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 Od kilku lat w życiu parafii Matki Bożej 

Różańcowej na os. Piaski Nowe aktywnie 

uczestniczą siostry ze Zgromadzenia św. 

Jana Chrzciciela, czyli baptystynki, które na 

co dzień prowadzą rodzinny dom dziecka, 

można je także spotkać podczas mszy św.

 Zakonnice mają swój dom przy ul. Szpako-

wej 6. Jego przełożoną jest siostra Anna Dorota 

Przechrzta CSGB. Siostra Anna Kuczyńska CSGB 

zajmuje się kierownictwem wychowawczym 

dzieci i młodzieży. Od 2013 roku pracuje z nimi 

jako opiekunka siostra Martine Razafinravelo-

nandro CSGB z Madagaskaru, która nauczyła się 

już wielu słów po polsku, choć to dla niej bar-

dzo trudny język. Trzy siostry prowadzą pięk-

ny, zastępczy dom rodzinny, oficjalnie będący 

socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wycho-

wawczą. Jego dwie wychowanki obecnie już 

studiują, pozostałe dzieci uczęszczają do szkół 

podstawowych lub średnich.

Działalność zgromadzenia

 Zgromadzenie powstało w 1878 r. we Wło-

szech. Założycielami byli bł. Alfonso Maria Fusco 

oraz matka Magdalena Caputo. Obecnie na ca-

łym świecie jest 831 sióstr (dane z 2012 r.), w tym 

27 Polek; z których. 10 pracuje w Polsce. Dom Ge-

neralny Zgromadzenia znajduje się we Włoszech, 

w Rzymie. Siostry pracują w szkołach, żłobkach, 

sierocińcach, parafiach, szpitalach, opiekują się 

dziećmi i starszymi, niepełnosprawnymi.

 Zgromadzenie ma swoje domy na pięciu kon-

tynentach - w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Po-

łudniowej i Północnej. Siostry baptystynki można 

spotkać w Argentynie, Brazylii, Chile, na Filipinach, 

Madagaskarze, w Indiach, Kanadzie, Korei Połu-

dniowej, Malawi, Meksyku, Mołdawii, Republice 

Południowej Afryki, USA, Zambii i  oczywiście 

w  Polsce. Do Polski siostry przyjechały z Włoch 

w latach 90. XX wieku. W naszym kraju Baptystyn-

ki pracują w Pasierbcu koło Limanowej w diecezji 

tarnowskiej (w 2004 r. powstał tam rodzinny dom 

dziecka), w Lublinie oraz Krakowie.

 Strój zakonny baptystynek łatwo odróżnić od 

habitów innych zgromadzeń. Składa się z białej 

bluzki, czarnej kamizelki i czarnej spódnicy. Na 

głowie siostry noszą prosty, czarny welon z białą 

wypustką, a na piersi – krzyż. Jeśli kiedyś na ulicy, 

w kościele, w sklepie lub autobusie spotkamy tak 

ubraną siostrę – to na pewno będzie to siostra 

baptystynka (przykład na zdjęciu).

Siostry baptystynki podczas opłatka parafialnego w auli bł. Jana Pawła II w domu parafialnym przy kościele
pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie (styczeń 2014). Od prawej: s. Martine Razafinravelonandro CSGB,
s. Anna Kuczyńska CSGB, s. Anna Dorota Przechrzta CSGB

Kultura miłosierdzia

 Duchowość sióstr baptystynek wzoruje się 

na postaci św. Jana Chrzciciela (łac. baptismus 

– chrzest). Zakonnice, podobnie jak ich patron, 

„przygotowują drogę Panu”, ułatwiają przyjęcie 

Słowa Bożego człowiekowi, naśladują Jezusa 

Nazarejczyka w czynieniu dobra, zwłaszcza 

najbardziej potrzebującym. Patronami zgro-

madzenia, oprócz św. Jana Chrzciciela, są: Naj-

świętsza Maryja Panna (czczona jako Niepoka-

lanie Poczęta oraz jako Matka Boża Bolesna), 

nadto św. Józef, Opiekun małego Jezusa i jego 

pierwszy wychowawca.

Dom przy Szpakowej

 Ufność w Bożą Opatrzność i gorliwość w ra-

dosnym poświęceniu się dla ubogich stanowią 

cechę duchowości sióstr. Przykładem działania 

Opatrzności jest niespodziewane przejęcie bu-

dynku przy ul. Szpakowej 6. Początkowo miał 

być on hostelem, a następnie - wobec zmiany 

planów – miał zostać rozebrany przez inwestora. 

Ks. Franciszek Czaja, sercanin, namówił Andrzeja 

Dudę, właściciela firmy Polbau, do zmiany decy-

zji. Zgromadzenie kupiło budynek i zaadapto-

wało go na rodzinny dom dziecka. Przeniesienie 

wychowanków rodzinnego domu dziecka z Pa-

sierbca do Krakowa (w 2009 r.) nastąpiło w bar-

dzo dobrym momencie, gdy tamtejsi podopiecz-

ni nieco już podrośli. Przeprowadzka do Krakowa 

oznaczała znacznie większe możliwości dalszej 

edukacji niż w Pasierbcu.

 Andrzej Duda, filantrop, dobrodziej zgroma-

dzenia, wspiera siostry materialnie w sprawach 

małych i wielkich. Wsparcia charytatywnego 

udziela też Parafia Matki Bożej Różańcowej.

 Baptystynki zawarły umowę z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie 

i przyjmują każde dziecko skierowane do nich 

decyzją sądu i MOPS-u. Część z nich trafia do 

domu w Pasierbcu a część do na Piaski. Przy-

jęcie poprzedzone jest badaniami w poradni 

pedagogiczno-psychologicznej. Wyniki badań 

diagnostycznych na ogół wskazują, jak wiele 

trudnych chwil dzieci przeżyły w swoim życiu, 

jak wiele mają do nadrobienia. Środowisko za-

stępcze, jakie stanowi rodzinny dom dziecka, 

umożliwia dzieciom z zagrożonych rodzin wyj-

ście z trudnych sytuacji życiowych. Wytrwała 

działalność opiekuńczo-wychowawcza bapty-

stynek przynosi wymierne efekty. Wiele dzieci 

przynosi nawet świadectwa „z paskiem”.

 Chrześcijańska kultura miłosierdzia, praca 

z najbardziej potrzebującymi sprawdza się do-

skonale. Kościół Rzymskokatolicki poprzez swo-

je zakony wchodzi w świat pełen zagrożeń złem 

i wyprowadza go ku dobru.

 Młode kobiety, które czują powołanie zakon-

ne do pracy z dziećmi i młodzieżą, na chwałę 

Bożą, które są obdarzone pogodą ducha i miło-

ścią bliźniego, a mają co najmniej maturę, są za-

wsze z radością oczekiwane w tym niezwykłym 

zakonie. Panuje w nim bardzo rodzinna i pogod-

na atmosfera. W internecie łatwo można znaleźć 

strony poświęcone zgromadzeniu, wystarczy 

wpisać w wyszukiwarkę „Baptystynki w Polsce”.

 Można też skontaktować się mailowo, pisząc 

na adres: annacsgb@poczta.onet.pl

Tekst i zdjęcie Marek Mariusz Tytko,

marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl


