
 
RELACJA Z WYJAZDU  

m. Franciszki i s. asyst. Aleksandry do Francji 
w dniach od 26 września do 10 października 2011 

 

Celem naszej podróży do Francji była wizytacja tamtejszych wspólnot oraz zapoznanie się 
z warunkami panującymi w Regionie Savoia, w południowo-wschodniej części Francji, gdzie 
Zgromadzenie rozpoczyna pracę duszpasterską. Pierwszą wspólnotą, którą odwiedziłyśmy, była 5-
osobowa wspólnota w Grenoble, pięknie – wśród gór – położonym mieście olimpijskim. Droga do 
Grenoble wiodła przez Alpy, zarówno po włoskiej, jak i po francuskiej stronie, więc pomimo odległości, 
którą musiałyśmy pokonać (ok. 1000 km), podróż była przyjemnością, przede wszystkim dla oczu. Zaraz 
po przekroczeniu granicy mogłyśmy z góry spojrzeć na Modane – miejsce docelowe naszej nowej 
wspólnoty, do którego wróciłyśmy 7 października.  

We wspólnocie w Grenoble są same Polki, 
w tym: najstarsza w Zgromadzeniu s. Bernadetta 
Palarowska, licząca 109 lat, i s. Teresa Teodorczak, 
kolejna 100-latka. Jak łatwo się domyśleć, obydwie 
siostry wymagają całkowitej opieki i pielęgnacji 
i otrzymują ją z rąk pozostałych współsióstr: s. Zofii 
Szubert, s. Aliny Ludwińskiej i s. Barbary Hartman, 
które z całą miłością troszczą się o wszelkie potrzeby 
sióstr-seniorek. S. Barbara nawiązała też kontakt 
z Polakami, którzy mieszkają w Grenoble, i powoli 
zaczyna pomagać w duszpasterstwie tej grupy.  

Po rozmowach Matki z siostrami, 
wieczorem wyszłyśmy na miasto, by zobaczyć 
kilka kościołów, m.in. kościół, na którego dachu 
zbudowany jest blok mieszkalny.  

 
Następnego dnia przed południem odbyło 

się spotkanie Rady Centrum z naszą Matką. 
Uczestniczyły w niej: s. przeł. Françoise 
Chatelain, s. Zofia Szubert, s. Mireille Laslandes 
i ja. Po obiedzie wyruszyłyśmy razem z s. Mireille 
w dalszą podróż do Lyonu, w którym przywitała 
nas cała wspólnota: s. Emmanuelle Aimone, 
s. Marie-Thé Vallet, s. Małgorzata Trzcińska, s. Grażyna Koneczna i s. Marie-Angèle Rasoarivony. 

Siostry podejmują tutaj różnorodne prace, m.in. posługę 
indywidualnego towarzyszenia duchowego wielu osobom, 
kształcenia formatorów, pracę w centrum wolontariatu, 
a s. Marie-Angèle pracuje w szkole z najmłodszymi 
dziećmi. 

W Lyonie spędziłyśmy trzy doby, mogłyśmy więc 
też zobaczyć fragment miasta i poznać trochę jego 
historię. Zwiedziłyśmy m.in. Bazylikę NMP na Fourvière, 
z XIX w., z przepięknymi mozaikami, romańsko-gotycką 
katedrę św. Jana Chrzciciela, ruiny amfiteatru rzymskiego, 
miejsce wymordowania ok. 170 pierwszych chrześcijan, 
którzy pojawili się tu już w II w. po Chr. W Lyonie żyło 
wielu świętych i sławnych ludzi, jest wiele kościołów, 
w narożnych wnękach kamienic stoją często figurki Matki 
Bożej lub św. Józefa – wszystko to znaki pobożności ludu 
francuskiego i świadectwo jego wiary. 



W piątek wieczorem odbyło się jeszcze miłe spotkanie z prezesem i byłym prezesem 
stowarzyszenia, do którego należą wszystkie nasze siostry we Francji. Stowarzyszenie, mając osobowość 
prawną, zapewnia naszemu Zgromadzeniu możliwość normalnego funkcjonowania we Francji.  

W sobotę 1 października pojechałyśmy razem z s. Françoise do Taizé, zatrzymując się po drodze 
w Paray-le-Monial. W tej miejscowości znajduje się bazylika romańska oraz sanktuarium dwóch 
świętych: św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz św. Klaudiusza de la Colombière. Uczestniczyłyśmy tutaj 
– w miejscu objawień i kolebce rozwoju kultu Serca Jezusowego – we Mszy św., pamiętając 
o wszystkich Siostrach. Oprócz kościoła sióstr wizytek zwiedziłyśmy także bazylikę oraz bardzo 
interesujące muzeum, poświęcone św. Małgorzacie Marii. Być może nie wszystkie Siostry wiedzą, że 
także nasze Zgromadzenie brało przez kilka lat czynny udział w posłudze pielgrzymom w tym 
niezwykłym miejscu, a kilka dni po naszej wizycie odbywał się tam I Światowy Kongres Serca 
Jezusowego. 

 W Taizé czekały na nas: s. Ewa Durlak 
i s. Anna Czaplicka. Oprócz spotkań z siostrami, 
miło nam było spotkać się z br. Markiem Durskim 
i wspólnotą braci, którzy zaprosili nas na 
niedzielny obiad. Przy tej okazji br. Marek pokazał 
nam pokój br. Rogera – założyciela wspólnoty. 
Byłyśmy też z wizytą u sióstr szarytek, które 
posługują młodzieży jako pielęgniarki, a same 
gościłyśmy nową przełożoną sióstr św. Andrzeja 
oraz trzy permanentki z Polski, które poprosiły 
o spotkanie z Matką. Dziewczęta te, które 
przyjechały tu na kilka miesięcy do pomocy, były 
żywo zainteresowane naszym Zgromadzeniem…  

W obydwa wieczory, które przeżyłyśmy 
w Taizé, uczestniczyłyśmy w wieczornej modlitwie z braćmi i młodzieżą: atmosfera ogromnego 
skupienia i rozmodlenia, wrażenie wyjątkowe. 

 W niedzielne popołudnie pojechałyśmy do Tournus, gdzie 
obejrzałyśmy stare opactwo, w tym przepiękny, bardzo dobrze utrzymany 
kościół romański. W drodze powrotnej natomiast wstąpiłyśmy do Cluny, 
gdzie są ruiny największego opactwa benedyktyńskiego. 

Następnego dnia rano wyruszyłyśmy do Virieu, wstępując po 
drodze do kolejnego ważnego miejsca Kościoła nie tylko francuskiego, 
do Ars. I tutaj także miałyśmy okazję uczestniczyć we Mszy św., modląc 
się za kapłanów. W zakrystii stoi mocno zniszczony konfesjonał, świadek 
wielu nawróceń, w którym święty Proboszcz spowiadał mężczyzn. 
A dom, w którym mieszkał, porusza swoim ubóstwem, wręcz biedą. 

Po południu dotarłyśmy do Chambery, gdzie byłyśmy umówione 
na wizytę u księdza biskupa P. Ballota, ponieważ to na terenie obecnej 
jego diecezji jest położone Modane. Ks. Biskup przyjął nas bardzo 
serdecznie, wykazał się dużą znajomością historii rodziny 

Ledóchowskich i wyraził ogromną radość i wdzięczność z powodu podjęcia przez Zgromadzenie pracy 
w tej przygranicznej miejscowości. Na pożegnanie udzielił błogosławieństwa na nową posługę, po czym 
udałyśmy się w dalszą podróż wśród malowniczych pejzaży górskich. Mijając małe i większe 
miejscowości, widziałyśmy wszędzie w centrum kościoły, najczęściej romańskie. Jak się później same 
przekonałyśmy, zadbane przez miejscową ludność, mimo że Eucharystia z powodu braku kapłanów jest 
w nich sprawowana bardzo rzadko. 

W Virieu  znowu czekała cała wspólnota: s. Irena Kubica, s. Pascale Dessigny, s. Madeleine 
Migel, s. Veronique Minet i s. Renata Miszczuk, która odbywała tam pod okiem s. Mady staż 
duszpasterski, by jak najlepiej przygotować się do swojej przyszłej pracy. W Virieu miałyśmy okazję 
doświadczyć braku codziennej Mszy św. na miejscu i dojeżdżałyśmy kilkanaście kilometrów do miejsc, 
gdzie akurat była odprawiana. W związku z brakiem kapłanów nasze siostry z Virieu są najbardziej 
włączone w duszpasterstwo parafialne, w przygotowanie do sakramentów, w paraliturgię eucharystyczną. 
S. Pascale czyni to na terenie domu pomocy społecznej dla ludzi starszych, w którym przez wiele lat była 



wicedyrektorką, a s. Françoise w innym, pięknie rozbudowanym domu pomocy, w którym kiedyś także 
mieszkały i pracowały nasze siostry. S. Veronique jeździ ponadto kilka razy w tygodniu do Grenoble, 
gdzie pracuje w Diecezjalnym Wydziale Duszpasterskim, przygotowując plany i materiały dla diecezji 
i poszczególnych parafii. 

W Virieu jest cmentarz, na którym pochowanych jest ponad 20 naszych sióstr zmarłych we 
Francji, oczywiście odwiedziłyśmy i to miejsce. 

Przechodząc ulicami miasteczka, mogłyśmy naocznie przekonać się, jaką sympatią cieszą się tam 
nasze siostry, ile ludzie okazują im życzliwości. Zresztą, my też byłyśmy wszędzie serdecznie witane, nie 
tylko w Virieu. Przyjazd matki generalnej urszulanek był zauważany w każdej wspólnocie 
eucharystycznej, np. proboszcz parafii w Lyonie ofiarował nawet z tej okazji własnoręcznie 
przygotowane konfitury. 

Podczas wizytacji w Virieu przypadł dzień św. Franciszka, świętowałyśmy więc imieniny naszej 
Matki i s. Françoise. Przyjechały delegacje z Lyonu i z Grenoble. Najpierw w letniej kuchni, a potem na 
podwórku cieszyłyśmy się spotkaniem, które zakończyłyśmy wspólnymi nieszporami. W piątek 
natomiast wraz z s. Françoise i s. Małgorzatą Trzcińską pojechałyśmy najpierw do Saint-Jean de 
Maurienne, skąd tamtejszy proboszcz popilotował nas najpierw do Avrieux, gdzie siostry będą mieszkać 
przez kilka pierwszych miesięcy. Po obejrzeniu kościoła, przylegającego do domu, w którym będą 
chwilowo mieszkać nasze siostry, zostaliśmy zaproszeni na obiad do małżeństwa, które opiekuje się 
kościołem.  

 
Po obiedzie udaliśmy się jeszcze do Modane – miejsca docelowego naszej wspólnoty. W Modane 

obejrzałyśmy przyszłe mieszkanie, które po remoncie będzie bardzo wygodne i ładne.  
 

Podczas pobytu w Virieu zrobiłyśmy wraz z s. Françoise 
i s. Renatą mały „wypad” do kościoła Saint-Hugues, blisko 
Chartreuse, gdzie znajduje się galeria obrazów i witraże 
współczesnego religijnego malarza francuskiego Arcabasa. 
  

Następnego dnia, po podsumowaniu wizytacji, czyli w sobotę 
8 października, wyruszyłyśmy w drogę powrotną do Lyonu, gdzie 
zaplanowane było spotkanie sióstr z centrum francuskiego (niestety, 
siostry z Grenoble nie mogły w nim uczestniczyć) oraz dwie 
uroczystości: jubileusz 25-lecia profesji s. Ewy Durlak i posłanie 
przez Matkę sióstr do Modane. Najpierw jednak rano, po Mszy św., 
udałyśmy się (siostry Polki) do konsulatu, oddać głosy w wyborach 
parlamentarnych. Po rodzinnym obiedzie, w prostej, ale pięknej 
kaplicy, podczas nieszporów najpierw s. Ewa odnowiła śluby, a potem 
s. Françoise przedstawiła krótko historię powstawania nowej 
wspólnoty we Francji, po czym nasza Matka skierowała do sióstr 
słowa podziękowania za inicjatywę i trud rozeznania związany z tą 

misją. Matka ogłosiła też siostrom, że nowa wspólnota będzie pod patronatem Serca Jezusowego 
i w pełnych serdeczności słowach zachęciła siostry do rozważań Jego przymiotów, by jak najlepiej swoim 
życiem głosiły miłość tego Serca ludziom, do których zostają posłane. Siostry: Małgorzata, Grażyna 



i Renata po zakończonych nieszporach otrzymały błogosławieństwo od Matki i od s. Françoise, a potem 
były jeszcze pamiątkowe fotografie i życzenia dla Jubilatki.  
 

 

 

 

 

 

Nasz pobyt we Francji dobiegał końca. W poniedziałek rano wyruszyłyśmy z Lyonu do Pniew, 
do których dotarłyśmy nocą. Cieszymy się, że dzięki dłuższemu pobytowi miałyśmy okazję spokojnego 
pobycia z Siostrami, rozmów, poznania ludzi, z którymi się modlą, którym służą, i zobaczenia 
zaangażowania i autentycznej troski Sióstr o Kościół. Piękno pejzaży i ładna pogoda dopełniły naszego 
doświadczenia Francji, z której wyjechałyśmy wdzięczne Bogu i ludziom za wszelkie dobro, którym 
zostałyśmy obdarowane. 

Relacja s. Aleksandry Kmieciak 

 


