O Bolesi...
łowicka dumka...

W 70. rocznicę Powrotu do Domu Ojca
Bolesławy Marii Lament...
Widziane łowickimi oczyma i sercem :
owoce prac konkursów
o Błogosławionej Łowiczance,
Założycielce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny,
organizowanych przez Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im.
bł. Bolesłwy Lament dla łowickich i podłowickich szkół i przedszkoli.
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Łowicz, dnia 29 stycznia 2016 roku

L.dz. 146/2016

Słowo wstępne
Powołanie jest zamysłem Boga dotyczącym człowieka. Przez wiarę odczytuje
on zamysł powołującego do określonej drogi życiowej, a Bóg wyposaża w potrzebne
łaski. W darze wolnej odpowiedzi bł. Bolesława Maria Lament podjęła to zaproszenie
i wydała piękny owoc świętości. Korzenie tej drogi zapoczątkowały się w Łowiczu, w
domu rodzinnym, środowisku szkolnym i otoczeniu sąsiedzkim. To były początki
budowania „wysokiej miary” zwyczajnego życia chrześcijańskiego.
Oto dzisiaj w prezentowanym zbiorze pochylamy się nad życiem bł. Bolesławy
Lament oraz jej wspaniałym dziełem, które wyraża się zwłaszcza w posłudze Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny. To piękny dar na 70 rocznicę przejścia do domu Ojca,
ofiarowany przez uczniów różnych przedszkoli i szkół oraz nauczycieli.
„O Bolesi… łowicka dumka…” to interesujący namysł nad Bożym darem, tak
dojrzałym i szlachetnym, iż godnym dziś chwały świętości ołtarzy. Świętość to dzieło,
którego dokonuje Chrystus mocą Ducha Świętego.
Dziękujemy dzisiaj bł. Bolesławie Lament za jej obecność w Diecezji
Łowickiej, w darze Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz Przedszkola, które nosi jej
imię. To Jej piękny powrót do korzeni, do naszego miasta, które jest dumne ze swej
Łowiczanki.
Gratuluję Siostrom pomysłu konkursów oraz wszystkim uczestnikom. Niech
prezentowany zbiór przybliży naszą Błogosławioną i stanie się jeszcze jednym darem
ku wzrostowi naszej świętości.
Błogosławiona Bolesławo Lament, módl się za nami
+ Andrzej F. Dziuba

WIERSZ O BOLESI, CO SIĘ ŁOWICZANKĄ ZOWIE
/ Wojtek Guzek - lat 14/

W centralnej Polsce miasto to leży,
O tym pamiętać należy.
Tutaj się wielki człowiek narodził
Ten wiersz wam o tym opowie.
To Bolesława Lament,
Co powiedziała Bogu: AMEN.
Była to wielka, kobieta – niemała
Ziemia łowicka ją na świat „wydała”.
W Świętym Duchu ochrzczona została,
Kiedy była bardzo mała.
Po ulicach łowickich chadzała,
Na Mickiewicza swój dom miała.
Najstarsza z rodzeństwa Bolesia była
Dla wszystkich domowników była miła.
Wielodzietna jej rodzina
Pierwszą szkołą wychowania była.
Z uciech wielu rezygnowała
Biednym pieniądze oddawała.
Życie jej nie oszczędzało
Straciła trójkę rodzeństwa, jakby było mało
Potem ojca, no i brata
Wywarło to wpływ na kolejne lata.
Głód, ucisk i prześladowania cierpiała
Ale się nie poddawała.
Była z niej świetna krawcowa
Będzie tutaj o tym mowa.
W Warszawie z siostrą pracownię założyła
Na działalności apostolskiej się skupiła.
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Natalia Papuga

Normy ewangeliczne ceniła
I skarby „u Boga gromadziła”.
W zakonie siostrą została,
Oddała się Jezusowi cała.
Prowadziła głębokie duchowe życie,
Podejmując wiele dzieł „skrycie”.
Wędrowała wiele po świecie,
Może o tym nie wszyscy wiecie.
Na Wschodzie odważnie działała,
„naprawiać” Kościół i ludzi chciała.
Założyła Świętej Rodziny Zgromadzenie,
Której celem wiary było umocnienie.
Jako Matka, założycielka duchowa
Niosła swoim siostrom otuchy słowa.
W Mohylewie, też tam była,
Różnych zajęć dziewczęta uczyła.
Do Petersburga w sześć pojechały,
Przeciwności je tam zastały.
Na koniec w Białymstoku działała,
I tu „na wieki” została.
Poszły za nią siostry w ślad,
By z miłością zmieniać świat.
Starość i choroba – mówiła:
„to dla mnie łaski od Boga”.
Nie bała się śmierci wcale,
Była przygotowana wspaniale.
Bolesia Lament kochana nasza,
U Boga nam łaski wyprasza.
Błogosławiona nasza mieszkanka
To prawdziwa Boża Łowiczanka.
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Pamięć o niej nie minie,
Bo jej sylwetka nie zginie.
W pamięci pozostanie naszej i sióstr
Jako żywej wiary wzór.
Posłuszeństwa, rozmodlenia
I troski o dusz zbawienia.
Z jej wnętrza tryska głębia duchowa –
Zawsze czyny a nie słowa.
Mottem życiowym są słowa:
„Wierność Bożej woli – bezwarunkowa”.
Jednym słowem nasza Błogosławiona
Na ołtarze przez Jana Pawła wyniesiona.
Igłą i miłością zmieniła świat –
Może ktoś z Łowicza pójdzie w jej ślad?
Daje się nam po swych dziełach poznawać,
Powinniśmy ją w życiu naśladować.
Swoim życiem pokazała,
Jak do nieba iść bez mała.

ŁOWICZANKA I ŁOWICZAK MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ –
DUMKA O BOLESI LAMENT Z ŁOWICKICH BRATKOWIC
/Oskar Dęgus - lat 6/
Co zrobić, by zostać świętym?
Czy zawsze być uśmiechniętym?
Nie psocić, nie kłamać, nie broić,
Nareszcie się uspokoić?
Błogosławiona Bolesia, gdy była młoda
Szyła ludziom ubrania jako krawcowa.
Więc może wystarczy szyć,
By nowym świętym być?
Choć Bolesława, gdy była mała
Na pewno często rozrabiała.
Miała siostry i braci,
Kto wtedy nie psoci?
Więc może po prostu trzeba,
By jako święty patrzeć z nieba
Serce swe oddać jak nasza Bolesia
I człowieka chcieć pocieszać?
A ja? Ja strażakiem chciałbym być,
Wtedy nie trzeba szyć,
Lecz jeśli ludziom pomogę,
I ja świętym zostać mogę.
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Amelia Gładka

Natalia Kwasek

BOLESŁAWA LAMENT
/Maria Iwanow - lat 6/
Mała dziewczynka w Łowiczu mieszkała
Bolesława Lament się nazywała.
Dwie siostrzyczki i dwóch braciszków miała
Razem z rodzicami bardzo ich kochała.
Uczyć się lubiła
W stroju łowickim do szkoły chodziła.
Piątki, szóstki dostawała
Zawsze mamie pomagała.
Krawcową po szkole była
Biednym ubrania szyła.
Szkołę krawiecką założyła
Panienki z Łowicza szyć uczyła.
Gdy dwadzieścia dwa lata skończyła
Do klasztoru w Warszawie wstąpiła.
Bogu serce, duszę oddała
Zawsze wszystkim pomagała.
W Mohylewie klasztor założyła
I z tego powodu najszczęśliwszą łowiczanką była.
Razem z siostrami Świętej Rodziny
Cześć Bogu niosła z całej siły.
Pewnego dnia bardzo zachorowała
Była szczęśliwa, bo w niebie Boga spotkała.
A my dziś wielkie szczęście mamy,
Bo do przedszkola, gdzie jest patronką uczęszczamy.
My się uczymy, razem bawimy,
A Bolesława wspiera nas z całej siły.
I tak jak ona Boga miłujemy,
Bo z niej dobry przykład bierzemy.
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Michalina Tomaszkiewicz

O BOLESŁAWIE, CO BŁOGOSŁAWIONĄ ZOSTAŁA
/Maja i Kuba Dudzińscy – lat 5 z Rodzicami/
Tu, gdzie rzeka Bzura płynie,
Między Łodzią a Warszawą,
Żyło sobie pewne dziewczę,
Zwane Marią Bolesławą.
W miasteczku Łowiczu z rodziną żyła,
A spośród rodzeństwa najstarszą była.
Do Pana Boga gorąco się modliła
I wszystkim, co miała chętnie się dzieliła.
Skromna, pokorna, zaradna, miła,
Gadatliwością zbytnio nie grzeszyła;
Gdy czterdzieści wiosenek skończyła
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek założyła.
O jedność w Kościele nieustannie zabiegała,
Prawosławnych, katolików w jednej modlitwie zjednoczyć chciała.
Dom noclegowy dla biednych założyła,
Wiarę im w Boga na nowo przywróciła.
Dzieci darzyła szczególną troską,
Kochała je i otaczała szczególną cierpliwością.
Choć łatwego życia nie miała,
Bo rodziców z rodzeństwem wcześnie pochowała,
I sama na świecie Bolcia została,
Lecz pustki w sercu wcale nie miała.
Nawet słówkiem się nie skarżyła,
Wszystkie swe troski Bogu zawierzyła.
Czy wiecie czemu błogosławioną została
- bo Pana Jezusa bardzo kochała.
Na cześć jej przedszkole w Łowiczu powstało,
Każde serduszko dziecięce ją pokochało.
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Patrycja Wojciechowska

BOLESIA
/Wiktoria Zawadzka - lat 10/
Bolesia, Bolka, Bolesława,
Dzisiaj Łowicza sława.
Błogosławiona życiem i czynem
Na ołtarze wyniesiona.
W domu mała pocieszycielka,
Z czasem dla ludzi wspomożycielka.
Rodzice bardzo ją kochali
I z miłości Panu Bogu oddali.
Mężnie służyła pod zaborami,
Broniła polskości przed cara ukazami.
Uczyła dzieci życia, choć z ukrycia.
Nauczycielka, ale jaka wielka,
Misjonarka jako żywa arka.
Błogosławiona wstawia się dzisiaj
Za rodzinami, za różnymi potrzebami.
Patrzy na lud z nieba i
Krzyczy: niech dzieciom nie zabraknie chleba.
Niech spokój w sercach gości,
A Pan Bóg rozlewa promienie miłości.
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Antonina Popiel

BOLESŁAWA
/Antonina Popiel - lat 5 z Rodzicami/
Błogosławił ją Ten który dziś świętym jest
Oddana w swym życiu by innym pomoc nieść
Lata mijają lecz wciąż poznajemy jej postać
Edukowała i uczy mnie również by zostać
Swej ziemi ojczystej córką by z Bogiem żyć
Łowiczanka i Łowiczak też może świętym być
A więc Polaku patronkę już masz
Wzór do naśladowania więc o to dbasz
Aby czerpać radość z tego co innym dasz

BŁOGOSŁAWIONA Z ŁOWICZA
/ Jan Janicki - lat 5/
Błogosławiona Bolesława Lament,
to Patronka mojego przedszkola.
Gdy przechodzę jego próg, wita mnie
i zaprasza do środka.
Bolesława uczy, jak postępować.
Dzięki Niej wiem, że lepiej być dobrym niż złym.
Nawet kiedy troski złe wkradną się w życie me,
Ona pomoże i powie: nie martw się, pomódl się, uśmiechnij się.
Moje przedszkole dumne jest,
że Błogosławiona Bolesława Lament jego Patronką jest.
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Ewelina Brzozowska

ŁOWICZANKA I ŁOWICZAK MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ
/Katarzyna i Dominika Łażewskie - lat 11 i 12/
Zasłuchani, zadumani w ciszy serc głos usłyszeli.
Do Kościoła chodzić trzeba,
Aby dostać się do nieba.
Trzeba iść po drogach Bożych
I nie błądzić wśród bezdroży.
Chcemy zostać świętymi
Ale co mamy czynić?
Nagle spłynęło na nich olśnienie,
Mamy przecież do pomocy
Naszą orędowniczkę w niebie,
Która wstawia się za nami
U Pana w każdej potrzebie.
Błogosławiona Bolesławo,
Różo w ręku Boga.
Zawsze Panu ufałaś i Jego miłość wybrałaś.
Jesteś dla nas przykładem,
Jak mamy z ufnością otworzyć nasze serca,
By dusze nasze były jak świeca,
Która sama się spala a innym przyświeca.
A gdy już razem dojdziemy do Nieba,
Łowiczanka zatańczy przed Bogiem
Łowiczak zaśpiewa.
Rozjaśnimy całe Niebo tęczą pasiaków
i będziemy się modlić z błogosłwioną Bolesławą
za wszystkich Księżaków.
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Weronika Szymelfenig

MATKA BOLESŁAWA
/ Zuzia Stawicka - lat 5/
Jestem Matka Bolesława
jestem Łowiczanką
mieszkam w Łowiczu
A Ty...wołaj i krzycz.
Usłyszy Cię na pewno
zabierze Cię gdzieś.
Pójdź z Nią do Nieba
i zgódź się, proszę dziś.
W Niebie będzie Jezus
i zostań już tam,
bądź tam radosny
i mieszkaj tam z Nim.
Bo Pan Jezus niech wybawia nas,
Matko Bolesławo wypraszaj to nam.
My, Twoje dzieci, kochamy Ciebie
i Ciebie też kochamy Jezu.
A Ty Matko Bolesławo codziennie pomagasz nam
i czuwasz nad nami tak jak Jezus.
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Adriana Wilk

ŁOWICKA BŁOGOSŁAWIONA
/ Nadia Mamcarz - lat 5/
Wyrosłaś z łowickiego ludu,
zwyczajną dziewczyną byłaś.
Znalazłaś smak pracy i trudu,
w modlitwie sens życia odkryłaś.
Po długiej i krętej, ale pobożnej drodze,
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny założyłaś.
Bogu służyłaś o ludzi się troszczyłaś,
że będziesz BŁOGOSŁAWIONĄ
nawet nie marzyłaś.
Bóg dał nam za wzór Ciebie,
jak żyć, by znaleźć się w niebie.
Jak być uczciwym i skromnym,
pracowitym i niezamożnym
a prawdziwie szczęśliwym...
Dlatego Tobie powierzam troski moje,
w czasie modlitwy patrzę w oczy Twoje.
Tyś jak Matka – Błogosławiona Bolesławo,
która zawsze wysłucha i nie opuszcza w potrzebie.
O BOLESŁAWO PROSIMY CIEBIE
- BŁOGOSŁAW NAM!

22

Weronika Skrzeczkowska

Monika Wasilewska

BŁOGOSŁAWIONA Z ŁOWICZA
/ Dominika Bystrońska - lat 5/
Błogosławiona Bolesława
Patronka naszego przedszkola
Ona czuwa nad nami
Ona broni nas od złego
Ma serce dla każdego
Ona kocha wszystkie dzieci
Razem dla nas z nieba świeci.

BŁOGOSŁAWIONA Z ŁOWICZA
/ Weronika Siekiera - lat 5/
Rano gdy jeszcze przekraczam przedszkolne progi,
Bolesława już za mną swym wzrokiem wodzi.
Broni, pilnuje, strzeże od złego,
Pragnie by kochać brata bliźniego.
Wszyscy w przedszkolu jesteśmy jedną rodziną,
A Bolesia jest naszą Przywódczynią.
Świeci przykładem i pobożnością,
Droga Bolesławo Lament Tyś naszą radością.
Błogosławiona Bolesława wspiera nas i zabiega,
byśmy za jej przykładem poszli do Nieba.
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Maciej Fudała

DLA BOLESI
/ Dawid Przybysz - lat 7/
Minął przedszkolny okres wesoły
i ja już muszę chodzić do szkoły,
tam były klocki, fajne zabawki,
tu tylko lekcje i twarde ławki.
Teraz opowiem jak to było
ja ten czas wspominam miło.
Gdy chodziłem do przedszkola,
siostry misjonarki mnie nauczyły
ile w Bolesi wiary i siły,
że Błogosławiona Bolesława
zawsze za dziećmi się wstawia.
Za jej wstawiennictwo Bogu dziękuję
dla niej opowieść swą dedykuję.
Nie od razu była siostrą błogosławioną,
bo tu w Łowiczu była krawcową.
Ona w tym mieście się urodziła
i zakon sióstr nam utworzyła.
Swoją posługą pokazała,
jak w życiu ważna jest pomoc innym i wiara.
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Mateusz Janicki

BŁOGOSŁAWIONA Z ŁOWICZA
/ Marta Jankowska - lat 8/
Nasza kochana Bolesia,
żyła kiedyś w Łowiczu.
Była grzeczną dziewczynką,
słuchała rodziców.
Dobrze się uczyła,
chętnie pomagała.
Wszystkich ludzi w potrzebie
zawsze wspierała.
Założyła Zgromadzenie
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Pokazała ludziom jak żyć,
żeby na Niebo sobie zasłużyć.
Dzisiaj jest już w Niebie
razem z Aniołami
i u Pana Boga
wstawia się za nami.
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Kacper Borchard

BOLESIA
/ Ola Muras - lat 9/
Sługą Bożą była,
Piękne stroje szyła.
Bóg ją ujrzał wśród milionów
i obdarzył swą koroną,
żeby ludzi ocalała,
żeby dzieciom pomagała,
by im drogę wskazywała
i od złego przestrzegała.
Ty ją możesz naśladować,
serce swe ku innym skierować.
Zostać świętym prosta sprawa,
przy tym radość i zabawa.
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Aleksandra Palos

Julia Owczarek

O BOLESŁAWIE LAMENT
/ Mateusz Muras - lat 10/
O błogosławiona Bolesławo!
Tyś pamiętała o innych,
gdy inni o Tobie nie pamiętali
Tyś pomagała innym,
Gdy inni Tobie nie pomagali.
Tyś się modliła za innych,
gdy inni się nie modlili.
Teraz jesteś blisko Boga,
patrzysz na nas z Nieba.
Nadal bardzo kochasz ludzi,
wiesz czego nam trzeba.
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Amelia Stefańska

SŁAWNA BOLESŁAWA
/ Izabela Andrzejczyk - lat 11/
Błogosławiona Bolesławo!
Ty wielką okryłaś się sławą!
Wiele dobrego zrobiłaś dla ludzi,
zwłaszcza tych biednych i tych maluczkich!
W naszym mieście (Łowiczu) się urodziłaś.
Tutaj szkołę (ze złotym medalem) ukończyłaś.
Swój zakład krawiecki założyłaś,
lecz niebawem się stąd wyprowadziłaś.
Po całym świecie podróżowałaś,
Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek początek dałaś.
Szczególnie dzieci i młodzież ukochałaś,
Noclegownie, przedszkola i szkoły zakładałaś.
Dziś jesteś Błogosławioną Bolesławą Lamentzostawiając po sobie wspaniały tetstament.
A my, dzieci, możemy zwracać się do Ciebie
wierząc, że zawsze wstawisz się za nami w potrzebie.
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Natalia Staniszewska

BŁOGOSŁAWIONA Z ŁOWICZA
/ Szymon Jankowski - lat 11/
Błogosławiona Bolesławo Lament,
niezwykła krawcowo z Łowicza,
pragnąca „aby wszyscy stanowili jedno...aby świat uwierzył”.
Ty, która wszystko łączysz i pragniesz zgody ludzi i narodów.
Proszę Ciebie,
żeby nie było ludzi zatwardziałych,
żyjących tylko dla siebie,
niszczących, a nie budujących,
widzących czubek własnego nosa.
Ty, która mówiłaś, że „dzieła Boże klęsk nie znają”
Proszę Ciebie,
bym bardziej od sukcesów i spraw tego świata
zaufał Bogu i doszedł do Nieba,
bym tam spotkał Ciebie, naszą łowicką Patronkę.
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Amelia Kołudzka-Wójcik

ŚWIĘTYM MOŻE BYĆ
/ Olek - lat 9/

Pewna Łowiczanka z łowickich Bratkowic,
chciała świętą być.
Nie wiedziała jednak,
że tak może być.
Codziennie się modliła,
o zdrowie Boga prosiła.
Innym pomagała,
i ich dobrze rozumiała.
Ja jestem Olek i też mogę świętym być.
Ty Bolesia Lament
świętą już zostałaś.
Nigdy o nas nie zapomniałaś
i ciągle powtarzałaś:
Każda Łowiczanka i Łowiczak:
Może świętym być!
Może świętym być!
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Mikołaj Borchard

DZIECI O MATCE BOLESŁAWIE
/ Marysia i Antosia Chojnackie - lat 4 i 5/
Kiedy dziecko rano wstaje
Matka Bolesława uśmiech mu daje
Kocha ona wszystkie dzieci
A z jej serca promyk miłości ku nim leci
Nawet do biednej Afryki
gdzie problemów są całe liki
A Matka Bolesława wszystko to wiedziała
Jeść i pić im dała
Przedszkola tam pozakładała
I miłością je opasała
O Jezusie dużo mówiła
Serca dzieci wypełniła
Matka Bolesława w Łowiczu żyła
W naszym mieście powołanie odkryła
Pomagała i służyła
miano błogosławionej zdobyła
Dzieci ją tak pokochały
Przedszkole w Łowiczu jej imieniem nazwały

40

Zuzanna Kupisz

ŁOWICZA SŁAWA
Mickiewicza uśpiona przeszłością
dźwiga stopy Błogosławionej
urodzonej w ciszy podwórka
strzeżonego miłością Łucji i Marcina
otulona barwami łowickiej tęczy
co początek ma w źródle chrzcielnym
imieniem Bolesławy Bogu dana
przez miłość rodziców i chrzestnych
o tobie dziś szepczą drzewa
rosłe po drodze do Kolegiaty
konfesjonały skrywają męki serca
pełnego nektaru posłuszeństwa
ciało odeszło …duch pozostały
czas historii żywo przywraca
o Bolesławie gorliwej miłością
ziemi łowickiej chluby

Jeremiasz
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Natalia Frankowska

POCZĄTEK…
tęgi mróz nad Dnieprem
sercu Bolesławy ustępuje
co miłości żarem…
topi sople niepewności
wyczekiwane się rodzi
zima sroga…
wróg bez Boga i zabija
gdzie bezpiecznie pielęgnować
miejsca nie ma…
domu nie kupimy z biedy
Jezus niby miał Betlejem
a w grocie przychodzi
miłość Matki i Józefa otuliła
aniołowie zaśpiewali
a Pasterze ciepło wnieśli
Mądrzy ludzie wikt przynieśli
przyszło Światło…
mróz rozbiło…
w Nazarecie zamieszkamy
już jako Świętej Rodziny Misjonarki

Jeremiasz
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Jagoda Chrząszcz

BIAŁOSTOCKI SPACER
świętość w codzienności przychodzi
wyciąga serce w trudzie życia
i nie wadzi …pokornie oddycha
dotykam krokiem śladów nieba
spotykam świadków ludzi Boga
niedowierzam niczym Tomasz Apostoł
Bóg nie miał już wyjścia
…rozrywa serce w agonii
Sokółkę cudem Chleba rozmnaża
wstydzę się małością miłości
brzydzę w grzechu upodobaniem
nudzę zadanych brakiem nadziei
Bolesławo pozszywaj co rozdarte
Michale słowa uczyń milczeniem
Jurku ucz zło wiarą pokonać
Miriam błogosław błogosławieństwem Matki
Julio bądź monstrancją utajonego Chrystusa
Bogdano świadectwem wskazuj drogę

Jeremiasz
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Daria Duranowska

KOCHAJ I UCZ KOCHAĆ

Bolesławo jesteś … nie milcz
nauczaj mistrzyni woli Bożej
prowadź wstawiennictwem ku jedności
powiedz Bogu o mojej miłości
łaska to wielka … nie zasłużona
mieć w domu Ojca „rodaka”
dotykać źródła chrzcielnego
słuchać świętej modlitw echa
jedność i dziś krwawi …nie rośnie
opluwa świat Boga i brat brata
zakuwa wiarę w kajdany polityk
nie czuwa pasterz nad owiec ludem
w Bogu i świętych nadzieja
Mohylew i Petersburg „umiera”
a Ty Bolciu emanujesz życiem
i wołasz „dzieła Boże klęski nie znają”
nie milczysz …mówisz z nieba
odkrywasz sercu zamknięte oczom
miłość tu Boża lęk rozrywa
Stwórca wie jak władać narzędziem

Jeremiasz
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Anna Florczak

BOLESŁAWY 150 LAT

przyszedł czas …owoc dojrzał
ciepły promyk lipcowego słońca
znaczy życiem ziemskość Bolesławy
powiew wiatru …Ducha znamię
w pokłon wprawia rosłe klony
chmurka biała radość tańczy
wróbel szary …Opatrzności troska
ćwierka pieśń dziękczynną matki
ojca w dumie paw wyręcza
życie z ciała …Boga pragnie
chrzest swą łaską pieczęć daje
charyzmat serce miłością rozpala
przykład ojca …miłość matki
ścieżkami co Boga są prowadzi
modlitwa słowa czyn rodzi
serce woła …Bogu służyć
narzędziem być w rękach Stwórcy
dawać miłość darmo i jednoczyć
dał wezwanie …zgromadzenie
w objęciach Świętej Rodziny raczkowanie
w woli Bożej pełne powierzenie
trud posłania …Stwórca wiedzie
ku jedności braci w wierze
podzielonych fałszem prawdy i miłości
ziemski kres …nieba życiem
owoc dzieł w miłości rosły
dzisiaj jeszcze pełnym słońcem świeci
Jeremiasz
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Gabriela Grzejszczak

BOLES(IA)ŁAWA

Choć pieszczotliwie Bolesią nazywamy,
To skarbnicę prawdziwych cnót w Jej biografii posiadamy.
Łowiczanka u „Świętego Ducha” dla Kościoła zrodzona,
Na ziemi białostockiej do godności świętych wywyższona.
Wykształcenie i zdolności krawieckie posiadała,
Dlatego Pan Ją wybrał, aby to, co porwane w Kościele cerowała.
O jedność w Kościele walczyła dzielnie i do końca
W Warszawie, Mohylewie i na Rosji krańcach.
Wierzyła w zwycięstwo dzieł Bożych, co klęski nie znają
I przed zasadzkami złego kolan nie zginają.
W Ratowie spoczęło Matki ciało,
Ale dla świętych odpoczynek po życiu to za mało Bóg zechciał, by w pięknym sanktuarium chwałę Jej oddawano.
I my się dzisiaj nad życiem Bolesławy pochylamy
Prosząc, aby nas nauczyła, jak się nie poddać, gdy z sił opadamy.

pm
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Urszula Dzięgielewska

LIST OD MATKI
Urodziłam się tam, gdzie Prymasi umierali
W mieście, co go pod opiekę Księżnej Łowickiej oddali.
Nie skarżyłam się, że w rodzinie nas mnogo,
Choć w domu łowickiego szewca zawsze było ubogo.
Ta nauka pomocna mi okazała się wielce
I zahartowała na trudy moje kobiece serce.
Bo walka o jedność nie była bajką,
A raczej nieprzejednaną duchową walką.
Ojciec i Matka nauczyli mnie pracy uczciwej,
A brązowy zakonnik Honorat modlitwy żarliwej.
Kiedy domy zakładałam na Wschodzie,
Bóg mi dawał znaki, że Duch nie zginie w narodzie.
Modliłam się wytrwale i szczerze,
Bo wiedziałam, że bez Boga nikt owoców nie zbierze.
A kiedy już w sercu myśl o wspólnocie rodzinnej dojrzała,
Zostałam Matką Sióstr Misjonarek, co pracowały dla Pana.
Dzieło nie było z mojego czczego pragnienia,
Ono owocem najgłębszego Bożego zamyślenia.
I choć ja już dawno w bliskości Boga kochającego,
To patrzę na moje Siostry i serce mi się uśmiecha,
Że choć ja w dalekim niebie, to moje dzieło,
Wychowuje kolejne dziecko, oby też świętego człowieka…

pm
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Jan Maciejak

BŁOGOSŁAWIONA Z ŁOWICKIEJ ZIEMI
Błogosławiona Bolesławo Lament, niezwykła Krawcowo urodzona
na łowickiej ziemi, pragnąca „aby wszyscy stanowili jedno… aby
świat uwierzył”. Ty, która wszystko łączysz i pragniesz zgody ludzi
różnych wyznań i narodów.
Proszę Ciebie,
żeby nie było ludzi zatwardziałych,
żyjących tylko dla siebie i swoimi sprawami,
niszczących wszystko i wszystkich wokół, a nie budujących,
widzących czubek własnego nosa.
Ty, która mówiłaś, że „dzieła Boże klęsk nie znają”
Proszę Ciebie,
bym bardziej od sukcesów i spraw tego świata
zaufała Bogu i po wędrówce drogami ziemskimi doszła do Nieba,
bym tam spotkała Ciebie, naszą łowicką Patronkę- Bolesię.
A.J.
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Mateusz Kotlarski

Zuzanna Zagawa

BOLESŁAWA

Matko Bolesławo, patronko nasza na łowickiej ziemi urodzona,
Pomagaj nam każdego dnia brać trudy i krzyże na nasze ramiona.
Wspieraj nas w naszych dziełach na chwałę Boga podejmowanych,
Wiemy, że bez Twego orędownictwa przez nas samych niewykonanych.
Niech Matka Boża da nam siły, Duch Święty światło rozpali,
Byśmy zaczynając od Łowicza, ludzi Twoją osobą zachwycali.
Chcemy Twoje, rozpoczęte przed laty, dzieła kontynuować,
Dzielić się wiarą jak chlebem, ludzi od zguby zachować.
Błogosławiona Bolesławo, niech Twa wiara w sercach naszych zagości,
Od dziś podążać będziemy Twym śladem drogą prawdy i wiecznej miłości.
Tak jak Ty, pragniemy małe rzeczy z wielką czułością wkładać do życia,
W każdym, bez względu na pochodzenie i wyznanie zawsze widzieć człowieka.

A.J.
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Aleksander Jaros

WIERSZ O BOLESŁAWIE
Nad Łowiczem co dnia
Piękne słońce wschodzi,
Wszyscy pamiętają,
Kto na tych księżackich
Ziemiach się narodził.
Kto kochał swą rodzinę
I otaczał ją troską,
Kto kochał wszystkie dzieci,
A najbardziej Matkę Boską.
Kto opierał się pokusom
I żył w czystości stanie,
Kto w bardzo młodym wieku
Poczuł swe powołanie.
Kto swym ciepłem wspierał
I dla innych się trudził,
Kto chronił od złego
Wszystkich spotykanych ludzi.
Błogosławiona Bolesławo Wychowawco dzieci
Dałaś nam przykład,
Jak w Boga wierzyć.
Jak być zawsze uśmiechniętym
I bardzo wesołym,
Jak zawsze z radością,
Chodzić do przedszkola i szkoły.
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Marta Jankowska

Dziękujemy Ci zatem
Za Twe piękne serce,
Nauczyłaś kochać wszystkich ludzi,
W modlitwie do Ciebie
Wielka wiara i miłość się budzi.
Tak zaprawiona w miłości,
Zahartowana w pracy,
Jednoczyłaś młodzież,
Uczyłaś ją polskości,
Dawałaś wielki przykład
Patriotyzmu, a później
Swej świętości.
Poświęcenie i ofiarność
Zawsze były Twą maksymą,
Dziś o Tobie wszyscy wiedzą
I w modlitwie o to proszą,
Aby dobroć Twa i łaska
Przyszła zawsze nam z pomocą.
Nasza Łowiczanko - co jesteś
Już w Niebie,
Pomagaj nam proszę,
Gdy będziemy w potrzebie.

Marta Łacheta
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Hanna Wróblewska

BYŁ TAKI KTOŚ...
Stworzył kiedyś na polskiej ziemi
Bóg - Ojciec piękną postać, o Anieli!
Bolesławę Lament – naszą Bolesię
Łowicką dziewczynę biegającą po lesie.
Była z niej cnotliwa krawcowa
Tkająca w sercu miłość do Boga
Praca z bezdomnymi i chorymi
To jej życiowa misja, o święta chwili!
Marzenia Bolesi szybko się spełniły
Żyła w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny
Jej pobożność blaskiem jaśniała
O miłość Bożą co noc błagała.
Swoje serce, umysł w Ewangelii zanurzała
Na kolanach Jezusowi hołd składała
Łzy, ból i różne cierpienia
Umacniały ją w doświadczeniach.
Niespożytą siłę czerpała z Eucharystii
Dialog z Ojcem, Adoracja były mądrością jej myśli
Czułe gesty i słowa pełne miłości
To jej dni - do późnej starości.
Dziś pracuję w przedszkolu u Bolesi
Tyle różnych dzieci – czas szybko leci
Siostra Elwira codziennie się trudzi
A nauczycielom wcale się nie nudzi.
Czuję obecność błogosławionej patronki
Hej! Motylki, Słoneczka, Biedronki!
Wierzę, że nigdy nie jesteście sami
Bo Bolesława czuwa nad wami!
Mam jedno, małe marzenie:
Aby w mym sercu było tyle miłości
Pokoju, wiary i radości
By każda chwila nie była stracona
Lecz Bolesławy misją wzmocniona!
Berta Strycharska - Gać
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Aleksandra Pierzchała

BOLESŁAWA NAUCZ NAS JEDNOŚCI…

Bolesławo, chociaż dawno żyłaś na ziemi
To jednak jesteś w naszych sercach
W sercach, w których braknie czegoś
…czego może brakować, Bolesławo?
Brakuje….JEDNOŚCI…
Jedności…w świecie, Ojczyźnie, Rodzinie…
Brakuje jedności w nas samych
Naszych środowiskach – szkoły, pracy…
Lecz wśród tylu różnych spraw, kłopotów, problemów…
Jednak Bóg przychodzi…
…jak w lekkim powiewie,
W delikatnym wietrze…
W porannej mgle…
W uśmiechu dziecka…
Bolesławo przepełniona Bożym Miłosierdziem
Pragnęłaś, aby każde dziecko…
…i każdy człowiek na ziemi
Poznał Boga, Jego niepodzielone serce
…co tak bardzo kocha ludzi
Bo Serce Jezusa – to Jedność Kościoła
Bolesławo, pokaż nam i naucz nas – żyć Jednością.

s. Weronika Szczurzewska msf
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Łukasz Sałuda

Oliwia Kosiorek

NASZA ŁOWICZANKA

W pięknym mieście
Prymasowskim grodzie
Siedzibie Księżaków
Co Łowicz się zowie.
Razu pewnego
Roku Pańskiego 1862
Miesiąca siódmego
A dnia trzeciego.
W niedużym domku
To oznaka nowego początku
Pojawia się zamęt…
Rodzi się Bolesława Lament.
Rodzice kochani
A w dodatku ślicznie ubrani
Śpieszą do kościoła katolickiego
Pod wezwaniem Ducha Świętego.
Zawsze dobra, pilna i gorliwa
Wykształcenie dobre zdobywa
I zakład krawiecki zakłada
W którym nadzieje swe pokłada.
Lecz ciągle rozmyśla
Co robić dalej
I z Bogiem łączyć się
Nie przestaje.
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Łukasz Sałuda

Szymon Jankowski

Ojciec Honorat nad duszą czuwa
I nowe dzieło podsuwa
Wnet do Mohylewa wyrusza
I raduje się jej dusza.
Pragnienie w jej sercu się rodzi
By do jedności prowadzić
Czy to prawosławni czy to katolicy
Niech się modlą w jednej kaplicy.
Wkrótce pracownię krawiecką otwiera
I chętnie niewiasty zbiera
Uczy kroju i szycia
Oraz dla Boga życia.
Niedługo potem zgłaszają się dziewczyny
Na Misjonarki Świętej Rodziny
A dobry Bóg im błogosławi
I obiecuję, że nie zostawi.
Dziś Bolesława już Niebo ogląda
I na swe córki spogląda
Upraszaj nam łaski u Pana
Łowiczanko nasza ukochana!

Paulina i Agnieszka Płuska
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Natalia Napieraj

PIESŃ DO BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT
Witaj Błogosławiona
Na ziemi różami usłanej
Różnymi kolorami
Dla Bolesławy kochanej.
Bolesławo Lament
Córo łowickiej ziemi
Patronujesz w kościele
W którym chrzcił cię Duch Święty.
Proś Bolesławo
Łask wypraszaj wiele
Za młodzieżą i dziećmi
W Łowickim Kościele.
Księżacki lud się cieszy
Duch Święty raduje
Że w Kościele naszym
Bolesławo patronujesz.
Raduje się Madonna
Cieszy lud łowicki
Łowicz kocha Bolesławę
Łowicz Bolesławie bliski.
Dziś już na stałe
Bolesławo patronujesz
Łaski wypraszasz
Gdzie Duch Święty króluje.
Dar kanonizacji
Wyproś dla Bolesławy
Święty Janie Pawle
Z Maryją i Aniołami.
Zenia Szachogłuchowicz
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Weronika Kosiorek

Weronika Foks

DZIEŃ Z BOLESŁAWĄ
Bolesława co dzień z rana
modli się ze mną do Pana:
Bym pobożna zawsze była
i łakomstwem nie grzeszyła,
By pycha mnie nie zjadła
i choroba nie dopadła.
Tylko czasem się zapomni…
lecz Bolesia w mig przypomni;
spojrzy na mnie srogo szczerze,
że aż człowiek rośnie w wierze.
A jej obraz przypomina,
Bym dobro i miłość we wszystko co robię włożyła.
Z Bolesławą i w południe
iść na spacer też jest cudnie.
Bo za rękę mocno trzyma,
przed bolesnym upadkiem, potknięciem powstrzyma.
Czy do sklepu, czy do pracy,
Bolesława wciąż tłumaczy:
Bądź oszczędna, pracowita,
Szczodra, szczera, skromna - do syta
Szanuj pieniądz, szanuj ludzi,
bo u Boga miłosierdzie to budzi.
A gdy wieczór już nastanie,
wnet nadchodzi pokus królowanie.
By przebimbać słodko czas,
By pożytek, by starania poszły w las.
Wtem Bolesława jak mama
zjawia się niespodziewana.
Przypomina, prosi, mówi,
że nie taką postawę lubi…
A mówi to tak prosto, tak pięknie,
że od razu człowiek mięknie;
i z kanapy się podnosi,
i do Boga modły wznosi:
Dzięki za taką Bolesławę,
która mi rozjaśnia dzień;
Wiem, że każdy kolejny z Nią
będzie udanym dniem.
A.D.

74

Aleksandra Cieślak

KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ

Drgnęły mury katedry
budzą się Prymasi z podziemia
historia musi być żywa
budzić świętych dziś trzeba
Łowicz dba o historię
choć nie wszyscy muszą być święci
wołają jednak kamienie
różnych stóp stawały tu pięty
Kopmy historię przepiękną
niech duma i honor z nas tryska
nie dokopujmy maluczkim
nim jeszcze zaczęli błyskać
Ruszono Cię Bolesławo
z popiołów pamięci zatartej
błysnęły kolory pasiaków
w rysie błogosławionej zawarte
Lecz nie rwijmy bruku z Bratkowic
nie koronki i salwy potrzebne
biegnie tam prosta Kobieta
w pasiaku, habicie, wśród cierpień
Łowiczaki prawdziwe uklękli
kogoś nosi ta dzielna Kobieta
tu kaganek, tam obcy, gdzies głodny
po co tu i gdzie tak się pcha.
W bocznej kapliczce nie prześpij
ktoś na cud od dawna już czeka
tylko błagaj za nami tam Ojca
i przykładem w Łowiczu przyświecaj
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Paulina Kozłowska

Nie dokopać chcieliśmy przecież
chociaż tak to dzisiaj wygląda
śmieje się z Ciebie nie jeden
bo za dobrze trochę wyglądasz
Trzeba Ciebie nam bardzo Bolesiu
nie odchodź choć nas coś poniesie
bo kamienie wołać będą
a historii nie kopie się w plecy
Taka dumka - nie dumka dziś rwie się
bo usiedzieć trudno bez głosu
dokopać więcej Ci – wara
ale świętym nie trzeba rozgłosu
Przytul Matko do serca co Twoje
bo nie w nazwach chcemy Cię nosić
cupnij cicho u miedzy Łowicza
i na naszych się wyryj obliczach
j.k.
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Fabian Pliszka

Malwina Pliszka

APOSTROFA DO
BŁOGOSŁAWIONEJ BOLESŁAWY LAMENT

Człowiek tworzy zawiłości,
gardzi życiem w Boskiej chlubie.
Nie wie ślepy, że z miłości
Bóg nas wciąż poddaje próbie.
Jeden drugim z jadem gardzi.
Nie szanuje on przykazań.
Ludzie w pysze bardziej hardzi
nie są skorzy do rozważań.
W jakich czasach przyszło nam żyć,
bez miłości i przyjaźni?
O honorze można dziś śnić...
jedność robi miejsce waśni.
Bolesławo, tyś rodaków
umacniała w wierze Boga.
Stań się wzorem dla Polaków!
Których serca nęka trwoga.
Pokaż nam jak przezwyciężyć
zło, co w tym narodzie wzrasta.
Dzięki Twej pokornej wierze
Nadzieja niech w sercach urasta.
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Hubert Skowroński

Kiedy spojrzysz na Polaków,
westchnij czasem z życzliwością.
Przy pomocy Boskich znaków,
zechciej dzielić się mądrością.
Swoje życie poświęciłaś,
Boską je okrywszy sławą,
żeby w sercach wskrzeszać miłość
dobra nasza Bolesławo.
Wznieć więc jedność w sercach, w ludziach!
Niech ustaną wszelkie waśnie,
niechaj każdy ma w tym udział
-wrzuć pogardę między baśnie.

Łucja Troska
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Aleksandra Olejniczak

Aleksandra Więcek

JESTEŚ

Błogosławiona Matko Bolesławo, dla mnie
JESTEŚ blaskiem...rozpraszasz ciemność w mym sercu i duszy;
JESTEŚ nadzieją prawdziwą ...w tym tak trudnym dla mnie czasie;
JESTEŚ dobrem...które zaspokaja głód radości;
JESTEŚ pokojem...pomagasz cierpliwie czekać na ukojenie w udręce i smutku;
JESTEŚ spokojem...którego tak bardzo teraz potrzebuję;
JESTEŚ siłą...którą dajesz mi podczas każdego naszego spotkania...wewnętrzną pociechą;
JESTEŚ mądrością...i ja tej mądrości pragnę od Ciebie się uczyć;
JESTEŚ miłością...uczysz kochać wszystkich bez wyjątku;
JESTEŚ ciszą...która często nam towarzyszy, gdy brak słów... bądź nie są one potrzebne;
JESTEŚ wyjściem...w niejednym życiowym ślepym zaułku;
JESTEŚ moją BŁOGOSŁAWIONĄ MATKĄ...po prostu
JESTEŚ...mogła bym tak bez końca.
Zawsze bądź blisko mnie...
Tobie Matko Bolesławo powierzam troski swe...bo tak bardzo KOCHAM CIĘ!

E.M.

84

Milena Górczyńska

(...)
Matko Bolesławo błogosławiona w Niebie,
za Twoją miłość Bóg wynagrodził nam Ciebie.
Wyrosłaś z łowickiej ziemi
zwykłą dziewczyna byłaś,
założyłaś Zakon Misjonarek
i do Boga się modliłaś.
Oddałaś się pracy, nie żałowałaś tego,
walczyłaś do końca, Bóg pragnął tego.
Poświęciłaś się Bogu i miłości do Niego,
zawierzyłaś mu wszystko, On pragnął tego.
Ty dałaś nam przykład, jak troszczyć się mamy
i jak chronić ludzi przed utratą wiary.
Ty nas zjednoczyłaś, umocniłaś w wierzę,
nauczyłaś nas kochać,
naszą ojczyznę, szczerze….
Twe życie pobożne w dobroci, uczciwe
łatwe czy trudne…
niezależnie od tego
otworzyło nam ścieżki życia naszego.
Błogosławioną się stałaś
Misjonarko kochana,
wszystko zrobiłaś z miłości do Pana.
Dziś Bolesławo
orędowniczką naszą się stajesz,
do Ciebie się uciekamy
i w Tobie oparcie mamy.
Czuwaj nad nami z Nieba
i wskazuj jaką drogą iść trzeba.

Katarzyna Podkońska
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W książce wykorzystano materiały z przeprowadzonych Konkursów
o Błogosławionej Bolesławie Lament – Łowiczance, Założycielce Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Św. Rodziny, organizowanych przez Przedszkole
Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. bł. Bolesławy Lament :
• Plastyczny: „O niezwykłej krawcowej z Łowicza, co miłością niebo łatała”
• Literacki: „Łowiczanka i Łowiczak może świętym być – dumka o Bolesi Lament z
Łowickich Bratkowic”
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