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„Powołanie dominikanki według Sługi Bożej Kolumby Białeckiej” 

  

Kościół po Soborze Watykańskim II angażuje swe siły w powrót do źródeł swojej 

duchowości. Poszczególne Instytuty życia konsekrowanego, wracając do swych korzeni, 

poszukują jednocześnie nowych sposobów bycia i działania. Zakony zostały wezwane do 

zbadania ich pierwotnych źródeł inspiracji, ponownego spojrzenia na własny charyzmat, by z 

entuzjazmem nim żyć. Powrót do źródeł prowadzi do odnowy Instytutów poprzez szerszą wizję 

i zrozumienie Bożych dróg i dzieł. Aby przenieść charyzmat w kolejne tysiąclecia, konieczna 

jest właściwa formacja członków Instytutu. Od niej zależy żywotność Zgromadzenia czy 

Zakonu oraz wierność misji. Refleksję na wskazane tematy podejmuje również Zgromadzenie 

Sióstr Św. Dominika, rozumiejąc, że od jakości formacji zależy przyszłość Instytutu i jego 

istnienie. Formacja stanowi klucz do wszelkiej odnowy zakonnej.  

Formacja w Instytutach życia konsekrowanego staje dziś wobec nowych wyzwań. Do 

Instytutów wstępują osoby wychowane w zamęcie zderzających się ze sobą prądów, dlatego 

konieczne jest jasne wskazanie celu ich formacji i wytyczenie drogi, zmierzającej do jego 

osiągnięcia. Istotne jest, by idąc za wskazaniami Kościoła, każdy Instytut wrócił do swoich 

korzeni, początków jego istnienia, myśli Założyciela, aby określić elementy niezbędne w 

formacji członków danego Zgromadzenia.  

Niniejsza dysertacja stawia sobie za cel wskazanie na najważniejsze elementy formacji 

dominikanki w ujęciu Matki Kolumby Białeckiej. Podstawowymi źródłami dla dysertacji są 

przede wszystkim pisma Sługi Bożej Kolumby Białeckiej i zredagowane przez nią 

prawodawstwo Zgromadzenia. Do źródeł należy również zaliczyć współczesne dokumenty 

Kościoła oraz pozycje teologów zajmujących się zagadnieniem formacji.  

Dysertacja składa się z wykazu skrótów, wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia  

i bibliografii. W pierwszym rozdziale dysertacji została podjęta próba opisu procesu formacji 

według dokumentów Kościoła i wskazanych autorów. Rozdział otwiera paragraf wyjaśniający 

termin „formacja”. 

Ponieważ formacja jest procesem warunkowanym przyjętą wizją człowieka, dlatego  

w kolejnym paragrafie została pokrótce przedstawiona integralna koncepcja człowieka, do 

której odwołuje się Kościół dając wskazówki dotyczące formacji w Instytutach życia 

konsekrowanego. W dalszej części rozdziału zostały ukazane poszczególne aspekty formacji 

osób oddanych Bogu: ludzki, chrześcijański, zakonny i związany z nim aspekt charyzmatyczny. 



Dokonano opisu kolejnych etapów procesu oraz wskazano na osoby zaangażowane 

w kształtowanie osoby konsekrowanej. W kolejnym punkcie został ukazany model integracji 

w ujęciu Amadeo Cenciniego, od wielu lat praktycznie, jak i teoretycznie, zajmującego się 

tematem formacji. Scharakteryzowanie opisanego przez niego modelu dotyczącego procesu 

formacji, stało się punktem odniesienia dla analizy poglądów Matki Białeckiej.  

W dalszej części dysertacji został ukazany sposób organizacji procesu formacji 

dominikanki w Zgromadzeniu założonym przez Matkę Kolumbę Białecką, przebiegającej  

w rzeczywistości XIX wieku. Scharakteryzowano ówczesne realia życia, zwyczaje 

funkcjonujące w Instytucie. Została nakreślona dynamika formacji w Zgromadzeniu, jej etapy. 

Na tym tle kolejna część dysertacji ukazała poszczególne płaszczyzny formacji dominikanki 

widziane oczyma Sługi Bożej Kolumby Białeckiej. 

Drugi rozdział stanowi opis formacji w aspektach: ludzkim oraz chrześcijańskim. 

Zwraca uwagę na troskę Białeckiej, zarówno o sferę ludzką sióstr, jak również o ich postęp  

w życiu duchowym. Formacja na płaszczyźnie ludzkiej obejmuje poznanie siebie, swoich 

zdolności, talentów, kształtowanie określonych zachowań i postaw, pracę nad charakterem, 

formację intelektualną, kulturową. Sługa Boża uczyła właściwego podejścia do zagadnienia 

troski o zdrowie, podkreślała znaczenie dyspens w wychowaniu do odpowiedzialności. Na 

płaszczyźnie formacji chrześcijańskiej, zabiegając o rozwój duchowy sióstr, pragnęła, by 

wzrastały w cnotach: wiary, nadziei, miłości, a także pokory i prostoty. Uczyła życia 

sakramentami. Podkreślała rolę sakramentu pokuty i pojednania. Szczególne miejsce  

w formacji sióstr zajmowała Eucharystia. Chrystus Utajony w Hostii jest dla dominikanki 

centrum integrującym wszystkie aspekty jej egzystencji. Matka Białecka dążyła do zupełnego 

upodobnienia się sióstr do Zbawiciela, utożsamienia z Nim. 

W trzecim rozdziale została ukazana formacja do życia zakonnego w Zgromadzeniu 

Sióstr św. Dominika, z uwzględnieniem pouczeń Matki odnoszących się do życia ślubami oraz 

określających praktyki pokutne i ascetyczne. Najważniejszym ślubem, na który wskazywała 

Matka było posłuszeństwo. Sługa Boża wymagała od sióstr posłuszeństwa Bogu, Regule, 

przełożonym i wspólnocie. Formowała również do praktyki ślubu czystości. Zwracała uwagę 

na konieczność postępowania drogą oczyszczenia serca. Pragnęła, by siostry rozwijały w sobie 

duchowe macierzyństwo, stając się matkami poprzez przekazywanie Bożego życia 

zagubionym, żyjącym w grzechu. Formując do życia ubogiego, uczyła pracowitości. 

Wychowywała również siostry do życia we wspólnocie, postrzegając ją jako jeden 

organizmem, którego głową jest Chrystus.  Zabiegała o budowanie jedności w Zgromadzeniu. 



Formując siostry do życia zakonnego, wpajała im ducha pokuty i ascezy. Widziała w nich cenne 

środki w pracy nad sobą. 

Ostatni, czwarty rozdział przedstawia najpierw najważniejsze elementy charyzmatu 

dominikańskiego, jakim są: kontemplacja i działanie, a następnie ich realizację  

w Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika. Rozdział zawiera analizę wskazań Matki dotyczących 

życia modlitwy, różnych form jej praktykowania oraz sposoby realizacji misji głoszenia 

Chrystusa. 

Należy nadmienić, że Matka Białecka w swoich pismach nie używała terminu 

„formacja”. Mówiła raczej o „wychowaniu”. W pismach Sługi Bożej, czy też redagowanym 

przez nią prawie, pojawia się słowo: „forma”. Przy jego użyciu Matka opisała istotę 

kształtowania osoby powołanej, wchodzącej na drogę życia zakonnego, a następnie 

postępującej za Chrystusem ubogim, dziewiczym i posłusznym Ojcu. „Formacja” według Sługi 

Bożej Kolumby Białeckiej jest niejako „wrzuceniem” poszczególnych osób do „jednej formy”. 

Każdej powołanej udostępnia się w Zgromadzeniu te same środki, by mogła dojść do świętości. 

Wszystkie siostry dążą do tego samego celu, spełniają te same ćwiczenia duchowe, razem 

pracują i wspólnie przeżywają chwile radości i smutku. 

Na podstawie badań należy stwierdzić, że najdokładniej opisanym aspektem formacji 

przez Matkę Białecką jest formacja zakonna. Wynika to po części z zadania, jakie stanęło przed 

Instytutem, a którym była odnowa Zakonu Dominikańskiego na ziemiach polskich i związana 

z tym konieczność przyjęcia określonego sposobu życia. 

Nakreślony przez Założycielkę plan formacji dominikanki ma szczególną wartość dla 

każdej z sióstr Zgromadzenia, zwłaszcza dla formatorek. Jego ogromnym atutem jest 

zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi aspektami formacji osoby 

konsekrowanej. Matka zajmowała się każdą z płaszczyzn formacji, najmocniej jednak 

podkreślając formację zakonną i dominikańską. Zauważa się, że dziś, w dobie, gdy zbyt duży 

akcent kładzie się na sferę ludzką, sprowadzając formację niemal wyłącznie do pomocy 

psychologicznej osobie, gubi się główny cel formacji, jakim jest upodobnienie do Chrystusa i 

budowanie żywej relacji z Nim. W takich okolicznościach wytyczne Matki stanowią punkt 

odniesienia dla obecnie podejmowanego procesu formacji w Zgromadzeniu. Formacja według 

Sługi Bożej obejmuje całego człowieka, dąży do wszechstronnego jego rozwoju i wzrostu. 

Matka pragnęła ukształtować „nowego człowieka”, dojrzałego w wymiarze ludzkim, jak 

również chrześcijańskim, zakonnym, w sposób twórczy realizujący charyzmat Zgromadzenia. 

Formacja ta nie kończy się wraz ze złożeniem ślubów wieczystych, ale jest permanentna. Obok 

ogólnych ram, jakie daje wszystkim siostrom, jest ona również dostosowana do konkretnej 



osoby, uwzględnia jej potrzeby, czego wyrazem było stosowanie dyspens. Formacja według 

Matki jest formacją serca, dążącą do zafascynowania osoby Chrystusem, Jego Ewangelią i 

zmierzającą do budzenia pragnienia służenia Królestwu.  

 


