
Wspominając Matkę 

- liturgiczne wspomnienie bł. Marii od Apostołów -  

 

Dzisiejszy dzień skrywa pod swoją datą wspomnienie liturgiczne, które dziś wprawdzie 

ustępuje miejsca świętowaniu niedzieli ale dla Rodziny Salwatoriańskiej jest znaczącym i 

wyjątkowym, szczególnie dla sióstr salwatorianek. Kościół wyznaczył na dzień 5 września 

liturgiczne wspomnienie bł. Marii od Apostołów, z którą bł. Franciszek Jordan założył 

Kongregację Sióstr Boskiego Zbawiciela (salwatorianki). 

Teresa von Wüllenweber, przyszła na świat 19 lutego 1833 roku, w rodzinie szlacheckiej, na 

zamku Myllendonk, w północno-zachodniej części Niemiec. W domu rodzinnym przeżyła 

niczym niezakłóconą młodość; otrzymała staranne wykształcenie w czasie prywatnych nauk od 

francuskich guwernantek, ćwiczyła grę na pianinie, pisała wiersze. Posiadała również 

niezwykły zmysł organizacyjny, na co z dumą spoglądał jej ojciec, upatrując w młodej Teresie 

przyszłą dziedziczkę majątku, która doskonale poradzi sobie z zarządzaniem finansami. Prosta 

i żywa pobożność jej rodziców oraz przestrzeganie chrześcijańskich zasad, formowały 

religijność Teresy i umacniały w niej miłość do Boga. Jej osobowość była połączeniem 

stanowczości, siły woli i odwagi z artystyczną wrażliwością, pobożnością, wyrzeczeniem, 

umartwieniem, troską i miłością wobec bliźniego. 

Ta pełna energii i krzepkości ducha kobieta, posiadała głęboką zdolność miłowania i 

podejmowania refleksji już od najmłodszych lat. Mocno przeżyła dzień swojej I Komunii 

świętej i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Już wtedy rodziły się w niej duchowe pragnienia, 

które zawierała w formułowanych przez siebie sentencjach i maksymach. Nie bez powodu 

przyjmując sakrament bierzmowania, wybrała jako patronkę św. Joannę d’Arc, pragnąc 

posiadać siłę, odwagę i ufność w Bogu, taką jaką miała owa święta. 

Nieustannie podejmowana przez Teresę refleksja, co do kształtu i formy dalszego jej życia, 

stwarzała odpowiedni grunt dla Bożych natchnień i wskazówek odnośnie powołania 

zakonnego. Nie bała się wewnętrznych konfrontacji z Bożymi impulsami ale ufnie 

podejmowała z nimi duchowy dialog. czego dowodem jest jedna z jej sentencji: „Boga we 

wszystkim odnajdywać, dostrzegać i kochać”. Korzystanie z kierownictwa duchowego jak i 

studiowanie duchowych książek, miały ogromny wpływ na kształtowanie się jej świata idei, 

świata wewnętrznego. Czytała biografię Teresy z Avila, Jana od Krzyża, Klary z Asyżu, 

Franciszka Salezego, Alfonsa Liguoriego, Ignacego Loyoli, a nade wszystko studiowała Pismo 

Święte: „Najchętniej czytywałam w Ewangelii świętej, jak za czasów Pana Jezusa Apostołowie  

i pobożne niewiasty współpracowali dla Chrystusa” – wspominała Matka Maria po latach. 



Przełomowym okresem w jej życiu były lata 1853 i 1857, kiedy to w sąsiedztwie odbywały się 

misje ludowe głoszone przez Ojców Jezuitów. Tam, podczas kazania (o. Filipa von Mehlem), 

została dotknięta słowem Bożym, ogarnęła ją łaska Boga i jasnym stał się dla niej cel: jej życie 

należało do Boga i do apostolatu – „powinnam się wyrzec wszystkiego i odważyć się żyć inaczej 

– wtedy będę prawdziwie szczęśliwa!”. Owo postanowienie niemal natychmiastowo zaczęła 

wcielać w życie. Jednak droga jej poszukiwań była o wiele dłuższa niż można było się 

spodziewać. Chciała znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce, gdzie mogłaby urzeczywistnić 

pragnienie serca. Przebywała u Sióstr Sacre Coeur  (Towarzystwo Najświętszego Serca) w 

Holandii a następnie w Instytucie Sióstr Wiecznej Adoracji w Belgii. Jednak ciągle czuła że 

Pan Bóg przygotował jej inne miejsce. Śledząc prasę katolicką, przeczytała ogłoszenie w 

czasopiśmie „Misjonarz” o Apostolskim Towarzystwie Nauczania i zapragnęła spotkać się z 

jego założycielem o. Franciszkiem Jordanem. Zachwycona jego osobą i nowo założonym 

zgromadzeniem, zdecydowała się przynależeć do tego apostolskiego dzieła. Jej pragnienie 

spełniło się 5 września 1882 r. w Neuwerk (Niemcy). Wówczas Teresa złożyła prywatne, 

roczne śluby na ręce Fryderyka von Leonhardii, współpracownika o. Jordana i została przyjęta 

do pierwszego stopnia Towarzystwa. Pół roku później 31 maja 1883 roku Teresa złożyła w 

Neuwerk na ręce Założyciela prywatne śluby wieczyste i otrzymała nowe imię – Maria od 

Apostołów. W 1888 roku o. Jordan otrzymał pozwolenie na założenie nowej wspólnoty sióstr, 

czego dokonał 8 grudnia tego samego roku w Tivoli koło Rzymu. Wręczył Matce Marii Świętą 

Regułę Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, którą przyjęła klęcząc. Powiedział: „Jeśli 

będzie Siostra to czynić, zostanie świętą”. Oddana bez reszty Jezusowi Zbawicielowi świata i 

pełna miłości do Zgromadzenia, odeszła do Pana w świętą noc Bożego Narodzenia 25 grudnia 

1907 roku a jej doczesne szczątki znajdują się w Domu Generalnym Sióstr Salwatorianek w 

Rzymie. 

Heroiczność jej cnót została potwierdzona przez Kościół i od 13 października 1968 roku czcimy 

Marię od Apostołów jako błogosławioną. Mimo iż droga jej poszukiwań trwała bardzo długo, 

a pragnienia jej serca spełniły się dopiero w wieku 50 lat, nigdy nie uważała czasu 

poświęconego na refleksję, rozeznawanie i szukanie woli Bożej za stracony. Każde dobro 

jakiego doświadczyła w swoim życiu, owocowało wdzięcznością, życzliwością i hojnym 

sercem wobec tych do których była posłana. I tego samego uczyła swoje siostry. Salwatorianki 

nieprzerwanie trwają w tym duchu, służąc bliźnim na całym świecie. 

 

s. Barbara Szczygieł SDS 


