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O wierze 

Rozwój cnót Bożej. Służebnicy – jej życie i dążenie do świętości  

Od najwcześniejszego dzieciństwa ujawniał się w tej Bożej Służebnicy wielki duch 

wiary, który był niespotykany w odniesieniu do jej wieku. Od czwartego roku życia było jej 

największym życzeniem aby słuchać o Bogu, wykorzystywała ona każdą okazję do tego aby 

objaśniano jej religijną prawdę. W wieku sześciu lat tak mówi w swojej biografii: „Czuję 

gwałtowną potrzebę poznania Boga. Kiedy jestem sama lub przebywam z innymi, zaprząta 

mnie tylko jedna myśl o Bogu”. W wieku siedmiu lat „potrzeba ta była tak silna, że sprawiała 

mi wewnętrzny ból”. Od dziesiątego roku życia jej główną troską było to, aby nie zapomnieć 

tego, czego usłyszała na lekcjach religii. Wzrastała w niej nieustannie radość z uczestnictwa 

w zajęciach religii. W dniu Pierwszej Komunii wypowiedziała tą modlitwę: „Mój kochany 

Jezu, dziś odnawiam moje chrzcielne śluby, dopomóż mi ich dochować i postępować według 

tego, czego nas naucza nasz Duszpasterz. Jej duch wiary wzrastał w niej wraz z wiekiem i 

ukazywała go przy każdej okazji swojego życia. Bóg stanowił centrum jej myśli, nie 

zajmowało jej nic innego, jak tylko to, co dotyczyło Boga, wszystko co widziała, było dla niej 

Bogiem. 

Nawet gdy chorowała, nie wyrzekła się Boga. W trakcie swojej pierwszej choroby, 

kiedy ogarnęła ją religijna i duchowa niemoc, nie ustała w swoich niezłomnych modlitwach. 

Kiedy wyzdrowiała, odkryła w sobie szczególne łaski Ducha Świętego, który w jej życiu 

duchowym i w dążeniu do cnót pomagał jej osiągać kolejne postępy. W latach 1845 -1849 

kiedy zachorowała ponownie i wtedy  jej duchowy przewodnik  przyznał, że tej służebnicy 

Bóg sprzyja. Rozmawiał on nawet o tym z biskupem, który żywiołowo zareagował na tę 

wiadomość, był wręcz o tym przekonany, że w jej przypadku ma się do czynienia z bożym 

działaniem. Sama służebnica boża uważała się za niegodną bożej łaski, którą otrzymała i nie 

wykorzystywała jej do swoich osobistych celów. 

Jeśli chodzi o utworzenie Zakonu, to zaufała swojemu spowiednikowi i wyznała mu, 

że została powierzona jej misja utworzenia Zakonu, poczuła się natchnioną i powołaną 

do służby chorym. Na początku ksiądz Reichard bardzo się wzbraniał, ale ostatecznie poprosił 

biskupa i otrzymał jego zgodę.  

W okresie jej generalatu w latach 1849 -1867 całkowicie powierzyła się Opatrzności 

Bożej. Matka Alfons Maria widziała w wielu wydarzeniach swojego życia działanie Boga, a 



dzięki łasce bożej fundacja wzrastała i szybko się rozwijała. Służebnica Boża zaufała 

całkowicie i bezwarunkowo Bogu, co można zauważyć obserwując tworzenie jej fundacji. 

Bez jakiejkolwiek ludzkiej pomocy i pewności, otoczona krytyką za swoje działania, 

oczekiwała tylko pomocy Boga, powierzyła Bogu pomocy w sprawach materialnych 

i duchowych. Czuła się biedną i słabą, niosąc ciężar odpowiedzialności za swoje dzieło 

w zupełności polegała tylko na bożej łasce. Tak modliła się ze świętą śmiałością: „Nie 

poddawaj się, tak długo, jak tylko się da”, tak mówiła do Jezusa, „nigdy nie ustanę 

w modlitwach, dam Ci wszystko to, czego ode mnie chcesz, jednak daj mi proszę to, o co ja 

proszę ciebie.” „O mój Jezu, popatrz na moją biedę i słabość, nie podołam bez twojej 

pomocy, pomnóż moją dziecięce zaufanie do Ciebie. Mój kochany Jezu, uczyń wszystko to, 

czego ja uczynić nie mogę, niech się stanie wola twoja.” Tym bożym zaufaniem obdarzała 

wszystkich niezliczonych wiernych, którzy ją odwiedzali. Wierni, którzy przychodzili do niej 

po pomoc wiele razy doświadczyli bożego miłosierdzia. Natomiast do swoich sióstr zwracała 

się w ten sposób: „ Bóg był dla nas tak dobry, że powołał nas do życia zakonnego, tak więc 

jakbyśmy mogły iść za nim, gdybyśmy mu nie ufały bezwarunkowo? Zwracajcie się do niego 

w każdej sprawie, ufajcie bezgranicznie.” Ona była najlepszym przykładem dla swoich sióstr, 

i bezwarunkowe zaufanie wdrażała wśród nich wszystkich. 

Treści wiary i prawdy, w które należy wierzyć  

 Służebnica Boża głęboko i niezłomnie ufała nauce kościoła katolickiego. Pochodziła 

z rodziny, która walczyła o swoją wiarę w protestanckiej okolicy, Matka Alfons Maria była 

dumna ze swoich katolickich korzeni i uważała swoją wiarę za szczęście. „Podczas mojej 

choroby,(w wieku 17 lat) odwiedzili mnie protestanci, którzy swoją wizytą sprawili mi 

ogromny ból, gdyż wiem, że są oni w błędzie. Bardzo wtedy dziękowałam Panu za to, że dane 

mi było urodzić się jako córka katolickich rodziców. „O jakże jestem szczęśliwa” 

powtarzałam często, „że mogę być dzieckiem prawdziwego kościoła”. 

Z wzmożoną uwagą uczestniczyła w zajęciach z religii księdza Reicharda, którego 

darzyła ogromnym zaufaniem. Treść jej wiary odpowiadała temu, czego nauczyła się 

na katechezie: Bóg i jego opatrzność, Jezus Chrystus jako wybawca przez swoją śmierć 

na krzyżu, Dziewica Maryja, wszyscy święci, sakramenty, a w szczególności Eucharystia, 

nadprzyrodzone przeznaczenie człowieka, ciężkość grzechu, doskonałość cnót. 

Służebnica Boża zawierzyła także Bogu w trzech osobach. W ciągu dnia powtarzała 

często tę modlitwę dziękczynną: „Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 



Święty.”Jej pragnieniem było doświadczyć Boga, już od wczesnego dzieciństwa zwracała się 

spontanicznie do Boga, prosiła go o radę, pomoc i ochronę. Czyniła to kiedy, szukała swojej 

drogi powołania, kiedy czuła się bezsilna, a nawet wtedy, kiedy potrzebę podziękowania 

Bogu za otrzymane łaski. „Kochany Boże, pozwól mi być tak świętą jak inni, pozwól mi 

modlić się tak żarliwie jak oni!” „Dojrzyj o mój boski Oblubieńcze, jak bardzo za tobą 

tęsknię, weź moje serce w posiadanie i pokaż mi jak głęboko mogę się z tobą połączyć.” 

Jezus Chrystus zajmował centralne miejsce w jej duchowym życiu. Już w wieku pięciu lat 

była głęboko poruszona, gdy opowiedziano jej o cierpieniach Chrystusa. W wieku dziesięciu 

lat jedna z nauk księdza Reicharda pozostawiła w niej ślady, które miały wpływ na całe jej 

życie: „Jego słowa zrobiły na mnie takie wrażenie, że zaczęłam drżeć na całym ciele. Moje 

spojrzenie uwiezlo na księdzu i miałam przeczucie, że widzę w nim obraz cierpiącego 

Zbawiciela.” Żadne lekcje, powiedziała, nie wywarły na mnie takiego wpływu jak historia 

Męki Pańskiej, właśnie wtedy znalazłam miłość Jezusa do nas. Od kiedy miała dziesięć lat, 

przyzwyczajała się do tego, by podczas mszy odczuwać cierpienia serca naszego Pana, 

czasem była tak przejęta, że drżała na całym ciele. Szukała samotności, aby jeszcze lepiej 

przeżywać Mękę Pańską. Już jako dziewczynka szukała wśród swoich towarzyszek okazji 

aby z nimi o tym porozmawiać. Ale przede wszystkim nieustannie instruowała w tej kwestii 

swoje siostry. Pan prosił ją, aby przekazała siostrom, iż powinny codziennie rozpamiętywać 

jego cierpienia, nawet mówi o tym w pierwszej regule. Służebnica Boża dała siostrom takie 

wskazówki postępowania, tak aby nie było wątpliwości, jak należy postępować w tej kwestii. 

Przyjela krzyz w swoim zyciu i otworzyła swoje serce na działanie łaski, obserwując rany 

Jezusa, stawiała sobie wiele pytań, analizowała, jak Pan wiele wycierpiał i jak duża jest jego 

miłość do człowieka. W czasie tych rozważań jej dusza była tak głęboko poruszona, że 

w pewnym sensie sama odczuwała cierpienia Pana, jego ból stał się jej bólem. Uczucia 

wdzięczności, skruchy i miłości wypełniały ją czasami przez cały dzień. „Wrażenia, jakie 

odczuwała patrząc na krzyż, wypływały nieustannie z jej serca. Jezusa ukrzyżowanego miała 

cały czas przed oczami, jego wizerunek nie opuszczał jej nawet w trakcie domowych 

obowiązków. Jej oczy i serce ciągle widziały cierpiącego Jezusa, który umarł za grzech 

świata. 

W szczególności czciła Maryję. W wieku trzech lat nauczyła się modlitwy „Anioł 

Pański” i powtarzają ją jak refren pięknej pieśni. Od dzieciństwa zwracała się do Maryi przy 

każdej okazji. „Żadna z lekcji”, mówiła, „nie przemawia do mnie tak dosłownie jak Męka 

Pańska i przykład Dziewicy Maryi.” Wypowiadając te słowa miała zaledwie osiem lat. 



„Pozdrowiona bądź Maryjo, boża matko, proś za mną, biednym dzieckiem.” Jej największą 

radością było słuchanie o Maryi, a jej jedyną obawą było to, czy wszystko dobrze rozumie. 

W wieku czternastu lat powtarzała nieustannie Salve Regina, postanowiła również 

naśladować Maryję, w szczególności w jej prostocie i milczeniu.” Dopiero wtedy oddałam się 

pod ochronę Matki Bożej, kiedy zawierzyłam jej swoje dziewictwo. „Przez twoje święte 

dziewictwo i niepokalane poczęcie o przeczysta Panno, czynię moje serce i ciało czystym.” 

„O Maryjo, chcę cię naśladować, tak, chcę tego o Pani, chcę naśladować twoje cnoty. 

O Maryjo pomóż mi! Opiekuj się mną, chcę pozostać dziewicą jak Ty, chcę naśladować twoje 

cnoty!” 

Rozpowszechniała kult Bożej Matki poprzez modlitwe rozancowa,a na różancu, który 

otrzymała od księdza Richarda modlila się w kazda niedziele i swieto w kosciele parafialnym, 

ofiarujac te modlitwe jako zadośćuczynienie i również jako dowód wdzięczności za opiekę 

bożą. W swoich ekstazach widziała piękną i dodającą otuchy Maryję. Uważała Maryję 

za pośredniczkę, która przekazała jej, że za wstawiennictwem Maryi zostaną uratowani ci, 

którzy oddadzą się pod jej opiekę. Utworzona przez Służebnicę Bożą kongregacja została 

powierzona sercom Jezusa i Maryi. Jakże wielka była radość Służebnicy Bożej, gdy 

obwieszczono dogmat Niepokalanego Poczęcia, które ona osiem lat wcześniej 

przepowiedziała. W tym pamiętnym dniu klasztor był przepięknie ozdobiony.  

Wśród wszystkich świętych Służebnica Boża czciła świętego Józefa, w którym 

widziała swojego opiekuna, powierzała mi wszelkie sprawy oraz problemy finansowe zakonu. 

Wielkim szacunkiem darzyła także świętą Teresę z Avili, którą przywoływała tymi słowami: 

„pragnę otrzymać łaskę za jej przyczyną, pragnę kochać Boga tak jak ona kochała, 

a cierpienia fizyczne i psychiczne jakie Bóg na nią i na mnie ześle, znieść z miłości do niego.” 

Często wzywała też świętego Alfonsa z Liguori, którego traktowała jako orędownika 

w sprawach kongregacji. „Zaraz po świętej Dziewicy święty Aloisius z Ganzagi był tym, 

którego często wzywała. Miała do niego szczególne upodobanie ze względu na jego 

ewangeliczną czystość.” 

Co dotyczy sakramentów, to Służebnica Boża szczególną czcią otaczała Adorację 

Najświętszego Sakramentu ukrytego w ołtarzu. Już jako dziecko była włączana w tę część 

życia kościoła. Szła powoli przed drzwi Najświętszego Sakramentu i powtarzała: 

„Pochwalony i uwielbiony bądź Najświętszy Sakramencie ukryty w tym ołtarzu.” 

Wewnętrznie tęskniła za tym uczuciem szczęścia, które dawała jej Komunia Święta. „O mój 



Jezu” mówiła, „Kiedy nadejdzie ten moment, że ja także będę mogła cię przyjąć. Upadnę 

przed tobą i będę i wielbić cię w modlitwie. Po przyjęciu przez nią po raz pierwszy Komunii 

Świętej, jej potrzeba przyjmowania Komunii była tak duża, iż prosiła swojego spowiednika, 

aby pozwolił przyjmować jej komunię przez osiem dni. Jej duch ciągle przebywał przed 

Tabernakulum, ksiądz Reichard tak mówił: „nawet wśród wszystkich swoich obowiązków 

potrafiła żywiołowo stanąć przed ołtarzem, adorowała hostię, kielich i wszystkie święte 

ceremonie. Łączyła się duchowo i w modlitwie z księdzem i jego asystentami, w taki sposób 

jakby nieustannie brała udział w ofierze mszy świętej.” W trakcie jej pierwszej choroby, 

„odczuwała wewnętrzną potrzebę, aby jeszcze częściej przyjmować Komunię, która była dla 

niej jedynym lekiem, tylko Komunia dawała jej siłę do tego aby całkowicie oddać się woli 

bożej”. Gdy wróciła do zdrowia, odebrała to jako kolejną łaskę, dzięki której znów w pełni 

mogła uczestniczyć w komunii i mszy świętej. Boża Służebnica modliła się dużo przed 

Najświętszym Sakramentem i adorowała go godzinami. W społeczności zakonnej wraz ze 

swoimi czterdziestoma siostrami prowadziła wieczną adorację. W małych społecznościach 

zakonnych, albo w takich bez kaplicy, każda z sióstr powinna codziennie jedną godzinę 

spędzać na adoracji. Tak zwracała się do swoich sióstr: „Szczególnie Najświętszemu 

Sakramentowi winniście okazywać największe uwielbienie. Kiedy jesteście w domu myślcie 

o tym, że Jezus jest blisko was. Nalegam także na to, abyście nie hałasowały. Bardzo cierpię, 

kiedy zauważam, że Najświętszy Sakrament jest zaniedbywany i niedostatecznie czczony.” 

Umiłowanie Kościoła  

Matka Alfons Maria podkreślała swoje przywiązanie do kościoła, zawsze pozostawała 

wierną wszystkim jego prawom. Wielbiła nie tylko kościół, ale także jego przełożonych. 

Wiele modlitw wznosiła za ówczesnego papieża Piusa IX, oferowała za niego swoje 

cierpienia. Czciła biskupa Raess, wielki szacunek okazywała wszystkim księżom, w którym 

widziała samego Boga „Każdemu z nich rzuciłabym się do stóp po to, aby prosić o ich 

błogosławieństwo. Przede wszystkim szanowała jednak swojego przewodnika duchowego – 

księdza Reicharda, któremu okazywała przez całe życie najwyższe poszanowanie. Ksiądz 

Reichard został powołany do założenia Zakonu Sióstr Bożego Zbawiciela. Wpajała swoim 

siostrom, aby zawsze bezwzględnie podporządkowywały się służącym ołtarza. W regule 

pierwszej brzmiało to tak: „Zawsze będziecie służyć księdzu, który jest waszym prawnym 

i duchowym opiekunem. Jest waszym przełożonym i zawsze jako taki ma być przez was 

postrzegany, nawet jeśli jego postępowanie jest dla was niewłaściwe.” Służebnica Boża 

często przyjmowała księży, którzy przychodzili do niej po radę. Zwracała się zawsze do nich 



z ogromnym szacunkiem i pokorą, ceniła ich bardzo za ich cnoty. Wiele się też za nich 

modliła, a jej modlitwy były gorliwe: „O Jezu, mój boski oblubieńcze, popatrz 

z miłosierdziem na nich, ja nie widzę ich słabości, wypowiedz tylko jedno słowo, o miłości 

moja, zapal w nich ogień twojej miłości. Przeniknij do ich serc i wyrwij z nich cały wstręt 

i odrazę, które pochodzą z tego świata, a napełnij ich twoim cierpieniem i dopomóż, 

aby odwrócili się od wszystkiego, co ciebie obraża.” Również za biskupów modliła się 

gorliwie przez całe swoje życie i ofiarowała za nich swoje cierpienia. Udowadniała swoją 

głęboką wiarę poprzez ogromne cierpienia, którym się poddawała, gdy dowiedziała się 

o prześladowaniu Kościoła w Rzymie, Francji czy w Szwajcarii. Duch jej wiary ujawnił się 

także wtedy, kiedy wyraziła życzenie aby nawracać ludzi oskarżonych o herezję. Modliła się 

za zbłąkanych, których swoją żarliwą modlitwą chciała sprowadzić z powrotem na łono 

Kościoła, szczególnie zależało jej na nawróceniu protestantów żyjących w okolicy. 

Na początku ofiarowała za nich swoje modlitwy i cierpienia, a następnie wysłała swoje 

siostry, aby nawracały zbłąkane dusze. Siostry miały swoimi modlitwami i dobrymi, 

chrześcijańskimi  uczynkami dawać dobry przykład. Sama zaś oświadczyła, że jest gotową 

oddać swoje życie i cierpienia za tych, którzy zatracili wiarę. 

Odraza grzechu  

Służebnica Boża nienawidziła wszystkiego co było grzechem i wszystkiego co było 

niezgodne z wiarą. Jako uczennica upominała często dzieci, które prowadziły nieprzyzwoite 

rozmowy, często z tego powodu płakała i czuła ogromną niechęć do szkoły. Jeśli ktoś 

w czasie posiłków dopuszczał się nieprzyzwoitych uwag, wolała pościć, wstawała od stołu 

i odchodziła, po to by modlić się i płakać. W swoich ekstazach widziała cierpienie 

Wszechmocnego i ich różne przyczyny. Obrzydzenie było dla niej tak bolesne, że prawie nie 

do zniesienia. „Zabierała swój posiłek do pokoju, gdzie modliła się i płakała, a przebywając 

obok jadalni zatykała sobie uszy, aby nie słyszeć przez ścianę o czym rozmawiało się podczas 

posiłku.” Wiedziała jednak jak ulżyć cierpieniom Pana. „Popatrz moja córko”, powiedział 

nasz Pan, „to wszystko ty możesz ulepszyć”. Westchnęła  i powiedziała: „O jakże wielki 

ciężar to dla mnie. Niech się stanie wola twoja!” To było jak delikatna rozkosz po wszystkich 

tych obelżywych słowach, które usłyszała, a które zwrócone były przeciw Bogu. Ona sama 

przeżywała również chwile zwątpienia, zniechęcenia a tego dostarczały jej myśli, że też jest 

grzesznicą i że jest niegodna łaski bożej. Z drugiej zaś strony odczuwała wielką radość gdy 

w swoich wizjach danej jej było zobaczyć nawrócenie grzeszników. Ksiądz Reichard 

skomentował to tak: „Ona widziała nawrócenie wielu wrogów Kościoła Katolickiego, wielu 



heretyków i niewiernych, którzy dzięki miłosierdziu bożemu otrzymali odpuszczenie 

grzechów. Miłosierdzie i boża siła dawały jej pocieszenie. Jako członkini Czcicieli Serca 

Jezusowego ofiarowywała swoje modlitwy i pokuty za grzeszników, aby dane im było 

odpuszczenie. 

Pod koniec życia niektóre z wydarzeń były dla niej szczególnie trudnymi 

doświadczeniami. Ze względu na sytuację polityczną, społeczną i instytucyjną domy 

z Wiednia, Würzburga i Ödenburga zostały rozłączone. To wydarzenie ciężko doświadczyło 

ich założycielkę, ale Matka Alfons Maria powierzyła tę sprawę Opatrzności i Łasce Bożej. 

Swoim darem wiary chciała dzielić się ze wszystkimi, z którymi miała kontakt. 

Nieustannie i z żarliwością opowiadała o Bogu, najpierw w swojej rodzinie, następnie wśród 

dzieci i dziewcząt w Niederbronn, a później wśród wszystkich których spotkała na swojej 

drodze, a robiła to po to, by wszystkich nawrócić. Jednym z celów jej życia była troska 

o katechizację biednych i nieświadomych dzieci: „On (zakon) musi zatroszczyć się o biedne, 

opuszczone dzieci. Zadaniem zakonu jest katechizacja tych dzieci i dopilnowanie, 

aby przyjęły Komunię Świętą”. Ona sama często gromadziła dzieci, rozmawiała z nimi 

i zatrzymywała na modlitwę. 

O nadziei 

Boża łaska rekompensatą za wszystkie braki serca  

Dla Służebnicy Bożej było to od najwcześniejszej młodości aż do jej śmierci 

najważniejszym celem, jedynym sensem jej życia, działanie dla Boga, któremu w pełni 

i bezwarunkowo zaufała. Pewnego dnia kiedy Abbe Busson zapytała chorą Elisabeth: „Co jest 

dla Pani najwyższym szczęściem tutaj i w następnym życiu?” Ona odpowiedziała: 

„Wyłącznie posiadanie Boga, Bóg jest wszystkim. Jeśli się go znajdzie, ma się uczucie, 

że tam gdzie go nie ma, nic nie ma. Posiadać Boga, to jest w życiu takim szczęściem, jak 

świętość w niebie. Na ziemi człowiek cieszy się Bogiem mniej, ale nie mniej go posiada.” 

We wszystkim zważała wyłącznie na to, by wypełniać wolę Boga. W tym czasie 

pokładała całą nadzieję w Bogu, zawierzała mu swoje życie na tym świecie oraz życie 

wieczne. „O Jezu, musisz w tych niespokojnych dniach pomóc twojemu Kościołowi. Ty sam 

możesz to uczynić, Maryjo nie odrzucaj tej modlitwy. Ona jest na chwałę twojego Syna i jego 

Kościoła.” Nieustannie i tak samo mocnym było jej życzenie, aby do Boga doprowadzić 



wszystkich grzeszników. Jej pragnienie i tęsknota zmuszały ją do ciągłej i nieustannej 

modlitwy o nawrócenie wszystkich grzeszników. 

Świadectwa cnót i nadziei  

Od wczesnego dzieciństwa kierowała swe myśli ku Bogu, kierowała do niego pytania 

o doskonałości życia. Kiedy widziała przechodzącą obok zakonnicę, wypowiadała w formie 

modlitwy swoje życzenie: „Dobry Boże udziel mi tej łaski, abym mogła pewnego dnia służyć 

tobie tak jak ta siostra.” Już jako dziecko mówiła do Boga: „Chcę cię kochać, a ty Boże, ześlij 

mi tę łaskę, abym mogła cię kochać.” Była świadoma swojej słabości wobec Boga i swojej 

niegodności, więc tak zwracała się do Boga: „Kim jestem, o mój Boże, że czynisz mnie godną 

twoich odwiedzin i tego, że jesteś we mnie?” Była tym tak bardzo poruszona, iż wierzyła w to 

mocno, że on wypełni swoją łaską wszystko to co w jej sercu było wadliwe. 

W czasie kiedy chorowała na gruźlicę, na którą zapadła już jako dziecko, niepokoiła ją 

myśl, że wszystkie jej dążenia do pobożności były niewystarczającymi, obawiała się wręcz, 

że wszystkie jej uczynki zostaną przez Boga postrzegane jako grzech. Wyobrażała sobie, że 

jest przez niego odrzuconą i znienawidzoną, nie była pewna swego uleczenia. W swojej 

wielkiej opresji starała się być bliżej Boga i mówiła: „Jeśli się ode mnie nie odwróciłeś, nie 

zostawisz mnie w spokoju. Nie uczynię niczego, co się Tobie nie spodoba.” Dręczona przez 

wątpliwości w dobro i miłosierdzie Boże zwracała się do Jezusa: „O mój Jezu, wierzę 

w ciebie, mam w tobie nadzieję i chcę cię kochać.” I wzbudzała w sobie akty wiary, nadziei 

i miłości. W czasie zakładania kongregacji bardzo często obawiała się swojej oraz jej sióstr 

ubogości w wierze. Ksiądz Reichard stwierdził i powiedział: „Ona była ciągle przekonana, 

że wszystko to, co dotyczy zakonu trzeba w zupełności powierzyć opiece bożemu działaniu, 

zwracała się w modlitwach do boskiego serca, prosiła Boga nieustannie i oczekiwała od niego 

pomocy, miała do niego i jego miłosierdzia bezgraniczne zaufanie.” To zaufanie 

przekazywała również innym. Ksiądz Reichard tak pisze w liście do biskupa Raessa: „Ona 

zawierza tylko bożemu miłosierdziu i tym zaufaniem dzieli się z każdym, z kim rozmawia.” 

Zaufanie Bogu we wszystkich trudnych sytuacjach było jej cechą charakterystyczną 

w osiągnięciu najważniejszej z cnót. Pomimo trudności wszelkiego rodzaju zawierzała 

wszystko Bogu w modlitwach. Uczyniła nawet ślubowanie, w którym postanowiła, że nigdy 

nie będzie szukała pocieszenia gdzie indziej jak tylko u swego boskiego oblubieńca. „O mój 

Jezu, chcę wszystko uczynić, czego ode mnie oczekujesz, ale dopomóż mi swoimi łaskami, 

w tobie mam zaufanie.” Sprzeciwiała się silnym atakom złego. Wskazówki dla sióstr są pełne 



napomnień ku zaufaniu: „Zwróćcie swoją ufność w boskie miłosierdzie i ufajcie w zasługi 

Jezusa Chrystusa naszego boskiego wybawcę.” 

Spokój i rozwaga w trudnych czasach  

Jej otoczenie było pod wielkim wrażeniem jej spokoju oraz opanowania, pomimo 

wszystkich jej problemów i odpowiedzialności, jaka na niej spoczywała i jaka związana była 

z powierzonym jej urzędem. Niezliczeni świadkowie potwierdzą to. Proboszcz Reichard pisze 

tak: „Cierpienie, które ją osłabiało, nigdy nie miało wpływu na jej poświęcenie sprawie 

i na jej spokój ducha. Nic jej nie przeszkadzało. Każda prośba o wstawiennictwo u Boga, była 

przez nią Bogu przedstawiana. W każdej sprawie prosiła Boga o pomoc i kładła ją na sercu. 

Ona jest poważna i pełna godności, zawsze widać u niej delikatną stateczność, która sprawia, 

że jest ona jeszcze bardziej fascynująca, a osoby z nią przebywające były nieustannie pod 

ogromnym wrażeniem jej bogatej osobowości. Matka Alfons Maria w jednym ze swoich 

świadectw powiedziała tak: „Będę nosiła ten ciężar, tak długo, jak Bóg będzie tego chciał, 

gdyż ślubowałam mu posłuszeństwo i nigdy nie sprzeciwię się jego świętej woli.” Proboszcz 

Reichard potwierdził w ten sposób jej słowa: „Pozostawała sobie wierną, nic nie zmieniało się 

w jej zachowaniu, zawsze i wszędzie ta sama gotowość do umiłowania, taka sama 

uprzejmość, troska i czujność, to samo poświęcenie dla utrzymania zakonu.  

Znosiła cierpienia wielorakiego rodzaju, były to zarówno cierpienia cielesne jak 

i duchowe Niesprawiedliwe i złe osądy, znieważania towarzyszyły jej przez cały czas, 

ale dzięki swojej wyważonej i radosnej duszy nie poddawała się. Mówiła: „Podczas moich 

cierpień przypominam sobie nieustannie obietnicę jaką złożyłam Bogu już w dzieciństwie, iż 

moje musi pozostać czyste, gdyż kiedyś zostanę świętą i będę musiała wykonać świętą wolę 

Boga. W trakcie cierpień tak sobie mówiłam: „Będę cierpieć chętnie, tylko po to, aby 

osiągnąć ten cel.” A proboszcz Reichard mówił tak: „Cierpienia cielesne choć sprawiały jej 

ogromny ból,  przyjmowała je z tak ogromną radością, że nie pozwoliłaby na to, aby je jej 

odebrać.” W swoich wskazówkach dla sióstr tak się wyrażała: „Wasze cierpienie mają 

dręczyć wasze myśli, a nie wasze twarze. Cierpienia uszczęśliwią wasze dusze już tu na 

ziemi. Ja doświadczyłam cierpień wielorakich i mogę was zapewnić, że dusza, która ich 

doświadczyła, jest duszą szczęśliwą, tak prawdziwie szczęśliwą. Tak doświadczona dusza nie 

chce żyć bez cierpienia.” 

Służebnicę Bożą charakteryzowała niezwykła nadzieja i ufność. Ona wszędzie 

rozpoznawała wolę bożą, która rzeczywiście nią była. Kierowała się pełnym zaufaniem 



w jego wolę – jak tylko byłaby trudną – zawsze była przez nią odczytywana jako korzyść 

i dar. Nadzieję i ufność w wolę bożą pokładała największą jeśli chodziło o jej dzieło, które 

było uwielbieniem Boga oraz drogą człowieka do zbawienia. 

Rezygnacja z próżności tego świata  

Od najmłodszych lat aż do śmierci trzymała się z dala od wszystkiego, co w jej 

mniemaniu, mogło ją kusić, odrzucała stanowczo fałszywe wartości życiowe i kierowała 

swoje spojrzenie na Jezusa Chrystusa i jego życie wieczne. Już jako dziecko unikała zabaw, 

po to, aby się modlić. Mając siedem lat powiedziała swoim rodzicom, że nie chce od nich 

żadnych prezentów, gdyż chce zostać święta. Chęć zostania zakonnicą opanowała jej duszę 

już w wieku dwunastu lat, odczuwała już wtedy silną potrzebę zupełnego oderwania się 

od tego świata: „Nieustannie proszę Boga, aby chronił mnie przed tym światem.” Chciała 

przestrzec  swoje siostry przed przywiązaniem do świata ziemskiego: „Nosicie habit, aby 

przekonać świat, że jesteście dla niego martwe. Unikajcie też bezowocnych rozmów 

i strzeżcie się przywiązania do ziemskich rzeczy i przedmiotów.” 

Służebnicę Bożą charakteryzowała wieczna duchowość oraz życzenie cierpienia. 

Mówiła do swoich sióstr: „Nie wolno nam się wzbraniać przed objęciem krzyża, zapłatą 

za niesienie go tu na ziemi, będzie szczęście wieczne. Bóg troszczy się o nas o wiele bardziej 

aniżeli ojciec o swoje dzieci, jest dużo bardziej czuły niż ziemska matka, nie skarżmy się 

nigdy, gdy doświadczamy cierpienia, przyjmijmy je z radością i oddaniem. Przyjmując 

cierpienie możemy być pewne, że dostąpicie potem delikatnego pokoju i wyprosicie sobie 

przez to dużo łask na wieczność. Jak spokojną będzie śmierć takiej duszy, która żyła 

w jedności z jej boskim oblubieńcem i która go oczekiwała! Teraz, moje dzieci, jest wam 

trudno wypełnić wolę Boga, ja też tego doświadczam, ale miejcie odwagę i myślcie często 

o waszej ostatniej godzinie. Wasza miłość do Boga zostanie wzmocniona przez myśli 

o niebie, właśnie te myśli dodadzą wam odwagi w każdym czasie. Łatwiej jest tłumić w sobie 

wszystkie rządze, kiedy myśli się nieustannie o radości bez końca, która oczekuje duszę 

w niebie. Moje dzieci, teraz nadszedł dla nas czas walki, wyrzeczeń i ofiary. Przekreślmy 

poprzednie życie, nasze ponowne narodziny będą bolesne, ale otrzymamy pocieszenie 

i doświadczymy chwały bożej w niebie. 

Służebnica Boża wzbudzała nadzieję – szczególnie wśród cierpiących, wątpiących, 

biednych i wśród grzeszników. Mieli oni w dostępie do jej miłości pierwszeństwo. Wielu ją 

odwiedzających zaświadczyło, że rozmawiała ona z nimi często o miłosierdziu i dobroci 



bożej, a czyniła to w taki sposób, iż ton rozmowy poruszał głęboko jej słuchaczy. Celem jej 

dzieła było, przynosić umierającym nadzieję. Czyż nie chciała im powiedzieć, że Bóg nosi ich 

cierpienia jak ojciec? Służebnica Boża szybko miała społeczność  po swojej stronie, gdyż 

od początku szerzyła dobrodziejstwo i wszystkim głosiła słowa pocieszenia. 

Dla Służebnicy Bożej cnota nadziei była blisko związana z wiarą: obydwie te cnoty – 

wiara i nadzieja – nadały  jej duchowemu życiu autentyczności i zapału do łączności 

z Bogiem. Z wiary i nadziei wydobywała siłę do bezwarunkowej miłości do Boga. 

O miłości do Boga 

Nieustanne poszukiwanie Boga.  

Służebnica boża przejawiała do wczesnego dzieciństwa ogromną miłość do Boga. Ta 

miłość wzrastała w jej duszy ciągle, przeżywała i rozważała wszystkie swoje słowa, jej 

przemyślenia i działania były przepełnione Bogiem. Jej łączność z Bogiem była ciągła i nic 

nie mogło jej w tym przeszkodzić. 

Kiedy była jeszcze dzieckiem ogromną radość sprawiało jej mówienie i powtarzanie 

Bogu: „Chcę cię kochać, będę ciebie kochać, nie pragnę niczego innego, tylko tego, aby 

spełniać twoją wolę. Dobry Boże udziel mi tej łaski, kochać Ciebie i czynić wszystko zgodnie 

z twoją świętą wolą!” Ciągle też odczuwała  wzrastającą w niej potrzebę „zostania świętą”. 

W wieku ośmiu lat obawiała się, że nie uda się jej Boga tak kochać, jak on na to zasługuje, 

więc pytała sama siebie: „Mój Boże czy dane mi będzie móc kochać Ciebie przez całe moje 

życie? Czy będę potrafiła robić zawsze to, co tobie się podoba?” Z zachowanych 

dokumentów można wywnioskować, że jej gotowość i skłonność do poświęceń  wzrastały  

u niej wraz z dojrzewaniem. W jej modlitwach często prosiła Boga o to, by mogła unikać 

wszystkiego, co mogłoby ją oddzielić od Boga. W tym czasie, gdy przeżyła szczególnie 

ciężką gruźlicę, miała wrażenie, że Bóg ją opuścił. Ale zmobilizowała się i powiedziała Bogu: 

„Nawet jeśli Ty się ode mnie odwróciłeś, ja nie opuszczę ciebie. Nie uczynię niczego, co 

zraniłoby ciebie, nie, nie chcę tego.” W pierwszej Regule umieszczono naglące 

postanowienie, aby wykonywać wszystko z miłości do Boga, zaznaczono również, że należy 

unikać tego, by być jak „cymbał brzmiący” – jak nazwał to św. Apostoł Paweł. Tematem 

każdej rozmowy bożej Służebnicy był wyłącznie Bóg. Trudno było nawiązać inną 

konwersację, jak jedynie taka, w której tematem było zbawienie dusz. „Moim pocieszeniem 

jest”, mówiła, „oraz niewypowiedzianą łaską jest właśnie to, że mogę rozmawiać wyłącznie 



o tym, co służy chwale bożej i o tym, co przyniesie świętość duszom.” Uczyniła również 

takowe postanowienie, że nie będzie rozmawiać o niczym innym, jak tylko o boskości oraz o 

tym co tyczy się uświęceniu dusz. Potwierdza to ojciec Amhard – redemptorysta, który ją 

odwiedzał i który zauroczony był jej niepowtarzalną lekkością, z jaką rozmawiała z nim o 

służbie Bogu. 

Miłość do Jezusa Chrystusa  

Skłonność do duchowości, którą Elizabeth Eppinger ukształtowała, zainspirowana 

była przez miłość do Jezusa Chrystusa. Już od wczesnego dzieciństwa w jej sercu miłość 

do Jezusa zajmowała uprzywilejowane miejsce. Poznawała go coraz dogłębniej poprzez 

opowiadania i historie o jego poświęceniu i cierpieniu dla ludzkości, zawsze słuchała ich 

z ogromną uwagą i szacunkiem. Spisując swoje wspomnienia nadmieniła, iż w wieku 

czterech lat była tak poruszona rozmową o cierpieniach Jezusa, że rozpłakała się rzewnie. 

Współczuła tak przeogromnie cierpiącemu Jezusowi, iż nie mogła powstrzymać łez. Od tego 

dnia nie przestawała współczuć Chrystusowi, uczestniczyła też w jego cierpieniu, trzymając 

w ręku mały krzyżyk, rozważała męki Jezusa. Lekcje katechezy ukształtowały ją znacznie, 

częste rozważania cierpień Jezusa ukrzyżowanego doprowadziły do jej osobistego 

przeobrażenia. Należy również nadmienić, iż należała ona do tych parafianek kościoła, które 

uczestniczyły we wszystkich liturgicznych ceremoniach roku kościelnego. Silnie 

ukształtowały ją takie ceremonie jak Wielki Tydzień, Droga Krzyżowa, Adoracja Serca 

Jezusowego. Uczestnictwo w tych nabożeństwach miało ogromny wpływ na jej silnie 

rozbudzoną pobożność. Uderzającym jest również fakt, że Elisabeth przypisywała ogromną 

wartość cierpieniu Chrystusa w odniesieniu do pokuty za grzechy. Postrzegała miłość Jezusa 

do ludzkości jako dar, a jego śmierć była dla niej znakiem niekończącej się miłości Boga, 

który umarł, aby odkupić ludzkie grzechy. Umacniała ją wiara w tajemnicę zbawienia 

i stanowiła centralne miejsce w trakcie jej medytacji i była podstawą jej pobożności. Innym 

charakterystycznym aspektem jej duchowego życia było jej nieustanne dążenie do większego 

i głębszego powiązania z Chrystusem. Aby to osiągnąć używała różnych form wypowiedzi, 

kiedy rozmawiała z Bogiem, wyrażała życzenie, iż pragnie naśladować Jezusa, prosiła go 

o to, by mogła przez cały dzień chwalić go i wielbić. Podczas przyjmowania Komunii Świętej 

wypowiedziała następującą prośbę: „O mój ukochany Jezu, posiadam Cię teraz w moim 

sercu, już od dawna tęskniłam za Tobą. Pozostań w moim sercu, oddaję się Tobie cała. Ty 

ozdób moje serce dobrymi uczynkami, które tak podobają się Tobie. Pragnę nigdy więcej 

Ciebie nie obrażać, pomóż mi w tym postanowieniu, mój Jezu. O Maryjo, moja Matko, 



dopomóż mi, wyproś mi u Jezusa, abym zawsze godnie go przyjmowała i aby pozostał 

w moim sercu na zawsze.” Komunia dawała jej uczucie obecności Chrystusa, pragnęła, aby 

ten stan trwał  nieustannie. 

Dochodziło również do tego, że używała mistycznego języka aby rozmawiać 

z Chrystusem jako jej boskim oblubieńcem: „Jesteśmy powiązani miłosnym związkiem.” 

W czasie kiedy była pod opieką księdza Reicharda, żyła zgodnie ze ślubami czystości 

i uważała siebie za „Bogu poświęconą dziewicę”. Później, kiedy sama została członkinią 

kongregacji, przyjęła tytuł „z Chrystusem zaślubioną” i zwróciła się do sióstr kongregacji 

o przyjęcie tego samego tytułu.  

Pierwsza reguła udowadnia, że Matka Alfons Maria była bardzo wrażliwa 

i uczuciowa: „Wołajcie nieustannie do litościwej miłości Jezusa, który leczył chorych, 

troszczył się o biednych, nie opuszczał w potrzebie, powierzcie mu swój niepokój z głębi 

duszy”. Ostatecznie temat „Chrystusa, który żyje we mnie”, został tak sformułowany 

w Pierwszej Regule: „Duch (boskiego wybawiciela) musi je (siostry kongregacji) przeżywać 

i tak je przenikać, że będzie on obecny w każdym ich działaniu i odnajdzie się go w ich 

słowach. Jednym słowem, powiedzą one za Apostołem: „To nie jestem już ja, to jest 

Chrystus, który żyje we mnie.” 

Modlitwa jako wyrażenie miłości do Boga i do Jezusa Chrystusa  

Żarliwa miłość do Boga Elizabeth Eppinger była wyrażana  poprzez głębokość jej 

modlitwy oraz głęboką wiarę w jego łaskę. Począwszy od czwartego roku życia odczuwała 

ogromną radość, która towarzyszyła jej podczas modlitwy, w wieku siedmiu lat modliła się 

długo z wysoko uniesionymi rękoma. Nie zaniedbując swoich obowiązków szukała każdej 

okazji, aby w samotności pogrążyć się w modlitwie. „Czuję się  powołaną do głębokiej, 

wewnętrznej modlitwy, która napełnia mnie więzią z Bogiem.” (12 lat). „Staram się, aby 

podczas każdego dnia, mieć sposobność do rozmowy z Bogiem. Ksiądz Reichard potwierdza 

to zdanie mówiąc: „Wstawała nawet w nocy, klękała przed swoim łóżkiem i spędzała wiele 

godzin na modlitwie.” Ksiądz relacjonuje również, że po pierwszym ataku gruźlicy 

„okazywała niewyobrażalną łatwość rozmowy z Chrystusem, odsłaniała przed nim swoje 

uczucia, kierowała do niego pytania, aby nauczyć się od niego, co ma robić, aby mu się 

przypodobać. Uskarżała mu się na wszystkie przeciwności z jakimi było dane jej się 

zmierzyć, mówiła mu o niebezpieczeństwach, które musi pokonać, a przede wszystkim 

opowiadała mu o swoich duchowych słabościach.” W okresie jej trzeciej choroby zwracała 



się do Boga o łaskę, jej modlitwa wzniosła się na tak wysoki poziom, iż przypominała 

ekstazę. Ksiądz Reichard potwierdza: „Rozmowa z jej boskim oblubieńcem była tak głęboka, 

że podczas modlitwy wyglądała jak nieżywa, jakby pozbawiona była całkowicie odczuwania 

świata zewnętrznego. Modliła się szczególnie o uzdrowienie dusz, czyniła to z taką głębią, 

że całkowicie zapominała się w sobie i nie zważała nawet na swoje osobiste cierpienie.” 

Nieustannie przypomniała swoim współsiostrom o modlitwie: „Danym mi było, abym dzieci 

moje, wasze serca skierowała na głęboką pełną zaufania rozmowę z Bogiem. Do Boga się 

modlić i zawsze mu dziękować – jest naszym najważniejszym zajęciem! Cóż za 

niewypowiedziane szczęście! Po to się narodziliście aby żyć życiem Jezusa Chrystusa. 

Wiedźcie życie usprawiedliwione i ukrzyżowane takie, jak wasz boski wzór! Czyńcie to 

nieustannie, naśladujcie Go w dzień i noc, aby uczynić swoje życie na jego podobieństwo.” 

Walka z grzechem  

Pierwsza potyczka miłości z ucieczką przed grzechem miała miejsce w wieku czterech 

lat. „Jeśli jest to grzechem, nie chcę już tego więcej czynić, nie chcę obrażać Boga!” Już w 

tym wieku rozpoczęła swoją walkę, która trwała nieustannie, otwarcie i świadomie 

sprzeciwiała się grzechowi. „Tak bardzo bała się grzechu, że unikała i uciekała nawet 

od osób, które grzeszyły.” Ksiądz Reichard zaświadcza: „Słyszała i widziała występki 

i rebelie przeciw Bogu i nie mogła się z tymi wizjami pogodzić, bywała nawet zmuszana, 

aby się temu przyglądać. Cierpiała bardzo przypatrując się temu, co zostało uczynione Bogu. 

Z głębi serca modliła się i wzdychała, a w trakcie modlitwy odczuwała wolność i spokój, 

posiadała niezwykłą  dziecięcą ufność w łaskę bożą.” 

Służebnica Boża nie tylko odrzucała grzech, ale unikała każdej okazji do niego. 

Prosiła o to w modlitwach, szczególnie jeśli dotyczyło to przyjmowania sakramentów. 

Mówiła: „Wyobrażam sobie Jezusa jako teraźniejszość. Od tego momentu postanawiam 

walczyć z rozproszeniem w trakcie modlitwy. Nie pozwolę sobie nigdy więcej na rozglądanie 

się, ociąganie się podczas klęczenia, czy składania rąk w czasie modlitwy. Całą teraźniejszość 

powierzam nieskończonemu majestatowi Boga.” Kiedy miała dwanaście lat poczuła silną 

potrzebę przygotowania się do Pierwszej Komunii Świętej, musiała o to nawet walczyć ze 

swoimi słabościami. Proboszcz Reichard opowiedział kiedyś o jej wewnętrznej żarliwiej 

modlitwie przed komunią, oraz o jej głębokim skupieniu po. Można było wtedy dostrzec jak 

w tym momencie komunikuje się z Bogiem. Aby móc lepiej się modlić i komunikować 

z Bogiem, dała swoim siostrom następujące wskazówki: Całkowita oczyszczenie, duchowe 



wczytanie, a przede wszystkim miłość do Pana. „Ale strzeżcie się przed pójściem 

na wieczerzę do Pana, jeśli wasza dusza nie jest dobrowolnie pełna miłości i uczucia 

do Najwyższego.” Wymagała od nich, aby z powagą i czcią przygotowywały się 

do Sakramentu Pokuty. Dla lepszej kontemplacji zalecała: „nie należy tęsknić za nauką, lecz 

tylko i wyłączne za łaską i boza pomocą. Zas światła i pocieszenia oczekiwać tylko z Jego 

strony. Nie powinniśmy mieć nic przed oczami, wyłącznie Jego godność dla pokrzepienia 

duszy, oraz prosic o laske dzieki, której wypełnimy Jego świętą wolę.” 

Umartwienia, samozaparcie  

Aby przypodobać się Bogu oraz aby pokazać mu jej miłości do niego, Służebnica 

Boża nałożyła na siebie umartwienia i pokuty. W wieku siedmiu lat rezygnowała z tych 

posiłków, które szczególnie lubiła. A w wieku trzynastu lat poczuła potrzebę cielesnych 

umartwień. „Odczuwam silną potrzebę odczuwania cielesnych umartwień. Zaczęłam 

od klęczenia na twardym podłożu podczas modlitwy. Ze łzami w oczach mówiłam: Jezu 

udziel mi tej łaski, abym żadnej z godzin tego dnia nie spędziła Ciebie nie kochając!” 

Umartwiała się podczas pracy na polu i myślała wtedy o krwawym pocie Zbawiciela, modliła 

się wtedy tymi słowami: „Nieprawdaż o mój Jezu, że dostrzegasz teraz to, o co Cię proszę, 

teraz dasz mi poznać, co powinnam czynić, aby Tobie o Panie sprawić radość i Ciebie nie 

zasmucać.” Dochodziło nawet do tego, że spała na gołej podłodze. Tylko swojemu 

spowiednikowi zwierzała się i opowiadała  o  umartwieniach: „Szukam umartwień nawet 

w moich myślach, w czasie pracy, w drodze do niej. Moim zamiarem jest pozyskanie łaski 

bożej, pragnę zawsze go kochać. Pragnęła nauczyć swoje siostry wewnętrznych 

i zewnętrznych umartwień i zawsze dawała im siebie jako przykład do naśladowania. 

Jej największym życzeniem i spełnieniem były poniżenia, sprzeczności oraz 

niedocenianie. To było dla niej motywacją, aby wstąpić do zakonu, marzyła o tym aby być 

tam „ostatnią ze wszystkich”. Mówiła: „O mój Boże, pozwól abym więcej cierpiała, chcę 

cierpieć razem z tobą.” Podczas całego swojego życia znosiła poniżenia i obmawiania 

wszelkiego rodzaju. Najpierw były to niesprawiedliwe osądy z powodu jej mistycznych 

doswiadczen, później wystąpiono przeciwk jej dziełu, które uważane było za coś szalonego, 

prowadzącego do nicości. Znosiła wszystko, nawet o tym nie wspominając, nie skarżyła się 

nigdy. „Widzisz, moja córko, kiedy dusza zachowuje się w ten sposób, ja otwieram dla niej 

moje serce. Pozwoliłem jej poznać miłość, jaką dla niej mam, pokazałem  jej moją z nią, 

pełną miłości  relację oraz jak  niebezpieczne byłoby to  dla niej, gdybym dał jej to, czego ode 



mnie oczekiwała. Pozwalam jej uchwycić moją ojcowską opiekę i moją ochronę. Daję jej 

wiedzę o niej samej.” 

Ojciec Amhard powiedział o niej: „Odczuwała wielką tęsknotę za upokorzeniem 

i krzyżem.” Jej nauki dla współsióstr były zawsze pełne tego pragnienia: „Moje dzieci, z serca 

przyjmujcie upokorzenia. Niech przykładem dla was będą apostołowie, którzy czuli się 

zaszczyconymi gdy otrzymywali pogardę i obelgi w  imię Jezusa Chrystusa.” 

Akceptacja cierpienia  

Miłość, w której zanurzała się służebnica Boża, została pobudzona przez oddawanie 

czci cierpieniom naszego Pana. Od piątego roku życia można zauważyć, że głęboką i żywą 

potrzebą jej duszy była nieustanna kontemplacja. W ten sposób starała się zwiększyć jej 

miłość do Boga i coraz lepiej rozumieć niezmierną miłość Jezusa do nas. Wręcz z świętą 

„przemocą” unikała grzechu i za wszelką cenę dążyła każdego dnia do umartwień. Po wielu 

próbach zaczęła pragnąć cierpienia jako wzniosłej łaski i nie mogła już żyć bez cierpienia. 

Zobowiązała swoje współsiostry, aby codziennie medytowały nad cierpieniem naszego Pana. 

Zawsze powtarzała im, że właściwie znoszone cierpienie jest najpewniejszym środkiem 

do życia w świętości. „Nigdy nie powinniśmy tracić z oczu Jezusa ukrzyżowanego”, 

powiedziała, „och, jak dobrze i przyjemnie jest żyć i umrzeć w ranach Jezusa 

ukrzyżowanego”. 

Maryja Panna rzeczniczka życia w miłości do Boga  

Służebnica Boża ukochała Maryję w wyjątkowy sposób. Czuła  od najwcześniejszego 

dzieciństwa, że jest pod czułą opieką Matki w Niebie, więc zwracała się do Maryi 

z wszystkimi jej troskami. Chciała przyjść do Boga i Jezusa za pośrednictwem Maryi. Przede 

wszystkim prosiła ją, by dane jej było zachowanie czystości duszy. Chciała naśladować 

Maryję we wszystkich jej cnotach, których ćwiczenie sprawiało, że ta czystość kwitnie. "Stale 

oddawałam się pod opieką życzliwej Matki Bożej..." Oczekiwała od Maryi, że ta udzieli jej 

łaski pójścia za Jezusem i pomoże jej zostać oblubienicą Jezusową w życiu zakonnym. Czciła 

bardzo Niepokalane Poczęcie. „Często powtarzałam modlitwę: przez twoje święte dziewictwo 

i twoje Niepokalane Poczęcie, o najczystsza Matko, oczyść moje serce i moje ciało.” 

Żałowała, że nie ma nadziei na to, że Maryja będzie bardziej szanowana i kochana 

w chrześcijańskim świecie. „Wszystko zostanie ocalone przez Maryję”- powtarzała 

wielokrotnie. Chciała, aby jej siostry codziennie się modliły i kontemplowały różaniec. 



Jednak nie oddawała czci wyłącznie Maryi: poprzez Najświętszą Dziewicę Służebnica Boża 

chciała przyjść do Boga i do Jezusa Chrystusa, aby zjednoczyć się z nimi. 

Abbé Reichard, spowiednik Służebnicy i biskup Raess, któremu zdradzała całe swoje 

przemyślenia, zaświadczyli o czystości jej sumienia. Wielebny Reichard mówił: „Prawdą jest, 

że dla tej anielskiej duszy, która nie została zmącona w całym swoim życiu przez ani  jedną 

nieczystą myślą, było prawdziwym męczeństwem to, iż ludzie, którzy ją nawiedzali, 

popełniali grzechy przeciwko czystości.” Biskup Raess cytuje jej słowa: „Nie dopuszczam 

do siebie myśli, że mogłabym być wypełnioną  jakimkolwiek innym duchem niż Duch Boży”. 

Troska o szerzenie miłości Boga  

Zawsze było jej pragnieniem, by pobudzić wśród ludzi potrzebę chwały Boga - nie 

tylko wśród tych, którzy byli blisko niej ale i wśród licznych gości, którzy ją nawiedzali. A 

czyniła to słowami, które skierowała do nich z wielką życzliwością, ale także poprzez 

intensywną modlitwę, która skierowana była do Boga. „Mój łaskawy Jezu, zmiłuj się nad tą 

parafią. Niech wszyscy parafianie rozpoznają łaski, których im udzielasz. Udziel miłosierdzia 

przede wszystkim, o Jezu, rodzicom, oświecaj ich, aby bardziej zwracali uwagę na zbawienie 

swoich dzieci. Zmiłuj się nad młodością, dawaj młodym ludziom więcej umiłowania cnoty 

i pobożności; rozpal w nich swoją miłość. Moim nieustanne pragnieniem jest aby imię Pana 

było szanowane przez wszystkich ludzi i aby mogli lepiej Go poznać. Dostąpiła niezwykłej 

łaski. Często doświadczała stanu ekstazy, w czasie głębokiej wewnętrznej modlitwy gotowa 

była na poświęcenie się temu, o co prosiła. Ten stan jej uniesienia był regularnie 

obserwowany przez ksiedza Reicharda, był on z tego powodu wielokrotnie przesłuchiwany 

i był przedmiotem wielu dochodzeń władz kościelnych. Miała dar czytania serc, ujawniając 

tajne czyny i myśli naprowadzała wielu do nawrócenia. Wiele sióstr zeznało, że widziały ją 

w ekstazie, w czasie której oderwana była od ziemi. 

Służebnica Boża w niezwykły sposób wyrażała moc swojej miłości. Jej przywiązanie 

do Boga było tak intymne, że nic nie mogło jej obalić. Niezwykła była również jej siła 

fizyczna: ciągłe odwiedziny, fizyczne i psychiczne cierpienie, odmowa jedzenia. Im więcej 

cierpiała, tym bardziej rosło w  niej zaufanie i pokój. Za zgodą Abbé Reicharda złożyła śluby, 

których praktyka była heroiczna: przez całe życie nie można było uczynić niczego, co 

mogłoby być niezgodne z najściślejszą wiernością. Przede wszystkim intensywność jej 

miłości staje się wyraźnie widoczna w tym, że zaczęła swoje dzieło wyłącznie dla chwały 



Bożej i dla zbawienia dusz. A uczyniła to bez żadnych ludzkich środków i nie zawahała się aż 

do jej śmierci, pomimo trudności wszelkiego rodzaju. 

Była godna uwagi również dzięki jej konsekwentnemu przywiązaniu do Boga. 

Świadectwa wszystkich tych, którzy je znali, są liczne. Ona sama mówiła: „Nie spędzę ani 

minuty bez mojego Boskiego Oblubieńca, nie myśląc o Nim, ja zawsze muszę Go o coś 

prosić.” Pastor Reichard potwierdza: „Jej związek z Boskim Oblubieńcem i jej intymne 

rozmowy z Nim trwały nieprzerwanie.” Abbé Busson pisze: „Głęboko była jej z nim relacja. 

Zawsze zajęta Bogiem, oddawała mu cześć i kochała go we wszystkim.” 

Działalność charytatywna  

W Pierwszej Regule jest fragment, który ujawnia głębokie myślenie Matki Alfonso 

Maria o prawdziwym fundamencie miłości: "Aby wykonać dobrą pracę z gorliwością 

i zasłużyć na nią w oczach Boga, musisz to zrobić z miłości do Boga. Bez tej intencji 

wszystko jest puste i zimne, albowiem każdy naturalny motyw, który prowadzi do czynienia 

dobra, jest słaby i nie może wytworzyć nadprzyrodzonej zasługi. „Jeśli wszystko dobrze 

zrobię - mówi św. Paweł - ale nie mam wiary, jestem jak brzmiący mosiądz, jak dzwonek” 

(1 Kor 13: 1), a św. Jan mówi: „Kto nie kocha, pozostaje w śmierci” (1 Jana 3:14). Miłość, 

o której mówią ci dwaj apostołowie, jest nie tylko miłością do bliźniego, ale także miłością 

do Boga; Miłość blizniego i miłość Boga tworzą całość, nie można oddzielić jednej 

od drugiej. Miłość bliźniego musi zawsze opierać się na miłości do Boga; bliźniego trzeba 

kochać z powodu miłości do Boga”. 

Miłość Boga do ludzi znalazła Służebnica Boża w Komunii Świętej, która jest dla niej 

dowodem na bezwarunkową miłość Boga. Bezustannie myślała o przyczynianiu się 

do zbawienia ciała i duszy w imię miłości Boga. Pragnienie dawania dobroci bliźniemu 

i obdarowywania Boga nim, było u niej widoczne już od wczesnego dzieciństwa i było ono 

kontynuowane całe jej życie, a  przejawiało się ono w wielu formach jej życia. Deklarowała, 

że jest gotowa dla miłości oddać nie tylko każde doczesne dobro, ale nawet swoje życie 

i cierpieć wszystko, na co pozwala Bóg. 

Sposoby okazywania i wyrażania miłości bl iźniemu.  

Przed założeniem Zgromadzenia Służebnica Boża była członkiem Trzeciego Zakonu 

Świętego Franciszka i Bractwa Świętego Serca i udzielała się tam aktywnie niosąc pomoc 



chorym, a gdy sama zachorowała, przebywała tam, aż do jej wyzdrowienia. Organizatorem tej 

pomocy był ksiądz Reichard.  

Od najmłodszych lat martwiła się o uświęcenie bliźniego, rozwijając tę gorliwość jako 

dziecko i jako dorastająca panna służyła nieustannie bliźnim: rodzicom, rodzeństwu, 

społeczności. Nie zapominała o uświęceniu swoich kolegów oraz przyjaciół. Jej nieustanna 

troska o świętość poległa na tym, aby unikać grzechu, uciekać od niego, kochać Boga, 

praktykować cnotę, pomimo wszelkich szyderstw i zranień. 

Przede wszystkim miłość Służebnicy Bożej miała na celu zbawienie bliźniego. 

Wytrwale modliła się za grzeszników i szukała dla nich drogi nawrócenia. 

Powiedziała: "Czuję szczerą miłość do grzeszników; Widzę w nich stworzenia boże, 

grzesznicy są obiektem jego miłości. " Pastor Reichard zaświadczył: "Ciągle odczuwała 

nieodpartą siłę Boga, jej Zbawiciela; bez końca i równie gwałtownie pragnęła móc 

przyprowadzić do niego wszystkich grzeszników. " 

Później, podczas swojej trzeciej choroby, cierpiała w ich  intencji i  pomimo 

wyczerpania przyjmowała wielu odwiedzających każdego dnia. Mówiła im tylko o Bogu i 

o uświęceniu ich duszy. Pragnęła również obudzić w współsiostrach tę gorliwość, która 

płonęła w jej duszy: "Żaden wysiłek, żaden trud, ofiara nie będzie dla was zbyt ciężki, jeśli 

miłość do bliźniego  tego od was wymaga". 

Liczne nawrócenia dokonały się dzięki kontaktowi wiernych ze Służebnicą 

Bożą. Ksiadz Reichard zeznaje: „Każdy, kto od niej wychodził, był poruszony do łez”. 

U Abbé Glöcklera czytamy: „Wrażenie, które wywołuje, jest kojące i nikt nie odchodzi on 

niej bez głębokiego wzruszenia i zdrowego rozsądku. Dzięki jej słowom podejmowane były 

decyzje na całe życie.” Abbé Busson pisał: „Wszyscy ci goście odchodzą od niej 

z rozradowanym sercem. Niektórzy czują się pocieszeni w cierpieniu i smutku, inni gotowi 

do opuszczenia nieuporządkowanej ścieżki, a jeszcze inni zostają  zachęceni do 

praktykowania dobra.” 

Dzięki Służebnicy Bożej wiele dusz uwolnionych zostało ze swoich lęków, 

niepokojów, wątpliwości i pokus. Wielu dzięki niej znalazło odnalazło w swoim życiu 

światło, otrzymało zapewnienie o umocnieniu, i świadczyło swoim późniejszym życiem 

o tym. Często powtarzała, że w czasie prób należy uważać, aby się nie zniechęcić, ale 

z ufnością podnieść swoje serce do Boga i  tylko od  niego oczekiwać  pomocy. 



Troska o biednych, szczególnie  zaś o ubogie dzieci  

Służebnica Boża była oddana nauczaniu dzieci, a zwłaszcza tych ubogich 

i nieuświadomionych religijnie. Wychodziła im naprzeciw, aby porozmawiać z nimi o Bogu 

i poprowadzić ich do modlitwy i wielkiej dobroci. Jednym z celów jej pracy było nauczanie 

tych dzieci do Pierwszej Komunii. 

Od początku Kongregacji Służebnica Boża organizowała posiłki dla ubogich dzieci 

z wiosek należących do parafii Niederbronn. Dzieciom tym codziennie serwowane było 

śniadanie oraz obiad. Liczba potrzebujących szybko rosła: w pierwszym miesiącu działania 

ochronki dzieci było 25, a kilka miesięcy później już 42. Większość z tych dzieci 

zaopatrywała także w odzież. Matka Alfonso Maria chciała, aby jej siostry zabierały biedne 

dzieci do swoich domów. Siostry zapewniły im jedzenie i ubranie, zwracały szczególną 

uwagę na ich chrześcijańskie wychowanie i tak od rana do wieczora kierowały ich serca ku 

cnocie. Matka Alfonso Maria pragnęła aby dziewczynki w wieku 14-18 lat uratować przed 

lenistwem i obraniem złej drogi życia. Siostry uczyły je pracować, a wiele społeczności 

doceniło siostry za  nieocenioną działalność w tej dziedzinie. 

Dla ubogich i chorych dobroczynność Służebnicy Bożej była uprzywilejowana. 

Dla nich zbudowała swoje dzieło, które powstało wbrew jej osobistym potrzebom. Szkoliła 

swoje siostry w tym kierunku, aby zawsze były gotowe nieść pomoc innym. Ona sama 

dostarczyła opiekowała się pierwszymi chorymi i była dla innych godnym wzorem 

do naśladowania. Chciała, aby chorzy mieli pierwszeństwo przed wszystkimi, którzy 

potrzebowali pomocy sióstr. Chciała, aby dary bogatych były rozdawane ubogim, aby te dary 

służyły łączeniu i godzeniu bogatych i biednych. Pragnęła, aby jej współsiostry  w ramionach 

każdego potrzebującego zawsze widziały cierpiącego Zbawiciela: „Celem Córek Boskiego 

Odkupiciela musi być służba każdemu biednemu człowiekowi w imię Jezusa Chrystusa. 

Pamiętajcie zawsze o słowach Zbawiciela: ,Coście uczynili jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, mnie ście uczynili´.” Służebnica Boża praktykowała miłość do 

najbiedniejszych i najbardziej poszkodowanych bez względu na osobę. Miała potrzebę 

pomagania ubogim i chorym, niosła pomoc potrzebującym i była wrażliwa na wszelkie ich 

problemy. Każda forma cierpienia, psychiczna, fizyczna lub materialna, pobudzała jej serce 

do empatii i do rozwiązania  każdego z tych problemów. Na obszarach, gdzie katolicy 

i protestanci żyli obok siebie, dbała również i o protestantów, których  pielęgnowała 

z oddaniem i życzliwością. 



Służebnica Boża wiele modliła się za umierających i za dusze w czyśćcu. Zgodnie 

z sugestią naszego Pana, pilnie polecała ten zwyczaj swoim córkom, a w swoich regułach 

przewidziała codzienne modlitwy, które miały być odmawiane w tej intencji. 

Co było oczywiste, miała również wrogów i przeciwników i musiała to mężnie znosić. 

 Nigdy nie wypowiadała słów, ani nie pokazywała uczuć, które byłyby przeciwne miłości. 

Z pokorą akceptowała nałożone na nią obowiązki jako Generalnej Przełożonej. Uczyła tego, 

co heroicznie i tak też praktykowała: „Będzie ich szanować, nawet gdy zostaniecie przez nich 

atakowane i upokarzane. Wykonujcie wasze obowiązki najlepiej jak potraficie, a będą też 

tacy, którzy uznają wasze dobre uczynki i będą was szanować i chwalić. Jeśli nie 

zdecydujemy się znosić wszystkiego od naszych bliźnich,nie osiągniemy doskonałości.” Abbé 

Glöckler powiedział: „Matka Alfons Maria zawsze była taka sama i nie wykazywała 

rozdrażnienia z powodu niedogodności, lecz miała zranione serce, gdy nie potrafiła nic 

uczynić przeciwko ludzkiej nienawiści.”  

Matka Alfons Maria zachęcała swoje córki do miłości wobec bliźniego. Obce były 

jej zmęczenie lub dyskomfort, nie dbała o swoje zdrowie i kiedy sama zachorowała, musiano 

ją błagać i prosić aby zadbała o siebie.  Służebnica Boża dołożyła wszelkich starań, aby 

wokół niej panował pokój i harmonia. W swoich naukach dla córek przywiązuje wielką wagę 

do siostrzanej miłości. To, że było to przedmiotem jej pierwszej nauki, jest dowodem, że było 

to jedną z jej głównych trosk. Powiedziała: "Uczcie się, moje dzieci, aby szanować się we 

wszystkim. Jeśli jedna z was popełni jakiś błąd względem drugiej, to powinna natychmiast 

o wszystkim zapomnieć, a nawet powinniście okazywać sobie większą sympatię niż zwykle. 

A wszystko po to, by ta, która ponosi winę, nawet nie zauważyła, że skrzywdziła inną." Ta 

nauka nie przetrwała jednak próby czasu i doprowadziła rozdzielenia domów w Wiedniu, 

Ödenburg / Sopron i Würzburgu. Abbé Reichard powiedział: "Wielebna Matka zawsze 

traktowała Siostrę Theofilię z dużym szacunkiem i miłością, nawet wtedy, kiedy musiała ją 

upominać.” 

Bóg wybrał Służebnicę Bożą aby wykonała dla niego na terenie Kościoła Świętego 

wielkiego dzieła miłosierdzia, a ona na to powołanie odpowiedziała bohatersko. Chociaż żyła 

w intymnej komunii z Bogiem, stwierdziła: „Chcę iść do zakonu klasztornego, chciałbym żyć 

tam, gdzie mogę pracować dla zbawienia dusz.” Ponieważ znała plany, które Bóg miał 

względem niej, nie miała trudności z powstrzymaniem jej ludzkiej natury. Upominała swoje 

córki, by heroicznie praktykowały miłość poprzez samoofiarę, by pomagały biednym 



i chorym, bez zwracania uwagi na znużenie lub zmęczenie. Z miłości do Boga powinny 

praktykować swoje nowe życie bez powrotu do poprzedniego, powinny złożyć ofiarę ze 

swojego życia. W listach, które wysyłała do nich, nalegała, aby zaopiekowały się chorymi 

na cholerę. Dzięki tym listom możemy lepiej rozumieć wstęp do Pierwszej Reguły, który 

jasno określa cel Zgromadzenia: "Zakon pomoże ubogim i chorym w ich własnych domach, 

jeśli je mają, służy im i zaopatruje ich w odpowiednie pożywienie i potrzebne leki, a także 

bieliznę pościelową i bieliznę osobistą. Będzie opiekował się słabymi ludźmi, którzy proszą 

o pomoc.  

Będzie przede wszystkim dbał o zbawienie ubogich i chorych. Przyjmie i będzie opiekować 

się biednymi opuszczonymi dziećmi, dopóki nie otrzymają koniecznych nauk religijnych 

i Pierwszej Komunii”. Stworzyła Zgromadzenie, które odpowiadało na pilną potrzebę czasu 

i które miało zaskakujący rozgłos w ciągu kilku lat. 

Sprawiedliwość 

Obowiązki wobec Boga i bliźniego  

Służebnica Boża heroicznie troszczyła się o Chwałę Bożą. Bardzo wcześnie 

zrozumiała, dzięki szczególnej łasce, że wszystkie stworzenia są własnością Stwórcy i dlatego 

należy oddać Bogu wszystko to, co się od niego otrzymało.  Przez całe swoje  życie kierowała 

ku niemu wszystkie swoje myśli, wszystkie słowa i wszystkie uczynki i to było celem jej 

życia. 

Poczucie oddania się Bogu było wyraźnie widoczne w sposobie, w jaki się modliła, 

w jej funkcjonowaniu w zgromadzeniu, w jej pokornej postawie, w umartwianiu się, które 

narzucała sobie przy wszystkich okazjach. Jej stosunkiem  do Boga oraz jej postawa życiowa 

imponowała wszystkim, którzy się z nią zetknęli. I to właśnie dzięki temu tak wielu z nich 

zaprowadziła do Boga. 

Służebnica Boża pielęgnowała w sobie wielką gorliwość dla uświęcenia niedzieli 

i cierpiała ogromnie, gdy ten dzień nie był należycie czczony. Szczególnie niepokoiła ją 

postawa młodzieży, która nie przywiązywała wartości do świętości tego dnia. Widziała w tym 

postępowaniu zagrożenie dla czystości ich dusz i dlatego prosiła księdza Reicharda, aby 

odmawiano w niedzielę wieczorem różaniec w tej intencji.  Chodziła do wszystkich domów 

parafii, aby zachęcić mieszkańców do udziału w tym nabożeństwie. Jej zadaniem było 



także ozdabianie ołtarzy w kościele parafialnym, co czyniła z ogromną radością, nawet jeśli 

była bardzo zmęczona. 

Czciła Marię z bardzo dużym oddaniem. Miała całkowitą ufność w moc Maryjnego 

wstawiennictwa i powoływała się na niego  przy każdej okazji; Obchodziła  święta Maryjne 

z największą pobożnością - powierzyła swoje Zgromadzenie Niepokalanemu Sercu 

Maryi. Poświęciła jej ołtarz w pierwszym klasztorze i napisała: „Maryi poczętej bez grzechu 

pierworodnego.” Jako pierwszą regułę dała swoim córkom różaniec.  Poradziła im, aby 

zwracały się do Maryi w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy, gdy prosiły o nawrócenie 

grzeszników. Mówiła o Maryi w taki sposób, że każdym słowem oddawała jej głębokie 

uwielbienie i darzyła ją pełnym zaufaniem. 

Matka Alfons Maria czciła również swoich świętych patronów: św.Teresę i 

św. Alfonsa z Liguori. Chciała naśladować świętą Teresę w jej miłości do Boga i cierpliwości 

w cierpieniu. Św. Alfons zainspirował ją do stworzenia Zgromadzenia, które miało być 

poświęcone najuboższym i najbardziej opuszczonym. Wybrała św. Józefa jako pierwszego 

obrońcę i od tego czasu zwierzała mu się we wszystkim, prosiła o wszystko, czego 

potrzebowała; Właśnie wstawiennictwu św. Józefa została  przypisana wszelka nadzwyczajna 

pomoc udzielona rodzącemu się Zgromadzeniu. Kult św. Józefa wynikał z tego, że jest on 

uważany za świętego, który dba o modlących się do niego i jest postrzegany jako obrońca 

Zakonu.  Służebnica Boża  wielbiła  także jej Anioła Stróża. W pierwszej Regule  nowicjatu  

napisano: „Pierwszą myślą sióstr powinno być oddanie się naszemu Panu oraz Najświętszej 

Maryi Pannie, proszenie  o wstawiennictwo świętych patronów i Aniołów Stróżów”. 

Oddawała cześć Ojcu Świętemu Piusowi IX. Aby uzyskać pomoc z nieba dla 

prześladowanego Papieża modliła się żarliwie i z całkowitym oddaniem się woli bożej. 

Z radością przyjęła z nieba dla niej zesłane cierpienia, które ofiarowała w jego intencji. 

Wyznawała całkowite posłuszeństwo władzom kościelnym. Pastor Reichard zeznał: „Do 

posłuszeństwa, które sama również praktykowała nawoływała dzieci względem rodziców, 

parafian względem proboszcza, kapłanom względem swoich biskupów. Do bezwzględnego 

posłuszeństwa względem Boga nawoływała cały kościół katolicki i apostolski”. Żarliwie 

pragnęła uznania przez Ojca Świętego statutu zakonu. „O jak bardzo pragnę zatwierdzenia 

naszego Statutu przez Stolicę Apostolską! Niech Bóg usunie wszelkie przeszkody i przyniesie 

nam tę łaskę! " Jej radość była  niezrównaną,  gdy jej modlitwy  zostały wysłuchane, a Statut 

przyjęty. 



Służebnica Boża była w pełni świadoma tego, co zawdzięczała swoim rodzicom. 

Przede wszystkim zaś tego, że to oni dali  jej wiarę katolicką, nauczyli  ją prawd religii i dali 

jej przykład uczciwego, głęboko chrześcijańskiego życia. Okazywała  im wdzięczność 

poprzez doskonałe podporządkowanie się wszystkiemu, co nie było skierowane przeciwko 

Bogu. Choć odczuwała głęboką potrzebę uczestnictwa w porannej mszy świętej,  posłusznie 

chodziła rankami do pracy.  Kiedy była chora, cierpiała z powodu niemożności wykonywania 

pracy na rzecz swojej rodziny. Opiekowała się rodzicami tak długo, jak długo zezwalała jej na 

to na to Reguła Zakonu. Po śmierci ojca ofiarowała swojej cierpienia za to, by Bóg raczył 

uwolnić go od czyśćca. 

Służebnica Boża spełniła swoje obowiązki sprawiedliwości bez względu na 

osobę.Chciała, aby jej praca była przede wszystkim w służbie względem ubogich, ale nie 

zaniedbała bogatych, którzy także mieli swoje potrzeby. Przyjmowała każdego ją 

odwiedzającego z taką samą życzliwością, nikt nie został odrzucony. 

Jej córkom powiadała: „Bogaty czy biedny, jesteś dla mnie taki sam. Patrzę tylko na 

twoje powołanie, na twoją wierność, z którą odpowiadasz na boskie łaski. Niedostatek czy 

skarby nie są powodem aby kogoś oceniać, patrz na każdego przez pryzmat łaski bożej...  

przez dzieci, nie patrz na rasę, ani na narodowość. Należy pamiętać, że duch Jezusa Chrystusa 

jest taki sam dla wszystkich narodów. Opieka i czas jak siostry poświęcają chorym, są takie 

sama dla cierpiącej ludzkości we wszystkich krajach. " 

Zawsze była hojna i szczodra. Nie pozwala siostrom ubiegać się o rekompensatę za 

ich opiekę. Nie żądała posagu od postulantek, akceptowała tylko to, co było jej oferowane. 

Siostry zabierały biednych i chorych do swoich mieszkań. Robotników sowicie 

wynagradzała. Rozdawała żywność biednym, nawet wtedy, gdy nie miała już zapasów. 

Służebnica Boża była łaskawa dla wszystkich, nawet wtedy, gdy cierpiała już 

znacznie. Ksiądz Reichard zeznał: „Mimo swego cierpienia, ona jest taka ciągle tak 

przyjaźnie nastawiona do ludzi. Matka Alfons Maria cierpi, ale jej szlachetność jest ciągle 

taka sama, ta sama dobroć. Radosny wyraz twarzy Matki Przełożonej udziela się także 

wszystkim jej córkom”. Ona okazywała wdzięczność za każdą wyświadczoną względem jej 

przysługę. 

W swoich słowach i czynach zawsze przywiązywała wielką wagę do prawdy 

i szczerości. Jest szczera i otwarta także w rozmowach ze swoim duchowym przewodnikiem 



i niczego przed nim nie ukrywa, nawet jeśli on czuł się bardzo nieswojo, mówiła mu 

wszystko. Złożyła przysięgę, że ujawni wszystko przed nim. Nieustannie modliła się 

o szczerość sumienia: "Daj mi łaskę poznania siebie i zobaczenia przeszkód, które 

uniemożliwiają działanie twojej łaski w mojej duszy. Pokaż mi te przeszkody, abym mogła je 

przedstawić mojemu spowiednikowi. Pomóż mi, za jego pośrednictwem pokonać je 

wszystkie”. Czasem też  czuła się niezręcznie wśród ludzi, którzy ją odwiedzali. Ludziom, 

którzy przybywali do niej, by szukać u jej rady i pocieszenia, musiała pokazać ich wady, 

błędy i słabości. Wiele ją to kosztowało, ale będąc pod wpływem łaski  nie ukrywała prawdy, 

a mówiąc to wszystko czyniła to z najwyższą miłością i szacunkiem. Po takich spotkaniach  

następowały liczne nawrócenia . Była zawsze dla swoich córek, chciała ukształtować je 

zgodnie z wolą bożą, można jej postępowanie nazwać by nazwać bohaterskim, zgodnym  ze 

ścieżką prawdy, niezależnie od tego jaką cenę za to ponosiła.  

Wstrzemięźliwość  

Służebnica Boża praktykowała cnotę umiaru w heroicznej mierze. Wiedziała, jak 

zachować zmysły stosując stanowczą dyscyplinę. Dzięki  Łasce Bożej udało jej się osiągnąć 

porządek i harmonię w swoich zdolnościach i ukazać doskonałą miarę we wszystkim. 

Główne przyczyny nieporozumień wynikały z temperamentu Służebnicy Bożej, która 

dążyła do celu pełna uporu i nieustępliwości. Czuła, że od szóstego roku życia musi pokonać 

tę wadę, aby lepiej poznać Boga. „Nieposkromiony  upór i nieposłuszeństwo opanowuje moją 

duszę, gdy nie osiągam tego, czego chciałam. Ale to nie potrwa to już długo. Zrozumiałam 

bowiem, że nie jest to dobre. Płaczę nad moimi błędami i zastanawiam się, dokąd dojdę 

zachowując się w ten sposób?  Nie mogę być nieposłuszna moim rodzicom”. Odtąd będzie 

pracować nad swoim nieposłuszeństwem, będzie "naśladować posłuszeństwo Dzieciątka 

Jezus". Pracowała nad sobą ciężko, czule obchodziła się ze swoim rodzeństwem i bliskimi, 

gdyż Jezus powiedział do niej „Posłuszeństwo podoba mi się najbardziej. Wypracowała 

w sobie taki spokoj, że Abbé Busson powiedział: "Dostrzega  nadużycia i wykroczenia, ale 

mówi o tym z ubolewaniem. Jeśli czasem nalega, torobi to z żalem. Bez gwałtowności, bez 

gorzkich wymówek... Żadnych rozkazów w jej słowach. Tylko czasami udziela innym rad. Jej 

sposób mówienia to życzliwość i prośba. " 

Służebnica Boża kochała ubóstwo swego życia i nigdy nie pragnęła innego, pełnego 

przyjemności. Co więcej, unikała wszystkiego, co niepokoiłoby jej zmysły. Wykonywała 

ciężką pracę na roli,  z miłości  do Boga narzuciła na siebie nowe obowiązki. Szukała każdej 



okazji, by zadawać cierpienie ciału: kładła się na desce, klęczała na drewnianej podłodze gdy 

się modliła. "Czułam silne pragnienie fizycznej pokuty. Zaczęłam od tego, że podczas 

modlitwy klęczałam  na czymś twardym, co bardzo utrudnia skupienie.  Ze łzami w oczach 

modliłam się: O mój Jezu, daj mi łaskę, abym nie przeżyła godziny ani dnia bez kochania 

Ciebie!" Przyjmowała z miłością wszelkiego rodzaju niedogodności, których doświadczała 

w czasie długich dni choroby. "Podczas moich umartwień często powtarzam w moim sercu tę 

prośbę: mój Jezu, jeśli nie dasz mi teraz tego, o co Cię proszę, to daj  mi proszę jakiś znak, co 

mam uczynić, aby sprawić przyjemność Tobie i Ciebie więcej nie smucić. " 

Podczas jedzenia i picia wykazywała wielką powściągliwość. Już jako dziecko 

umartwiała się przy stole. Później przysięgła, że nie będzie jadła niczego, na co nie pozwoli 

jej spowiednik.  Ksiadz Reichard potwierdza, że jadła bardzo mało. Chciała, aby siostry 

rozdawały jej racje żywieniowe biednym.  

Bardzo pociągała ją samotność i cisza. Jako dziecko nieustannie odczuwała potrzebę 

wycofania się w ustronne miejsca, aby się tam modlić i kontemplować. Lubiła samotność 

nawet wtedy gdy była jeszcze dziewczynką. „Moja miłość do samotności jest coraz to 

bardziej wewnętrzna”. Ksiadz Reichard zeznał: „Szukała sposobności do przebywania w 

samotności, mogła wtedy z większym poczuciem wolności rozmawiać  ze swoim Boskim 

Oblubieńcem”. Pełna natchnienia napisała te reguły:1) Mów trochę i tylko wtedy, gdy jest to 

konieczne. 2) Zamknij uszy, gdy słyszysz rozmowy bezużytecznie. 3) Trzymaj oczy z dala od 

ciekawości. 

Jej mowa jest pełna umiaru i godności. Biskup Raess zeznaje: "Odpowiadała z godną 

podziwu dokładnością i jasnością. Nigdy ani jedno słowo za dużo, w jej wypowiedziach nie 

było żadnych niepewnych zwrotów.” Czasem liczba osób ją odwiedzająca była dla niej zbyt 

duża, ale z posłuszeństwa woli Bożej, nikogo nie odprawiła. Przede wszystkim w swoich 

naukach podkreślała znaczenie ciszy i prostoty. „Moje dzieci”, powiedziała, „jeśli chcecie 

wiedzieć, jaki duch panuje w domu zakonnym, to obserwujcie tylko, czy cisza jest w nim 

przestrzegana.” 

Służebnica Boża, której główną wadą był jej upór, walczyła ze swoją słabością 

od początku. „Aby osłabić mój upór umartwiałam się i czyniłam wiele wbrew swojej woli”. 

Powierzała tę słabość w modlitwie i złożyła obietnicę: „Poświęcam Ci wszystkie moje obecne 

cierpienia, aby pokonać moją słabość". Stała się posłuszną rodzicom i ksiedzu Reichardowi 

i zrobiła tak ogromne postępy, że pastor Reichard mógł napisać do biskupa Raess: 



„Wypracowała w sobie najwznioślejsze cnoty, tkwi w niej głęboka pokora, umartwia się 

wewnętrznie i zewnętrznie”. Przez swoją słabość miała poczucie, że jest odtrącona przez 

Boga, więc jej spowiednik  nałożył na nią obowiązek modlitwy. Przezwyciężyła swoją wadę, 

modliła się o to nieustannie, czasem  przedłużyła modlitwę pomimo niechęci i zmęczenia 

jakie odczuwała. Wewnętrzne cierpienie było częścią jej życia, narzuciła sobie umartwienia i 

przyjęła je wielkodusznie,  nikomu o tym nie mówiła, cierpiała tak długo, aż znalazła w sobie 

pokój i radość. 

Musiała znosić wiele sprzeczności; jej wrażliwa i nieugięta natura wzdrygała się 

wielokrotnie, ale nigdy nie uzewnętrzniała swojego rozgoryczenia i niecierpliwości. 

Dochodziło też często do sprzeczności z  jej rodzicami, a dotyczyły one jej życia w tak 

głębokiej pobożności - „Została oskarżona o bycie ciężarem dla swojej rodziny”, mówi ojciec 

Reichard „ale to jeszcze bardziej zwiększyło jej męczeństwo”.Mieszkańcy wyśmiewali się 

z niej i nazywali ją "świętą Elką".Znosiła to wszystko z niewzruszoną cierpliwością; ksiądz 

Reichard mówił: „Nigdy nie skarżyła z powodu tych wszystkich złośliwych uwag, nie 

odpowiadała na rzucane w jej stronę obelgi”. Wielebny Reichart tak to skomentował: 

"Jesteśmy pogardzani, prześladują nas, poniżenie przychodzi z różnych stron, ale tylko wtedy, 

gdy  dobry Bóg na to pozwala". Nasz Pan zsyłał na Służebnicę  Bożą te wszystkie cierpienia i 

sprzeczności: "cierp, milcz i módl się" i wiernie tego przestrzegała, chociaż. Zniewagi płynęły 

także ze strony kościoła, Biskup Raess tak powiedział: „Niezadowolenie z kongregacji 

wzrasta i atak jest wyraźnie skierowany na Matkę Przełożoną.” Najboleśniejsze zarzuty i 

wyrazy niezadowolenia padły ze strony domów w Wiedniu, Ödenburgu i Würzburgu, 

zarówno ze strony sióstr jak i władzy biskupiej. 

Służebnica Boża uwielbiała przede wszystkim prostotę życia, przekazuje tę cechę 

Zgromadzeniu jako "szczególny dar"; domagała się wielkiej prostoty w zakładaniu domów 

siostrzanych: w domach miała panować absolutnie niezbędna i nienaganna czystość. Chciała, 

żeby habit była schludny i prosty.  Zalecała, aby o nie dbać gdyż „habity są bardzo drogie, a 

my musimy oszczędzać, aby lepiej pomóc  biednym”. Wszystko to pokazuje, jak Służebnica 

Boża zadbała o każdy szczegóły w swoim zgromadzeniu, pochwalała też przede wszystkim 

umiar i harmonijność  we wszystkim. 

 

 



Posłuszeństwo 

Służebnica Boża był wzorem posłuszeństwa przez całe życie. Jako dziecko 

praktykowała tę cnotę, która ukształtowała jej życie. Rozumiała, że wola Boga przemawia 

głosem jej rodziców i przewodnika duchowego. Odtąd niestrudzenie walczyła z błędem 

swego temperamentu i uporem, po to, aby Boska łaska zagościła w jej duszy.  

Służebnica Boża podporządkowuje się całkowicie przewodnictwu ksiedza Reicharda, 

w którym rozpoznała Boga.  Otwierała przed nim umysł, niczego przed nim nie ukrywając. 

Bardzo surowo przestrzega jego rad, czasami w największym cierpieniu i pomimo niechęci.  

Ksiądz Reichard zeznaje: „Ona robi wszystko w duchu posłuszeństwa.(…) Z całkowitym 

odpowiedzialnością powtarzam i potwierdzam, że wszystko to, co było w jej sercu to czyste 

posłuszeństwo, a także gotowość umysłu oraz serca i to już od dzieciństwa.” Pewnego razu 

tak prosiła  Jezusa: "O mój Jezu, spraw, abym była lojalna wobec mojego duchowego 

przywódcy, którego mi dałeś. Pokaż mu, w jaki sposób ma mnie prowadzić, oświeć go w 

mojej intencji, umieszczaj w jego ustach słowa, które napełnią moją duszę. Chcę poznać 

twoją wolę w jego słowach. " 

Posłuszeństwo zawsze było dla niej najważniejsze. Jej sumienie było tak wrażliwe, że 

od najmłodszych lat obawiała się najmniejszego odstępstwa od własnych zamiarów 

i obrażania Boga. Pokonała każdą pokusę, a kiedy zdarzyło się, że była nieposłuszna 

rodzicom, jakkolwiek w niewielkim nawet stopniu, natychmiast nakładała na siebie pokutę. 

Utrzymywała tę subtelność sumienia w posłuszeństwie zarówno wobec wielebnego 

Reicharda, jak i biskupa Raessa. W pogoni za posłuszeństwem była wręcz heroiczną. 

Powiedziała: "Jaką potężną bronią jest posłuszeństwo aby walczyć ze złem. Posłuszeństwo 

czyni nas odważnymi. Sprawia, że twarz promienieje, a radość w sercu rośnie. Czuję się 

wzmocniona w walce, nie boję się ciosów, nieposluszenstwo prowadzi do ślepych zaułków 

i niebezpiecznych wydarzeń. Zwycięstwo jest pewne, kiedy jest się poslusznym.” 

Matka Alfons Maria zapisała to w Regule swojego Zakonu. Ksiądz Reichard mógł 

zaświadczyć: "Reguły zakonu są opracowane z absolutną dokładnością. Ona pozostanie 

nieugiętą jeśli chodzi o posłuszeństwo. Służebnica Boża musiała walczyć bohatersko o to, by 

zachować ducha Zgromadzenia, szczególnie za przyczyną kryzysu, który miał miejsce w 

domach w Wiedniu, Sopron i Würzburgu. 

Nauczyła córki bohaterskiego posłuszeństwa, które ćwiczyła sama, którego wymagała 

wobec wszystkich współpracowników i podwładnych. Powiedziała: „Moje dzieci, nie 



wystarczy, jeśli spełniacie wolę przełożonego; powinnyście być gotowe, być posłusznymi 

wobec woli każdej z sióstr, które mogą być od was młodsze lub mniej wykształcone. 

Pomyślcie, że sam Bóg prosi was o to, czy tamto. O, szczęśliwa dusza, która nie robi nic z 

własnej woli, ale tylko z woli drugiej. Zasługi przed Bogiem są wielkie. " 

 

 Ubóstwo 

 Droga do wypełniania woli bożej  

Matka Alfonso Maria założyła swój Zakon w kompletnym ubóstwie, bez żadnych 

wcześniej zaplanowanych i zebranych funduszy, nie miała nic poza ufnością Boga. Często 

brakowało jej wielu niezbędnych rzeczy, ale pomoc zawsze przychodziła na czas. Nasz Pan 

powiedział do Matki Alfons Maria: „Stworzysz to dzieło z moją pomocą, ale oczekuję od 

ciebie, że mi zaufasz i pozwolisz i działać.” Służebnica Boża pragnęła aby w całym Zakonie. 

Jej zaleceniem było, aby żaden z domów nigdy nie gromadził zapasów i posiadał tylko to, co 

w danym momencie jest w nim potrzebne. 

Wymagała od swoich córek, aby przestrzegały najsurowszego ubóstwa. W ich celach 

powinny znajdować się tylko podstawowe przedmioty codziennego użytku. Ich pożywieniem 

powinno być jedzenie ubogich. Nasz Pan powiedział jej: „Zgromadzenie będzie żyło tak 

długo, jak długo będzie w nim praktykowane ubóstwo i miłość. 

Służebnica Boża często zachęcała swoje córki do praktykowania i kochania ubóstwa. 

Rzekła do nich: „Gdzie nie ma ducha ubóstwa, tam nie zwycięży cnota. Jeśli nie 

zrezygnujecie z dóbr doczesnych, nie pójdziecie naprzód, a wasze ciała będą panować nad 

umysłami. Odrzućcie od was wszystko to, co jest sprzeczne z duchem ubóstwa, a wkrótce 

zobaczycie całkowitą was przemianę.” 

Podobno była wzorem skrajnego ubóstwa. Kapłan, który ją odwiedził, napisał „Żyła w małym 

pomieszczeniu, w najmniejszej komórce”. Ksiadz Reichard napisał do biskupa Raess: 

„Ponieważ wszyscy członkowie Zgromadzenia przestrzegają ubóstwa, ogromną trudność 

Matce Przełożonej sprawia fakt, że musi nosić różaniec, który Ekscelencja jej podarował. 

Z wielkiego szacunku do Waszej Ekscelencji, oddaje go z powrotem.” Pewnego dnia i w 

obecności całej zakonnej społeczności spaliła książkę, którą jedna z sióstr nieuczciwie 

zdobyla. Starsze siostry opowiedziały kiedyś taką historię: Służebnica Boża leżąc już na łożu 



śmierci, dowiedziała się, że nawoskowano schody. Nagle usiadła i z całą świadomością 

kazała usunąć wosk.  

 

7. Czystość 

Służebnica Boża dbała o swoją dziewiczą czystość z ogromną troską. Modliła się o to, 

już jako dziecko i jako młoda dziewczyna: "O mój Jezu, daj mi łaskę, aby moje serce było 

całkowicie czyste. Mój dobry Jezu, Tu dasz mi łaskę, by służyć ci w stanie dziewictwa i 

umrzeć w nim. Moje serce ma być przepełnione cnótam, które wymagają ode mnie bycia 

dziewicą”.W wieku 14 lat, złożyła śluby dziewictwa, a w wieku 21 ślubowała wieczystą 

czystoś 

 

O czystość też często się modliła i pragnęła w niejnaśladować Najświętszą Maryję. Jej 

umiłowanie czystości przybierało różne formy: spuszczała wzrok rozmawiając z kimś i idąc 

drogą, nie rozpoczynała rozmowy, chyba że była pytana. Jej wygląd zewnętrzny, postawa i 

spojrzenie również promieniowały anielską czystością. Oczarowywała tym wszystkich, 

którzy do niej przyszli i których prowadziła do Boga. Ksiądz Reichard zeznaje: "Jej czystość 

była tak ogromna, że drżała na myśl o tematach, które mogłyby pozbawić jej tej cnoty.” 

Chciała chronić swoje córki przed jakąkolwiek utratą ich czystości, a czyniła to 

nakłaniając je do unikania zmanierowanego świata "Błagam was, abyście zaczęły  żyć tak, jak 

przystało na oblubienicę Jezusa Chrystusa. Podążajcie za swoim Boskim Oblubieńcem, który 

prowadził skromne życie. W nim znajdziecie spełnienie i skromność. " 

 

Mądrość 

Służebnica Boża działała roztropnie i bohatersko, ponieważ uważała, że w życiu nie 

można znaleźć żadnego działania, które miałoby czysto ludzki cel. Każdy  jej ruch skupiał  się 

na Bogu, na wiecznym zbawieniu, uświęceniu i czci. Bóg "przygotowywał" ją do zbawienia 

dusz. Jej ciągle wysiłki były skierowane tylko w tym celu.  

 Bardzo nieufna wobec siebie, szukała od wczesnego dzieciństwa światła i 

praktycznych porad u pobożnego i mądrego, jej duchowego przywódcy jakim był Abbé 



Reichard. Jej życiowa mądrość i Zakon nakazały jej obrać sobie właśnie jego na  przewodnika 

na całe życie, a wybrała właśnie jego w głębokim przekonaniu, że Bóg tego pragnie. W wieku 

siedemnastu lat kiedy ogarnięta była wewnętrznym strapieniem, postanowiła poszukać 

pocieszenia u innego spowiednika; szybko jednak rozpoznała swój błąd i wróciła do ksiedza 

Reicharda. Postępowała zgodnie z instrukcjami Abbé Reicharda zawsze i wszędzie. Taką 

mądrość zalecała także swoim córkom: "O moje dzieci, abyście zrozumiały, jak użyteczne 

jest szybkie szukanie rady u waszego spowiednika lub przełożonych, w czasie pokus 

słuchajcie ich umysłów!" 

Służebnica Boża żyła  żywym strachem przed Bogiem, była bardzo wrażliwa na 

wszystko, co mogło wpłynąć na czystość jej sumienia i na jej przywiązanie do 

Boga. Natychmiast przyjęła najbardziej bezpośredni i pewny sposób: modlitwę, pokutę, 

ucieczkę od możliwości popełnienia przewinienia. Kiedy poświęcała  się ciężkiej pracy na 

polu, już w wieku 14 lat zdała sobie sprawę, że spędza tam godziny bez możliwości stanięcia 

przed Bogiem. „Po dziesięciu dniach pracy przypomniałam sobie wszystko, co zaplanowałam 

w dniu mojej Pierwszej Komunii i patrzyłam z przerażeniem na moją bierność.  Potem 

ogarnął mnie strach i wstyd, które znów wzbudziły moją gorliwość. Następnie podjęłam się 

pokuty.” Pastor Reichard zeznał: „Spytała  w modlitiweo radę Królową Dziewic, o to jak 

zachować ma czystość serca. O ten cenny skarb troszczyła sie ze skrupulatną dbałością. To 

prawda, to anielska dusza nigdy nie została skalana przez nieczyste i zamglone myśli. " 

 Musiała walczyć również ze swoimi słabościami, jakimi były intensywność 

temperamentu i uporczywe dążenie do celu, również wbrew innym.  Walczyła z nimi 

zastępując je znaczną powściągliwością i dyskrecją w działaniu.  Jej decyzje były zawsze 

prawidłowe, ponieważ zawsze zależały od nakazów jej przełożonych, a rady jakie 

otrzymywała, ceniła i szanowała. Postępowanie to charakteryzowało zarówno  początki jej 

działalności, jak również jej późniejsze działania, w szczególności jeśli chodziło o nabywanie 

budynków, otwarcie domów. Zawsze dbała o dobre  stosunki z władzami. Chociaż kierowała 

nią żarliwa gorliwość, nigdy nie podejmowała żadnych działań pochopnie, zarówno 

w działaniach materialnych jak i w trakcie dokonywania nowych powołań.  

Tym, co pozwalało jej na  trafność w podejmowaniu decyzji, był jej duch modlitewny, 

jej miłość do Boga. Pastor Reichard cytuje: "Jestem w pełni przekonana, że Bogu musi być 

pozostawionym wszystko to, co dotyczy Kongregacji. Zanurzywszy się w modlitwie, w 

boskim Sercu Jezusa, można prosić go o wszystko." W trakcie przyjęcia postulatów błagała 



Pana o to, aby ukazał jej swoją świętą Wolę. I usłyszała, jak Pan odpowiada: "Moja córko, 

twoja modlitwa mi się podoba, zawsze zwracaj się do mnie i powierzaj wszystko mnie." 

Służebnica Boża tak zrobiła; Jej mądrość polegała  przede wszystkim na całkowitym oddaniu 

się Bogu. Modlitwa ją  wzmocniła i utrzymywała ją przy życiu. 

Dała swoim córkom taką zasadę postępowania: „Na początku każdego z waszych 

działań, każda Siostra Boskiego Odkupiciela powinna wzbudzić w sobie czystą intencję we 

wszystkich swoich przedsięwzięciach; Zaczynajcie wszystko od wezwania imienia Jezusa i 

Maryi. Każde podjęcie decyzji  przynieście Panu na ofiarę i proście Go o łaski, których 

potrzebujecie, a będą wam dane. Przed każdym działaniem przyjmijcie Najświętszą 

Eucharystię. Komunia Święta będzie pieczęcią zatwierdzającą wasze oddanie sprawy Bogu.” 

Jeśli chodzi o jej dzieło: fizyczną i duchową opiekę nad biednymi i chorymi, 

Służebnica Boża przekazała swoim córkom tę samą mądrość „Drogie dzieci, dam wam dobrą 

radę, niech będzie ona jak  narzędzie w waszym ręku. Przed posługą wśród  ubogich i 

chorych, w sytuacji zwątpienia i poczucia bezsilności, radzę wam - idźcie na kilka chwil pod 

krzyż i módlcie  się tak: „Jezu, naucz mnie, jak postępować  z tą osobą, daj mi odpowiednie 

środki, abym mogła spełniać twoją świętą wolę służąc tym biednym i chorym. O Jezu, nie 

opuszczę cię, dopóki mnie nie wysłuchasz; Błagam Cię obdarz mnie i tego człowieka 

miłosierdziem "Następnie idźcie z ufnością. Kiedy polecacie się Bogu we wewnętrznej 

modlitwie, wasza praca nie ustanie, a wręcz przeciwnie, dobry Bóg obdarzy was jeszcze 

lepszą wiedzą i mądrością w działaniu. " 

Służebnica Boża była w stanie oszacować wysiłek, jakiego mogła żądać od każdej z 

jej córek. "Dobrze jest, zwłaszcza na początku, aby ograniczyć obowiązki nowicjuszki, po to 

by nie zniechęcała się i aby lepiej poznała pracę, która ją czekała. Nowicjuszki powinny 

poczuć odwagę do pracy, nie wolno powierzać im obowiązków, które mogłyby je zniechęcić 

lub osłabić.”  

Służebnica Boża miała na celu stworzenie stałej opieki swoim córkom oraz 

zapewnienie im godnych materialnych warunków do życia, które pozwoliłyby im na 

skutecznie spełnianie powierzonych im prac charytatywnych. "To jest jednym z moich 

obowiązków”, powiedziała do burmistrza, "aby zadbać o zdrowie moich sióstr. Więc proszę 

was, troszczcie się o to, aby żyły w dobrych warunkach i dbajcie o nie tak, aby żywności i 

odzieży nigdy im nie brakowało. Żądam tego we wszystkich miejscach, w których są”. I do 

proboszcza: „Zwracam szczególną uwagę na to, by moim córkom nie zabrakło niczego co jest 



im potrzebne do wypełniania ich świętego zawodu, jednocześnie jest to dla mnie największą 

troską, by było tak,  jak mówi Apostoł: niezbędną żywność i odzież zawsze posiadać” 

Matka Alfons Maria zawsze wiedziała, jak połączyć pracę z modlitwą. Jako córka 

rolnika tak pisze o sobie, kiedy wspomina jej wczesne lata życia: „Już w wieku pięciu lat 

pracowałam dużo”. Jako młoda dziewczyna posiadała wiele obowiązków i wykonywała je 

bez  jakiegokolwiek zaniedbania: pracując ciężko na polu, modliła się i pozostawała zawsze 

w połączeniu duchowym z Bogiem. Więc korzystając z własnego  doświadczenia,  wiedziała, 

jak powinny postępować jej córki: intensywne życie modlitewne oraz opieka nad ubogimi i 

chorymi. Ksiądz Reichard zaświadcza: "Dzieliła cały swój czas między pracą a modlitwą, a 

raczej modliła się nieustannie, nawet jeśli pracowała."  

Kochała i praktykowała  prostotę. Prostota cechowała jej życie i właśnie ta cecha jej 

charakteru wywierała największe wrażenie na wszystkich, którzy mieli z nią kontakt.  Ksiadz 

Reichard zeznał: „Spokój i prostota, z jaką mówi mi te wszystkie rewelacje, dają mi mocne 

dowody na bezpośredni wpływ Boga na jej życie.” Biskup Raess mówił: „Rozpoznałem u niej  

wszystkie oznaki uprzywilejowanej duszy, która przepełniona jest z szlachetną prostotą oraz 

bezwarunkową szczerością. "Abbe Busson pisze: „Szczerość, prawość, umiłowanie prawdy są 

dominującymi cechami jej osobowości.” Pewien ksiądz zauważył : „Ledwo do niej wszedłem, 

a od razu byłem pod wrażeniem jej otwartego charakteru. W czasie naszego pierwszego 

spotkania oczekiwałem zamieszania i wrzawy wokoło jej osoby, a tymczasem doznałem 

spotkania z jej anielską łagodnością i szlachetnym spokojem.” 

Szczególny nacisk kładła na to, aby jej córki szły drogami doskonałości, szukała 

sposobów, aby ostrzec je przed pójściem w złą stronę. Zachęcała je do poufnej rozmowy 

z Bogiem: „Oby moje dzieci, moje serce, mobilizowały serca swoje do intymnej rozmowy 

z Bogiem! Cieszę się, gdy widzę, jak robią postępy w tej kwestii, która jest tak łatwa 

do nauczenia i tak przyjemna w praktykowaniu!” W Regule zostało to tak opisane: „Cały 

czas, który siostry spędzają z chorymi, nie powinny marnować na bezużytecznej rozmowie. 

Wolny czas mają poświęcać na modlitwę, pracę lub rozmowę, ale taką, która ma na celu 

głoszenie chwały Bożej i zbawienie dusz.” 

Mądrość Służebnicy Bożej była wyraźnie widoczna w sposobie jej myślenia, że za 

wszelką cenę należy utrzymać jeden nowicjat, a także doroczne rekolekcje w Domu 

Generalnym, na co powinny być składane ofiary. Była głęboko przekonana, że najistotniejszą 

kwestią w zakonie są dobry jego duch oraz  jedność wszystkich jego członków .Wiedziała też, 



jak walczyć i cierpieć za przestrzeganie tych dwóch zasad. Jej nieustępliwość w tej kwestii 

kosztowała ją wiele – oddzielenie się domów w Wiedniu, Sopron  i Würzburgu. To przykre 

doświadczenia miało ogromny wpływ na jej zdrowie, nigdy nie potrafiła się też z tym 

pogodzić.  


