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50 lat z polskimi emigrantami
15 września Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej rozpoczynają obchody Roku Jubileuszowego. Od 50
lat zgromadzenie modli się i służy polskim emigrantom.

wały się pierwsze szeregi Misjonarek
Chrystusa Króla, które z czasem miały
stanąć na dalekich lądach, pośród Polaków opuszczających Ojczyznę. Dziś
możemy zaświadczyć, że prawdziwe
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szystko zaczęło się na
obrzeżach Poznania w małym, widocznym z daleka
XVIII-wiecznym dworku. To właśnie
tutaj, pół wieku temu pierwszy raz zadzwonił dzwonek wzywający pierwsze
Misjonarki Chrystusa Króla na modlitwy w intencji Polonii świata.
15 września 1958 r., Sługa Boży
o. Ignacy Posadzy wraz z garstką młodych dziewcząt ukląkł w Rokitnie,
u stóp Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i zawierzył Jej te „pierwsze
ziarna” nowego zgromadzenia zakonnego, którego celem miała być służba
Chrystusowi Królowi i braciom emigrantom, rozsianym po wszystkich
kontynentach. Wszystko odbyło się
bardzo zwyczajnie. Założyciel wręczył młodym misjonarkom pierwsze
modlitewniki i zawierzył siostry Maryi, a przez Nią samemu Chrystusowi
Królowi prosząc, by „ziarno wzeszło
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Matka Cierpliwie Słuchająca

Posadzy, odważył się podjąć trud jego
budowania. Bez domu i środków do
życia, ściskając w ręku różaniec i modlitewnik (na razie „wypożyczony”
od braci chrystusowców), pierwsze
misjonarki rozpoczęły przygotowanie do życia zakonnego. Później o.
Posadzy zabrał je do Moraska, które stało się sercem i kolebką zgromadzenia.

Modlitwa w intencji polskich emigrantów

i wydało plon stokrotny”. Tak właśnie
narodziło się zgromadzenie, którego
założenie zainspirował kard. August
Hlond, a przynaglony tym o. Ignacy
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Pod osłoną Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, pod nie swoją nazwą, bo jako
„misjonarki felicjanki”, co miało zmylić
czujne władze komunistyczne, formo1 4

w r z e ś n i a

2 0 0 8

/

dzieła Boże, mając niepozorny początek, wspierane skromnymi środkami,
onieśmielają i przerastają wszelkie nasze wyobrażenia.

Złoto próbuje się w ogniu
Każde dzieło Boże poddawane jest
próbom. Tak też było i z tym zgromadzeniem, w którego rozwój i długą historię chyba nikt, poza założycielem, nie
wierzył. Początkowo prężnie rozwijające
się szeregi misjonarek zaczęły słabnąć.
Ogromna rotacja nie dawała pewności
jutra. Brak perspektyw na wypełnianie
misji,
j , czyli
y na pracę
p ę wśród emigrantów,
g
,
odbierał zapał. Ówczesne władze komunistyczne ani myślały wydać zgodę
na wyjazd sióstr za granicę. Z drugiej
strony niepewność co do decyzji Kościoła, który przyglądał się tym „młodym pędom”, rodziła w siostrach coraz
więcej znaków zapytania. Do tego niektórzy mawiali, że niemożliwe jest, by
w komunistycznym reżimie, w czasach,
kiedy życie zakonne było szykanowane,
pośród prześladowań i obozów pracy dla
sióstr mogło rozwinąć się nowe zgromadzenie, i to na wskroś przepojone
polskością. „To niemożliwe” – wielokrotnie słyszały i tak osłabione misjonarki. A jednak Bóg miał swoje plany.
On, Chrystus Król Wszechświata, pokazał siostrom, jak pokonywać niepo-
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