, stał się On naszym Życiem. Żyjąc w Bogu w miłosnym zjednoczeniu, 
żyje równocześnie jako Wędrowiec we wszystkich kochanych duszach, jako Życie ich życia... . 
Drogą są dzieła i cnoty Jezusa Chrystusa, które przez łaskę stały się działaniami duszy. Prawda 
wiary została przekazana naszemu rozumowi jako nadprzyrodzony dar dla umiłowanej duszy. 
Życie jest miłością i jednością z ukochanym Słowem. W ten sposób jest On Wędrowcem w tych, 
którzy poprzez miłość i prawdziwe zjednoczenie są z Nim jedno w Bogu przez wiarę, święte 
czyny i łaskę Ducha Świętego. Wszyscy ci, którzy złączeni są z Nim w wierze, w czynach i w 
łasce, przez miłość jako jedna Osoba w Chrystusie Człowieku-Bogu, wstąpią do nieba”9. 
  Możemy zrozumieć, że dla Marii Celeste radosne pójście za Chrystusem, który jest 
wiernym Przyjacielem, staje się prawdziwym odkryciem  realnej obecności Chrystusa w nas za 
pośrednictwem łaski Ducha Świętego oraz wiary, miłości i czynów. Naśladowanie Chrystusa jest 
więc w konsekwencji nie ślepym kopiowaniem Jego cnót, ale zamieszkaniem Jego Samego w 
nas, którzy jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami.  Dla niej nie jest to teoria, ale praktyka życia: 
“Zaczął Pan bardzo obficie wylewać na mnie potoki łask i miłosierdzia, a najcenniejsza była w 
tym czasie Komunia święta. Wtedy to Pan sprawiał, że czułam się przemieniona w Jezusa. 
Wtedy też On sam w boskim świetle odciskał w mojej duszy wszystkie cnoty Przenajświętszego 
życia naszego Pana Jezusa Chrystusa... . Pewnego ranka w czasie Komunii świętej usłyszałam w 
głębi mojej duszy słowo, które wypowiada się w Credo podczas Mszy Świętej: Współistotny 
Ojcu. Cała dusza została wypełniona pokojem, jak rozlewającym się w niej balsamem. Pojawiły 
się w niej wszystkie cnoty, wydzielające wspaniałą woń Bożego Słowa, które stało się 
Człowiekiem. Zrozumiałam, że te cnoty mają kierować działaniami mojego życia, a także 
życiem wszystkich ludzi sprawiedliwych... , doświadczałam jak ze Słowa wytryska źródło łaski i 
ogromna rzeka zawierająca wszelką doskonałość i cnoty, które Jezus tchnął we mnie. Wtedy Pan 
uczynił mi dar ze Swego Boskiego Serca, czyniąc je moim. W bezmiarze miłości i słodyczy 
wylałam wiele łez. Pan darował mi również całe Swoje Przenajświętsze Życie, przyrzekając, że 
w wierze, nadziei i miłości zjednoczy mnie ze sobą na wieki. Duch Święty połączył moją wolę z 
Bożą, dokonał jej przemiany tak, że od tej pory zdawało mi się, że dusza zmartwychwstała do 
nowego życia, zupełnie różniącego się od dotychczasowego”10. 
  Dzień 25 kwietnia 1725 roku stał się przełomowym momentem w życiu Celesty i nie 
tylko. W tym dniu miała wewnętrzne objawienie, które zainspiruje powstanie nowego Instytutu 
Zakonnego  w Kościele. W duchu posłuszeństwa wobec swojego spowiednika Pietro Romano i 
mistrzyni nowicjatu S. Marii Angela de Vito spisała objawioną jej Regułę dla mającego powstać 
nowego Instytutu. Sama odnosiła się z wielką rezerwą do otrzymanych objawień. Tym co 
najbardziej przekonało ją o ich prawdziwości była świadomość, że przyszłe dzieło nie będzie dla 
niej powodem dumy i szacunku, ale raczej odwrotnie powodem jej cierpień i upokorzeń: “Pan 
dał mi zrozumieć, że miałam być pozbawiona szacunku, być wzgardzona, opuszczona przez 
najdroższych przyjaciół i tak trwać w opuszczeniu oraz osamotnieniu, pozbawiona jakiejkolwiek 

 
9Tamże, s. (19)?. 
10Tamże, s. (21)?. 
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ludzkiej pomocy, przez wielu obrzucona winami, wyśmiana i wykpiona, jak naczynie pełne 
obelg. A wszystko to po to, aby Jego życie we mnie stało się rzeczywistością”11. 
  Siostra Maria Celeste mocno podkreśla, że objawione “dzieło” nie jest jej prywatną 
sprawą, ale Pana Boga i mówi, że w regułach “nie powinno być tytułów założycieli, bo On sam 
jest Kamieniem Węgielnym Zakonu, zaprawą - ewangeliczne ziarna Słowa Bożego, natomiast 
moje serce jest ziemią pod tę budowlę. Budowniczym wszystkiego jest Boski Ojciec”12. 
 Tekst objawionej Reguły został przedłożony pod ocenę reformatorów dotychczasowej 
wspólnoty w Scala, ojcom Filangieri i Falcoi. Obydwaj wyrażali wobec niego bardzo zmienne 
stanowiska, raz pełni zachwytu, innym razem pełni wątpliwości. Sam Falcoia, konsultując się z 
kręgiem znaczących teologów w Neapolu, wiedział, że sprawa nowego Instytutu jest z 
pochodzenia Bożego. W końcu we wrześniu 1725 roku Falcoia ponownie przybywa do Scala 
oświadczając autentyczność objawień. Do podobnego zdania dochodzi również Filangieri. W 
konsekwencji udaje się do biskupa Guerriero i jego wikariusza Criscuolo z prośbą o 
zatwierdzenie tego nowego Dzieła. Obydwaj nie tylko poparli, ale przynaglali realizację tego 
dzieła Bożego. Zwołano zatem kapitułę, na której prawie jednomyślnie zgodzono się na życie 
według nowej Reguły. Przeszkodą w realizacji tej decyzji stała się przełożona klasztoru, która 
pozyskała na swoją stronę przełożonego Falcoi. Maurizio Filangieri zwiedzony przez przełożoną 
i jej dwie współsiostry wstrzymuje wszelką reformę klasztoru. Upokarza Marię Celeste, 
nazywając ją “wizjonerką” i czyniąc ją winną zaistniałego zamieszania i niepokoju we 
wspólnocie. Posłuszny swojemu przełożonemu Falkoia zbiera ponownie siostry i zakazuje im 
rozmawiania na temat nowej Reguły i nowego Instytutu; dodał jednocześnie, “że jeśli to, co się 
wydarzyło, jest Dziełem Boga, to Pan sam w odpowiednim czasie, według swojej woli, wszystko 
wypełni”13. Mistrzyni nowicjatu polecił nakazać Marii Celeste pod posłuszeństwem, aby ta 
informowała go dalej pisemnie o wszelkich wydarzeniach natury nadprzyrodzonej w tajemnicy 
przed siostrami. Filangieri nie poprzestaje na tym. Posługując się wikariuszem biskupa ze Scala, 
wezwał siostry do oddalenia ich kierownika duchowego, T. Falcoię, do wyrzucenia siostry 
Celesty oraz do życia według reguł sióstr wizytek. Siostry nie zgadzają się na żadne z 
postawionych warunków. W odpowiedzi na to wikariusz udzielił napomnienia siostrze Celeste i 
kazał się jej usunąć na strych i nie schodzić na żaden akt wspólnotowy. Nadto w refektarzu miała 
jeść na ziemi ze sznurem na szyi i tak pokutować za skandal, którego się dopuściła. 
 Bóg sam powoli daje zrozumieć wartość i sens przeżywanych przez nią cierpień i 
upokorzeń: “Jesteś moją wybraną i przyjaciółką, dlatego przeniosłem cię do królestwa krzyża i 
chwały, do królestwa mojego pokoju i odpoczynku w bólu i udręce, bo tak żyłem Ja, gdy byłem 
Pielgrzymem na ziemi. Nie zadręczaj się, przecież już wiesz, że musisz umrzeć dla siebie samej, 
aby mogło się zrealizować moje Dzieło. Dlatego konieczne jest twoje cierpienie i unicestwienie. 
Trzeba, abyś pogrzebała w bólu i nicości to, co twoje, aby moje pozostało w tobie czyste, tak jak 
ci objawiłem na początku. Wszystko to stało się już we Mnie, który jestem dobrocią wiecznej 
chwały”14. 
  Dnia 5 czerwca na nową przełożoną klasztoru wybrana została mistrzyni nowicjatu 
s.Maria Angela. Wkrótce potem Filangieri zabronił Falcoi kontaktów z klasztorem, a s. Maria 
Celeste coraz lepiej zaczyna rozumieć, że jedynym jej Przewodnikiem jest sam Pan. 
 Momentem korzystnym na realizację zamysłu nowego Instytutu staje się śmierć ojca 
Filangieri w dniu 27 lutego 1730 r. oraz niedługo potem nominacja Falcoi na biskupa 
Castellammare. W tym samym roku we wrześniu przybywa do Scala kapłan Alfons de Liguori, 
który ma wygłosić rekolecje do sióstr. Po spotkaniu się ze wspólnotą i osobiście z Marią Celeste, 
dochodzi do przekonania, że objawienia, które ona otrzymała, są prawdziwe. Swoje pozytywne 
zdanie o klasztorze i siostrze Marii Celeste wypowiada przed biskupem Guerrieri. Następnie 

 
11Tamże, s. (24)? 
12Tamże, s. (23)?. 
13Tamże, s. (27)?. 
14Tamże, s. (29)?. 
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pozostawia na pewien czas Scala. Między nim a Marią Celeste zawiązała się szczera i głęboka 
przyjaźń. Powraca tutaj ponownie w lutym, aby z polecenia Falcoi szukać pełnego poparcia dla 
sprawy u biskupa, który zresztą po wizycie Alfonsa daje swoje ustne pozwolenie na realizację 
Bożego zamysłu. 2 maja 1731 roku kapituła klasztoru zatwierdza nowy Instytut i kilka dni 
później tj. 13-go maja w dzień Zesłania Ducha Świętego za zgodą biskupa siostry przyjmują 
nową Regułę. 6 sierpnia wszystkie siostry przyoblekają nowe habity zgodnie z zamysłem 
objawienia danego Marii Celeste. Konserwatorium sióstr wizytek zmienia nazwę na Zakon 
Najświętszego Zbawiciela, który z zatwierdzeniem papieskim w roku 1750 otrzyma ostateczną 
nazwę Najświętszego Odkupiciela. Celeste przyjmuje imię Maria Celeste od Najświętszego 
Zbawiciela. 
 Takie oto początki ma nowy Instytut, który w dniu inauguracji nie posiada tekstu Reguły 
ani też żadnej jego kopii. Wszystkie znajdują się w rękach Falcoi. Siostry piszą do niego, 
prosząc o ich zwrot, lecz otrzymują negatywną odpowiedź. Co więcej, Falcoia każe Marii 
Celeste napisać Reguły po raz drugi. Ta zaś przeżywa następną udrękę i prosi swojego ojca 
duchownego o cofnięcie takie nakazu. W międzyczasie ulega posłuszeństwu i spisuje po raz 
drugi Regułę. Powyższe doświadczenie jest jednak znakiem pogarszającej się relacji istniejącej 
pomiędzy Celeste a Falcoią. Ten drugi jako kierownik duchowy sióstr coraz bardziej pragnie 
ingerować w sprawy nowego Instytutu i on sam według  własnego widzenia zmienia treść samej 
Reguły.  
 Następnym historycznym momentem będzie 4 października 1731 roku, kiedy to Marii 
Celeste zostaje “objawione” zaistnienie męskiego Instytutu, na czele którego miałby stanąć 
kapłan Alfons de Liguori15. O wszystkim zostaje powiadomiony Falcoia, który w pierwszej 
chwili sceptycznie odniósł się do objawień. Z drugiej jednak strony został nimi zaniepokojony i 
już 4 listopada pisze list do Alfonsa, list, w którym powiadamia go, że ma mu do przekazania 
ważne wieści. Wkrótce po spotkaniu kapłan Liguori osobiście spotyka się z Celeste. Pod koniec 
1931 roku i na początku następnego radzi się on swego kierownika duchowego i wielu  innych 
mądrych i słynących ze świętości ludzi, aby rozeznać właściwą wolę Bożą. W końcu podejmuje 
postanowienie założenia nowego Instytutu misyjnego. Od samego początku powstaje jednak 
ogrom problemów dotyczących tak wizji Instytutu męskiego  jak i żeńskiego. Osobą, która w 
sposób szczególny chce odgrywać znaczącą rolę jest biskup Tomasz Falcoia. Nie bez wpływu na 
przebieg wydarzeń była postać świeckiego pobożnego szlachcica Silvestro Tosqueza, który jako 
przyjaciel biskupa Santoro, nowego biskupa Scala przyczynił się do pisemnego zatwierdzenia 
przez biskupa Reguły siostry Crostarosa. Tenże jednak Tosquez żyjący również w klimacie 
zaufania z biskupem Falcoią, z czasem stał się osobą wręcz znienawidzoną. Stał się jedną z 
przyczyn całkowitego zerwania relacji pomiędzy Celeste a Falcoią. Nastąpiło to ostatecznie 
dzięki nieprzyjaznemu nastawieniu klasztoru sióstr wobec Celesty Crostarosa i wobec Silvestro 
Tosqueza. Wokół ich relacji narosło pełno krytyk i podejrzeń. Celeste została odizolowana od 
całej wspólnoty i pozbawiona Eucharystii. Definitywnie o losach siostry Celeste zadecydowała 
kapituła klasztoru zwołana przez Falcoię. Zaproponowano jej alternatywę wypełnienia trzech 

 
15Maria Celeste Crostarosa nie najlepiej została potraktowana przez historię nauczycielkę życia. 
Zbyt długo była w jej cieniu. Jej biografia naznaczona jest milczeniem, złą i często krzywdzącą 
interpretacją jej osoby i dzieła, które po sobie zostawiła. Niesłusznie pozostała na marginesie 
życia św. Alfonsa de Liguori i historii założenia Zgromadzenia Redemptorystów. Mając na 
uwadze wymagania metody historycznej bez pomniejszania roli Założyciela Redemptorystów, 
nie wolno pominąć faktu, że początki Zgromadzenia związane są z kilkoma osobami, pośród 
których znaczącą postacią jest właśnie Maria Celeste. Ona jest jego inspiratorką i promotorką. 
Nawet jeśli już na samym początku została zepchnięta na margines, to jak dowodzą historycy 
(Caione) pierwsza generacja redemptorystów siostry redemptorystki nazywała jako siostry 
“naszego Instytutu”. Celeste sama mówi o podwójnym instytucie (il nostro duplice istituto). Z 
pewnością to też ma na myśli Jan Paweł II, który w wyżej wspomnianym orędziu do sióstr 
redemptorystek, kiedy mówi o tzw. “szerokiej rodzinie redemptorystowskiej”. 
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warunków postawionych przez Falcoię lub opuszczenie klasztoru. A oto warunki postawione 
przez biskupa Castellammare: zaprzestać kontaktów z młodym szlachcicem, podpisać reguły, 
które zredagował ojciec duchowny i złożyć ślub, że on będzie jej przewodnikiem duchowym. 
  Odpowiedź Marii Celeste jest obroną godności kobiety, która rozumie czym jest wartość 
ludzkiego sumienia. Odnośnie pierwszego warunku wyraża gotowość przerwania kontaktów 
listownych z młodym człowiekiem. Co do drugiej sprawy wyznała, że będzie wypełniać taką 
regułę, ale nie może jej podpisać. Odnośnie zaś ślubu poddania się pod kierownictwo 
wskazanego ojca, powiedziała, że nie uczyni tego pod żadnym warunkiem, mając na uwadze 
sumienie, które nie pozwala jej na uczynienie podobnego ślubu.  Postawę Marii Celeste można 
jeszcze bardziej docenić mając świadomość, że w całej doktrynie ascetycznej tego okresu 
dotyczącej przewodnictwa duchowego obowiązywało penitentów ślepe posłuszeństwo 
kierownikowi nawet w sprawach absurdalnych. Decyzją kapituły s. Celeste została usunięta z 
klasztoru. Następnego dnia wraz ze swoimi dwiema siostrami opuszcza progi klasztoru w Scala. 
 
4. Pareti i Roccapimonte: 1733 -1738 
 
  Odchodzi ze Scala w całkowitym opuszczeniu, w pożyczonym habicie, pozbawiona 
jakiegokolwiek ludzkiego wsparcia. Nie ma już nie tylko swojego przewodnika duchowego, ale 
nie może nawet liczyć na wsparcie przyjaciela, jakim stał się dla niej Alfons de Liguori, który 
stanął po stronie Falcoi nie tyle z przekonania, ile raczej ze ślepego posłuszeństwa swojemu 
kierownikowi, od którego sam doświadczy jeszcze wiele utrapień. 
 Trzy siostry w czerwcu tego roku znalazły schronienie w konserwatorium sióstr 
dominikanek w Pareti z myślą pozostania tam na okres trzech miesięcy w oczekiwaniu na 
znalezienie miejsca na założenie nowej fundacji, gdzie mogłyby żyć według nowej Reguły. Na 
prośbę biskupa Nicola de Dominicis Celeste niebawem zostaje przełożoną konserwatorium sióstr 
w Pareti. W tym czasie rozwiązuje ważny dla siebie problem, jakim jest brak kierownika 
duchowego, którym zostaje rektor seminarium w Nocera ks. Bernardino Sommandico. Jego 
wpływ na Celeste będzie bardzo pozytywny. Dzięki niemu znajdzie potwierdzenie obecności 
Boga w tworzącym się nie bez przeszkód “dziele”. Pomaga jej odzyskać wewnętrzny pokój. 
Dzięki temu reforma życia klasztoru w Pareti dokonuje się w zaskakująco szybkim czasie. 
 Początek jednak pobytu w Pareti był dla Celeste jeszcze dość trudnym czasem. Dusza jej 
była przepełniona ogromem wątpliwości i lęków, czuła sie niejako opuszczona przez Boga. 
Jedyną pociechą była świadomość, że poprzez wszystkie prześladowania i doznane cierpienia 
“rzeczywistością stają się owoce życia naszego Pana Jezusa Chrystusa w niej samej, już nie w 
słowach, lecz w czynach i prawdzie” i następnie sama mówi: “I tak jak najpierw Pan dał mi 
Reguły w słowach, tak teraz realizują się one w samej istocie, w moim życiu. Zewsząd 
doświadczałam ubóstwa, wzgardy ludzi, prześladowania, wewnątrz czułam się bardzo 
osamotniona i opuszczona, a nawet chora na ciele, pełna wątpliwości i lęków. Szatan tysiącem 
pokus uderzał w łaski, którymi obdarzył mnie Bóg. Czasami myślałam, że to był tylko sen i że 
Bóg mnie opuścił ze względu na moją małość”16. 7 listopada 1735 siostry opuszczają Pareti, 
podejmując propozycję hrabiego Ravaschieri założenia nowej fundacji w Roccapiemonte. 
Pozostają tutaj do marca 1738 roku, aby ostatecznie zdecydować się na Foggia, które stanie się 
miejscem przeznaczenia dla realizacji utworzenia wspólnoty opartej na nowej Regule. 
  
5. Foggia: 1738 - 1755 
 
 Celeste przybywa  do Foggia 9 marca 1738 roku na zaproszenie ks. Giuseppe Tortora w 
towarzystwie swoje starszej siostry Illuminaty. Najmłodsza siostra postanowiła bowiem pozostać 
w rodzinnych stronach. Dzień 4 października 1739 roku będzie początkiem pierwszej tak bardzo 

 
16Tamże, s. (49)?. 
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upragnionej stabilnej wspólnoty sióstr, która z całym radykalizmem podejmie się żyć w duchu 
Reguły, która została objawiona Marii Celeste. 
 26 marza 1742 roku przeżywają pierwsze obłóczyny. Klasztor zaczyna promieniować na 
całą okolicę. S. Celeste odnawia kontakt z Alfonsem de Liguori, który w grudniu 1744 zakłada 
klasztor w Deliceto. Po tym spotkaniu ma miejsce wymiana listów między nimi. Z jednego z 
nich wynika, że Alfons zachował wobec Celeste głębokie poważanie i uznawał wspólnotę przez 
nią założoną za część integralną redemptorystowskiego Instytutu. To zbliżenie do Alfonsa, 
wzajemne kontakty między klasztorem redemptorystów w Deliceto i klasztorem redemptorystek 
we Foggia prowadzi do powstania prawdziwej przyjaźni między Marią Celeste a synem 
duchowym Alfonsa, Gerardem Majella. Gerard nie tylko wspomaga klasztor sióstr moralnie i 
materialnie, ale troszczy się również o nowe powołania do klasztoru sióstr.  
 Czas pobytu w Foggia to okres szczególny w duchowym dojrzewaniu Celeste Crostarosa. 
Jej pisma ukazują coraz wyraźniej doniosłość w życiu duchowym centralności Osoby Ducha 
Świętego. Jej dotychczasowe wędrowanie w obecności Boga w Chrystusie zostaje pogłębione i 
zrozumiane jako otwieranie się na światło i moc Ducha Świętego, który jest w niej sprawcą 
podobieństwa Chrystusa Zbawiciela. To podobieństwo wynika z uni substancjalnej z 
Chrystusem. To w Jego Człowieczeństwie s.Celeste dynamicznie partycypuje w tajemnicy 
odkupienia jako ofiara dla i w Kościele. Ta partycypacja staje się uczestnictwem 
eucharystcznym w Chrystusie-Eucharystii. Z tego rodzi się życie w “czystości” osoby 
przyobleczonej w cnoty samego Chrystusa i takie życie jest współpracą w dziele odkupienia. S. 
Maria Celeste otrzymawszy w ten sposób serce Chrystusa żyje życiem Trójcy Przenajświętszej 
jako córka Ojca i oblubienica Słowa za pośrednictwem Ducha Świętego. Momentem 
równoległym do jej rozwoju duchowego jest ciągłe napięcie zmierzające do ostatecznego 
zdefiniowania wspólnoty zakonnej. Dołoży wszelkiego wysiłku, aby ukazać, że objawione 
Reguły nie są niczym innym jak życiem Chrystusa w nas zgodnie z orędziem Ewangelii. Życie to 
jest realizowane poprzez “naśladowanie” Chrystusa w taki sposób, aby stało się ono “Żywą 
Pamiątką” Jego osoby i jego “dzieł” w Kościele.   
 Maria Celeste umiera 14 września 1755 w Foggia w święto Podwyższenia Krzyża. 
Pośród tamtejszego ludu pozostała w pamięci jako “święta ksieni”. Opuściła swoją wspólnotę w 
pełni dynamizmu życia nowym charyzmatem. Pozostawiła po sobie bogate dziedzictwo ducha, z 
którego czerpać będzie wiele osób pragnących żyć dla Boga i ludzi.  
 
II. Przesłanie duchowe Marii Celeste Crostarosa 
 
 Po ukazaniu osoby i życia Marii Celeste Crostarosa a w sposób szczególny ważniejszych 
etapów w jej dojrzewaniu duchowym należałoby ze wszech miar przedstawić zasadnicze 
elementy jej dziedzictwa duchowego. Już zdołaliśmy zaznaczyć, że jej propozycja duchowości, 
głęboko chrystocentryczna17, jest niczym innym jak radosnym i ufnym pójściem za Chrystusem 
Zbawicielem, który dając nam swojego Ducha, odbija w nas swoje podobieństwo. Chrystus 
bowiem przeżywając w nas swoje “życie wędrowca” czyni nas uczestnikami swojego życia, 
swoich cnót i dzieł.  Czyni nas swoją “Żywą Pamiątką”, która Nim promieniuje i sprawia, że On 
na nowo rodzi się w naszych bliźnich. Stąd wynika potrzeba naszego zaangażowania, aby nasze 
postawy, wybory i dzieła były Jego postawami, Jego wyborami i Jego dziełami. “Naśladowanie” 
Chrystusa, aby być Jego “Pamiątką” na ziemi - oto podstawowa linia rozwoju duchowego Marii 
Celeste Crostarosa18 . 
 
a) Wspólnota “Żywą Pamiątką” Odkupiciela 
  

 
17JAN PAWEŁ II, dz. cyt., s. 5. 
18Taką tezę rozwija i udawadnia w swojej rozprawie doktorskiej O. Sabatino Majorano, por.: 
dz.cyt. 
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 Sercem całego zamysłu Marii Celeste Crostarosa jest “wspólnota-pamiątka” miłości Ojca 
w Chrystusie do ludzkości. Taki sens odnajdujemy we wstępie do pierwotnych Reguł, gdzie 
punktem wyjścia jest “Plan Przedwiecznego Ojca”, który jest planem miłości, życia i pełni: 
“Gorąco pragnąłem dać światu mojego Ducha i przekazać Go moim stworzeniom rozumnym, 
abym żył z nimi i w nich aż do skończenia świata. Z bezgranicznej miłości dałem im 
Jednorodzonego Syna i przez Niego przekazałem im mojego Boskiego Pocieszyciela, aby ich 
przebóstwić w życiu, sprawiedliwości i prawdzie; aby objąć ich wszystkich moim umiłowaniem 
w Nim-Słowie-Synu-Miłości. Przez Niego została wylana na nich moja łaska, sprawiedliwość i 
prawda. Przez Niego będą mieć życie wieczne. Świat stał się przez moje Boskie Słowo i przez 
Niego żyje wszystko; w Nim wszystko jest życiem, a On jest Istotą i Życiem wszystkiego, co 
istnieje; wszystko w Nim jest życiem miłości  i upodobania przez Niego we Mnie samym”19. 
 Zbawczy plan Ojca jest planem komunii i uczestnictwa. Chrystus realizuje go poprzez 
danie nam swego Ducha. W ten sposób zostajemy “przebóstwieni” w dar “życia, 
sprawiedliwości i prawdy”. Cała ludzkość zjednoczona jest w upodobaniu, w którym sam 
Chrystus żyje jako “syn miłości”. To Jemu właśnie zawdzięczamy rozlanie łaski, 
sprawiedliwości i prawdy, które to ukierunkowują  nas na życie wieczne. 
 Wspólnota redemptorystowska zapuszcza swoje korzenie w tym oto Bożym wezwaniu: 
chce być “pamiątką” miłości, która tworzy ten plan i jest jego fundamentem: “Aby moje 
stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, którą je ukochałem, spodobało mi się wybrać ten 
Instytut, aby był dla wszystkich ludzi świata żywą pamiątką tego, co mój Syn Jednorodzony 
zechciał uczynić dla ich zbawienia, gdy przez trzydzieści trzy lata żył na świecie jako człowiek-
pielgrzym. Jego dzieła są ciągle żywe dla Mnie i mają wartość bezcenną. Dlatego wy, dusze 
wybrane, będziecie z Nim uwielbione w wieczności”20. 
 Wspólnota jako świadectwo miłości Chrystusa jest naczelnym orędziem duchowego 
zamysłu Marii Celeste. Patrząc na kontekst osiemnastowieczny, w którym przyszło jej żyć, 
wnosi ona idee zupełnie nowe na polu teologicznym. Wspólnocie wyznacza nowe perspektywy 
w takich terminach jak: “znak”, “obecność”, “świadectwo”, a w sposób szczególny daje jej nowe 
zrozumienie pod pojęciem: “Eucharystia”. Ideałem wspólnoty w jej interpretacji jest wspólnota, 
która staje się Eucharystią, Pamiątką Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Współczesna teologia życia zakonnego powyższą tematykę zalicza do uprzywilejowanych21. 
 
 
 
b) “Naśladowanie” 
 
 Wspólnota w zamyśle Crostarosy winna być “żywą pamiątką”. Stąd rodzi się 
konieczność “naśladowania” Chrystusa, następny kluczowy temat w duchowości Marii Celeste. 
“Naśladowanie” oczywiście jest rozumiane przez nią jako uczestnictwo w działającej mocy 
Ducha Świętego: “Wyryjcie więc w waszym duchu, kontynuuje s. Celeste, Jego życie; 
naśladując Go upodobnijcie się naprawdę do Niego i bądźcie na ziemi żywymi wizerunkami 
mojego umiłowanego Syna - jedynie On jest waszą Głową i waszym Początkiem. Nieście Go 
jako życie waszego serca, jako cel waszego istnienia, jako pasterza waszej owczarni, jako 
mistrza waszego ducha. Żyć będziecie prawdami, których On naucza w świętej Ewangelii; w 
niej bowiem ukryte są wszystkie skarby nieba, w niej jest źródło życia. Tam człowiek - będąc 

 
19Tamże, s. 150. 
20Tamże, s. 151. 
21” Doprawdy, życie konsekrowane jest żywą pamiątką życia i działania Jezusa jako Wcielonego 
Słowa w Jego odniesieniu do Ojca i braci. Jest żywą tradycją życia i orędzia Zbawiciela”: JAN 
PAWEŁ II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Vita Consecrata, n. 22; tamże, n. 25: “Także 
ich styl życia winien wskazywać na ideał, który wyznają, gdy starają się być żywym znakiem 
Boga oraz wymownym, choć często dokonywanym w milczeniu przepowiadaniem Ewangelii”. 



 10 

jeszcze pielgrzymem - uczestniczy w odwiecznych bogactwach mojego Umiłowanego Syna 
miłości, w Nim wszystko ma istnienie i życie... . Niech wasz Duch żyje w Boskiej miłości, 
oddając mojemu Jednorodzonemu wszelką chwałę i cześć... . On wam wyprosi i tchnie w was 
Ducha Pocieszyciela, który was oświeci i wypełni swoimi darami i cnotami”22. 
  Związek między “pamiątką” a “naśladowaniem” jest nieodzownym kluczem w 
rozumieniu i interpretacji całego przesłania duchowego Marii Celeste Crostarosa. Aby wspólnota 
była autentyczną “pamiątką” Odkupiciela, wszyscy jej członkowie winni być “żywymi 
wizerunkami” Chrystusa. “Pamiątka-Naśladowanie” Zbawiciela jest niczym innym jak tylko 
uczynieniem Go obecnym dla Kościoła i dla świata. My nie naśladujemy Chrystusa, jak można 
naśladować jakikolwiek inny wzorzec-model, ale to Duch Święty odciska w nas Chrystusa. Tak 
długo nie będziemy autentycznymi świadkami, jak długo nie pozwolimy Duchowi Świętemu, 
aby On nas przemienił w Chrystusa. 
 
c) Kontemplacja 
 
 Miłość Ojca ukazana w Chrystusie jest darem, który należy przyjąć z uważną 
wdzięcznością. Dlatego też wspólnota wyraża się poprzez kontemplację, która jest nie tylko 
przypomnieniem priorytetu daru, ale również braterskiej odpowiedzialności za przyjęcie tego 
daru i za jego pogłębienie. Wspólnota taka w czasach współczesnych była zasadniczo 
narzędziem prywatnej doskonałości, była miejscem które oddalało niebezpieczeństwa 
pochodzące ze świata i czyniło pewniejszą drogę do świętości. Oryginalność Celeste w 
rozumieniu wspólnoty polega na tym, że wspólnota jest chciana przez samego Boga jako “żywa 
pamiątka”, która pozwoli wszystkim bez wyjątku doświadczyć Jego radykalnej miłości 
miłosiernej w Chrystusie. Redemptorystki jako te, które realizują w codziennym życiu 
charyzmat Celeste nie uważają bogactwa życia kontemplacyjnego za przywilej, którego z 
zazdrością należy strzec dla samych siebie, ale jako dar, z którym należy się dzielić z braćmi: 
“Nasi bracia i siostry, którzy szukają sposobności do refleksji, modlitwy i odnowy ducha w 
środowisku milczenia i skupienia, winni znaleźć w naszych klasztorach domy modlitwy i 
pokoju, których potrzebują. Oddzielone materialnie od świata, jesteśmy równocześnie w nim 
obecne. Przez nasze świadectwo i otwartość na innych stajemy się rzeczywiście żywą i 
promieniującą obecnością Chrystusa. Klauzura, oddzielająca nas od świata, staje się bramą dla 
tych, którzy szukają Boga. Nasze milczenie jest słowem zbawienia a nasza kontemplacja 
działaniem misyjnym”23. 
 
 
d)Miłość wzajemna pierwszą Regułą życia 
 
 Owocem kontemplacji i jednocześnie środkiem jest jedność serc i wzajemna miłość. 
Według intuicji wewnętrznej Marii Celeste właśnie miłość wzajemna jest najklarowniejszym 
rysem Chrystusa w nas. Ona jest również pierwszą i najważniejszą Regułą, ponieważ tylko 
“będąc miłością” możemy być przejrzystym obrazem Boga i ukazać światu Jego kochające 
oblicze. Jest to zresztą podstawowym zadaniem redemptorystek: “być jasnym i promieniującym 
świadkiem miłości, którą On nas umiłował w Chrystusie”24. Uniwersalizm miłości braterskiej 
pięknie przedstawia nam osobiście Maria Celeste Crostarosa: “Zstąpiłem z nieba, aby dać się 
wam cały oraz aby ofiarować me życie zarówno za moich przyjaciół jak i nieprzyjaciół i w ten 
sposób uwielbić mojego Ojca oraz dokonać waszego zbawienia. Dlatego z mądrości mojego 
Rozumu dałem jasność rozumowi ludzkiemu i odsłoniłem przed nim odwieczne prawdy 
zaciemnione mrokami grzechu. Dałem wam moją pamięć, abyście pamiętali o moich 

 
22Tamże, ss. 152-153. 
23Konstytucje i statuty Zakonu Sióstr Najświętszego Odkupiciela, n. 47. 
24Tamże, n. 5. 
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odwiecznych czynach miłosierdzia, których dokonałem dla moich stworzeń rozumnych. Dałem 
wam moją wolę, kochając was tą samą Boską miłością, którą miłuję mojego niebieskiego Ojca 
oraz dając moje własne życie za wasze zbawienie. “To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. 
 Ofiarujcie więc bliźniemu całych siebie. Dajcie mu wasz rozum, okazując bliźniemu 
miłosierdzie, nie osądzając go za nic, nawet za jakiekolwiek zło. Dajcie mu waszą pamięć, 
przebaczając z serca i nie pamiętając o otrzymanych zniewagach, wynagradzając za dobra tak 
duchowe jak doczesne. Dajcie mu waszą wolę, kochając go z całego serca; traktując go tak jak 
chcielibyście, by i was traktowano oraz pragnąc dla niego wszelkiego możliwego dobra. 
Ofiarujcie mu też wasze serce oraz wszelkie uczucia ze względu na miłość do Mnie, współczując 
mu w jego chorobach oraz udrękach duchowych i cielesnych. Dla jego dobra zaangażujcie też 
całe wasze ciało, wszystkie wasze zmysły. Wasze oczy niech zauważają jego potrzeby i nigdy 
nie śledzą jego braków ani żadnych czynów, nie osądzając za nic. Wasze uszy niech słuchają 
jego utrapień, wasze usta niech go pocieszają w zmartwieniach i pouczają o odwiecznych 
prawdach w jego niewiedzy, pomagając mu i broniąc go. Bądźcie nawet gotowe poświęcić ciało 
i życie dla jego wiecznego zbawienia, jeśli miłość się tego domaga. Tak jak Ja uczyniłem, tak 
czyńcie i wy”25. 
 Maria Celeste Crostarosa może być zaliczona do wybitnych mistyków XVIII wieku. Jej 
formacja dokonuje się poprzez lekturę życiorysów świętych, a życie jej naznaczone było 
szczególnie głęboką więzią osobistą z Panem Bogiem. Swoją modlitwę myślną pogłębia 
korzystając między innymi z Medytacji św. Piotra z Alkantary. Doświadczenie życia zakonnego 
w Marigliano wprowadziło ją w nowe środowisko, w którym oddychało się duchowością 
karmelitańską w wydaniu s. Serafiny di Dio (1621-1699), która w przeciwieństwie do nowości 
kwietystycznych, które w XVII wieku dotarły do Neapolu, była nacechowana życiem 
kontemplacyjnym wypełnionym radością i optymizmem. Wiele terminów, które odnajdujemy w 
pismach Celeste każą nam sugerować, że jest ona w nurcie mistyki spekulatywnej, której 
mistrzami są św. Katarzyna z Genui (1477-1510), św. Teresa z Avila (1515-1582) czy też św. 
Jan od Krzyża (1542-1591). Projekt nowej wspólnoty czerpie w niektórych aspektach z Reguł 
sióstr karmelitanek i wizytek w Scala, ale ostateczna wizja wspólnoty ujmowanej jako 
“Pamiątka” jest jej wyłącznego autorstwa. 
  Jej mistyka nie wychodzi poza realny świat i konkretnego człowieka oraz nie jest 
nacechowana zbytnimi egzaltacjami. Jej życie mistyczne jest nieustannym byciem oświecaną 
miłosnym spojrzeniem Chrystusa, który wypełnia ją Swoją miłością. Jej zdaniem to miłość 
Chrystusa odnawia w ludziach ich człowieczeństwo oraz wszystko co zostało stworzone przez 
Boga. Jej mistyka została opłacona latami cierpień ducha i ciała oraz upokorzeniem. Krzyż, 
który przyszło jej dźwigać jest najlepszym potwierdzeniem głębi jej życia duchowego. 
 O. Capone wybitny znawca duchowości redemptorystowskiej całą duchowość Celeste 
Crostarosa nazwał “duchowością słoneczną”. Jest to trafne określenie jej mistyki, która dostępna 
może być każdemu człowiekowi. Słońce w jej duchowości jest obrazem Chrystusa, którego 
określa “boskim słońcem”. W tym miejscu warto zapoznać się z treścią wewnętrznych 
illuminacji, które sama opisuje: “Spójrz na słońce, jak oświetla, ogrzewa, daje wzrost roślinności 
na ziemi. Zobacz jak świeci dla wszystkich. Tylko ci, którzy zaryglowali okna i nie chcą 
otrzymać jego światła, są go pozbawieni z własnej winy, bo nie chcą wpatrywać się w jego 
blask. To słońce, które widzisz na świecie, zostało stworzone jako symbol boskiego Słońca, 
które swoją boskością daje światło wewnętrznemu światu duszy. To światło jest efektem mojej 
boskiej obecności w duszy przeze Mnie stworzonej. Przez to ziemskie słońce, które zawsze 
świeci, ty ujrzysz moją boską doskonałość. Zobaczysz, jak ciepło mojego Ducha powoduje w 
duszy wzrost “roślinności cnót”, a te rodzą kwiaty i owoce życia wiecznego. Mój Duch daje 
światło, które oświeca rozum i rozpala wolę w mojej boskiej miłości. W moim boskim cieple 
osuszam złe soki, wytwarzane przez nieuporządkowane namiętności, niszczę niedoskonałość 

 
25?. 
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dusz, które mają otwarte oczy, wpatrują się we Mnie i pozwalają, aby wszedł w nie mój blask. 
Są to ci, którzy mają otwarte okna duszy i nie zaryglowali ich grzechem. Wpatrując się w to 
ziemskie słońce, będziesz pamiętać o tym, co ci objawiłem i stanie się twoją nieustanną 
modlitwą”26. 
 
 
II. Pisma 
 
 Spośród wielu, którzy próbowali zebrać pisma27 Marii Celeste Crostarosa najbardziej 
precyzyjny jest S. Majorano, który w przybliżeniu chronologicznym ułożył poszczególne jej 
pisma. Dodatkowo spis ten opatrzył krótkim komentarzem. Rzeczą dziwną może wydawać się 
fakt, że Celeste pomimo starannego wykształcenia dopiero w wieku 15 lat sama bez pomocy 
nauczyciela nauczyła się pisać. Została do tego zmobilizowana przez ojca duchownego, który 
zlecił jej spisywanie tego wszystkiego, co dokonywało się w jej duszy. Nie powinno to dziwić, 
mając na uwadze ówczesne zwyczaje. Ta właśnie kobieta, która tak późno pozna sztukę pisania, 
pozostawi po sobie pisma, które staną się podstawą dociekań teologicznych. Spróbujmy 
przedstawić kolejno jej pisma dodając w nawiasach pełne oryginalne tytuły: 
1° Pieœni 1718 - ? (Canzoncine spirituali e morali della M.to R. S.ra Suor Maria Celeste 
Crostarosa, monaca professa del Ven. Monist.o delSS.mo Salvatore di Scala, fatte per esercitare 
l’Anime all’Amor divino, e per dare allo Sposo lodi di amore). 
2° Siedem regu³ 1718-1719 (Prima regola date dallo Spirito della verità al anima) 
3° Pobo¿ne æwiczenia 1718-1719 ( Libro di essercitij spirituale divoti). 
4° Dialogi (Trattenimenti) 1724-1751 (Trattenimenti del anima col suo Sposo Giesù, do dolce 
communicatione di amore nel Verbo di Dio, dove si dichiarano in colloqui molte idigligenze 
divine e l’inderne ammaestramenti riceuti nello Spirito di purità, nel fondo dello spirito, nella 
vita di amore in Dio, nel possesso della divina unione) 
5° Instytut i Regu³y Najœwiêtszego Odkupiciela 1725.1731-po 1751 (Istituto e Regole del SS.mo 
Salvatore) 
6° Æwiczenia mi³oœci 1733/38-po 1751 ( Sopra l’Evangelo di S. Matt. Esercitio di amore di Dio 
per tutti li giorni del anno. Condiene un impiego amoroso he prattica delle sante virtù 
christiane, contenute ne’ s.ti Evangelij, per tenere l’anima nel ore del giorno occupata ed unità 
al suo Dio in divoto esercitio d’amore). 
7° Æwiczenia duchowe (a) 1733-35 (Per il mese di Decembre. Esercitij spirituali per ogni anno 
da farsi per un anima religiosa che camina la strada della perfettione christiana). 
8° Stopnie modlitwy 1738-po 1751 ( Distinzione di molti gradi do oratione concessi dal Sig.re 
al’anima sua sposa, formati in sedici scalini di contemplazione ed unione amorosa). 
9° Æwiczenia duchowne (b) 1738-po 1751 ( Dieci giorni di esercitij spirituali dat al anima dal 
Sig.re nella chiarezza dell’purità del suo divino Spirito, registrati al solito tema colloquio con lo 
Sposo amante). 
10° Nowenna Bo¿ego Narodzenia 1738-po 1751 ( Novena del s.to Natale datami nella medesima 
communicatione di amore). 
11° Æwiczenie mi³oœci. Wielki Post 1751-? (Esercitio di amore per la quaresima) 
12° Medytacje 1751-? (Meditationi uniti a j santi Evangelij per tutto l’anno. Per l’avento del 
Signore). 
13° Ogródek (po 1738), ( Giardinetto inderno del divin amore, orto chiuso del Uomo Dio e un 
anima christiana). 

 
26Autobiografia, s. (4)?. 
27Większa część pism Marii Celeste Crostarosa nie doczekała się wydania drukiem. Duża ich 
część przechowywana jest w Generalnym Archiwum Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 
w Rzymie. Z inicjatywy Sabatino Majorano rozpoczęto krytyczne i pełne wydawanie jej pism. 
Serię pt. Testi i Studi Crostarosiani rozpoczęto wydaniem jej listów: Lettere.  
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14° Autobiografia (1750-?), (bez tytułu). 
15° Ćwiczenie miłości, Adwent ( ?) ( Esercitio interno d’amore per l’avento della nascita di 
nostro Sig.re Giesù Christo). 
16° Listy 28(1730-1738),  zachowało się zaledwie 27 listów pisanych do  nast. osób: Alfons de 
Liguori, Tomasz Falcoia, Pietro Romano i Giuseppe Crostarosa. 
 Współcześnie odnaleziono kompletny autograf dzieła Ogródek. Na jego podstawie 
można stwierdzić, że trzy dzieła wyżej wspomniane: Siedem reguł, Ćwiczenia duchowne (b) oraz 
Ćwiczenie miłości, Adwent wchodzą jako części tego jednego dzieła29. 
 
IV. Autobiografia 
 
a) Treść i geneza powstania 
  
 Autobiografia30autorstwa Marii Celeste Crostarosa pomimo wielu swoich nieścisłości 
należy do podstawowych pism, na bazie których można poznać jej sylwetkę, jej rozwój duchowy 
i intelektualny. Została napisana w ostatnich latach jej życia, tj. po roku 1750, w Foggia z 
zalecenia swojego kierownika duchowego, o czym sama wspomina we wstępie do Autobiografii. 
Dzieło to jest więc retrospekcją jej życia a  nie rodzajem Dziennika. Jest pewnego rodzaju 
syntezą jej życia i uważną lekturą tego wszystkiego, co należy już do przeszłości. W takim 
wypadku rzeczą zrozumiałą może wydawać się pewna subiektywizacja w interpretowaniu 
wydarzeń z przeszłości. Patrzy ona na przeszłość przez pryzmat teraźniejszości. Intencją autorki 
jest pokazanie niepowtarzalnego osobistego głębokiego doświadczenia Zbawiciela. Za 
pośrednictwem tego doświadczenia w całej swej głębi i szczerości chce dać świadectwo, które 
dla innych może mieć wielką wartość. 
  Stronice Autobiografii krążą wokół jednego centralnego punktu, jakim jest narracja 
trudności, które spiętrzają się pomiędzy zamysłem Bożym utworzenia nowego Instytutu a jego 
ostatecznym zrealizowaniem. Można by więc skonkludować, że forma literacka hagiografii ma 
na celu aspekt apologetyczny i pedagogiczny. Ten rodzaj literacki szczególnie był 
rozpowszechniany po Soborze Trydenckim w celu ukazywania modeli godnych do 
naśladowania. To jej pismo o treści mistycznej pragnie ukazać drogę, która prowadzi do jedności 
z Bogiem i jakie są owoce tego zjednoczenia. Dzieło chce równocześnie pokazać, że pomimo 
dokonanego zła, spowodowanego przez człowieka, ostateczne zwycięstwo odnosi Bóg, Jego 
łaska. Na drodze realizacji swoich zamysłów Bóg posługuje się ludźmi, a w tym wypadku 
posłużył się Marią Celeste. 
  
b) Sposób interpretacji fenomenów mistycznych 
 
 Droga dojrzewania duchowego Marii Celeste wypełniona jest mnóstwem wewnętrznych 
illuminacji i objawień. Ich obecność nie powinna zaskoczyć czytelnika. Wcześniej już zostało 
wspomniane, że Celeste korzysta z rodzaju literackiego swojej epoki. Ówczesna hagiografia była 
bogata w mnóstwo nadzwyczajnych wydarzeń i jest ona odbiciem konkretnej kultury i historii. 
W wypadku C. Crostarosa fenomeny mistyczne dowodzą głębi jej religijnego doświadczenia, 
które ściśle jest związane z Ewangelią, Eucharystią, jest to doświadczenie chrystocentryczne, 

 
28Doczekaliśmy się ich krytycznego wydania w serii: Testi e Studi Crostarosiani pod kierunkiem 
S. Majorano: Maria Celeste Crostarosa, Le lettere, pod red.: R. Librandi i A. Valerio, 
Materdomini, 1996. 
29Por., D. Capone, dz. cyt., s. 269. 
30Do tej pory nie ma wydania w pełni krytycznego. Pomimo tego niemałą wartość posiada 
tłumaczenie autorstwa Benedetto D’Orazio: Una grande mistica del ‘700. La Venerabile Sr. 
Maria Celeste Crostarosa, Casamari, Tip. Abbazia, 1965.  
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trynitarne, które potrafi być wolne od ciasnego indywidualizmu i zrealizowane w postaci Reguły 
życia dla wspólnoty zakonnej.  
 Mistyka Marii Celeste przechodzi swoistą ewolucję. Zgodnie z duchem swojego czasu 
czuje się bliska Chrystusowi cierpiącemu na krzyżu i jest gotowa przeżyć wszelkie bóle, 
strapienia i umartwienia, aby tylko upodobnić się do Niego i z Nim wspólnie być ukrzyżowaną. 
Wprowadza jednak w fenomenologię mistyczną figurę Chrystusa-Oblubieńca31, która odbiega 
od figury Chrystusa przybitego gwoźdźmi do krzyża, cierniem ukoronowanego i z włócznią w 
boku. Wspomina osobiście, że musiała przerwać medytacje o Męce Chrystusa z racji cierpień 
wewnętrznych, które wówczas przeżywała. Dla całkowitego zbliżenia się do Boga, jako 
niegodna  Bożej miłości, całkowicie rzuca się w objęcia Boskiego Oblubieńca. Jej mistyka to 
próba ukazania bezmiaru miłosiernej miłości Boga wobec człowieka. 
 
c) Struktura i styl 
 
  Autobiografia podzielona jest na trzy księgi, każda zaś księga składa się z rozdziałów. 
Całość poprzedzona jest krótkim wstępem. Pierwsza Księga opisuje okres pomiędzy 
dzieciństwem a powstaniem Zakonu Najświętszego Zbawiciela. Jest ona podzielona w 
następujący sposób: pięć początkowych rozdziałów poświęconych jest dziwiętnastu latom życia 
Celeste, następne dwa są opisem czasu aż do wstąpienia do klasztoru w Marigliano, pozostałe 
zaś opisują lata przeżyte w Marigliano aż po obłóczyny w Scala w 1731r. 
 Druga Księga złożona jest z dwudziestu rozdziałów. W niej Maria Celeste kończy 
opowieści lat przeżytych w Scala, które zajmują bardzo dużo miejsca, następnie opwiada pobyt 
w Pareti koło Nocera i pomijając przeniesienie do Roccapiemonte dochodzi do opisu wyjazdu do 
Foggia. 
 Trzecia Księga składa się tylko z sześciu rozdziałów i opowiada o fundacji klasztoru w 
Foggia i latach przeżytych w tym mieście do roku 1743, kiedy to następuje nagle przerwa w 
opisie. Reszta uległa zniszczeniu. W tej księdze autorka dwukrotnie antycypuje wydarzenia, 
które miały miejsce po roku 1743; pierwszym są misje Alfonsa de Liguori w Foggia pomiędzy 
rokiem 1745-1746 a dugim zmiana nazwy zgromadzenia Redemptorystów, która dokonała się w 
1749 r. W polskim tłumaczeniu rekonstrukcji faktów po roku 1743 dokonano na podstawie 
opracowań Benedetto D’Orazio i Sabatino Majorano. 
 Maria Celeste nie jest zawodową pisarką. Nie przejmuje się zbytnio estetyką stylu. 
Można zauważyć wiele potknięć stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych. Przejęta nie 
jest formą ile raczej ukazaniem nadprzyrodzonej rzeczywistości, która przyjmuje coraz 
wyraźniejsze kształty, a której nie mogą w pełni wyrazić słowa. Dla tej idei używa częstych 
powtórzeń, rzecz raz wspomniana wraca ponownie po jakimś czasie. Fakt ten może trochę 
utrudniać lekturę. Tekst Autobiografii wydaje się być bardziej ”mówiony” niż “pisany” i jest 
formą graficznego nagrania żywej rozmowy, gdzie głównym rozmówcą jest Chrystus32. Tekst 
jest niekiedy eksplozją serca, w którym On przemawia i wprowadza duszę w misterium Bożej 
miłości, która jest podarowywana poprzez  jego Człowieczeństwo. 
 Pomimo wszystkich braków zewnętrznych może zadziwiać fakt, że osoba nie do końca 
kompetentna w zakresie sztuki pisania potrafii z taką łatwością poruszać podstawowe tematy 

 
31Intuicja Celesty Crostarosa szczęśliwie współbrzmi z Posynodalną Adhortacją Apostolską Vita 
Consecrata JANA PAWŁA II: “Na szczególną uwagę zasługuje żeńskie życie monastyczne i 
klauzura mniszek, a to ze względu na wielki szacunek, jakim chrześcijańska wspólnota darzy ten 
rodzaj życia - znak wyłącznego zespolenia Kościoła-Oblubienicy ze swoim Panem, umiłowanym 
ponad wszystko”(n. 59); oraz: “Kobiety konsekrowane są w bardzo szczególny sposób 
powołane, aby przez swoje poświęcenie, przeżywane w pełni i z radością, być znakiem czułej 
dobroci Boga dla ludzkości oraz szczególnym świadectwem tajemnicy Kościoła, który jest 
dziewicą, oblubienicą i matką” (n. 57). 
32Por., S. Majorano, dz. cyt., s. 136. 



 15 

teologiczne i duchowe, posługując się z dużą poprawnością terminami biblijnymi i 
teologicznymi33. Z jednej strony używa języka potocznego łącznie z dialektem neapolitańskim, z 
drugiej nie są jej obce kategorie ontologiczne typu: byt i niebyt czy substancja. Nie bez znaczenia 
dla opisu fenomenów mistycznych posługuje się terminami typowo żeńskimi jak np. “łono”, “łono 
matki”, “matka”, “syn”34.   
 Wydanie Autobiografii Marii Celeste Crostarosa jest szczególną okazją, aby poznać postać 
interesującej kobiety żyjącej na przełomie XVII i XVIII wieku, która współczesnemu często 
zagubionemu człowiekowi potrafi wskazać drogę do Boga, który jest Miłością. 

                                                                   Z braterskim pozdrowieniem 

Rzym, 25 listopada 1996                                                             Zdzisław Klafka CSsR 
 
 
 

 
33Por., E. Lage, Una spiritualitŕ fortemente eucaristica, w: L’Osservatore Romano, 4-5.11.1996, 
s. 4. 
34Duchowe dziedzictwo Marii Celeste Crostarosa naznaczone rysem “kobiecości” posiada 
szczególną wartość i wychodzi naprzeciw potrzebom Kościoła: “Kościół bardzo liczy na 
specyficzny wkład kobiet konsekrowanych w rozwój nauki, obyczajów, życia rodzinnego i 
społecznego, zwłaszcza w dziedzinach związanych z obroną godności kobiety i z 
poszanowaniem życia ludzkiego. Istotnie, kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może 
decydującą, w sferze myśli i działania: mają stawać się promotorkami “nowego feminizmu”, 
który nie ulega pokusie naśladowania modeli “maskulinizmu”, ale umie rozpoznać i wyrazić 
autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach wszelkich form dyskryminacji, 
przemocy i wyzysku”. (Vita Consecrata, n. 58). 
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List Ojca Świętego Jana Pawła II do Sióstr Redemptorystek 
 
 
Umiłowane Mniszki Zakonu Najświętszego Odkupiciela! 
 
1. Przygotowując się do Jubileuszu Roku 2000, który „ma być wielką modlitwą 

uwielbienia i dziękczynienia, zwłaszcza za dar wcielenia Syna Bożego oraz za dar Odkupienia 
dokonanego przez Niego” (Tertio millennio adveniente, 32), wszystkie wspólnoty 
kontemplacyjne są wezwane w sposób szczególny do stania się świadectwem i zachętą dla 
całego Ludu Bożego.  

Widziana w tym świetle, drogie Mniszki,  celebracja 300-lecia urodzin waszej 
Założycielki, nabiera znaczenia, które przekracza nie tylko ramy waszego Zakonu, ale nawet 
całej rodziny redemptorystowskiej, przy powstawaniu której - zgodnie z wolą opatrzności - dane 
jej było spełnić ważną rolę. 

 
2. Jej duchowość jest naprawdę głęboko chrystocentryczna. Koncentruje się wokół 

misterium Wcielonego Słowa, które Duch Święty nieustannie w nas uobecnia, przemieniając 
nasze życie w Jego życie: W ten sposób Chrystus może „rodzić się w świecie w duszach swoich 
umiłowanych” (Autobiografia, Casamari 1965, 133-134). Te perspektywy, które pobożność 
ludowa rozwija wychodząc od misterium Wcielenia, w duchowości siostry Marii Celeste 
Crostarosa zostają pogłębione filozoficznymi kategoriami bytu i partycypacji oraz nabierają 
mistycznego oddechu chrystologii św. Jana i św. Pawła. Wszystko w życiu chrześcijańskim 
zakorzenia się w Chrystusie i wypływa z Chrystusa, który „trwając w miłosnej jedności w Bogu, 
żyje jako pielgrzym w duszach wszystkich swoich umiłowanych, będąc życiem ich życia” (Ibid., 
117-118). Dlatego wszelkie cnoty są wyrazem nowego życia, będącego uczestnictwem w życiu 
Bożym. 

Tutaj ma też swoje źródło nieustanne odwoływanie się waszej Założycielki do Eucharystii. 
Co więcej, ona uważa, że celem duchowej drogi jest pełna przemiana eucharystyczna: „W 
Komunii świętej przemieniłeś mnie w siebie, bo weszłam w Człowieczeństwo twojego Boskiego 
Słowa i ofiarowałam się Ojcu za wszystkich ludzi...”,a także zakosztowałam „wszystkich zasług i 
łask”, które dzięki swej męce, Chrystus rozlewa na „dusze wszystkich wiernych”, jednocząc je i 
wynosząc do chwały w swoim Człowieczeństwie zjednoczonym ze Słowem” (Rozmowy duszy z 
Jezusem, [rękopis], 147). 

Aby ta przemiana się dokonała, potrzeba ze strony człowieka gościnnego przyjęcia i 
ofiarnej odpowiedzi, niemożliwej bez prawdziwej pokory: „Pan mi powiedział - pisze Crostarosa 
do św. Alfonsa w październiku 1730 roku - że pokorne niebycie jest właśnie życiem bytu oraz to 
że, abym mogła się Jemu podobać, powinny być we mnie dwa poruszenia: powinnam czynić 
wszystko, aby uwielbić Go w każdym duchu i w każdym czasie oraz wyrzec się wszystkiego, co 
nie jest czystością wypływającą z miłości” (Spicilegium Historicum CSSR 23 [1975]23). 

 
3. Z tego głębokiego doświadczenia misterium Odkupiciela wypływa crostarozjańska 

koncepcja życia zakonnego. W centrum stawia ona wspólnotę, znak i świadectwo miłości 
Chrystusa, tak jak pisze we wstępie do Reguł: „Aby moje stworzenia pamiętały o odwiecznej 
miłości, którą je ukochałem, spodobało mi się wybrać ten Instytut, aby był dla wszystkich ludzi 
świata żywą pamiątką tego, co mój Syn Jednorodzony zechciał uczynić dla ich zbawienia” (Ibid., 
16 [1968] 17-18). Mówi się tutaj o strukturze, instytucie w funkcji pamiątki, która obejmuje i 
konsoliduje zarówno życie jednostkowe jak i wspólnotowe: wszystko (od struktury wspólnoty po 
rozkład dnia a nawet czerwony kolor habitu) zostało pomyślane w tej perspektywie. Wobec tak 
wielu rozdrobnień i podziałów zagrażających dzisiaj również życiu zakonnemu, tym bardziej 
znaczące jest klarowne świadectwo jednolitości życia, przy podkreśleniu, że jest ono łaską, tak 
jak przypomniał to niedawny Synod poświęcony życiu konsekrowanemu (Orędzie Synodu, IV: 
L’Osservatore Romano 29 październik 1994, 6). 
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Do tego fundamentalnego stwierdzenia siostra Celeste dodaje następne, równie ważne: 
warunkiem stania się pamiątką jest naśladowanie. Dlatego redemptorystki powinny odcisnąć w 
swoim życiu „życie i prawdziwe podobieństwo” do Odkupiciela, stając się „na ziemi Jego 
żywymi wizerunkami” (Spicilegium Historicum CSSR 16 [1968} 18). Nigdy jednak nie można 
zapomnieć, że naśladowanie to jest możliwe tylko dzięki uczestnictwu w Bożym życiu, 
udzielonym nam przez Ducha Świętego, który nigdy nie przestaje odciskać w nas pełnego 
podobieństwa do Chrystusa  (por. Veritatis splendor, 21). 

 
4. Dlatego wasza Założycielka nadaje szczególne znaczenie kontemplacji, uznając ją za 

punkt centralny życia swojej wspólnoty: powinna ona bowiem nieustannie wpatrywać się w 
Jezusa, aby pozwolić Mu się przeniknąć i przemienić w Niego samego mocą Ducha Świętego, 
stając się w ten sposób przejrzystym znakiem dla braci, na chwałę Ojca. Wasze Konstytucje, 
drogie Siostry, mocno to podkreślają: „Nieustanna kontemplacja misterium Chrystusa rozwinie 
w nas ową postawę uśmiechniętej i promieniującej radości, szczerej prostoty i prawdziwej 
miłości, które charakteryzują naszą wspólnotę” (nr 10). 

Wszystko to wymaga jednak nieustannego i pełnego miłości zgłębiania Ewangelii, zresztą 
zgodnie ze wskazaniami waszej Założycielki, która we fragmencie Ewangelii proponowanym 
przez codzienną liturgię widziała bazę każdego dnia.  

We wspólnocie zaleca ona szczerą i ofiarną miłość braterską jako owoc i jednocześnie 
drogę do kontemplacji. Również to podkreślenie siostry Celeste jest dzisiaj bardzo aktualne, 
kiedy myślimy o budowaniu kultury i cywilizacji miłości. Najdroższe Siostry, świadczcie z 
odwagą i jasnością o pełni, jaką miłość nadaje życiu, kiedy jest ono radykalnie przeżywane jako 
dar z siebie. Wierne Odkupicielowi, ofiarujcie nieustannie bliźniemu, jak to czytamy w waszych 
Regułach pierwotnych, „wasz rozum, okazując mu miłosierdzie”, „waszą pamięć, przebaczając z 
serca”, „waszą wolę, gorąco kochając”, „wasze serce oraz wszelkie uczucia ze względu na miłość 
do Mnie, współczując mu w jego chorobach oraz udrękach duchowych i cielesnych. Dla jego dobra 
zaangażujcie też całe wasze ciało, wszystkie wasze zmysły” (Ibid., 33-34). 

 
5. Miłość braterska, która rodzi się z kontemplacji, jest łaską, którą powinnyście umieć 

dzielić się z braćmi poprzez ewangeliczną gościnność, nieustannie przypominaną przez wasze 
Konstytucje, a która wymaga od was eucharystycznego rozumienia klauzury. Tak przeżywana 
modlitwa uczyni z waszych klasztorów centra chrześcijańskiej gościnności dla tych, którzy 
poszukują życia prostego i przejrzystego, aby móc w Chrystusie odkryć pełny sens istnienia. 

Odnosi się to do wszystkich, ale przede wszystkim do młodych, którzy bardziej dzisiaj niż 
w przeszłości spragnieni są mocnych doświadczeń i dlatego są bardziej podatni na manipulacje, 
prowadzące ich do alienacji. Tę służbę rozwijajcie w wierności tradycji alfonsjańskiej,  
zwracającej waszą uwagę zawsze na ubogich. Jeśli będziecie mieć to na względzie, jestem 
pewien, że celebrowanie trzechsetlecia urodzin Matki Celeste i św. Alfonsa zaprowadzi was do 
Kościołów Afryki i Azji oraz Europy Wschodniej, które dzisiaj przeżywają swój szczególny 
rozwój. 

 
6. Wierność wymaga odwagi w nieustannym odnawianiu form, aby stawały się 

efektywnym znakiem. Dlatego należy „odważnie podejmować twórczą inicjatywę oraz 
naśladować świętość swoich założycieli i założycielek, a w ten sposób odpowiadać na znaki 
czasu pojawiające się w dzisiejszym świecie” (Vita consecrata, 37). 

Jest to wyzwanie, na które żeńskie klasztory klauzurowe muszą odpowiedzieć ze 
szczególną odwagą wobec nagłych przemian widocznych zwłaszcza w świecie kobiecym: wasza 
obecność i wasze świadectwo są cennym wkładem, sprawiającym, że droga dzisiejszej kobiety 
zostanie ubogacona duchową głębią autentycznie ewangeliczną. 

„Twórcza wierność” wzywa was też dzisiaj do poszukiwania nowych form, które pozwolą 
całemu Zakonowi nieść ciężar poszczególnych klasztorów, które znalazły się w potrzebie. Niech 
więc będą ufnie kontynuowane podjęte dotychczas kroki, szukające nowych rozwiązań, które 
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mogłyby „wydatnie dopomóc we właściwym rozwiązywaniu wspólnych problemów, takich jak 
niezbędna odnowa, formacja początkowa i stała, wzajemne wsparcie ekonomiczne, a także 
reorganizacja samych klasztorów” (Ibid., 59). 

 
7. Kontemplacja „wielkich dzieł uczynionych w Maryi przez Pana” i nieustanny wysiłek, 

aby „dojrzała w nas pobożność maryjna coraz bardziej prawdziwa i coraz głębsza”, jak 
stwierdzają wasze Konstytucje (nr 8), niech napełni was nowym zapałem i ufnością. 

Składając Wam te życzenia, powierzam Was, najdroższe Mniszki, macierzyńskiemu 
wstawiennictwu Najświętszej Dziewicy i udzielam Wam z serca specjalnego Błogosławieństwa 
Apostolskiego, będącego zadatkiem obfitości Bożych łask. 

 
Watykan, 31 października 1996 
 

Jan Paweł II 
tłum. s. Maria Pierzchała OSSR 
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Wprowadzenie 
 
S. Maria Celeste Crostarosa, włoska mistyczka, Założycielka Zakonu Najświętszego 

Odkupiciela (sióstr redemptorystek), urodziła się 31 października 1696 roku w Neapolu, a zmarła 
14 września 1755  w Foggia. 

Całe jej życie, od dzieciństwa, jak sama opisze w tej książce, rozświetlało Słońce, które 
sam Bóg Ojciec zapalił w jej duszy. Tym Słońcem jest Chrystus, który dokonał w jej życiu wielkich 
dzieł, a przez nią wyznaczył drogę dla nas, jej duchowych córek. Blask tego Słońca, które określiło 
duchową drogę Matki Celeste, dotknął także Założyciela Redemptorystów, św. Alfonsa Marię de 
Liguori, w okresie, kiedy Bóg stawiał przed nim zadanie tworzenia Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela. Miejscem narodzin podwójnego redemptorystowskiego Instytutu Bóg uczynił 
malownicze wzgórze południowej części Włoch, Scala, które do dziś tchnie obecnością naszych 
Świętych, tak poprzez żywą obecność obu wspólnot zakonnych, jak i przez tradycję i pobożność 
ludu skalańskiego, który zachował ich w pamięci serca.  

Całą swą ziemską pielgrzymkę Maria Celeste przeżyła w głębokim zjednoczeniu z 
Jezusem, ukryta w Jego Człowieczeństwie, niemal każdym tchnieniem powtarzała Pawłowe: 
„Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”.  Wszystko, co robiła, miało jasny cel i ożywiane 
było jedynym pragnieniem: „aby nie zaniedbać żadnej możliwości, aby Bóg był kochany przez 
wszystkich”. Jej duchową drogę Bóg oparł o solidny fundament: o miłość i pokorę, a ona odnalazła 
w tym swoją wolność, szczęście i radość, do tego stopnia, że na końcu Reguły naszego Zakonu 
napisze: „aby osiągnąć jedność z Bogiem i dostąpić uczestnictwa w Jego Boskim życiu, zakonnica 
musi przyjąć upokorzenia Chrystusa i zjednoczyć się z Nim ubogim, pokornym i wzgardzonym przez 
ludzi... upokorzenia są bowiem kluczem do wszelkich skarbów żyjącgo Boga” (Duch Instytutu).  

Swoją Autobiografię pisze dopiero pod koniec życia na wyraźne polecenie kierownika 
duchowego. O.Sabatino Majorano, redemptorysta, prof. Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, 
znawca duchowości redemptorystowskiej, badając uważnie jej pisma, określa czas powstania 
Autobiografii na lata 1750-1755. „Autobiografia nie jest dziennikiem duchowym, pisanym dzień po 
dniu. Matka Celeste nie zabiega o precyzję faktów i dat, jak to dziś wymaga się od dokumentów 
tego typu. Pisze raczej księgę wspomnień, jakby syntezę swojego życia, mającą na celu 
podkreślenie tego, co rzeczywiście przeżyła, a co miało decydujący wpływ na jej duchową drogę” 
(L’imitazione per la memoria del Salvatore. o. S. Majorano. BH. Roma 1978). 

Maria Celeste pisze o sobie w Autobiografii, używając formy: „zakonnica, o której 
mowa”. Być może jej ukryty i pokorny styl życia podyktował taką formę, która okazała się niełatwa 
w przekładzie na język polski. Dla ułatwienia nie tylko tłumaczenia, ale i samej lektury tekstu, 
wybrałam formę pierwszej osoby. Myślę, że taka zmiana nie będzie niewiernością naszej Matce, a 
raczej przyczyni się do większej przejrzystości tłumaczonego tekstu.  

Po przeczytaniu Autobiografii i zaznajomieniu się z życiem Marii Celeste warto sięgnąć 
także po inne jej Pisma, które dają pełny obraz jej duchowego bogactwa i drogi, jaką proponuje nie 
tylko redemptorystkom, ale wszystkim tym, którzy umiłowali Chrystusa i szukają Go na drogach 
modlitwy. Są nimi: Rozmowy duszy z Jezusem, Stopnie modlitwy, Ogródek, Medytacje, Ćwiczenia 
duchowe, Pieśni i inne.  

 
      s. Kazimiera Kut OSSR 
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Jezus, Maryja, Józef 
Jezu Chryste, bądź moim życiem 
 
 
Z woli Bożej od kierownika duchowego otrzymałam polecenie opisania bezgranicznego 

miłosierdzia, jakie w swej dobroci, wylał na mnie Pan nasz Jezus Chrystus. On to od najmłodszych 
moich lat powołał mnie do pójścia za Nim. Chociaż stawiałam Bożej łasce wiele i często daleko 
uciekałam od właściwej i prawej drogi, ulegając złym skłonnościom, zaniedbując wiele razy 
natchnienia dane mi przez Pana, to jednak On w swej ogromnej dobroci prowadził mnie i chciał 
być moim Przewodnikiem na drodze doskonałości i modlitwy. Od wczesnego dzieciństwa On sam 
był moim Mistrzem i Przewodnikiem, kierując mną w wyjątkowy sposób i z nadzwyczajną 
delikatnością, właściwą Jego boskiej miłości. Tak czyni z każdą wierną duszą, gdy chce pobudzić ją 
do pójścia za Boskim Mistrzem. Odwieczny Ojciec, Bóg, dał Go nam za Przewodnika w drodze do 
nieba. On jest tym, który posiada klucze niebieskich skarbów.  

Zanim rozpoczęłam to opowiadanie, gorąco modliłam się i nadal modlę się, aby Pan 
raczył dać mi swoje światło i abym wypełniła Jego boską wolę. Pragnę, aby moje pióro poruszało 
się tylko dla Jego chwały i tylko z posłuszeństwa Jego boskiej woli. Niech kieruje nim moc Ducha 
mojego Pana. To On sam dokonuje tego Dzieła i On będzie tym, który wyjaśni w tej księdze to, co 
chce. On też pragnie, bym pisząc, niczego nie dodawała od siebie, lecz aby On, Jezus Chrystus, był 
autorem tego Dzieła. Niech tak się stanie.  Amen. 
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KSIĘGA PIERWSZA 

 
 

Rozdział 1 
 

O tym, jak już w dzieciństwie Pan powołał mnie na drogę modlitwy 
 
 

Nikt inny, lecz tylko nasz umiłowany Bóg, rozlewa na wszystkie stworzenia rzeki 
miłosierdzia, a w najnędzniejszych istotach może objawić swoją wielkość. Podobnie uczynił ze 
mną: okazał mi szczególną łaskę i miłosierdzie, już od początku patrząc na mnie z ogromną 
łaskawością. 

Kiedy byłam jeszcze małą, pięcio- lub sześcioletnią dziewczynką, zaczął obdarzać mnie 
słodkim poznaniem swojej boskości, a ono zrodziło we mnie pragnienie miłowania Go i służenia 
Mu. Obdarzył mnie bystrą inteligencją i zdolnością rozumowania przekraczającą możliwości 
mojego wieku. Często kierowałam do Boga miłosne westchnienia i nie wiedziałam, jak 
zaspokoić gorące pragnienia i żar woli. Z zainteresowaniem słuchałam tego, czego uczyli nas 
rodzice, a co dotyczyło wiary chrześcijańskiej. Rodzina, w której wzrastałam była bardzo 
pobożna. Z upodobaniem słuchałam opowieści o życiu świętych, którzy kochali Boga i 
obierałam ich sobie za orędowników. Pan mówił do mojego serca; od czasu do czasu wzywał 
mnie krótkimi słowami, które rozbrzmiewały w moim wnętrzu i w ten sposób pobudzał do 
miłowania Go. Ja jednak tego nie rozumiałam. I tak doszłam do wieku dziewięciu lat. Będąc z 
natury osobą wrażliwą i żywotną, zaprzyjaźniłam się ze służącymi naszego domu, które -  
skłaniając się bardziej ku sprawom światowym - wprowadzały mnie w liczne marności tego 
świata. Stygłam więc w służbie Bogu, a zaczęły mnie pociągać "światowe nowinki" i osoby je 
przynoszące. Uczyłam się świeckich piosenek i pragnęłam rzeczy tego świata. Chociaż 
prowadziłam tak rozluźnione życie, to jednak dręczyły mnie mocne wyrzuty sumienia. Pan nie 
szczędził mi upomnień oraz światła, które niekiedy wstrząsało mną do głębi. Prosiłam więc, aby 
mi przebaczył, lecz potem znów powracałam do dawnych postaw, nie rozumiejąc, że były one 
grzeszne. Przez cały ten czas, trwający kilka miesięcy, Pan nie przestawał oświecać mnie i 
pociągać ku sobie, budząc we mnie niepokój, a czasem nawet lęk, aby w ten sposób oddalić 
mnie od grzesznych sytuacji. Pojawiały się też we mnie obawy czy nie obrażam Boga. Podjęłam 
więc decyzję o spowiedzi generalnej. W tym celu wybrałam się do pewnego zakonnika, 
dominikanina. Pragnęłam  nie tylko wyspowiadać się, ale także prosić o naukę modlitwy myślnej 
i o wskazówki, jak kochać Boga całym sercem. Chociaż cały czas modliłam się, a Bóg obdarzał 
mnie swym nadprzyrodzonym światłem, to jednak ciągle myślałam, że modlitwa myślna to coś 
zupełnie innego, coś czego ja jeszcze nie znam. 
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Rozdział 2  
 

O spowiedzi  i  o tym,  jak zrozumiałam, że nauki dane mi przez służące były grzeszne,  
a także o nauce modlitwy myślnej i  innych wydarzeniach  

 
 
Kto może wyrazić ogrom miłosierdzia Pana i Jego bezgraniczną dobroć dla dusz przez 

Niego odkupionych! Gdybyśmy my, stworzenia, zdolne były to pojąć chociaż trochę, 
oszalelibyśmy z czystej miłości do Boskiego Kochanka. On sam nas poszukuje, aby pociągnąć na 
drogę wiodącą do wiecznego zbawienia; podobnie uczynił ze mną, chociaż w różnoraki sposób 
oddalałam się od Niego. On jednak z nieskończoną dobrocią i miłosierdziem szedł za mną, budząc 
niepokój i wątpliwości, czy nie grzeszę, czy nie sprawiam Bogu przykrości. Bardzo się tego bałam, 
lecz ciągle jeszcze nie porzucałam dawnych, szkodliwych dla mojej duszy spotkań i rozmów. A On, 
Bóg miłości i życzliwości, wstrzymał swe liczne łaski, lecz nie ze względu na moją niewierność. 
Mówił jednak do mojego serca: "Pozostaw stworzenia i kochaj tylko Mnie". Innym razem znowu: 
"Przyjdź do Mnie i oddaj Mi się cała, a ja dam ci prawdziwą radość". Niekiedy obiecywał mi 
wielkie łaski i obdarzał niezwykłą czułością. Czasem też ukazywał mi błędy, które popełniałam.  

Tak więc na tysiące sposobów Pan okazywał mi swoją bliskość. Niech zawsze będzie 
błogosławione Jego bezgraniczne miłosierdzie i dobroć! Nie mogąc już dłużej znieść dotknięć 
Bożej łaski, zdecydowałam się na spowiedź generalną, wspomnianą w poprzednim rozdziale. Wiele 
razy spowiadałam się z niewłaściwych, lekkomyślnych zachowań, jednak nie wiedziałam, że są one 
grzeszne. Być może niezbyt jasno wyrażałam się i spowiednik nie mógł mi udzielić właściwych 
wyjaśnień. Ulegałam więc nadal "naukom" moich zdemoralizowanych towarzyszek i nawet po 
spowiedzi nie powstrzymywałam się od dawnego sposobu bycia. Lecz poruszona wewnętrznymi 
impulsami pochodzących od Boga, pełna lęku o to, czy Go nie obrażam, zdecydowałam się na 
spowiedź, będąc gotową porzucić dotychczasowe niebezpieczne i oziębłe życie. 

Tak więc pewnego dnia, w uroczystość św. Józefa, powiedziałam matce o moim 
pragnieniu spowiedzi, a ona wzięła mnie ze sobą do kościoła pod wezwaniem św. Tomasza z 
Akwinu, który znajdował się w Neapolu, w miejscu naszego zamieszkania. Byłam wtedy 
jedenastoletnią dziewczynką. Przedstawiłam spowiednikowi dokładnie wszystko, co zrobiłam i co 
mi się wydarzyło, pytając czy jest to grzechem. Odpowiedział, że nie tylko były to grzechy, ale że 
jeśli nadal będę kroczyć tą drogą, to zaprowadzi mnie ona do zatracenia. Wyjaśnił mi dokładnie 
niebezpieczeństwo drogi, na którą weszłam i wezwał do powstrzymania się na przyszłość od 
podobnych zachowań. Świadomość, że dopuściłam się grzechów, przeraziła mnie i napełniła 
lękiem. Zdecydowałam więc naprawdę porzucić tę drogę i złe towarzystwo. Wyznałam moje 
grzechy i całym sercem przyrzekłam oddać się Bogu. Zdobywszy się na odwagę, powiedziałam też 
spowiednikowi, że pragnę nauczyć się modlitwy myślnej, a on życzliwie odpowiedział na moje 
pragnienie. Zapytał, czy umiem czytać, a gdy odpowiedziałam twierdząco, zaczął wyjaśniać mi 
poszczególne części modlitwy myślnej.  Potem zaproponował mi "Książkę do medytacji" św. Piotra 
z Alcantary lub "Pokarm duszy" oraz udzielił wielu wskazówek. 

Odeszłam bardzo pocieszona, zarówno spowiedzią, która mnie zadowoliła, jak i od dawna 
upragnioną nauką modlitwy myślnej. Równocześnie odczuwałam wielki ból i smutek, bo 
zrozumiałam, że moim postępowaniem obraziłam Boga. Czułam się bardzo upokorzona i pełna 
nieprzemijającego bólu, który mnie niszczył. 
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Rozdział 3 
 

 O tym, jak rozpoczęłam wytrwałą drogę modlitwy myślnej   
i o wielu łaskach, które Pan mi uczynił 

 
 
Zaraz po powrocie do domu z całą gorliwością zaczęłam szukać wśród książek 

duchowych mojej ciotki, bardzo pobożnej osoby, tych dzieł, które polecił mi ojciec dominikanin. 
Znalazłam obydwie: "Medytacje św. Piotra  z Alcantary" i "Pokarm duszy". Wzięłam je do siebie, 
aby korzystać z nich według nauki ojca dominikanina, myśląc, że ten sposób modlitwy będzie 
najdoskonalszy i najbardziej dla mnie korzystny. Ćwiczenie to miało trwać pół godziny dziennie, 
wieczorem albo rano, jak zalecił mi ojciec.  

Przeczytałam więc medytację o męce naszego Pana Jezusa Chrystusa i uczyniłam akt 
wiary w obecność Boga. Natychmiast ogarnęło mnie nadzwyczajne skupienie i pociągnięta we 
wnętrzu przez ogromną miłość, nie mogłam już trzymać się tekstu medytacji, którą przeczytałam. 
Nawet nie zauważyłam kiedy minęło pół godziny. Myślałam, że źle się modlę, więc wracałam do 
czytania medytacji, lecz czas znów mijał jakby niezauważony. Wtedy przypomniałam sobie jedną z 
rad ojca, że jeśli jakaś medytacja nie będzie mi odpowiadać, mogę wziąć inną. Brałam więc raz 
jedną, raz drugą, lecz zawsze zdarzało mi się to samo. Tak mijały dwie i trzy godziny, a ja nie 
rozumiałam dlaczego. W ciągu dnia ogarniało mnie zwykle wielkie skupienie. Odchodziłam więc 
do odosobnionego pokoju, który wychodził na taras domu, by trwać w milczeniu, gdyż rozmowy 
sprawiały mi ból.  Nie rozumiałam tego wszystkiego. 

Pewnego dnia przeczytałam medytację o przebiciu boku Pana naszego Jezusa Chrystusa 
na krzyżu. Zostałam wtedy jakby wchłonięta przez Boską miłość Pana, który zapraszał mnie, abym 
zamieszkała w Jego Boskim zranionym Sercu. Tak mocno zraniła mnie wtedy Boża miłość, że od 
tej pory nie brałam już do medytacji żadnej książki. Obdarzona tym światłem trwałam w 
nadzwyczajnym skupieniu prawie dwa miesiące. Codziennie, przez wiele godzin, trwałam na 
modlitwie, wypowiadając Panu całą miłość mojego serca, lecz było to ciągle jeszcze za mało. 
Płakałam, prosząc Go o przebaczenie grzechów z przeszłości. Im bardziej Pan otaczał mnie swoją 
czułością, tym bardziej wzmagał się ból niewdzięczności. Byłam niepocieszona; nie miałam komu 
powiedzieć o tym, co działo się w mojej duszy. Nie miałam kierownika duchowego, więc 
spowiadałam się u proboszcza w naszym kościele. Nie powierzałam mu jednak spraw mojej duszy, 
ponieważ uczyniłam to już wcześniej przed ojcem dominikaninem. Z nim jednak nie mogłam  
utrzymywać nadal kontaktu i chodzić do tamtego kościoła, ponieważ matka na to się nie zgadzała. 
Wszystko to spowodowało, że moje serce było coraz bardziej obolałe.  

W jedną z niedziel przystąpiłam do Komunii świętej. Po otrzymaniu "świętej cząstki", 
objawił mi się Pan nasz z otwartym bokiem i przyjmując mnie do swojego Boskiego Serca, 
powiedział: "Wejdź do tej rany, a Ja obmyję cię i oczyszczę ze wszystkich twoich grzechów". 
Powiedział to z wielką łagodnością, a dusza moja poczuła się czysta i wolna. Dodał jeszcze, że 
odpuścił mi wszystkie grzechy. Wtedy rozpłakałam się słodkimi łzami i płakałam przez wiele 
godzin, trwając w głębokim skupieniu.   

Później Pan powiedział do mnie: "Ja chcę być twoim Przewodnikiem, Ja chcę cię 
prowadzić, nie szukaj nikogo, tylko Mnie samego. Ja będę twoim Mistrzem, nie kochaj żadnego 
stworzenia jak tylko Mnie". Doznałam wielkiego wewnętrznego pocieszenia. Czułam się jak 
osłupiała. Wtedy to pierwszy raz otrzymałam wewnętrzną wizję. Wróciłam do domu pełna dobrych 
pragnień, zdecydowana oddać się cała Bogu i na serio rozpocząć święte życie. Niosłam w sobie 
gorące pragnienie, pobudzane przez tajemniczą obecność, której doświadczałam w sercu. Nie 
znałam wcześniej tak odczuwalnego towarzystwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie mogłam 
więc powstrzymać się od łez. Pan oświecił mój rozum, a ja czułam ogromne zobowiązanie wobec 
Niego. Zobaczyłam moją niewdzięczność wobec Jego dobroci i Jego wielkie miłosierdzie, które mi 
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okazał, nawiedzając i obdarzając swymi łaskami. Im bardziej doświadczałam skutków Jego 
obecności w mym sercu, tym bardziej pragnęłam wyniszczyć się z miłości do Niego. Co mogłam 
jednak uczynić, aby odpowiedzieć na Jego miłość? Tylko jedna myśl pozostała w mym sercu: 
sprawiać Bogu przyjemność. Chciałam podjąć życie bardziej surowe, a kiedy trwałam w tych 
pragnieniach, Pan powiedział mi w głębi serca: "Naśladuj moje życie i czyń wszystko, będąc 
zjednoczoną z dziełami mojego życia".  

Pragnęłam naśladować Go,  a wiedząc, że Pan nasz Jezus Chrystus, będąc Pielgrzymem na 
tym świecie chodził boso, przez takie właśnie umartwienie chciałam stawać się do Niego podobna. 
Trwająca właśnie zima stwarzała  wyśmienitą okazję dla tego rodzaju ofiary. Nie mogłam jednak 
chodzić bez butów, ponieważ zwróciłoby to uwagę wszystkich domowników, zdejmowałam 
jedynie  skarpety, a buty dyskretnie zakładałam na bose nogi. Próbowałam także stosować 
dyscyplinę i łańcuszki, które udało mi się zdobyć jako środki służące większemu umartwieniu ciała 
oraz  odmawiałam sobie również bardziej wyszukanych potraw. Chociaż byłam wątła i często 
cierpiałam z powodu dolegliwości żołądka, ograniczyłam pokarm i modliłam się o północy przez 
godzinę, jeśli tylko mogłam.  Tak więc, biorąc pod uwagę dzień i noc, przeznaczałam na modlitwę 
sześć godzin, lecz było to niczym w porównaniu z pragnieniem, jakie odczuwałam. A gdy nie 
mogłam odmówić sobie snu albo pokarmu, bardzo cierpiałam. W niczym nie znajdowałam 
upodobania ani zadowolenia. Jedynym pocieszeniem było wewnętrzne towarzystwo naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, który z delikatną miłością obdarzał mnie duchową rozkoszą, szczególne w 
Komunii świętej. Był to zazwyczaj słodki, miłosny odpoczynek. W takim wewnętrznym 
wyciszeniu mijały całe godziny, choć ja nie zauważałam ani przemijającego czasu, ani co się działo 
wokół mnie. 

Miałam czternaście lat, gdy Pan uprzedził mnie, abym zachowała w sekrecie to wszystko, 
co czyni dla mnie, bo On również przez trzydzieści lat swego życia nieznany był światu. Dlatego 
cnota życia ukrytego była Mu bardzo droga. Wtedy zrozumiałam wielkość tej boskiej cnoty i 
bardzo ją pokochałam. Z żarliwością prosiłam Pana o nią i coraz bardziej umacniałam się w 
milczeniu, nie pragnąc już nikomu wyjawiać tego, co przeżywałam. Wolą Bożą było, że nie miałam 
duchowego kierownika, a spowiadałam się u proboszcza w kościele, do którego prowadzili mnie 
rodzice na Mszę świętą, do spowiedzi i Komunii świętej. Nie mogłam odwiedzić ojca 
dominikanina, ponieważ jego kościół znajdował się dość daleko od mojego domu. Trwałam więc w 
milczeniu tak długo, aż spodobało się Bogu przysłać tego, kto miał mnie prowadzić po Bożych 
drogach. 
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Rozdział 4 
 

 Tutaj opowiem o innych łaskach udzielonych mi przez Pana 
oraz o  rozmowie ze spowiednikiem 

 
 
Niemożliwym jest wyrazić w pełni słodycz Bożego miłosierdzia, które obecne w sercu 

człowieka przynagla go do miłowania Boga. Coraz bardziej wzrastały pragnienia mojej duszy i 
czułam się zobowiązana wobec mojego Boga, lecz nie wiedziałam, jak mogę okazać Mu 
wdzięczność. Odczuwałam zawstydzenie i chciałam spalić się z miłości do Niego. Moja modlitwa 
stała się upartym wołaniem o Bożą miłość, bo ciągle widziałam swe błędy i brak odpowiedzi na 
ogrom Jego miłości. Dlatego za orędowników obrałam sobie świętych, którzy gorąco miłowali 
Boga: św. Filipa Nereusza i św. Katarzynę ze Sieny, a także innych. Błagałam ich, aby wyprosili mi 
prawdziwe umiłowanie Boga. 

Miałam żywe usposobienie i byłam bardzo wesoła, lecz od pewnego czasu zaczęłam 
zmieniać moje zachowanie, które  sprawiło, że stałam się zabawką domowników i spędzałam czas 
na niepotrzebnych rozrywkach. Pod wpływem pouczeń Pana zrezygnowałam z tego naturalnego 
sposobu bycia. Moi bracia, którzy znali mnie dobrze i chętnie  bawili się ze mną, widząc tę 
przemianę, myśleli, że dręczą mnie jakieś skrupuły. Żartowali więc ze mnie, a to bardzo mnie 
bolało. Dlatego stroniłam od spotkań i rozmów  z nimi. To sam Pan przemienił moje lekkomyślne 
postawy i to do tego stopnia, że nie byłam już zdolna do dawnych zachowań. 

Pewnego dnia Pan wezwał mnie wewnętrznym wołaniem i powiedział: "Spójrz na słońce, 
jak oświetla, ogrzewa, daje wzrost roślinności na ziemi. Zobacz, jak świeci dla wszystkich. Tylko ci, 
którzy zaryglowali okna i nie chcą otrzymać jego światła, są go pozbawieni z własnej winy, bo nie 
chcą wpatrywać się w jego blask. 

To słońce, które widzisz na świecie, zostało stworzone jako symbol boskiego Słońca, które 
swoją boskością daje światło wewnętrznemu światu duszy. To światło jest efektem mojej boskiej 
obecności w duszy przeze Mnie stworzonej. Przez to ziemskie słońce, które zawsze świeci, ty ujrzysz 
moją boską doskonałość. Zobaczysz, jak ciepło mojego Ducha powoduje w duszy wzrost 
"roślinności cnót", a te rodzą kwiaty i owoce życia wiecznego. Mój Duch daje światło, które 
oświeca rozum i rozpala wolę w mojej boskiej miłości. Moim boskim ciepłem osuszam złe soki, 
wytwarzane przez nieuporządkowane namiętności; przemieniam niedoskonałość dusz, które mają 
otwarte oczy, wpatrują się we Mnie i pozwalają, aby wszedł w nie mój blask. Są to ci, którzy mają 
otwarte okna duszy i nie zaryglowali ich grzechem. Wpatrując się w to ziemskie słońce, będziesz 
pamiętać o tym, co ci objawiłem i stanie się to twoją nieustanną modlitwą". 

To zrozumienie stało się jakby jasnym zwierciadłem, w którym dusza przeglądała się 
nieustannie. Tak mocno wyryło się ono w moim sercu, że gdy tylko rano wstałam z łóżka i 
spojrzałam na światło ziemskiego słońca, natychmiast porywał mnie blask niewidzialnej Bożej 
obecności. Z tego zjednoczenia płynęło nowe światło i ogień, który spalał moją duszę. Nie 
myślałam już wtedy o niczym innym, ale oddalałam się od gwaru domu i przez wiele godzin 
trwałam pochłonięta przez Boże światło, bez świadomości przemijającego czasu i tego, co dzieje się 
w mojej duszy. Doświadczałam niezwykłej rozkoszy i miłosnej tęsknoty za Bogiem.  

Czasem Pan obdarzał mnie jakimś szczególnym poznaniem, jak na przykład tym, które 
otrzymałam, gdy wpatrywałam się w niebo i w jego bezmiar. Wówczas w moim wnętrzu została mi 
przekazana wiedza o bezmiarze Boga, który jest nieograniczony w swym boskim niestworzonym i 
odwiecznym bycie. Innym razem dane mi było pojąć, że Jezus Chrystus, nasz Pan, jest boskim 
Słońcem w świetle odwiecznej chwały nieba i że jest On równocześnie wewnętrznym słońcem 
duszy sprawiedliwej (szerzej opowiem o tym później). W takim stanie modlitwy trwałam ponad 
rok, otrzymując ciągle nowe, pouczające mnie światło oraz nieznane dotąd i niemożliwe do 
opisania poznanie Boga.  
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Miałam już piętnaście lat, a Pan nie dawał mi jeszcze kierownika duchowego. Nikomu nie 
zwierzałam się z tego, co działo się we wnętrzu mojej duszy. W tym okresie spowiadałam się u 
proboszcza w naszym kościele parafialnym, pod wezwaniem chwalebnego Patriarchy świętego 
Józefa. Był tutaj taki zwyczaj, że przed świętem patronalnym obchodziło się uroczyście siedem 
śród. Przybywały wtedy tłumy ludzi i konieczna była pomoc innych kapłanów. Zakrystianin 
zapraszał więc wielu spowiedników, a  wśród nich znajdował się pewien młody i wykształcony 
kapłan, który wydawał mi się być osobą o głębokim życiu duchowym. Ponieważ był on bardzo 
młody i bez doświadczenia, mógł spowiadać tylko mężczyzn. Jednak przy okazji różnych świąt, za 
szczególnym pozwoleniem, spowiadał także kobiety. Widząc skupienie i pobożność tego kapłana, 
pomyślałam, że właśnie jemu opowiem o stanie mojej duszy. Podczas spowiedzi zapytał mnie o 
życie duchowe i o kierownika, na co odpowiedziałam, że spowiadam się u proboszcza, ale nie jest 
on moim kierownikiem duchowym. W długiej rozmowie przedstawiłam całą moją dotychczasową 
drogę. Zadziwiło go bardzo opowiadanie o tym, czego Pan dokonał w mojej duszy, a będąc 
niedoświadczonym i młodym, czynił liczne prognozy mówiąc, że Bóg chce mnie zaprowadzić na 
wysoki stopień modlitwy. Zatrzymał mnie dość długo, pytając i opowiadając o miłości Boga. 
Powiedział także, że niedobrze jest nie mieć kierownika duchowego i że on mógłby nim być. 
Zdecydowałam, że od tej pory będę korzystać z jego pomocy duchowej. Nie zdawałam sobie 
sprawy, że przywiązałam się do niego.  W czasie tej spowiedzi polecił mi również, abym 
zapisywała wszystko, co rodzi się w mojej duszy, lecz ja chociaż nauczyłam się czytać, nie 
umiałam pisać. Nigdy się tego nie uczyłam, ale ufając Panu, podjęłam próbę pisania bez pomocy 
nauczyciela. W tajemnicy przekazywałam mu relacje o wszystkim, co pojawiało się w moim 
wnętrzu. Szybko jednak to duchowe przywiązanie stało się dla mnie bardziej przeszkodą niż 
pomocą, bo kapłan ten nie był wolny od pewnych niedoskonałości towarzyszących tym, którzy bez  
doświadczenia rozpoczynają kierowanie innymi. 

Osoby duchowe powinny zachować dużą roztropność w wyborze przewodnika 
duchowego i nie podejmować zbyt szybko tak ważnych decyzji. Trzeba najpierw długo modlić się i 
prosić Pana, aby udzielił światła i łaski dobrego wyboru. Ma on ogromne znaczenie, bo od niego 
zależy wzrost duszy. Jeśli bowiem wybór nie jest dobrze przemyślany, może stać się przeszkodą. 
Lepiej byłoby gdyby dusza powierzyła się Bogu samemu niż aby trafiła w ręce spowiednika, który 
nie jest doświadczony i wolny od siebie. Tak więc szybko okazało się, że nowo wybrany 
spowiednik, stał się bardziej przeszkodą niż pomocą na mojej duchowej drodze. A to ze względu na 
przywiązanie, tak z mojej jak i z jego strony. Było ono niewinne, ale ponieważ Pan jest bardzo 
zazdrosny, nie obdarzał mnie już Sobą tak jak przedtem i rzadsze były chwile szczególnego 
zjednoczenia z Nim. Wiele też razy upominał mnie w moim wnętrzu. Nie wiedziałam jednak, co z 
tym zrobić i tak minęły dwa lata. Kapłan ten obiecał mi nawet, że gdy skończą się cztery lata jego 
pobytu w Katedrze Neapolu, przeniesie się do naszego kościoła, aby  kontakt nasz był łatwiejszy. 
Niepotrzebne byłyby wtedy listy, a wszystko mogłabym mu  przekazywać  osobiście.  

Miałam jeszcze dwie starsze siostry, mniej więcej w moim wieku, które za pośrednictwem 
listów także korzystały z kierownictwa tego ojca. Wszystko zachowywałyśmy w tajemnicy przed 
matką, która nie była zadowolona z naszego wyboru. Uważała, że ten ksiądz jest zbyt młody i 
dopiero początkujący. Wolała więc, abyśmy tak jak ona spowiadały się u proboszcza. My jednak 
nie chciałyśmy powierzać mu naszych przeżyć, bo chociaż był człowiekiem w dojrzałym wieku i 
doświadczonym, nie szedł drogą modlitwy. Stało się to przyczyną nieporozumień między nami i 
matką. Dlatego, aby zachować spokój, pisałyśmy do niego potajemnie. Jego kierownictwo nie było 
jednak Bożą wolą.  

Najstarsza siostra, oświecona przez Pana, postanowiła poszukać innego kierownika 
duchowego. Widząc w tym wolę Bożą, długo się modliła, aż znalazł się święty kapłan, który 
zgodził się być kierownikiem duchowym całej naszej trójki. Był to człowiek o wyjątkowej 
świętości życia, dobrze przygotowany i szanowany w Neapolu jako jeden z najbardziej znaczących 
ojców tego okresu - Bartolomeo Cacace. Po długiej modlitwie zgodził się i zobowiązał, że co osiem 
dni będzie przyjeżdżał, by nas spowiadać w naszym kościele. Jemu właśnie przedstawiłam stan 
mojej duszy i opowiedziałam wszystko, co do tej pory przeżyłam. On natomiast zapewnił mnie, że 
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kroczą Bożą drogą, dodał mi odwagi i powiedział, abym szła za Panem, naśladując Go w prostocie 
serca, a on co tydzień będzie przyjeżdżał, aby usłyszeć o tym, co dzieje się w mojej duszy. Dał mi 
również wiele mądrych rad i wskazówek.  
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Rozdział 5 
 

O wielu łaskach, które uczynił mi Pan 
i o innych jeszcze sprawach, które wydarzyły się w tym czasie 

 
 
Miałam siedemnaście lat, kiedy znalazłam się w rękach tego dobrego przewodnika. Gdy 

usunięta została  przeszkoda, którą stanowiła moja relacja do pierwszego kierownika, Pan zaczął o 
wiele bardziej niż przedtem wylewać na mnie rzeki łask. Poczułam się bardzo wolną i dopiero teraz 
zrozumiałam, że ojciec ten, chociaż był bardzo dobry, to jednak nie będąc wolnym od siebie 
samego, stał się przeszkodą w moim duchowym wzroście. Dziękowałam Panu, że zechciał zaradzić 
moim potrzebom. Chcę jednak uprzedzić wszystkie osoby duchowe, aby przy wyborze 
kierownictwa duchowego nie były nierozważne i nie kierowały się własnym zadowoleniem. 
Najpierw trzeba z pokorą i zaufaniem zwrócić się do Boga, ogołacając się ze wszystkiego, co do 
nas należy oraz z wszelkich skłonności naturalnych, bo ci "początkujący", chociaż są bardzo przez 
Boga faworyzowani, nie są jeszcze wolni ani oczyszczeni. Mając małe doświadczenie, znajdują 
upodobanie w mówieniu o tym, czego doświadczają. Gdy spotkają niedoświadczonego kierownika, 
lubiącego dużo wiedzieć i mówić o Bogu, a także robić długie wywody i to z żarliwością, która 
zwykle towarzyszy nam na początku, osłabia się ich zjednoczenie z Bogiem. Rodzi się jednocześnie 
pewne zmysłowe przywiązanie, które przeszkadza w zjednoczeniu z Panem i wyjaławia zdrową 
pobożność. Trzeba więc, aby przy dokonywaniu takich wyborów dusza uciekała się do Boga w 
modlitwie, starając się równocześnie dobrze poznać zalety tego, kogo chce wybrać, bo najlepiej jest 
wybrać człowieka świętego, doświadczonego i wykształconego. Jeszcze raz zalecam, aby nie 
wybierać samemu, lecz poczekać, aby Bóg  sam go wybrał. On jest wierny duszy, którą kocha i On 
sam zatroszczy się o to, by prowadzić ją prostą drogą, dopóki nie da jej kierownika, którego On sam 
wybrał i przeznaczył dla niej ze względu na jej duchową korzyść.  

Wróćmy jednak do opowiadania o tym, jak Pan bardziej niż poprzednio obdarowywał 
mnie swymi łaskami i miłosierdziem.  

Pewnego wieczora wychyliłam się z okna naszego domu, aby adorować Najświętszy 
Sakrament, niesiony do chorego przez kapłana. Lecz zamiast księdza zobaczyłam naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, który z wielkim namaszczeniem niósł wiatyk. Był tak piękny i pełen blasku, że 
zranił moje serce miłością i słodyczą. Zaś mój duch, pochwycony przez to widzenie, pozostał jakby 
oniemiały. Nie było to widzenie oczami ciała lecz duszy. Od tej chwili Pan pozostał w moim 
wnętrzu jako nieodłączny towarzysz, a serce jakby unicestwiało się w Bogu.  

Pewnego dnia bardzo mocno zraniła mnie ta Boża Obecność zjednoczona ze świętym 
Człowieczeństwem. Przystępując do Komunii świętej, otrzymałam w Najświętszym Sakramencie 
ogromną miłość i światło. Zobaczyłam niezwykłą dobroć okazaną mi przez Pana i jednocześnie 
moją wielką niewdzięczność oraz brak wzajemności wobec miłości Boga. Przypomniałam sobie 
wtedy moje oddalenie się od Niego przez pewien czas i wszystko, czym Go wtedy obraziłam, a o 
czym już pisałam w poprzednich rozdziałach. Dotknięta strzałą boleści i wewnętrznej skruchy 
wybuchnęłam nieprzerwanym, gwałtownym płaczem i wobec osób stojących obok mnie w kościele 
zaczęłam publicznie wyznawać swoje grzechy. Oni widząc mój gwałtowny i pełen bólu płacz, 
myśleli, że  dotknęła mnie jakaś choroba. Lecz ja, nie zwracając uwagi na nic, bez żadnego wstydu 
powiedziałam, że ciężko obraziłam Boga bardzo poważnymi grzechami. Zdziwiło to wszystkich, 
ponieważ znali mnie i widzieli mnie często w kościele. Patrząc też na mój młody wiek, uśmiechali 
się i pocieszali mnie, lecz ja płakałam w nieuśmierzonym bólu. Pan bowiem coraz bardziej ranił 
mnie miłością i cierpieniem. Tak minął poranek. Wróciwszy do domu, nie byłam zdolna zjeść 
żadnego posiłku, tylko cały dzień trwałam w miłości, w cichym zakątku domu, w  najsłodszy 
sposób wołając do Umiłowanego, który dotrzymywał mi towarzystwa w moim sercu.  
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Tutaj następuje koniec Pierwszej Księgi. Z nakazu samego Pana i przez posłuszeństwo 
spowiednikowi, w formie monologu, opiszę łaski, jakie Pan mi uczynił. Poruszona Jego boską 
miłością mówię do Pana i wyjaśniam ogrom Jego miłości i bezgranicznej dla mnie dobroci. 
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Rozdział 6 
 

O tym, jak Pan prowadził mnie na drodze duchowej; 
o wewnętrznym towarzystwie naszego Pana Jezusa Chrystusa 

i licznych wycierpianych bólach i udrękach 
 

 
Odwieczna, bezmierna Miłości, kto potrafi opowiedzieć Twoje ogromne miłosierdzie 

wobec tego nędznego stworzenia, które tyle razy Cię obraziło. Ty, moja Miłości, nigdy nie 
zmęczyłeś się miłowaniem i obdarowywaniem mnie, lecz zawsze byłeś blisko, abym nie oddaliła 
się od Ciebie, Źródła żywej wody. Ty z wielką zazdrością troszczyłeś się o mnie i byłeś jak lampa 
dla moich stóp, abym nie zbłądziła na drodze; Ty byłeś światłem dla mojego rozumu, abym zawsze 
w Tobie widziała światło prawdy. Dlatego w każdej chwili i o każdej godzinie, wpatrywałam się w 
Ciebie czystym, duchowym spojrzeniem. Płonęła moja wola "na widok" tak miłującej Bożej 
obecności, bo Ty zawsze pogodnym, kochającym i pełnym miłości spojrzeniem patrzyłeś na mnie. 
Tym Boskim skinieniem pociągałeś mnie do Siebie, abym nie zatrzymywała się na tym, co 
doczesne i zmysłowe. Dusza moja wsłuchiwała się w krótkie słowa, jakimi mnie pouczałeś i 
wyjaśniałeś znaczenie pewnych treści zapisanych w Ewangelii. Innym razem kierowałeś do mnie 
słowa pełne słodyczy, pobudzając mnie do miłowania Ciebie: "Kochaj tylko Mnie; Ja jestem twoim 
Przewodnikiem; Ja jestem tym, komu masz zaufać, a nie ludziom. Wybrałem cię, abyś była moją 
oblubienicą i chcę, abyś była czysta i niewinna, dlatego nie zatrzymuj się na niczym, co stworzone, 
nie plam się sprawami i uczuciami zbyt ziemskimi, jestem zazdrosny o twoje serce. Wybrałem cię 
wyłącznie dla siebie". 

I jeszcze na wiele innych podobnych sposobów upodobałeś sobie przyciągać do siebie 
moją duszę słodką miłością, nie zważając na to, że nie była ona jeszcze oczyszczona ze swoich 
złych przyzwyczajeń, będąc pełną niedoskonałości, co ja wtedy słabo dostrzegałam. Ty bowiem 
zawsze byłeś ze mną, a ja pochłonięta Twoją czystą i pełną rozkoszy miłością, myślałam, że jestem 
czysta, bo Twoje boskie światło przenikało do mojego wnętrza i rozpalało serce. Nie mogłam wtedy 
karmić mojego ciała pokarmem ziemskim, bo Ty wielką słodyczą wypełniałeś zarówno mojego 
ducha, jak i niskie, zmysłowe poziomy mego bytu. Wypełniłeś mnie anielską czystością, tak iż 
dusza moja nie odczuwała już żadnego buntu ani sprzeciwu. To Ty w swojej boskiej dobroci, którą 
okazałeś mi przez ojca duchownego, rozporządziłeś, abym codziennie przyjmowała Komunię 
świętą. Miałam wtedy około dziewiętnastu lat.  

Każdego ranka, przychodząc do mojego serca, nie zważałeś, Panie, Miłości moja, że jest 
ono pełne swoich "posiadłości", złych przyzwyczajeń i niedoskonałości. Nie oczyściłeś mnie 
jeszcze i wiesz dobrze, jak lubiłam mieszać moją własną miłość z Twoimi łaskami i dobrami. Ty 
jednak, zawsze kiedy wchodziłeś do mojego serca w Najświętszym Sakramencie, objawiałeś mi się 
na różne zadziwiające sposoby. Niekiedy oznajmiałeś mi, że jesteś jedynym moim Oblubieńcem, 
mówiąc: "Jestem twoim wszystkim"; innym razem słowami pełnymi miłości i życia porywałeś 
mojego ducha i trzymałeś go jakby w zawieszeniu przez wiele godzin; czasami zaś z niezwykłą 
delikatnością oświecałeś mnie, pouczając o prawdach wiary. Czuję się zawstydzona, gdy 
opowiadam o niezliczonych łaskach Twojej dobroci wylanych na moją niewdzięczną duszę. Mimo 
tak wielkiego miłosierdzia i życzliwości wobec mnie, ja Tobą gardziłam, szukając 
samozadowolenia.  

Pewnego dnia do kościoła, do którego udawałam się każdego ranka, aby przyjąć Ciebie, 
przyjechał mój pierwszy ojciec duchowny. Ty nie chciałeś, aby on mnie prowadził, lecz ja poszłam 
do niego i to wyłącznie dla własnej satysfakcji, wbrew Twojej woli. Uczyniłam to tylko jeden raz, 
kierowana upodobaniem w opowiadaniu o sobie, nie pytając o pozwolenie ojca, którego trosce 
mnie oddałeś. Natychmiast po wyjściu z konfesjonału, Ty, Miłości moja, surowo mnie upomniałeś. 
Od razu w moim wnętrzu zapanowały gęste ciemności, a w duszy pozostał głęboki ból, ponieważ z 
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mojego powodu została naruszona jedność z Tobą. Od tej chwili straciłam radość ducha i pokój, 
którymi cieszyłam się do tej pory. Nie odczuwałam już Twego słodkiego towarzystwa,  zabrakło mi  
Bożego światła, które pouczało mnie, jak kroczyć drogami prawd wiary. We wszystkich władzach 
duszy zapanowała ciemność i lęk; zaczęłam odczuwać bunt zmysłów i straszliwy wewnętrzny 
niepokój. Na miejsce Twojej słodkiej obecności pojawiły się demony, które dręczyły mnie 
okropnymi pokusami. Dniem i nocą, bez przerwy, stawały mi przed oczami ohydne obrazy, 
poruszające to, co we mnie niskie i zmysłowe, a wszystko to było jak palący ogień. Co najgorsze, 
zdawało mi się, że moja wola przyzwala na te pokusy, bo mocno odczuwałam bunt zmysłów, które 
dręczyły duszę w tej okrutnej męce. Ona zaś pozostawała jakby nieporuszona, jakby wchłonięta 
przez zło, ogłupiała i bezmyślna, jak nieruchomy posąg, nie mogący sobie pomóc. Czułam, że 
jestem  w rękach nieprzyjaciół, pokonana i nieszczęśliwie zagubiona, jakby skuta w okowach, nie 
pamiętająca o Bogu, nie wzywająca Twojego słodkiego Imienia. Niezdolna byłam do 
jakiegokolwiek dobrego czynu i tak całymi godzinami trwałam jakby poza sobą. W tym 
przedziwnym rozdarciu zdawało mi się, że stałam się podobna do demona. Gdy kończyła się jedna 
batalia, zaraz rozpoczynała się następna, jeszcze bardziej okrutna. Ogarniał mnie lęk, bo byłam 
niemal pewna, że dopuściłam się grzechów śmiertelnych. Widziałam siebie wśród nieszczęśliwych, 
straconych dusz i rozpaczliwie płakałam nad swoją marnością. Chociaż chodziłam do ojca 
duchownego i mówiłam mu o moich udrękach i choć on zapewniał mnie, że nie obraziłam Boga i 
gorąco pocieszał, to ja jednak nie mogłam mu  uwierzyć. Ty bowiem tak chciałeś, Miłości moja. 
Ponieważ Ty nie pocieszałeś mnie swoją obecnością to i stworzenia nie mogły pocieszyć mojej 
duszy, przeżywającej straszną walkę. Mój kierownik dodawał mi otuchy mówiąc, abym się nie 
lękała, bo Bóg chce dokonać w mojej duszy podwójnego oczyszczenia: zmysłów i ducha 
równocześnie. Zapewniał mnie również, że taki rodzaj udręki nie może trwać długo i że Bóg 
szybko uczyni mnie wolną. Dziwił się, że tak wiele spraw złączyło się we mnie i twierdził, że to Ty, 
moja Miłości, chcesz skrócić drogę oczyszczenia mojej duszy. Słuchałam tych słów z 
wewnętrznym bólem, bo zdawało mi się, że on się myli. Czułam się zupełnie opuszczona przez 
Boga ze względu na moją winę, o której wcześniej już napisałam. Widząc mnie w tym godnym 
pożałowania stanie, posłał mnie on do innego ojca, któremu opowiedziałam wszystko, co zdarzyło 
się w mojej duszy. Ale i to nic mi nie pomogło, chociaż starał się on mnie pocieszyć i dodać mi 
pewności. Moja dusza nie przyjmowała żadnego pocieszenia ani wsparcia, bo tylko Ty, Miłości 
moja, byłeś moim pokojem i moim pocieszeniem. Ale Ty nie chciałeś mnie teraz pocieszać, bo na 
to nie zasłużyłam przez dawną niewdzięczność i brak współpracy z Twoją Bożą miłością. Chociaż 
słowa twojego sługi nie pocieszały mnie, były jednak dla mnie umocnieniem. 

Najbardziej dręczyło mnie to, że kierownik duchowy polecił mi przyjmowanie Komunii 
świętej każdego ranka, tak jak wcześniej. Przymuszona posłuszeństwem udawałam się do kościoła, 
jednak gdy tylko przekroczyłam próg świątyni, odczuwałam wewnętrzną udrękę, jakby z boskiego 
tabernakulum wychodziła przeszywająca mnie ognista błyskawica. Przenikała ona moje ciemności, 
jednak nie dla pocieszenia. Budziła we mnie przerażenie, bo wydawało mi się, że jakby oczami 
wnętrza widzę Przedwiecznego Sędziego rozgniewanego na mnie. Jego sprawiedliwość 
przeszywała moje gęste ciemności i oskarżała mnie. Czułam, że zasługuję na piekło i widziałam się 
już pośród demonów, daleko od Najwyższego Dobra. To wszystko sprawiło, że przez trzy miesiące 
nie śmiałam podnieść oczu na ołtarz i tabernakulum, gdzie Ty byłeś zamknięty z miłości do mnie. 
Przystępując do Komunii świętej z posłuszeństwa, stawałam jak zbrodniarz przed Sędzią 
Sprawiedliwym. W blaskach Jego najczystszej sprawiedliwości i nieskończonej świętości, czułam 
się potępiona, a piekielny ból jakby kruszył moje kości. Wydawało mi się też, że doświadczam 
udręk potępionych i że mnie słusznie odrzuciłeś, bo stałam się Twoją nieprzyjaciółką. 

Pamiętam, że pewnego ranka, pogrążona w udręce, udałam się do mojego kierownika 
duchowego i powiedziałam, że popełniłam wiele ciężkich grzechów, nie kochając Boga i Jego 
Świętego Prawa. W tym właśnie czasie, podczas Komunii świętej, doświadczałam bliskości wielu 
demonów, które w mojej obecności dopuszczały się ohydnych, nieczystych czynów. Zdawało mi 
się, że to Ty pozwoliłeś im mieć władzę nad moim ciałem i zmysłowością, bo byłam jakby 
oszołomiona, bez mocy sprzeciwienia się im, jak ktoś kto znalazł się w ich posiadaniu. Co 
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najgorsze, przez cały czas tej wewnętrznej walki zdawało mi się, że wyrażam pełną zgodę na 
poruszenia moich buntowniczych zmysłów. Byłam jakby martwa, a ci piekielni wrogowie kpili ze 
mnie. W dręczących podszeptach podsuwali mi myśli przeciwko tajemnicom wiary, do tego 
stopnia, że wszystkie prawdy Twojego Świętego Prawa zdawały mi się wymyślonym głupstwem. 
Kiedy opowiadałam to wszystko mojemu ojcu duchownemu, on nie upatrując w tym  dzieła Twojej 
sprawiedliwości, powiedział mi: "Córko, jestem pewien, że chodzisz po ostrzu noża". 

Wtedy dusza moja zamilkła, wyszłam z konfesjonału i ukryłam się w kącie kościoła, a Ty 
pozwoliłeś mi się wypłakać, na co wcześniej nigdy nie zezwalałeś. Płakałam przez kilka godzin, 
rozważając mój beznadziejny stan i bez słów, wraz ze łzami, wylewałam z siebie ból. 

 Tego poranka wbrew posłuszeństwu nie przystąpiłam do Komunii świętej, a po powrocie 
do domu cały dzień dalej płakałam. Zdawało mi się, że nie ma dla mnie ratunku i że Ty, Miłości 
moja, patrzysz na mnie jak na swoją nieprzyjaciółkę. Nie wiedziałam, gdzie się ukryć, bo tak 
bardzo wstydziłam się mojego zła. Wychudłam tak, że można mi było policzyć wszystkie kości. 
Organizm nie przyjmował żadnego pokarmu. Przebywanie wśród domowników sprawiało mi 
wielki ból, ponieważ oni nie wiedzieli, co przeżywam i nie rozumieli, co dzieje się ze mną. Kryłam 
się więc po różnych zakamarkach domu, wzdychając nieustannie do Ciebie, Panie. A Ty 
zwiększałeś jeszcze moje cierpienie swym spojrzeniem, będącym dla mnie jak ogień sądu lub sama 
sprawiedliwość, którą ważyłeś moją przewrotność. Wszystkie moje wewnętrzne poruszenia były 
nieuporządkowane, nieczyste i pełne wszelkiego brudu w Twoich Boskich oczach. Ja sama 
patrzyłam na siebie z nienawiścią, tak jakbyś Ty, Bóg sprawiedliwości i nieskończonej 
doskonałości, słusznie mnie potępił i uznał winną wiecznego ognia i piekła. Widziałam się tam 
wśród wielu demonów, szemrzących w czasie mojej modlitwy. Czasem wkładały one na moje ciało 
straszny ciężar, odbierający mi oddech, tak że nawet nie mogłam wzywać Twojego Najświętszego 
Imienia. Byłam jak ogłupiała i osłupiała w tej męczarni. Innym razem we wstrętnych podszeptach 
gardzili Twoim Świętym Prawem, podsuwając brzydkie argumenty skierowane przeciwko  
tajemnicom wiary. Niekiedy słyszałam straszliwe bluźnierstwa przeciw Bogu. Te głosy szły za mną 
wszędzie, nawet wtedy gdy znajdowałam się wśród krewnych i najbliższej rodziny. Tego 
wszystkiego nie słyszałam ani nie widziałam zewnętrznymi zmysłami, bo działo się to na poziomie 
duchowym, co sprawiało mi jeszcze większy ból. Najbardziej cierpiałam w czasie Komunii świętej 
z powodu ohydnych i nieczystych wyobrażeń i sugestii. Zmysłowe poruszenia powodowały moją 
niemoc, czułam się cała zanurzona w brudzie, bez możliwości odrzucenia go, jakbym była martwa. 
Szatan wmawiał mi, że należę już do niego, bo zgodziłam się na to i trwam w grzechu śmiertelnym, 
w rozpaczy i nieufności. Mój kierownik duchowy zauważył, że podczas rozmów ze mną, nie 
znajdywał słów ani sposobu jakim mógłby mnie pocieszyć, każde słowo wypowiadał z wielkim 
trudem. Jak już wcześniej pisałam, twierdził, że chodzę po ostrzu noża i że stan, w jakim się 
znalazłam, jest bardzo niebezpieczny. Kiedy powiedziałam mu, że słowa te sprawiły mi wielki ból i 
że nie przyjęłam Komunii świętej, jak mi polecił, on zapewniał mnie, że ich nie pamięta, jakby ich 
nigdy nie wypowiedział. Natomiast spostrzegł, że w czasie spotkania ze mną jakby tracił moc oraz 
doświadczał ciemności i chłodu serca, pozostając niekiedy bez słów. Wtedy mówił do mnie: 
"Córko, nie mam ci nic do powiedzenia, zaczekaj na Boga". 

Ty, Panie mój, Pełnio Miłosierdzia, wszystko to czyniłeś ze względu na najwyższą miłość 
i sprawiedliwość, abym zmieniła moje złe postawy i długo znosiłeś moją obecność, stworzenia tak  
podłego. Jeśli w moich oczach byłam tak bardzo zniekształcona, brzydka i nieprzyjemna, to jak 
wyglądałam w Twoim przeczystym spojrzeniu? Jeśli byłam tak odrażająca dla siebie samej, to 
zdawało mi się, że i Ty powinieneś mną gardzić. Nie pragnęłam nawet uskarżać się, że mnie 
opuściłeś. Milcząc, uznawałam swą winę i wierzyłam, że słusznie mnie osądzasz i skazujesz swą 
doskonałą prawością, bo zasłużyłam na wydanie mnie w moc piekielnych demonów. Były nawet 
chwile kiedy zdawało mi się, że znajduję się w mglistym i ciemnym miejscu, w ich towarzystwie, w 
ogniu Twego gniewu, który przenikał mnie do szpiku kości. Wobec Twej czystości i prawości, 
dusza moja pozostawała w zadziwieniu i milczeniu, bo widziała, jak bardzo jest zniekształcona i 
daleka od boskiej doskonałości, którą równoważysz całe jej zło, na wadze Twej sprawiedliwości 
sądem słusznym i uczciwym. Nie mogłam mieć do Ciebie żalu, bo to moje złości przymuszały Cię 
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do okazania mi tej świętej sprawiedliwości. Musiałeś nienawidzić zło, które było we mnie, a ja 
widziałam spojrzenie Twoich Bożych oczu wszędzie i w każdej chwili. Przenikało mnie ono aż do 
głębi mojej nicości i unicestwiało. Zechciałeś, abym w takim stanie trwała od grudnia do Wielkiej 
Soboty przed Zmartwychwstaniem, bez chwili wewnętrznego pocieszenia. Za każdym razem, kiedy 
udawałam się do kierownika duchowego, aby przedstawić mu stan mojej duszy, sprawiałeś, że 
doświadczałam znużenia i przygnębienia, brakowało mi słów, czułam ból i wielką trudność. To Ty 
sprawiałeś, że serce Twojego sługi, człowieka świętego i dobrego, stawało się twarde jak marmur. 
Zabierałeś z jego ust, jak sam to mówił, słowa mogące dać mi pocieszenie. Było mu wtedy bardzo 
przykro, że nic nie może zrobić, powtarzał więc tylko, abym czekała na Boga i bym trwała w Jego 
wszechmogących rękach, bo wszystko to jest dziełem  Jego sprawiedliwości.  

Ty Panie, Boże Prawdy, sprawiedliwy i prawy w swoich sądach, jesteś tym, który waży 
serce człowieka i przenika je aż do głębi. Ty umiesz upokorzyć jego pychę i przeniknąć każde, 
nawet najmniejsze poruszenie. Badasz serca i znasz drogi naszych niegodziwości, ważysz je na 
Twojej wadze i dokonujesz sprawiedliwego sądu według Twojego bezgranicznego miłosierdzia. 
Sam leczysz moje rany, bo miłość własna i pycha mego serca, skłonnego do zła, ciągle miesza się z 
darami i łaskami płynącymi od Ciebie. Otrzymując je, szczyciłam się nimi, dlatego Ty, Boże 
dobroci, chcąc mnie pozbawić tych złudzeń, ogołociłeś mnie z Twoich bogactw, pozwalając 
zakosztować własnej marności. Dałeś mi poznać nie tylko moją niesprawiedliwość, ale także 
ułomność i nieczystość złych przyzwyczajeń oraz miłości własnej. Potem jednak z ogromną 
dobrocią leczyłeś moje choroby i wielkodusznie znosiłeś moje zło, nie opuszczając mnie ani na 
chwilę. Z Bożą cierpliwością nadal jesteś przy mnie i nie chcesz odejść, Miłosna Dobroci i Dobra 
Miłości. Jakże jestem Ci wdzięczna, bo nawet teraz, kiedy piszę o Twoim miłosierdziu, nie jestem 
oczyszczona i wolna od złych skłonności, chociaż tyle już razy mnie upokorzyłeś. Ukażę to na 
następnych stronach, szczególnie w Księdze o Dziele Twojego Instytutu. 

Daj mi, mój Panie, tę łaskę, abym przynajmniej w ostatnich dniach życia, chodziła śladami 
Twej Bożej Woli. Amen. 
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Rozdział 7 
 

O tym, jak w Sobotę Zmartwychwstania 
wyzwolił mnie Pan z bolesnego stanu 

 
 
Dusza moja trwała u szczytu swego udręczenia, bez słów, w pokorze przed Tobą, Panie 

mój, aż do Soboty Paschalnej. Kiedy wybrałam się do kościoła, nie mogłam oczu podnieść na 
ołtarz, gdzie znajdowało się tabernakulum, Twoje sanktuarium. 

Nadszedł czas uroczystej Mszy Świętej Twojego Zmartwychwstania. Podczas śpiewu 
"Chwała na wysokości Bogu" poczułam się cała ożywiona, a dusza moja jakby wskrzeszona. 
Odetchnęłam głęboko w Twojej świętej i Boskiej miłości. Podniosłam oczy, a gdy spojrzałam na 
monstrancję, zniknął mój wewnętrzny lęk. Ty, Miłości moja, kierując na mnie słodkie spojrzenie, 
pełne boskiej czułości, dając mi swój Boży znak, usunąłeś wszelki ból, do tego stopnia, że nie 
pamiętałam już tego, co wycierpiałam. Trwałam więc w odpoczynku, jakby w słodkim śnie, który 
ogarnął moje władze duchowe. Rozum niczego już nie pamiętał, pamięć podobnie - zapomniała o 
wszystkim, a wola płonęła słodkim żarem w danym mi odpoczynku. Byłam jak ktoś, kto bardzo 
spracowany i zmęczony, zasypia i odpoczywa od trudów w przyjemnym śnie. Trwało to przez cały 
czas celebracji. Po Mszy przystąpiłam do Komunii świętej, a Ty, Miłości moja, natychmiast, gdy 
tylko wszedłeś do mojego serca, powiedziałeś mi: "Niech pokój będzie w twoim sercu". Na te słowa 
dusza moja jakby stopiła się i wsiąkła w Ciebie. Nie wiedziałam gdzie ona teraz zamieszkała, ani co 
stało się ze mną. Wiem tylko, że nie czułam ani siebie, ani moich władz i zmysłów, które ucichły. 
Byłam jak ktoś, kto zasypia snem pełnym łagodności i pokoju. A trwał on przez cały czas pobytu w 
kościele. W końcu przebudził się mój nasycony duch i powróciłam do domu, lecz zupełnie inna niż 
z niego wyszłam. Pozostało jednak we mnie to zapomnienie o wszystkim, tak, że nie mogłam nawet 
sformułować żadnej myśli czy to duchowej, czy też dotyczącej spraw doczesnych. Nie pamiętałam 
o niczym, nawet o dobrze mi znanych domowych sprawach, nie mogłam więc nic zrobić. Ogarnęła 
mnie jakaś czysta prostota i czułam się jak mała dziewczynka, niezdolna do żadnego działania i 
refleksji. Widząc swoją niezdolność, ukrywałam się, jak mogłam, w najmniej uczęszczanych 
zakamarkach domu, bo nic nie pamiętałam. Odpoczywałam w tym słodkim odpoczynku wszędzie, 
czy to spacerując, czy pracując. Niekiedy czułam się pozbawiona nawet samej zdolności poruszania 
się. Trwało to całymi godzinami, które mijały niezauważone, a ja nie wiedziałam, co dzieje się ze 
mną. Nawet nie czułam głodu, bo nie trawiłam tego, co przyjmowałam. Ciało moje było bardzo 
umęczone minioną burzą i trwającymi bólami żołądka. To jednak nie było w stanie zatrzymać 
mojej uwagi. 

Słodka Miłości moja, Ty szybko zapomniałeś o moim złym postępowaniu, bo jesteś pełen 
miłosierdzia i łaskawości. Z łatwością przebaczasz i potrafisz zamienić nasze zło w dobro, a z 
trucizny czynisz lekarstwo dla naszego zdrowia. 

Bezgraniczna Dobroci, któż jest do Ciebie podobny w sądzie, sprawiedliwości i prawdzie! 
Zachwycasz mnie wszystkimi Twoimi dziełami, a w Swoim miłosierdziu jesteś niepojęty. Kto 
może zrozumieć Twoje drogi! 
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Rozdział 8 
  

O tym, jak Bóg zechciał, abym poszła do klasztoru  
 i włożyła karmelitański habit 

 w klasztorze zreformowanym przez Matkę Serafinę z Capri, w Marigliano 
oraz o wewnętrznych znakach, jakich Bóg mi tam udzielił 

   
  
Obdarzyłeś mnie wtedy, Panie, pewną wyjątkową zdolnością, która nie pozwalała mi 

zatrzymać się na żadnej rzeczy stworzonej. W tym czasie, o którym teraz piszę, ciało moje było tak 
słabe, że nie mogłam utrzymać się na nogach. Potrzebowałam jakiegoś wzmocnienia, ale dusza 
zajęta zupełnie czymś innym, nie zauważyła tej potrzeby. Wtedy Ty, Miłości moja, natchnąłeś 
matkę, aby mi pomogła, nawet bez mojej prośby. Nie czułam głodu, bo straciłam poczucie smaku, a 
żołądek trawił z trudem i w bólu. Domownicy uważali mnie za chorą, nawet wezwali lekarza i 
starali się pomóc mi lekarstwami. Tymczasem ja czułam się spalana przez miłość pochodzącą od 
Ciebie. Tylko Ty wiesz, czego wtedy doświadczałam. W takim stanie duszy spodobało się Tobie 
wprowadzić mnie w życie zakonne. Chociaż zawsze pragnęłam jak najbardziej zjednoczyć się z 
Tobą w miłości, to jednak nie chciałam wybierać niczego, co nie byłoby Twoim rozporządzeniem. 
Dlatego w tym względzie nic nie podejmowałam sama.  

Kiedy miałam dwadzieścia lat, bez jakiejkolwiek mojej ingerencji, Ty zdecydowałeś, że 
zawieziono mnie w odwiedziny do pewnej Twojej służebnicy w Marigliano, 9 mil od Neapolu, 
gdzie założyła ona klasztor według reguły zreformowanej przez Matkę Serafinę z Capri. 
Pojechałam tam razem z moją starszą siostrą, która bardzo pragnęła zostać zakonnicą oraz z pewną 
zaprzyjaźnioną panią i moją matką. Tego ranka wzięłam lekarstwo na przeczyszczenie, dlatego 
matka nie chciała mnie zabrać, obawiając się, że droga może być dla mnie zbyt uciążliwa. Lecz ja, 
jakby pchana tam przez Ciebie, prosiłam ją, aby mnie zabrała ze sobą, a ona z Bożej woli to 
uczyniła. Przez całą podróż czułam się jakby bez ciała, cała w Ciebie przemieniona, bo Ty, Panie, 
pochwyciłeś moją duszę i Twoją Bożą mocą najpierw ją unicestwiłeś, a potem zjednoczoną z Tobą 
wypełniłeś Sobą i to bez żadnego mojego udziału, z wyjątkiem prostej zgody, jaką dusza moja 
wyraziła, będąc poruszoną i pociągniętą przez Ciebie. Byłam jak dziecko: pamięć zapomniała o 
wszystkim, rozum obdarzony został czystą Bożą jasnością, a wola zatopiła się w Twojej czystej 
miłości, zaś ciało i zmysły stały się narzędziem w ręku samego Boga. Oczy nie mogły zatrzymać 
się na niczym, co stworzone. Patrzyłam jak ktoś, kto nie widzi, słuchałam jak ktoś, kto nie słyszy, 
co się do niego mówi, mówiłam do podróżujących ze mną jakby poruszona przez kogoś innego. Z 
nieba spływała na mnie rzeka miłości, w której słodko rozpływała się moja dusza, czując 
przepiękny zapach, przenikający mnie aż do głębi. Przez całą podróż niczego nie widziałam, ani nie 
słyszałam, aż mnie doprowadziłeś do miejsca przez Ciebie wybranego. Kiedy dotarłyśmy do 
klasztoru, przełożona przyjęła nas niezwykle radośnie i uprzejmie. Ta święta kobieta, z Twojej 
woli, Miłości moja, zapytała  mnie czy nie chciałabym zostać z nimi w klasztorze. Na to ja, 
poruszona przez Twoją Bożą wolę, natychmiast odpowiedziałam, że chętnie podejmę życie 
zakonne i tak razem z moją siostrą tam pozostałam. Musiałyśmy jednak najpierw długo 
przekonywać naszą matkę, która nie miała zgody ojca na pozostawienie nas tutaj. Udało się ją 
namówić pod warunkiem, że jeśli ojciec nie będzie zadowolony z naszej decyzji, to przyjadą po nas 
i wrócimy do domu. Lecz Ty, Panie, uczyniłeś dyspozycyjnym serce mojego ojca, który ucieszył 
się i zaakceptował nasz wybór.  

Poczułam się zupełnie wolna od światowych spraw, serce moje doświadczało pocieszenia i 
cała oddałam się w Twoje Boże posiadanie. Ty zaś nieustannie okrywałeś mnie pełnią swego 
miłosierdzia. Pociągnięta przez Twoją Bożą miłość, gorąco zapragnęłam poślubić Cię i związać się 
z Tobą poprzez święte śluby.  
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W tym klasztorze było jednak zbyt wiele przesadnej wolności w relacjach z osobami 
świeckimi, a to godziło w doskonałe życie regułą. Siostry żyjące tutaj prowadziły życie niewinne, 
były bardzo młode, a sam klasztor też istniał dopiero od kilku lat. Wszystko czyniono tutaj z 
niezwykłą prostotą. Sama przełożona, która była kobietą  świętą  i czystą jak anioł, nie widziała nic 
złego w spotkaniach sióstr z osobami z zewnątrz. Ty jednak, gorliwy Boski Kochanku, nie chciałeś, 
aby Twoje oblubienice w ten sposób spędzały czas. Chociaż było to niewinne, mogło jednak w 
przyszłości wyrządzić szkodę ich duszom. Zechciałeś więc, abym w Twoim Imieniu poszła do 
przełożonej i powiedziała, że jeśli nie zaradzi tej przesadnej wolności, to ja nie będę zakonnicą w 
tym klasztorze. Przełożona była bardzo dobra i właściwie przyjęła upomnienie Pana z moich ust. 
Obiecała, że już więcej nie pozwoli na taką swawolę i tak też się stało. Ucieszyłam się tym i 
zdecydowałam, że zostanę zakonnicą. Po sześciu miesiącach otrzymałam habit i z ogromnym 
pragnieniem, aby się podobać tylko Tobie, jedyny mój Skarbie, rozpoczęłam nowicjat. 



 37 

 
 

Rozdział 9 
 

O wielu łaskach otrzymanych od Pana w czasie nowicjatu 
i o tym,  jak po ośmiu miesiącach, 

będąc jeszcze nowicjuszką, z woli Bożej  zostałam furtianką 
 
 

Tego ranka, kiedy włożyłam habit zakonny nowicjuszki, Ty najsłodsza moja miłości, 
zacząłeś obdarowywać moje serce jasnym światłem, ukazując mi, że Ty, Słowo Boże, jesteś 
miłującym Oblubieńcem mojego serca. Obiecałeś mi, że już nigdy nie oddalisz się ode mnie, a w 
moim sercu rozpaliłeś czystą i świętą miłość. 

Był to dzień Ofiarowania Maryi w świątyni. Doświadczyłam szczególnej bliskości tej 
wielkiej Matki, która przyjęła mnie jako swoją córkę. To wyjątkowe wyróżnienie, zarówno przez 
Matkę jak i przez Jej Syna, zawstydzało mnie, bo czułam się bardzo nędzną i ogołoconą z 
jakiejkolwiek cnoty. Nie wiedziałam, jak odwdzięczyć się mojemu Panu za tyle łask i miłosierdzia. 
Jezus zapewnił mnie, że wskaże mi drogę, po której mam iść, a to umocniło moją nadzieję i 
wypełniło moje wnętrze duchową rozkoszą. 

Obudziłeś we mnie wdzięczność i zaczęłam Ci dziękować za to, że mimo mojej nędzy, Ty 
w swoim miłosierdziu wyniosłeś mnie do wielkiej godności bycia twoją oblubienicą. Wtedy 
ułożyłam taką pieśń miłości: 

 
 Nadeszła godzina upragniona  
 przez Boga zostałam poślubiona, 
 pełne jest moje pocieszenie, 
 w Miłości mojej odpocznienie. 
 
 Jakież to uszczęśliwienie 
 wypełniło się moje pragnienie, 
 a cudowny Oblubieniec 
 rozkoszą mą będzie na wieki. 
 
 Od zawsze za Tobą tęskniłam, 
 za radością Kochanka miłego, 
 za służeniem Mu, za upodobaniem, 
 za wiecznym Jego posiadaniem. 
 
 Przyjdę potem, mój Wybrany, 
 by zobaczyć Cię tam w niebie 
 i na zawsze już posiadać 
 Tego, kto mnie umiłował - Ciebie. 
 
Najsłodszy Jezu mojego serca, Boskim światłem rozjaśniłeś mój rozum i sprawiłeś, że 

poznałam Cię, a miłość, jaką mnie ukochałeś, zrodziła w moim sercu umiłowanie Ciebie. Był to 
czas, w którym nieustannie uczyłeś mnie czystej miłości. Słuchałam Cię w moim wnętrzu, a serce 
dzień i noc "usychało" dla Ciebie, Jezu. 

Wtedy właśnie zacząłeś pouczać mnie o tym, czym jest życie zakonne, a także czym jest 
życie w czystej miłości, dając mi następujące reguły: 

 
 
 Reguła pierwsza 
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 dana duszy przez ducha prawdy 
 
W pierwszych chwilach poranka, córko moja ukochana, cała zanurz się we Mnie, twoim 

Stworzycielu, unikając jakiejkolwiek rozmowy i każdego zbędnego słowa. Zazdrośnie pielęgnuj 
mieszkanie twego serca, aby było dla Mnie odpoczynkiem. Na ile jest to możliwe, trwaj w 
samotności i nie pozostawiaj Mnie samego w twoim sercu. Od tej pory moje Boskie Serce niech 
będzie twoim tajemnym mieszkaniem. W Nim uczyń sobie gniazdko, modląc się nieustannie. Gdy 
Ja będę mieszkał w twoim sercu, a ty w Moim, wtedy usłyszysz głos czystej Boskiej miłości. 
Wtedy poznasz swoje wady i braki po to, aby zawsze być pokorną wobec Mnie. Kiedy chcesz 
przyjąć Mnie w Najświętszym Sakramencie, zatop się w głębinach tego niepojętego Daru, 
unicestwiając siebie samą w prawdziwej pokorze. A gdy Mnie przyjmiesz, zanurz się w głębiach 
nieskończonej miłości, bo masz w sobie bezcenny skarb, który tylko Ja sam mogę pojąć. Unicestwij 
siebie samą w czystej mojej miłości. 

 
 Reguła druga 
 
Umiłowana córko, posłuchaj głosu czystości. Zobacz, jak powinnaś zachować się w tych 

dwóch sytuacjach, w których jest największe ryzyko próżności: w czasie posiłków i wspólnych 
rekreacji. Twoje zmysły pozostaw wolnymi na tyle, na ile potrzeba, aby wypełnić te dwa akty 
wspólne. Duch twój niech cały z miłością zagłębi się we Mnie i nie pozostawiaj pustym twego 
gniazda. Karm się moim Duchem, bardziej niż ciało karmi się ziemskim pokarmem.  

Na rekreacje przychodź w duchu łagodności i słodyczy, a w każdym działaniu bliźniego 
zauważ dobro. Jeśli zostanie ci powiedziane jakieś przykre słowo, przyjmij je w duchu pokory, 
czystości i prostoty. Nie osądzaj tego, co inni myślą lub czynią. Nie ulegaj próżnej wesołości i nie 
wychodź z twojego umiłowanego mieszkania tj. z mojego Boskiego Serca. Ilekroć podejmiesz 
serdeczną i przyjacielską rozmowę z bliźnim, staraj się rozmawiać o sprawach świętych i bożych. 
Wtedy gdy inni podejmą rozmowę o rzeczach "światowych", ty nie włączaj się i nic nie mów. 
Nigdy nie wtrącaj się w sprawy klasztoru, które nie są ci powierzone. 

 
 Reguła trzecia 
 
Bądź uważna w zachowaniu milczenia w określonych godzinach i zachowuj je dokładnie, 

z wyjątkiem tych chwil, w których posłuszeństwo lub miłość wymagać będzie inaczej. W czasie 
milczenia i skupienia skoncentruj się w swoim wnętrzu i zamieszkaj w moim Boskim Sercu, 
uważając na to, co ci objawię. W godzinach milczenia pamiętaj o Moich bolesnych godzinach na 
krzyżu, gdy "przepasany" byłem cierpieniem duszy i ciała. Z miłości do ciebie, dla zbawienia 
drogich mi dusz, dałem moje życie. Zatrzymaj się pod krzyżem, aby zebrać moją Krew i ofiarować 
ją Ojcu za wszystkich grzeszników.  

 
 Reguła czwarta 
 
Córko moja, złącz każdy oddech twojego serca z moim Duchem, wyrzekając się 

wszystkiego, co nie jest czystością płynącą z miłości. Każdą czynność wykonaj z czystą intencją, 
tylko dla mojej chwały i tak jak ciało oddycha powietrzem, tak ty oddychać będziesz we Mnie i dla 
Mnie w każdym momencie twojego życia. W każdym poruszeniu serca przyjmij moją wolę jako 
swoją. Niech ona stanie się celem wszystkich twoich pragnień i upodobań. Z radością znajdziesz 
upodobanie zarówno w wewnętrznej posusze i opuszczeniu, jak i w jakiejkolwiek pociesze. 
Podobnie jak ogień jaśniej płonie, gdy drzewo jest suche, tak moja Boska miłość jest bardziej 
czysta, doskonała i mocna w sercu żyjącym prawdziwą miłością mimo posuchy i trudu. Twoim 
nieustannym dążeniem będzie moja cześć i chwała i nie zwracaj uwagi ani na siebie samą, ani na 
świat, ani na stworzenia. Z miłości do Mnie zawsze będziesz silna, by gorliwie troszczyć się o moją 
chwałę, nawet wtedy, gdy trzeba będzie stracić życie, tak jak Ja to uczyniłem z miłości do ciebie. 
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 Reguła piąta 
 
Dusza wędrująca przez tę ziemię, powinna podjąć się trzech ćwiczeń. Pierwsze - mieszkać 

i żyć wśród stworzeń tylko dla dobra ich dusz oraz po to, aby pomagać im w dążeniu do wiecznego 
zbawienia, nie włączając się w ich ziemskie sprawy. Drugie - mieszkać zawsze w Bogu, w takiej 
jedności, jaka łączyła Duszę Jezusa ze Słowem, Ojcem i Duchem Świętym, w Bogu; było to Jego 
nieustannym "ćwiczeniem", kiedy był Pielgrzymem na tej ziemi. Trzecie - nie zatrzymuj się na 
niczym, co należy do przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości. Zatrzymaj się natomiast na 
jedynym, najwyższym i odwiecznym twoim Dobru, na twoim jedynym Początku i ostatecznym 
Końcu. 

 
 Reguła szósta 
 
Kochaj twojego bliźniego i nie skarż się na nic, co ci uczyni. Trwaj w swojej nicości, bo 

jak nieskończona jest Moja wielkość, tak nieskończona jest twoja marność i ubóstwo. Wiedz też, że 
nigdy nie będziesz mieć tyle światła, aby dostatecznie to poznać. Kiedy usłyszysz o łaskach i 
dobrach, jakich udzielam twoim bliźnim, rozraduj się i dziękuj Mi tak, jakbyś to ty je otrzymała. 
Tak wzrastać będzie twoja miłość i pokora, które staną się moją chwałą. W pokorze przyjmij każdą 
wzgardę, bo przez grzechy człowiek zasłużył  na wielkie cierpienie. Ale i na tym nie zatrzymuj się, 
wszystko to niech będzie dla ciebie niczym. Nie zwracaj się do bliźniego z obraźliwymi słowami,  
lecz patrz na niego jak na żywą świątynię twojego Boga. Z łagodnością przyjmij każdą zniewagę, 
tak jak Ja to uczyniłem z miłości do ciebie. 

 
Reguła siódma 

 
Szanuj twoją przełożoną i bądź jej posłuszna, widząc w niej moją Osobę tu na ziemi. W 

siostrach zobacz moich świętych Apostołów i Uczniów. Trwaj w ich towarzystwie w tym domu 
zakonnym, jak w Wieczerniku, w duchu miłości i dobroci. Gdy znajdziesz się w chórze, aby Mnie 
uwielbiać, złącz twego ducha z Moim w uwielbieniu, jakie zanosiłem do Ojca, gdy byłem jeszcze 
Człowiekiem-Pielgrzymem tej ziemi, tak jakbyś już nie ty, lecz jakbym tylko Ja żył w twoim życiu. 
Podobnie jeśli otrzymasz jakikolwiek dar, łaskę czy pocieszenie duchowe, przyjmij je od mojego 
miłosierdzia, nie w tobie, ale we Mnie. Wtedy rozraduję się w tobie w czystej mojej miłości. Tak 
samo postępuj w każdej innej czynności: w spożywaniu posiłków, we śnie, we wszystkich 
działaniach twojego życia. Ja jestem życiem miłości twojego serca. Kochaj Mnie czystą miłością, 
bo ty jesteś jedyna dla Mnie i Ja jestem Jedyny dla ciebie. Nie miej już żadnego innego pragnienia, 
jak tylko czystą miłość. Gdy ukryjesz się przed wszelkim stworzeniem, Ja żyć będę zamknięty w 
twoim sercu. 
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Rozdział 10 
 

O duchowym towarzystwie naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
jakiego dusza doświadczała w tym czasie w swoim wnętrzu, 

a które trwa do dziś, kiedy piszę te słowa; 
o tym, jak pouczał mnie On o drodze duchowej 

i jak w różny sposób sprawdzał moje cnoty 
 
 
Umiłowany Jezu, Miłości mojego serca, kto mógłby opowiedzieć o bezgranicznym 

miłosierdziu, które od najwcześniejszego mojego dzieciństwa na tyle sposobów wylewałeś na to 
niewdzięczne stworzenie. Ukochałeś mnie wyjątkową miłością, uprzedzałeś swoją łaską. Myśl o 
wielkim Twoim miłosierdziu zadziwia mnie i zapiera oddech. W tym wewnętrznym zmieszaniu, 
zawstydzają mnie nie tyle grzechy popełnione przeciwko Tobie, ile ogrom dobra otrzymanego od 
Ciebie bez żadnej zasługi. Ku mojemu zawstydzeniu, nigdy nie potrafię tego wyrazić tak, jak Ty 
tego chcesz dla Swojej większej chwały, bo niezliczone są łaski, którymi obdarowałeś moją 
niewdzięczną duszę. Opowiem jednak to wszystko, co Ty mi przypomnisz. 

Kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, udzielałeś się mojej duszy w wizjach 
wyobrażeniowych. Tak bardzo rozpalała mnie Twoja Boża obecność i Twoja miłość, że 
rozpływałam się w wewnętrznej słodyczy, a Ty pouczałeś mnie o sprawach dotyczących porzucenia 
świata, ubóstwa i pokory. Wskazywałeś mi na niektóre słowa Ewangelii, dając mi poznać 
znaczenie, jakie Bóg w nich zawarł. Zachęcałeś mnie, abym Cię kochała; z miłością i słodyczą 
przymuszałeś, bym cała była Twoja. Widziałam Cię zawsze blisko i z upodobaniem wpatrywałam 
się w Twój boski blask, który mnie pociągał.  

Kiedy postąpiłam w latach, Twoje boskie towarzystwo stało się inne, bardziej duchowe. 
Było to światło intelektu, jasność Boża, sprawiająca, że widziałam Twoje niewypowiedziane 
piękno. To widzenie, wyzwalające przeczystą rozkosz, porywało moją duszę poza siebie samą. 
Doświadczałam wtedy fizycznego osłabienia, nawet omdlenia. Dusza moja czuła się pociągana 
przez Ciebie z taką słodyczą i mocą, że w czasie Oficjum duch mój był często poza mną, 
pochwycony przez Słowo umiłowanego Boga. Następowało to natychmiast po rozpoczęciu 
Oficjum, podczas którego trwałam w bezruchu, nie mogąc kontynuować recytacji psalmów. A 
wszystko to z powodu boskich treści w nich zawartych, które Bóg wyjaśniał i równocześnie 
objawiał mojej duszy. Raniły one moje serce Twoją Bożą miłością. W takim zachwyceniu trwałam 
do końca Oficjum, ale cierpiałam bardzo, ponieważ siostry to zauważały, bo ja nie mogąc nic zrobić 
wyglądałam jak ktoś, kto śpi pogrążony w głębokim śnie. Ten wstyd i ból płynęły z miłości 
własnej, z której jeszcze nie byłam oczyszczona. W czasie Komunii świętej i medytacji 
doświadczałam takiego samego wyobcowania zmysłów. Dlatego chcąc uniknąć cierpienia, 
szukałam miejsc odosobnionych, aby nikt mnie nie widział. To samo zdarzało się w ciągu dnia, gdy 
słyszałam imię Boga albo coś o Nim. Szczególnie wtedy, gdy wymawiano najsłodsze Imię Jezusa, 
serce raniła miłość i ogarniało mnie wewnętrzne skupienie, które oddalało mnie od rozmów z 
ludźmi. Na ile więc mogłam, pozostawałam w celi, ciesząc się towarzystwem mojego 
Umiłowanego. Ty, Słowo Umiłowane, krótkimi słowami, z wielką miłością karmiłeś mnie i 
pozwalałeś radować się boską czystością. Stając się obecnym w moim sercu, czyniłeś je Swoim 
mieszkaniem, a równocześnie ja otrzymywałam od Ciebie Bożą naukę. W tak słodkim 
towarzystwie, w czasie rozmów ze stworzeniami, dusza doznawała cierpienia, mimo że siostry 
wśród których żyłam, były bardzo dobre. 

Wiele mi przekazywałeś pouczeń, ale ponad wszystkimi było to dotyczące czystej miłości. 
Dałeś mi zrozumieć, że w życiu duchowym najważniejsze jest trwanie w Twojej boskiej obecności, 
myślenie tylko o Tobie, dążenie tylko do Ciebie, umiłowanie tylko Ciebie. Nie trzeba więc ani 
pragnąć, ani szukać niczego jak tylko Ciebie, jedyny Skarbie duszy. Tak postępując, człowiek 
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oczyszcza się ze wszystkich złych przyzwyczajeń i podszeptów szatana. W Twoim boskim świetle 
dusza dostrzega i poznaje swoje ciemności, a od Twojej Bożej doskonałości otrzymuje szatę 
świętych cnót.  

Wiele razy mówiłeś mojemu sercu te słowa: "Jesteś Moją jedyną i Ja cały jestem twój. Nie 
zostawiaj Mnie samego w twoim sercu". Ciągle za mało mi było czasu spędzonego czy to w celi, 
czy w chórze, czy w innym cichym miejscu klasztoru, by słuchać Twojej nauki. Czasem jednak 
zostawiałam Cię i wtedy Ty, słodka moja Miłości, w głębi serca przywoływałeś mnie do Siebie, do 
wewnętrznego skupienia, dając mi zauważyć błąd popełniony z lenistwa. Zawstydzała mnie Twoja 
wielka miłość, z jaką czyniłeś wszystko, przytulając mnie z dobrocią i znosząc miłosiernie mój brak 
wzajemności. Nigdy nie rozgniewałeś się na mnie, chociaż zasługiwałam na to. Nigdy też nie 
oddaliłeś się ode mnie, abym nie wpadła w przepaść moich słabości. Bądź błogosławiony i 
uwielbiony na wieki. Amen. 
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Rozdział 11 
 

O tym, jak zostałam furtianką i co mi się zdarzyło w tym czasie 
 
 
Sprawiłeś, Panie mój, że będąc jeszcze nowicjuszką, otrzymałam funkcję furtianki. 

Zdecydowała o tym przełożona, gdy skończyłam ósmy miesiąc nowicjatu. Chodziło jej tylko o 
ograniczenie wielości spraw, jakie siostry załatwiały na furcie. Chciała ona, aby sprawy sióstr, które 
proszone były na furtę czy to przez krewnych, czy też innych ludzi, przeszły przez wyznaczoną 
siostrę furtiankę, tak jak to zalecały Reguły. Moim zadaniem była również obecność przy kracie 
wtedy, gdy siostry rozmawiały ze swoimi krewnymi lub z kimś obcym. Był to jeden z urzędów, 
który jeszcze nie funkcjonował w tym klasztorze. Dotychczas każda siostra szła sama do 
odwiedzających, a nie z siostrą towarzyszącą jej, jak nakazywała Reguła. Ten wybór sprawił 
przykrość wielu siostrom, szczególnie wikarii, która do tej pory była furtianką. Była ona dobrą 
zakonnicą, lecz niezbyt gorliwą w przestrzeganiu Reguły, stąd też pojawiły się liczne nadużycia. W 
klasztorze było wiele sióstr profesek, które ze względu na wiek mogły objąć funkcję furtianki czy 
też osoby towarzyszącej w rozmównicach. Wybór nowicjuszki, która nie ukończyła jeszcze ośmiu 
miesięcy nowicjatu, wywołał zazdrość u niektórych zakonnic i rozpoczął wielką walkę 
nieprzyjaciela. Wikaria kpiła ze mnie i odgrażała się, zaś niektóre zakonnice patrzyły na mnie z 
niechęcią. Powiedziały one naszemu spowiednikowi zwyczajnemu, że przystępuję codziennie do 
Komunii świętej i że mam wielką fantazję, ale ponieważ nie jestem wytrwała, wkrótce na pewno 
wszystko porzucę. Spowiednik ten niewiele wiedział o stanie mojej duszy, ponieważ nie był moim 
kierownikiem duchowym. Za pozwoleniem przełożonej był nim ojciec, który prowadził mnie, 
zanim wstąpiłam do klasztoru. Zarówno on jak i przełożona pozwolili mi przyjmować Komunię 
świętą codziennie. Mimo to spowiednik klasztoru, otrzymawszy - być może słusznie - złe 
informacje na mój temat, zabronił mi tego i upomniał mnie, mówiąc: "Lepiej będzie, jeśli usiądziesz 
do kołowrotka, a nie do modlitwy i odmawiania różańców, marnując czas, stwarzając pozory osoby 
uduchowionej i przystępując często do Komunii świętej wśród podziwu innych, chociaż jesteś 
jeszcze nowicjuszką. Weź się do pracy, a wtedy nie będzie ci potrzebna medytacja. Kobiety łatwo 
dają się zwieść diabłu". Skierował też do mnie wiele innych słów, surowych i pełnych pogardy, lecz 
nic na to nie odpowiedziałam. W duchu posłuszeństwa uważałam za słuszne nie przystąpić do 
Komunii świętej, a potem udać się po radę do przełożonej. Chciałam również napisać do mojego 
ojca duchownego, aby opowiedzieć mu to, co się zdarzyło i poradzić się, w jaki sposób mogę 
zrozumieć, gdzie jest wola Boża. Tego ranka, z posłuszeństwa, nie przystąpiłam do Komunii 
świętej. 

Następnego dnia udałam się na rozmowę z przełożoną, bo również ona wyraziła zgodę na 
moją codzienną Komunię świętą, jak to było w zwyczaju tego klasztoru. Przełożona poleciła mi, 
abym przystępowała do Komunii świętej zgodnie z radą mojego ojca duchownego i kontynuowała 
swoje życie modlitwy tak jak do tej pory. Poradziła mi także, abym napisała do niego do Neapolu i 
była posłuszna temu, co on mi proponuje, nie zważając na żadne inne polecenia. Tak też uczyniłam. 
Mój kierownik duchowy, nie chcąc, abym kierowała się uwagami spowiednika, polecił mi 
posłuszeństwo swoim radom, uważając, że mam obowiązek słuchać tego, kto troszczy się o moją 
duszę oraz przełożonej, której podlegam. Prosił mnie również, abym ze spokojem przyjmowała to, 
co mówi spowiednik, ale także, abym mu powiedziała, że mam innego przewodnika duchowego. 
Tak też uczyniłam. Niechęć sióstr wobec mnie, szczególnie wikarii, która uważała się ciągle za 
założycielkę, trwała trzy miesiące. Domagała się ona odsunięcia mnie od funkcji furtianki, 
ponieważ - jak twierdziła - nie wypada, aby pełniła ją nowicjuszka. Ona sama chciała być furtianką, 
jak wcześniej. Nieustannie upominała mnie i razem z innymi siostrami drwiła sobie ze mnie. Nic 
nie odpowiadałam na to, bo wydawało mi się, że może mają trochę racji. Byłam przecież dopiero 
nowicjuszką i wielu spraw nie znałam, a one były starsze ode mnie, tak wiekiem jak i życiem 



 43 

zakonnym. Dlatego też wiele razy prosiłam przełożoną o pozbawienie mnie tej funkcji, lecz ona nie 
wysłuchała mnie. 

Po trzech miesiącach zmarła wikaria, która zamierzała udać się do przełożonych, aby za 
wszelką cenę pozbawić mnie obowiązku furtianki. Po jej śmierci ustały niesnaski i w klasztorze 
zapanował pokój, a Pan nadal obdarzał mnie swoimi łaskami i dobrami. Pouczał mnie, jak mam 
pełnić tę funkcję i dotrzymywał towarzystwa we wszystkim, co robiłam. Przypominał mi o 
obowiązkach, a dusza moja cieszyła się wonią Jego bliskości, tak czystej i pięknej, że nie potrafię 
jej z niczym porównać. Nie była to bliskość fizyczna lecz duchowa, jakby zatapiająca moje serce w 
miłości. Ogarniała mnie ona w czasie Komunii świętej, a woń jej czystości pozostawała ze mną do 
następnego dnia, do Komunii świętej. Czasami nawet, z powodu sytości, jakiej doświadczał mój 
duch, nie mogłam przyjmować żadnego pokarmu. Zdawało mi się, że w ten sposób wypełnia się 
Jego obietnica: "Zostanę z wami aż do skończenia świata". Jakże wielkim błogosławieństwem dla 
duszy wierzącej jest Twoje towarzystwo! Czego miałaby się ona lękać, mając tyle szczęścia na tym 
świecie! Gdybyśmy mieli żywą wiarę w naszych potrzebach duchowych i doczesnych, to nawet w 
trudach tego marnego życia nie upadalibyśmy na duchu. Ja sama doświadczyłam, że jest ona mocną 
tarczą przeciw nieprzyjaciołom, że jest obrońcą przed jakimkolwiek złem, a dla duszy pełnej 
ufności jest posiadaniem wszelkiego dobra. On jest moim Ojcem i moją Matką, jest jedynym 
istnieniem i życiem moim.  
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Rozdział 12 
 

O tym, jak złożyłam profesję 
i o wielu innych sprawach, które wydarzyły się w tym czasie 

 
 

Kiedy zbliżał się czas moich ślubów zakonnych, Ty Jezu, miłości moja, uczyłeś mnie, w 
jaki sposób mam się do nich przygotować. Obiecałeś mi również, że ubierzesz mnie w szatę Twojej 
boskiej niewinności. Rozradowało to moją duszę, która tak bardzo oczekiwała Twego miłosierdzia. 
Obietnice te zaskoczyły mnie i spowodowały nadzwyczajne skupienie i niemoc, która 
przeszkadzała mi w spełnianiu koniecznych obowiązków na furcie. Ty jednak, przez Swą obecność 
w moim wnętrzu, pomagałeś mi we wszystkim. 

Nadszedł wreszcie czas profesji. Ku mojej ogromnej radości, ślubowałam Panu 
posłuszeństwo, czystość i ubóstwo według reguły zakonu. Mając siedemnaście lat, za zgodą ojca 
duchownego, złożyłam już wprawdzie ślub czystości, ale teraz przez profesję potwierdziłam go i 
odnowiłam. W tej profesji, Ty, Jezu mój, przyjąłeś mnie za oblubienicę, mówiąc, że od tej pory 
zawsze będę Twoja i Ty cały będziesz mój. Dałeś mi także Maryję, moją Panią, za Matkę, a św. 
Katarzynę ze Sieny za duchową mistrzynię. W czasie profesji cieszyłam się ich duchową 
obecnością, a towarzystwo wielu aniołów było moją ogromną, niewypowiedzianą rozkoszą. W 
moim wnętrzu rozpaliło się wielkie pragnienie, aby rozpocząć nowe życie duchowe i żyć poza 
światem; z dala od wszystkich spraw światowych, a także od siebie samej. Odczuwałam nieustanną 
bliskość Pana. W nadzwyczajny sposób moje serce spalała miłość, a Bóg każdego dnia mnie 
pouczał. Nie sposób spisać łaski, którymi mnie obsypałeś, bo było ich tak wiele! Nie otrzymałam 
wtedy jeszcze od kierownika duchowego polecenia, aby to czynić. Nie potrafię więc teraz z pamięci 
przekazać wszystkiego, ale posłuszna temu, który mnie prowadzi, opowiem to, co pamiętam z 
okresu zanim sam Pan, poprzez kierownika, polecił mi zapisywać.  

Bardzo wyraźnie pamiętam, że w tym czasie jakaś boska przyjemna woń jakby 
zabalsamowała moją duszę. Również ciało uczestniczyło w tej słodyczy, która sprawiła, że 
wszystko to, co zewnętrzne i tylko ludzkie stało się dla mnie nudne. Pozostawałam więc w 
pomieszczeniu przeznaczonym na furtę, aby ukryć się przed oczami innych, kiedy gwałtownie 
ogarniała mnie ta łaska. Zajmowałam się robótkami ręcznymi, a w chwilach wyjątkowych dla 
mojego ducha, pracowałam ze szczególną zwinnością i staraniem. Ty zaś, Miłości moja, dawałeś 
mi poznać, że znajdujesz wielkie upodobanie w ukrytym życiu duszy. Sam uczyłeś mnie tego, 
wyjaśniając, że jesteś zazdrosny o moją miłość. W tym ukryciu doświadczałam coraz większej łaski 
i widziałam, jak korzystne jest dla mnie przebywanie w najcichszych zakątkach klasztoru. Ty 
dotrzymywałeś mi miłosnego towarzystwa i uczyłeś, że w ukryciu i w milczeniu pielęgnuje się 
prawdziwą czystość serca. Dlatego odczuwałam ból, gdy musiałam rozmawiać z innymi albo gdy 
ktoś zauważał to, co przeżywała moja dusza.  

W tym czasie, kiedy byłam jeszcze furtianką, odwiedziły nas dwie córki znanego nam 
neapolitańskiego adwokata. Towarzyszyła im ich starsza siostra, pięknie ubrana, mająca już 
wkrótce poślubić pewnego młodego szlachcica. W klasztorze był  zwyczaj, że krewni sióstr mogli 
wchodzić na dolny dziedziniec, nie objęty jeszcze klauzurą, dlatego też wprowadzono tam również 
te młode dziewczęta. Najstarsza z nich oddaliła się od swoich sióstr oraz obecnych tam zakonnic i 
weszła do pomieszczenia na furcie. Usiadła i uważnie wpatrywała się we mnie, aż w końcu 
wypowiedziała zaskakujące słowa: "Służebnico Boża, chciałabym pozostać w tym klasztorze przy 
tobie i być zakonnicą, wyrzekając się całkowicie świata". Znając jej wcześniejsze zamiary, 
sprzeciwiłam się, aby zobaczyć, czy naprawdę tego pragnie. Powiedziałam więc: "Nie możesz 
wstąpić do nas, bo jest nas dużo i brak miejsca, jest ciasno i mamy mało pokoi". Na to ona 
odpowiedziała: "Ja chcę pozostać tu przy tobie, czuję się mocno pociągnięta przez Boga". Znowu 
powiedziałam jej, że to jest niemożliwe, bo ten kto przychodzi tu do wewnątrz, nie podejmuje 
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decyzji ze względu na marne stworzenia, lecz tylko dla Boga. Na dodatek ona, chcąc poślubić 
śmiertelnego człowieka, już  związała się z tym światem; jakże więc w jednej chwili mogłaby 
podjąć tak ważną decyzję. Długo tłumaczyłam jej, lecz ona gorzko płacząc, powiedziała, że nie 
wróci do domu nigdy, że chce pozostać przy mnie i być zakonnicą. Wyszła z furty, udając się do 
przełożonej i sióstr, aby przedstawić im swoje pragnienie. Zebrała siostry oraz krewnych, którzy z 
nią przybyli i ze łzami prosiła wszystkich, aby zgodzili się na jej pozostanie w klasztorze, a 
przełożoną poprosiła o przyjęcie. Kiedy, ku wielkiej radości jej serca, przychylili się do jej prośby, 
dyskretnie zwróciła się do przełożonej ze słowami: "Matko moja, okazałaś mi wielką miłość, 
przyjmując mnie do was. Teraz zwracam się jeszcze o jedną łaskę i proszę mi jej nie odmawiać: 
pragnę aby kierowała mną ta zakonnica, która teraz jest na furcie, bo przez nią Bóg mnie powołał 
do tego świętego miejsca". Matka przełożona odpowiedziała jej, aby była spokojna, ponieważ  w 
przyszłym miesiącu, w maju, będzie nowy podział obowiązków w klasztorze, a ona właśnie 
myślała, aby funkcję mistrzyni nowicjatu powierzyć tej siostrze, o którą  prosi. Tymczasem w 
tajemnicy pozwoliła jej korzystać z mojego kierownictwa. Tak też się stało.  

W tym samym jeszcze dniu, kiedy Pan powołał ją do życia zakonnego, jedna z jej sióstr, 
która przyjechała, aby wstąpić do klasztoru, dowiedziawszy się, że żyje się tu wspólnie i że nic nie 
mamy swojego, zdecydowała wrócić do domu razem z krewnymi. W ten sposób, ku zdumieniu 
wszystkich sióstr, Pan zamienił ich powołanie. 
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Rozdział 13 
 

O tym, jak zostałam mistrzynią nowicjatu 
 
 
Z nadejściem maja w klasztorze nastąpił nowy podział zadań i z woli Pana zostałam 

mistrzynią nowicjatu. Funkcja ta wymagała pewnego odosobnienia, dlatego dusza moja doznała 
wielkiego uspokojenia.  

Nowicjuszka, o której była mowa trochę wcześniej, rozpoczęła bardzo intensywne i 
nadzwyczajne życie duchowe. Myślę, że dobrze będzie, gdy coś o niej opowiem, jeśli już jesteśmy 
przy jej nawróceniu. Otrzymała ona od Boga dar łez i od samego początku jej modlitwa była 
nadzwyczajna. Prowadziła życie naprawdę ukryte i ciche. Całymi nocami czuwała w chórze i 
modliła się, a w ciągu dnia pracowała na równi z siostrami z drugiego chóru. W pokorze i w 
poniżeniu przeżywała ekstazy i zachwycenia, ukrywając się, aby nikt nie zauważył łask, które 
otrzymywała od Pana. W czasie rekreacji potrafiła wszystkich rozbawić swoimi śmiesznymi 
żartami, była wesoła, rozmowna, ale i skromna, upokarzając się i gardząc sobą. Chciała w ten 
sposób ukryć liczne łaski otrzymywane od Pana i swój wdzięk, bo była naprawdę piękna. 
Codziennie chodziła do kuchni zmywać garnki i sprzątała wszystkie brudne kąty klasztoru. Był to 
również pretekst, aby jeść posiłki na drugą turę. Dyskretnie, aby nikt nie zauważył jej umartwień, 
zbierała zupę, która została z pierwszego obiadu, zjadała ją posypawszy najpierw popiołem lub 
gorzkimi ziołami. Codziennie praktykowała dyscyplinę i nosiła cilicium. Życie jej było doskonałe, a 
umierała wśród znaków prawdziwej świętości. Po jej śmierci Bóg dokonał wielu znaków i cudów. 
Piszę to na chwałę mojego Pana, który czyni tak wspaniałe i cudowne rzeczy w duszach, które 
umiłował. 

 Stawiając przede mną zadanie mistrzyni nowicjatu, Pan dał mi większą możliwość 
trwania w skupieniu, którym On sam w nadzwyczajny sposób mnie obdarzał w tym czasie. 
Załatwianie różnych spraw było dla mnie dość trudne, lecz starałam się wypełniać wszystkie 
powinności, jakie Pan stawiał przede mną. Byłam bardziej wolna od spraw zewnętrznych, wzrastała 
też moja wewnętrzna jedność z Bogiem, aż do tego stopnia, że zaledwie rozpoczynałam oficjum, 
natychmiast jakieś słowo porywało mnie swoją boską treścią i wynosiło ponad odczucia zmysłowe. 
Czułam się jak martwa i nie mogłam dalej kontynuować modlitw. Sprawiało mi to wielki ból, 
ponieważ inne siostry zauważały mój stan ducha, który przedłużał się również poza wspólną 
modlitwę. Nie stać mnie było wtedy na żadną refleksję, nawet nie zauważałam, co dzieje się wokół. 
To samo przeżywałam na medytacji, a także w czasie różnych innych zajęć. W tym, co dotyczyło 
duchowego prowadzenia nowicjuszek, Pan inspirował mnie w szczególny sposób. Obdarzał 
gorliwością, która pociągała mnie i pomagała nie zaniedbywać niczego, co mogłoby być dobre dla 
tych, które zostały powierzone mojej opiece. Co więcej, niektóre siostry profeski przychodziły, aby 
porozmawiać ze mną o sprawach swej duszy. Za pozwoleniem przełożonej pomagałam im jak 
mogłam, a Pan wlał we mnie gorące pragnienie zbawienia bliźniego.  

Pewnego dnia rano, w dzień świąteczny, poszłam do chóru na Mszę świętą. Zaledwie 
weszłam, rozpaliła mnie tak gorąca miłość, że z lęku, aby ktoś tego nie zauważył, wróciłam do 
mojej celi i położyłam się na łóżku. Chciałam, aby nikt tego nie spostrzegł. Natychmiast 
"pochwyciło" mnie wspaniałe widzenie duchowe, bo tylko takimi mnie Pan obdarzał. Zobaczyłam 
mojego Pana Jezusa Chrystusa w majestacie i w nieporównywalnym pięknie. Z Jego Boskiego 
boku wypływał promień światła, który zranił moje serce, w wielkiej miłości i upodobaniu ale i w 
ogromnym cierpieniu. To cud, że nie umarłam z bólu. Wtedy po raz pierwszy zadana mi została 
taka rana. Nadeszła godzina Komunii świętej. Według zwyczaju tego klasztoru moim obowiązkiem 
było zaprowadzenie nowicjuszek do Komunii świętej. Nie znalazłszy mnie w chórze, przyszły do 
celi i zobaczyły mnie na łóżku jakby martwą. Przerażone udały się do sióstr i do przełożonej, 
mówiąc, że ich mistrzyni umarła. Wtedy przybiegły wszystkie i chcąc mnie doprowadzić do 
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przytomności, zaczęły mną szarpać z niezwykłą siłą. Przełożona zauważyła, że nie słyszę. Nakazała 
mi więc, pod posłuszeństwem, wstać i iść do Komunii świętej. Wtedy obudziłam się jakby ze 
słodkiego snu i wzdychając, powiedziałam do nich: "Niech Bóg wam to wybaczy", a potem 
zamilkłam. Chciałam podnieść się, lecz w ramionach i w piersiach czułam śmiertelny ból, 
spowodowany gwałtownym wstrząsaniem. Jednak ze względu na posłuszeństwo poprosiłam, aby 
mnie zaprowadzono, a potem znowu wróciłam do łóżka. Pozostało we mnie mocne wspomnienie 
tego, co widziałam: boskie piękno mojego Pana, które przepełniało mnie miłością, a z oczu 
wyciskało łzy. Nie mogłam poruszać żadnym członkiem mojego ciała. Cudem przeżyłam to 
gwałtowne "wskrzeszenie" przez siostry, a przez cały rok czułam nadwerężone nerwy i miałam 
lekką gorączkę. Dusza moja ciągle była jakby poza mną. Wszelkie zajęcia, a nawet przyjmowanie 
posiłków, sprawiało mi trudność. Kiedy przychodziłam do refektarza albo na rekreację, 
zaskakiwały mnie nagle potoki łez, których nie mogłam zatrzymać oraz gwałtowne pragnienie, aby 
zobaczyć Boga i uwolnić się od ciała. Zdawało się, że dusza naprawdę chce pozostawić to marne 
życie. Był to dla mnie bolesny czyściec, którego nie potrafię opisać. Milczałam jednak przez cały 
ten czas, bo tak uczył mnie Mistrz mojego wnętrza. Łzy i westchnienia stały się moją mową, a gdy 
ktoś pytał, co mi jest, odpowiadały moje oczy. Nie mogłam ani jeść, ani spać. Jeśli już trzeba było 
coś zjeść, żołądek natychmiast to odrzucał i pojawiały się mdłości. Każda rzecz doczesna sprawiała 
mi ból. Ogarniała mnie taka słabość, że zmuszona byłam często kłaść się do łóżka. Nie opuszczała 
mnie też wprawdzie niewysoka, ale stała gorączka. Ciało wychudło tak, że lekarze podejrzewali 
nawet gruźlicę. Z obawy przed tą chorobą podawano mi stale rosół i inne pokarmy. W duszy 
miałam wielki pokój, a czasem zdawało mi się, że jestem w towarzystwie świętych, jakby poza 
sobą, nie umiejąc wypowiedzieć ani słowa. Czułam się jakby w niebie z moim Umiłowanym. Ciało 
było tak słabe, a mój stan fizyczny coraz gorszy. W ciągu dnia mogłam przyjąć tylko jakiś mały 
kęs, aby nie obciążać żołądka i nie powiększać mdłości. Ojciec duchowny twierdził, że bliski jest 
już koniec mojego życia i polecił nie brać żadnych lekarstw, bo uważał, że nic nie może pomóc w 
tej chorobie. Nie sposób opowiedzieć, jak wieloma łaskami obdarzała mnie w tym czasie dobroć 
mojego Pana. Mój rozum gubi się w niezliczonych darach miłosierdzia, jakimi obsypała mnie Jego 
bezgraniczna szczodrobliwość. Dusza cały czas była poza mną. Wstyd mi, kiedy przypominam 
sobie, jak wiele otrzymałam, a jak potem byłam niewdzięczna wobec Jego wielkiej miłości. 
Gdybym mogła, ukryłabym się w piekle, na które przecież zasłużyłam, nie tyle z powodu 
popełnionych grzechów, ile przez niewdzięczność i brak współpracy z Tym, który tak bardzo mnie 
umiłował.  

Pozostawię jednak te sprawy, bo nigdy nie skończyłabym o nich opowiadać. Powrócę do 
tematu, aby być posłuszną temu, kto mi polecił opisać to wszystko. Cały czas  leżałam w łóżku, 
chora, z gorączką i bólami; obawiano się nawet czy przeżyję. Pewnego dnia przełożona, natchniona 
przez Pana, przyszła do nowicjatu, gdzie leżałam chora i upomniała nowicjuszki, mówiąc, że 
powodem mojego stanu zdrowia są ich małe postępy w świętości. Nakazała im także, aby żadna nie 
przystępowała do Komunii świętej, póki nie wyzdrowieję. Upokorzyła je również wieloma innymi 
słowami, chociaż tym dobrym dziewczętom nie brakowało ani cnoty, ani gorliwości. Zmartwiły je i 
upokorzyły te słowa, bo naprawdę uwierzyły, że Pan doświadcza mnie z powodu ich 
niedoskonałości. Natchnione przez Boga, zdecydowały się napisać list do mojego ojca 
duchownego, opisując swoje zmartwienie i prosząc o pomoc. W odpowiedzi nakazał mi przez 
posłuszeństwo natychmiast wstać, czuć się dobrze i zająć się nowicjuszkami. Zaraz po otrzymaniu 
listu poczułam, że mogę wstać z łóżka, że ustąpiły bóle i gorączka. Pozostało jednak gorące 
pragnienie oglądania Boga, które nasilało się szczególnie po Komunii świętej i sprawiało, że 
czułam się jakby w czyśćcu, ogarnięta pożerającym ogniem. Doświadczałam wtedy czegoś zupełnie 
innego niż ci, którzy mówią, że łatwiejsza jest droga pośród podobnych łask niż po pustyni i w 
opuszczeniu. A ja mówię, że potrzeba więcej odwagi na drodze miłości niż cierpienia, że więcej jest 
bolesnych doświadczeń umierania i piekła wtedy, gdy Bóg prowadzi przez drogę ognia miłości niż 
przez wody udręk. Trzeba więcej odwagi, by wytrwać przy Bogu na drodze ognia, bo wielka jest 
słabość naszej natury. Niekiedy duszy zdaje się, że już umiera. Mogę to powiedzieć, ponieważ 
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doświadczyłam jednej i drugiej drogi, o czym można przeczytać w rozdziale pt. "Dzieło Instytutu". 
Piszę tam o zewnętrznych i wewnętrznych cierpieniach duszy. 
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Rozdział 14 
 

O tym, jak przejęłam obowiązki zakrystianki i o wydarzeniach tego okresu 
 
 
Po roku przełożona uważała, że lepiej będzie zdjąć ze mnie obowiązek mistrzyni 

nowicjatu, zastępując go jakimś łatwiejszym zadaniem, aby w ten sposób dać mi trochę 
odpoczynku. Zarówno siostry jak i przełożona lękały się o moje zdrowie. Otrzymałam więc funkcję 
zakrystianki, co sprawiło mi wielką przyjemność ze względu na tak drogą mi bliskość 
Najświętszego Sakramentu. Tutaj miałam teraz służyć mojemu umiłowanemu Oblubieńcowi. Nadal 
czułam się jakaś nieporadna i wszystko zapominałam, jakbym się do niczego nie nadawała. 
Zdawało się, że straciłam pamięć i wszelką naturalną sprawność. Wzięłam się jednak do pracy,  
przygotowując kwiaty do kościoła; starałam się robić to jak najlepiej. Dzięki temu całe dnie 
spędzałam w dolnym chórze i pracując cieszyłam  się słodkim towarzystwem mojego Jezusa. 
Byłam tam sama, daleka od wszelkich spraw ziemskich i nikt nie zauważał tego, czego 
doświadczałam na wspomnienie boskiego piękna, jakie dane mi było kiedyś zobaczyć. Wewnętrzna 
bliskość Jezusa, który mi nieustannie towarzyszył, spalała moje serce miłością. Mój Pan nie 
pozostawiał mnie ani na moment, nie pozwalał nawet przez chwilę patrzeć na moje niedoskonałości 
i o nich rozmyślać, nawet przed spowiedzią, w czasie której sam  podpowiadał mi to, co miałam 
wyznać. On sam  wzbudzał we mnie akt żalu. W czasie spowiedzi ogarniała mnie boska czystość i 
miła woń płynąca od Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Była ona dla mnie rozkoszą i 
pokarmem prawdziwej prostoty miłości. Niekiedy czułam jak Jezus, mój Oblubieniec, pociągał 
mnie do siebie słowami pełnymi miłości, których nie chcę teraz powtarzać. Spodobało Mu się, 
abym zatrzymała je w miłosnym milczeniu. Nie omijało mnie również cierpienie. Jego przyczyną 
były liczne ważne święta, na które trzeba było przygotować kościół, a ja ciągle cierpiałam na brak 
pamięci i sprawności w pracy. Otwierałam szafy w zakrystii, aby położyć na swoje miejsce to, co 
należało, lecz zapominałam po co je otwarłam, co chciałam włożyć, czy wyjąć. Chodziłam w jedną 
i w drugą stronę, ciągle czegoś zapominając. Gdy zmęczyłam się tym chodzeniem i zapominaniem, 
siadałam u stóp mojego Pana i płakałam jak dziecko, skarżąc się na swoją niezaradność. A Ty, moja 
miłości, znalazłeś upodobanie w tym cierpieniu. Gdy tak płakałam, pewnego dnia jedna z sióstr 
przyszła nawiedzić Najświętszy Sakrament. Zbliżyła się więc do mnie i zapytała dlaczego płaczę, a 
ja opowiedziałam jej o mojej bezradności i braku pamięci. Wzięła więc klucz i poszukała 
wszystkiego, czego potrzebowałam. Z uśmiechem i ze współczuciem zaproponowała mi swoją 
pomoc, zawsze, ilekroć będę w potrzebie. Tak też czyniłam. Wydawało się, że nie nadaję się  do 
żadnych prac domowych. Wszyscy myśleli, że jest to moja naturalna nieudolność. Nawet moi 
krewni mówili do sióstr, że nie przydam się im do niczego; tak wielka była moja bezradność.  

Jedynie Pan, ponieważ jest Bogiem dobroci, zechciał kochać kogoś tak podłego i marnego 
jak ja. Niech będzie uwielbiony na wieki! Bóg miłości miał w tym czasie dla mnie dużo życzliwości 
i w sposób szczególny troszczył się o mnie. 

 Pewnego razu weszłam na drabinę, a ponieważ oparłam ją zbyt nieuważnie, spadłam z 
samego jej szczytu. Powinnam była połamać sobie nogi, bo spadłam z wysoka i to bardzo 
gwałtownie, lecz nic mi się nie stało. Innym razem, gdy cierpiałam na brak apetytu i ciągłe 
nudności, przyszła mi ochota na ciastko (sfogliatella), które często robiono w klasztorze, ale ja 
nikomu o tym nie powiedziałam i nawet zapomniałam o tym pragnieniu. Następnego ranka jedna z 
sióstr przyniosła mi właśnie to ciastko i to jeszcze ciepłe, mówiąc że posyła mi je matka wikaria. 
Zdziwiłam się bardzo, bo przecież nikomu nie zdradziłam mojego pragnienia. Gdy więc spotkałam 
wikarię, zapytałam ją, w jaki sposób poznała moje życzenie, a ona odpowiedziała, że kiedy rano 
była jeszcze w łóżku, wewnętrzny głos powiedział jej, aby upiekła ciastko i zaniosła mi, ponieważ 
mam na nie ochotę i potrzebuję go. Zmieszałam się i zawstydziłam, myśląc o wielkiej dobroci Pana, 
który tak bardzo kocha, że troszczy się nawet o takie drobiazgi. Innym razem, gdy leżałam chora w 
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łóżku zupełnie bez apetytu, siostry kupiły małże. Tylko te, które mi przyniosły, były pełne, a 
wszystkie inne, ku zdziwieniu całej wspólnoty, trzeba było wyrzucić, ponieważ były puste. Można 
by napisać całą książkę o podobnych wydarzeniach, które zawsze mnie zawstydzały.  

Pan sprawiał, że zarówno wszystkie siostry jak i przełożona, bardzo mnie kochały. 
Wzbudzał On w nich ogromne staranie o moje zdrowie i o wszelkie inne potrzeby. Uzupełniały też 
wszystkie moje zaniedbania. Ojciec duchowny zdecydował, aby jedna z sióstr troszczyła się o mnie 
i wspierała w słabościach, na które cierpiałam. Przesłał mi także czereśnie w spirytusie, wodę 
cynamonową, czekoladę i nakazał, abym je spożywała, kiedy tylko będę potrzebować. Siostra, 
która była przy mnie, miała go powiadomić, gdy rzeczy te będą się kończyć, aby znowu mógł je 
przesłać. Wszystko  to stało przede mną w refektarzu na stole, ale ja ze względu na straszne 
nudności nie mogłam nic zjeść. Gdy widziałam przed sobą jedzenie, chciało mi się płakać, bo nie 
byłam w stanie niczego wziąć do ust. Przełożona spostrzegła to zaraz i ze współczuciem kazała mi 
wypić świeże jajko i zjeść tylko tyle, ile przyjmie mój żołądek.  

Przyczyna tego słabego zdrowia tkwiła w nadzwyczajnych, nieustannych wewnętrznych 
"nawiedzeniach" Boga. Nie potrafię tego opisać, ponieważ każdego dnia czułam się poza sobą, a 
Pan zasypywał mnie niezliczonymi łaskami, wśród których czystość Jezusa przeszywała moją 
duszę aż do głębi. Jego boskie piękno i pragnienie śmierci sprawiały, że umierałam nie mogąc 
umrzeć. Jakże to było bolesne!  

Nigdy nie potrafię opowiedzieć Twojego bezgranicznego miłosierdzia, darowanego mi bez 
jakiejkolwiek zasługi. Tylko Ty je znasz, a ja, marna istota, nie chcę stanąć przed Tobą inaczej jak 
tylko z twarzą pełną wstydu, z powodu niewdzięczności wobec Ciebie, Miłości  moja.  

Pewnego ranka, po Komunii świętej, kiedy skończyły się już wspólne modlitwy, udałam 
się do celi, aby nikt nie zauważył mojego stanu ducha. Paląca miłość przeszywała moje serce i 
osłabiała ciało. Musiałam więc położyć się do łóżka. Czyste oczy mojego umiłowanego Boga 
przenikały mnie, a wnętrze wypełniło się wielką jasnością i milczeniem. Wtedy Pan powiedział mi: 
"Chcę uczynić cię matką wielu dusz, które pragnę zbawić za twoim pośrednictwem". Wśród nich 
ukazał mi grupę sióstr, których nie znałam i powiedział, że mam założyć klasztor. Niczego mi nie 
objaśnił, więc nie zrozumiałam, co chciał mi powiedzieć i nie zwróciłam na to uwagi. Zdawało mi 
się to zbyt dalekie ode mnie, byłam przecież tak słaba i niezdolna do niczego.  

Później, kiedy z woli Bożej, miał zostać zamknięty klasztor w Marigliano, Pan objawił to 
mojej matce przełożonej na kilka dni przed jej odejściem z niego. Stało się to w ekstazie, w 
obecności wszystkich sióstr. Była ona prawdziwą służebnicą Boga. Odchodząc objęła mnie, 
ucałowała i powiedziała: "Proś Boga za mnie. Ty dokonasz wielkich rzeczy na Jego chwałę". 
Klasztor ten zlikwidowany został z rozporządzenia Bożego, na większą Jego chwałę. Wydarzenie to 
nastąpiło wiele lat po tym, jak Pan po raz pierwszy dał mi zrozumieć swoją wolę. Ja jednak nie 
przywiązywałam do tego większej wagi ani za pierwszym, ani za drugim razem. Zdawało mi się to 
niemożliwe i nie wyobrażałam sobie, w jaki sposób mogłoby się urzeczywistnić.  

Wróćmy teraz do mojego opowiadania o pracy w zakrystii. Pan obdarzał mnie coraz 
większymi łaskami. Ojciec duchowny znajdował się w tym czasie w Neapolu, dlatego listownie 
przekazywałam mu wszystko, co działo się w mojej duszy. 

Z woli Pana ojcowie ze zgromadzenia Pobożnych Robotników przeprowadzali w tych 
stronach misję. Niektórzy z nich prowadzili ćwiczenia duchowne również w naszym klasztorze. 
Przybył też do nas ojciec, który stał na czele misji, a który później został biskupem. Wtedy pojawiło 
się we mnie pragnienie, aby otworzyć przed nim moją duszę. Później jednak doszłam do wniosku, 
że byłoby to zbędne, ponieważ od wielu lat miałam kierownika duchowego, człowieka o 
wyjątkowej cnocie i mądrości, neapolitańskiego kapłana szanowanego przez wszystkich, wielkiego 
teologa, odznaczającego się świętością i niewinnością życia, Ojca Bartolomeo Cacace. 
Zdecydowałam się więc tylko na spowiedź. Jednak następnej nocy, na modlitwie, Pan polecił mi, 
abym otworzyła przed tym ojcem swoje serce, bo taka jest Jego wola. W przyszłości człowiek ten 
miał być moim ojcem duchownym. Pan ukazał mi także stan jego duszy i powiedział, że również 
przed nim minionej nocy odsłonił moje wnętrze. Rano napisałam więc do niego kilka słów z 
prośbą, aby przyszedł do kraty, gdyż z woli Bożej chcę z nim porozmawiać. Po skończonej 
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konferencji opowiedziałam mu wszystko, co wydarzyło się tej nocy, jak również to, co dotyczyło 
jego samego. Także on przekazał mi to, co Pan dał mu zrozumieć na modlitwie odnośnie mojej 
osoby. Polecił mi, abym pisała do niego, nie zostawiając jednak mojego dotychczasowego 
przewodnika duchowego, bo w ten sposób będę mogła lepiej rozeznać, czego Pan ode mnie 
oczekuje. Zapewnił mnie też, że ta droga duchowa pochodzi od Boga.  

Pan oddał mnie w ręce tego ojca, aby dać mi zakosztować, nie znanych mi wcześniej, 
cennych owoców Krzyża, chociaż był on wielkim sługą Bożym. Nasza rozmowa trwała ponad dwie 
godziny, a towarzyszyło jej wiele porywów ducha z obydwu stron. Po jej zakończeniu pojawił się 
we mnie wielki niepokój. Zdawało mi się, że wszystko co powiedziałam, nie miało żadnej wartości, 
że rozmowa ta była zupełnie niepotrzebna, bo miałam przecież swojego kierownika duchowego, a 
to co wydarzało się nocą, było dziełem diabła a nie Pana. Przez cały dzień towarzyszył mi lęk i 
niepokój o to, czy nie zasmuciłam mojego Oblubieńca, decydując się na tak próżną rozmowę. I 
wiele innych podobnych myśli przychodziło mi do głowy. Następnego ranka zdecydowałam się 
upokorzyć i wyznać ojcu moją pychę oraz to, że dałam się zwieść diabłu. On jednak przekonywał 
mnie, że niepokój ten pochodzi od szatana. Nakazał mi również, na mocy posłuszeństwa, abym 
pisała mu o wszystkim i nie słuchała złego. Przyniosło mi to pokój. W dni ćwiczeń duchownych 
spotykałam się z nim jeszcze wiele razy. Przy tej okazji wspomniał mi, że na wybrzeżu 
amalfitańskim znajduje się miasto Scala, gdzie on razem z innym swoim współbratem głosił misje i 
podjął się fundacji klasztoru. Dokonało się to z pomocą zarządu miasta, które dysponowało domem 
i środkami na ten cel. Za zgodą biskupa ordynariusza obaj ojcowie podjęli się tego zadania i w ten 
sposób powstał klasztor dla dziewcząt pragnących poświęcić się Bogu. Przyjęły one Regułę św. 
Augustyna i Konstytucje św. Franciszka Salezego, czyli reguły sióstr Wizytek z Neapolu wraz ze 
wszystkimi ich zwyczajami. Wspólnotę tworzyło dziewięć dziewcząt oraz jedna zakonnica 
"domowa" z Zakonu św. Teresy. Wszystkie trafiły tam przez wyżej wymienionych ojców, a 
zakonnica została wybrana fundatorką i przełożoną klasztoru. Rozpoczęły one życie z wielkim 
zapałem, co przyciągnęło wiele dziewcząt. W krótkim czasie osiągnęły liczbę trzydzieści trzy. 
Martwił je jednak fakt, że ich założycielka, nie żyjąc wcześniej w żadnym klasztorze, nie rozumiała, 
czym jest prawdziwe życie zakonne i niezbyt dobrze interpretowała Reguły i Konstytucje. 
Popełniały one wiele błędów, a przełożona nie potrafiła rozwiązać wątpliwości, jakie rodziły się w 
siostrach. Wyżej wymieniony ojciec, który później został biskupem, był kierownikiem duchowym 
klasztoru i wraz ze swym współbratem, na ile mogli, pomagali w zrozumieniu reguł. Ale i oni, nie 
mając żadnej praktyki w tym względzie, nie zadowalali sióstr, dlatego modliły się, aby Pan dał im 
zrozumienie Jego woli. Trwało to czternaście lat. Dobre kierownictwo ojców było dużą pomocą we 
wzroście duchowym sióstr i w ich drodze modlitwy. Z wielką żarliwością wyprzedzały się w 
świętych cnotach, oczekując na jakąś dyspozycję Pana odnośnie ich życia zakonnego według danej 
im reguły. 

Wszystko to opowiedział mi ojciec, o którym piszę, a ja chcę to opisać, aby lepiej można 
było zrozumieć, w jaki sposób Bóg zapoczątkował Swoje Dzieło. 
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Rozdział 15 
 

O tym, jak znowu zostałam mistrzynią nowicjuszek i wychowanek 
  

 
Po roku pracy w zakrystii, święte posłuszeństwo na nowo postawiło przede mną zadanie 

matki wychowanek i nowicjuszek. Był to czas rozkwitu klasztoru, bo miałyśmy aż dwanaście 
wychowanek i trzy nowicjuszki. Otrzymałam więc obowiązek uprawiania ogródka mojego Pana. 
Pocieszyło mnie to bardzo, ponieważ od pewnego czasu nosiłam w sobie ogromne pragnienie 
pomagania innym, a teraz znalazły się obok mnie dusze żarliwie miłujące Boga. W tym okresie Pan 
budził mnie stopniowo z mojej dawnej bezradności i obdarowywał jasnym, nadprzyrodzonym 
światłem, które ogarniało mój rozum i pouczało o prawdach wiary. Pociągając mnie do siebie, Pan 
ukazywał mi swoje życie, a także uczył, że On jest życiem duszy sprawiedliwej. W głębokiej 
miłosnej jedności, mój Jezus, swoją Bożą łaską stwarzał w mojej duszy słodkie podobieństwo życia 
wiecznego i obdarowywał zrozumieniem słów zapisanych w świętej Ewangelii: "Ego sum Via, 
Veritas et Vita, nemo venit ad Patrem nisi per Me" - Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie". Ukazał mi wspaniałe dzieło Boskiej jedności z 
ludzką naturą, dając mi zrozumieć, że dusza osiągnie ją przez wiarę, przez łaskę Ducha Świętego i 
przez piękne owoce dobrych czynów, mocą Jego Przenajświętszego życia, które wiódł na ziemi, 
będąc jeszcze Człowiekiem-Pielgrzymem. Ponieważ poprzez dar cnoty wiary nam objawionej, 
drogę do nieba uczynił prawdą, w sposób nadprzyrodzony stał się On dla nas drogą. Prawda jest 
światłem łaski w naszym intelekcie. Poprzez jedność Osoby Boskiej z ludzką naturą, stał się On 
naszym Życiem. Żyjąc w Bogu w miłosnym zjednoczeniu, żyje równocześnie jako Pielgrzym we 
wszystkich swoich kochanych duszach, jako Życie ich życia. On stał się mistyczną drabiną, po 
której człowiek wstępuje z ziemi do nieba, tak jak to objaśnione zostało w "Stopniach modlitwy" w 
księdze drugiej. Człowiek wychodzi z marności tej ziemi i po mistycznej drabinie ze złota, którą są 
cnoty życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, wspina się aż do najwyższych poziomów nieba, gdzie 
zasiada Bóg. Dlatego Jezus mówi, że nikt nie dojdzie do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Mamy 
świadomość, że niebo jest bardzo daleko od ziemi. Kto mógłby wspiąć się tak wysoko? Jedynie ten, 
który zstąpił z nieba i w największym upokorzeniu stał się podobny do nas. A to tylko dlatego, 
abyśmy zjednoczeni z Nim mogli tam wstąpić i w Nim rozkoszować się życiem wiecznym. Tutaj 
można zrozumieć doskonałą jedność duszy ze Słowem-Człowiekiem-Bogiem, tutaj jasne staje się 
nadprzyrodzone działanie naszego Pana Jezusa Chrystusa w duszach swoich oblubienic. Drogą są 
dzieła i cnoty Jezusa Chrystusa, które przez łaskę stały się działaniami duszy. Prawda wiary została 
przekazana naszemu rozumowi jako nadprzyrodzony dar dla umiłowanej duszy. Życie jest miłością 
i jednością z ukochanym Słowem. W ten sposób jest On Pielgrzymem w tych, którzy poprzez 
miłość i prawdziwe zjednoczenie są z Nim jedno w Bogu przez wiarę, święte czyny i łaskę Ducha 
Świętego. Wszyscy ci, którzy złączeni są z Nim w wierze, w czynach i w łasce, przez miłość jako 
jedna Osoba w Chrystusie Człowieku Bogu, wstąpią do nieba.  

Bóg rozpiął niebiosa tak wysoko ponad ziemią, aby powiedzieć nam, że jeśli człowiek nie 
porzuci wszystkich ziemskich widzialnych i zmysłowych spraw, nie będzie mógł wstąpić do nieba z 
Tym, który z nieba zstąpił.  Wyznaję moją ogromną niewiedzę odnośnie tych prawd, bo kiedy Pan 
objawiał mi to w miłosnym doświadczeniu, myślałam, że osiągnęłam już niebo i posiadam to 
najwspanialsze dobro. Na tym polegała właśnie moja największa ignorancja, ponieważ wszystko to 
było tylko zadatkiem, a nie posiadaniem. Trzeba mi było jeszcze wiele doświadczyć, bo zbyt 
mocno trzymałam się ziemi, nie zostałam jeszcze oczyszczona wodą i ogniem cierpienia oraz 
udręki. Byłam pełna ziemi, a myślałam, że już jestem czysta, bo czystość mojego Jezusa okrywała 
mnie i napełniała miłą wonią. Te „przejścia” Pana napełniały mnie światłem, a widzenie to, zostało 
mi dane tak jak Izraelitom, którzy zobaczyli ziemię obiecaną o wiele wcześniej niż otrzymali ją w 
posiadanie. Właściwością naszej pychy jest to, że uważamy się za kogoś o wiele większego niż 
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naprawdę jesteśmy. Pan zechciał, aby Izraelici weszli w posiadanie ziemi obiecanej walcząc i 
zwyciężając siłą zbrojną, a także poprzez wiele utrapień. Jego wolą jest, aby człowiek duchowy 
zbroją krzyża walczył i zwyciężał, dążąc przez wiele lat ku posiadaniu boskiej i głębokiej jedności 
ze Słowem-miłującym Bogiem.  

Od czasu kiedy Pan zaczął oświecać mój rozum tymi prawdami, ustąpiły dotychczasowe 
stany uniesień i zewnętrzna bezradność. Obudziła się we mnie jakaś wewnętrzna wyrazistość i 
zrozumienie Pisma Świętego, jak również całego Prawa danego przez Pana. Było to niezwykle 
przyjemne dla mojej duszy, a wszystko to otrzymywałam od Słowa Bożego, od Jezusa, Miłości 
mojej. 
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Rozdział 16 
 

O tym, jak z woli Pana został zlikwidowany klasztor w Marigliano 
  
 
Pan przemienił stan mojej duszy, a także dodał mi sił i sprawił, że polepszyło się moje 

zdrowie. Nie pamiętam jednak, abym kiedykolwiek w moim życiu była całkiem zdrowa. Od 
dzieciństwa byłam chorowita, miałam dolegliwości żołądka, bóle jelit i wymioty. Jednak w tym 
okresie Pan zechciał, abym dla oczyszczenia mojego ciała podejmowała pokuty i umartwienia 
cielesne. Otrzymawszy pozwolenie ojca duchownego, rozpoczęłam praktykowanie tego, co Pan mi 
polecił. Obudziło się we mnie gorące pragnienie miłości i cierpienia, ze względu na Tego, który tak 
bardzo mnie umiłował. Okazało się jednak, że nie zrozumiałam dobrze, jakiej pokuty Pan 
oczekiwał ode mnie. Myślałam tylko o umartwieniu ciała, a On chciał, abym złączyła ją z pokutą i 
umartwieniem duchowym. Zrozumiałam to dopiero później, bo nie byłam do tego zdolna, póki Pan 
nie dał mi poznania czym jest umieranie dla siebie samej. O tym pisałam w książce pt. "Ogródek 
duchowy", która powstała z posłuszeństwa w klasztorze, gdzie się teraz znajduję.  

Po roku i kilku miesiącach od chwili, kiedy zaczęłam pisać do ojca misjonarza, o którym 
wcześniej już wspominałam, w klasztorze pojawiło się wielkie zmartwienie. Pewna osoba o dużych 
wpływach, z woli Pana, tak zapanowała nad klasztorem, że doprowadziła biedne siostry do granic 
wytrzymałości. Zostały zajęte wszystkie dobra klasztoru, a ojcowie duchowni sióstr zostali 
odsunięci pośród okrutnych intryg szatana. Długo by można opowiadać o tych strasznych 
utrapieniach, które zakończyły się radą biskupa ordynariusza, aby siostry zabrały swój posag i udały 
się do innych klasztorów. Ten zaś został zamknięty, aby uwolnić się od niewoli, która bardzo 
zaszkodziła życiu zakonnemu. Osoba ta miała tak silne wpływy, że nawet biskup nie mógł obronić 
klasztoru. Tę myśl biskupa siostry uznały za właściwą, aby wyzwolić się od nieustannych udręk i 
przemocy, a także od zagrożenia na przyszłość. Napisały więc o tej propozycji do swoich krewnych 
i wszyscy przychylili się do niej. Ja zaś napisałam nie tylko do rodziny, ale także do wyżej 
wymienionego ojca misjonarza, aby od niego usłyszeć, co powinnyśmy zrobić i jaka jest wola Pana 
dla mnie oraz moich dwóch sióstr rodzonych: starszej, która była już profeską i młodszej, będącej 
jeszcze wychowanką. Odpowiedział mi, że Pan niewątpliwie chce mnie w założonym przez niego 
klasztorze w Scala, gdzie był on równocześnie kierownikiem duchowym. W ten sposób po stracie 
poprzedniego mojego kierownika, który przez wiele lat mnie prowadził, ojca Bartolomeo Cacace, 
Pan dał mi nowego przewodnika. 

Szybko napisałam do rodziny wiadomość o tym, że wszystkie trzy opuszczamy ten 
klasztor. Na czas pertraktacji dotyczących przenosin zabrano nas do rodzinnej willi w Portici, 
abyśmy trochę odpoczęły po minionych trudach. Przebywałyśmy tam cały miesiąc, nie 
przedstawiając jeszcze ojcu zamiaru udania się do Scala, jak proponował nasz nowy kierownik 
duchowny. Czułam się trochę niepewna z powodu krewnych, szczególnie ojca, który podjął 
rozmowy dotyczące naszej przyszłości z zakładającymi klasztor w Tramonti, kilka mil od Neapolu. 
Widząc w tym wiele korzyści, rodzina skłaniała się do takiej decyzji. Miałyśmy tam przyjść jako 
fundatorki, a dodatkową zaletą była bliskość Neapolu, rodzinnego miasta. Również ci, którzy byli 
odpowiedzialni za nową fundacją, nie przestawali prosić i nalegać, przytaczając wiele racji. Nie 
wiedziałam, co z tym zrobić. Pojawiły się też wątpliwości odnośnie rozpoznania woli Bożej. 
Pewnego ranka, gdy przystąpiłam do Komunii świętej, Pan powiedział mi: "Moją wolą jest, abyś 
udała się do klasztoru w Scala. Tam nauczysz się cnoty pokory i będziesz pośród sióstr jako 
najmniejsza ze wszystkich". Wtedy opuściły mnie wszelkie wątpliwości i lęki. Objaśniłam ojcu nasz 
zamiar, a także ukazałam mu zdecydowaną wolę wstąpienia do klasztoru w Scala. Po wielu 
rozmowach, aby nie sprawiać mi przykrości, zgodził się na mój wybór. Starszej siostrze, będącej 
już zakonnicą, niezupełnie on odpowiadał, ponieważ w klasztorze w Scala nie było żadnego innego 
ojca duchownego poza dwoma misjonarzami założycielami. Nie pozwalano tam również na innego 
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przewodnika duchowego poza o. Falcoią, a on jej nie odpowiadał. Odznaczał się bowiem wielką 
surowością, ona zaś z natury była bardzo nieśmiała. Brała jednak pod uwagę moją decyzję, a kiedy 
powiedziałam jej, że jest wolą Bożą, abyśmy wstąpiły do tego właśnie klasztoru, na moje słowa 
uspokoiła się i zdecydowała udać się razem ze mną do konserwatorium położonego na wybrzeżu 
Scala.  
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Rozdział 17 
 

O wstąpieniu do klasztoru w Scala,  
o wydarzeniach z podróży i o innych rozporządzeniach Pana 

 
 
Pan sam zadecydował o moim wstąpieniu do nowego klasztoru w Scala, posługując się 

ojcem misjonarzem, o którym wcześniej pisałam. To on załatwił z rodzicami wszystkie sprawy 
dotyczące posagu dla nas trzech i ustalił dzień wyjazdu. Organizację podróży wziął na siebie razem 
z wikariuszami Scala i Ravello, ks. Angelo Criscuolo i z ks. Angelo Pantaleo. Oni też mieli nam 
towarzyszyć w drodze. W tym celu przybyli do Neapolu, a my w wielkiej radości, płynącej z 
pragnienia zamknięcia się w tych świętych murach, zdecydowałyśmy o wyjeździe. Był to styczeń 
1724 roku. Szatan, który zawsze stara się przeszkodzić w tym, co jest chwałą Bożą, również w tej 
podróży dał znać o sobie. Konie, rozdrażnione przez samych woźniców, poniosły powóz  i gdyby 
nie pomoc samego Pana, wpadlibyśmy wprost do przepaści. Jeden z powozów przewrócił się, a 
jego koła przejechały po nogach jednej z sióstr. Jednak dzięki opiece Maryi nie doznała żadnego 
obrażenia. Przez całą drogę konie pędziły niespokojnie, jakby gnane szalonym wiatrem. Zdawało 
się, że podróż skończy się w przepaści, ale z łaską Bożą i pomocą Maryi, zdrowe dotarłyśmy do 
klasztoru w Scala, gdzie dobre siostry przyjęły nas z wielką radością. Zarówno ja sama jak i moje 
siostry, pragnęłyśmy od razu znaleźć się pośród nowicjuszek. Z taką też prośbą zwróciłyśmy się do 
ojca, będącego kierownikiem duchowym tego miejsca, a on pozytywnie odpowiedział na nasze 
pragnienie. Po piętnastu dniach od wstąpienia włożyłyśmy habit św. Franciszka Salezego w 
Zakonie Sióstr Wizytek i z ogromną radością i zapałem  rozpoczęłyśmy nowicjat. Zdawało się nam, 
że doświadczamy nieba na ziemi. Ożywiło to również inne siostry, już profeski, które także 
zapragnęły razem z nami powtórzyć nowicjat. Było nas dwanaście. Wszystkie 
współzawodniczyłyśmy w gorliwości w życiu zakonnym, a Pan nieustannie wylewał na nas rzeki 
swego miłosierdzia. Mistrzynią nowicjatu była siostra o wielkim duchu i gorliwości. Przyczyniła się 
ona bardzo do naszego wzrostu i doskonałości. Byłam bardzo szczęśliwa, że żyję pośród takich 
osób, a Pan jakby chciał wynagrodzić mi wszystkie cierpienia, jakie pojawiły się w czasie 
likwidacji poprzedniego klasztoru. Wielką moją radością była samotność i pokój, jakimi Pan 
obdarzał mnie w tym świętym miejscu.  
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 Rozdział 18 
 

O wielu łaskach, którymi Pan  mnie obdarował 
 

  
Pan zaczął bardzo obficie wylewać na mnie potoki łask i miłosierdzia, a najcenniejsza była 

w tym czasie dla mnie Komunia święta, którą z polecenia ojca duchownego przyjmowałam 
codziennie. Wtedy to Pan sprawiał, że czułam się przemieniana w Jezusa. Wtedy też On sam w 
boskim świetle odciskał w mojej duszy wszystkie cnoty Przenajświętszego życia naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Sprawiało mi to ogromną radość.  

Pewnego ranka, w czasie Komunii Świętej, usłyszałam w głębi mojej duszy słowo, które 
wypowiada się w Credo podczas Mszy Świętej: Współistotny Ojcu. Wtedy cała dusza została 
wypełniona pokojem, jakby rozlewającym się w niej balsamem. Pojawiły się w niej wszelkie cnoty, 
wydzielające wspaniałą woń Bożego Słowa, które stało się Człowiekiem. Zrozumiałam, że te cnoty 
mają kierować działaniami mojego życia, a także życiem wszystkich ludzi sprawiedliwych. Lecz 
gdy mijały chwile Boskiej łączności, biedna dusza zauważała, jak bardzo niepodobna jest do 
swojego Pierwowzoru, którego odbiciem się stawała. Dlatego też żyła u stóp swego Pana bardzo 
upokorzona, świadoma swej małej wzajemności i niewystarczającej odpowiedzi na ogrom Jego 
czułej miłości. 

Innego poranka, również podczas Komunii świętej, Pan powiedział mi: "Przygotuj się, 
ponieważ w czasie najbliższego Wielkiego Postu uczynię dla ciebie wielki dar". Moją duszę 
ogarnęło nadzwyczajne skupienie, do tego stopnia, że siostry we wspólnocie zdawały mi się być 
cieniem. Wszystkie władze mojej duszy zostały tak pochłonięte, że niezdolna byłam do 
jakiejkolwiek refleksji nad działaniami i słowami, tak moimi jak i innych. Zatopiona w Słowie, 
ponad tym wszystkim co stworzone, doświadczałam jak ze Słowa wytryska źródło łaski i ogromna 
rzeka zawierająca wszelką doskonałość i cnoty, które Jezus w nią tchnął. Wtedy Pan uczynił mi dar 
ze Swego Boskiego Serca czyniąc Je moim. W bezmiarze miłości i słodyczy wylałam wiele łez. 
Pan darował mi również całe swoje Przenajświętsze Życie, przyrzekając, że w wierze, nadziei i 
miłości zjednoczy mnie ze sobą na wieki. Duch Święty połączył moją wolę z Bożą, dokonał jej 
przemiany tak, że od tej pory zdawało mi się, że dusza zmartwychwstała do nowego życia, zupełnie 
różniącego się od dotychczasowego. Nie chcę teraz mówić o wszystkich łaskach i 
dobrodziejstwach, jakich doznałam od Pana, bo w moim opisie byłby niekończący się chaos. Piszę 
tylko o tym, co dotyczy Dzieła nowego Instytutu danego mi przez Pana. A wszystko to wyłącznie 
dla chwały Boga i aby wypełnić polecenie świętego posłuszeństwa. 
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Rozdział 19 
 

O tym, jak Pan objawił Dzieło  
 

  
W dni krzyżowe, w kwietniu 1725 roku, po Komunii świętej w mojej duszy znowu 

dokonała się przemiana mojego bytu w Byt naszego Pana Jezusa Chrystusa, lecz tym razem inaczej 
niż poprzednio, kiedy tylko na chwilę dusza doświadczała tej przemiany. Teraz przez krótki 
moment zobaczyłam naszego Pana Jezusa Chrystusa, który złączył swoje najświętsze ręce, stopy i 
bok z moimi. Nie dokonało się to w ludzkim ciele, lecz w boskim blasku i pięknie, których nie 
wyrazi żaden język. Duszę moją dotknęła duchowa czystość i słodycz, jakiej nigdy dotąd nie 
zakosztowałam. Zdawało mi się, że w tym błogosławionym, szczęśliwym momencie opuściłam 
obecne życie. Zakosztowałam wszelkich drogocennych dóbr życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
a On odcisnął je jak pieczęć na moim sercu. Wtedy usłyszałam głos Pana mówiący, że znak ten 
wycisnął nie tylko na moim sercu, ale także na wielu duszach, które przeze mnie miały otrzymać 
życie w Nim. Wtedy też zrozumiałam, że Pan przeze mnie zamierza dać światu nowy Instytut.  

Prawa życia i reguły tego Instytutu zawarte są w Jego Życiu, które jest jak otwarta księga, 
mówiąca o bezgranicznej doskonałości Boga zamkniętej w Bożym Baranku. Wszystko to wpisane 
zostało w moje serce i w moją duszę. Ogrom dobra, jakiego doznałam, tak mnie zachwycił, że 
poczułam się ponad sobą, a ciało przez wiele godzin trwało w bezruchu, mimo iż sam akt boskiej 
przemiany mojego ducha był bardzo krótki. Pozostawałam cała jakby wchłonięta przez Boga.  

Po skończonej modlitwie wspólnej, według zwyczaju, rozpoczęła się procesja Dni 
Krzyżowych. Chociaż nowicjuszki wołały mnie i trącały, abym wstała i udała się razem z nimi, ja 
niczego nie słyszałam. Czasem bowiem wpadałam w duchowe omdlenie, które miało charakter 
nadprzyrodzony. Siostry wiedząc o tym, zostawiły mnie. Po procesji powróciły do chóru, a ja 
trwałam tak aż do godziny popołudniowej, kiedy to znów wróciłam do siebie, mogłam się modlić i 
udać  ze wszystkimi do refektarza. To, co się wydarzyło, wprawiło mnie w niezwykły zachwyt. 
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Rozdział 20 
 

O lękach i wątpliwościach, jakie mnie ogarnęły oraz 
o rozmowie z moją starszą siostrą, która poradziła mi, 

abym wszystko przekazała mistrzyni nowicjatu, co też uczyniłam 
 

 
Kiedy przeminęła Boża łączność, którą sprawił Pan, zaczęłam odczuwać w swoim wnętrzu 

liczne obawy i wątpliwości, a także rozmyślać nad nimi. Mój kierownik duchowy znajdował się w 
tym czasie w Rzymie zajęty ważnymi sprawami swego Zgromadzenia. Nie miałam więc z kim 
porozmawiać o tym, co działo się w mojej duszy. Nie potrafiłam zrozumieć jak, kiedy i gdzie chce 
Pan urzeczywistnić to, co mi ukazał. Obawiałam się, czy naprawdę wszystko to pochodzi od Boga. 
Zdecydowałam więc nie zwracać uwagi na to, co się wydarzyło, aby uwolnić się od lęków przed 
oszustwem diabła, podejrzewając, że to on podszywa się pod Boże sprawy i chce mnie oszukać, aby 
naruszyć pokój serca, którym cieszyłam się w tym klasztorze, a także, że chce mnie upokorzyć, tym 
bardziej, że byłam tu nowa. Upłynęło zaledwie pięć czy sześć miesięcy od mojego wstąpienia, 
kiedy otrzymałam to objawienie35. Miałam wtedy 28 lat. Przyszłam tu niedawno, czułam się też 
jeszcze trochę obco, dlatego postanowiłam milczeć i zapomnieć o tym.  

Stałam przed Panem w pokorze i prosiłam o zmiłowanie, pomoc i światło, a także o to, aby 
Pan nie pozwolił na zwycięstwo złego w mojej duszy. Była to nieustanna walka, ponieważ szatan 
dręczył mnie przez wewnętrzne lęki, przypominając, że odeszłam z poprzedniego klasztoru po 
wielu trudach, a teraz kiedy zaznałam trochę spokoju, znowu dotknęło mnie to nowe 
doświadczenie. Kto więc mi uwierzy, że jest to sprawa Boża, jeśli jestem w tym miejscu 
najmniejsza, a na dodatek dopiero nowicjuszka. Lecz na samym dnie serca odczuwałam pewność i 
pokój. Znalazłam się jakby na dwóch polach walki, lękając się, czy moje życie i moja droga 
wewnętrzna nie stały się ofiarą szatańskiego oszustwa. Walka ta trwała wiele dni, a ja skupiona w 
centrum mojej duszy modliłam się nieustannie, nie rozmawiając z żadnym człowiekiem. Ta 
bezradność wprowadziła moją duszę w smutek i milczenie. Również w moim zachowaniu nie było 
tej radości ducha, którą zwykle posiadałam. Moja starsza siostra, będąca zakonnicą o dużej 
czystości życia, zauważyła znaki mojego wewnętrznego utrapienia i dyskretnie zapytała, co mi się 
stało. Odpowiedziałam jej, że martwią mnie pewne wewnętrzne wątpliwości i lęki dotyczące tego, 
co zachodzi w mojej duszy. Wtedy przymusiła mnie ona, abym w zaufaniu wyjawiła jej, czym są te 
udręki. Opowiedziałam o wszystkim: o objawieniu danym mi przez Pana, o wątpliwościach i 
lękach, a także o towarzyszącym mi w głębi serca pokoju i pewności, które pochodziły od Boga. 
Mówiłam jej również o tym, że im więcej modlę się w wewnętrznym skupieniu, tym mniej 
odczuwam wątpliwości i niepokoju. Co więcej, Bóg zapewniał mnie, że nie jest to złudzenie ani 
dzieło szatana. We wnętrzu serca odczuwałam pełnię miłości. Kiedy jednak mijało skupienie, 
znowu przytłaczały mnie niepokoje. Wtedy siostra dodała mi odwagi i zachęciła, abym otworzyła 
swe serce przed mistrzynią nowicjatu oraz abym u niej poszukała rady i pomocy, bo nie jest dobrze 
odsunąć to w zapomnienie, jak ja chciałam uczynić. Poradziła mi także, abym wszystko złożyła w 
ręce Pana i świętego posłuszeństwa. Gdy postanowiłam postąpić według rozsądnej rady siostry, 
dusza doznała pocieszenia. Następnego dnia zwróciłam się do mistrzyni, kobiety o wielkim duchu i 
cnocie, i powiedziałam, że pragnę zwierzyć jej pewne sprawy duchowe. Umówiłyśmy się po 
porannej rekreacji. W czasie poobiedniego milczenia wezwała mnie w zaciszne miejsce, abym 
mogła przedstawić jej swoją potrzebę. Opowiadałam więc o tym, co działo się w mojej duszy, o 
wątpliwościach i o lękach. Myślałam, że mistrzyni przerazi się i zaniepokoi nowością tej sprawy. 
Stało się jednak całkiem przeciwnie. Pan poruszył jej ducha i napełnił gorliwością, rozpaliła się w 

 
35  S.Maria Celeste nie przywiązuje zbyt dużej wagi do dat, dlatego w tekście pojawiają się pewne nieścisłości. 
Objawienie, o którym teraz pisze nastąpiło 25 kwietnia 1725 roku. Wiemy to z jej listów , które zachowały się do tej 
pory. 
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niej Boża miłość i ze łzami radości powiedziała: "Niech będzie pochwalony Pan, który wysłuchał 
nasze modlitwy i pragnienia zanoszone do Niego od wielu lat. Błagałyśmy Go, aby uczynił 
doskonalszym nasz klasztor. Jego założycielka nie pochodziła z zakonu Wizytek, dlatego od wielu 
lat nie potrafiłyśmy pojąć ducha reguł św. Franciszka Salezego, które miały być naszymi. Teraz 
nadszedł czas i Pan da nam solidny fundament życia zakonnego". Pełna radości i duchowego 
zadowolenia długo opowiadała mi o nieładzie, jaki panował tu przez wiele lat, właśnie dlatego, że 
założycielką i aktualną przełożoną była zakonnica nie żyjąca nigdy w klasztorze. Była ona dobra, 
ale będąc zbyt prostą, nie posiadała daru kierowania wspólnotą. Źle się stało, że założycielka nie 
przybyła z klasztoru wizytek. Zwierzyła mi ona również inne sprawy, a po zakończonej rozmowie 
poleciła, abym napisała pełną relację z tego, co się wydarzyło, aby przesłać ją ojcu duchownemu, 
który  w niedługim czasie miał powrócić z Rzymu. 
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Rozdział 21 
 

O objawieniach i poznaniu, jakie otrzymałam  
odnośnie wypełnienia się Dzieła Pana 

 
  
Dwa dni później, kiedy przystępowałam do Komunii świętej, pełna lęków i wątpliwości 

dotyczących tego, co zaistniało i pokornie prosiłam Pana o pomoc, na Jego widok natychmiast 
rozproszyły się wszelkie ciemności. W Najświętszej Hostii pokazał mi się Pan w habicie o kolorze 
ciemnoczerwonym, który miały włożyć siostry tego zakonu oraz w pelerynie nałożonej na habit. 
Widzenie to było bardzo krótkie. Patrzyłam na Pana oczami duszy, a nie ciała. Było w nim tyle 
światła i jasności, że nie istnieje porównanie mogące to objaśnić. Peleryna była jak pogodne niebo, 
a habit jak purpura, cały jaśniejący. Pan ukazał mi, jaki on ma być, co zapisałam w Regułach, a 
potem jeszcze zapewnił, że to jest On, a nie szatan, jak mi się zdawało. Mówił, że spodobało Mu 
się, abym żyła w Jego życiu, a jako znak, że jest to Jego dzieło, da mi wielkie pragnienie znoszenia 
obelg i udręk z miłości do Niego, a także upodobanie w nich; to pragnienie będzie we mnie stale 
wzrastać. Wszystko, co ludzie mi uczynią, czy to będzie dobre czy też złe, Jemu uczynią. Dlatego 
powinnam swoje życie przemienić w Jego życie, abym w ten sposób zrodziła Go w świecie, w Jego 
umiłowanych duszach. Powinnam być prawdziwym świadkiem dzieł zbawczych, które On dokonał 
z miłości do ludzi. Pozwolił mi także zobaczyć, że wszystko to zapisał swoją drogocenną Krwią w 
moim sercu, a także polecił, abym w Jego Imię napisała Reguły. Miałam je pisać przez godzinę po 
Komunii świętej, bo wtedy były one wyryte w moim sercu i w pamięci. W jednej chwili objaśnił mi 
znaczenie stroju i tego, co zawarte jest w Regułach oraz ducha tych Reguł. Powiedział, że nie 
powinno w nich być tytułów założycieli, bo On sam jest Kamieniem Węgielnym Zakonu, zaprawą - 
ewangeliczne ziarna Słowa Bożego, natomiast moje serce jest ziemią pod tę budowlę. 
Budowniczym wszystkiego jest Boski Ojciec. Przez czterdzieści dni miałam pościć, pisać Reguły, 
modlić się nieustannie i zachowywać milczenie, aby w ten sposób jak najlepiej oczyścić się i 
oderwać od siebie samej, i w ten sposób nie napisać niczego od siebie oraz usunąć wszelkie 
przeszkody. Wtedy Boży Majestat będzie mógł dokonać we mnie dzieła swego miłosierdzia. Pan 
chciał, abym była jak dziecko, które jeszcze nie opuściło łona matki i samo z siebie nic uczynić nie 
może. Matka jest bowiem tą, która czyni wszystko dla niego. Tak samo ja, zrodzona jestem w łonie 
Jego Bożej miłości, bezradna w czynieniu dobra, zrodzona i odkupiona przez Jego Słowo, które 
stało się Człowiekiem. Moja Matka karmiła mnie swoim Duchem Świętym, pełna Ducha 
przekazała mi Go, gdy pisałam Reguły.  

Pan nakazał mi, abym bez lęku napisała o wszystkim Ojcu duchownemu, bo taka była 
Jego wola.   
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Rozdział 22 
 

O tym, jak Pan ukazał mi udręki, jakie miałam wycierpieć dla Jego Dzieła 
 
 
Rozmawiałam z mistrzynią nowicjuszek o wszystkim, co wydarzyło się w moim wnętrzu, 

a ona poleciła mi, abym napisała dokładną relację, którą chciała przekazać Ojcu duchownemu zaraz 
po jego powrocie z Rzymu. W międzyczasie, z woli Pana, dwie inne siostry odczuły wielką radość 
ducha. Dzieląc się tym między sobą, jak to było w ich zwyczaju, mówiły jedna do drugiej, że nie 
rozumieją, co się dzieje, ale zdaje się, że Pan chce obdarzyć je jakąś łaską. Nie wiedziały jednak, co 
to miało być. "Czujemy w głębi serca ogromną radość" - mówiły, gdy zbliżyła się do nich 
mistrzyni. A ona potwierdziła, że rzeczywiście tak jest i że Pan naprawdę chce obdarzyć je 
wyjątkową łaską. Siostry poprosiły więc, aby dla ich pocieszenia, powiedziała im o tym, gdy tylko 
będzie coś wiedzieć. Mistrzyni nie mogła już dłużej ukrywać tej wiadomości i wyjawiła ją. To 
zwiększyło jeszcze ich wewnętrzną radość, a Pan upewniał je, że naprawdę jest to Jego Dzieło. 
Również mistrzyni, a także inne siostry otrzymały wiele światła i duchowe potwierdzenie Jego 
Dzieła. 

Pewnego wieczora, po komplecie, poszłam się modlić. Stojąc w pokorze przed Panem, 
duch mój w wielkim skupieniu został wyniesiony w Bożą jasność. Wtedy Pan dał mi zrozumieć, że 
właśnie w tym klasztorze należy zapoczątkować Jego dzieło, bo taka jest Jego wola. Ja natomiast  w 
Jego Imię miałam pisać Reguły, które On obiecał mi podyktować. Powiedział także, że doświadczę 
mnóstwa utrapień i stanę się jakby "tarczą strzelniczą", w którą trafi wiele ciosów, zadanych mi 
przez ludzi ze świata. Ukazał mi wyraziście to, co miało mnie spotkać, a było to jak morze bólu. 
Miałam zostać pozbawiona szacunku, być wzgardzona, opuszczona przez najdroższych przyjaciół i 
tak trwać w opuszczeniu oraz osamotnieniu, pozbawiona jakiejkolwiek ludzkiej pomocy, przez 
wielu obrzucona winami, wyśmiana i wykpiona, jak naczynie pełne obelg. A wszystko to po to, aby 
Jego życie we mnie stało się rzeczywistością. Zrozumiałam, że będę uważana za wizjonerkę, że 
pozbawiona będę wszelkiego blasku i pogrzebana wśród obelg, bez najmniejszego duchowego 
pocieszenia, pełna lęków w rękach piekielnych wrogów. Wobec tego wszystkiego całe moje ciało 
zlodowaciało i pokryło się zimnym potem. Wnętrze doznało strasznego wstrząsu, zupełnie 
nieznanego mi do tej pory. Chociaż odczuwałam przeraźliwy strach i śmiertelną agonię, dusza 
trwała w pokoju i całkowitej uległości w najsłodszych rękach Pana. Po modlitwie zaprowadzono 
mnie do łóżka, bo byłam jak martwa, ogarnięta jakąś niezwykłą słabością. Po wielu godzinach 
zmysły zaczęły odzyskiwać wolność. Siostry myślały, że dotknęła mnie choroba, dlatego przyniosły 
mi coś na wzmocnienie. Mistrzyni nowicjuszek zbliżyła się i dyskretnie zapytała, co się stało, a ja 
opowiedziałam o wszystkim, co Pan mi objawił. 
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Rozdział 23   
 

O tym, jak przez posłuszeństwo mistrzyni nowicjatu i spowiednikowi zwyczajnemu, 
zostały napisane Reguły, 

 a także o wielu cudach, które Pan zdziałał w tym czasie 
 
 
Spowiednik zwyczajny, który badał mnie w sprawie dotyczącej Dzieła Pana, polecił mi 

napisanie Reguł. To samo uczyniła mistrzyni nowicjatu. Zaczęłam więc pisać w czasie, który Pan 
mi określił. Była to godzina dziękczynienia po Komunii świętej, w której doświadczałam 
szczególnej obecności Ducha Pana i nadzwyczajnego skupienia w Bogu. Wiele razy władze mojej 
duszy tak były zajęte, że nie mogłam myśleć o tym, co pisałam. Czyniłam to pod czyjeś dyktando, 
w nadzwyczajnej obecności, jakby wielu doktorów tłumaczyło mi, co mam pisać. Często nawet nie 
zauważałam, że piszę. Kiedy mijała godzina dziękczynienia po Komunii świętej, nie potrafiłam 
ułożyć jednego zdania. Odkładałam więc pisanie do następnego dnia. Przez cały ten okres, trwający 
czterdzieści dni pościłam, bo tak chciał Pan. To On sprawiał, że mimo iż karmiłam się tylko 
chlebem i owocami, a przy tym stosowałam umartwienia cielesne, dusza i ciało były tak mocne, że 
zdawało mi się, jakbym żyła ponad swą niską i chorą naturą (zwykle byłam chorowita). Do mojego 
postu dołączyły się wszystkie siostry, które otrzymały od Pana potwierdzenie Dzieła.  

Nie wolno mi przemilczeć pewnego cudownego zdarzenia, które Pan dokonał podczas 
tych czterdziestu dni pisania Reguł. Wieczorem, kiedy wszystkie siostry udawały się na spoczynek, 
w klasztorze rozlegał się miły dźwięk organów, lecz nie wiadomo było, skąd on pochodzi. Siostry 
doświadczały słodkiego wewnętrznego skupienia, a święte wewnętrzne przebudzenie ku miłości 
Boga, rozniecające duchową radość, nie pozwalało im zasypiać. W ten sposób całe godziny 
spędzały na nieustannej modlitwie, a noc była dla mnie jak dzień. Żadna z sióstr z powodu braku 
snu nie odczuwała uszczerbku na zdrowiu ani nie spóźniała się na poranną modlitwę. Ten dźwięk 
dał się słyszeć tylko w nowicjacie, w którym było dwanaście nowicjuszek i mistrzyni jako 
trzynasta. Wszystkie słyszały go tak samo; był on dość silny i chociaż słyszalny dla uszu ciała, to 
jednak o wiele bardziej wrażliwa była na niego dusza. W tym czasie napisałam Reguły i relację o 
tym, w jaki sposób Pan przekazywał mi Dzieło i wszystkie inne łaski, a następnie oddałam je 
mistrzyni nowicjatu, która zachowała je aż do powrotu z Rzymu naszego kierownika duchowego. 
Miało to nastąpić po Wielkanocy, a ponieważ  niewiele czasu dzieliło nas od jego przyjazdu, 
zdecydowałyśmy się zaczekać, aby usłyszeć jego zdanie o tym ważnym dla nas wydarzeniu. Tylko 
siedem sióstr, którym Pan potwierdził Dzieło, wiedziało co się dzieje. Żadna inna siostra, nawet 
przełożona, która była osobą zbyt prostą i niedoświadczoną w sprawach duchowych oraz w 
nadzwyczajnej modlitwie, nie była wtajemniczona w tę sprawę. Kierownik duchowy nakazał 
siostrom, aby w powyższych sprawach zwracały się wyłącznie do niego i nie powierzały 
przełożonej spraw swego sumienia. O wszystkim, co działo się w sercu każdej siostry, chciał 
wiedzieć on sam. 
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Rozdział 24 
 

O  dalszych losach Dzieła Pana po powrocie ojca duchownego z Rzymu 
 

 
Po Wielkanocy ojciec duchowny powrócił z Rzymu do Neapolu. Gdy  mistrzyni nowicjatu 

dowiedziała się o tym, natychmiast wysłała mu plik listów, zawierających opis wszystkiego, co 
wydarzyło się w mojej duszy odnośnie nowego Instytutu. Zatrzymała jednak u siebie Reguły, 
ponieważ nie zostały jeszcze zakończone niektóre kopie, które poleciła zrobić siostrom 
wtajemniczonym w Dzieło Pana.   

Po przeczytaniu listów ojciec udzielił odpowiedzi, pisząc osobno do mistrzyni i  do mnie. 
Jego listy miały ton bardzo surowy i upokarzający. Twierdził, że postradałam zmysły i nie 
powinnam brać pod uwagę swych marzeń, ale raczej upokorzyć się przed Panem i spalić Reguły. 
Polecił mi nie przystępować do Komunii świętej aż do jego przyjazdu do Scala. Drugi list 
skierowany był do mistrzyni. Radził jej, aby wyegzekwowała jego polecenia i należycie mnie 
upokorzyła, zachowując wszystko w absolutnej tajemnicy. Lecz listy te, z woli Pana, nie dotarły do 
klasztoru. Po upływie piętnastu dni, nie mając żadnej odpowiedzi, spowiednik zwyczajny 
zaproponował mistrzyni przekazanie Reguł do Neapolu, ponieważ nadarzyła się ku temu dobra 
okazja. Tak więc posłałyśmy je ojcu duchownemu, a on po ich przeczytaniu, jeszcze raz napisał do 
nas. Tym razem natchniony przez Boga powiedział mistrzyni, aby pozwoliła mi przyjmować 
Komunię świętą, bo wewnętrzny głos sumienia tak mu nakazuje. Poinformował nas także, że we 
wrześniu przybędzie do Scala, aby rozeznać jaka jest wola Pana. Ten drugi list dotarł do klasztoru 
wyprzedzając dwa poprzednie, wysłane miesiąc wcześniej. Kiedy i te, nakazujące spalenie Reguły i 
zabraniające mi przyjmowania Komunii świętej dotarły do nas, nie mogłyśmy zrozumieć jak to się 
stało, że zostały one zatrzymane przez tak długi okres. Nic podobnego wcześniej nam się nie 
zdarzyło, ponieważ listy zawsze przekazywane były bardzo pewną drogą. Razem z mistrzynią 
składałyśmy więc dzięki Panu za tak wielkie dobrodziejstwa, a ja prosiłam Go o światło i łaskę dla 
ojca duchownego. Modliłam się w pokorze, aby Pan oczyścił mnie ze wszystkiego, co jest moje i 
aby wypełniło się to, co będzie Jego największą chwałą. Widziałam w sobie wiele niedoskonałości, 
a tak mało udziału w Jego Boskim miłosierdziu. Trwając w tym stanie przed Bogiem, usłyszałam 
jak powiedział, że w realizacji Jego Dzieła będzie wiele przeszkód, pochodzących od ludzi i że to, 
co ludzkie sprzeciwiać się będzie jego wypełnieniu. W moim sercu pojawił się wielki niepokój, 
ponieważ myślałam, że moja niedoskonałość będzie przyczyną tych trudności. Prosiłam więc Pana, 
aby mnie oczyścił, bo nie chciałam stać się przeszkodą w Jego Dziele.  
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Rozdział 25 
 

O tym, jak Dzieło Pana zostało uznane przez wielu teologów, 
 którzy zebrali się, aby je ocenić 

 
 
Ojciec duchowny sióstr po przeczytaniu i dokładnym przemyśleniu Reguł uznał, że są one 

dziełem Pana i Jego wolą. Chociaż był człowiekiem wykształconym i bardzo szanowanym w 
Neapolu, uważał za słuszne i ważne usłyszeć zdanie teologów. Zaprosił wielu mądrych i świętych 
ojców, którzy na kongresie zorganizowanym w tym celu mieli dokonać oceny Reguły. Wszyscy bez 
trudu uznali to Dzieło jako rzeczywiście pochodzące od Boga. Postawili tylko dwa warunki: 
pierwszy - aby Regułę tę oprzeć na jednej ze starych reguł, już zatwierdzonych przez Stolicę Świętą 
i wtedy bez żadnych przeszkód można będzie wprowadzić ją w życie. To pomoże zapobiec również 
sprzeciwom biskupów diecezjalnych, którzy mogliby mieć trudność w wydaniu dekretu 
zatwierdzającego nową regułę. Drugi warunek dotyczył sposobu realizacji Dzieła. Zakonnice w 
Scala żyły już według reguły Wizytek św. Franciszka Salezego i wszystkie złożyły śluby w tym 
instytucie. Zamiana reguły na o wiele surowszą jest trudna, a taką miała być Reguła Najświętszego 
Odkupiciela. Dlatego zdecydowano, że jeśli nie będzie zgody wszystkich profesek żyjących według 
wcześniejszej reguły, zmiana ta nie zostanie dokonana, aby uniknąć niepokojów i trudności. 
Postanowiono też, że wykonawcą tego, co ustalił zjazd teologów, będzie ojciec duchowny sióstr ze 
Scala. 
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Rozdział 26 
 

O wielkim zgiełku szatana w klasztorze w Scala w czasie kongresu teologów 
 
 
Siostry w klasztorze w Scala nie wiedziały o krokach podjętych przez ich kierownika 

duchowego i o odbywającym się w Neapolu kongresie dotyczącym Dzieła Pana. Szatan szalał ze 
złości wylewając ją na siostry. Hałasował całymi nocami, aby przeszkadzać w modlitwie tym, które 
czuwały w gorliwości swego ducha. Szczególnie w czasie kongresu dręczył je dniem i nocą, 
strasząc diabelskimi wrzaskami i piekielnym hukiem. 

Pewnego wieczoru, w czasie wielkiego milczenia, kiedy wszystkie siostry położyły się 
spać, diabeł w formie wielkiego czarnego psa wszedł przez drzwi nowicjatu i pyskiem ściągnął koc 
z pewnej nowicjuszki. Potem podszedł do mojego łóżka i uderzył mnie tak mocno, jakby żelazną 
ręką, że przez trzy dni odczuwałam straszliwy ból w boku. Nie mogłam chodzić ani nawet się 
poruszać. Ojciec duchowny mocą posłuszeństwa nakazał, aby ból ten opuścił mnie i tak się też 
stało. 

Innym razem, wśród straszliwych krzyków i trzasków, jakimi całą noc straszył siostry, aby 
przeszkodzić w realizacji Dzieła, wypowiedział słowa: "Przeklęty kongres". Siostry nie zrozumiały 
wówczas ich znaczenia, ale po trzech dniach przyszedł list od ojca duchownego, skierowany do 
zwyczajnego spowiednika klasztoru, w którym poinformował je, że Reguły zostały przyjęte przez 
kongres teologów w Neapolu. Dopiero wtedy siostry pojęły słowa wypowiedziane przez szatana. 
Diabeł jednak nadal szukał sposobów, aby je przestraszyć. 

Pewnego dnia, kiedy modliłyśmy się celebrując Godzinę czytań, pośród naszych głosów 
dały się słyszeć głosy zwierząt, które powtarzały jakby w tym samym tonie, nie słowa ale dźwięki 
przypominające odgłosy bestii. Przeszkadzały nam one do tego stopnia, że nie mogłyśmy skończyć 
modlitwy. Niektóre siostry bały się ich bardzo, inne zaś śmiały się. 

Innego dnia, kiedy spacerowałam po ogrodzie w milczeniu i skupieniu, jak to było w 
zwyczaju tego klasztoru, zaczęła spadać na mnie ogromna ilość kamieni. Nie wiedziałam skąd, bo 
mury klauzury były bardzo wysokie, a kamienie rzucane były nisko, jakby przez niewidzialną rękę. 
Jedna z sióstr, która przypadkiem znalazła się w pobliżu, krzyknęła, abym stąd odeszła, bo szatan 
jeszcze nie skończył i może zaszkodzić mojemu zdrowiu. Gdy ona oddaliła się, jakaś niewidzialna 
ręka z całej siły uderzyła mnie w plecy, tak że przez wiele dni nie mogłam poruszać z bólu 
ramionami. Długa byłaby ta historia, gdybym chciała opowiedzieć wszystko, co nieprzyjaciel 
uczynił w tym czasie w klasztorze. Później napiszę jeszcze jeden, trochę obszerniejszy rozdział na 
ten temat. 
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Rozdział 27 
 

 O tym, jak ojciec duchowny przybył do klasztoru w Scala 
i jak jawnym stało się Dzieło, które wciąż  nie mogło  jeszcze zostać zrealizowane 

 
 
We wrześniu 1726 (lub 1727) ojciec duchowny przybył do Scala, aby poprzez rozmowę ze 

mną lepiej zapoznać się z Bożym Dziełem i podjąć właściwe kroki w realizacji woli Pana. 
Rozpoczął więc rozmowy ze wszystkimi siostrami, którym Pan potwierdził Dzieło otrzymane 
przeze mnie. Dały one świadectwo i potwierdziły to, co pojawiło się w mojej duszy. Były to bardzo 
dobre siostry; one pierwsze przybyły do  tego klasztoru. Później rozmawiał ze mną i umocnił się w 
przekonaniu, że Dzieło jest Boże. Wszystkich wezwał do modlitwy, ponieważ planował zwołanie 
kapituły klasztoru, na której chciał zaproponować nową Regułę, nie wyjawiając, od kogo wyszła 
ani też komu Pan ją przekazał. Z taką myślą udał się do biskupa ordynariusza i jego wikariusza, 
którzy byli przychylni klasztorowi, aby powierzyć im wszystko, co wydarzyło się oraz zapytać ich 
o zdanie. Chciał uzyskać ich zgodę, jeśli Dzieło Pana miałoby się urzeczywistnić. Ci nie tylko 
zgodzili się, ale nawet przynaglali jego realizację, aby mogła wypełnić się wola Boga. Tak więc 
wrócił z pozwoleniem i błogosławieństwem biskupa. Postarał się również, aby jego współbrat, 
stojący z nim u początków fundacji, będący aktualnie głównym przełożonym w ich Zgromadzeniu, 
zasiadł w konfesjonale i wysłuchał mojej relacji o tym, co Pan mi objawił. Mnie zaś, będącej 
jeszcze nowicjuszką, polecił, abym wszystko zakomunikowała mu bardzo dokładnie. Tak więc 
postąpiłam, a on po wysłuchaniu mnie wzruszył się aż do łez i powiedział: "Naprawdę dziś 
doznałem wielkiego duchowego pocieszenia" - to były jego słowa. Ojciec duchowny widząc, że 
droga do realizacji Dzieła staje się coraz  gładsza, postanowił zwołać kapitułę i ogłosić treść nowej 
Reguły, którą miałyśmy przyjąć. Chciał  także poznać zdanie sióstr na ten temat i zrobić 
głosowanie, jak to zostało zalecone. 

Została więc zwołana kapituła. Ojciec duchowny wygłosił do sióstr mowę, przedstawiając 
Dzieło Pana, nie wyjawiając „kanału”, którym Bóg się posłużył. Wychwalał Bożą dobroć i 
miłosierdzie za to, że właśnie nas Bóg wybrał, aby objawić swoją chwałę, chociaż wcale na to nie 
zasłużyłyśmy. Mowa ta, pełna życzliwości i czułości, zrodziła w siostrach uwielbienie Pana. Ojciec 
wyjaśnił również, że siostry w głosowaniu powinny wyrazić swoją opinię, aby było jasne, że z całą 
wolnością przyjmują Regułę, która niesie ze sobą doskonalszy i surowszy styl życia. Wszystkie 
siostry z wielką gotowością i radością odpowiedziały, że nowa Reguła jest dla nich szczęściem i że 
zdecydowanie ją przyjmują. Tylko przełożona odpowiedziała, że chociaż cieszy się, to jednak ze 
względu na wagę sprawy musi najpierw przedstawić ojcu duchownemu i jego współbratu dwie 
swoje trudności. We wszystkim innym jest gotowa ją przyjąć. Tak zakończyła się kapituła. 
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Rozdział 28 
 

O tym, jak szatan posłużył się przełożoną,  
aby przeszkodzić w szybkiej realizacji Dzieła Pana 

 
 
Po skończonej kapitule, siostry uścisnęły się w wielkiej radości, wielbiąc Boga i pragnąc 

szybkiej realizacji Dzieła. Przełożoną natomiast trawiła ciekawość, gdzie tkwi źródło tej nowości, 
czy przyszła ona z zewnątrz czy też zrodziła się wewnątrz klasztoru. Bała się, czy przypadkiem nie 
zostanie wybrana nowa przełożona i niepokoiła się przyszłością. Mając dwie zaufane siostry, 
zwróciła się do nich z pytaniem, czy wiedzą coś na ten temat. Kiedy się okazało, że nic nie wiedzą, 
następnego ranka postanowiła udać się do współbrata towarzyszącego kierownikowi duchowemu. 
Sądziła, że od niego otrzyma odpowiednie informacje. Zaraz z rana, pełna niepokoju, skierowała się 
do konfesjonału z pytaniami o przyczyny tej nowości, o to czy zna osobę, od której pochodzi nowa 
Reguła. Jak już wcześniej wspomniałam, ojciec ten wiedział o wszystkim, bo kierownik duchowy 
chciał, abym zdała mu dokładną relację. Był on przekonany, że przyczyną zmiany jest wola Pana, a 
nie moja inwencja. Przełożona, gdy tylko dowiedziała się, że Dzieło zrodziło się w klasztorze wśród 
sióstr, jak sama podejrzewała i czego się obawiała, widząc ich zadowolenie i jednomyślność, nie 
będąc świadomą zaistniałego faktu, zmieniła całkowicie swą postawę. Zaczęła nakłaniać ojca, aby 
za wszelką cenę przeszkodził w realizacji Dzieła i aby skłonił do tego również kierownika 
duchowego sióstr. W międzyczasie, rozmawiając ze swoimi dwiema zaufanymi siostrami, 
przekazała im wszystko, co wiedziała od ojca, przedkładając również swoje racje, a wśród nich 
dwie, o których warto powiedzieć. Po pierwsze: uważała, że nie wszystkie siostry będą mogły 
przyjąć nową Regułę, gdyż jest surowsza od tej, którą ślubowały w profesji zakonnej, a nikt nie 
może ich zmusić do takiej zmiany. Po drugie: nowa Reguła jest wymysłem nowicjuszki, która chce 
być przełożoną i rządzić klasztorem. Postawiła jeszcze inne zarzuty, o których nie warto pisać. 
Przekonała dwie swoje zaufane siostry, aby udały się do współbrata ojca duchownego i powiedziały 
mu, że nie wszystkie zgadzają się na zmianę reguły, tak jak twierdził kierownik duchowy klasztoru. 
Zachęcone przez przełożoną uczyniły tak, jak ona chciała i co więcej, starały się przekonać go, że 
on także jest założycielem tego klasztoru, a nie tylko wyżej wymieniony ojciec. Powinien więc, 
jako przełożony zgromadzenia, domagać się szacunku i posłuszeństwa swego podwładnego, a 
takim był wobec niego ojciec duchowny sióstr. Skłoniły go nawet do złożenia obietnicy, że za jego 
życia nie nastąpi zmiana reguły.  
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Rozdział 29 
 

O tym, jak szatan w ciężkiej batalii przeszkodził w szybkiej realizacji Dzieła Pana, 
 a ojciec duchowny sióstr nakazał, aby nie rozmawiać więcej o Dziele 

i o związanych z nim wydarzeniach 
 
 
Po wysłuchaniu tego wszystkiego, wyżej wspomniany ojciec zdecydował się  nakłonić 

kierownika duchowego klasztoru do odwołania kroków, które już poczynił w celu wprowadzenia w 
życie Dzieła Pana. Oburzony udał się do niego i wśród wielu spraw, jakie poruszył, zarzucił mu, iż 
dał się ponieść fantazji, tak jak jego penitentka nowicjuszka, która pragnąc być przełożoną, 
wymyśliła całą tę historię. Następnie rozmawiał z biskupem i jego wikariuszem. Szatan był tym, 
który wprowadził całe to zamieszanie. Ojciec duchowny, chcąc w swojej roztropności ugasić palący 
się ogień niezgody, uważał, że dobrze będzie zamilknąć, aby nie irytować tych, których już ten 
ogień ogarnął. Zdecydował się więc przyjechać do klasztoru i zwołać kapitułę, na której polecił 
siostrom nie wspominać już więcej nowej Reguły i nowego Instytutu, nawet między sobą, ani w 
rozmowach indywidualnych ani wspólnotowo. Powiedział także, że jeśli to, co się wydarzyło, jest 
Dziełem Boga, to Pan sam w odpowiednim czasie, według swojej woli, wszystko wypełni. Mówił 
też o wielu innych sprawach, którymi Pan go natchnął. Sprawiło to wielką przykrość siostrom 
zebranym na kapitule. Zgodziły się jednak z wolą Bożą, bo zrozumiały, co było przyczyną tego 
nieszczęścia i postanowiły, że po zakończeniu bieżącego triennium, wybiorą inną przełożoną. 

Następnego dnia ojciec duchowny wezwał mnie oraz sześć sióstr, którym Pan potwierdził 
swoje Dzieło i w ich obecności wystosował pod moim adresem gorzką, upokarzającą mowę, 
twierdząc, że moje marzenia są fałszywe i że wywołały niepokój we wspólnocie. Polecił mi na 
przyszłość nie zwracać więcej na nie uwagi, raczej nimi wzgardzić, ponieważ szatan potrafi 
przemienić się w anioła światła, aby nas oszukać, jak to już uczynił z wieloma innymi, nawet 
świętymi duszami. Uważał, że podczas wspólnotowej modlitwy, powinnam raczej zająć się 
wyrywaniem chwastów w ogrodzie lub wszelką inną pracą fizyczną niż udawać się z siostrami do 
chóru, bo na to nie zasłużyłam. A całą swoją mowę zakończył jakimś strasznym przykładem. Twarz 
jego była przy tym bardzo niespokojna. W ostatnich słowach zachęcał mnie do wnikliwej refleksji 
nad tym, co mi powiedział, do skruchy i żalu z powodu moich błędów, a także do upokorzenia się 
przed Bogiem i szukania Jego boskiego światła na dalszą drogę w duchu prawdy. Obecne przy tym 
siostry rozczuliły się i płakały ze wzruszenia, lecz ja nie straciłam pogody ducha i bez słowa 
odeszłam, aby usiąść u stóp Pana i samym spojrzeniem opowiedzieć Mu o wszystkim. Po chwili 
milczenia Pan dodał mi ducha i powiedział: "Oblubienico moja, dlaczego tak się zamartwiasz? 
Przecież to nie szatan, to Ja jestem, a wszystko co tobie czynią, Mnie czynią. Zachowaj więc 
pewność i we Mnie złóż nadzieję, a zobaczysz wielkie dzieła". W ten sposób zostałam pocieszona i 
zniknął wewnętrzny niepokój.  
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Rozdział 30 
 

O licznych  utrapieniach, które wkrótce nadeszły 
 

 
Mistrzyni nowicjatu uważała, że w tej sytuacji najlepiej będzie zapytać ojca duchownego, 

jak ze mną postępować. W odpowiedzi polecił jej, aby nakazała mi pod posłuszeństwem, 
informować go pisemnie o doświadczeniach natury nadprzyrodzonej, jeśli takie by nastąpiły w 
mojej duszy. Siostry nie powinny wiedzieć o niczym - to również pod posłuszeństwem. Od tej pory 
nie wolno było rozmawiać ani o Regule, ani o niczym, co było z nią związane.  

Po tym wszystkim ojciec duchowny i jego współbrat wrócili do Neapolu. Rozpoczęła się 
okrutna, piekielna walka; zdawało się jakby wszystkie diabły chwyciły za broń. Współbrat ojca 
duchownego, będąc jego przełożonym, rozgniewany na niego zabronił mu kontaktu z klasztorem, 
tak listownego jak i osobistego, a tym bardziej sprzeciwił się jego kierownictwu, twierdząc, że dał 
się oszukać swojej penitentce. Miał zamiar wyznaczyć jakiegoś innego ojca, aby kierował siostrami. 
Będąc przekonanym, że jego inspiracje pochodzą od Ducha Pana, z całą swobodą wypowiadał się 
tak na temat sióstr, jak i ojca, o którym mowa. Wobec osób duchownych oraz świeckich nazywał 
go fantastą i wieloma innymi plotkami napełnił Neapol. Siostry darzyły ojca duchownego wielkim 
zaufaniem, a ze względu na swoją wiedzę cieszył się ich dużym uznaniem, dlatego Pan nie 
pozwolił, aby zmieniły swoje zdanie o nim. Natomiast przełożona klasztoru w Scala pisała wiele 
listów, domagając się, aby ich ojciec duchowny zaprzestał wszelkich kontaktów z nimi, obawiając 
się, że pod jego wpływem z biegiem czasu Dzieło Pana zostanie zrealizowane.  

Tymczasem ojciec przełożony starał się, aby jego decyzje nabrały większej mocy. Wezwał 
do Neapolu wikariusza ze Scala, a po jego przyjeździe zwołał spotkanie wielu zaufanych i 
wykształconych ludzi ze swego zgromadzenia. Przekazał im wszystko, co wiedział od przełożonej 
ze Scala. Na tym zebraniu, zarówno mnie jak i ojca duchownego nazwano wizjonerami pełnymi 
iluzji, a wyżej wymieniony ojciec, z ogromną gorliwością, polecił wikariuszowi, aby w jego 
imieniu zaniósł siostrom informacje o podjętych tam ustaleniach. Chciał, aby kapituła klasztoru 
odrzuciła ojca duchownego jako kierownika, bo sam myślał już o przydzieleniu innego, który byłby 
spowiednikiem nadzwyczajnym. Sam zresztą zaoferował się jako kierownik, tak spraw duchowych 
jak i doczesnych klasztoru. Obiecał, że jeśli siostry przyjmą jego propozycję, podaruje klasztorowi 
sumę w wysokości sześciu tysięcy skudów. Drugim warunkiem postawionym siostrom było 
wyrzucenie mnie z klasztoru; trzecim zaś żądanie, aby nigdy więcej nie mówiło się o nowej Regule. 
Siostry wtedy miałyby żyć według reguły św. Franciszka Salezego. W razie odmowy groził, że sam 
oddali się od klasztoru, a ojcu duchownemu zakaże tam przybywać. Taką rozmowę przeprowadził z 
wikariuszem Scala, zobowiązując go do wymuszenia na siostrach pozytywnej odpowiedzi. 
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Rozdział 31 
 

O powrocie wikariusza do Scala i o tym, co się później wydarzyło w klasztorze 
 
 
Po powrocie do Scala, wikariusz dokładnie zreferował siostrom nakazy wyżej 

wymienionego ojca. Wcześniej poprosił go o list, w którym on sam miał szerzej przedstawić swoje 
widzenie sprawy. List ten został odczytany na kapitule w obecności wszystkich sióstr. Następnie 
wikariusz poprosił każdą z osobna o wyrażenie opinii na temat tego, co usłyszała. Wszystkie 
jednogłośnie odpowiedziały, że nie chcą wyrzucać z klasztoru swej nowicjuszki, bo nie ma ku temu 
słusznej przyczyny i nie pozwala im na to sumienie. Nie miały też zamiaru oddalać ojca 
duchownego, który do tej pory troszczył się o dobro ich dusz, bo nie widziały powodu, aby uczynić 
taki krok. Nie skusiły ich również pieniądze tegoż ojca, bo ufały, że Bóg sam zatroszczy się o 
klasztor. Po długiej i gorącej dyskusji, nie mając nic do powiedzenia, wikariusz ustąpił wobec 
argumentów sióstr. Przełożona miała inne zdanie, lecz nie odważyła się go wyrazić. Tylko 
nieśmiało powiedziała, że ojciec, o którym mowa, od samego początku wspierał klasztor 
materialnie, a powzięta decyzja naraża je na wielką stratę. Była bardzo zalękniona, a na jej twarzy 
odbijał się niepokój, ponieważ zrozumiała, że wszystkie przemyślały dobrze tę sytuację i naprawdę 
mają inne zdanie niż ona. 

Po zakończonej dyskusji wikariusz wezwał mnie i udzielił upomnienia mówiąc, że stałam 
się przyczyną wielkiego zamieszania w klasztorze. Uznał, że nie jestem godna przebywania wśród 
sióstr, dlatego mam usunąć się na strych i nie przychodzić na żaden akt wspólnotowy. Jeść miałam 
w refektarzu na ziemi ze sznurem na szyi, błagając w ten sposób o wybaczenie i pokutując za 
skandal, jakiego się dopuściłam. Z pokojem w sercu wypełniłam dokładnie wszystko, co mi 
nakazano. W międzyczasie wikariusz przekazał powyższemu ojcu rezultat rozmowy z siostrami i 
ich decyzję, której ten absolutnie się nie spodziewał. Wzburzony udał się do moich rodziców, aby 
ich przekonać, że trzeba mnie zabrać z klasztoru, bo narobiłam w nim zbyt wiele zamieszania. Moje 
odejście miało przywrócić - jego zdaniem - pokój temu miejscu. Lecz i to pociągnięcie nie było 
wolą Pana, dlatego nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Rodzice zwrócili się po informacje do 
ojca duchownego oraz do klasztoru i zrozumieli, że jest to diabelskie dzieło. Nie podjęli więc 
żadnych kroków, tym bardziej, że otrzymali od sióstr list z prośbą, aby nigdy nie zgodzili się na 
moje odejście. List ten bardzo uspokoił mojego ojca. Natomiast współbrat ojca duchownego, 
widząc że jest odrzucony przez siostry, nie ingerował już więcej w sprawy klasztoru, choć 
potajemnie poprzez korespondencję utrzymywał kontakt z przełożoną. 
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 Rozdział 32 
 

O wielu sprawach, jakie wydarzyły się w tym czasie 
i  o tym, jak szatan dręczył mnie, 

a Pan upewniał, że jest to Jego droga i Jego Dzieło 
 

 
Nakaz wikariusza i uwięzienie na strychu, rozradowało mnie, bo pomyślałam, że właśnie 

tam, w samotności, chociaż upokorzona, to jednak z pokojem w sercu, będę mogła bardziej 
oddawać się modlitwie. Lecz stało się inaczej. Nieoczekiwanie rozpoczęła się wewnętrzna walka, 
pojawił się lęk, ciemność i poczucie opuszczenia, jakby nie było już dla mnie żadnego ratunku. 
Nasuwały mi się myśli, że Pan opuścił mnie z powodu pychy, że naprawdę pomyliłam się, a 
wszystko, co pojawiło się w mojej duszy było kłamstwem, że oszukałam kierownika duchowego i 
dlatego stało się wiele zła. Kiedy tak płakałam przed Panem w ogromnym udręczeniu ducha, On 
rozjaśnił moje wnętrze, mówiąc: "Czuj się bezpiecznie, bo to Ja jestem, czego się więc lękasz? Czyż 
nie mówiłem ci, że szatan będzie walczył z tobą? Przecież przyrzekłem, że ani jeden włos nie 
spadnie z twojej głowy. Wszystko ci objaśniłem. To, co jawi się w twoim wnętrzu, przekaż 
kierownikowi duchowemu i poddaj się wszelkim upokorzeniom, nie bój się tego, co czyni świat, 
stworzenia i szatan". 

Na te słowa ożyłam, ponieważ na nowo odczułam pewność, że Pan naprawdę mnie 
prowadzi i pociesza, duch mój mógł teraz odpocząć, a ja cała powierzyłam się Bogu. Gdy jednak 
minęła chwila wyjątkowego zjednoczenia z Nim, dusza moja powróciła do wcześniejszego stanu 
wielkiego bólu i udręki.  

Pewnego poranka przed Komunią świętą, kiedy byłam tak strasznie udręczona, bo 
zdawało mi się, że Bóg mnie nie kocha i że wkrótce mnie ukarze, gdyż jestem jego nieprzyjaciółką, 
a to co się wydarzyło jest tylko snem, a nawet miałam wrażenie, że słyszę słowa: "Zobacz, jak cię 
dręczy ze wszystkich stron". Przypominałam sobie dawne wydarzenia i zdawało mi się, że to Bóg 
wyrzucił mnie z poprzedniego klasztoru, bo mnie znienawidził. Czułam się najbardziej marnym 
stworzeniem spośród żyjących na świecie. Pogrążona w ciemnościach, nie miałam ochoty z nikim o 
tym rozmawiać, nie miałam też nikogo, komu mogłabym opowiedzieć swoje cierpienie. Z sercem 
pełnym łez przystąpiłam do Komunii świętej i wtedy, niespodziewanie, Pan pociągnął mnie do 
Siebie. Poczułam się zanurzona w życiu samego Jezusa, który kojąc mój ból, jakby karmiąc mnie 
swoimi słowami, mówił: "Jesteś moją wybraną i przyjaciółką, dlatego przeniosłem cię do królestwa 
krzyża i chwały, do królestwa mojego pokoju i odpoczynku w bólu i udręce, bo tak żyłem Ja, gdy 
byłem Pielgrzymem na ziemi". Wtedy też Pan potwierdził wcześniejsze objawienie nowego 
Instytutu: "Nie zadręczaj się, przecież już wiesz, że musisz umrzeć dla siebie samej, aby mogło się 
zrealizować moje Dzieło. Dlatego konieczne jest twoje cierpienie i unicestwienie. Trzeba, abyś 
pogrzebała w bólu i nicości to, co twoje, aby moje pozostało w tobie czyste, tak jak ci to objawiłem 
na początku. Wszystko to stało się już we Mnie, który jestem dobrocią wiecznej chwały". Tymi 
słowami Pan znów dodał mi odwagi, bo nawet wśród utrapień nigdy nie przestawał mnie umacniać. 
Niekiedy budził we mnie pragnienie cierpienia i wzięcia trochę z Jego wzgardy. Wyrażałam więc 
gotowość zniesienia wszystkiego, co się Panu spodoba. Innym razem rozpalał moje serce do 
modlitwy, aby z mojej winy nie opóźniało się objawienie Jego chwały. Zdarzyło się też, że w czasie 
modlitwy w skupieniu pełnym miłości, Pan przedstawił mi Dzieło jako już urzeczywistnione. Wlało 
to w moje serce wielki pokój i pewność, że tak się stanie.  

Po piętnastu dniach spędzonych przeze mnie na strychu, zgodnie z nakazem wikariusza, 
mistrzyni nowicjatu zwróciła się do niego z prośbą o pozwolenie na mój powrót do celi. 
Uzyskawszy jego zgodę, przyszła do mnie ze słowami: "Zejdź do swojej celi i bierz udział we 
wszystkich aktach wspólnych, bo zdaje mi się, że to odosobnienie służy tylko twojemu lenistwu". 
W tym okresie bardzo boleśnie odczuwałam samotność. Nie miałam też możliwości żadnego 
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kontaktu z kierownikiem duchowym. Zabroniono mi również pisania listów. Tylko od czasu do 
czasu udawało mi się potajemnie przekazać kilka słów przez spowiednika zwyczajnego. A oto 
jeden z moich listów tego okresu oraz odpowiedź kierownika duchowego. Oba listy są autentyczne. 

 
"Czcigodny w Panu Ojcze, 
 
Jestem bardzo udręczona wewnętrznie, ponieważ nie mogę uwierzyć, aby wszystko to, co 

pojawiło się w moim sercu, a co dotyczy światła danego mi przez Pana, było pomyłką. Odczuwam 
ogromny lęk. Nie chcę jednak żyć w niepokoju i udręce, lepiej będzie więc zapomnieć o wszystkim, a 
oprzeć się tylko na Bogu. Chcę odrzucić to wszystko i żyć bezpiecznie w mojej bolesnej samotności, 
w moim ukochanym krzyżu, zapomnieć o sobie i powierzyć się Bogu samemu. To jest jednak 
niemożliwe, ponieważ poleciłeś mi, abym informowała cię o wszystkim, co dzieje się w moim 
wnętrzu. Jest to teraz największym moim krzyżem. 

Pewnego ranka, po Komunii Świętej, Pan mój Jezus Chrystus, wyłącznie przez swoją 
dobroć, złączył mnie ze sobą. Kiedy po tym najczystszym akcie zjednoczenia, powróciłam do 
swojego bytu, Pan polecił mi, abym udała się do matki przełożonej, która w tej chwili  jest na mnie 
rozgniewana. Objawił mi to, co szatan podpowiada jej sercu, abym z miłością i pokorą wyjawiła jej, 
co zrozumiałam, bo jak krew baranka łamie diament, tak Jego drogocenna Boska Krew złamie 
twarde serce, które diabeł zniewolił swymi sugestiami. Po skończonej modlitwie w chórze 
natychmiast udałam się tam, gdzie była nasza matka i pokornie powiedziałam jej wszystko, co Pan 
mi ukazał. Jej zdaniem to właśnie ja nakłaniałam siostry do nieposłuszeństwa wobec niej, a także 
wobec ojca, z którym ona utrzymywała kontakt. Podejrzenie to bardzo ją niepokoiło. W czasie 
rozmowy, w wielkim zaufaniu wyznała mi liczne pokusy, które nosiła w sobie przeciwko mnie. 
Przyznała, że wszystko, co ode mnie usłyszała, jest prawdą, bo szatan podpowiadał jej wiele razy, że 
ja pociągałam za sobą siostry, że buntowałam je przeciw przełożonej, a proponując zmianę reguł, 
chciałam zająć jej miejsce. Opowiedziała mi jeszcze wiele innych diabelskich podszeptów. Wyraziła 
swój żal, że wtedy gdy otrzymałam od Pana łaskę i światło odnośnie nowego Instytutu, nie 
przyszłam do niej, jak należało zrobić. Zapewniłam ją, że nigdy niczego nie doradzałam siostrom, 
co pomniejszało ich szacunek do przełożonej i co sprzeciwiałoby się miłości bliźniego. 
Powiedziałam jej też, że kocham ją w sercu Jezusa Chrystusa i będę posłuszną córką. Zapewniałam 
ją, że nie jest wolą Pana, abym była przełożoną, nawet wtedy, gdy nowa Reguła wejdzie w życie 
tego klasztoru. Nie ja mam być głową Jego Dzieła, bo nie ma w tym żadnej mojej zasługi. Jest ono 
chwałą samego Pana i Jego Bożym upodobaniem.  

Na zakończenie rozmowy, przełożona zupełnie rozpogodzona, powiedziała, że wolą Bożą 
jest wprowadzenie nowej Reguły i że już nie będzie stawiała żadnych przeszkód. Objęła mnie z 
wielką czułością i serdecznością, wyrażając swą radość z uwolnienia się od złych myśli. Gdy 
odchodziłam od niej, była naprawdę bardzo zadowolona. Lecz radość ta nie trwała zbyt długo, bo 
nieprzyjaciel wracał do jej duszy ze swoimi sugestiami, ale już nie tak jak wcześniej. Jej oblicze było 
bardziej łagodne i spokojne. Proszę cię, Ojcze, módl się do Pana, tak za nią jak i za mnie. 
Błogosław mi w Sercu Jezusa Chrystusa. Pokornie całuję twoje stopy".  

 
A oto odpowiedź mojego kierownika duchowego: 
 
Scala 
 
"Siostra M. Celeste, 
  
Jezus Chrystus niech będzie naszym życiem! 
Umiłowana w Panu córko moja, pokładam w Bogu nadzieję, że Jego moc zniszczy wrogów 

wspólnoty i nie zdołają zwyciężyć, chociaż ich pociągnięcia były okrutne. Być może będę miał 
możliwość zobaczyć was. Módl się, aby Pan zechciał obdarzyć światłem i łaską tych, którzy 
potrzebują oświecenia. Ja nie przestanę robić tego, co ze względu na uczciwość i miłość można 
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uczynić na większą chwałę Bożą oraz dla dobra twojego i innych. Nie sądź, że nie mam zamiaru 
przyjechać do was, ale póki sprawy nie przybiorą należytych obrotów, nie mogę przybyć. Dobrze 
jest poznać swą nicość i nicość wszystkiego, co nie jest Bogiem, jak pisałaś mi w poprzednim liście. 
Tego oczekiwałem od ciebie. Rozważaj często  tę nicość, bo jej świadomość jest piękna i cenna. 

W Dziecięciu przychodzącym na świat, przy Jego Najświętszej Matce i przy Jej świętym 
Oblubieńcu Józefie, spotkamy się w otwartych drzwiach groty betlejemskiej. Wejdź i popatrz na ich 
myśli i serca, zobacz, w jakiej głębi unicestwienia się znajdują.  Razem z Nimi tysiąckrotnie ci 
błogosławię. W Nich pozostaję oddanym ci ojcem". 



 75 

 
 

Rozdział 33 
 

 O tym, jak do klasztoru przybył nadzwyczajny wysłannik, 
 ojciec skierowany przez współbrata kierownika duchowego klasztoru 

oraz o tym, co się później wydarzyło 
 
  
Po kilku miesiącach od wyżej opisanych wydarzeń, współbrat naszego kierownika 

duchowego zapragnął dowiedzieć się, co dzieje się w klasztorze. Widząc niepokój przełożonej, 
sądził, że wszystkie siostry przeżywają to samo. Dlatego wysłał do nas pewnego ojca ze swojego 
Zgromadzenia Pobożnych Robotników, który tylko jemu podlegał, chcąc uczynić go naszym 
nadzwyczajnym kierownikiem. Uważał, że nieobecność dotychczasowego kierownika wprowadziła 
nieład w klasztorze, a niemożliwość zrealizowania Dzieła spowodowała napięcie pomiędzy 
przełożoną i siostrami. Tak też opowiadał wśród członków swojego zgromadzenia. Nowemu ojcu 
powierzył w sekrecie wszystko, co czuje i myśli o nas, a przez wikariusza ze Scala wprowadził go 
do wspólnoty, informując, że będzie pomiędzy nami tylko piętnaście dni. Tak powiedział oficjalnie, 
ale w zaufaniu prosił niektóre siostry, aby uznały go za swego kierownika, bo będzie to na większą 
chwałę Boga. Tak się też stało. 

Ojciec ten sądził, że zastanie klasztor w takim stanie, jak wyglądał on w opowiadaniach 
jego współbrata: wszystko miało być postawione na głowie. Jednak po rozmowach z siostrami 
przekonał się, że żyją one w największym pokoju i miłości, tak we wspólnocie jak i wobec ludzi z 
zewnątrz. Po spowiedzi świętej poczuł się ogromnie zbudowany i zadziwiony równocześnie. To 
Pan posłużył się nim, aby mógł opowiedzieć swemu współbratu, który go tu skierował o dobrej 
sytuacji w klasztorze i o doskonałości sióstr. Tę pozytywną wiadomość zaniósł także innym 
współbraciom, którzy od swojego przełożonego otrzymywali zupełnie inne informacje. Ten z kolei 
czerpał je z listów przełożonej. Przybyły ojciec myślał, że zostanie naszym kierownikiem 
duchowym, bo uważał, że nie jest dobrze, aby siostry były pozbawione kierownictwa. Jeśli więc 
zgodziłyby się na jego propozycję, on z przyjemnością zwróci się o pozwolenie do swojego 
przełożonego. Siostry miały jednak inne zdanie i podziękowały mu za okazaną miłość. Uważały, że 
nie należy tak szybko decydować się na nowy wybór i dlatego cierpliwie czekały na chwilę, kiedy 
ich poprzedni kierownik duchowy będzie mógł wrócić i kontynuować swój obowiązek.  

 W ten sposób nadzwyczajny opiekun klasztoru został odesłany. 
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Rozdział 34 
 

O wielu cudach, jakich Pan dokonał w tym czasie, aby potwierdzić swe Dzieło 
 

 
Pewnego wieczoru, po komplecie, trwałam jak zwykle na modlitwie w skupieniu i 

pokorze. Czułam się jak bezużyteczne narzędzie w Dziełach Pana i zdawało mi się, że tylko ja 
jestem przeszkodą dla Jego łaski. Wtedy usłyszałam następujące słowa: "Przyszedł czas, w którym 
ojciec ten spłaci swój dług; dotknie go ciężka choroba, która stanie się przyczyną jego śmierci, 
zanim jeszcze powstanie mój Instytut; nie zobaczy go już ze względu na przeszkody, jakie uczynił w 
jego realizacji". Tak też się stało. Po trzech miesiącach od tej chwili, silny atak apopleksji, 
sparaliżował całe jego ciało. Choroba ta nie pozwoliła mu więcej wyjść ze swojej celi, miał 
trudności w wyrażaniu się i jąkał się jak dziecko. Trwało to aż do śmierci, która nastąpiła jeszcze 
przed zrealizowaniem się Bożego Dzieła. Przed śmiercią odwiedził go zwyczajny spowiednik 
naszego klasztoru, któremu tak powiedział: "Siostry mojego klasztoru wprowadzą nową regułę, ale 
ja jej już nie zobaczę". Było to prawdą, bo szybko nastąpił kolejny, śmiertelny już atak. 

Wieloma też cudami zachciał Pan potwierdzić prawdziwość swojego Dzieła. W  naszym 
klasztorze żyła pewna siostra o imieniu Maria Magdalena, krewna wikariusza Scala ks. Angelo 
Criscuolo. Zaraz po ślubach ujawniła się w niej choroba psychiczna, która doprowadziła ją do 
strasznego stanu. Straciwszy zmysły, próbowała nawet wskoczyć do studni. Nieustanne czuwanie 
przy niej było dla sióstr ogromnym trudem, trzeba było strzec jej dniem i nocą. Przełożona 
wyznaczyła jedną siostrę, która stale troszczyła się o nią. Była to jej mistrzyni nowicjatu. Wujek 
chorej, wikariusz Scala, widząc, jak wielki kłopot sprawia ona klasztorowi, postanowił zabrać ją 
stamtąd. Ta wiadomość okazała się bardzo przykra dla mistrzyni, s. Raffaelli, która wychowywała 
ją na córkę tego klasztoru. Zwróciła się więc do Pana, mówiąc Mu, że jeśli rzeczywiście nowa 
Reguła jest Jego Bożą wolą, która ma się spełnić, to niech będzie On łaskaw potwierdzić to 
znakiem uzdrowienia z choroby umysłowej tej biednej chorej zakonnicy. Nie upłynął nawet cały 
miesiąc, kiedy chora siostra zaczęła powracać do zdrowia: przychodziła na wspólny brewiarz, 
przystępowała do sakramentów, tak jak wszystkie inne. Od tej pory doskonale wywiązywała się z 
powierzanych jej obowiązków, co było wielką radością i pocieszeniem sióstr, będących świadkami 
cudu, którego Pan dokonał, aby potwierdzić swe Dzieło. Kiedy wstąpiłam do klasztoru w Scala 
dowiedziałam się, że siostra Magdalena już od roku cierpi na tę chorobę. Dokładnie w rok po 
objawieniu swojego Dzieła Pan ją uzdrowił.  

Poważna choroba dotknęła również kierownika duchowego naszego klasztoru. Wszystkie 
modliłyśmy się o jego zdrowie. Pewnego dnia, obawiając się, aby ojciec nie umarł, gorąco prosiłam 
Pana o  przywrócenie mu sił. Wtedy Pan zapewnił mnie, że nie tylko nie umrze, ale także zobaczy 
spełnienie się Dzieła. Zrozumiałam, że otrzyma on od Boga jeszcze dziesięć następnych lat; i tak się 
stało. Nie tylko widział urzeczywistnienie się Dzieła w klasztorze w Scala, ale również zobaczył, 
jak rozprzestrzeniło się ono w innych miejscach, gdzie powstały nowe fundacje. 
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Rozdział 35 
 

 O tym, jak Pan wyjaśnił mi, na czym będzie polegał duch Instytutu 
i jak coraz bardziej umacniał mnie i upewniał 

 
 
Mimo wielu trudności, które szatan kładł na drodze realizacji Dzieła, Pan nie przestawał 

coraz bardziej umacniać i utwierdzać siostry w tym, co dotyczyło Jego planu. Był to okres, w 
którym bardzo mało kontaktowałam się z moim kierownikiem duchowym. Rzadko miałam okazję 
przekazania mu potajemnie, przez spowiednika zwyczajnego, jakiegoś listu. Tak więc Pan był 
moim przewodnikiem. 

Pewnego ranka, po Komunii świętej, kiedy cała pogrążona byłam w wewnętrznej walce, 
jak to już wcześniej opisywałam, Pan dodał mi odwagi, obdarzając duchem zrozumienia. A stało się 
to przez słowa, które do mnie skierował: "Córko, czyż nie wiesz, że niewiele ludzkiej pomocy 
potrzeba, aby zrealizowało się Dzieło mojego Instytutu. Co możesz dać od siebie? Tylko trochę 
wierności. Nie chcę, abyś przestała komunikować ojcu duchownemu to, co należy do mojej chwały. 
Trzeba, abyś całkowicie zaangażowała się w moje sprawy i nie myślała o swoich. Wiedz, że 
sprzeciw ojca w niektórych sprawach jest moim zrządzeniem, a nie jego winą. Nie pamiętasz już 
chwili, w której Ja, dając ci ten Instytut, przemieniłem cię, jednocząc twoją duszę z moją boskością. 
Wtedy też dałem ci ducha Instytutu, objawiłem i przekazałem skarby mojego życia, pozwalając ci 
uczestniczyć w moich dziełach i cnotach. Ty wiesz, jak byłem wzgardzony, prześladowany i 
poniżony przez tych, których bardzo kochałem. Wszystko aż po krzyż przeszło drogę upokorzeń, 
pogardy, ukrycia. W ten sposób uwielbiłem Ojca i położyłem fundament pod mój Kościół, a przez 
upokorzenia uleczyłem pychę ludzi. Moje życie było skarbem ukrytym wśród upokorzeń i drwin. 
Pamiętaj, że duch waszego Instytutu to pogarda dla siebie samej. Aby w tobie mogły urzeczywistnić 
się jej owoce, Ja dokonałem przemiany twojej duszy w moje życie. Dlatego zechciałem, aby Reguły 
te "zasadzić" najpierw w twoim sercu. A stanie się to poprzez trudności, drwiny, wątpliwości, 
udręki, jakich doświadczysz przez wiele lat, zanim zrealizuje się Dzieło. Tak więc z pokory, ubóstwa 
i pogardy powstanie solidny fundament. Ty zaś myślisz, że cię nie kocham i nie dostrzegam twoich 
potrzeb. Lecz tak nie jest, bo Ja czynię to, co jest dla ciebie lepsze. Brak ci jeszcze całkowitego 
zjednoczenia się z moją wolą dlatego popełniasz wiele niedoskonałości, nie takich, które pochodzą 
ze złej woli, lecz z twojego rozumu. To przeszkadza ci kochać mnie czystą miłością, jakiej jestem 
godzien. Córko, nie bój się opowiedzieć o wszystkim twojemu ojcu duchownemu, bo to, co zdaje ci 
się, że jest tylko twoje, jest moją miłością. Kim jesteś w istocie swojej duszy? Jesteś figurą mojej 
Istoty. Lękaj się, jeśli chcesz. Jeden jest mój Duch i On stwarza wszelkie dobro we wszystkim, co jest 
stworzone, tym bardziej w duszy, która jest tronem Boga. Kiedy Duch tchnie w duszę, porusza nią, 
kieruje, działa i rozkazuje. On nie popełnia błędów, dlatego nazywany jest Najwyższym Dobrem.  
Jego moc niezależna jest od stworzeń. Jego dziełem jest jasność umysłu, żarliwość woli, dobre 
owoce czynów. To On sprawia, że dusza biegnie tam, gdzie może czynić dobro. Nie można się więc 
pomylić w rozpoznaniu Go.  

Przeciwnie zły duch, ukrywa swoje zło, daje pozory dobra, można go rozpoznać w 
praktykowaniu cnót: jeśli spełnia jedno, to nie wywiązuje się z drugiego. Skutkiem jego obecności w 
duszy jest oziębłość w czynieniu dobra, ciemność rozumu, letniość woli. Niesie on zawsze ze sobą 
jakiś znak błędu. Duszę ogarnia wtedy niepokój, mrok, niepewność w działaniu. Wszystko to jest 
przeciwieństwem mojego Ducha. 

Córko, chcę, abyś mnie kochała i nie bała się przekazać kierownikowi duchowemu tego, co 
ci mówię. Nie lękaj się sprzeciwów i pogardy, bo takie jest moje upodobanie. Miłuj mnie i nie 
troszcz się o nic innego. Pamiętaj, że twój rozum nie może pojąć moich dróg, ani żadne stworzenie 
ich nie zrozumie. To, co ci mówię, spełni się, chociaż wydaje ci się to niemożliwe. Otrzymałaś trzy 
radości: czystą miłość, pogardę ludzi i krzyż. Czyżbyś chciała tu na ziemi inaczej niż ja rozkoszować 
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się ich owocami? Jeśli twój kierownik powiedział ci, abyś nie wierzyła sobie samej, to zrobił dobrze, 
bo to, co otrzymałaś, nie jest twoje. Nie troszcz się o siebie, bo już do siebie nie należysz. Ile razy 
przyjmujesz Mnie w Komunii świętej, umierasz dla swojego życia. Czyń to, abyś żyła moim życiem".  

W jednym momencie dane mi zostały te i jeszcze inne pouczenia. Nie opisuję wszystkich, 
aby zbytnio nie przedłużać opowiadania. Stało się to tak, jakby mnie nauczał jakiś niezwykle mądry 
mistrz. Zdawało mi się, że wiara przestała być dla mnie wiarą, bo o tak wielu prawdach zostałam 
pouczona w jednej chwili.  

Po kilku dniach Pan znów powrócił do mnie ze swoim Dziełem, ale ja widząc morze 
trudności, nie odpowiadałam Mu i nie pisałam tego, co czułam. Wtedy On posłał Anioła ze strzałą 
w ręku, który zanurzywszy ją we krwi Baranka-Jezusa zranił moje serce. Rana ta bardzo umocniła 
mnie i uzdolniła do przyjęcia cierpienia, wszelkich przeciwności, pogardy i tego, czego jeszcze nie 
znałam, a co miało się stać moim udziałem.  
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Rozdział 36 
 

O zmianie przełożonej i wyborach nowej, 
o moich ślubach i innych wydarzeniach tego okresu 

 
 
Mijało triennium przełożonej, a siostry oczekiwały na nowe wybory. Uważałyśmy je za 

konieczne dla większego pokoju w klasztorze i duchowego pożytku sióstr. Nasz kierownik 
duchowy nie mógł przyjeżdżać ze względu na wcześniej opisane tarapaty. Dlatego siostry 
postanowiły napisać do niego, aby poradzić się, którą ze sióstr uważa on za najbardziej właściwą do 
wypełnienia tego zadania. Aby list ten trafił do jego rąk własnych i aby lepiej poznać jego zdanie na 
ten temat, posłały one do niego spowiednika zwyczajnego, który osobiście miał z nim rozmawiać. 
Tak się też stało. W odpowiedzi napisał, że wyboru należy dokonać według własnego sumienia, jak 
Bóg chce. Lecz jeśli chcą znać jego zdanie, to uważa, że najwłaściwszą osobą byłaby mistrzyni 
nowicjatu, s. M. Angela od Jezusa Ukrzyżowanego. Siostra ta odznaczała się życiem bardzo 
przykładnym i cnotliwym. Jej ozdobą była roztropność i niezwykłe zdolności w sprawach 
duchowych. Tymczasem w Zesłanie Ducha Świętego na interwencję biskupa przełożona opuściła 
swój urząd; był to rok 1726. Nowe wybory ustanowiono na dzień Trójcy Przenajświętszej. Cała 
kapituła jednomyślnie wybrała na przełożoną s. Angelę od Jezusa Ukrzyżowanego, ku ogromnej 
radości i pocieszeniu wszystkich sióstr. W klasztorze zapanował pokój, a dzięki dobroci matki 
przełożonej duch i gorliwość sióstr rosły z każdym dniem. Dawna przełożona nasiliła swe kontakty 
ze współbratem naszego kierownika duchowego, ale on wkrótce ciężko zachorował i zmarł, jak już 
wcześniej pisałam. 

W pierwszym roku przełożeństwa Matki Angeli, po dwóch latach nowicjatu, razem z moją 
siostrą, złożyłam śluby, które były potwierdzeniem ślubów złożonych w Marigliano. Była to wielka 
radość dla wszystkich sióstr. 
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Rozdział 37 
 

 O tym, jak ojciec duchowny sióstr został biskupem Castellamare, 
jak posłał on do klasztoru w Scala  ks. Alfonsa, 

i jak Pan zrządził, że Jego Dzieło zrealizowało się 
 
 
Spodobało się Panu, że po wielu trudach ojciec duchowny sióstr został biskupem w 

miejscowości położonej niedaleko Neapolu. W związku z konsekracją musiał udać się do Rzymu, 
gdzie pozostał prawie osiem miesięcy. Łącząc czas pobytu w Rzymie i czas zakazu odwiedzania 
Scala, można stwierdzić, że dwa lata był nieobecy w klasztorze. Ze względu na swoje potrzeby 
duchowe siostry pragnęły jego przyjazdu. Modliły się więc, aby Pan przyśpieszył jego powrót, bo 
zbyt długo pozbawione były pomocy duchowej. On jednak napisał z Rzymu, że jego przyjazd jest 
możliwy dopiero końcem października albo początkiem listopada 1731 roku, ze względu na upały, 
które są niebezpieczne dla jego zdrowia. W międzyczasie - obiecał - przyśle do Scala księdza i 
misjonarza z Neapolu o imieniu Alfons de Liguori, aby siostry mogły skorzystać z jego rekolekcji i 
spowiedzi. Powiedział także, że temu kapłanowi mogą powierzyć wszystkie sprawy swojej duszy, 
tak jakby to uczyniły przed nim. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości z Rzymu ks. Alfons 
skierował swoje kroki do Scala, a po przybyciu do klasztoru poprosił matkę przełożoną i jej 
współsiostry, oznajmiając im, że skierował go do nich ich ojciec duchowny, prosząc o rekolekcje i 
powierzając mu funkcję spowiednika nadzwyczajnego. Główną zaś przyczyną tej wizyty była 
mniszka-wizjonerka, jak to mówiło się o niej w całym Neapolu. Przyczynił się do tego w dużej 
mierze współbrat ojca duchowego. Chociaż Pan potwierdził swe Dzieło innym sześciu siostrom, to 
jednak imię wizjonerki przylgnęło tylko do mnie. Takie było zrządzenie Pana, dla mojego dobra.  

Ojca Alfonsa de Liguori ogarnął niepokój, ale i gorliwość o zbawienie mojej duszy. 
Zażyczył sobie, aby przełożona wskazała mu, która z nas jest tą wizjonerką, bo wiedział, że 
znajduje się ona w tym klasztorze. Przełożona pokornie wyraziła swe zadowolenie, że chce on 
wprowadzić nas na prawdziwą drogę pójścia za Panem. Zapewniła go, że wszystkie siostry 
skorzystają z jego rad, jak zalecał im kierownik duchowy. O. Alfons nieusatysfakcjonowany taką 
ogólną odpowiedzią poprosił o wyjaśnienie, skąd wzięły się te krążące po okolicy opowieści o 
klasztorze. Wtedy przełożona i będące z nią siostry opowiedziały szeroko o tym, co się wydarzyło i 
jak szatan przeszkadza w realizacji tego Dzieła. Po wysłuchaniu wszystkiego, ojciec rozpalony 
świętą gorliwością, zapragnął porozmawiać z tą, która otrzymała Regułę i z sześcioma siostrami, 
przez które Pan potwierdził Dzieło, a następnie z wszystkimi siostrami ze wspólnoty, aby lepiej 
poznać ich zdanie i w ten sposób rozeznać, czy Dzieło pochodzi od Pana, czy też należy o nim 
zapomnieć, a siostrę-wizjonerkę wprowadzić na prawdziwą drogę zdrowej doskonałości. Tak też 
się stało. 

Następnego dnia usiadł on w konfesjonale i chciał rozmawiać najpierw ze mną. Na 
początku poprosił o naświetlenie mu całego mojego życia oraz tego, jak oddałam się Panu, będąc 
jeszcze dzieckiem. Mówiłam także o łaskach, którymi Pan obdarzał mnie aż do tej chwili, 
wyjaśniałam, w jaki sposób powołał mnie do swojej służby, gdy miałam lat jedenaście. 
Opowiadałam również o tym, że w dniu Pierwszej Komunii świętej objawił mi się Pan Jezus i 
oznajmił, że obmył moje serce swoją drogocenną Krwią i wybrał na oblubienicę, a ukazując mi 
ohydę grzechu, obudził w sercu ogromny żal i skruchę za popełnione zło. I chociaż znajdowałam 
się wtedy w kościele na Mszy świętej, wcale nie wstydziłam się głośno powiedzieć, że popełniłam 
wiele grzechów. Ludzie patrzyli na mnie i słuchali, co mówię, a dla mnie była to chwila łaski. Od 
tej pory Pan wezwał mnie do pójścia za Nim, obdarzając coraz to nowymi darami. Prowadził mnie 
nadzwyczajną drogą, aż do objawienia Dzieła i nowej Reguły. Opowiadałam to wszystko, nie 
pomijając wątpliwości, lęków i udręk wewnętrznych i zewnętrznych, które towarzyszyły mi aż do 
tej pory. Później rozmawiał z następnymi siostrami, którym Pan dał światło, potwierdzając w ten 
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sposób swe Dzieło. I tak przesłuchał całą wspólnotę, a także dawną przełożoną, która nie mając już 
urzędu, nie sprzeciwiała się Dziełu Pana. Zmieniło się też jego patrzenie na to wszystko i stanął po 
stronie woli Bożej, a siostrom powiedział, że Dzieło pochodzi od Boga i nie jest iluzją, jak wielu 
sądziło. Z żarem i niezwykłą gorliwością proponował wspólnocie przygotowanie się do 
zrealizowania tego, co było wielką łaską Boga. Poruszył sumienia tych, które wcześniej 
sprzeciwiały się, mówiąc im, że stały się przyczyną opóźnienia objawienia się chwały Bożej. Wtedy 
dawna przełożona odpowiedziała, że jeśli taka jest wola Boża, to ona nie będzie już stawiać 
żadnych przeszkód, co więcej, przyjmie ją jako pierwsza. Wszystkie siostry ze świętą radością 
uścisnęły się nawzajem i dziękowały Panu za to, że po tylu latach cierpień, rzucił  światło na swoje 
Dzieło i że je urzeczywistnia. Sam o. Alfons był tak ogarnięty  świętą radością i gorliwością o 
chwałę Pana, że nie potrafił powstrzymać swych uczuć. 
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Rozdział 38 
 

 O tym, jak o. Alfons de Liguori udał się do biskupa ordynariusza 
 po pozwolenie na wprowadzenie Reguły Najśw. Zbawiciela i nowego habitu; 

o tym, jak wszystko to zostało mu udzielone,  
 a siostry włożyły habit Zakonu Najświętszego Zbawiciela 

 
 
Ojciec Alfons de Liguori natychmiast udał się do biskupa ordynariusza Mons. Nicolo 

Guerrieri. Zabrał ze sobą dwóch przyjaciół: o. Vincenzo Mannarini i o. Giovanni Mazzini. Biskup, 
wiedząc o tym, co wcześniej działo się w klasztorze, chętnie ich wysłuchał, a ojcu Alfonsowi 
udzielił szerokich uprawnień, dając mu możliwość wprowadzenia w klasztorze tego, co uważa za 
chwałę Bożą i co będzie lepsze dla sióstr. Ucieszyło to bardzo o. Alfonsa i razem z siostrami 
zdecydował, że w najbliższą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wprowadzą w życie nową 
Regułę.  Przygotowaniem do tego święta były rekolekcje głoszone przez o. Alfonsa. W swoich 
kazaniach mówił nam o życiu i cnotach Pana Jezusa Chrystusa, a każda z sióstr starała się jak 
najlepiej sama przygotować na ten uroczysty dzień. Kierownik duchowy został dokładnie 
poinformowany o tym, co się dokonało i udzielił swego błogosławieństwa. Siostry zdecydowały 
także o zmianie stroju. Postarały się o materiał na nowe habity i peleryny. Skroiłam je dla 
wszystkich sióstr według formy, jaką objawił mi nasz Pan. Trzeba było również udać się do 
Neapolu po wizerunki Najśw. Zbawiciela, jakie miały nosić na piersi siostry będące już po ślubach.  

Tak więc, z łaską Bożą, po wielu utrapieniach, w Zesłanie Ducha Świętego 1731 roku nasz 
Instytut zapoczątkował swe istnienie. Z niewypowiedzianą radością śpiewałyśmy Te Deum, 
dziękując za bezmiar łask otrzymanych od Pana. Niech Jego Najświętsze Imię będzie 
błogosławione i uwielbione na wieki. Amen. 
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KSIĘGA DRUGA 
 
 

Rozdział 1 
 

 O żarliwości, z jaką siostry rozpoczęły życie według nowej Reguły, 
o tym, jak Pan podyktował mi ją jeszcze raz i jak pod posłuszeństwem zapisałam ją 

 
 
Z wielkim żarem ducha siostry rozpoczęły biec po nowej drodze wyznaczonej przez ich 

Oblubieńca i Mistrza. Podejmowały niezwykłe umartwienia cielesne, połączone z umartwieniem 
ducha. Jakby w zawodach, biegły za wonią świętości: cilicium, dyscyplina, nocne czuwania, gorąca 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, ukrycie we własnej celi. Wiele sióstr całymi nocami 
modliło się śpiewając Panu; tak samo było w ciągu dnia. W czasie rekreacji ich rozmowy były tak 
gorące i pełne ducha, że wychodziło się z nich jak z modlitwy. 

Chociaż przestrzegałyśmy dokładnie Reguły nowego Instytutu, to brak nam było w 
klasztorze zapisanych Reguł. Podczas trudnych dni, które przeżyłyśmy, zarówno oryginał jak i 
kopie, znalazły się u ojca duchownego. Przełożona i siostry pomyślały więc, że dobrze byłoby 
napisać do niego, aby zechciał je oddać, bo są niezbędne, aby lepiej je wypełniać, tak teraz jak i w 
przyszłości. Na prośbę przełożonej, która zwróciła się do niego w imieniu całej wspólnoty, 
odpowiedział, że są mu teraz potrzebne, a mnie nakazuje napisać je na nowo. Przełożona poleciła 
mi uczynić tak, jak nakazał ojciec. Wtedy ja napisałam list następującej treści (jest to kopia 
oryginału): 

 
"Mój Ojcze, otrzymałam polecenie, w którym nakazujesz mi na nowo napisać Reguły. 

Zdaje mi się, że byłoby to z mojej strony zarozumiałością, gdybym teraz, po tylu latach, usiadła do 
pisania. Tym bardziej, że nie otrzymałam od Pana takiego nakazu i niewiele pamiętam. Aby więc 
napisać nowe Reguły, potrzebny jest cud Pana, a dusza moja boi się Go kusić. Obawiam się, że 
mogłabym pisać od siebie, dlatego proszę o zwolnienie mnie z tego obowiązku. Wywołał on we mnie 
niepokój. Proszę o błogosławieństwo i pokornie całuję twoje stopy". 

 
Po napisaniu listu ogarnęły mnie dwa sprzeczne uczucia. Z jednej strony czułam się 

nieposłuszna wobec kierownika duchowego, z drugiej - jego nakaz wydawał mi się zmuszaniem 
Boga do obdarzania mnie nową łaską. Pełna obaw, któregoś wieczoru zdecydowałam się napisać 
"Wstęp o duchu Instytutu". Nie byłam jednak w stanie tego uczynić, zgasiłam więc światło i 
położyłam się spać. 

Zanim zasnęłam, poczułam po prawej mojej stronie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 
mówił do mnie: "Jesteś zmęczona? Odpocznij we Mnie". Na te słowa rozpaliło się moje serce 
słodką tęsknotą miłości, a spoczynek ogarnął wszystkie moje zmysły. Zdawało mi się, że Pan 
wylewa ze swego serca potoki Krwi, a ja pisałam Reguły. Serce wypełniła  mi niezwykła rozkosz i 
miłość. Pan zapytał: "Czy ty Mi ufasz?" W przypływie miłości odpowiedziałam, że tak. Wtedy On 
kontynuował: "Nie wierzysz, że Ja mogę uzdolnić cię do ponownego zapisania Reguły i to nie tylko 
jej szkicu, ale całej, kompletnej i doskonałej?  To, co uczyniłem z tobą, możesz przyrównać do 
gołębicy, która po złożeniu jajek, swoim ciepłem sprawia, że z nich rodzą się małe, do niej podobne. 
Tak i Ja, żarem mojej miłości począłem w tobie Pierwotną Regułę, będącą tylko szkicem, jak te 
jajka gołębicy. Teraz natomiast ciepłem mojej miłości zrodzę w tobie liczne gołębice, podobne do 
Mnie samego". W jednym momencie Pan przekazał mi istotę zawartą w Dziewięciu podstawowych 
Regułach. Dokładne i dogłębnie zrozumiałam ich sens; co więcej, Pan sprawił, że pojęłam naukę 
zawartą w Słowie Bożym wyrażonym przez Ewangelie święte. Zostało mi dane nowe światło, 
abym w konstytucjach wyjaśniła dokładnej, na czym ma polegać życie Regułą. Gdybym tej nocy 
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nie zgasiła światła, napisałabym całe Dziewięć Reguł. Sen jednak nie był możliwy tej nocy, bo Pan 
zatrzymał się przy mnie i dotrzymywał mi towarzystwa. Ciało wprawdzie domagało się spoczynku 
i trochę snu, ale Pan objąwszy mnie swoją prawicą, położył mą głowę na Swym Sercu, mówiąc: 
"Tutaj odpoczywaj" i mocno przytulił mnie do Siebie. Tak bardzo ulżył mojemu ciału i duszy, że 
nie zauważyłam kiedy nastał dzień. Natychmiast pobiegłam do przełożonej, aby opowiedzieć o 
tym, co mi się zdarzyło, a ona z wielką radością pobłogosławiła mnie i kazała napisać Reguły, jak 
już wcześniej polecił mi ojciec duchowny.   

W ciągu dwóch godzin napisałam całe Dziewięć Reguł, z taką prędkością, jakby ręka 
fruwała po kartkach. Po nich napisałam konstytucje i inne rzeczy dotyczące Reguły. Przez cały ten 
czas doświadczałam wyjątkowej asystencji Pana, a przed sobą widziałam Aniołów, którzy 
towarzyszyli mi nie tylko wtedy, gdy pisałam, ale i wówczas gdy przechadzałam się po klasztorze, 
czy też gdy się modliłam. Widziałam się stale nimi otoczona, a było to jakieś niebiańskie światło. 
Po zakończeniu pisania Reguł i Konstytucji, zostały do nich dołączone zwyczaje, jakie wypływały z 
konstytucji św. Franciszka Salezego.  

To wszystko wraz z listem wyjaśniającym, w jaki sposób otrzymałam na nowo Reguły, i 
tym, który już wcześniej napisałam, zostało przesłane do ojca duchownego. Opisałam również 
wszystko to, co wycierpiałam od szatana. 

 
Oto relacja przekazana ojcu duchownemu o tym, jak szatan mnie dręczył kiedy na nowo 

podjęłam się pisania Reguły Pana: 
Od chwili, w której ponownie zaczęłam pisać świętą Regułę, szatan bardzo mnie niepokoił. 

Trudno uwierzyć, ile narobił hałasu i zamieszania w całym klasztorze, szczególnie w dniu, w którym 
ją napisałam. Tej właśnie nocy, przybierając ohydny wygląd, wtargnął do celi nowicjatu. Język 
zwisał mu aż do piersi, a oczy miał jak ogień,  było to przerażające. Jąkając się mówił, że jeśli nie 
skończę z tym pisaniem to tak mnie udręczy, że będę żałować tego, co zrobiłam. Straszył mnie, że 
pozbawi mnie łaski Bożej. Od tej pory prześladowały mnie wyobrażenia będące przyczyną 
ogromnego wewnętrznego cierpienia. Wszędzie, czy to przy pracy, czy też gdy zwyczajnie 
przechadzałam się po klasztorze, stawały mi przed oczyma ohydne obrazy. Przez trzy dni nie 
mogłam się od nich uwolnić, aż w końcu poszłam do spowiednika zwyczajnego, aby zwierzyć mu 
moje nieszczęście. Kiedy ten nakazał szatanowi, aby mnie więcej nie dręczył, poczułam się zupełnie 
wolna.  

Mój ojcze, piszę o wszystkim, co przechodzi przez moją duszę, ponieważ chcę być ci 
posłuszna. A oto jeszcze jedna sprawa dotycząca tego okresu. Pewnego dnia, podczas pisania 
Reguły, poczułam obok siebie obecność św. Katarzyny Sieneńskiej, która mówiła mi: "Pisz, córko, 
bo Pan Jezus Chrystus pobłogosławił twoją rękę pełnią swej łaski i miłosierdzia". 

Innego dnia Pan obdarzył mnie miłosnym zrozumieniem, dzięki któremu pojęłam, czym jest 
boska czystość oraz to, że On pragnie, abym poślubiła ją w tym życiu. Zdawało mi się, że w Sercu 
mojego Pana Jezusa Chrystusa, widzę trzy Osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego, będące jedną 
Bożą Czystością, która została przekazana trzem władzom mojej duszy, w trzech krzyżach 
wpisanych w moje serce przez samego Oblubieńca Jezusa Jego drogocenną Krwią. Pierwszy krzyż 
czystości Ojca odciśnięty został Jego boską wszechmocą w pamięci, dając mi zrozumienie, że 
wszystko zostało stworzone w porządku Jego boskiej miłości, w nieskończonym akcie Jego woli i 
mocy. Druga czystość przekazana została władzom intelektu przez Syna mocą Słowa Jego 
Odwiecznej Prawdy, w której mieszka boska i niestworzona Mądrość. Trzecia czystość Ducha 
Świętego udzielona woli - to bezgraniczna rozkosz, miłość i szczęśliwość w Bogu, których ja, nędzne 
stworzenie, nie potrafię wytłumaczyć. Wiem tylko, że była to jakby woń wielu aromatów zlewająca 
się w jeden wspaniały balsam, zachowujący duszę od zepsucia (rok 1731). 
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Rozdział 2 
 

O tym, jak Pan objawił mi swoją wolę 
 dotyczącą założenia męskiego zgromadzenia o tej samej regule 

 
  
3 października 1731 roku, w wigilię wspomnienia św. Franciszka, kiedy znajdowałam się 

w refektarzu, Pan pociągnął ku sobie moją duszę i ukazał mi się w świetle chwały razem ze św. 
Franciszkiem. W tym widzeniu obecny był również ojciec Alfons de Liguori. Wtedy Pan skierował 
do mnie te słowa: "Jego wybrałem jako głowę mojego instytutu; to on będzie pierwszym 
przełożonym męskiego zgromadzenia". W Bogu zobaczyłam to dzieło już spełnione. Wypełniła 
mnie bezgraniczna wewnętrzna radość, do tego stopnia, że nie mogłam już nic zjeść. Przez cały 
czas kolacji towarzyszył mi św. Franciszek, który ukazał mi się przemieniony w naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. To było wszystko, co zrozumiałam tego wieczoru. Nie przypisywałam jednak 
wielkiej wagi temu zdarzeniu, nie chciałam w nie uwierzyć. 

Następnego dnia, we wspomnienie św. Franciszka, do którego miałam szczególne 
nabożeństwo, nie pamiętając wcale wczorajszego zajścia, przystąpiłam do Komunii świętej. I 
znowu ogarnęła mnie jasność Pana, w świetle której zrozumiałam, że w formule Instytutu mam 
zapisać słowa Ewangelii: "Idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu, że bliskie jest królestwo 
niebieskie" (Mt 10,7). Na tych słowach oparła się formuła ich życia, którą Pan mi podyktował. 
Codzienne ćwiczenia i życie duchowe miało oprzeć się na tym, co zostało zapisane w Regułach. 
Członkowie zgromadzenia mieli żyć w ubóstwie takim, jak umiłowany sługa, którego dane mi było 
widzieć w dzień jego święta. Wszystkie dobra doczesne mieli bracia składać u stóp przełożonego, 
aby on mógł je złożyć we wspólnym depozycie, zwanym depozytem ubogich. Z tego mieli 
korzystać wszyscy dla potrzeb misji, na jałmużnę, dla wdów i sierot według dyspozycji 
przełożonego. Jeśli ktoś darował im pieniądze czy coś innego, wszystko składano do depozytu 
ubogich, jako coś, co nie było dla nich samych lecz dla innych. Przełożony mógł z niego wziąć dla 
braci tyle, ile wymagała konieczność, tak jak dla ubogich. W podróże, które nie powinny być zbyt 
dalekie, udawali się po dwóch, głosząc pokutę. Jeśli byliby tacy, którzy czują się wezwani do życia 
kontemplacyjnego czy eremickiego, powinni uzyskać na to zgodę, ponieważ życie w samotności i 
modlitwie najbardziej pomaga w nawracaniu innych tym, którzy są posłani, aby głosić. Trzeba, aby 
było ich przynajmniej trzynastu w każdym domu. Na misję udawać się mieli nie według własnego 
wyboru, lecz wtedy, gdy posyłał ich przełożony.  

To był pierwszy szkic, dany mi przez Pana, który zapisałam na jednej stronicy. W 
połączeniu z Regułą mniszek miał on stanowić Regułę męskiego zgromadzenia braci. O tym będzie 
mowa później. 

Wszystko, co Pan dał mi zrozumieć odnośnie nowego męskiego zgromadzenia i to, co 
zostało mi objawione w ostatnim czasie, opisałam mojemu ojcu duchownemu. 
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Rozdział 3   
 

 O tym, jak poinformowałam o. Alfonsa de Liguori o objawieniu 
 nowego  męskiego  zgromadzenia, które okazało się wolą Pana; 
 o śmierci biskupa Scala i ustanowieniu nowego na jego miejsce; 
o  fundacji nowego zgromadzenia i o wydarzeniach tego okresu 

 
  
Wszystko, czego Pan dokonał w klasztorze, było dla o. Alfonsa wielką radością i 

pocieszeniem. Mimo trudu i zmęczenia związanego z misjami, które głosił, często przyjeżdżał do 
Scala. Był on neapolitańskim rycerzem, pierworodnym synem swego domu, ale mimo to porzucił 
świat i związał się z niedawno założonym przez opata Ripa Zgromadzeniem Chińczyków. Miał też 
przyjaciela, Wincentego Mannarini, będącego człowiekiem szlachetnym, o wielkiej kulturze. Obaj 
opuścili własne domy, aby służyć Bogu. Obaj też byli dobrymi kapłanami, a dzięki temu, że 
należeli do Zgromadzenia misjonarzy, nieustannie wędrowali, głosząc misje po Wybrzeżu Amalfii i 
Tramonti. Ponieważ były to okolice Scala, o. Alfons mógł częściej odwiedzać klasztor i 
dowiadywać się, jak toczą się sprawy. W czasie jednej z takich wizyt, siostry opowiedziały mu o 
tym, co Pan mi objawił odnośnie nowego Instytutu braci. On natychmiast poprosił mnie, bo chciał 
usłyszeć sam, jak się to stało. Trudno wyrazić radość, jaka ogarnęła jego serce po wysłuchaniu tej 
relacji. Zwierzył ją o. Wincentemu Mannarini oraz drugiemu swemu przyjacielowi, wielkiemu 
słudze Bożemu o. Giovanni Mazzini. Obydwaj wprowadzeni byli we wszystkie sprawy, które 
wcześniej wydarzyły się w klasztorze. Również w nich rozpaliło się pragnienie dołączenia do 
nowego Zgromadzenia Najświętszego Zbawiciela, gdy Pan da mu początek. Zdecydowali udać się 
do Neapolu, aby każdy mógł przedstawić tę sprawę swojemu kierownikowi duchowemu i poznać 
wolę Boga. Kierownik duchowy o. Alfonsa de Liguori szybko dostrzegł w tym Boży zamysł, 
również o. Mannarini otrzymał zgodę, zaś kierownik duchowy o. Giovanni Mazzini nie zgodził się, 
uważając, że rozmowę na ten temat będzie można podjąć dopiero wtedy, gdy zgromadzenie stanie 
na nogach. Pozwolenie uzyskał on cztery lata po jego założeniu. O. Alfons udał się do kierownika 
duchowego sióstr, aby porozmawiać o sposobie realizacji Dzieła. Tenże odpowiedział, że oni trzej 
oraz ci, którzy będą chcieli przyłączyć się do nich, mają udać się do Scala i tam ostatecznie 
wszystko się rozstrzygnie. Tymczasem siostry oraz oni sami powinni się modlić. O. Alfons nie 
potrafił zbyt długo utrzymać tego sekretu w sercu i podzielił go z wieloma braćmi ze swojego 
zgromadzenia. Pan sprawił, że jego serce płonęło gorąco i dzięki temu wielu zapragnęło włączyć się 
do nowego zgromadzenia; byli to kapłani pełni ducha i gorliwości. 

O. Mannarini udał się do domu pewnego świeckiego człowieka, szlachcica, oddanego 
Bogu, wykształconego i prowadzącego głębokie życie wewnętrzne, który zamawiał u niego Msze 
święte. Często razem rozmawiali o sprawach duchowych. Teraz opowiedział mu o wydarzeniach w 
Scala, a uczynił to celowo, ponieważ człowiek ten już wcześniej otworzył przed nim swą duszę. W 
młodości - mówił - nie wiedząc niczego o klasztorze, wiele razy otrzymał od Boga światło 
dotyczące nowego instytutu. Dowiedziawszy się o wszystkim od o. Wincentego zadeklarował 
swoją gotowość włączenia się do Dzieła Pana, jeśli jego osoba zostanie uznana za godną i 
pomocną. Wyraził też prośbę, aby mógł udać się do Scala i porozmawiać ze mną. O. Wincenty 
obiecał mu, że postara się zaprowadzić go tam możliwie jak najszybciej. 

Zaraz po zrealizowaniu Dzieła Pana w naszym klasztorze, Bóg powołał do Siebie biskupa 
Scala. Śmierć tego dobrego kapłana wprowadziła niepokój i żal, tak wśród mniszek jak i braci 
powołanych do Dzieła, bo chociaż otrzymaliśmy jego ustną zgodę, zabrakło czasu na sporządzenie 
pisemnego dekretu zatwierdzającego Reguły. Szybko jednak został ustanowiony jego następca, 
kapłan z zakonu św. Franciszka a Paulo, biskup Santoro. Był on bliskim przyjacielem tego 
szlachcica, o którym wspomniałam wyżej. Zarówno siostry jak i bracia powołani do Dzieła, 
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odczytali ten fakt jako działanie Bożej Opatrzności. O. Alfons i o. Wincenty udali się do ojca 
duchownego sióstr, aby opowiedzieć mu, jak to przez nowego biskupa Pan potwierdził swoje 
Dzieło i Reguły oraz aby rozmawiać o nowej fundacji braci. Starali się również o zgodę na 
wprowadzenie do klasztoru sióstr w Scala wspomnianego już wyżej człowieka. Ojciec duchowny 
nie tylko udzielił pozwolenia, ale nawet napisał do przełożonej list, w którym na mocy 
posłuszeństwa polecił mi rozmowę z tym pobożnym człowiekiem. W wielkim zaufaniu został on 
poinformowany o wszystkim, co się wydarzyło. Każda siostra, pragnąca duchowej rozmowy, mogła 
z nim porozmawiać. Był on niezwykłym człowiekiem modlitwy, szerokiej wiedzy i głębokiej 
pobożności. To Pan przysłał go we właściwym czasie, aby był pomocą w Jego Dziele. Kiedy 
przybył do Scala, natychmiast poprosił przełożoną o rozmowę ze mną. Ona sama też wiele 
opowiedziała mu o minionych zdarzeniach. Zatrzymał się w Scala kilka dni, a po uzyskaniu 
dokładnych informacji skierował się do Castellamare, do naszego ojca duchownego. Spotkanie to 
dla obydwu było wielkim pocieszeniem i radością. Od tej pory nawiązał on bliższy kontakt z 
biskupem w Scala, coraz bardziej wchodził w sprawy diecezji i klasztoru, a także potrafił wzbudzić 
w sercu biskupa szacunek i zaufanie do Dzieła Pana. Uzyskał nawet obietnicę szczególnej troski i 
protekcji w jego realizacji. O. Alfons i o. Wincenty utrzymywali bliski kontakt listowny z nim oraz 
z siostrami we wszystkim, co dotyczyło nowej fundacji braci, a także kroków podejmowanych w 
klasztorze. Nowo wybrany biskup okazywał siostrom wiele życzliwości i szacunku, a klasztor 
uważał za sanktuarium swojej diecezji. Poprosił przełożoną o pozwolenie, aby mógł mi powierzać 
niektóre sprawy swojego sumienia. Był to czas jedności i wzajemnej miłości sióstr, braci i biskupa. 
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Rozdział 4 
 

O tym, jak ojcowie zgromadzili się w hospicjum sióstr, 
o niektórych cudach, jakich Pan dokonał w tym czasie, 

o żarliwości mniszek i gniewie złego ducha,  
gdy Pan dawał początek nowej męskiej fundacji 

 
 
Widząc dobry początek, zły duch szukał sposobów, aby zniechęcić i przestraszyć siostry. 

W pewien czwartek, podczas nocnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem, narobił wiele 
hałasu i jazgotu pod chórem, gdzie siostry zwykle modliły się. Zdawało się, jakby rozbijał gliniane 
naczynia. Trzy razy schodziły, aby sprawdzić co się dzieje, ale niczego nie znalazły. Przestały więc 
zwracać na to uwagę, wiedząc, że to jego dzieło. Czasami przybierał formę zakonnicy i przed 
wszystkimi, z niezwykłą lekkością, udawał się w kierunku chóru, lecz przy drzwiach znikał, co 
wprawiało w lęk siostry idące za nim. Innym razem, późnym wieczorem jedna z sióstr podczas 
dyscypliny w ogrodzie zobaczyła na zsypisku śmieci jakby duże ogniste oko wielkości jabłka. 
Przerażona chciała zostawić dyscyplinę i szybko wrócić do domu. Zrozumiawszy jednak, że jest to 
diabelski podstęp, dokończyła ją, a piekielne widmo zniknęło. Wiele razy podczas nocy dał się 
słyszeć straszny trzask i krzyk. Udawałyśmy się tam zawsze razem i często widziałyśmy straszne 
piekielne zjawy.  

Innym razem siostra szafarka udała się do spiżarni po rzeczy potrzebne do kuchni na 
następny dzień. Była już noc i czas wielkiego milczenia. W drzwiach spotkała obrzydliwą postać 
diabła, który tak ją przestraszył, że zamarła w bezruchu. Dopiero przechodzące siostry 
zaprowadziły ją do celi, podejrzewając o jakąś chorobę. Nie wyjaśniła im jednak niczego, bo był to 
czas milczenia. Rano natomiast znaleziono klucz ze spiżarni w kształcie rogów i tak odkształcony, 
jakby kowal ogniem i młotkiem zmienił jego wygląd. Było to zadziwiające. Spowiednik zaniósł ten 
klucz do biskupa, a ten przekazał go później naszemu kierownikowi duchowemu.  

Innego wieczoru, podczas nocnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem, jedna z 
sióstr, której godzina modlitwy przypadała trochę później, położyła się w celi przełożonej, 
ponieważ ta była właśnie w chórze. Zaledwie zasnęła, zbudziło ją wołanie po imieniu i trzykrotne 
wstrząśnięcie. Myśląc, że to przełożona ją budzi, bo nadszedł czas jej czuwania, szybko chciała 
wstać z łóżka. Mimo dużego wysiłku okazało się to niemożliwe. Czuła na sobie ogromny, 
przygniatający ją ciężar. Zaczęła więc wzywać Imienia Jezusa i Maryi, a szatan powtarzając je, 
drwił sobie, ukazując się w brzydkiej postaci. Pełna lęku udała się do chóru, chociaż minął tylko 
kwadrans od jej zaśnięcia. 

Pewnego ranka, w dzień narodzin naszej Pani, we wrześniu, jedna z sióstr poszła do swojej 
celi po pelerynę, aby później udać się do Komunii świętej. W drzwiach jakaś niewidzialna ręka 
uderzyła ją mocno w głowę, a następnie wiele razy pchnęła ją głową w drzwi, do tego stopnia, że 
straciła przytomność. Pozostała tam przez cały czas Komunii, Mszy świętej i dziękczynienia, które 
po nich następuje. Dopiero siostra pracująca w kuchni widząc, że nie ma jej przy stole, udała się do 
jej celi. Okazało się jednak, że drzwi na początku korytarza są zamknięte. Zdziwiła się bardzo, kto 
mógłby to zrobić, bo dzień był świąteczny i siostry mogły swobodnie wchodzić do cel. Zamykało 
się je tylko na noc, gdy siostry kładły się spać. Z całą mocą pchnęła drzwi, lecz wewnątrz nie było 
klucza, a siostra nieprzytomna leżała na progu swej celi. Podniosła ją z ziemi i na podrapanej 
twarzy zobaczyła dwa guzy wielkości jajka gołębia. Kiedy odzyskała przytomność, opowiadała, że 
usłyszała zamykające się za nią drzwi, lecz nikogo nie widziała, a potem poczuła tę niewidzialną 
rękę, która mocno ją uderzyła. Była opuchnięta przez osiem dni, a klucz po wielu miesiącach 
znalazł się na  korytarzu, gdzie były rozciągnięte na ramach nowe obrazy malowane przez 
nowicjuszkę. Jeden z nich przedstawiał pewną świętą, obok której stał diabeł usiłujący zgasić 
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płomień świecy, który ona trzymała w rękach. Klucz znalazł się w rękach tego namalowanego 
diabła.  

Można by w nieskończoność opowiadać, co wycierpiałyśmy od tych, którzy zbuntowali 
się przeciw Bogu i ludziom.  

A oto inne wydarzenie: dwie siostry mieszkały w jednej celi. Nocą, kiedy wszyscy 
odpoczywali i panowało milczenie, jedna z nich zauważała, że łóżko drugiej podnosi się aż do 
sufitu. Myśląc, że to Pan uczynił jej szczególny dar, uklękła na łóżku, wielbiąc Boga, lecz tamta 
szybko jej wyjaśniła, że to działanie szatana a nie Pana. Tak wiele wydarzyło się w początkach 
Zakonu, że potrzeba by było zapisać grubą księgę, aby opowiedzieć o wszystkim. Doszło w końcu 
do tego, że urządziłyśmy procesję po całym klasztorze, a ojciec duchowny, niosąc Najświętszy 
Sakrament w ręku, modlił się i nakazał złemu duchowi, aby więcej nas nie niepokoił. Odprawił 
egzorcyzmy, obchodząc każdy zakątek, sprawdzając, czy nie ma gdzieś złego ducha. On jednak nie 
odpowiadał i nie dał żadnego znaku swej obecności. Była to próba dana od Pana ze względu na 
Jego słuszne wyroki. Im bardziej szatan zwracał swą złość przeciw klasztorowi, tym bardziej siostry 
starały się żarliwie wypełniać Regułę i współzawodniczyć w świętych cnotach. I chociaż już trochę 
opowiedziałam o ich hojności i duchu umartwienia, to nie chcę przemilczeć również innych spraw 
dotyczących ich duchowego postępu oraz cudów, jakich Pan dokonał.  

Wyjątkowe były czuwania we wszystkie czwartki, kiedy to siostry na zmianę, z wielkim 
żarem ducha adorowały Najświętszy Sakrament. Wiele z nich pozostawało w kaplicy przez noc, 
bez chwili odpoczynku, aż do porannej modlitwy. Cały ten czas zdawał się być dla nich tylko 
krótką chwilą. Inne okazywały swą gorliwość w dyscyplinie, inne znów adorowały z krzyżem na 
ramionach, z koroną cierniową, z rękami związanymi z tyłu albo ze sznurem na szyi czy cilicium na 
ciele. Na różne sposoby rozpalały swe serca świętą miłością Boga. Pewnej nocy, w czasie pełnego 
miłości czuwania, spodobało się Panu uczynić cud. Nad dzwonnicą klasztorną ukazał się jasny, 
wyraźny ogień. Ojcowie zebrani w hospicjum, wśród których byli: młody pobożny szlachcic, o. 
Wincenty Mannarini, o. Alfons de Liguori oraz kapelan klasztoru, widząc płomień o tak późnej 
porze, chcieli pobiec na ratunek; zwołali innych księży i ludzi świeckich.  

Jednak na widok tajemniczego ognia i blasku otaczającego klasztor jeden z nich 
powiedział: "Nie ma potrzeby biec im na pomoc. Ta noc jest nocą czuwania sióstr przed 
Najświętszym Sakramentem. To ogień Ducha Świętego". A powiedział to, ponieważ wielu z nich 
doświadczało w swym wnętrzu tak mocnej obecności Bożej miłości, że ani kapłani, ani ludzie 
świeccy napełnieni obfitością Ducha, nie mogli tej nocy zasnąć. Również oni całą noc pozostali na 
modlitwie, doświadczając wielkiej jedności i ognia Bożej miłości. Rankiem wszyscy razem udali 
się do klasztoru, opowiadając o tym, co widzieli, czego doświadczyli w swoim wnętrzu i że całą 
noc nikt nie spał, lecz razem się modlili. Potem w wielkiej jedności składali dzięki Bogu, a był to 
czas wyjątkowej jedności ducha z Braćmi, którzy zapoczątkowali Dzieło. Towarzyszyły nam 
wielkie pragnienia, aby przez pokutę odpowiedzieć Bogu na Jego dobroć. Każda siostra starała się, 
jak mogła. Niektóre zrobiły krzyż wielkości człowieka i na nim spały, inne decydowały się na 
bardzo krótki czas odpoczynku i to w ubraniu, czy też nosiły dniem i nocą włosienice. Nie 
brakowało też cilicium, łańcuszków, krzyży z kolcami i Najświętszym Imieniem Jezus na piersi. 
Cztery siostry zrobiły sobie płytkę miedzianą z wyrytym na niej Imieniem Jezus i w pierwszy dzień 
nowego roku, rozgrzawszy ją mocno na ogniu, przyłożyły do piersi. Jedna z nich miała tak głęboką 
ranę, że nie goiła się ona przez rok i kilka miesięcy. Potem Pan cudownie ją uzdrowił. Niektóre 
biczowały się aż do krwi, o czym świadczy pewne miejsce w klasztorze, gdzie nie można było 
zobaczyć nawet skrawka ściany czy podłogi, który nie byłby pokryty krwią. Często też pościłyśmy. 
Wiele sióstr nie jadło mięsa, inne brały tylko zupę, jeszcze inne żyły o chlebie i wodzie, w piątki 
dołączając do tego gorzkie zioła. W czasie nowenn i Adwentu karmiłyśmy się chlebem i jakąś zupą 
lub ziołami. W ten sposób szłyśmy szybkim krokiem za naszym Zabitym Barankiem, Jezusem. 
Dopiero ojciec duchowny polecił przełożonej, aby trochę ograniczyła nam umartwienia i sam 
zabronił stosowania niektórych ćwiczeń. Chciał również wiedzieć o pozwoleniach, jakie udzielała 
nam przełożona i spowiednik.  
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Każda z sióstr starała się bardzo, aby nie stać się przyjaciółką własnej wygody, dlatego 
umartwiały się nawet mimo chorób, nie odpoczywały, zawsze w wyznaczonym czasie były na 
modlitwie w chórze, nie prosząc o żadną ulgę, nie skarżąc się na jedzenie, jakie otrzymywała cała 
wspólnota. Odmawiały sobie również smakołyków, które pojawiały się w dni wspólnotowych 
rekreacji, chociaż były one zgodne z duchem ubóstwa. Tak bardzo wzrosło pragnienie umartwiania 
się, że przełożona musiała nakazać, aby żadna niczego nie odmawiała, lecz przyjmowała to, co 
zostanie jej podane. Piszę o tym dość szeroko, aby siostry Zakonu zobaczyły w jakim duchu 
powstawał ich Instytut. 

Na uroczystość obłóczyn jednej nowicjuszki (pierwszą taką uroczystość po wprowadzeniu 
nowych Reguł) przybyło do naszej kaplicy wiele osób świeckich. Wśród uczestniczących w tej 
nowej ceremonii, z woli Bożej znalazł się pewien młody człowiek, znany w mieście ze swego 
skandalicznego życia. Przyprowadziła go tutaj czysta ciekawość, lecz gdy tylko rozpoczęła się 
uroczystość, doznał niezwykłego wzruszenia. Pan mocno dotknął go swoją łaską, a on przez cały 
czas płakał, później wyznał na głos swoje grzechy i przyrzekł zmienić życie. Po zakończeniu 
obłóczyn udał się do zakrystii i ze łzami i mocnym biciem serca wyspowiadał się. Rzeczywiście od 
tej pory jego skandaliczne życie zmieniło się do tego stopnia, że mogło stać się wzorem dla wielu. 
Zdjął z siebie światowe stroje, a przywdział ubranie biedaka. Chodził po ulicach miasta i nawet 
nocą głosił Boże Prawo oraz wzywał do pokuty, ku wielkiemu zdziwieniu i zbudowaniu 
mieszkańców Scala, którzy wcześniej dobrze go znali. Po nawróceniu przyszedł także do klasztoru, 
aby przeprosić za swoje dawne lekkie życie i podziękować wspólnocie, bo mówił, że właśnie w tym 
kościele dzięki modlitwom dobrych sióstr, Pan go oświecił. Odczuł to wyraźnie w swoim sercu 
podczas uroczystości, na której się znalazł.  
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Rozdział 5 
 

O poznaniu danym mi przez Pana,  
które wyjaśnia, że darował On światu swoje Boskie Słowo, 

aby usprawiedliwić człowieka w życiu swojego Umiłowanego Syna 
 

 
Pewnego razu Pan udzielił mi takiego wyjaśnienia: "Ja pragnę żyć w tobie życiem 

sprawiedliwym, moim boskim życiem. Wy słusznie nazywacie cnotą moją boską prostotę. 
Przekazałem ją przez moje Słowo doskonałemu Człowiekowi, Chrystusowi, a w Nim wam 
wszystkim. Z Bożej dobroci rodzi się dla was wszelkie dobro. W tym zawiera się cała prawda: jako 
Bóg uniżyłem się i złączyłem z ludzką naturą, jako pokorny Bóg byłem posłuszny woli Bożej w moim 
człowieczeństwie. Jestem Bogiem prostoty, sprawiedliwości i prawdy, Bogiem cierpliwym, 
oczekującym na grzesznika, Bogiem miłości, pragnącym, aby szczęście człowieka płynęło z mojego 
błogosławieństwa. Wszystko wam przekazałem w doskonałym Człowieku-Chrystusie, a przez Niego 
zrodzą się w was owoce boskości: moc i odwaga, aby niczego już się nie lękać oraz trwały pokój, 
mądrość Boża i dar rozumu, moc czynienia tego, co jest wolą Boga, miłosierdzie dla biednych 
grzeszników, skuteczna łaska do przezwyciężania skłonności natury, bezpieczeństwo w Bogu i 
Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Tronem Boga. Tylko Jemu chwała i cześć”. 
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Rozdział 6 
 

O tym, jak biskup w Scala wydaje dekret uznający nowe Reguły 
oraz o wielu innych wydarzeniach tego okresu 

 
 

W hospicjum sióstr zebrali się: o. Alfons de Liguori, o. Wincenty Mannarini, młody 
szlachcic, o. Jan Battista di Donato, ojciec duchowny sióstr oraz ich spowiednik zwyczajny. Celem 
spotkania było sformułowanie konstytucji braci, którzy mieli posłużyć się Nowymi Regułami oraz 
tym, co mi zostało objawione, a co im przekazałam spisane na jednej stronicy. Chcieli oni zgodnie 
wysłuchać swych opinii, napisać konstytucje, a także poszukać w Scala właściwego dla siebie 
mieszkania, aby zapoczątkować życie Zgromadzenia. Kierowani troską o przyszłość starali się 
także o pisemny dekret biskupa potwierdzający Nowe Reguły. Zadanie starania się o dekret 
powierzono młodemu szlachcicowi, który będąc bliskim przyjacielem biskupa Santoro, przedstawił 
mu prośbę ojców. Biskup był bardzo przychylny klasztorowi, szanował go i cenił, dlatego z wielką 
radością odpowiedział na ich prośbę i nie tylko napisał dekret, ale również wyraził swój podziw i 
wielbił Boga za urzeczywistniające się Dzieło. 

W ten sposób otrzymałyśmy dekret potwierdzający Nowe Reguły. Razem z braćmi 
dziękowałyśmy Panu, że przez swego wikariusza na ziemi objawił prawdziwość swojego Dzieła. 
Minęło już ponad sześć lat od objawienia Nowych Reguł. Napisałam je dwa razy: po raz pierwszy 
wtedy, gdy otrzymałam je od Pana, drugi raz  w dwa lata i kilka miesięcy później, na polecenie ojca 
duchownego. To drugie pisanie Pan jeszcze raz potwierdził w cudowny sposób. Obie Reguły były 
w rękach ojca duchownego. Przywiózł je ze sobą do hospicjum, ale wniósł wiele zmian tak, że 
zmieniły się w grubą księgę przepisów. Do dziewięciu Reguł dołączył trzy, aby razem stanowiły 
dwanaście. Do stroju sióstr, który składał się z habitu i peleryny, dołączył jeszcze szkaplerz. 
Sprawiło to przykrość wszystkim siostrom, co wyraziły, mówiąc, że pragną żyć Regułami 
otrzymanymi od Pana. Jednak dla uniknięcia ponownego konfliktu, zgodziły się ostatecznie na 
wniesione zmiany. Od wielu lat, chociaż stale usilnie się o to starały, nie mogły wydobyć z rąk ojca 
duchownego ani wcześniejszych, ani późniejszych Reguł. Zwróciły się więc o pomoc do pobożnego 
szlachcica, który z całą swą roztropnością poprosił o Reguły przeze mnie napisane, a także o te 
uzupełnione, celem zrobienia kopii, aby dać je siostrom, ponieważ bardzo tego pragną. W ten 
sposób, ku radości wszystkich, powróciły one do klasztoru. 

Wróćmy teraz do sprawy braci. W miasteczku Scala szukali oni domu do wynajęcia, aby 
tu, gdzie Pan zechciał objawić swe Dzieło, dać początek nowemu Zgromadzeniu. Udało im się 
znaleźć budynek, który wydawał im się właściwy i w nim się zgromadzili. Ojciec duchowny wbrew 
temu, co Pan mi objawił, tzn. że Jego wolą jest, aby na czele zgromadzenia stał o. Alfons de 
Liguori, wybrał jako przełożonego spowiednika zwyczajnego sióstr. W ten sposób to Boże Dzieło 
rozpoczęło się w 1732 roku. 

Bracia zbierali się codziennie w hospicjum, gdzie przebywał ojciec duchowny. 
Przychodzili tam, aby rozmawiać, przedstawiać swoje widzenie Dzieła, tworzyć konstytucje i 
ustalać prawa życia Zgromadzenia, dołączając je do Reguł danych mi przez Pana, aby w ten sposób 
stać się wszyscy jednym duchem, tak jak Pan dał nam to zrozumieć. 
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Rozdział 7 
 

O pierwszych trudnościach wśród braci 
i o wielu sprawach, jakie zdarzyły się w czasie ich spotkań 

 
 
Ojciec duchowny sióstr, podobnie jak uczynił z naszymi Regułami, zaczął również 

braciom narzucać wiele ćwiczeń i modlitw werbalnych, odmawianych czy to po kolacji, czy po 
rekreacji, wszystko wpisując w konstytucje Zgromadzenia. Chciał, aby oficjum było wspólne, o 
określonych godzinach, tak jak u mniszek. Stwarzał wiele trudności, które dotyczyły np. problemu 
prowadzenia szkół, organizowania domów zakonnych w mieście czy też na uboczu itp. Głosy braci 
również były podzielone, zaczęły pojawiać się różnice zdań i pewne sprzeczności. Przychodząc do 
klasztoru, skarżyli się na ojca duchownego, który siebie samego chciał uczynić głową wszystkich, 
tak aby każdy brat był zależny wyłącznie od niego i jego zdania. Ojciec Alfons i zwyczajny 
spowiednik sióstr stanęli po jego stronie, obierając go już wcześniej na kierownika duchowego. 
Ksiądz Wincenty Mannarini, ksiądz Jan Battista de Donato i młody szlachcic żywili uczucia 
przeciwne do nich. Przychodzili do klasztoru i opowiadali o istniejących między nimi różnicach, 
wyrażając swą niechęć do zmian wprowadzonych przez ojca duchowego. Młody szlachcic uważał, 
że ta, której Pan objawił swe Dzieło, powinna rozstrzygnąć kwestie sporne odnoszące się do braci. 
Natomiast ojciec duchowny był innego zdania i oczekiwał jednomyślnego podporządkowania się 
jego decyzjom. Zaczęły się więc pośród zebranych braci nieporozumienia i spory, powodujące 
niepokój, który oni starali się przemilczeć.  

Widząc, że ojciec duchowy zakłóca Dzieło Boże i jedność tak potrzebną teraz dla braci, 
udałam się w modlitwie po pomoc do samego Pana. Wtedy dał mi On zrozumieć, że nie jest Jego 
wolą, abym nadal korzystała z kierownictwa duchowego tegoż ojca i że powinnam go zostawić. Nie 
potraktowałam jednak tego poważnie, ale od tej pory zamilkłam i nie dzieliłam z nim więcej 
doświadczeń mojej duszy. Od objawienia Dzieła Nowego Instytutu, aż do tej pory, a minęło już 
pięć lat,  moim kierownikiem duchowym był wspomniany ojciec i przez cały ten czas cierpiałam 
wewnętrzną walkę. Od samego bowiem początku, aż do chwili podziału wśród braci, szatan 
podsuwał mu wątpliwości o prawdziwości Dzieła.  

Wierzył tylko wtedy, kiedy Pan nadzwyczajnymi cudami potwierdzał Boskie pochodzenie 
objawienia, lecz gdy tylko mijał czas cudownych Bożych interwencji, powracały mu wątpliwości i 
obawy, że wszystko jest kłamstwem i iluzją. Przerzucał na mnie swe bolesne niepokoje i swoją 
niepewność. Rozpoczęło się to wówczas, kiedy jego przyjaciel i współbrat rozgłosił w Neapolu 
wiele plotek przeciwko Dziełu Pana. Od tej pory ojciec duchowny zawsze wątpił i podejrzewał. 

Pewnego razu, już po urzeczywistnieniu się Dzieła i obłóczynach sióstr w habit 
Najświętszego Zbawiciela, zwołał radę klasztoru. Ja również zostałam na nią wezwana. Zasiał 
wtedy wiele wątpliwości i powiedział, powołując się na naukę Soboru Trydenckiego, że nie należy 
wierzyć w objawienia i wizje, a mnie pytał skąd mam pewność, że to, co czuję i czego 
doświadczam, pochodzi od Boga. W obecności sióstr odpowiedziałam jedynie, że teraz naszym 
zadaniem jest życie według Reguł, które już zostały wprowadzone. Wtedy zostałam bardzo 
poniżona, a Dzieło straciło szacunek, jaki miało wcześniej. Nazwano mnie nawiedzoną, a siostry 
przypomniały sobie, że ojciec duchowny wiele razy mówił im o swych wątpliwościach i 
podejrzeniach. Widząc ponowną walkę braci i sióstr o Dzieło, zdecydowałam się zostawić 
dotychczasowego kierownika i szukać rady gdzie indziej. Nie dokonałam jednak nowego wyboru 
kierownika, bo nie nadeszła jeszcze właściwa chwila. Czekałam, aby Bóg wskazał mi stosowny 
czas, zgodny z Jego wolą. Tymczasem trwałam w milczeniu, oczekując dyspozycji samego Pana.  
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Rozdział 8 
 

O tym, jak szatan poprzez okrutne cierpienia niszczył Dzieło Boże 
i wprowadzał nieład w to, co już zostało zrobione 

 
 
W naszym klasztorze w Scala, w czasie kiedy Pan zechciał objawić swe Dzieło, była ze 

mną w nowicjacie pewna młoda, siedemnastoletnia, dziewczyna. Do tej pory szła ona za Panem 
drogą prostej medytacji, a w swoich postawach zdradzała pewną młodzieńczą niedojrzałość, która 
wiele razy zasługiwała na upomnienie. Kiedy Pan objawił swoje Dzieło, bardzo szybko znalazła się 
ona pośród osób nim zainteresowanych. Już wspomniałam, jak to po objawieniu Reguł, pełna lęku i 
niepokoju udałam się do mistrzyni nowicjatu, aby opowiedzieć jej o tym, co dane mi było 
zrozumieć. Po długiej z nią rozmowie, schodząc po schodach, spotkałyśmy tę młodą nowicjuszkę. 
Mistrzyni obawiając się, że podsłuchiwała naszą rozmowę, zapytała, co robi w tym miejscu i  
usłyszała następującą odpowiedź: "Ja wiem o wszystkim, bo Pan mi objawił". Te słowa 
powiedziała natychmiast, ale potem w tajemnicy opowiedziała jeszcze wiele więcej. Od tej pory 
włączyła się do Dzieła Pana, mówiąc o swych licznych objawieniach i wizjach. Od dnia objawienia 
Dzieła do chwili jego realizacji minęło wiele lat. W tym czasie pojawiało się w niej, jak twierdziła, 
coraz więcej nadzwyczajnych doświadczeń. Dzięki temu urosła w oczach sióstr, a także ojca 
duchownego, na którego miała ogromny wpływ w sprawach dotyczących prowadzenia sióstr, 
ponieważ wierzył, że otrzymała dar rozeznawania duchów. Dzięki swym objawieniom ingerowała 
w sprawy sumienia innych. Była szczególnie lubiana i szanowana przez ojca, a także przez siostry, 
które w swej prostocie wierzyły, że Pan tak zażyle z nią rozmawia. To ona podpowiadała ojcu 
duchownemu, kogo ma wybrać na przełożoną, kiedy po wprowadzeniu Nowych Reguł nastąpiły 
wybory. Ona też mówiła o. Alfonsowi, aby zostawił swego dotychczasowego przewodnika i poddał 
się kierownictwu ojca duchownego sióstr. Tego zaś utwierdzała w przekonaniu, że to on ma być na 
czele Zgromadzonych braci, że wszystko i wszyscy od niego mają zależeć. Kiedy ogarniały go 
wątpliwości, radził się jej również w moich sprawach. Cieszyła się ogromnym szacunkiem 
spowiednika zwyczajnego, swego wuja, do tego stopnia, że polecił jej, pod posłuszeństwem, opisać 
własne życie, co też uczyniła. Miała dwie zaprzyjaźnione zakonnice, którym za zgodą spowiednika 
przekazywała to, co pisała. Zostały też opublikowane liczne jej listy, pisane do wielu osób 
wtajemniczanych w jej objawienia. Uważała, że Pan posyłał ją, aby tą "duchową drogą" 
przepowiadała do niewiernych. Opowiadała, że Jezus poślubił ją, gdy miała pięć lat, lecz nigdy tego 
nie wyjawiła nikomu, ponieważ otrzymała polecenie zachowania w tajemnicy wszelkich łask, jak 
stygmaty i inne, o których nie ma potrzeby pisać. Mistrzyni, będąca rozsądną zakonnicą, zaczęła 
wątpić w to wszystko, ponieważ mając ją tak blisko, nie widziała w niej cnót, które wskazywałyby 
na tak wielką życzliwość Nieba dla tej siostry. Również w ich osobistych, serdecznych rozmowach, 
których było wiele, nie pojawił się żaden nadzwyczajny znak, dlatego obawiała się, że jest to 
kłamstwem. Jednak, aby jej nie zniesławić i ze względu na swoje skrupuły, nie ujawniła swych 
obaw, ani spowiednikowi, ani kierownikowi duchowemu, który korzystał z rad tej siostry w 
sprawach wielu sióstr i moich także. Jej autorytet był tak silny, że aż mistrzyni lękała się pozbawić 
ją zaufania innych, mówiąc o swoich wątpliwościach W tej sytuacji zdecydowała się zwrócić o 
pomoc do młodego szlachcica, który rozumiał sprawy mistyki, prosząc, aby zbadał tę młodą siostrę 
i sprowadził na drogę pokory i prawdziwego poznania siebie samej. Rozmawiając z nim ujawniła 
wszystkie swe niepokoje, a także wspomniała o jej niedojrzałych zachowaniach. On znał ją, 
ponieważ przychodziła do niego ze swymi objawieniami. Teraz zaczął powątpiewać w to, co 
mówiła i zachęcać, aby zapomniała o objawieniach i zaczęła medytować mękę naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, bo droga, po której szła do tej pory, podatna jest na złudzenia i kłamstwa, a szczególnie 
niebezpieczne jest ingerowanie w sumienia innych. Bagatelizując jej objawienia, upokorzył ją i 
kazał odejść. Dla Dzieła Pana okazało się to straszne. Nikt nie wiedział, że wszystko to wyszło od 
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mistrzyni, dlatego podejrzenie padło na mnie: uważano, że to ja działałam w zmowie z młodym 
szlachcicem. Złość tej siostry na niego była bardzo silna, ponieważ podważał w niej to, co ojciec 
duchowny i spowiednik nie tylko akceptowali, ale nawet uważali za cud Bożej łaski. Miała ona 
także dwie szczególnie bliskie sobie siostry, mające pozwolenie na czytanie jej pism. Również dla 
nich była ona kimś niezwykłym. Teraz wszystkie trzy zgodnie wzięły się do pisania listów do ojca 
duchownego przeciwko szlachcicowi i przeciwko mnie. Pisały, że szlachcic doradzał siostrom, aby 
porzuciły kierownictwo ojca duchownego, bo on sam chce rządzić klasztorem. Uważały, że 
szlachcic wynosi mnie zbytnio ponad inne, a to prowadzi do ruiny Bożego dzieła. Wyżej 
wymieniona zakonnica twierdziła, że sam Pan powiedział jej to wszystko. Bóg miał jej też objawić, 
że młody szlachcic jest hipokrytą, który udaje świętego i wiele innych rzeczy, o których nie godzi 
się wspominać. Wszystko to zostało utkane przez szatana w sposób niezwykłe przebiegły i 
tajemniczy, aby zniszczyć i powalić na ziemię Dzieło Pana. Pisząc to nie mam zamiaru sądzić 
nikogo, ani też stwierdzać, czy duch siostry, o której była mowa, jest prawdziwy czy też fałszywy. 
Chciałam w  prawdzie przekazać to, co dotyczy Dzieła Pana i ukazać przebiegłość złego. Sąd 
pozostawiam Temu, który jest Sędzią żywych i umarłych. 
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Rozdział 9 
 

Dalszy ciąg opowiadania o niepokojach, 
 o tym jak biskup ordynariusz wycofał dekret zatwierdzający Dzieło 

i o podziale wśród braci nowego zgromadzenia 
 

 
Kierownik duchowy, widząc moją decyzję pozostawienia go, winą obarczył młodego 

szlachcica, chociaż motywacje były zupełnie inne, o czym już wcześniej pisałam. W swoim gniewie 
poddał w wątpliwość całe Dzieło Pana oraz mojego ducha. Nie zważał na to, że minęło już wiele 
czasu od wydania dekretu zatwierdzającego Nowe Reguły przez miejscowego biskupa i od 
wprowadzenia ich w życie. Wieści o niepokojach i niezgodzie wśród sióstr i braci napełniły biskupa  
wątpliwościami, czy słusznie wydał dekret. Słuchając tego, co się mówiło, stracił szacunek tak do 
Dzieła, jak i do sióstr. Niepokój jego był duży, ponieważ czuł osobistą odpowiedzialność za 
zatwierdzenie Reguł. Ostatecznie zdecydował wycofać wydany wcześniej dekret. Siostry, za radą 
ojca duchownego, który stał po ich stronie, poprosiły o wizytę biskupa. Chcąc wiedzieć, skąd 
pochodzą te niepokoje, bezzwłocznie udał się on do klasztoru, rozpoczynając wizytację od rozmów 
indywidualnych z każdą siostrą. To, co zostało powiedziane przez siostry, pozostało w tajemnicy. 
Udając się do biskupa, nie wiedziałam o tym, czego szatan dokonał w ostatnim czasie. Poszłam 
ostatnia, ponieważ byłam najmłodszą profeską, a niczego nie podejrzewając, udałam się z całą 
prostotą, nie mając właściwie nic do powiedzenia. Poszłam jednak, tak jak inne, ze względu na 
posłuszeństwo. Zauważyłam, że biskup był niespokojny i nie okazywał mi takiego zaufania jak 
wcześniej. Skierował do mnie kilka niezbyt jasnych słów i kazał odejść. Później dowiedziałam się, 
że biskup, będący wcześniej przyjacielem młodego szlachcica, teraz poprzez otrzymane informacje 
zaczął żywić do niego uprzedzenie. Kiedyś to właśnie jemu uwierzył i wydał dekret, a słuchając 
jego  opowiadań o pięknym życiu sióstr i o tym, czego Pan dokonuje wśród nich, pokochał klasztor 
i otaczał go szczególną troską. Teraz sytuacja uległa zmianie. Siostry przedstawiły mnie jako 
nawiedzoną i to samo spotkało tego młodego człowieka, który był mi teraz bliski ze względu na 
sprawy dotyczące zatwierdzenia Dzieła Pana przez biskupa. Ponadto uważano mnie nie tylko za 
nawiedzoną, ale również zarzucano mi szczególne do niego przywiązanie. Nazwano go hipokrytą, a 
tysiącem przykrych zarzutów, o których ze względu na szacunek nie godzi się pisać, zniesławiono 
jego imię. Mówiono mi, że go pokochałam, bo nazywał mnie świętą, a ja bazując na tej opinii, chcę 
panować w klasztorze i dlatego wymyśliłam Nowe Reguły. Trudno opowiedzieć, ile zła uczynił tu 
szatan, niszcząc to, czego Pan dokonał w swym miłosierdziu. Przez cały czas okrutnej walki nie 
słychać było żadnego hałasu ani rumoru, które wcześniej pojawiały się niemal nieustanne. Biskup, 
słysząc o tylu tragicznych wydarzeniach w klasztorze i zaniepokojony o jego przyszłość, postanowił  
wycofać dekret aprobujący Nowe Reguły. Uważał, że siostry powinny powrócić do dawnej reguły 
św. Franciszka Salezego. Jednak one obawiając się skandalu i utraty szacunku dla klasztoru w 
miasteczku Scala, wyraziły swe zadowolenie z reguły, którą ojciec duchowny im przygotuje. 
Uważały, że on może dać im regułę, ponieważ jest osobą mającą autorytet w Kościele i jako jego 
przedstawiciel ma takie prawo. Wtedy ja nie miałabym już nic do powiedzenia w tej sprawie. 
Młody szlachcic oddał biskupowi dekret, a siostrom Reguły, które ojciec duchowny po przepisaniu 
z mojego rękopisu poprawił i częściowo zmienił. Mimo poprawek i pewnych nowości były to te 
Reguły, które wziął ode mnie. Uczyniono to, aby pokazać biskupowi, że Dzieło pochodzi od ojca 
duchownego i nie ma już nic wspólnego z zakonnicą, która miała objawienia. Młody szlachcic 
zachował sobie Reguły przeze mnie napisane i nie chciał ich oddać ani ojcu duchownemu klasztoru, 
ani siostrom, lecz z woli Bożej dobrze ich strzegł. Zauważywszy, że wszystko to jest dziełem 
szatana, opuścił Scala i udał się do Neapolu. Od czasu do czasu pisał tylko do sióstr krótkie listy.  

Bracia zgromadzeni w Dziele, a byli to sami kapłani, podzielili się między sobą. Ojciec 
Alfons de Liguori z o. Piotrem, spowiednikiem zwyczajnym klasztoru, będąc duchowymi synami 



 97 

ojca duchownego sióstr, stanęli po jego stronie. O.Wincenty Mannarini, Jan Battista di Donato 
razem z młodym szlachcicem myśleli o założeniu odrębnego zgromadzenia według Reguł sióstr. 
Różnice zdań były tak duże, że przysporzyły one wiele nieporozumień i skandali po obu stronach. 
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Rozdział 10 
 

O cudownych znakach pojawiających się w Przenajświętszej Hostii 
jeszcze zanim rozpoczęły się straszne utrapienia, trwające do mojego odejścia z klasztoru 
 
 
Ponad miesiąc przed tymi bolesnymi wydarzeniami w klasztorze i przed rozdzieleniem się 

braci, Pan zaczął czynić widzialne, cudowne znaki zapowiadające nadchodzące cierpienie. Ze 
względu na chwałę Boga nie wolno ich przemilczeć. One też mówią, jak wielką przykrość sprawia 
Bogu mieszanie z Bożymi Dziełami ludzkich interesów oraz naruszanie miłości i jedności 
braterskiej. Staje się to przeszkodą w realizacji Bożych dzieł. Egoistyczna miłość własna zdolna jest 
bowiem zniszczyć dzieło Stwórcy.  

Zgodnie z Regułami, w każdy czwartek rano po Mszy świętej następowało w naszym 
klasztorze wystawienie Najświętszego Sakramentu jako pamiątki ustanowienia Eucharystii podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Pewnego razu w Przenajświętszej Hostii ukazały się widzialne dla wszystkich 
narzędzia Męki Pańskiej. Niektórzy widzieli w Hostii krwawiące ciało, inni zakrwawione 
narzędzia, schody całe we krwi czy też górę z krzyżem ciemnego koloru. Mnie tylko jeden raz dane 
było zobaczyć górę z krzyżem, a na jego wierzchołku trzy lśniące gwiazdy. Każdy widział coś 
innego. Nadzwyczajne było to, że w małej Hostii widać było przedmioty dużych rozmiarów. Ona 
sama też wydawała się o wiele większa niż była naprawdę. Nie było to tylko widzenie dane 
siostrom. Pan zechciał potwierdzić swe Dzieło sprawiając, że znaki te oglądali również ludzi 
świeccy, obecni w kaplicy. Wśród nich byli także: spowiednik sióstr, ksiądz ze Scala będący 
kapelanem w klasztorze, młody szlachcic, diakon o imieniu Emanuel d‘Aflitto oraz inni pobożni 
ludzie. Wiadomość o tym nadzwyczajnym wydarzeniu natychmiast obiegła całe miasteczko Scala. 
Biskup skierował do klasztoru swego posłańca, który od każdej z sióstr zebrał dokładne informacje 
o tym, co widziały. Ojciec duchowny postarał się, aby wyhaftowano hostie ze znakami Męki Pana, 
tak jak były widziane w kaplicy i zostały one przesłane do Rzymu do pewnych kardynałów. Te 
znaki ukazywały się przez cały czas niepokojów i trudów, jakie przeżywał klasztor, aż do mojego 
odejścia. Później nie powtórzyły się już nigdy. 

Dwa dni przed moim odejściem zdarzyła się jeszcze jedna nadzwyczajna sytuacja. 
Wczesnym rankiem, kiedy kapelan tak jak zwykle przyszedł otworzyć kościół, znalazł leżący na 
podłodze krzyż z głównego ołtarza. Z rąk wyrwane były gwoździe, lecz nie zniszczyły się, jakby 
jakiś człowiek wyjął je z rąk Chrystusa. Krzyż oparty był na poduszce przed ołtarzem, a 
Ukrzyżowany leżał twarzą do ziemi na stopniu ołtarza, jakby ktoś go tam położył. Nikt z ludzi nie 
mógł jednak tego uczynić, ponieważ klucze do klasztoru były dobrze strzeżone pod poduszką 
przełożonej. Kościół nie miał innych drzwi tylko te, do których klucz posiadał kapelan. Kiedy to 
zobaczył, przerażony, niemal z płaczem, przywołał spowiednika i opowiedział mu o wszystkim, co 
zastał. Ten z kolei wezwał przełożoną i siostry, powtórzył im dokładnie wszystko, co się zdarzyło i 
zabronił pod posłuszeństwem rozmawiać na ten temat z kimkolwiek spoza klasztoru. Zachęcał je, 
aby umiały odczytać to Boże ostrzeżenie i zachowały je w sekrecie. Później również sama 
przełożona prosiła o zachowanie wszystkiego w tajemnicy, aby nie być zgorszeniem dla innych, i 
tak wydarzenie to zostało przemilczane. 
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Rozdział 11 
 

 O upokorzeniach zadanych mi przez kierownika duchowego klasztoru 
i o moich wewnętrznych udrękach 

 
 
Z trwogą patrzyłam na Boże Dzieło, które szatan, zazdrosny o Bożą chwałę i o dusze, 

niszczył bezlitośnie. Zdawało się, że już osiągnął to, co zamierzył: zasiał niepokój i ciemność w 
duszach sióstr, zgasił ich zapał, który na początku był tak silny i pełen łask Pana, podzielił braci, 
zasiał w nich ducha krytyki wobec Bożego Dzieła i wobec mnie. Ta nowa barka znalazła się w 
niebezpieczeństwie i zdawało się, że już zatonie. 

Mnie również zaczęło ogarniać zwątpienie, czy przypadkiem nie dałam się zwieść Złemu. 
Wskutek tego przyćmiło się wewnętrzne światło dane mi wcześniej przez Pana. I chociaż dawniej, 
przed urzeczywistnieniem się Bożego Dzieła, cierpiałam wiele prześladowań, to jednak 
przeżywałam to inaczej, bo Pan umacniał mnie od wewnątrz potwierdzając swe Dzieło. Również 
siostry i kierownik duchowy byli ze mną. Teraz wszystko się zmieniło. Nie tylko zabrakło mi 
wewnętrznego światła Pana, ale odczuwałam gęstą ciemność, najbliższe mi osoby, nawet 
duchowni, prześladowali mnie i oczerniali. Czynili to z gorliwości, wierząc, że przyniesie to chwałę 
Panu. W klasztorze najbliższe mi siostry, z woli Bożej, obróciły się przeciw mnie; przyjaźń i 
miłość, które łączyły nas wcześniej, teraz zmieniły się w surowe sądy. Pan zezwolił na to wszystko, 
a ludzie w swej wielkiej gorliwości wierzyli, że tak trzeba. Za sprawą szatana wszystko jakby się 
pomieszało, każdy nawet najmniejszy gest był osądzany negatywnie, pisano mnóstwo listów na mój 
temat, szczególnie roztrząsając to, co dotyczyło młodego szlachcica. On natomiast nie wiedział, do 
jakiego stopnia nasiliły się niepokoje we wspólnocie i jak bardzo siostry były mu przeciwne. Nadal 
pisał do mnie i do sióstr, skarżąc się na ojca duchownego, przypisując mu winę za podział wśród 
braci. Ja nie otrzymywałam jego listów, ponieważ otwierały je siostry, a potem  stawały się one 
tematem ich rozmów i oskarżeń. Nawet najmniejsze i najbardziej niewinne słowo było dla nich 
podejrzane. Wysyłano stosy listów do kierownika duchowego, na które on odpisywał. Siostry 
starały się wypełnić wszystko, co im nakazywał, tak w odniesieniu do mnie jak i do tego młodego 
człowieka. Publicznie mówiło się o nim jako o hipokrycie, który udawał świętoszka, aby zdobyć 
władzę w zakonie, a mnie wynosił nad inne ze względu na duchowe przywiązanie, które miało być 
wzajemne. Takie sądy, chociaż wypływały z wielkiej gorliwości sióstr, niszczyły szacunek do mnie 
we wspólnocie. Zostały zapisane wszystkie słowa, jakie kiedykolwiek wypowiadaliśmy przy kracie, 
nawet te, które dotyczyły naszych spraw duchowych. Zanotowano każde, nawet najmniejsze i 
najbardziej niewinne słowo, wypowiedziane w prostocie serca, w obecności innych sióstr. Chcę 
dodać, że nigdy nie rozmawiałam z nim sama, lecz zawsze były przy tym obecne inne siostry. Listy 
sióstr tak rozpaliły ogień gorliwości w sercu ojca duchownego, że nakazał im, aby mnie upokarzały, 
pozbawiły Komunii świętej i nie rozmawiały ze mną. Ten nakaz wydał dlatego, że we wspólnocie 
było kilka sióstr, które wierne swemu sumieniu broniły mnie, a także młodego szlachcica. Zakaz 
kontaktu ze mną miał rozwiązać problem. Nawet moje dwie rodzone siostry nie mogły ze mną 
rozmawiać. Zabroniono mi pisać do kogokolwiek, schodzić do rozmównicy, rozmawiać nawet o 
sprawach duchowych, a ostatecznie najlepiej byłoby mnie uwięzić, abym się opamiętała i 
zrozumiała swój błąd. Przełożona, duchowa córka tegoż ojca, przekazała mi wszystkie jego 
polecenia, a szczególnie nakazywała zerwanie korespondencji z młodym szlachcicem, który w jej 
oczach był bardzo złym człowiekiem. Słysząc te publiczne oszczerstwa wobec niego, ze względu 
na przykazanie miłości, próbowałam je trochę łagodzić, ale roznieciło to jeszcze większy ogień, a w 
oczach sióstr potwierdzało jeszcze sąd o moim do niego przywiązaniu i niezdrowej przyjaźni. 
Widząc, że nie da się ugasić tego ognia, odeszłam do swej celi, w milczenie, do stóp Pana, aby przy 
Nim modlić się i upokorzyć za swe niedoskonałości oraz za to, że stałam się przyczyną tylu 
nieszczęść. Lecz Pan nie pocieszył mnie jak zwykle. W moim wnętrzu zapanował mrok, do tego 



 100 

dołączyła się choroba fizyczna, która zupełnie wyczerpała moje siły. Wysoka gorączka osłabiła 
mnie bardzo, często mdlałam, nie miałam apetytu, do tego stopnia, że nic nie mogłam włożyć do 
ust. Położyłam się więc do łóżka, pozbawiona jakiejkolwiek pomocy czy ludzkiego pocieszenia. 
Żadna siostra nie mogła mnie odwiedzać, przełożona też nie przyszła, ani nie przysłała siostry, która 
opiekowała się chorymi. Nikt zresztą nie wierzył, że jestem chora. Mówiono, że to oziębłość ducha. 
Przełożona pytała moją siostrę, dlaczego nie przychodzę na wspólną modlitwę, a gdy usłyszała, że 
leżę w łóżku chora, nie uwierzyła. Twierdziła, że oziębłość ducha nie pozwala mi uczestniczyć w 
aktach wspólnych przepisanych Regułami. Nawet moje siostry rodzone bardzo rzadko otrzymywały 
pozwolenie na spotkanie ze mną. A gdy przychodziły mnie odwiedzić, miały polecenie, aby mówić 
mało i tylko słowa konieczne. Inne siostry je kontrolowały, słuchając naszej rozmowy za drzwiami 
celi. Od czasu do czasu przełożona przysyłała do mnie jedną z trzech sióstr, które roznieciły całą tę 
wojnę z ojcem duchownym. Udawały, że mi współczują, a równocześnie starały się mnie 
przekonać, że to szatan wprowadził młodego szlachcica w Dzieło Boże oraz że on tylko gra 
świętego, a w rzeczywistości ulega temu, co światowe. Takie i jeszcze inne rzeczy opowiadały o 
nim, radząc mi, abym wróciła pod kierownictwo dawnego ojca, bo według nich, tylko w ten sposób 
mogę wyzwolić się z nieszczęść, które mnie spotkały. Od nich usłyszałam także inne rady: "Mówię 
ci w sekrecie, że jeśli tego nie uczynisz, zostaniesz uwięziona i ukarana surowymi pokutami przez 
całe życie". Wiele było tych rad, tak że nie sposób opisać wszystkie. Cierpliwie je wysłuchiwałam, 
po czym odpowiedziałam, że "nie wiem, czy człowiek, o którym mówicie, jest dobry czy zły, ale 
miłość i roztropność każą nie rozgłaszać plotek i nie czynić publicznego skandalu, bo jest on 
naszym bliźnim. Możecie go oddalić dyskretnie i z roztropnością, bez zniesławiania jego samego i 
Bożego Dzieła, które już rozpoczęło swą drogę dzięki temu, że właśnie on uzyskał u biskupa 
zatwierdzenie Reguł. Trzeba więc dużo roztropności. A jeśli chodzi o powrót do dawnego 
kierownika duchowego, to mam słuszne powody, które dyktuje mi sumienie, aby tego nie czynić". 
Słowa te sprawiły siostrom wiele przykrości, ponieważ bardzo starały się, abym zmieniła zdanie i 
przyjęła kierownictwo dawnego ojca, lecz ani ich rady, ani groźby nie były skuteczne. O wszystkich 
swych poczynaniach informowały ojca duchownego, który widząc, że nie osiągnęły oczekiwanych 
efektów, skierował do Scala o. Alfonsa de Liguori. Jego kazanie było przesadnym ukazywaniem, 
jak to wiele dusz uległo złudzeniom i zeszło z drogi prawdziwej modlitwy. Później wezwał mnie na 
rozmowę, lecz ja przeprosiłam go, wyjaśniając, że źle się czuję i nie mogę zejść do niego. W 
odpowiedzi na to przekazał mi list pełen pouczeń i przykładów dusz zatraconych z powodu 
duchowych złudzeń i przywiązań. W dwóch linijkach odpowiedziałam mu, że dziękuję za okazaną 
mi miłość. Od tej pory czułam się zupełnie pozbawiona jakiejkolwiek ludzkiej pomocy. W swoich 
lękach, wątpliwościach i pokusach złożyłam całą siebie w ramionach Bożej Opatrzności, czekając 
w czystej i ciemnej wierze na to, co Bóg osiągnie za pomocą tej walki. Byłam opuszczona, 
pozbawiona wszelkiego światła i pocieszenia, tak Boskiego jak i ludzkiego. 
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 Rozdział 12 
 
 O wzgardzie i niesławie, jakie dotknęły Dzieło Pana 
 i o publicznym oskarżeniu mnie o nieprawdziwość objawień 
 
 
Wszystkie uwagi, które docierały do mnie z zewnątrz powiększały moją wewnętrzną 

udrękę. Równocześnie wzmagały się oskarżenia i niemal w każdym kącie klasztoru rozmawiano na 
ten temat. W pokoju przełożonej, przy drzwiach zamkniętych odbywały się ciągłe narady, czytano 
listy ojca duchownego oraz o.Alfonsa, który stanął po jego stronie. Również krewni sióstr zostali 
włączeni w całą tę sprawę i w przekazywanie listów wychodzących z klasztoru. Wielu świeckich, 
którzy otaczali klasztor, wtajemniczono we wszystko, co się działo wewnątrz. Biskup i jego 
wikariusz otrzymywali nieprawdziwe informacje, wskutek czego Dzieło zostało bardzo 
zniesławione, a ja nazwana zostałam oszustką. Ludzie kochający klasztor pytali, co się dzieje. 
Przełożona i niektóre siostry długie godziny spędzały w rozmównicach, udzielając odpowiedzi. W 
ten sposób rozchodziły się opowieści, jakich nie sposób opisać. Wszyscy uważali, że młody 
szlachcic jest hipokrytą, ja fałszywą wizjonerką, a ojciec duchowny  człowiekiem rozsądnym i 
mądrym. W tym jednak przypadku zupełnie stracił roztropność, a szatan zaciemnił jego 
inteligencję. Udając się do Neapolu rozgłaszał w całym Zgromadzeniu Pobożnych Robotników i 
wśród kleru neapolitańskiego to, o czym mówiono w Scala. Dokładne informacje przekazał również 
penitencjarzowi Świętego Oficjum w Neapolu, kanonikowi, który był doradcą kardynała. Zrobił to 
dlatego, że siostry powiedziały mu, że kiedyś wyraziłam wolę rozmowy z nim o sprawach mojej 
duszy. Miał on na imię Giulio. Te nowinki krążyły po całym Neapolu, na każdym rogu ulicy 
mówiło się o mniszce i jej wizjach, plotki nie ominęły kapłanów, członków Zgromadzenia 
Pobożnych Robotników oraz ludzi świeckich, którzy mówili, że pierwszym fantastą i marzycielem 
jest sam kierownik duchowy, bo za bardzo mi wierzył. Czyż to nie on wcześniej rozgłaszał Dzieło i 
wychwalał tę, której zostało ono objawione? Kiedy Ks. Giulio usłyszał z jego ust tyle złego na mój 
temat, zapytał: "Jak to? Czyż to nie Wy zatwierdziliście Dzieło nowego Instytutu i wychwalaliście 
wszędzie tę siostrę? Uczyniliście wielkie zło”. To samo powtarzali współbracia z jego 
zgromadzenia. Pan dopuścił, że oszczerstwa rzucone na Dzieło i na moją osobę spadły na tego, 
który był ich autorem. Trwało to aż do jego śmierci. Narzekania i plotki doprowadziły do 
publicznego skandalu i do takiego zniesławienia Bożego Dzieła, że ani ojciec duchowny ani bracia z 
nowego zgromadzenia nie mogli pojawić się w mieście. Opowiadając o tym, że złudzeniem były 
wizje siostry, której Bóg powierzył Dzieło, ośmieszali siebie samych i rzucali cień na całą sprawę. 
Dlatego też podjęli wspólną decyzję usunięcia mnie z Dzieła, a Pan do tego dopuścił. Kierownik 
duchowy, do którego przyłączył się o. Alfons, miał napisać reguły dla sióstr oraz dla braci. W ten 
sposób chciano powiedzieć, że nie przypisuje się żadnej wartości Regule danej mi przez Pana, a ja 
już nic więcej nie mam do powiedzenia w tej sprawie. Kierownik duchowy pisząc reguły tak dla 
sióstr jak i dla braci, wiele dorzucił, np. szkaplerz oraz inne przepisy. Aby zatrzeć jakikolwiek ślad 
po Regule, przeze mnie napisanej, zmienił również tytuł, zastępując imię Najświętszego Zbawiciela 
wezwaniem Najświętszego Odkupiciela. Tę decyzję przyjęły tak siostry jak i o. Alfons, będący w 
jedności z kierownikiem duchowym (Zmiany nazwy Zakonu i Zgromadzenia dokonała Stolica 
Święta w 1749 roku, zatwierdzając reguły Redemptorystów i w 1750 - Redemptorystek. Matka 
Celeste nie miała w tym względzie dokładnej informacji). O. Wincenty Mannarini i ci, którzy 
dołączyli do niego, przyjęli Reguły objawione mi przez Pana, Konstytucje sformułowali według 
własnego widzenia, a swój Instytut nazwali Zgromadzeniem Najświętszego Sakramentu. Również 
o. Alfons de Liguori przyjął objawioną mi Regułę, natomiast Konstytucje ułożył według 
wskazówek ojca duchownego. Każdy z nich poszedł za tym, co uważał za słuszne i w ten sposób 
zniknęły różnice zdań.  
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W Regułach sióstr ojciec duchowny dokonał wielkich zmian. Do habitu dołączył szkaplerz 
koloru niebieskiego, taki jak peleryna. Mimo, że zachował napisane przeze mnie Reguły, wiele do 
niej dodał, aby móc powiedzieć, że klasztor nie żyje już według Reguł danych mi przez Pana. Były 
one tak ośmieszone w całej diecezji, że biskup ordynariusz nie zgodził się na to, aby stała się regułą 
sióstr. Również zniesławienie mnie jako tej, która napisała Reguły miało na to ogromny wpływ. I 
chociaż ojciec duchowny oraz siostry zapewniali, że odrzucili moje Reguły, a przejęli te, które 
napisał kierownik duchowy, to jednak biskup nalegał, aby klasztor powrócił do pierwotnej reguły 
św. Franciszka Salezego. Domagał się tego jeszcze przed moim odejściem ze Scala, a później 
chciał, aby siostry zmieniły także habit Najświętszego Odkupiciela. Musiały się dobrze natrudzić, 
aby go zachować i nie dokonywać następnej zmiany. Zwróciły się o pomoc do osób 
zaprzyjaźnionych, które mogły wstawić się za nimi u biskupa i w ten sposób udało się uzyskać 
zgodę na wprowadzenie w życie Reguł, które napisał ojciec duchowny. Ciągłe zmiany zmniejszały 
szacunek miaszkańców Scala do klasztoru. Było to bardzo upokarzające dla sióstr. To, co uczyniły 
wcześniej, z dyspozycji Pana, obróciło się przeciwko nim samym. Przecież w klasztorze było wiele 
sióstr, które otrzymały potwierdzenie, że Dzieło od Niego pochodzi, a nie jest moim wymysłem. 
Pan zapewniał je o tym wieloma cudami, które widziały na własne oczy, lecz namiętności zasłoniły 
im to, na co wskazywał  rozum. Było to dziełem szatana. Nie miały złych intencji, bo były to dobre 
siostry, ale w złym kierunku zwróciły swą  gorliwość. Na to wszystko pozwolił sam Pan, aby 
szacunek i chwała, jakimi na początku ze względu na Dzieło obdarzono mnie, klasztor oraz braci ze 
Zgromadzenia, zostały pogrzebane w obelgach i upokorzeniach. Trwało to przez wiele lat. 
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Rozdział 13 
 

O tym, jak Pan zrządził moje odejście z klasztoru bez mojej woli czy też starania się o to 
 
 
Wolą Bożą było moje odejście z klasztoru w Scala. Pan sprawił, że moja najmłodsza 

siostra, będąca jeszcze bardzo młodą i słabą w cnocie, widząc zachowanie się sióstr w stosunku do 
mnie, zaczęła przeżywać lęki i niepokoje. Przerażały ją opowieści o tym, że mam być uwięziona i 
upokorzona. Główną przyczyną decyzji o uwięzieniu mnie był list, który potajemnie chciałam 
wysłać do młodego szlachcica, prosząc go, aby już więcej do mnie nie pisał, ponieważ nie 
otrzymuję jego listów, a stają się one przedmiotem dyskusji, osądów i rozpalają ogień niezgody i 
złości wśród sióstr. Tym bardziej, że pisał on o wszystkim, co dzieje się w jego duszy, a to dawało 
im powody do okrutnych osądów i rozpalało szatański ogień. Siostry przejęły napisany przeze mnie 
list i to ostatecznie zadecydowało o uwięzieniu mnie. Młodsza siostra słyszała te wszystkie 
knowania i plany. Ogarniał ją lęk, tym bardziej, że jedna z sióstr nieroztropnie powiedziała jej, że 
jeśli nie przyjmę trzech warunków, jakie mi postawią, zostanę nie tylko uwięziona, ale także 
poddana okrutnym pokutom i karom. Te trzy warunki dotyczyły: po pierwsze - zrezygnowania z 
korespondencji z młodym szlachcicem; po drugie - podpisania własną ręką reguł napisanych przez 
ojca duchownego; po trzecie - złożenia ślubu, że kierownik duchowy sióstr będzie na zawsze moim 
ojcem duchownym. Widząc to wszystko i nie mając żadnej możliwości spotkania ze mną, bo było 
to zabronione, a na dodatek inne śledziły każdą, która zbliżała się do mnie, młodsza siostra 
powiedziała starszej, że nie potrafi już dłużej żyć w takim klasztorze i patrzyć, jak jej siostra umiera, 
traktowana w tak okrutny sposób. Chciała więc odejść i poinformować o wszystkim mojego ojca 
oraz prosić go, aby jakoś zaradził tej sytuacji. Starszej siostrze było bardzo przykro z tego powodu. 
Kierowana miłością Bożą próbowała ją pocieszyć i ulżyć w cierpieniu. Prosiła, aby tego nie robiła, 
ponieważ nie jest to cnotą, a Bóg sam pomoże mi w udrękach, gdyż cierpię z miłości do Niego i dla 
spraw, które są Jego chwałą.. Młodsza siostra była jednak tak mocno poruszona, że nic jej nie 
zdołało uspokoić. Zdecydowała udać się do przełożonej i powiedzieć, że nie chce pozostawać 
więcej w klasztorze. Poprosiła też o poinformowanie rodziców, że wraca do domu, bo lepiej będzie 
pozostać w rodzinie i tam służyć Bogu niż w tym miejscu oraz aby po nią przyjechali. Była tak 
zdecydowana, że przełożona pozwoliła jej na napisanie listu. Kiedy wiadomość ta dotarła do ojca, 
uznał on, że najlepiej będzie, jeśli pośle do Scala naszego brata jezuitę, cenionego w Towarzystwie 
Jezusowym za swą dobroć i wykształcenie. Miał on zobaczyć, co oznacza ta nowa wiadomość. 
Chciał, aby brat porozmawiał również z nami, starszymi siostrami, i dobrze rozpoznał sytuację 
najmłodszej siostry. Ojciec nasz był już w podeszłam wieku i bardzo chory, dlatego sam osobiście 
nie mógł przybyć. Kochał nas i szanował, dlatego chciał znać nasze zdanie odnośnie decyzji 
najmłodszej siostry. Kiedy brat przybył do Scala, poprosił przełożoną i przedstawił się, mówiąc, że 
jest rodzonym bratem trzech sióstr i że trzecia z nas chce wrócić do domu, a rodzina nie zna 
przyczyny jej decyzji. Poprosił też o możliwość osobistego spotkania z każdą z sióstr, aby w 
wolności i szczerości mógł porozmawiać i zrozumieć przyczynę tego nowego stanu rzeczy. 
Przełożona i dwie towarzyszące jej siostry odpowiedziały, że nie może z nami rozmawiać tak jak 
sobie życzy, tzn. osobiście, bez świadków, ponieważ według reguły muszą być obecne przy 
rozmowie dwie siostry. Tylko na takie spotkanie może udzielić pozwolenia. Wzburzyło to brata i 
powiedział, że przełożona ma prawo zwolnić je z tego punktu reguły, ponieważ chodzi o odejście z 
klasztoru, a on jest spowiednikiem i kaznodzieją. Widząc, że niczego nie osiągnie, zdecydował udać 
się do biskupa z prośbą o zezwolenie na rozmowę ze swoimi siostrami w konfesjonale. Przełożona 
natychmiast skierowała do biskupa list, prosząc go, aby nie wyraził zgody, ponieważ ona nie zgadza 
się na nasze spotkanie z krewnymi. Kiedy brat dotarł do biskupa, opowiedział to, co zaszło w 
klasztorze oraz że przełożona odmówiła mu widzenia się z nami. Wyjaśnił też, że to nasz rodzony 
ojciec wysłał go z Neapolu do Scala, ponieważ najmłodsza z córek napisała do niego, że chce 
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odejść z klasztoru. A ponieważ sprawa ta jest szczególnej wagi, prosi, aby biskup pozwolił mu 
usiąść w konfesjonale i wysłuchać swoje siostry. Chciał zrozumieć, dlaczego najmłodsza z nich 
podjęła taką decyzję. Jednak biskup odmówił mu, twierdząc, że w klasztorze nie ma zwyczaju, aby 
w konfesjonale zasiadał ktoś poza spowiednikiem zwyczajnym i tymi, którzy w określonym czasie 
są spowiednikami nadzwyczajnymi. Nie udzielało się pozwolenia na wyjątkowych spowiedników. 
Ta odpowiedź biskupa wywołała pewną podejrzliwość w moim bracie, który był człowiekiem 
roztropnym i praktycznym. Powiedział więc, że w takiej sytuacji nie pozostaje mu nic, jak tylko 
udać się w tej sprawie do Neapolu do kardynała Pignatelli. Biskup przywołał go jednak ponownie i 
nie tylko dał mu pozwolenie na spowiadanie, ale także napisał do przełożonej, aby nie sprzeciwiała 
się i wysłała nas na rozmowę z bratem. Tak też się stało. Kiedy jednak brat usiadł w konfesjonale i 
nie można nam już było odmówić możliwości spotkania z nim, siostry zaczęły spacerować w 
pobliżu, głośno rozmawiając i kpiąc sobie z nas. Nie reagowałyśmy na ich zachowanie w żaden 
sposób.  

Pierwsza udała się na rozmowę najmłodsza siostra, ta, która chciała opuścić klasztor. 
Opowiedziała o wszystkim, a kończąc, cała przerażona, wyraziła pragnienie odejścia, bo nie mogła 
już dłużej patrzeć na to, co mnie spotyka. Po niej poszła druga siostra. Ona dokładnie 
poinformowała brata o wszystkim, czego Pan tu dokonał, o tym, co potem nastąpiło, o swoich 
wątpliwościach, lękach i cierpieniach duchowych. On pocieszył ją i powiedział, aby czekała 
cierpliwie na Pana, bo On jest tym, od którego powinna się spodziewać i oczekiwać pomocy, nawet 
w tym, co zdaje się jej niemożliwe. Następnie poprosiła go o radę w sprawie trzech warunków, 
jakie zostały mi postawione, bo ona sama nie umiała rozpoznać woli Bożej. Brat wyraził swoje 
zdanie, mówiąc, że jeśli chodzi o pierwszy warunek, to nie powinnam pisać więcej do młodego 
szlachcica. Siostra powiedziała mu, że już do niego nie piszę i nie mam z nim żadnego kontaktu. 
Odnośnie drugiego warunku, dotyczącego podpisania Reguł, brat uważał, że powinnam postąpić 
tak jak wspólnota, to znaczy żyć według Reguł, które przyjęły siostry, niczego nie podpisując, 
ponieważ jestem niczym i ostatnią w tej wspólnocie, chcę tylko służyć Bogu i w świętej prostocie 
żyć tak jak wszystkie siostry. Trzeci warunek dotyczył ślubu, na mocy którego na ojca duchownego 
miałam wybrać tego, którego wskazują mi siostry. Brat uważał, że taki ślub jest wbrew wszelkiej 
sprawiedliwości i zrobiłabym wielki błąd zgadzając się na niego. Jego zdaniem powinnam 
powiedzieć siostrom, że zadowolę się spowiedzią u zwyczajnego spowiednika klasztoru. Radził mi, 
abym w rozmowach z nim ograniczyła się do samej spowiedzi i nie  poruszała tego, co dotyczy 
kierownictwa duchowego, żyjąc w milczeniu do czasu, kiedy Pan otworzy przede mną inną drogę. 
Według niego nie powinnam absolutnie zgodzić się na kierownictwo ojca duchownego klasztoru i 
źle zrobiłam, że nie porzuciłam go już na samym początku, kiedy pojawiły się trudności i 
wątpliwości. W rozmowie z nami brat chciał się dowiedzieć, czy również my dwie mamy zamiar 
odejść z klasztoru, jak nasza najmłodsza siostra. My jednak uważałyśmy, że ucieczka od krzyża i 
cierpienia nie jest wolą Bożą. Nie mogłyśmy same podejmować decyzji, chciałyśmy czekać na 
pomoc od Pana i poznać Jego rozporządzenia. Brat odjechał do Neapolu, aby przekazać ojcu, że 
tylko najmłodsza z nas chce odejść i trzeba po nią przyjechać. 
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Rozdział 14 
 

O tym, jak siostry poinformowały ojca duchownego o wszystkim, co się wydarzyło  
i o decyzji najmłodszej z nas; 

o tym, jak osobiście przybył on do Scala i zarządził kapitułę, na której - z woli Bożej -  
zdecydowano usunąć z klasztoru mnie i moje siostry 

 
 
Po powrocie do Neapolu brat udał się do domu rodzinnego i przekazał ojcu to, co uważał 

za słuszne. Kierując się roztropnością nie powiedział o zasadniczym motywie odejścia naszej 
siostry, lecz że trzeba ją zabrać, bo jest bardzo młoda, słaba w cnocie, a klasztor jest wymagający i 
dla niej zbyt ciasny. Lepiej będzie, gdy znajdzie się ona w innym miejscu, gdzie na miarę własnych 
sił żyć będzie w pokoju serca. Ojciec zdecydował, że bracia pojadą do Scala i przywiozą ją najpierw 
do domu, aby sam mógł usłyszeć, jakie są jej pragnienia i dopiero wtedy planować jej przyszłość. 
Tak więc jeden z braci przyjechał do klasztoru i poinformował przełożoną, że chce zabrać swoją 
siostrę. 

W międzyczasie siostry wysłały gońca do ojca duchownego z listem opisującym ostatnie 
wydarzenia związane z wizytą naszego brata jezuity. Na tę wiadomość przybył on natychmiast do 
Scala, aby być obecnym we wszystkim, co nastąpi. Obawiał się, że po odejściu młodsza siostra 
wyjawi naszemu ojcu całą prawdę o mojej sytuacji, o trudach i prześladowaniach. Wiedział, że 
ojciec bardzo mnie kocha i szanuje. Zrodziła się więc w nim myśl, że lepiej będzie, gdy zostanę 
usunięta z klasztoru. W tym celu zwołano radę, na której ojciec duchowny i siostry zastanawiali się, 
jak to zrealizować. Postanowiono zwołać kapitułę, na której zostaną mi zaproponowane trzy wyżej 
opisane warunki: nie pisać do młodego szlachcica, podpisać reguły, które zredagował ojciec 
duchowny i złożyć ślub, że on będzie moim przewodnikiem duchowym. Jeśli odrzucę chociaż jeden 
z nich, będę musiała opuścić klasztor. Dobrze to wszystko zaplanowano, zanim jeszcze najmłodsza 
siostra odeszła od nas. Obawiano się, że gdy ojciec dowie się całej prawdy, będzie za wszelką ceną 
starał się o zabranie mnie z klasztoru. Za radą kierownika duchowego siostry zdecydowały, że lepiej 
będzie, jeśli one same wyrzucą mnie z klasztoru. Zwołano kapitułę, na którą ja również zostałam 
wezwana. Przełożona przedstawiła mi trzy warunki, mówiąc, że sprzeciwienie się któremukolwiek 
z nich oznacza odejście z klasztoru razem z siostrą, która już taką decyzję podjęła i właśnie wraca 
do domu ojca razem z bratem. Na to odpowiedziałam, że jeśli chodzi o pisanie do młodego 
szlachcica, to nie widzę takiej potrzeby i nie będę tego robić. Druga sprawa dotyczyła podpisania 
reguł. Odpowiedziałam, że jestem najmniejsza i ostatnia wśród zakonnic i nie wypada nawet, abym 
je miała podpisywać, przyjmę je więc tak jak inne siostry i będę według nich żyć. Co do trzeciej 
sprawy, odnośnie ślubu poddania się kierownictwu wskazanego ojca, powiedziałam, że pod 
żadnym warunkiem tego nie uczynię, ze względu na bardzo mocny wyrzut sumienia, który mnie 
powstrzymuje od takiego ślubu. Wtedy przełożona w imieniu całej kapituły ogłosiła usunięcie mnie 
z klasztoru, mówiąc że nie byłoby dobrze otwierać wiele razy drzwi klasztoru, więc najlepiej 
będzie, jeśli odejdę razem z najmłodszą siostrą. Dodała, że cała kapituła chce przyjąć reguły dane 
przez sługę Kościoła. Wyjaśniła jeszcze, że do habitu dołożył on szkaplerz i to, co uważał za 
słuszne, a wszystkie siostry są zgodne przyjąć jego propozycję. Jeśli więc nie podpiszę własną ręką 
tych reguł i nie złożę żądanego ode mnie ślubu, ona w imieniu całego klasztoru usuwa mnie z 
niego.  

Rozpoznałam w tym wolę Bożą i bez tłumaczenia przyjęłam decyzję usunięcia mnie z 
klasztoru. Wcześniej dużo modliłam się, aby Pan pozwolił mi zrozumieć znaczenie tej strasznej 
burzy i czego oczekuje ode mnie. Odprawiłam nowennę do św. Wincentego Ferreri prosząc, aby 
Pan uciszył tę burzę, wprowadził pokój do mojego serca oraz abym mogła wejść na bezpieczną i 
pewną drogę duchową, składając moją duszę w ręce dobrego przewodnika duchowego. Pan ze 
względu na swe słuszne wyroki zrządził, że w ostatnim dniu nowenny opuściłam klasztor. Taka 
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była Jego wola. Starsza siostra, która bardzo mnie kochała, słysząc, że zostałam wyrzucona z 
klasztoru, również zdecydowała się odejść ze mną. Zwróciłam się wtedy do przełożonej z prośbą o 
udzielenie mi pozwolenia na napisanie listu do naszego ojca, ponieważ nie wiedział on o tym, co 
działo się w klasztorze i posłał brata tylko po najmłodszą z nas. Napisałam wtedy bardzo krótki list 
następującej treści: 

 
"Najdroższy Panie Ojcze, 
Chcę cię zawiadomić, że moje dobre współsiostry ze względu na moje niedoskonałości 

usunęły mnie z klasztoru i chcą, abym odeszła. To wszystko stało się z woli Bożej. Proszę cię, abyś 
znalazł klasztor, który nas przyjmie i pozwoli nam pozostać tak długo, jak Bóg zechce, bo nie jest 
dobrze, abyśmy pozostawały w świeckim domu. Proszę cię, abyś się nie martwił, bo Bóg o 
wszystko się zatroszczy. Pobłogosław mnie. Całuję twoje stopy". 
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Rozdział 15 
 

O odejściu z klasztoru i o tym, co się wydarzyło później 
 

 
Nasz brat, który przybył po najmłodszą siostrę, znajdował się w tym czasie w Scala. Nie 

wiedział o decyzjach ostatnich dni dotyczących mojego odejścia. Nowości te zaniepokoiły go tym 
bardziej, że również ojciec nie wiedział o niczym, a na dodatek teraz był chory i leżał w łóżku. 
Wysłał więc do Neapolu posłańca z listem od siebie i z listem, który ja napisałam oczekując 
odpowiedzi ojca. Myślał też o jego smutku, który na pewno ogarnął go, gdy dowiedział się o 
cierpieniach córek. 

Po kapitule siostry nakazały mi, abym pozostała we własnej celi aż do opuszczenia 
klasztoru. Żadna z sióstr nie mogła ze mną rozmawiać ani mnie odwiedzać. Przestrzegano tego 
bardzo surowo, bo tak nakazał ojciec duchowny. Te, które podzielały jego zdanie i stały się 
przyczyną wszystkich trudności, były teraz jakby oszołomione, blade i niespokojne. Te zaś, które 
były bez winy, lecz zostały pociągnięte przez przełożoną i ojca duchownego, płakały nieustannie. 
One stanowiły większość, lecz nie miały odwagi powiedzieć ani słowa. 

Myśląc o cierpieniu, jakie nas spotkało i jakie przeżywamy w klasztorze, rozważywszy 
całą sytuację, nie czekając na posłańca i odpowiedź ojca, brat zdecydował udać się do przełożonej i 
powiedzieć jej, że następnego dnia o świcie zabiera wszystkie trzy siostry. Przełożona 
odpowiedziała mu, że owszem, ma takie prawo, ale nie możemy odejść w habicie, jaki nosi się w 
tym klasztorze, dlatego powinien postarać się o ubranie dla nas. Nie było to łatwe, ponieważ nie 
znał nikogo w tym mieście, jego dom był w Neapolu, a na dojazd i powrót tam potrzeba było trochę 
czasu. Ostatecznie udał się do kapelana klasztoru, dobrego staruszka, który wiedział o wszystkim. 
Kapłan ten, współczując mu bardzo, obiecał, że w jednym z klasztorów znajdujących się na terenie 
Scala pożyczy trzy habity. Nie tylko sam zechciał udać się po nie, ale także zaproponował, abyśmy, 
jeśli chcemy, skorzystały z gościnności jego domu, póki nie przyjdzie odpowiedź z Neapolu. Co 
więcej, chciał nam towarzyszyć w podróży do klasztoru, który miał nas przyjąć. Tak też się stało.  

Następnego ranka, zanim wzeszło słońce, około godziny szóstej, w drugim dniu 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 1733 roku, kapelan wraz z bratem, który zdobył dla nas 
habity, przyszli do klasztoru. Zdjęłyśmy nasze habity i włożyłyśmy te, które zostały pożyczone w 
klasztorze św. Cataldo u sióstr benedyktynek. Następnie udałyśmy się przed Najświętszy 
Sakrament i tam złożyłam całą siebie w Boże ręce, oddając się woli Pana, aby uczynił ze mną to, co 
się Jemu podoba. Przy drzwiach klasztoru pożegnałyśmy przełożoną, całując jej ręce, i prawie 
wszystkie siostry, obejmując każdą bez wyjątku. Polecając się ich modlitwom w milczeniu 
wyszłyśmy z klasztoru. Większość sióstr płakała, bo nie miały one żadnego udziału w tych 
wydarzeniach, były jednak przymuszone przez ojca duchownego do zajęcia takiej postawy. Te, 
które stały się przyczyną niepokojów i cierpienia, milczały blade jak cień.  

W domu kapelana zatrzymałyśmy się do następnego dnia. Około południa przyszedł 
wikariusz Scala, zachęcając nas do powrotu do klasztoru, obiecując, że wstawi się za nami zarówno 
u biskupa jak i u ojca duchownego, jeśli przeprosimy siostry i ojca. Odpowiedziałam mu, że już jest 
zbyt późno na powrót i taka decyzja wydaje mi się nierozsądna. Należało się wcześniej dobrze 
zastanowić, a potem działać. Powiedziałam mu także, że w tym co się stało, widzę wolę Bożą. 
Dorzucił jeszcze, że ojciec duchowny uważa, że niepotrzebnie zatrzymałyśmy się w Scala, jeśli nie 
miałyśmy zamiaru wrócić do klasztoru. Odpowiedziałam, że opuścimy to miasto wtedy, kiedy Pan 
zechce. 

Obydwie moje siostry odchodziły z klasztoru w ogromnym przerażeniu, szczególnie 
starsza, która ciągle oglądała się za siebie, bo zdawało się jej, że ktoś ją śledzi. W klasztorze siostry 
nieustannie chodziły za nią i śledziły każdy jej krok. Sama powiedziała, że gdyby dłużej trzeba było 
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pozostawać w tej strasznej sytuacji, chyba oszalałaby. Bardzo mocno została dotknięta jej 
wyobraźnia. Tak rozporządził Pan. 
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Rozdział 16 
 

O podróży do klasztoru w Nocera di Pagani 
 

 
Po otrzymaniu listów ode mnie i od brata, ojciec bardzo się zaniepokoił. Choroba i jego 

własne kłopoty już wcześniej przynosiły mu wiele cierpienia, a teraz doszły jeszcze problemy 
córek. Przyjął jednak to wszystko jako Boże zrządzenie, bo był on dobrym chrześcijaninem i służył 
Bogu. Szukał więc natychmiast jakiegoś rozwiązania. Wezwał najstarszego syna i posłał go do 
Nocera di Pagani, miasteczka oddalonego od Neapolu o około dwadzieścia mil. Miał tam wielu 
mądrych i dobrych przyjaciół, na których pomoc mógł liczyć. Brat miał dowiedzieć się, czy któryś 
z istniejących tam klasztorów nie zechciałby nas przyjąć na trzy miesiące, póki on nie znajdzie 
miejsca bardziej odpowiedniego na stały pobyt. Przez posłańca przekazał nam to, co zdecydował i 
prosił, abyśmy nie opuszczały klasztoru, póki nie przyjedzie najstarszy brat. Wtedy obydwaj bracia 
zawiozą nas prosto do klasztoru w Nocera, jeśli ten zgodzi się nas przyjąć. Nasz ojciec miał jeszcze 
jedno pragnienie: abyśmy przyjechały na kilka dni do domu rodzinnego. Byłoby to pocieszeniem 
dla niego wśród wielu trosk, które teraz nękały go z powodu choroby i innych kłopotów. My jednak 
nie uważałyśmy, że trzeba pojechać do domu, lecz prosto do klasztoru; i tak uczyniłyśmy.  

Następnego ranka opuściłyśmy Scala, schodząc z gór do Amalfii. Istniał tam  klasztor 
Przenajświętszej Trójcy założony dla szlachcianek tego miasta. Mniszki tego klasztoru, gdy tylko 
dowiedziały się o naszym przybyciu, zainteresowane bardzo tym, czego Pan dokonał w Scala, 
posłały do nas z pozdrowieniem swego prokuratora i zaoferowały nam swój dom gościnny. Od 
wikariusza ze Scala, który był ich spowiednikiem nadzwyczajnym, od samego początku wiedziały 
o Dziele Pana i ceniły je. Tą samą drogą dowiedziały się o niektórych problemach, jakie potem 
nastąpiły. Możliwość zatrzymania się w ich hospicjum, które przylegało do klasztoru, była 
szczególnym znakiem Bożej Opatrzności, ponieważ nie znałyśmy nikogo w tym mieście. 
Przyjęłyśmy tę propozycję jako dar od Pana, który w ten sposób zaradził naszej konkretnej 
potrzebie. Byłyśmy naprawdę ubogie i nie miałyśmy żadnych pieniędzy ani my, ani brat. 
Dysponowałyśmy sumą, która wystarczyłaby na podróż jedną bryczką. Tak więc Boża Opatrzność, 
bez żadnego naszego starania się, zatroszczyła się o to, co było nam konieczne. W Amalfii 
pozostałyśmy przez dziesięć dni. Siostry okazały się dla nas bardzo gościnne i delikatne. Po 
opuszczeniu klasztoru w Scala czułam się zupełnie wyczerpana, chora i słaba. Tutaj zaczęły 
powracać mi siły fizyczne. Miejsce, które Pan nam wybrał, znajdowało się w pobliżu morza. Jego 
powietrze i odzyskany spokój duszy przywróciły mi siłę.  

Obok hospicjum znajdował się kościół sióstr, do którego chodziłyśmy na Mszę świętą i do 
Komunii świętej. Tam czekałyśmy na najstarszego brata, który miał nas zawieść do klasztoru w 
Nocera di Pagani, gdzie Pan przygotował nam miejsce. Tymczasem siostry oraz przełożona tego 
klasztoru bardzo mnie polubiły, nalegały nawet, abym została ich przełożoną, a one gotowe były 
przyjąć habit i regułę Nowego Instytutu. Nie zgodziłam się jednak na taką zmianę, ponieważ nie 
wiedziałam, czy jest ona wolą Bożą. Musiałam mocno się sprzeciwić, aby powstrzymać siostry od 
pisania do Rzymu w sprawie przyjęcia mnie do siebie.  

Cała okolica pełna była wiadomości na mój temat. Nie było chyba ani jednego miejsca, 
gdzie nie mówiło się o tym, że jestem nawiedzona. Lecz im więcej o mnie mówiono, tym bardziej 
siostry prosiły, abym zgodziła się pozostać z nimi, bo chcą przyjąć Nową Regułę i być przez mnie 
prowadzone po drodze duchowej. Nie mogłam się jednak na to zgodzić, ponieważ nie widziałam w 
tym Bożej woli. Wydawało mi się, że Pan chce, abym żyła w poniżeniu i we wzgardzie oraz abym 
czekała na wyraźny znak Bożej woli, bo bez tego nie jest dobrze wyrażać zgodę na przełożeństwo 
czy jakieś inne zadanie związane z kierowaniem dusz. Dlatego zdecydowanie odrzuciłam ich 
propozycję. 
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W tym czasie zapragnęłyśmy zobaczyć kościół św. Andrzeja Apostoła, gdzie spoczywa 
jego święte ciało, z którego wypływa - ku wielkiemu zdziwieniu wiernych - drogocenna ciecz, 
jakby pachnący balsam. Tam wyspowiadałyśmy się i przyjęłyśmy Komunię świętą. Nawiedzenie 
tego kościoła było dla nas wielkim pocieszeniem, a mnie Pan umocnił tam w sposób bardzo 
szczególny, dając mi wewnętrzne mocne światło. Od dawna czułam się opuszczona i osamotniona 
w duchu, odczuwałam lęk i wątpliwości dotyczące mojej wewnętrznej drogi. To wszystko dręczyło 
mnie bardzo. Wtedy Pan zechciał mnie umocnić i pocieszyć. Podczas Mszy Świętej w  kaplicy 
świętego Apostoła, Pan ukazał mi piękną drogę, która zaczynała się na ziemi, ale sięgała nieba. Na 
początku pełna była cierni i krzyży, lecz im bardziej zbliżała się do końca, stawała się szeroka, 
jasna, przyjemna. Zdawało mi się, że widziałam Niebo. Przebywałam ją nie tyle idąc, co raczej 
frunąc, niesiona mocą samego Boga, w towarzystwie wielu wybranych dusz, które szły za mną. 
Zrozumiałam, że byli to ci, którzy mieli zostać zbawieni z moją pomocą. Zrozumiałam również i to, 
że Pan chce się mną posłużyć w wielu swych dziełach dla zbawienia dusz. Dodało mi to trochę 
odwagi, ale później znów powróciło poczucie opuszczenia i osamotnienia. 

Tymczasem przyjechał starszy brat, który posłany przez ojca, udał się wcześniej do Nocera 
di Pagani, aby w tym miasteczku wśród przyjaciół poradzić się w naszej sprawie. Istniało tam kilka 
klasztorów, spośród których jeden, nie będący klauzurowym, uważali oni za najlepszy dla nas na te 
trzy miesiące. Było to konserwatorium dla sierot, dobrze stojące finansowo, o odpowiedniej liczbie 
pomieszczeń, zamieszkiwanych przez siostry i sieroty, którymi się opiekowały. Razem było ich 
dwadzieścia cztery, lecz znalazło się miejsce również dla nas. Kierowały nim trzy osoby: stałym 
kierownikiem konserwatorium był tamtejszy proboszcz, a dwie pozostałe były osobami świeckimi: 
D. Nicolo Villani, lekarz, człowiek bardzo wykształcony i szanowany w mieście, przyjaciel mojego 
ojca; drugi to Francesco Antonio Salvati, człowiek mądry i dobry przyjaciel. Kiedy brat 
opowiedział im o nas, z radością zgodzili się dać nam schronienie, chociaż i tam dotarły wieści o 
naszych kłopotach. Natychmiast zdecydowałyśmy się na wyjazd, chociaż z woli Bożej siostry 
bardzo cieszyły się naszą obecnością. Następnego ranka o godzinie szóstej wyruszyłyśmy w drogę 
przez morze do Salerno, a stamtąd już bezpośrednio karocą do Nocera di Pagani, miejscowości 
odległej od Neapolu o 26 mil. Za pozwoleniem miejscowego biskupa ordynariusza, ku naszej 
wielkiej radości i pocieszeniu, zostałyśmy przyjęte przez siostry i kierujących tym konserwatorium. 
Mówili oni, że to sam Bóg przyprowadził nas jak trzech aniołów z nieba, bo klasztor ten znajdował 
się obecnie w wielkiej potrzebie. 
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Rozdział 17 
 

O przybyciu do tego klasztoru w Nocera, 
o tym jak na nowo założyłyśmy habit Najświętszego Odkupiciela 

  
 
W kilka dni po naszym przybyciu do klasztoru w Nocera di Pagani odwiedził nas młody 

szlachcic. Przyniósł on napisaną przez mnie księgę Reguł, którą z woli Bożej zachował u siebie, nie 
chcąc oddać jej ojcu duchowemu w Scala gdy zaczęły się problemy. Sprawił to sam  Pan, ponieważ 
Reguły były potrzebne później dla nowej fundacji, chcianej przez Niego, o której napiszę na 
dalszych stronicach. Widząc nas w habitach benedyktynek, a nie w habitach Najświętszego 
Odkupiciela, zapytał o przyczynę tej przemiany. Opowiedziałam mu wówczas o tym, jak 
zostałyśmy pozbawione naszych habitów i przywdziałyśmy pożyczone, które trzeba będzie oddać. 
Miałyśmy jednak pewną trudność. Nasz ojciec staruszek nie mógł nam teraz pomóc materialnie, bo 
chociaż nasz dom rodzinny nie był biedny, to właśnie w tym okresie przeżywał trudności związane 
z chorobą i niedostatkiem. Na dodatek siostry w Scala nie tylko nie dały nam ani grosza na drogę, 
ale nie zwróciły również tego, z czym wstąpiłyśmy: pościeli, łóżek, skrzyń, które wzięłyśmy z 
ojcowskiego domu. Czułyśmy się jednak bardzo szczęśliwe, bo bieda, jaka nas spotkała, upodobniła 
nas do naszego Oblubieńca Jezusa Chrystusa. Młody szlachcic dał nam kilka cekinów z czystego 
złota (dawna moneta), dzięki czemu mogłyśmy uszyć habit i peleryny oraz zakupić jeszcze inne 
niezbędne przedmioty. Jak prawdziwe uczennice Jezusa Chrystusa przywdziałyśmy uszyty z 
jałmużny habit Najświętszego Odkupiciela. Fakt, że nikt nie sprzeciwił się zmianie habitu, ani 
biskup, ani kierujący konserwatorium, odczytałyśmy jako cudowny znak świadczący również o 
tym, że jest to dziełem Boga. Nie miałyśmy żadnych trudności, chociaż wszyscy wiedzieli o naszej 
przeszłości i o tym, że uważano mnie za wizjonerkę, tym bardziej, że Nowe Reguły nie zostały 
jeszcze zatwierdzone przez Stolicę Świętą. Znając wszystkie te sprawy, biskup wyraził zgodę na 
włożenie habitu Najświętszego Odkupiciela, co więcej, sam osobiście złożył nam serdeczną wizytę. 
To wszystko było dziełem Bożej Opatrzności. 

Nie miałyśmy jeszcze łóżek i pościeli, lecz mieszkające tu siostry udostępniły nam swoje, 
do czasu, gdy dobrzy i pobożni ludzie wyposażyli nas w konieczne rzeczy: sienniki, prześcieradła, 
poszewki i to, co nakazywały reguły. Wszystko otrzymałyśmy od Pana w cudowny sposób, 
ponieważ nikomu nie mówiłyśmy o naszych potrzebach ani nikogo nie prosiłyśmy o nic. 
Napełniało mnie to wielką radością i pocieszeniem, ponieważ wydawało mi się, że w ten sposób 
urzeczywistniają się we mnie owoce życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, już nie w słowach, lecz 
w czynach i prawdzie. I tak jak najpierw Pan dał mi Reguły w słowach, tak teraz realizują się one w 
samej istocie, w moim życiu. Zewsząd doświadczałam ubóstwa, wzgardy ludzi, prześladowania, 
wewnątrz czułam się bardzo osamotniona i opuszczona, a nawet chora na ciele, pełna wątpliwości i 
lęków. Szatan tysiącem pokus uderzał w łaski, którymi obdarzył mnie Bóg. Czasem myślałam, że 
był to tylko sen i że Bóg mnie opuścił ze względu na moją małość. Często więc przebywałam w celi 
albo w chórze na modlitwie, prosząc Boga o Jego Boskie światło. Nie chciałam przed nikim 
otwierać swojego wnętrza, bo też nikogo tu nie znałam, tym bardziej, że publicznie mówiło się o 
mnie jako o fałszywej wizjonerce. Trwałam więc w surowym milczeniu, aby nie pogłębić jeszcze 
bardziej swych wątpliwości. Nie decydowałam się na wybór kierownika duchowego, ponieważ nie 
znałam tutaj nikogo. Milczałam i modliłam się do Pana. 
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Rozdział 18 
 

O tym, jak trwając w wyżej opisanym stanie zostałam wybrana przez biskupa 
na przełożoną tego klasztoru, 

 jak mocą świętego posłuszeństwa przyjęłam ten urząd  
 oraz o przemianie sióstr, jakiej Pan dokonał za moim pośrednictwem 

 
 
W czasie kiedy trwałam w tej niepewności ducha, w sercu miejscowego biskupa i 

kierujących klasztorem Pan obudził pragnienie zreformowania go. Klasztor ten był bardzo 
zaniedbany przez poprzednie przełożone. Życie sióstr było bardzo smutne, bo z tego, co powinno 
świadczyć o ich przynależności do Chrystusa pozostały im tylko: imię i habit. Nie żyły według 
reguł i chociaż nosiły habit dominikański, panowała tu całkowita samowola, nie było żadnego śladu 
życia zakonnego. Siostry utrzymywały bardzo bliskie kontakty z okolicznymi mężczyznami, nie 
brakowało nawet pewnych niewłaściwych przyjaźni i rozluźnienia obyczajów, co było skandalem 
w całej okolicy. Żadna nie była posłuszna przełożonej, co więcej, jedna z sióstr nawet rozmyślała 
nad sposobem pozbycia się jej i to przez otrucie. Nie szanowano jej, źle ją traktowano, oskarżano 
publicznie. To wszystko dopuścił sam Pan, ponieważ na początku swego zarządzania wspólnotą 
również ona popełniła wiele błędów, pozwalając sobie na wieczorne wyjścia z klasztoru, zabieranie 
do towarzystwa innych sióstr, z którymi razem odwiedzała domy świeckich przyjaciół. Klasztor ten 
miał bardzo dobrą sytuację materialną. Roczne wpływy były tak duże, że zaspokajały wszystkie 
potrzeby klasztoru, a nawet było ich więcej. Dlatego siostry, mimo iż klasztor przeznaczony był dla 
sierot, a według zwyczaju powinny były na ten cel zbierać jałmużnę, nie robiły tego. Przełożona 
dopuściła do takich nadużyć przez zbytnią prostotę i ignorancję. Wyjścia sióstr stawały się coraz 
bardziej szkodliwe, gdyż czuły, że mogą nie wracać na noc, nie prosząc nawet o pozwolenie. 
Czasem uciekały, kryjąc się przed przełożoną. Wywołało to skandal w okolicy, a biskup i kierujący 
konserwatorium nie wiedzieli, jak temu zaradzić. Mówili, że to Bóg przysłał mnie tutaj, abym 
pomogła zagubionym siostrom. Uważali nawet, że cierpienia, jakie mnie spotkały, pochodziły od 
Pana, bo on chciał, abym odeszła z tamtego klasztoru i pomogła tutejszym siostrom powrócić do 
świętej służby. Nie byłam jednak pewna, czy wolą Pana jest, abym związała się z tym klasztorem 
jako przełożona, ponieważ siostry należały do innego instytutu, a ja powołana byłam do Dzieła 
Najświętszego Odkupiciela. Miałam więc wątpliwości, co do przyjęcia przełożeństwa, tłumaczyłam 
się tym, że przyszłam tu tylko na trzy miesiące, aby potem udać się do miejsca stałego pobytu, tam 
gdzie Bóg mnie chce. Słowa te nie były skuteczne. Biskup i kierownicy konserwatorium osobiście 
przybyli i użyli tak wielu silnych argumentów, że uległam ich prośbom. Biskup polecił mi przyjęcie 
przełożeństwa na mocy posłuszeństwa, nie pozwalając na żadne preteksty i tłumaczenia, bo uważał, 
że taka jest wola Boża. W imieniu Boga zapewnił nas, że zobowiązuje mnie do przełożeństwa tylko 
na trzy lata, potem mogę odejść albo pozostać według mojej wolnej decyzji. Pozwolił mi zachować 
swój habit i w nim pełnić funkcję tutejszej przełożonej. Dał mi też władzę, na mocy której mogłam 
podjąć odpowiednie kroki w stosunku do nieposłusznych sióstr. Był tutaj bowiem zwyczaj karania 
nieposłusznych sióstr odosobnieniem albo odesłaniem z klasztoru. Wszystkie siostry były obecne, 
gdy przekazywał mi tę władzę. Wszystkie też zobowiązały się do posłuszeństwa, bo słowa biskupa 
napełniły je lękiem. Dotychczasowa przełożona, która z woli Bożej wiele ostatnio wycierpiała od 
sióstr, od dłuższego czasu myślała o odejściu z tego klasztoru. Tego dnia uklękła przede mną i 
prosiła, abym przyjęła proponowaną mi funkcję, ponieważ ona nie jest w stanie dłużej jej pełnić i 
chce odejść do innego klasztoru. Zrozumiałam wtedy, że trzeba pochylić czoło i przyjąć trud 
przełożeństwa. Wszelkie okoliczności potwierdzały wolę Bożą, dlatego zgodziłam się przyjąć urząd 
przełożonej tego klasztoru. Na wikarię biskup wyznaczył moją starszą siostrę. Z Bożej woli siostry 
bardzo mnie pokochały, a ja starałam się jak najdelikatniej podchodzić do nich, roztropnie 



 113 

zapraszać do rozmowy i dyskretnie badać stan ich ducha. Każda z nich odsłaniała swą duszę i rany, 
jakie nosiła w sobie, same opowiadały o swych lekkomyślnych czynach. Z miłością i delikatnością 
starałam się im pomagać. Zaproponowałam również, że sama poprowadzę ćwiczenia duchowe, 
ponieważ nie wiedziałam, czy znajdę wśród miejscowych spowiedników kapłana gorliwego i o 
głębokim życiu duchowym. Nie prosiłam o pomoc biskupa, bo wiedziałam, że miejscowi księża są 
uprzedzeni do tego klasztoru. Zaczęłam więc prowadzić z nimi medytacje o wiecznych prawdach i 
głosić potrzebę pokuty. Dotykało to ich twardych serc. Same zaczęły nawet szukać spowiednika 
nadzwyczajnego. Wtedy zwróciłam się do biskupa z prośbą, aby przysłał nam jakiegoś kapłana, 
dobrego sługę Bożego. Był nim pewien ojciec z zakonu św. Franciszka a Paolo, człowiek znany z 
dobrego życia. Po tej spowiedzi siostry w bojaźni Bożej rozpoczęły nową drogę. Postanowiłam też 
zmienić obowiązki sióstr ustalone przez dawną przełożoną. Zadanie furtianki powierzyłam wikarii, 
którą była moja siostra i dwom innym tutejszym zakonnicom, prowadzącym dobre, przykładne 
życie. Zostały zamknięte kraty i drzwi, a do rozmównic siostry nie schodziły same, lecz zawsze w 
towarzystwie drugiej, w tym celu wyznaczonej. Z dużym trudem eliminowało się niewłaściwe 
przyjaźnie z ludźmi z zewnątrz, lecz z łaską Bożą wszystko dało się zrobić. W klasztorze zapanował 
ład, rozpoczęło się życie wspólnotowe, a siostry były wierne regułom zakonnym. Do dzisiaj, dzięki 
łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzieje się w nim dobrze. Tak jak do tej pory klasztor znany 
był ze skandali, tak teraz głośno było o przemianie, jaka się dokonała. Wiele osób szukało u mnie 
rady w sprawach dotyczących życia duchowego. Pojawił się też pewien młody człowiek, który od 
wielu lat prowadził skandaliczne życie. Jeden z kierujących konserwatorium starał się bardzo o 
przyprowadzenie go do klasztoru, aby nas poznał i zechciał porozmawiać. Rzeczywiście udało mu 
się, a kiedy ten zaczął opowiadać o sobie, Bóg przemienił jego serce do tego stopnia, że obiecał 
zmienić życie. Wyspowiadał się, porzucił dawne grzeszne praktyki, stał się człowiekiem modlitwy, 
a jego życie od tej pory stało się dobre i przykładne. Prosił mnie także o kierownictwo duchowe na 
czas mojego pobytu w tym mieście. Do dzisiaj buduje wszystkich swą postawą. Podczas gdy Pan, 
tutaj w Nocera, rozlewał swe miłosierdzie na wiele serc, przybył do nas miejscowy biskup z listem 
napisanym własnoręcznie przez ojca duchownego sióstr w Scala. Dowiedziawszy się, że jesteśmy 
na terenie jego diecezji, uważał za słuszne poinformować go, że jesteśmy włóczęgami, które 
przeszły przez wiele klasztorów, dlatego lepiej będzie wypędzić nas z terenu diecezji, abyśmy nie 
wyrządziły szkody istniejącym tu klasztorom. Chciał przekazać tę wiadomość ze względu na 
szacunek do miejscowego biskupa. Nie wiedział, że ten również darzy nas dużym zaufaniem. Zaraz 
po otrzymaniu listu biskup przekazał go nam przez swojego sekretarza, abyśmy mogły zapoznać się 
z jego treścią. Czytając natychmiast rozpoznałam charakter pisma ojca duchownego, lecz nie 
pozostało mi nic jak tylko się uśmiechnąć. List ten nie zmienił stosunku biskupa do nas, co więcej, 
biskup powiedział: "Teraz naprawdę widzę, że to Pan wystawia na próbę te dobre zakonnice i że 
szatan prześladuje je przez ludzi". W odpowiedzi podziękował za wiadomości i powiedział, że jego 
doświadczenie jest zupełnie przeciwne, a Wirgiliusz chociaż jest uprzejmy, okazał się kłamcą. 
Pozwolił sobie na takie sformułowanie, ponieważ w liście było napisane, że pewien ksiądz o 
imieniu Wirgiliusz przekazał te złe informacje o nas. Dodał jeszcze, że zrozumiał, iż wszystko to 
jest oszczerstwem, bo jak mówi sam Pan, po owocach poznaje się drzewo. Zaś czyny nasze oceniał 
całkiem inaczej niż ojciec duchowny. W ten sposób Pan chciał jeszcze bardziej utwierdzić biskupa 
w przekonaniu, że to On działa i w dobro przemienia nawet publiczne skandale, o których mówiło 
się na każdym rogu ulicy. Nie naruszyło to w żaden sposób dobrych dzieł, jakich Bóg dokonywał w 
tym czasie w Nocera na swoją chwałę i dla pożytku dusz. 
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Rozdział 19 
 

O tym, jak ojciec duchowny stracił zaufanie u sióstr w Scala, 
 o prześladowaniach,  jakie spotkały braci ze Zgromadzenia 

oraz o wielu trudnościach i niepokojach sióstr, trwających z woli Bożej przez wiele lat 
 
 
Po wyrzuceniu mnie z klasztoru w Scala, siostry odczuwały duży niepokój. Zaś działania 

podejmowane za radą ojca duchownego wprowadzały jeszcze większe zamieszanie. Wytworzyło 
się piekło, ponieważ te, które nie były wtajemniczone w całą tę intrygę i nie miały udziału w 
wydarzeniach,  jakie zaistniały, z woli Bożej zbuntowały się i zaczęły głośno wyrażać swe myśli, 
ponieważ sumienie wyrzucało im to, co uczyniły. Biskup posłał do nich ojców ze Zgromadzenia, 
którzy mieli przeprowadzić rekolekcje, jednak  niepokój pozostał nadal.  

Ojciec duchowny wśród ludzi mających znaczenie w Kościele wyśmiewał Dzieło i mnie 
samą. To wszystko spowodowało, że stracił u nich szacunek, co więcej, mówiono mu, że to on stał 
się przyczyną skandalu i zamieszania, bo jeśli mniszka, o której teraz mówi, że jest nawiedzoną 
wizjonerką, jest nią naprawdę, to dlaczego on sam zaangażował się w to Dzieło i pomagał w jego 
realizacji? A jeśli jej intuicja jest dobra, to skąd te zniesławiające opinie? Przecież Dzieło to już się 
rozwija i on sam kiedyś wszędzie wysławiał tę, która je zapoczątkowała. Dlaczego włączył się w 
sprawę, która nie pochodziła od Boga? Te i inne jeszcze myśli wypowiadali ludzie myślący i 
wykształceni. W ten sposób zhańbił on własne imię i nawet niezręcznie było mu pojawiać się wśród 
swoich braci, Pobożnych Robotników. Wszyscy zaczęli nim pogardzać i lekceważyć go, taka 
widocznie była wola Boża. Również mniszki ze Scala zrezygnowały z jego posługi, zdegustowane 
tym, co się wydarzyło. Po wielu latach zmarł jako odrzucony i uznany za pierwszego 
"nawiedzonego". Było to wtedy, gdy udałyśmy się na nową fundację w Foggia, dokładnie w sześć 
lat po tym, jak z jego nakazu musiałam opuścić klasztor w Scala. Jeszcze wtedy do klasztoru w 
Scala nie powrócił pokój, a siostry czuły jakąś gorycz w sercu. Te wiadomości przekazał mi o. 
Alfons de Liguori. Kiedy przybył do Foggia, aby głosić misje, opowiadał mi, że w Scala nie ma 
pokoju, że siostry zrezygnowały z kierownictwa dawnego ojca, bo tak chciał Pan ze względu na 
Jego słuszne zamiary. 

Kiedy nastąpił podział wśród braci, o. Alfons opuścił Scala, ponieważ biskup nie chciał 
zgodzić się na otwarcie domu. Przyczyną tego były również plotki dotyczące mnie, objawień 
Reguły i Dzieła. Niektórzy bracia udali się do Tramonti, miejscowości odległej o kilka mil, gdzie 
biskupem był ich przyjaciel. Tam też przed laty o. Alfons głosił misje. Osiedlili się przy jednym z 
kościołów, prowadząc życie pełne poświęcenia, chrześcijańskiej pokory i cnoty. Mimo to 
pogardzano nimi, bo i tutaj dotarła opinia, że są tymi, którzy dali się zwieść. Nawet z mównic 
padały słowa, które ich znieważały. O. Alfons nie mógł przybyć do Neapolu, bo natychmiast 
pojawiały się publiczne uwagi teologów i ludzi znaczących w mieście, nie pomijając kościołów. 
Znosił to wszystko z głęboką pokorą, w milczeniu, cierpliwie, w niczym się nie usprawiedliwiając. 
Z łagodnością i radością trwał przy Dziele Pana. Spadło na niego i na braci wiele 
niesprawiedliwych sądów. Szydzili z nich przede wszystkim ludzie wykształceni, bo oni odrzucali 
całkowicie Dzieło Pana, słysząc z ust ojca duchownego pogardliwe opinie o tej, która otrzymała 
Reguły, tym bardziej, że wcześniej o. Alfons był blisko ojca duchownego. 

Zgromadzenie znajdowało się dopiero u początków swego istnienia, a już pojawiły się 
trudności grożące rozwiązaniem Dzieła. Z tak złą opinią trudno było znaleźć miejsce w innej 
diecezji. Złożyli więc wszystko w rękach Pana, a ojciec duchowny, będący także kierownikiem 
duchownym o. Alfonsa de Liguori, szukał wyjścia z tej sytuacji. Znał on pewnego kapłana, 
Gennaro Sarnelli, który był człowiekiem o wyjątkowej cnocie i świętości. Pochodził on ze 
szlacheckiego rodu i posiadał majątek w Ciorani, niedaleko Neapolu, gdzie biskupem był jego 
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przyjaciel. Poradził mu, aby tam właśnie założył zgromadzenie. Sarnelli złączył się więc z o. 
Alfonsem de Liguori i tak powstał pierwszy dom Zgromadzenia.  

Księża, którzy odłączyli się od o. Alfonsa de Liguori i od ojca duchownego, o. Wincenty 
Mannarini i o. Jan Battista di Donato wraz z przyjaciółmi, którzy poszli za nimi, zgromadzili się w 
Teano, też w okolicach Neapolu i dali początek nowemu zgromadzeniu. Obydwa instytuty, to 
znaczy ten założony przez o. Alfonsa oraz drugi założony przez o. Mannarini, swoje Reguły i 
Konstytucje ukształtowały w oparciu o Reguły dane mi przez Pana, biorąc również pod uwagę tę 
stronicę, która dotyczyła zgromadzenia męskiego, a którą również Pan mi przekazał. Różnili się 
jednak w szczegółowym sposobie realizowania Reguł, dlatego każdy z nich ułożył swoje 
konstytucje. Dotyczyły one nie tyle istoty zgromadzenia, co spraw zewnętrznych, jak na przykład: 
czy brewiarz ma być odmawiany wspólnie w chórze czy też nie, czy mają zająć się szkołami 
publicznymi czy nie. Spór dotyczył również miejsc zakładania nowych domów zgromadzenia: 
miasto czy raczej miejsca bardziej oddalone. Te i inne sprawy spowodowały podział wśród braci. 
Wszystkie nowo powstałe reguły wyszły z tej jednej, danej przez Pana. Tu widać jak bardzo Pan 
chciał, aby tworzące się instytuty oparły się na solidnym fundamencie pokory, wyrażonej nie w 
słowach lecz w czynach oraz na upokorzeniach. Wszystkie nieporozumienia, różnice zdań i 
trudności były zrządzeniem Bożej Opatrzności, aby instytut rzeczywiście powstał na mocnym 
fundamencie upokorzeń Syna Bożego, na wzór Boskiego Mistrza. Na fundamencie swych 
najgłębszych upokorzeń, na swym świętym i zadziwiającym życiu postawił On bowiem całą 
budowlę Kościoła. Zechciał więc, aby tą samą drogę przeszli ci, którzy rozpoczną Jego Dzieło, aby 
na upokorzeniu, krzyżu i cierpieniu położyli fundament nowego Instytutu. Szatan czynił wszystko, 
aby go zniszczyć i zdawało się, że mu się to udało. Przysłonił chwałę i cześć, jakimi nowy Instytut 
był darzony na początku, gdy rozkwitał w oczach świata. Również ja, której zostały objawione 
nowe Reguły pozostawałam przez całe moje życie na uboczu, w milczeniu, w pogardzie, tak w 
oczach braci ze zgromadzenia jak i sióstr z zakonu oraz innych stworzeń. Nie szukałam już niczego 
innego, cieszyłam się, że jest właśnie tak i prosiłam Pana, aby mi pozwolił żyć i umierać na tej 
drogocennej drodze pokory, abym mogła już nie w słowach, lecz bardzo konkretnie być 
przemieniona, aby życie mojego Umiłowanego stało się moim życiem. Wierzyłam, że tylko w ten 
sposób zrealizuję to, co Pan mi obiecał, dając mi Nowe Reguły. Tę samotność zachowałam jako 
największy skarb dany mi przez Pana. Kilka lat później, kiedy byłam na nowej fundacji, Pan 
objawił mi wielką wartość upokorzeń. Opiszę to na końcu tej książki, aby zakonnice naszego 
Instytutu mogły z tego skorzystać i aby pamiętały, że fundamenty prawdziwego Ducha Instytutu 
Najświętszego Zbawiciela oparte są na upokorzeniach Syna Bożego, naszego Pana i Mistrza.  
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Rozdział 20 
 

O tym, jak po długich udrękach, Pan dał mi ojca duchownego,  
 który zrozumiał mnie i pocieszył oraz o początkach fundacji w Foggia 

 
 
Z biegiem czasu klasztor w Nocera di Pagani przemieniał się coraz bardziej. Życie 

zakonne sióstr i ich zwyczaje odpowiadały przyjętej regule. Młody nawrócony człowiek ciągle 
odwiedzał nasz klasztor. Kiedy opowiedział mi swoje życie i wyznał grzechy, jakie popełniał, 
poradziłam mu spowiedź generalną. Starałam się go najpierw przekonać o potrzebie takiej 
spowiedzi, a potem dobrze do niej przygotować. Obiecał to uczynić, a także poprosił o 
kierownictwo na drodze modlitwy. Udał się do pewnego kapłana będącego rektorem seminarium w 
Nocera. Był to człowiek o wyjątkowym stylu życia. Pan udzielił mu daru nadprzyrodzonej 
modlitwy. Mieszkał więc w tym seminarium, prowadząc życie trochę samotnicze i kontemplacyjne. 
Nazywał się Bernardino Sommandico. Ponieważ opinia o jego świętości krążyła po całym 
miasteczku, młody nawrócony człowiek na spowiedź generalną postanowił udać się do niego, a 
potem pozostać pod jego kierownictwem, jak mu radziłam. Potrzebował dobrego spowiednika, 
ponieważ szatan nie dawał mu spokoju i niepokoił go silnymi pokusami dotyczącymi ciała. Po 
spowiedzi powiedział księdzu, że pragnie prowadzić życie czyste i służyć Bogu. Ten, znając jego 
skandaliczną przeszłość, ze zdziwieniem zapytał, jak to się stało, że Pan dał mu światło. 
Opowiedział więc o spotkaniu ze mną i o tym, co mu się wydarzyło. Prosił również o pozwolenie 
na spotkanie ze mną, aby mógł dzielić się swym życiem duchowym. Ten dobry kapłan wyraził 
zgodę na to, aby zarówno rozmawiał ze mną jak i spowiadał się u niego. Słysząc jednak tyle 
rozbieżnych o mnie opinii, postanowił złożyć mi wizytę i poznać mnie osobiście. Pan dał mu 
wewnętrzne światło rozeznania stanu mojego ducha, od wielu lat pełnego lęków i wątpliwości. 
Poprosił młodzieńca, aby przekazał mi swoje życzenie spotkania się ze mną, dodając, że i ja 
potrzebuję pocieszenia.  

Pewnego ranka przybył on do klasztoru w towarzystwie tego młodego człowieka. Gdy 
tylko mnie zobaczył, powiedział, abym cieszyła się, bo Pan mnie nie opuścił, jak myślałam, lecz 
wszystko, co się stało, było zrządzeniem Bożej Opatrzności. Zdziwiłam się, że osoba wcale mnie 
nie znająca tak przeniknęła moje wnętrze, choć do tej pory nie odsłoniłam go przed żadnym 
stworzeniem. Widząc, że to sam Pan objawił mu stan mojej duszy, postanowiłam opowiedzieć mu o 
swoich wątpliwościach, duchowych lękach, o opuszczeniu, którego doświadczałam, o pokusach 
złego ducha i o latach trudności, jakie przeżyłam w związku z wątpliwościami, które rodziły się pod 
wpływem ojca duchownego i niepewności, czy powinnam zrezygnować z jego kierownictwa czy 
też nie, bo nie umiałam rozpoznać woli Bożej. Z ust tego sługi Bożego usłyszałam, że zrobiłam 
bardzo źle nie odrzucając już na początku takiego kierownictwa. Wszystko jednak było 
rozporządzeniem Pana, dla mojego dobra i wzrostu duchowego. Mocą posłuszeństwa polecił mi nie 
myśleć więcej o tym, co się wydarzyło. Zapewnił mnie w imieniu Boga, że wszystko to było Jego 
wolą i działaniem Bożej Opatrzności. A kiedy ukazałam mu wewnętrzną drogę, po której Pan 
prowadził mnie do tej pory, on jeszcze raz potwierdził, że pochodziła ona od Boga, dlatego nie 
powinnam się lękać. Uprzedził mnie, abym była ostrożna w odsłanianiu swego wnętrza, bo 
niewielu jest tych, którym Bóg daje łaskę zrozumienia dusz i poznania wspaniałych dróg, po 
których On sam je prowadzi. Poprosiłam go, aby zechciał przyjąć mnie jako swą duchową córkę, bo 
Pan wybrał go na mojego przewodnika. On wyraził zgodę i zaraz polecił mi, abym nikomu ani w 
rozmowie, ani na piśmie, nie odsłaniała stanu swej duszy bez jego wyraźnego pozwolenia. Tak też 
uczyniłam, a Pan, po długich dniach cierpienia i udręki, zaczął wypełniać mnie głębokim pokojem i 
pewnością. 

W czasie spełniania funkcji przełożonej i reformowania klasztoru w Nocera, Pan stawiał 
przede mną różne możliwości fundacji. Otrzymałam propozycję założenia klasztoru według 
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nowych Reguł w Perugi, potem w Roccapiemonte, niedaleko Nocera oraz w Aversa, blisko 
Neapolu. Jednak wszystkim tym propozycjom towarzyszyły liczne kontrowersje i nie byłam pewna, 
jaka jest wola Boża. Natomiast kierownik duchowy uważał, że powinnam jeszcze trochę zaczekać, 
bo Pan na pewno objawi mi swoją wolę, a tymczasem tutejsze siostry potrzebują mojej pomocy. 
Mówił, że nie jest wolą Bożą, abym je opuściła teraz, kiedy są jeszcze młode i niedoświadczone na 
nowej drodze, po której idą od niedawna, uważał, że są za słabe w chrześcijańskich cnotach i 
potrzebna jest im moja obecność. Pozostałam więc kontynuując przyjęte wcześniej obowiązki. 

Pewnego razu przybył do nas nieznany nam kanonik z miasta Foggia, Don Giuseppe 
Tortora, będący obywatelem Nocera di Pagani. Przez biskupa miasta Foggia, śp. mons. Cavalieri, 
został on wezwany na urząd jego kanclerza, a później mianowany kanonikiem Katedry w tym 
mieście. Miał on zwyczaj odwiedzać od czasu do czasu swoich krewnych mieszkających w jego 
rodzinnym mieście. Przypadkiem, włączając się w rozmowę w jednym ze sklepów, usłyszał o wielu 
nowościach dotyczących klasztoru, o zmianach, jakie w nim zaszły i o tym, że wszyscy w okolicy 
dziękowali Bogu za to, że klasztor przestał być zgorszeniem dla ludności. Słysząc, ile dobra czynią 
siostry, zapragnął złożyć mi wizytę i poznać mnie, a także porozmawiać o pewnych 
wątpliwościach, jakie pojawiły się w jego sumieniu. W tych rozmowych uczestniczył również jeden 
z odpowiedzialnych za konserwatorium, Don Francesco Antonio Salvati. Opowiedział on o 
wszystkim, co udało się zrobić w tym klasztorze, a także o cierpieniach, jakie spotkały mnie z 
powodu nowych Reguł, danych mi przez Pana, które w rezultacie przyprowadziły mnie do Nocera. 
Tym bardziej więc chciał przyjść do klasztoru. Zwrócił się nawet do swego rozmówcy, aby 
towarzyszył mu w drodze, a ten chętnie się zgodził. Chciał porozmawiać ze mną także o pewnych 
sprawach swej duszy. Gdy dowiedziałam się o pragnieniu tej pobożnej osoby, o tym, że chce 
rozmawiać o sprawach duchowych i pożytecznych, zgodziłam się pod warunkiem, że kierownik 
duchowy pozwoli mu na to. Tak więc pewnego dnia dotarł on do naszego klasztoru w towarzystwie 
kierownika konserwatorium, który pozostawił go samego przy kracie. Długo wtedy ze mną 
rozmawiał, cieszył się bardzo słysząc, jak wiele Pan przez swe miłosierdzie dokonał w tym miejscu. 
Rozmawialiśmy również o tym, co usłyszał o nowych Regułach i cierpieniach, które z woli Bożej 
mnie spotkały. Słysząc to wszystko, wzruszył się i pocieszał mnie, wypowiadając słowa z Pisma 
Świętego: "Pan działa z mocą, pociesza twoje serce i podtrzymuje cię". Następnie powierzył mi 
niektóre wątpliwości swego sumienia, a ja również starałam się go pocieszyć i tak zawiązała się 
między nami duchowa przyjaźń. Prosił mnie, abym pozwoliła mu pisać do siebie w sprawach jego 
duszy również po wyjeździe do Foggia. Na koniec powiedział jeszcze, że lepiej byłoby, abym 
przeniosła się do Foggia, bo przecież tutaj nie będzie możliwe życie według nowych Reguł. 
Mogłabym założyć nowy klasztor dla dziewcząt z tamtejszego  miasta, należących do stanu 
średniego, które nie mogły wstępować do klasztoru dla szlachty. W Foggia znajdowały się bowiem 
dwa klasztory ale tylko dla szlachcianek, oprócz tego jeden dla nawróconych i jeden dla sierot. Dwa 
ostatnie były bardzo biedne i nie było w nich miejsca dla średniozamożnych córek sklepikarzy i 
robotników, których było dużo w mieście Foggia. On sam miał bratanicę, która byłaby jedną z 
pierwszych kandydatek, jeśli tylko powstanie taki klasztor. Na to odpowiedziałam mu, że jestem 
gotowa wypełnić wolę Pana, jeśli On tak zdecyduje. Teraz jednak nie mogłam wyjechać, ponieważ 
trzeba było, aby siostry umocniły się w nowym życiu, jakie wniosła reforma klasztoru. 
Powiedziałam mu także o innych propozycjach fundacji, które nie zostały potwierdzone przez 
mojego kierownika duchowego, ze względu na potrzeby klasztoru, w którym teraz Pan mnie 
postawił. Ksiądz kanonik również był zdania, że należy zakończyć rozpoczęte tu dzieło, ale gdy 
będę uważała, że już przyszedł czas, aby opuścić to miejsce, mogę do niego napisać, a on postara 
się o potrzebne pozwolenia na fundację w Foggia. Wyjechał z Nocera bardzo pocieszony i pełen 
nadziei. Rozmawiał też ze swoją bratową o imieniu Gaetana Roselli, która była wdową mającą 
dwóch synów i jedną córkę. Opowiedział jej o możliwości fundacji i umieszczenia w klasztorze 
swej bratanicy. Ucieszyło to matkę i od tej pory ciągle mobilizowała swego szwagra do 
realizowania nowej fundacji. 
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KSIĘGA TRZECIA 
 
 

Rozdział 1 
 

O tym, jak Pan zdecydował o nowej fundacji w Foggia 
  

 
W okresie reformowania wspólnoty w Nocera docierały do mnie liczne listy, w których 

zachęcano mnie do założenia klasztoru w Perugia. Również kanonik Tortora z Foggia oraz hrabia z 
Roccapiemonte nalegali, aby tam rozpocząć nowe dzieło fundacji. Pan jednak nie dawał mi 
żadnego wyraźnego światła. Tak minęło sześć lat. Nie wiedziałam, w którym z tych trzech miejsc 
Pan chce nowy Instytut. Propozycja z Perugia dotyczyła nie tylko fundacji nowego klasztoru. 
Tamtejszy biskup chciał, abym za pozwoleniem Ojca Świętego, o które on sam miał się postarać, 
mogła wizytować klasztory jego diecezji. Wymagały one reformy, ponieważ były bardzo 
zaniedbane pod względem duchowym. Była to wielka sprawa, bo dotyczyła chwały Bożej dlatego 
wymagała ona wielkiej modlitwy. Poprzez liczne listy starano się wywrzeć na mnie nacisk, 
przysłano nawet pieniądze na podróż. Jednak z woli Bożej moja rodzina przeszkodziła w realizacji 
tego planu. Ponieważ było to dość daleko, bo aż dwanaście dni drogi od Neapolu, nie mogli oni 
zbadać tego miejsca i zdecydowanie sprzeciwili się wyjazdowi. 

Drugą propozycją była fundacja w Roccapiemonte. Powstrzymywał mnie jednak fakt, że 
ziemia, na której miał stać klasztor należała do hrabiów, a ja miałam już pewne doświadczenie z 
Marigliano, gdzie ze względu na właścicielkę posiadłości trzeba było zlikwidować klasztor, jak to 
już wcześniej opisałam. To wszystko było przyczyną mojej wewnętrznej rozterki, bo niejasna była 
dla mnie wola Boża. 

Pewnego ranka, po Komunii świętej, kiedy przedstawiałam Panu tę sprawę, usłyszałam w 
swoim wnętrzu: "Udaj się do Foggia, bo chcę, aby tam powstała nowa fundacja. Napisz do 
kanonika Tortora i powiedz mu, że nadszedł czas stosowny na założenie klasztoru, jaki pragnie". Na 
razie nie powiedziałam kierownikowi duchowemu o tym, co czułam w głębi serca. Pytałam go 
jednak o radę i o jego zdanie odnośnie miejsca nowej fundacji, a on z niezwykłą pewnością 
powiedział: "Jedź do Foggia, bo taka jest wola Boża". Wtedy wyjawiłam mu wszystko, co zdarzyło 
się w moim sercu po Komunii świętej i jak sam Pan mi to wyjaśnił. Pełna radości napisałam list do 
kanonika Tortora, opisując to wydarzenie. On też dość często pisał do mnie o sprawach 
dotyczących jego sumienia oraz o wątpliwościach, jakie miał będąc kierownikiem duchowym 
klasztoru "nawróconych" w Foggia. Po otrzymaniu listu natychmiast podzielił swą radość z 
bratową, Geataną Roselli, która zamierzała swą dziesięcioletnią córkę oddać Panu w jakimś 
klasztorze. Obydwoje, kanonik i jego bratowa zaangażowali wszystkie swe siły, aby dać początek 
fundacji tak bardzo przez nich upragnionej. Kanonik, będący człowiekiem zaradnym, odważnym i 
utalentowanym, podjął się rozmowy z biskupem, u którego cieszył się dobrą opinią. Biskup 
powierzał mu różne ważne sprawy Kolegiaty. Miał on także wielu przyjaciół w całym mieście. 
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Rozdział 2 
 

O tym, jak w ciągu półtora miesiąca dochodzi do fundacji, 
o wynajęciu domu, o uzyskaniu potrzebnych pozwoleń i wstąpieniu licznych dziewcząt, 

a także o tym, jak szatan przeszkadzał Dziełu Pana 
 
 
W tym czasie ksiądz kanonik podjął rozmowy z niektórymi osobami, mającymi znaczenie 

w tym mieście, bedącymi w jego zarządzie oraz z głównym adwokatem, Franciszkiem Antonim 
Ricciardi, człowiekiem wykształconym i bardzo utalentowanym. Żaden klasztor, ani żaden 
człowiek nie sprzeciwili się idei nowej fundacji, dlatego postanowił dać jej początek. Nikogo nie 
prosił o pomoc materialną. Uważał, że posag wstępujących dziewcząt wystarczy na inaugurację i na 
wynajęcie domu. Ta myśl, z woli Boga, spodobała się wszystkim i w Jego imię rozpoczęliśmy. W 
ciągu miesiąca przybyło do nas dwadzieścia pięć dziewcząt. Ksiądz kanonik wynajął dom ojców 
jezuitów z miasteczka Orta Nowa i szybko napisał do mnie do Nocera, informując, że wszystko jest 
załatwione i że potrzebna jest tylko pieczęć biskupa. Pisał o radości mieszkańców Foggia z powodu 
fundacji, o dziewczętach mających wstąpić jako pierwsze, o wynajęciu domu oraz o tym, że nie 
należy zwlekać, tylko jak najszybciej rozpocząć Dzieło. Dom miał być wynajęty czasowo. Później 
mieliśmy szukać stałego miejsca, które Pan wskaże.  

Zaczęły się przygotowania do podróży do Foggia. Powyższy list otrzymałam w piętnaście 
dni po wysłaniu mojego, w którym wyraziłam Panu całą moją wdzięczność za to, czego dokonuje. 
W międzyczasie ksiądz kanonik udał się do Troi, do biskupa ordynariusza miejsca oraz do biskupa 
miasta Foggia i dnia 17 stycznia 1738 roku, w święto Antoniego Pustelnika otrzymał pisemną 
zgodę nie tylko na fundację klasztoru ale również na nowy kościół. Co tydzień informował mnie o 
kolejnych krokach, jakie podejmował, a Panu spodobało się dawać mi pewne namacalne znaki. 
Listy przychodziły zawsze w czwartek po obiedzie. Już w środę w klasztorze dał się słyszeć pewien 
dźwięk, jakby małych dzwoneczków zwiastujących święto. Słyszały go wszystkie siostry, lecz nikt 
nie wiedział, co to jest i skąd pochodzi. Siostry zaczęły nawet szukać miejsca, skąd dźwięk ten 
bierze początek i okazało się, że był to mój pokój. Obok łóżka miałam małą figurkę Najświętszego 
Odkupiciela i stamtąd właśnie wychodził ten miły dźwięk. A chociaż był bardzo delikatny, słychać 
go było we wszystkich pokojach. To samo działo się przy figurce św. Pasquale.  

Początkowo siostry nie rozumiały, co oznacza to nowe zjawisko, dające im doświadczenie 
wyjątkowego pokoju i radości serca. Później zauważyły, że dźwięk pojawia się w środy wieczorem 
i trwa do czwartku, do przyjścia listów z Foggia. Poprzez ten przyjemny dźwięk Pan dawał nam 
znak, że listy nadchodzą. Ksiądz kanonik pisał przez cały czas aż do naszego wyjazdu do Foggia. 
Święty Wizerunek Odkupiciela nie dawał już więcej znaków. Do dziś z wielką czcią przechowują 
go siostry klasztoru w Foggia. W ten sposób Dzieło Pana zostało zapoczątkowane. Wielką radością 
mieszkańców miasta oraz księdza kanonika były licznie zgłaszające się dziewczęta. Na początku 
było ich aż 23. Szatan jednak nie spał, szukał okazji, aby zaniepokoić dobrze rozpoczęte Dzieło i 
udało mu się tego dokonać. To on zasiał w sercach rodziców mających wstąpić dziewcząt 
wątpliwość o ich przyszłość. Widząc, że nie mamy żadnego stałego zabezpieczenia materialnego, a 
sam dom też nie jest naszą własnością, lecz tylko wynajęty, zaczęli się powoli wycofywać. Szatan 
posłużył się pewnymi osobami, które gnębiły rodziców kandydatek i budziły w nich nieufność 
wobec klasztoru oraz lęk o dzieci. 

Ksiądz kanonik Giuseppe Tortora listownie informował mnie o wszystkich poczynaniach 
szatana, który nie dawał za wygraną również po wynajęciu domu i uzyskaniu wszelkich pozwoleń. 
Widząc to, napisałam do ks. kanonika, aby przyśpieszył nasz wyjazd do Foggia, bo tak chce Bóg. 
Wtedy on, w porozumieniu z bratową, zdecydował, że przyjadą po nas w marcu. Uważałam, że 
nadszedł już czas, aby całą tę sprawę wyjawić kierownikowi konserwatorium oraz biskupowi 
Nocera, który z racji swego urzędu powinien zatroszczyć się o wspólnotę i wybrać nową 
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przełożoną. Kiedy poinformowałam biskupa, że nadszedł czas, który Pan wybrał na wyjazd z tego 
miejsca, sam osobiście przybył do klasztoru, aby porozmawiać na ten temat. W swej dobroci 
zapytał mnie, jak widzę przyszłość tej wspólnoty i jakie kroki należałoby teraz uczynić. Prosiłam 
go, aby spośród sióstr wybrał nową przełożoną i nie szukał nikogo z zewnątrz, bo może zaistnieć 
sytuacja gorsza od tej, którą zastałam. Wtedy polecił mi, abym sama wybrała nową przełożoną i 
wikarię, ponieważ żyjąc z siostrami, poznałam je i wiem, komu można powierzyć tę 
odpowiedzialność, a on będzie spokojny o ich duchową drogę. Zaproponowałam dwie, których 
życie było przykładne, pełne cnoty i roztropności. Biskup i kierownicy konserwatorium potwierdzili 
mój wybór, a cała wspólnota przyjęła go w radości i pokoju. Wybrane siostry kontynuowały 
rozpoczętą reformę klasztoru i do dziś dbają o gorliwe życie zakonne, tak, że klasztor cieszy się 
dobrą opinią i jest zbudowaniem dla wielu. Niech wszystko to będzie na chwałę Boga. 

Niełatwe było nasze odejście na nową fundację. Niektóre siostry chciały wyjechać wraz z 
nami. Trudno było uciszyć ich płacz i żal. Również wielu świeckich żałowało naszego odejścia z 
ich miasta. Tak samo myślał biskup i odpowiedzialni za konserwatorium. Trzeba było wiele się 
natrudzić, aby ich przekonać, że tak chce Pan. W końcu przyjęli wolę Bożą, chociaż do ostatniego 
dnia siostry próbowały łzami zmusić nas do pozostania wśród nich.  Nie było to łatwe do 
przezwyciężenia.  
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Rozdział 3 
 

O podróży do Foggia, 
o tym jak w czasie drogi Pan okazał mi szczególną łaskę 

oraz o wydarzeniach pierwszych dni 
 
 

Po otrzymaniu mojego listu, ksiądz kanonik natychmiast podjął decyzję przyjazdu do 
Nocera, z zamiarem zabrania nas na nową fundację. Wybrała się z nim również Gaetana Roselli, 
bratowa, aktywnie zaangażowana w Dzieło Pana. Starała się ona o szybką realizację powziętych 
zamiarów, ponieważ pragnęła umieścić w nowym klasztorze swoją córkę. Po przyjeździe do 
Nocera zatrzymali się oni  w domu brata księdza kanonika, adwokata Piotra Tortora. Był to dzień 3 
marca 1738 roku. Natychmiast zawiadomili nas o swoim przybyciu, co oznaczało rozpoczęcie 
przygotowań do drogi. Spotkałam się jeszcze z moim kierownikiem duchowym, który mnie 
pobłogosławił i polecił, abym bez jego pozwolenia nikomu nie zwierzała spraw mojej duszy. 
Powiedział też, abym w trudnościach pisała do niego, a tymczasem mogę bez żadnych obaw 
spokojnie iść drogą, którą Pan mi wyznaczył, bo On sam będzie mnie prowadził, tak jak tego 
doświadczyłam już wcześniej. Człowiek ten był bardzo obdarowany przez Boga, a wszystko, co mi 
mówił Pan w zadziwiający sposób potwierdzał swoim działaniem w mojej duszy. Jego słowa 
zawsze wydawały owoce w moim życiu. On także uważał, że Pan chce, abym była w Foggia i 
dlatego powinnam z radością tam się udać.  

Następnego ranka, dość wcześnie, z wielką radością w sercu, wyruszyłyśmy w stronę 
Foggia. Towarzyszyli nam: ksiądz kanonik, jego bratowa i nasz rodzony brat. Wybrała się z nami 
również pewna młoda dziewczyna z Nocera, Matylda, która miała zamiar przyłączyć się do nowej 
fundacji.  Podróżowaliśmy trzema bryczkami.  

Pierwszy dzień podróży minął wśród ulewnego deszczu. Od kilku dni padało, więc drogi 
były rozmoknięte i zniszczone. Nie można było jednak odłożyć dnia wyjazdu, ponieważ bryczki 
zostały zamówione już wcześniej. Lecz kiedy wyruszyliśmy w drogę, spodobało się Panu zmienić 
pogodę i pojawiło się piękne słońce. Niebezpieczna była to podróż, ponieważ rzeki wezbrały, a 
niejeden raz trzeba je było przekraczać. Woda sięgała koniom po szyję. Wtedy błagałyśmy o pomoc 
Najświętszą Dziewicę, a Ona chroniła nas od wszelkiego zła. Po drodze napotykaliśmy na tak 
wielkie błoto, że koła powozów zapadały się niekiedy do połowy i własnymi rękami musieliśmy je 
wyciągać. Nawet konie nie dawały  rady, lecz Pan swą Boską mocą pomagał przezwyciężać 
trudności. Ja sama prawie nie odczuwałam trudu podróży, bo Pan nawiedził mnie w czasie drogi i 
obdarzył nadzwyczajnym skupieniem. Objawił mi bezmiar Boga i ukazał cuda, jakich nie można 
wyrazić ludzkim językiem. Widziałam szeroką drogę, a na niej wszelkie stworzenia i wszelkie 
rzeczy stworzone. Droga ta była pełna światła, a ja szłam, jakby frunąc po bezkresnych 
przestrzeniach w kierunku nieba. I chociaż szłam drogą, czułam się niesiona przez Ducha mocą 
Boga samego, z niezwykłą lekkością; jakby słodycz Ducha Pana z ogromną szybkością niosła mnie 
ku niebu. Widziałam wiele innych stworzeń włączonych w ten lot bytów zanurzonych w wielkość i 
bezkres boskości. Nawet nie zauważyłam, kiedy minął cały dzień podróży, bo zdawało mi się, 
jakbym  wędrowała po niebie. Do końca życia nie zapomnę tego doświadczenia, a owoców tej łaski 
doświadczałam przez wiele następnych dni.  

Na kilka mil od Foggia wyjechali nam na spotkanie niektórzy mieszkańcy miasta. W 
czterech powozach witali nas: Angela Rosa Roselli - żona Józefa de Angelis, siostra bratowej 
kanonika Tortora, która miała oddać do fundującego się klasztoru dwie swoje córki, a także Angela 
Maria Cisterna i Anna della Rocca. Poproszono nas o zajęcie miejsca w karocach, które przybyły z 
Foggia. Podróżowałyśmy z twarzą zasłoniętą welonem, z koroną cierniową na głowie, z krzyżem na 
piersi i peleryną na ramionach, jak zalecają nasze nowe Reguły. Do Foggia dotarłyśmy o godzinie 
17.30. Po drodze przyłączyło się do nas wiele osób, które z ciekawości szły za powozami. Nie 
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widziano tu jeszcze nigdy zakonnic podróżujących z zasłoniętą twarzą. Wzbudziło to wielką 
sensację wśród mieszkańców. Skierowano nas wprost do klasztoru „Nawróconych”, w którym 
kanonik Tortora był spowiednikiem zwyczajnym. Uważał on, że dobrze będzie, jeśli przez dwa dni 
zatrzymamy się tutaj, aby mogły dołączyć do nas dziewczęta, a potem razem, w procesji, w 
otoczeniu licznych mieszkańców Foggia, dokonamy uroczystego wejścia do przeznaczonego nam 
klasztoru. Tak więc od czwartku do niedzieli pozostałyśmy w klasztorze „Nawróconych”. 
Odwiedzało nas tu wielu ludzi z miasta. Było to dla nas dość przykre, bo pragnęłyśmy od razu udać 
się do domu, który dla nas był przewidziany i jeszcze tego samego wieczoru zamknąć się w nim. 
Kanonik jednak uważał inaczej, bo chciał on zorganizować uroczysty ingres, aby mieszkańcy 
Foggia jeszcze bardziej zainteresowali się Dziełem i w nie włączyli. Nie sprzeciwiłyśmy się tej 
propozycji, bo taka była wola Pana. 
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Rozdział 4  
 

O tym, jak w niedzielę odbyła się uroczysta procesja 
i w imię Pana rozpoczęła istnienie nowa fundacja 

 
 
Kanonik Tortora wynajął dla nas dom będący własnością ojców jezuitów z Kolegium w 

Orta. Był on bardzo duży i służył jako miejski przytułek. Miał dwie bramy i dwie oddzielone od 
siebie części. Większa została nam wynajęta za sto dukatów rocznie. Przez dużą bramę wchodziło 
się na zadaszony  do połowy dziedziniec, ze studnią i dwoma pomieszczeniami, mającymi służyć 
jako magazyn. Po schodach wchodziło się na pierwsze piętro, a tam, jakby trochę na boku, 
znajdował się jeden, dość obszerny pokój. W nim to urządziłyśmy kaplicę, aby mieć możliwość 
celebrowania Mszy świętej. Miejsce to zostało oddzielone, tak że siostry nie mogły do niego 
wchodzić. Był to tzw. dolny chór. Przygotowałyśmy również specjalny konfesjonał i kaplicę, gdzie 
przyjmowałyśmy Komunię świętą. Stamtąd można było wejść do sali wspólnej, która została 
przedzielona kratą i drzwiami. Wszystko to przygotował ksiądz kanonik jeszcze przed naszym 
przyjazdem z Nocera di Pagani. Poświęcił również kaplicę i odprawił w niej pierwszą Mszę świętą, 
aby na nasz przyjazd dom był gotowy. Miał on osiem pokoi z dwoma balkonami i licznymi oknami, 
na które założono okiennice, ponieważ nasz budynek, znajdujący się pośrodku miasta, otoczony był 
innymi, wyższymi od niego. Kiedy wszystko uporządkowano, w niedzielę 9 marca 1738 roku 
ksiądz kanonik zorganizował uroczyste, procesjonalne przejście do nowego klasztoru. Na początku 
procesji szła kapituła kanoników z Kolegiaty wraz z biskupem mons. Antonim Manerbą, który w 
tym czasie ze względów zdrowotnych przebywał w swoim rodzinnym mieście Foggia. Za nimi szli 
kapłani i ważne osobistości, a następnie sześć dziewcząt, po dwie: obok nich jeden z kapłanów a 
przed nimi krzyż. Za dziewczętami szłam ja i moja siostra, w asyście dwóch kapłanów z miasta 
Latere. Obydwie miałyśmy twarze zasłonięte welonami, koronę cierniową na głowie, pelerynę na 
ramionach i krzyż na piersi. Kapłani i cała Kapituła śpiewali Te Deum. Najpierw udaliśmy się do 
głównego Kościoła, gdzie znajduje się obraz naszej Pani Icona Vetere. Tam oddałyśmy się w 
opiekę błogosławionej Dziewicy, a dzwony radośnie wydzwaniały chwałę Pana, zapraszając 
okolicznych mieszkańców, szlachtę i ubogich, którzy licznie zgromadzili się w kościele, aby 
towarzyszyć nam w procesjonalnym przejściu do wynajętego klasztoru.  Biskup Manerba zatrzymał 
się przed schodami, a ja z siostrą, z racji urzędu, jaki otrzymałyśmy, tzn. przełożonej i wikarii, 
uklękłyśmy prosząc o błogosławieństwo. Wyraziłyśmy wdzięczność za jego życzliwość oraz za to, 
że zastąpił miejscowego biskupa mons. Praccoli, który w tym czasie przebywał w Troi i nie mógł 
uczestniczyć w tej uroczystości. Ucałowałyśmy jego stopy, a on nam pogratulował i pobłogosławił. 
Odchodząc, obiecał jeszcze jedną krótką wizytę następnego dnia, co też uczynił. Po pożegnaniu 
biskupa weszłyśmy do sali wspólnej, gdzie przywitały nas dwie przedstawicielki miasta, 
szlachcianki: Elżbieta Freda i Rosa Cuoci. Po powitaniach, życzeniach i gratulacjach wszyscy 
odjechali. A oto imiona dziewcząt, które wstąpiły razem z nami do nowego klasztoru: Gabriela 
della Rocca; M. Giuseppa Tortora, bratanica księdza kanonika, Wiktoria i Antonia de Angelis, 
Gracja Roselli i Serafina Roselli. Wszystkie te dziewczęta pochodziły z rodziny kanonika. 
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Rozdział 5 

 
O tym, jak szatan podejmował próby zniszczenia rodzącej się fundacji, 

o decyzji nabycia własnego klasztoru 
i o nieszczęściu, które stało się za sprawą szatana, a które sam Pan dopuścił 

 
 
Po wejściu  do nowego klasztoru natychmiast zorientowałyśmy się, że jest on zupełnie 

nieprzygotowany: puste ściany, brak jakiegokolwiek krzesła czy ławy. Tylko w kuchni zastałyśmy 
kilka naczyń, a w miejscu przeznaczonym na refektarz stół i parę ławek. Wewnątrz czekały na nas 
dwie świeckie kobiety w podeszłym wieku, już prawie niezdolne do pracy. Razem było nas więc 
dziewięć: przełożona, wikaria, sześć dziewcząt i dwie starsze kobiety. Z dwudziestu pięciu 
dziewcząt, które obiecywał kanonik, pozostało tylko sześć. Stało się to za sprawą szatana. Ale i to 
nie zniechęciło nas, bo już w krótkim czasie wstąpiły następne dziewczęta i nasza wspólnota liczyła 
dwadzieścia sześć osób. Początek okazał się bardzo trudny. Rodzice nie chcieli oddawać do 
klasztoru swoich córek, a szatan robił wszystko, co było w jego mocy, aby zniszczyć 
rozpoczynające się Dzieło. Nie sposób ująć w słowa tego, co się wydarzyło. Za jego przyczyną 
rodzice, którzy wycofali się z obietnicy, jaką dali na początku, niepokoili rodziny tych, które były 
wśród nas. Opowiadali nieprawdziwe historie: że u nas umiera się z głodu, ponieważ nie mamy 
żadnego finansowego zabezpieczenia, a my dwie też na pewno zbyt długo nie pozostaniemy w 
Foggia itp. Zdawać by się mogło, że niektóre osoby jakby znajdowały upodobanie w roznoszeniu 
po mieście nieprawdziwych plotek, jak na przykład ta, że kiedyś potajemnie wyjechałyśmy do 
rodzinnego domu. Ludzie przychodzili na furtę i pytali, czy to prawda. Było to bardzo przykre tak 
dla kanonika Tortora, jak i dla nas samych oraz rodziców dziewcząt przebywających w klasztorze. 
One naprawdę czuły się dobrze, a Pan nigdy nie pozwolił, abyśmy cierpiały z głodu. To, co 
dziewczęta wniosły ze sobą, zaspokajało nasze potrzeby, a także pozwalało na dokonanie zakupu 
sprzętu niezbędnego dla domu. Nic jednak nie było w stanie zatrzymać plotkarzy. Dziwiono się, jak 
może istnieć klasztor w wynajętym domu. W tym mieli trochę racji, ponieważ z naszych małych 
dochodów niełatwo było opłacić wynajem, zakupić żywność i wyposażyć dom. W pierwszych 
dniach rzeczywiście byłyśmy zmuszone pożyczyć od  pani Gaetany Tortora niemal wszystko: 
kuchenkę, niezbędne naczynia oraz inne przedmioty codziennego użytku. Ksiądz kanonik bowiem z 
woli Bożej nie przygotował niczego oprócz kilku talerzy i glinianych waz, a to nie wystarczało. 
Jego dom obfitował we wszystko, ale wolą Bożą było, aby nie dołożył nic ze swojego. Wprawdzie 
obydwoje z zapałem włączyli się w fundację, lecz materialnie nie wsparli jej w żaden sposób. 
Nawet za podróż musiałyśmy zapłacić z pieniędzy, które dali nam rodzice. Co więcej, zrobiono 
nam dokładne rachunki wszelkich wydatków związanych z przystosowaniem domu, policzono 
nawet koszt pochodni, które zakupiono na podróż podczas nocy. Zwróciłyśmy wszystko, co do 
grosza, biorąc z posagu wszystkich członków wspólnoty.  Bóg uczynił cud, że niczego nam nie 
brakowało, a nawet zbywało. Boże miłosierdzie uchroniło nas wtedy od długów.  

Od samego początku dziewczęta wprowadzane były w życie zakonne. Wczesnym rankiem 
dzień rozpoczynał się wspólną półgodzinną modlitwą myślną, później ja i wikaria 
kontynuowałyśmy modlitwę brewiarzową. Na początku dziewczęta nie były bowiem jeszcze zdolne 
do modlitwy w chórze. Po niej następowała Msza święta i inne modlitwy. Wszystko to trwało około 
godziny. Przed modlitwą południową robiłyśmy rachunek sumienia, a potem udawałyśmy się na 
obiad, po którym następowało półgodzinne czytanie. Po nim, jak nakazywała Reguła, jedną godzinę 
spędzałyśmy na wspólnej rekreacji. Kończył ją dzwonek oznajmiający półgodzinne czytanie 
duchowe oraz pół godziny medytacji. Pozostały czas, aż do wieczora, wypełniony był pracą ręczną i 
nauką różnych robótek artystycznych. Wieczorną, półgodzinną medytację prowadziłam sama, aby 
dobrze wprowadzić dziewczęta w ten rodzaj modlitwy. W kaplicy nie było jeszcze Najświętszego 
Sakramentu, ponieważ biskup uważał, że dopiero wtedy, gdy będziemy mieć swój własny dom i 
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stałe miejsce, może nam udzielić takiego pozwolenia. Było nam trochę przykro z tego powodu. Bez 
słodkiej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czułyśmy się jak ciało bez duszy.  

Niektóre spośród pierwszych dziewcząt odeszły. Przyszły natomiast inne i wkrótce było 
nas 25. Pozostawały one wśród nas jako wychowanki. Żadna nie chciała zostać siostrą, ponieważ 
rodzice bali się ryzyka, szczególnie kiedy szło o posag wynoszący 400 dukatów. Tę niepewność 
zasiał szatan, który gnębił Dzieło ciągłymi atakami i wymysłami pochodzącymi wprost z piekła. 
Widząc pogardę dla Dzieła, spowodowaną brakiem stałego miejsca,  kanonik Tortora i Don 
Giuseppe de Angelis, opiekun klasztoru, postanowili zaradzić  tej sytuacji i znaleźć dom, który 
mógłby stać się naszą własnością. Rozpoczęli oni poszukiwania od porady u adwokata Francesco 
Antonio Ricciardi, człowieka o niezwykłym talencie i pobożności. Był on równocześnie 
protektorem klasztoru św. Klary w Foggia. Kanonik Tortora przedstawił mu wszystkie argumenty 
przemawiające za potrzebą nowego miejsca. Przede wszystkim były to: duże opłaty za wynajem od 
księży jezuitów (100 dukatów rocznie) oraz niemożność nabycia tego domu na własność. Na 
dodatek był on położony wśród zabudowań, których właściciele nie mieli zamiaru sprzedawać, co 
uniemożliwiało konieczną rozbudowę zbyt małego budynku. Pan Ricciardi poradził, aby wziąć 
dom, również wynajęty, ale na innych zasadach. Zakupienie dużego budynku i dostosowanie go do 
potrzeb klasztoru było ogromnie kosztowne. Adwokat Francesco Antonio zauważył, że ani zarząd 
miasta, ani żaden z mieszkańców, nawet sam kanonik Tortora, wcale nie udzielają nam pomocy. 
Zdecydował się więc sam poszukać dla nas nowego domu. Miał wiele planów. Ostatecznie wybrał 
pewien budynek o bardzo dobrym położeniu, bo chociaż znajdował się on w mieście, miał widok na 
pola, dużo miejsca wokół i świeże powietrze. Był to dom św. Klary, którego on sam był 
protektorem. Po porozumieniu się z siostrami ustalił wysokość czynszu na 38 dukatów rocznie. 
Trzeba było wykonać pewne prace, aby przystosować nowy dom oraz teren wokół niego. 
Urządziłyśmy ładny ogród, usuwając to, co było w nim niepotrzebne, potem kościół, chór i inne 
pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym. Miało się wrażenie, jakby to sam Bóg właśnie dla 
nas zarezerwował to miejsce. Wszystko układało się tu pomyślnie.  

Po roku i siedmiu miesiącach pobytu w domu wynajętym od księży jezuitów, 4 
października 1739 roku, z łaski Pana, przeniosłyśmy się do własnego klasztoru. Kościół był niezbyt 
wielki, ale dobrze urządzony. Szybko znalazł się w nim Najświętszy Sakrament i rozpoczęłyśmy 
modlitwy z ludem. Dokładałam wszelkich starań, aby nie zmieniając niczego, wprowadzić w życie 
pierwotną Regułę, daną mi przez Pana w Scala. Nie mogłyśmy jednak zamknąć klauzury, jak 
wymagała Reguła, ponieważ nie zostały zakończone prace budowlane, a z drugiej strony, nie 
miałyśmy zatwierdzenia klauzury z Rzymu. Kanonik Tortora i Don Giuseppe de Angelis byli 
przeciwni ścisłej klauzurze, ponieważ obawiali się, że ze względu na dużą surowość życia, rodzice 
zabiorą dziewczęta. Ich matki umacniały kanonika w takim myśleniu. Dla mnie było to bardzo 
trudne; gorąco modliłam się więc, przekonywałam kanonika i nalegałam, ale on odpowiadał, że gdy 
będzie pełna liczba sióstr, wtedy podejmie starania o klauzurę. Szatan nadal nie przestawał walczyć 
o to miejsce. Posługiwał się językami ludzi, którzy mówili źle o klasztorze. Byli i tacy, którzy 
dowiedziawszy się, że jakaś dziewczyna chce do nas wstąpić, natychmiast udawali się do jej 
krewnych i opowiadali nieprawdziwe, przedziwne historie: że panuje u nas głód, bo nie mamy 
żadnych środków na utrzymanie, że założycielki zostały wypędzone z innych klasztorów, a zła 
opinia o nich dotarła nawet do Foggia. Aby ukazać, jak szatan zaciekle starał się zniszczyć tę nową 
roślinkę Pana, trzeba opowiedzieć jeszcze jedno wydarzenie. W białym tygodniu, 23 kwietnia 1740 
roku, sześć miesięcy po przeprowadzeniu się do nowego klasztoru, podczas godziny milczenia po 
obiedzie, z  przylegającego do klasztoru domu osunęła się wieża. Dom ten był własnością państwa 
Vidman, a po wielkim trzęsieniu ziemi w 1731 roku, jak wiele innych, pozostał niezamieszkały. 
Wieża runęła na mieszkania, w których właśnie odpoczywały dziewczęta. Dwie z nich znalazły się 
pod gruzami. Jedna była bratanicą kanonika Tortora, a druga, młodsza, o imieniu Antonia, krewną 
Don Giuseppe de Angelis. Spadająca wieża osunęła się na mury i sufit mieszkania. Pierwsza z 
dziewcząt została wydobyta spod gruzów martwa, druga w bardzo ciężkim stanie. Ojciec 
natychmiast zabrał ją do domu, a gdy wyzdrowiała powróciła do klasztoru. Trudno wyobrazić sobie 
smutek i ból kanonika Tortora i jego bratowej, która straciła jedyną córkę, ze względu na którą tak 
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bardzo zaangażowała się w sprawę nowej fundacji. Niepojęte są wyroki Boże i nie pozostaje nam 
nic innego, jak tylko uklęknąć przed nimi. 

Po okolicy rozeszły się głosy, że niemal cały klasztor uległ zniszczeniu i że zginęło w nim 
wiele dziewcząt. W krótkim czasie pojawili się rodzice pozostałych wychowanek, z zamiarem 
zabrania własnych dzieci. Widząc w tym diabelskie działanie, nie sprzeciwiałam się. Powiedziałam 
tylko, aby je zabrali, jeśli chcą, bo Bóg nie potrzebuje ludzi dla własnej chwały, a powoła te, które 
sam wybrał do swojego domu. W tym czasie pojawił się w klasztorze pewien kanonik Giuseppe 
Ziccardi. On także w tym całym zamieszaniu zauważył działanie szatana i próbował uspokoić 
poirytowanych rodziców, uświadamiając im, gdzie jest źródło powstałego niepokoju. Starał się ich 
przekonać, że szatan używa wszelkich sposobów, aby zniszczyć to miejsce. I tak Pan  nie pozwolił 
złemu rozsiewać więcej niepokoju, a w serca niektórych rodziców wlał pragnienie powierzenia nam 
swoich córek. W ten sposób fundacja zaczęła umacniać swe fundamenty. 
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Rozdział 6 
 

O tym, jak pierwsze dziewczęta zostają siostrami, 
jak Pan umacniał swe Dzieło, 

a także o śmierci Don Giuseppe de Angelis i kanonika Tortora 
 
 

Pan sprawił, że do naszego klasztoru wstępowało tak wiele wychowanek, że trzeba było 
podjąć się jego rozbudowy. Pomógł nam w tym kanonik, zakładając 200 dukatów, które miałyśmy 
mu zwrócić w przyszłości. Udało się nam dobudować jeszcze jeden pokój, powiększyć kościół i 
inne części domu, które okazały się zbyt ciasne. Przyszedł czas na pierwsze obłóczyny, nawet już 
podjęłyśmy rozmowy z rodzicami na ten temat. To oni sami wybrali dzień 26 marca 1742 roku, 
który przypadał w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Z woli Bożej, z pierwszej szóstki 
dziewcząt, które wstąpiły do klasztoru, została tylko jedna i ona tego dnia włożyła habit zakonny 
wraz z siedmioma innymi. Tak więc 26 marca odbyły się obłóczyny ośmiu dziewcząt: pięć z 
pierwszego chóru i trzy z drugiego. Pierwszą nowicjuszką chórową była jedna z sześciu, które 
wstąpiły na początku, córka Cesare della Rocca, sklepikarza z placu. Nosiła ona imię Gabriela, a w 
zakonie przyjęła imię s. Marii Angeliki od Prawdy. A oto następne nowicjuszki: Teresa, Serafina, 
Giuseppa Parisi, które przyjęły imiona: s. Maria Crocifissa, s. Maria Emanuela, s. Maria Colomba. 
Inna, pochodząca z Cerignola, nosiła imię s. Maria Rosa od Świętej Marii. Lucia, Katarzyna i Rosa, 
które przyjęły imiona s. Fortunata, s. Perseverante i s. Battista, należały do drugiego chóru. Na 
prośbę biskupa, uroczystościom obłóczyn przewodniczył kanonik Tortora, spowiednik zwyczajny 
sióstr. To on obciął im włosy i celebrował uroczystą Mszę świętą. Ceremonii tej towarzyszyła nasza 
wspólna radość, bo rodzący się „ogródek” był miłą dla Pana wonią i jego chwałą. Życie sióstr i ich 
miłość do Boga podobały się ludziom, a to sprawiało, że klasztor cieszył się coraz lepszą opinią 
wśród osób świeckich. 

W Foggia żył pewien pobożny i oddany modlitwie przyjaciel kanonika Tortora, Don 
Giuseppe Antonio Fatioli. Kiedy dowiedział się, jak żyjemy, Bóg obudził w jego sercu pragnienie 
osobistego kontaktu z klasztorem. Nosił on w sobie również gorącą potrzebę rozmowy o swoim 
życiu duchowym. Dlatego pewnego dnia kanonik Tortora przyprowadził go do nas, a po 
przedstawieniu nowego gościa, odszedł, aby pozostawić mu pełną swobodę w rozmowie o swej 
duszy. Długie było to pierwsze spotkanie, ponieważ nasz gość szczegółowo opowiadał o swoich 
lękach i wewnętrznych wątpliwościach, a także o modlitwie. Odszedł bardzo pocieszony i 
podniesiony na duchu. Polubił nasz  klasztor i od tej pory często przychodził do mnie na duchowe 
rozmowy. Był to człowiek szanowany w mieście ze względu na swe religijne życie i postawy z 
niego płynące. Urodził się we Frosolone w księstwie Abruzzo. Chociaż miał duży majątek i był 
bardzo bogaty, zapragnął porzucić świat i zostać kapłanem. Nie mógł jednak uczynić tego ze 
względu na podeszły wiek. Kupił więc dom przylegający do klasztoru i połączył go z klasztorem, 
myśląc, że może kiedyś spełni się jego marzenie i zostanie kapłanem. Przebywał w nim, gdy 
przyjeżdżał do Foggia. Pomagał nam na wiele sposobów: za własne pieniądze wykupił dla nas teren 
wokół klasztoru, co umożliwiło dalszą rozbudowę, zaopatrywał nas w różne produkty i wspierał 
finansowo. To sam Bóg udzielał nam przez niego pomocy. Widząc jego oddanie sprawom 
klasztoru, biskup uczynił go naszym protektorem, co wzmogło jego zaangażowanie w nasze 
sprawy. Już na samym początku, gdy zbliżył się do klasztoru, wziął udział w profesji pierwszych 
sióstr, a to jeszcze bardziej pogłębiło jego więź z nami. Niedługo potem Don Giuseppe de Angelis 
razem ze swoją żoną, pod pewnymi pretekstami, zabrał z klasztoru dwie swoje córki. Kilka 
miesięcy potem ciężko zachorował i zmarł. 

 
 
 koniec Autobiografii 
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OSTATNIE LATA  MARII CELESTE CROSTAROSA 
 
 
Matka Maria Celeste Crostarosa kończy swe opowiadanie autobiograficzne na roku 1743. 

Odtworzenie faktów z ostatnich dwunastu lat jej życia okazuje się dość trudne ze względu na 
całkowite zniszczenie archiwum w Foggia.  Dzięki pismom, które w tym okresie uzupełniała lub też 
tworzyła (Rozmowy duszy z Jezusem, Stopnie modlitwy, Medytacje i Ogródek), możliwe jest 
poznanie jej drogi duchowej tych lat. Przy wnikliwej lekturze powyższych tekstów można z 
łatwością zauważyć, w jaki sposób życie Matki Celeste coraz pełniej staje się życiem Chrystusa w 
niej, w ogniu, świetle i mocy Ducha Świętego, który czyni ją podobieństwem Zbawiciela. Poprzez 
zjednoczenie z Człowieczeństwem Chrystusa Matka Celeste uczestniczy w tajemnicy odkupienia, 
jako ofiara i uwielbienie dla Kościoła i w Kościele. To uczestnictwo najsilniej wyraża się w 
Eucharystii, w jej zjednoczeniu z Jezusem-Eucharystią: 

 
Rano w Komunii świętej przemieniłeś mnie w siebie, bo weszłam w Człowieczeństwo 
twojego Boskiego Słowa i ofiarowałam się Ojcu za wszystkich ludzi. Nigdy wcześniej tego 
nie doświadczałam. Mszę świętą rozpoczęłam wtedy od Ofiarowania i oddałam się 
mojemu Ojcu za wszystkie grzechy świata; poświęciłam moją wolę Jego boskiej woli w 
doskonałej ofierze, jak w Ogrodzie (Oliwnym) i przeszłam całą Mękę aż do śmierci na 
krzyżu - aż do dopełnienia ofiary. Doświadczyłam wszystkich drogocennych i boskich 
aktów, których w tym najdoskonalszym stanie dokonała moja dusza. Doświadczyłam też 
niewyrażalnego uwielbienia; przez mękę dusza moja zasłużyła, by się nim radować w 
każdej ofierze sprawowanej w moim Kościele. I jeszcze teraz rozkoszuję się wszystkimi 
zasługami i łaskami, które dzięki mej męce otrzymują dusze wszystkich wiernych; 
wszystkie zostały w moim Człowieczeństwie uwielbione, i w Nim zjednoczone ze Słowem 
(Rozmowy duszy z Jezusem, IX). 
 
Tutaj jest źródło jej życia w czystości, którą Crostarosa rozumie jako przyobleczenie się w 

Chrystusa i Jego cnoty, a to z kolei jest jej współpracą w dziele odkupienia. Chrystus ofiarował jej 
swoje Serce, dzięki czemu żyje w Trójcy Świętej jako córka Ojca, oblubienica Słowa w Duchu 
Świętym: 

 
 Dlatego dusza trwa w czystej bożej radości i kocha Boga miłością Słowa-Człowieka-Boga, 
swego ukochanego Oblubieńca. (Napisane) dzisiaj 10 września 1751 roku (Rozmowy duszy z 
Jezusem, IX).  

 
 

Rok 1755 był ostatnim rokiem ziemskiej wędrówki Marii Celeste Crostarosa. Od 
dzieciństwa, jak pisze w Autobiografii, nie cieszyła się zbyt dobrym zdrowiem, często cierpiała, 
lecz nigdy  nie stwierdzono u niej żadnej poważnej choroby. Potwierdzają to także badania 
przeprowadzone w ostatnich latach w związku z procesem beatyfikacyjnym. Zawsze zanurzona w 
Bogu spalała się pragnieniem całkowitego zjednoczenia z Nim już tu na ziemi. A oto jej słowa: 

 
Umiłowany mój Panie i Oblubieńcze, jesteś moim jedynym i szczególnym Przyjacielem. 
Czuję mocno, że nie mogę przeżyć ani chwili, ani momentu bez Ciebie. I wydaje mi się, że 
duch mój raduje się, kiedy rozważa, że z każdym dniem, z każdą mijającą godziną, przybliża 
się do niego coraz bardziej wieczna rozkosz przebywania przed Twoim boskim obliczem. 
Moje serce martwi tylko to, że choć rzadko, jednak czuję czasem jakieś poruszenia zmysłów 
lub miłości własnej; wtedy doświadczam wielkiej męki i bólu śmierci. Obecne życie wydaje 
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mi się gorzkie ze względu na nieustanny lęk, że sprawię Ci przykrość. Rozmowa z bliźnim jest 
dla mnie czymś banalnym; nie znajduję w niej jakiegokolwiek pocieszenia. Wydaje mi się też, 
że dla wszystkich stałam się natrętną i trudną do zniesienia; nie umiem nawet wyrazić do 
końca moich myśli. Zazwyczaj czuję się jakby pozbawioną zmysłów, ale gdy inni mówią o 
Tobie, moja Radości, wtedy natychmiast serce się we mnie raduje. Zadowolenia i 
przyjemności doświadczam też wtedy, gdy wraz z innymi śpiewam dla Ciebie miłosne pieśni 
(Rozmowy duszy z Jezusem, IX). 

 
Zapewne w głębi duszy nieustannie słuchała głosu Jezusa, który pewnego dnia 

powiedział do niej: 
Przyrzekam ci, że natychmiast po twojej śmierci zawiodę cię do nieba, abyś radowała się 
Mną przez całą wieczność (Rozmowy duszy z Jezusem, IX). 

 
Nadszedł w końcu dzień 14 września 1755 roku, Święto Podwyższenia Krzyża. Rano, jak 

zwykle, Matka Celeste uczestniczyła we Mszy świętej. W jej zewnętrznym zachowaniu nie dało 
się zauważyć nic, co wskazywałoby na to, że zbliża się jej ostatni dzień na ziemi. W ciągu dnia 
poczuła się słabiej, jakby ubyło jej sił. Natychmiast zrozumiała, że to kroki Niebieskiego 
Oblubieńca, który nadchodzi. Poprosiła, aby wezwano spowiednika, ks. Nicola Lombardi, który 
udzielił jej ostatniego rozgrzeszenia i namaszczenia. Po otrzymaniu sakramentów poprosiła 
kapłana, aby przeczytał Mękę Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy wybrzmiały 
słowa Consumatum est (Wykonało się), łagodnie skłoniła głowę, a jej dusza odfrunęła w ramiona 
oczekującego na nią Boskiego Oblubieńca. Była godzina trzecia po południu, godzina śmierci 
Chrystusa. 

W chwili śmierci siostry Marii Celeste św. Gerard Maiella, jej duchowy przyjaciel, 
dopełniający swych dni w Materdomini, w miejscowości położonej około 100 km od Foggia, 
powiedział do asystującego mu brata: „Widziałem duszę Matki Marii Celeste odlatującą jak 
gołębica po zasłużoną nagrodę za miłość do Jezusa i Maryi (Proc. P. 312).  Za miesiąc, 16 
października tego samego roku, również Gerard odfrunął do nieba, aby dołączyć do tej, z którą już 
tu na ziemi w Bogu był zjednoczony (Tannoia, Życie sługi Bożego br. Gerarda Maiella).  

W momencie śmieci Marii Celeste klasztorem wstrząsnęło jakby trzęsienie ziemi, a cały 
dom napełnił się przenikliwym dźwiękiem przypominającym brzęk łańcuchów. To szatan, 
podobnie jak wiele razy w Scala, tak i teraz wyrażał złość po kolejnej przegranej. Matka Celeste 
przeżyła 59 lat i 10 miesięcy.  

Po śmierci ciało ukochanej Matki promieniowało jakimś nadzwyczajnym światłem, 
pięknem i niebiańskim pokojem. Siostry przeniosły je do chóru i chociaż pewne były jej wejścia 
do niebieskiej, Ojczyzny nie mogły powstrzymać łez. Następnego ranka przeniesiono ją do 
kościoła, gdzie miały się odbyć uroczystości pogrzebowe. Asystent klasztoru ks. Benedykt Salerni, 
kontemplując  przemienione ciało, w zachwycie polecił jej uczynić znak krzyża. Ku zadziwieniu i 
wzruszeniu wszystkich obecnych zmarła podniosła prawą rękę i uczyniła znak krzyża (Proces, p. 
248). 

Wiadomość o śmierci Matki Celeste poruszyła całe miasto. Zmarła święta Przełożona! Te 
słowa natychmiast wypełniły ulice i domy. Ludzie tłumnie biegli do kościoła Najświętszego 
Zbawiciela, aby zobaczyć ciało zmarłej i polecić się jej wstawiennictwu u Boga. Każdy chciał ją 
dotknąć, ucałować, zabrać coś, co do niej należało albo żarliwie prosić o modlitwę przed Panem. 
Pewna biedna kobieta, niewidoma od urodzenia, słysząc słowa pełne zachwytu i podziwu od tych, 
którzy mieli szczęście zobaczyć ciało zmarłej, płacząc prosiła świętą Przełożoną o łaskę oglądania 
jej przynajmniej przez moment. W tej chwili otworzyły się jej oczy i odzyskała wzrok już na 
zawsze (Proces, p. 226). W klasztorze w Foggia zachował się obraz upamiętniający to cudowne 
wydarzenie. Ten cud oraz inne liczne łaski otrzymane przez wstawiennictwo Marii Celeste, 
wzbudziły wielki entuzjazm, szacunek i szczególne nabożeństwo do świętej Przełożonej.  

Jej ciało, według ówczesnego zwyczaju, zostało złożone w krypcie kościoła, a dla 
pamięci potomnych na murze zdecydowano umieścić kamienną tablicę z łacińskim napisem: „Na 
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wieczną pamięć Marii Celeste od Najświętszego Zbawiciela, Julii Crostarosa, Założycielki, 
Mistrzyni, Przełożonej tegoż Konserwatorium Dziewic ...” 

 
 
(Notatka dotycząca dwunastu ostatnich lat życia Marii Celeste została sporządzona na 

podstawie dwu opracowań:  
1. o. Sabatino Majorano CSsR, L’imitazione per la memoria del Salvatore; Rzym 1979 
2. o. Benedetto D’Orazio CSsR, La Ven. Madre Sr. Maria Celeste Crostarosa; Rzym 

1965) 
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1. Wstęp 
    o. Zdzisław Klafka CSSR 
2. Wprowadzenie  
   s. Kazimiera Kut OSSR 
3. List Ojca Świętego Jana Pawła II do sióstr Zakonu Najśw. Odkupiciela z okazji trzechsetlecia           
urodzin s. Marii Celeste Crostarosa. 
tłum. s. Maria Pierzchała OSSR   
 
4.  Autobiografia: 

 
KSIĘGA PIERWSZA 
 
Rozdział 1: O tym, jak już w dzieciństwie Pan powołał mnie na drogę modlitwy 
Rozdział 2: O spowiedzi  i  o tym,  jak zrozumiałam, że nauki dane mi przez służące były grzeszne,   
a także o nauce modlitwy myślnej i  innych wydarzeniach 
Rozdział 3: O tym, jak rozpoczęłam wytrwałą drogę modlitwy myślnej i o wielu łaskach, które Pan 
mi uczynił 
Rozdział 4: Tutaj opowiem o innych łaskach udzielonych mi przez Pana oraz o  rozmowie ze  
spowiednikiem 
Rozdział 5: O wielu łaskach, które uczynił mi Pan i o innych jeszcze sprawach, które wydarzyły się 
w tym czasie 
Rozdział 6: O tym, jak Pan prowadził mnie na drodze duchowej; o wewnętrznym towarzystwie 
naszego Pana Jezusa Chrystusa i licznych wycierpianych bólach i udrękach 
Rozdział 7: O tym, jak w Sobotę Zmartwychwstania wyzwolił mnie Pan z bolesnego stanu 
Rozdział 8: O tym, jak Bóg zechciał, abym poszła do klasztoru  i włożyła karmelitański habit  w 
klasztorze zreformowanym przez Matkę Serafinę z Capri, w Marigliano oraz o wewnętrznych 
znakach jakich Bóg mi tam udzielił 
Rozdział 9: O wielu łaskach otrzymanych od Pana w czasie nowicjatu i jak po ośmiu miesiącach, 
będąc jeszcze nowicjuszką, z woli Bożej  zostałam furtianką  
Rozdział 10: O duchowym towarzystwie naszego Pana Jezusa Chrystusa, jakiego dusza 
doświadczała w tym czasie w swoim wnętrzu, a które trwa do dziś, kiedy piszę; o tym, jak pouczał 
mnie On o drodze duchowej i jak w różny sposób sprawdzał moje cnoty 
Rozdział 11: O tym, jak zostałam furtianką i co mi się zdarzyło w tym czasie 
Rozdział 12: O tym, jak złożyłam profesję i o wielu innych sprawach, które wydarzyły się w tym 
czasie 
Rozdział 13: O tym, jak zostałam mistrzynią nowicjatu 
Rozdział 14: O tym, jak przejęłam obowiązki zakrystianki i o tym, co się wydarzyło w tym czasie 
Rozdział 15: O tym, jak znowu zostałam mistrzynią nowicjuszek i wychowanek 
Rozdział 16: O tym, jak z woli Pana został zniesiony klasztor w Marigliano 
Rozdział 17: O wstąpieniu do klasztoru w Scala, o wydarzeniach z podróży i o innych 
rozporządzeniach Pana 
Rozdział 18: O wielu łaskach, którymi Pan mnie obdarował 
Rozdział 19:  O tym, jak Pan  objawił Dzieło 
Rozdział 20:  O lękach i wątpliwościach jakie mnie ogarnęły, o rozmowie z moją starszą siostrą, 
która poradziła mi, abym wszystko przekazała mistrzyni nowicjatu, jak też uczyniła 
Rozdział 21: O objawieniach i poznaniu, jakie otrzymałam odnośnie wypełnienia się Dzieła Pana 
Rozdział 22: O tym, jak Pan ukazał mi udręki jakie miałam wycierpieć dla Jego Dzieła 
Rozdział 23:  O tym, jak przez posłuszeństwo mistrzyni nowicjatu i spowiednikowi zwyczajnemu, 
zostały napisane Reguły, a także o wielu cudach, które Pan zdziałał w tym czasie 
Rozdział 24: O tym, jakie były dalsze losy Dzieła Pana  po powrocie ojca duchownego z Rzymu 
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Rozdział 25: O tym, jak Dzieło Pana zostało zaakceptowane przez wielu teologów, którzy zebrali 
się, aby je ocenić 
Rozdział 26: O wielkim zgiełku szatana w klasztorze w Scala w czasie kongresu teologów 
Rozdział 27: O tym, jak ojciec duchowny przybył do klasztoru w Scala i jak jawnym stało się Dzieło, 
które wciąż  nie mogło być jeszcze zrealizowane 
Rozdział 28: O tym, jak szatan posłużył się przełożoną, aby przeszkodzić w szybkiej realizacji 
Dzieła Pana 
Rozdział 29: O tym, jak szatan w ciężkiej batalii przeszkodził w szybkiej realizacji Dzieła Pana; o 
tym, jak ojciec duchowny sióstr nakazał, aby nie rozmawiać więcej o Dziele i o związanych z nim 
wydarzeniach 
Rozdział 30:  O licznych  utrapieniach, które wkrótce nadeszły 
Rozdział 31: O powrocie wikariusza do Scala i o tym, co się później wydarzyło w klasztorze 
Rozdział 32: O wielu sprawach, jakie wydarzyły się w tym czasie i  o tym jak szatan dręczył mnie, 
a Pan upewniał, że jest to Jego droga i Jego Dzieło 
Rozdział 33: O tym, jak do klasztoru przybył nadzwyczajny wysłannik, ojciec skierowany przez 
współbrata kierownika duchowego klasztoru oraz o tym, co się później wydarzyło 
Rozdział 34: O wielu cudach, jakich Pan dokonał w tym czasie, aby potwierdzić swe Dzieło 
Rozdział 35: O tym, jak Pan wyjaśnił mi na czym będzie polegał duch Instytutu i jak coraz bardziej 
umacniał mnie i upewniał 
Rozdział 36: O zmianie przełożonej i wyborach nowej, o moich ślubach i innych wydarzeniach tego 
okresu 
Rozdział 37: O tym, jak ojciec duchowy sióstr został biskupem Castellamare, jak posłał on do 
klasztoru w Scala  ks. Alfonsa, i jak Pan zrządził, że Jego Dzieło zrealizowało się 
Rozdział 38: O tym, jak ks. Alfons de Liguori udał się do biskupa ordynariusza po pozwolenie na 
wprowadzenie Reguły Najśw. Zbawiciela i nowego habitu; o tym, jak wszystko to zostało mu 
udzielone, a siostry włożyły habit Zakonu Najświętszego Zbawiciela 
 
KSIĘGA DRUGA 
 
Rozdział 1: O żarliwości, z jaką siostry rozpoczęły życie według nowej Reguły, o tym, jak Pan 
podyktował mi ją jeszcze raz i jak pod posłuszeństwem zapisałam ją 
Rozdział 2: O tym, jak Pan objawił mi swoją wolę dotyczącą założenia męskiego zgromadzenia o tej 
samej regule 
Rozdział 3: O tym, jak poinformowałam o. Alfonsa de Luguori o objawieniu nowego męskiego  
zgromadzenia, które okazało się wolą Pana; o śmierci biskupa Scala i ustanowieniu nowego; o 
fundacji nowego zgromadzenia i o wydarzeniach tego okresu 
Rozdział 4: O tym, jak ojcowie zgromadzili się w hospicjum sióstr, o niektórych cudach jakie Pan 
dokonał w tym czasie, o żarliwości mniszek i gniewie złego ducha gdy Pan dawał początek nowej 
męskiej fundacji 
Rozdział 5: O poznaniu danym mi przez Pana, które wyjaśnia, że darował On światu swoje Boskie 
Słowo, aby usprawiedliwić człowieka w życiu swojego Umiłowanego Syna 
Rozdział 6: O tym jak biskup w Scala wydaje dekret uznający nową Regułę oraz o wielu innych 
wydarzeniach tego okresu 
Rozdział 7: O pierwszych trudnościach wśród braci o wielu sprawach, jakie wydarzały się w czasie 
ich spotkań 
Rozdział 8: O tym, jak szatan poprzez okrutne cierpienia niszczył Dzieło Boże i wprowadzał nieład 
w to, co już zostało zrobione 
Rozdział 9: Dalszy ciąg opowiadania o niepokojach, o tym jak biskup ordynariusz wycofał dekret 
zatwierdzający Dzieło i o podziale wśród braci nowego zgromadzenia 
Rozdział 10: O cudownych znakach pojawiających się w Przenajświętszej Hostii jeszcze zanim 
rozpoczęły się straszne utrapienia, trwające do mojego odejścia z klasztoru 
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Rozdział 11: O upokorzeniach zadanych mi przez kierownika duchowego klasztoru i o moich 
wewnętrznych udrękach 
Rozdział 12: O wzgardzie i niesławie jakie dotknęły Dzieło Pana i o publicznym oskarżeniu mnie o 
nieprawdziwość objawień 
Rozdział 13: O tym, jak Pan zrządził moje odejście z klasztoru bez mojej woli czy też starania się o 
to 
Rozdział 14: O tym, jak siostry poinformowały ojca duchowego o wszystkim, co się wydarzyło, o 
decyzji najmłodszej z nas; o tym jak osobiście przybył on do Scala i zarządził kapitułę, na której 
- z woli Bożej - zdecydowano usunąć z klasztoru mnie i moje siostry 
Rozdział 15: O odejściu z klasztoru i o tym, co się wydarzyło później 
Rozdział 16: O podróży do klasztoru w Nocera di Pagani 
Rozdział 17: O tym, co wydarzyło się po naszym przybyciu do tego klasztoru, o tym jak na nowo 
założyłyśmy habit Najświętszego Odkupiciela i o innych wydarzeniach początkowego okres 
Rozdział 18: O tym, jak trwając w wyżej opisanym stanie zostałam wybrana przez biskupa na 
przełożoną tego klasztoru, jak mocą świętego posłuszeństwa przyjęłam ten urząd oraz o przemianie 
sióstr jakiej Pan dokonał za moim pośrednictwem 
Rozdział 19: O tym, jak ojciec duchowny stracił  zaufanie u sióstr w Scala, o prześladowaniach 
jakie spotkały braci ze Zgromadzenia oraz o wielu trudnościach i niepokojach sióstr, trwających  z 
woli Bożej przez wiele lat 
Rozdział 20: O tym, jak po długich udrękach, Pan dał mi ojca duchownego, który zrozumiał mnie i 
pocieszył oraz o początkach fundacji w Foggia 
 
KSIĘGA TRZECIA 
 
Rozdział 1: O tym, jak Pan zdecydował o nowej fundacji w Foggia 
Rozdział 2: O tym, jak w ciągu półtora miesiąca dochodzi do fundacji, o wynajęciu domu, o 
uzyskaniu potrzebnych pozwoleń i wstąpieniu licznych dziewcząt, a także o tym, jak szatan 
przeszkadzał Dziełu Pana 
Rozdział 3: O podróży do Foggia, o tym jak w czasie drogi Pan okazał mi szczególną łaskę oraz o 
wydarzeniach pierwszych dni 
Rozdział 4: O tym, jak w niedzielę odbyła się uroczysta procesja i w imię Pana rozpoczęła istnienie 
nowa fundacja 
Rozdział 5: O tym, jak szatan podejmował próby zniszczenia rodzącej się fundacji, o decyzji 
nabycia własnego klasztoru i o nieszczęściu, które stało się za sprawą szatana, a które sam Pan 
dopuścił 
Rozdział 6: O tym, jak pierwsze dziewczęta zostają siostrami, jak Pan umacniał swe Dzieło, a także 
o śmierci Don Giuseppe de Angelis i kanonika Tortora 
 
4. Ostatnie lata Marii Celeste Crostarosa 
    s. Kazimiera Kut, OSSR 
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