
RELACJA Z PODRÓŻY NA FILIPINY 

w dniach 21 maja – 12 czerwca 2009 
 

Podróż na Filipiny odbyłyśmy na przełomie maja i czerwca. Leciałyśmy przez Rzym, 
podróż rozpoczęłyśmy więc od „audiencji” u Jana Pawła II, polecając jego wstawiennictwu 
m.in. wszystkie nasze wspólnoty i każdą z Sióstr. 

Z Rzymu na Filipiny, które leżą w południowo-wschodniej Azji na archipelagu Oceanu 
Spokojnego i składają się z ponad 7 tys. wysp, leciałyśmy dwoma ogromnymi Boeinga-
mi 777, należącymi do linii Emirates (ponad 500 osób na pokładzie), i wylatywałyśmy w nie-
dzielę 24 maja po południu, a w Manili byłyśmy następnego dnia ok. 1600 (tamtejszego czasu, 
czyli z różnicą 6 godzin). W Dubaju przesiadałyśmy się na inny samolot, miałyśmy tam kil-
kugodzinną przerwę. Przed lotniskiem w Manili czekały na nas siostry: Margherita i Wioletta 
oraz przyjaciel domu: Jun, który służył jako kierowca. Po serdecznym przywitaniu ruszamy 
do Tagaytay, powoli oswajamy się z gorącym i parnym powietrzem. Ruch na ulicy duży, po-
konanie 60-kilometrowej odległości zajmuje nam więc ponad dwie godziny. Przed naszym 
domem czekają na nas pozostałe siostry, czyli: s. Ewa, nowicjuszki: Marife, Honey Mae i 
Mary Ann, postulantki: Salome i Nadia oraz Christy i Airene, które od kilku tygodni przyglą-
dają się życiu zakonnemu w naszej wspólnocie. Na powitanie słyszymy po polsku piosenkę: 
„Oto jest dzień…”, siostry zawieszają na naszych szyjach sznury z żywych kwiatów i prowa-
dzą do domu, gdzie czeka na nas kolacja i odpoczynek. 

I tak rozpoczyna się nasz dwutygo-
dniowy pobyt we wspólnocie w Tagaytay. 

Główne punkty naszego pobytu to uro-
czystości: obediencja, pierwsza profesja 
trzech nowicjuszek (29 maja), przyjęcie do 
nowicjatu dwóch postulantek (28 maja) i 
przyjęcie do Zgromadzenia dwóch kandyda-
tek (29 maja). Na dwóch z nich (profesji i 
przyjęciu do nowicjatu) obecny był ks. bp 
Luis Antonio Tagle – serdeczny przyjaciel 
naszej wspólnoty. Uroczystości poprzedzo-
ne były wspólnymi spotkaniami i indywidu-
alnymi rozmowami m. Franciszki z siostra-
mi Filipinkami. Zgodnie z naszym zwycza-

jem przyjęcie do nowicjatu (w kaplicy) miało skromną oprawę, było niewielu gości, nato-
miast pierwsza profesja była świętem nie tylko dla nas – urszulanek i rodzin neoprofesek, ale 
także dla wielu przyjaciół i znajomych naszych siós
innych zgromadzeń zakonnych. 
Wszystkie uroczystości były pełne 
radości. 

Ponieważ spodziewałyśmy 

tr z Filipin, zwłaszcza przedstawicieli 

się 
na I profesji ok. 300 gości, Msza św. 
odbywała się więc pod wielkim, 
pięknie udekorowanym namiotem w 
ogrodzie, były też rozstawione inne 
namioty, bo pogoda była niepewna, 
właściwie każdego dnia padał 
deszcz, często ulewny, stąd też za-
bezpieczenie przed nim. Elementem 
odróżniającym uroczystość I profesji 



na Filipinach od tej, jaką znamy w Polsce, było to, że siostry były prowadzone w procesji do 
ołtarza przez rodziców, którzy w ten sposób symbolicznie oddawali swoje córki Zgromadze-
niu, a potwierdzeniem przyjęcia ich do naszej Rodziny zakonnej była serdeczna wymiana 
uścisków z m. Franciszką i siostrami zaraz po złożeniu przez nie profesji. Podobnie jak w 
Tanzanii, tak i tutaj pochód z darami był „tańczony” przez mamy dzieci adoptowanych „na 
odległość”, które są otoczone opieką przez nasze siostry. Uroczystościom towarzyszył chór 
młodzieżowy, śpiewający po angielsku i w tagalog (języku tagalskim). Na zakończenie 
Mszy św. siostry neoprofeski i nowicjuszki krótko przedstawiły charyzmat naszego Zgroma-
dzenia i postać św. Urszuli, a Ksiądz Biskup przeniósł relikwie Matki Założycielki do odpo-
wiednio przygotowanego miejsca w ogrodzie, przy jej figurze. Potem były rodzinne fotogra-
fie i obiad dla wszystkich gości, spotkania, rozmowy… Goście wyjechali po południu, a na-
sza wspólnota po różańcu w 4 językach, po nieszporach i po kolacji spotkała się, by „na gorą-
co” podzielić się wrażeniami z przeżyć dwóch ostatnich dni oraz obejrzeć prezenty, które 
siostry z tej okazji otrzymały.  

Dla naszych najmłodszych sióstr ogromne znaczenie miało zapewnienie m. Franciszki, 
że całe Zgromadzenie w tym dniu towarzyszy im duchowo i łączy się w modlitwie za nie. 
Matka podkreślała, że one nie tylko należą do Zgromadzenia, ale są jego częścią, że je tworzą. 
Zarówno to spotkanie, jak i inne spotkania, podczas których m. Franciszka pokazywała filmy 
i opowiadała o Założycielce, o naszej duchowości i o Zgromadzeniu, pokazując prezentacje o 
pracy sióstr w innych krajach, były dla sióstr bardzo cenne – co często podkreślały – bo dzię-
ki temu zacieśnia się ich więź ze Zgromadzeniem. Siostry zobaczyły też to, o czym dotąd 
tylko słyszały, np. translację, kanonizację. Każde takie spotkanie kończyło się wymianą my-
śli, odczuć, a więc i zacieśnianiem więzi. 

Podczas pobytu w Tagaytay miały-
śmy okazję zobaczenia i doświadczenia 
codziennej pracy naszych sióstr. Dotych-
czasowym podstawowym obowiązkiem 
naszej młodzieży zakonnej była forma-
cja. Nowicjuszki i postulantki, poza for-
macją we wspólnocie, uczestniczyły też 
w międzyzakonnych spotkaniach forma-
cyjnych, mając okazję do wzajemnej 
wymiany doświadczeń. Jednocześnie 
jednak włączały się w pracę apostolską 
całej wspólnoty, uczestnicząc w sobot-

nich spotkaniach rodzin dzieci z „adopcji na odległość”, czyli finansowego wspierania nauki 
dzieci. Na te spotkania siostry przygotowują zajęcia dla dzieci (młodzież zakonna) oraz dla 
ich matek (profeski wieczyste) oraz każdo-
razowo posiłek dla wszystkich. Pomoc fi-
nansowa, która dociera głównie z Italii i z 
Polski, musi być solidnie rozliczona, wyma-
ga to więc poświęcenia czasu i roztropności. 
Czasem też zachodzą nieprzewidziane oko-
liczności, jak np. ta, która zdarzyła się pod-
czas naszego pobytu, że jedna z rodzin z 
sześciorgiem dzieci (w tym dwójką poważ-
nie chorych) musiała natychmiast wyprowa-
dzić się z miejsca, w którym mieszka, a nie 
ma dokąd. Siostry od razu uruchomiły swoje 
znajomości i dzięki dobroci pp. Galang, któ-



rych niektóre siostry w Polsce i w Italii miały możliwość poznać dwa lata temu, rodzina zna-
lazła schronienie, a siostry przewiozły ją na nowe miejsce i doposażyły w konieczne rzeczy. 
Podobne sytuacje zdarzają się wielokrotnie i wtedy nasze siostry reagują, niosąc pomoc lu-
dziom, którzy często wyzyskiwani przez innych, nie mają sił walczyć o siebie. 

30 maja, w sobotę, matki (i jeden 
ojciec) wraz z dziećmi przybyły na spo-
tkanie, by podziękować m. Franciszce 
za okazywaną przez Zgromadzenie 
pomoc. Każda rodzina zaprezentowała 
się tak, jak potrafiła, a potem były tańce 
i śpiewy, mamy wystąpiły w tych sa-
mych barwnych strojach, w których 
uczestniczyły poprzedniego dnia w 
procesji z darami. Po zabawie, jak 
zwykle, był posiłek dla wszystkich. 

Inną systematyczną działalnością 
wspólnoty są cotygodniowe odwiedzi-

ny dwóch więzień, oddalonych o 30 km od Tagaytay. Siostry jeżdżą tam, by katechizować i 
dzielić się swoją wiarą, by wspierać tych, którzy często bezpodstawnie całymi latami czekają 
na procesy, a są za biedni, by zapłacić za przyspieszenie sprawy. Więźniowie ci żyją w tak 
nieludzkich warunkach, że trudno to sobie wyobrazić. Raz w miesiącu jedzie tam z siostrami 
kapłan (czasem ks. biskup), by odprawić Mszę św. i wysłuchać spowiedzi, raz w miesiącu 
siostry wożą też do więzienia dwoje dzieci, które się tam urodziły, i które czekają na powrót 
matki z więzienia w domu dziecka u sióstr augustianek. 

Siostry ponadto katechizują w 
pobliskiej szkole, organizują u siebie 
rekolekcje dla dziewcząt oraz włą-
czają się w akcje apostolskie, organi-
zowane na terenie diecezji, np. spo-
tkania młodzieżowe. Jeżdżą także na 
pobliskie wyspy, by tam w środowi-
skach, z których pochodzą nasze 
siostry, ewangelizować i mówić o 
powołaniu. 

Pracy i potrzeb na Filipinach jest 
dużo. Teraz, po złożeniu profesji, 
siostry podejmą nowe zadania apo-
stolskie, są wykształcone, mogą pra-
cować jako nauczycielki w szkole 
podstawowej. Dla poszerzenia możliwości pracy w szkole średniej siostry juniorystki przygo-
towują się do jeszcze jednego egzaminu i z radością myślą już o czekających je nowych wy-
zwaniach.  

Nasz pobyt na Filipinach, pełen wrażeń i przeżyć, zakończyłyśmy wieczorem w niedzie-
lę 7 czerwca, bo wtedy odlatywałyśmy do Rzymu. Podczas pobytu w Italii odwiedziłyśmy 
wszystkie nasze wspólnoty, a na zakończenie uczestniczyłyśmy w procesji Bożego Ciała ra-
zem z Ojcem Świętym. Z Jego błogosławieństwem następnego dnia wróciłyśmy szczęśliwie 
do Warszawy. Z całego serca dziękujemy Siostrom za towarzyszenie nam modlitwą, a Sio-
strom na Filipinach życzymy coraz głębszego wnikania w Chrystusowe „Pragnę” i niegasną-
cego entuzjazmu w pracy dla Kościoła i tak bardzo ubogiego środowiska filipińskiego. 

oprac. s. Aleksandra Kmieciak 


