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Umiłowani w Chrystusie Panu! 

Otaczamy ołtarz, karmiąc się Słowem Bożym i uczestnicząc w ofierze Jezusa Chrystusa, 

obecnego pod postaciami chleba i wina. „Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, 

Panie, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 

Tworzymy wspólnotę ochrzczonych, w większości umocnionych sakramentem bierzmowania, 

żyjących Eucharystią, zjednoczonych dziś zamyśleniem nad tajemnicą przejścia z życia do 

śmierci, które dzięki Chrystusowi staje się przejściem z życia do życia. 

Oto wielka tajemnica naszego Odkupienia! 

Otaczamy trumnę świętej pamięci Siostry Jany Płaskiej ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego. Włączona do Kościoła przez sakrament chrztu w 1910 roku, 

umocniona łaską bierzmowania, żyjąca Eucharystią, pragnęła szczególnej konsekracji swego 

życia. 23 maja 1931 roku wstępuje do Zgromadzenia, aby żyć według rad ewangelicznych. 

Pragnie szczególnego zjednoczenia z Chrystusem Oblubieńcem – dlatego składa ślub czystości. 

Dąży do jak najdoskonalszego wypełniania woli Bożej – przyrzekając posłuszeństwo. Chce w 

życiu gromadzić przede wszystkim nieprzemijające skarby duchowe – dlatego ślubuje ubóstwo. 

Wysławiając naszego Pana, który powołuje i posyła, możemy powtórzyć: Oto wielka tajemnica 

Odkupienia. 

Albowiem „w Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia 

Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy Odkupienia. Wierniej 

iść za Chrystusem i naśladować Go, wyraźniej ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być 

głębiej obecnym w Sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą węższą 

drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz «dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo, że 

świat nie może przemienić się i ofiarować Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw»” 

(LG 31, KKK 932). 

Dziś dziękujemy Bogu za 75 lat życia konsekrowanego, życia zakonnego Siostry Jany. 

Wspomnimy działalność Siostry, aby wyznać naszą wdzięczność Bogu, który działa przez 

ludzi, i jednocześnie umocnić ufność naszej modlitwy o wieczną dla Zmarłej nagrodę. 

Przejdźmy do czytanych dziś tekstów Słowa Bożego. Usłyszeliśmy najpierw fragment Listu 

świętego Pawła do Rzymian. Słowa Apostoła wzywają nas, odbywających ziemską 

pielgrzymkę i dotykających tajemnicy śmierci, abyśmy przede wszystkim skierowali naszą 

myśl ku Chrystusowi. Od chrztu, skoro z Chrystusem współumarliśmy dla grzechu, wtedy i w 

życiu, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by 

zapanować tak nad żywymi, jak nad umarłymi. 

Oto wielka tajemnica Odkupienia! 



Nam tu zebranym potrzebna jest dziś pełna świadomość, że wszyscy, żywi i umarli, dzięki 

tajemnicy Odkupienia, należymy do Pana. Łatwiej wtedy odczujemy potrzebę głębszej refleksji 

nad przemijaniem, pełniejszego odczytania sensu życia, poznania piękna trwania w wierze. 

Dlatego Liturgia nas uczy: „życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”. 

Dziękując Bogu, obejmujemy dziś myślą całe życie Siostry Jany: dziecięctwo i lata szkolne w 

Suwałkach, Łódź, gdzie prowadziła katechizację. Tam też w 1932 roku kończy Collegium 

Wydziału Humanistycznego, w 1935 uzyskuje magisterium z filozofii w zakresie nauk 

pedagogicznych na podstawie pracy dyplomowej „Przyjaźń dziewcząt w wieku szkolnym”. 

W latach okupacji niemieckiej wykłada psychologię na rocznym Kursie Nauczycielskim i w 

tajnym Liceum Pedagogicznym Sióstr Urszulanek SJK w Warszawie. 

Przychodzą dni Powstania Warszawskiego. Niech Bóg te dni ofiarnej służby obficie 

wynagrodzi. Siostra Jana podejmuje rolę sanitariuszki. Zostaje bardzo ciężko ranna. Wielu 

wątpiło, czy uda się życie jej uratować. Otrzymuje Krzyż Walecznych, krzyż Armii Krajowej. 

Bogu dzięki, leczenie bardzo licznych ran przebiegło pomyślnie i Siostra Jana zaczyna nowy 

okres pracy. 

Organizuje bursę dla wypędzonej z Warszawy młodzieży w Milanówku i Chylicach. Od 1947 

roku wykłada na Kursach Katechetycznych Archidiecezji Warszawskiej, w dwa lata później 

podejmuje pracę w Wydziale Nauczania i tworzy Ośrodek Katechetyczno-Metodyczny – na 

tym stanowisku służyła Kościołowi 40 lat. 

Aby ten okres życia Siostry Jany objąć modlitewnym zamyśleniem – powróćmy do 

przeczytanej dziś Ewangelii. 

Dwaj uczniowie opuszczają Jerozolimę. Już są w drodze do Emaus. Ich postawę dobrze 

charakteryzują wypowiedziane przez nich słowa: „A myśmy się spodziewali”. Zapewne bali 

się prześladowców, którzy ukrzyżowali ich Mistrza. 

Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Słusznie bibliści przypuszczają, że 

dyskutowali, dlaczego grób Chrystusa jest pusty. 

Potrzebne im było słowo. 

Dołącza się do nich Zmartwychwstały Jezus. Nie poznali Go. Gdy usłyszą Chrystusowe 

wyjaśnienia, Chrystusową katechezę opartą na Piśmie Świętym – serca ich zapałają zachwytem 

dla planów Bożych. Potrzebne im było słowo Chrystusa. Choć jeszcze nie rozumieli, że to On 

idzie z nimi w drodze. W końcu poznają Chrystusa po łamaniu chleba. 

Od 1953 roku Bóg mi pozwolił współpracować z Siostrą Janą. Dlatego dziś mogę mówić jako 

świadek kilkudziesięciu lat jej pracy. 

W oparciu o wydarzenie z drogi do Emaus powtórzmy: potrzebne im było słowo Chrystusa. Te 

słowa można traktować jako klucz do zrozumienia posługi Siostry Jany. 

To „potrzebne im było słowo Chrystusa” – odniosła Siostra Jana najpierw do przedszkolaków. 

Dlatego ukazały się pomoce cotygodniowe pod tytułem „Rozmawiaj z twym dzieckiem o 

Bogu”. 



Potrzebę Słowa Bożego widziała Siostra Jana w sercach dzieci szkolnych. Dlatego 

opracowywała podręczniki do katechezy zarówno dla uczniów, jak i dla prowadzących 

katechezę. Niektóre udało się wydać legalnie, to znaczy po przyznaniu przydziału papieru, 

uzyskaniu pozwolenia na druk i aprobaty ówczesnej cenzury. Dla pełnego obrazu warto 

zaznaczyć, że w podręczniku do V klasy cenzura skreśliła: Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Uznano te słowa za 

nieaktualne w istniejącym wówczas systemie. Mimo rozmaitych interwencji, cenzura nie 

ustąpiła. Siostra zaś nie chciała wydać okaleczonego tekstu błogosławieństw ani też nie chciała 

rezygnować z wydania podręcznika. Zamiast ośmiu błogosławieństw ukazał się na tej stronie 

pięknie wykonany napis: Przeczytaj Mt 5,1-10. 

Potrzeba Słowa Bożego domagała się drukowania wielu pomocy drogą określaną przez władze 

jako nielegalną. W piwnicy, za wiedzą prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, często nocą, 

powstawały pomoce katechetyczne. Siostra szereg razy była wzywana w tej sprawie do Urzędu 

Bezpieczeństwa, dwa razy na rozprawę sądową, ukarana rocznym więzieniem w zawieszeniu. 

Ale pracy nie przerwała. 

Potrzebę Słowa Bożego odczytała także dla dorosłych. Powstała książka: Uwierzyć sercem. 

Potrzebę przekazywania Słowa Bożego przyjmowała Siostra jako wezwanie do prowadzenia 

kursów katechetycznych i permanentnego formowania katechetów pracujących. 

Prowadziła przez 40 lat – począwszy od ul. Hożej aż do Domu Prymasa na Miodowej – kursy 

przygotowujące do pracy katechetycznej. Absolwentów na pewno trzeba liczyć w tysiącach. 

Zapewne wielu z nich uczestniczy dziś w tej Eucharystii, a inni, którzy nie mogli przybyć, łączą 

się z nami duchowo. 

Koncepcja katechezy Siostry Jany była pełna autentycznej troski, by uczniowie i dorośli 

usłyszeli słowa Chrystusa i zrozumieli, kto z nimi idzie w drodze. Dlatego uczyła tak wielkiego 

szacunku dla Pisma Świętego. Akcentowała konieczność katechezy chrystocentrycznej. Dążyła 

przede wszystkim do pokazania piękna, dobra, życia według Ewangelii. Dlatego jej katechezy 

wolne są od opisu zła, ilustracji grzechu czy jakiejkolwiek przemocy. Podkreślała obecność 

Jezusa wśród zgromadzonych na katechezie, jako jedynego Nauczyciela i jako cel katechezy. 

Dlatego katechezy Siostry Jany są tak bogate w chwile modlitwy. 

Świadomość, że „potrzebne im słowo Boże”, odczytujemy w pomocy, jaką Siostra Jana 

świadczyła księdzu Jerzemu Popiełuszce, szczególnie w czasie strajku w Akademii Medycznej 

i Wyższej Szkole Pożarniczej - gdy strajk właściwie zamienił się w rekolekcje. Trzeba 

wspomnieć, że w związku z działalnością księdza Jerzego siostra Jana wydała 77 zeszytów 

„Bóg i Ojczyzna”, a także książkę: Wspomnienia o księdzu Jerzym Popiełuszce. 

Od Ojca Świętego otrzymała odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”. 

Wspominamy tę apostolską służbę Siostry Jany, pamiętamy o Jej cierpieniach, aby z tym 

większą gorliwością uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w Jej intencji. 

Pełne zakonne imię zmarłej Siostry jest następujące: Siostra Maria Jana od Matki łaski Bożej. 

Maryi, Matce łaski Bożej, zawierzamy nasz udział w Eucharystii. Maryja najlepiej rozumiała i 

doświadczyła, co znaczy: Oto wielka tajemnica Odkupienia. 



Pan Jezus o tych, którzy postępują według Słowa Bożego i Bożemu Słowu służą, powiedział, 

że są Mu tak bliscy, jak Matka, jak rodzina.  

Módlmy się z ufnością, że Siostra Jana zaliczona jest do Chrystusowej Rodziny w Domu Ojca. 

Amen. 

 


