
Jedna z dróg – o cierpieniu w życiu bł. Julii Rodzińskiej OP 

 

 Cierpienie przeżywamy na różne sposoby. Może nas ono zniszczyć, ale może się zdarzyć, że 

po jakimś czasie zobaczymy, że cierpienie w naszym życiu jest jedną z dróg, na której czeka na nas 

Bóg. Dlaczego tak jest, że jedni idą przez życie bez większych wstrząsów, a innym wciąż w oczy 

wieje wiatr? Nie ma niestety odpowiedzi na to pytanie, przynajmniej na tym świecie. Możemy tylko 

patrzeć na tych, którzy przeszli już swoją drogę. Jakie owoce przyniosło ich życie? Przykład wielu 

świętych pokazuje, że Bóg przez swoją łaskę może sprawić, iż cierpienie staje się bezcennym 

skarbem.  

 Jedną z takich osób była nasza Siostra - Julia Stanisława Rodzińska. Została beatyfikowana 

przez św. Jana Pawła II w 1999 roku. Oddała swoje życie z miłości do bliźnich podczas II wojny 

światowej i dziś czczona jest jako jedna z męczenników tego czasu. Jej życie od początku nie było 

łatwe. Gdy miała osiem lat, zmarła jej mama, a dwa lata później straciła także tatę. Małą Stasię i jej 

siostrę przygarnęły siostry dominikanki z Nawojowej, gdzie mieszkali Rodzińscy. W wieku 17 lat 

wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, w którym przeżyła 29 lat. Doświadczyła dramatu 

dwóch wojen światowych, uczestniczyła w odbudowie wolnej już od zaborów Polski w trudnych 

czasach międzywojennych, sama też przez całe swoje życie zmagała się z bardzo uciążliwą chorobą 

żołądka. Co dawało jej siłę w tych różnorodnych doświadczeniach? Modlitwa.  

 Atmosfera rodzinnego domu przesiąknięta była żywą wiarą i pobożnością. Ojciec małej 

Stasi był organistą w miejscowym kościele. Modlitwa śpiewem w domu oraz uczestnictwo w życiu 

parafialnej wspólnoty kształtowało duchową sylwetkę małej dziewczynki. Później, gdy po śmierci 

obojga rodziców zamieszkała w domu sióstr, na co dzień oddychała duchem liturgii. Przypatrywała 

się życiu swoich przybranych „mam”, w którym kontemplacja łączyła się z apostolstwem. Już 

wtedy dużo czasu spędzała na modlitwie. Pogłębiło się to, gdy została dominikanką. 

 Na kształtowanie się postawy duchowej młodej siostry wpłynęło niewątpliwie to, że 

wychowywała się ona w otoczeniu sióstr, które znały jeszcze Matkę Kolumbę Białecką, 

Założycielkę Zgromadzenia. Żywa pamięć o niej i przykład świętego życia pobudzały siostry do 

naśladowania jej cnót. Przyswajały sobie one również cechy duchowości właściwej zakonowi 

dominikańskiemu: miłość do Jezusa Eucharystycznego i Jego Matki oraz gorące umiłowanie 

liturgii. Nie inaczej było z Siostrą Julią. Ukochała modlitwę różańcową, a swoich wychowanków 

zarażała pobożnością eucharystyczną. Jako przełożona dbała również o duchowy rozwój sióstr. 

Dbała o piękno wspólnie sprawowanej liturgii, organizowała też rekolekcje dla sióstr w wileńskim 

klasztorze. Codzienne życie wypełnione pracą i gorącą modlitwą przygotowywało Siostrę Julię do 

próby wiary, która na nią czekała w przyszłości.  

 W lipcu 1943 roku została wraz z siostrami aresztowana i uwięziona. Inne siostry osadzono 

w celach wspólnych, natomiast Siostrę Julię umieszczono w izolatce – cementowej szafie, w której 

można było tylko siedzieć. Spędziła tam cały rok. Opuszczała izolatkę tylko na przesłuchania. 

Cierpienie fizyczne połączone było z cierpieniem duchowym, wynikającym z braku możliwości 

korzystania z sakramentów. Pobyt w tak ciężkich warunkach nie złamał jednak jej wiary. Przez 

modlitwę łączyła się z Bogiem i to dodawało jej siły w cierpieniu. Więźniowie wspominali, że gdy 

mijała ich w drodze na przesłuchania, jej twarz była pełna spokoju i wewnętrznego skupienia. Po 

roku przewieziona została do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Tam budowała wszystkich 

swoją postawą. To modlitwa pozwalała jej zachować człowieczeństwo w piekle obozu. Z jednej 

strony organizowała pomoc dla potrzebujących, dzieliła się jedzeniem z bardziej głodnymi od 

siebie, a z drugiej organizowała w baraku wspólne modlitwy. Mogła to przypłacić życiem, a jednak 

więźniarki właśnie taką ją zapamiętały: klęczącą na środku nawet wtedy, gdy wchodziły więźniarki 

funkcyjne, z różańcem zrobionym z chleba w ręku. Modlitwą dodawała innym otuchy, umacniała 

słabszych od siebie. Nie mogąc uczestniczyć w Eucharystii, łączyła się duchowo z Jezusem 

chodząc w skupieniu wokół baraku w porze niedzielnej Mszy świętej. Dzięki staraniom Siostry Julii 

do tej części obozu, w której przebywała, przychodził kapłan. Mogła się wtedy wyspowiadać. 

Rozmowa z Bogiem towarzyszyła Siostrze przez cały czas. To ciągłe zjednoczenie z Jezusem, który 

oddał życie za przyjaciół, pchnęło Siostrę Julię do tego, by poszła służyć do tych, których wszyscy 



opuścili – do chorych na tyfus. Wiedziała, że zarażenie się chorobą oznacza śmierć. Nie wahała się. 

Bóg był w jej sercu i ona niosła Go innym. Towarzyszyła modlitwą umierającym, niosła pociechę i 

otuchę.  

 Umierała również z modlitwą na ustach. Gdy na pryczy, na której leżała, zapadła cisza, 

wszyscy wiedzieli, że odeszła do Pana.  

 Życie Siostry Julii było pełne cierpienia, ale też wypełnione było modlitwą. To ona pomaga 

odczytać ukryty sens zdarzeń. Jak małe dziecko, stojąc w tłumie ludzi nie widzi, co się dzieje w 

oddali, musi zaufać swojemu tacie, który widzi więcej, tak chrześcijanin ufa Bogu, który widzi i 

wie wszystko. Modlitwa w cierpieniu pomaga zrozumieć jego sens, przeżyć je z godnością. 

Modlitwa składa ból w czułych rękach Boga, by mógł on zostać przemieniony w… miłość. Jak u 

Siostry Julii... 

    

        s. Wojciecha Agnieszka Tarnawska OP 

 

 

 

 

 


