FELICJAŃSKI JUBILEUSZ
W dniu 21 listopada 2005 roku Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
świętowało 150 lecie istnienia. Zostało załoŜone przez Matkę Angelę
Truszkowską dnia 21.XI.1955 r. w Warszawie.
Zofia Kamila Truszkowska, o imieniu zakonnym Angela, urodziła się w Kaliszu
16.V.1925 roku jako najstarsza córka spośród siedmiorga dzieci Józefa i Józefy
Truszkowskich. Wychowała się w kulturalnej i religijnej atmosferze w
zdrowych, szlachetnych tradycjach. Niezwykle wyczulona na nędzę i cierpienia
drugich od najmłodszych lat pragnęła poświęcić się Panu Bogu w Ŝyciu
zakonnym. Realizacji tych planów sprzeciwiał się ojciec, a sytuacja stała się
jeszcze powaŜniejsza, gdy powaŜnie zachorował. Zofia uwaŜała za swój
obowiązek towarzyszyć ojcu w chorobie do uzdrowiska w Salzbrunn. Odtąd
czekała na wyraźny znak woli BoŜej opiekowała się chorym ojcem.
Samodzielnie organizowała opiekę nad sierotami staruszkami. To jej
bezgraniczne poświęcenie i szczególny dar rozpoznawana znaków czasu dało
początek nowej rodzinie zakonnej, której wpajała ideały św. Franciszka.
Błogosławiona Matka Angela pragnęła w swej działalności, aby „przez
wszystko i od wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony.”
Gotowość na wszelki trud i poświęcenie czerpią Siostry z codziennej
Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Choć jest to Zgromadzenie rdzennie polskie, dziś swoją działalnością
obejmuje kilka kontynentów. JuŜ od 1874 roku duchowe córki Matki Angeli
pracują w Ameryce Północnej, a od 1950 roku w Ameryce Południowej w
Brazylii. Na ziemi afrykańskiej w Kenii są od 1983 roku. Felicjanki pracują teŜ
w Anglii, Estonii, Francji, we Włoszech, Włoszech Meksyku i na Ukrainie.
W Polsce są trzy prowincje: Krakowska, Warszawska i Przemyska. W
naszej parafii Ducha Świętego od 26.08.1971 pracują Siostry Prowincji
Krakowskiej. Aktualnie Wspólnota w Mielcu liczy cztery Siostry: S.M.Henryka
– Złota jubilatka – zajmuje się ogrodem. SM. Agnes – przełoŜona Wspólnotypracuje w kancelarii parafialnej, SM. Agnia uczy w szkole podstawowej w
Złotnikach i Gimnazjum Nr 3 w Mielcu, SM. Christella uczy w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Mielcu orz prowadzi katechezę przedszkolną przy parafii.
Praca Sióstr na tej placówce jest wyjątkowo trudna ze względu na duŜą
odległość, jaka dzieli dom zakonny od kościoła i szkoły. Wymaga to wielkiego
trudu i poświęcenia. Słowa naszej bł. Matki Angeli: „Dla mnie to wielka
pociecha, bo tak pragnęłabym, abyście pokazały, co to prawdziwe
Felicjanek, co to poświęcenie”(W.P. T I s.93) są tu szczególnie widoczne w
codziennym Ŝyciu Sióstr.
Oprac. S.Agnes – przełoŜona Sióstr Felicjanek
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