
 

Uroczystość z okazji 100-lecia śmierci błogosławionej Anieli Salawy 

 

Klasztor Franciszkanów w Krakowie zorganizował sympozjum naukowe z okazji 100 lecia 

śmierci błogosławionej Anieli Salawy. Błogosławiona Aniela Salawa odeszła do Pana 12 

marca 1922 roku. Sympozjum odbyło się 12 marca 2022 r. w Bazylice  św. Franciszka, w 

której znajduje się grób z relikwiami bł. Anieli. 

Obchody 100 rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, której 

przewodniczył wikariusz Prowincji p.w. św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie O. 

Mariusz Kozioł OFMConv, który wygłosił również  homilię. W homilii powiedział, że Pan 

Jezus zaprasza nas do doskonałości i świętości. Świętość może budzić w nas niechęć, obawy. 

Mówimy, że trudno jest nam się zmienić, ale Pan Bóg mówi: bądźcie świętymi i 

doskonałymi. Sami tego zadania nie zrealizujemy. Można osiągnąć świętość i doskonałość 

przy pomocy łaski Bożej. W nas jest wiele słabości, zniechęcenia, pociągają nas rzeczy, które 

nie podobają się Panu Bogu. Ale Pan Bóg daje nam pomoc. Doskonałość osiąga się przez 

długi czas a nie od razu. O. Mariusz przywołał dla porównania starania pianisty i sportowca. 

Jeśli chcą osiągnąć sukces, muszą dużo ćwiczyć, aby doskonalić swoje umiejętności. 

Wymagana jest przy tym intensywna praca, wysiłek i cierpliwość. Podobnie jest w życiu 

duchowym. Trzeba być wiernym Panu Bogu w małych rzeczach. Błogosławiona Aniela za 

radą spowiednika pozostała w stanie świeckim. Pan Bóg prowadził ją. Należy szukać Pana 

Boga każdego dnia. Pan Bóg mówi: ”kochaj mnie z całego serca, szukaj Mnie”. Tak to 

rozumiała nasza patronka. Przeszkodą do osiągnięcia doskonałości jest lenistwo duchowe, 

brak wierności Panu Bogu, lęk przed pracą, brak posłuszeństwa. Aniela wiedziała, że Pan Bóg 

przez jej pracę prowadzi ją do Siebie. Mamy być doskonali w okazywaniu miłosierdzia, 

czynić dobro każdemu człowiekowi, kochać nieprzyjaciół, modlić się za nich i im pomagać. 

Są to wymagające słowa, ale Ojciec w niebie daje dobro każdemu. Łaska Boża pomaga w 

realizacji tych zadań. Kazanie zakończył pytaniami:  

Ile jest miłości do Pana Boga w moim zachowywaniu przykazań? 

Czy rozwijam się duchowo na drodze Ewangelii?  

Jakie mam przeszkody w osiąganiu doskonałości? 

Jak postępuję wobec nieprzyjaciół? 

 

Niech Pan da nam wiarę. Pozwólmy kształtować się Panu Bogu. 

O. Mariusz powiedział, że potrzeba nam ludzi jak Aniela Salawa, cierpliwych, wiernych 

przykazaniom. 

 

Po Mszy św. wszyscy zgromadziliśmy się na modlitwie przy grobie bł. Anieli, gdzie 

przedstawiciele Rady Narodowej FZŚ w Polsce złożyli kwiaty.  

Następnie rozpoczęła się sesja naukowa. O. Andrzej Hejnowicz powitał licznie zebranych 

franciszkanów świeckich i zaprosił do udziału w tej sesji./ 

Pierwszy wykład wygłosił o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, którego tematem 

była: Pozycja służącej w przestrzeni  społecznej miasta  Krakowa  pod koniec XIX wieku i na 

początku XX w. O. Zdzisław przedstawił kontekst historyczny i społeczny tamtych czasów. 

Od 1866 roku wzrastała liczba mieszkańców Krakowa. To był czas, kiedy Polska znajdowała 

się w niewoli. W 1869 roku Kraków zajmował siódme miejsce pod względem ilości 



mieszkańców w cesarstwie austriackim, a w 1910 już miejsce piąte. Następowały istotne 

zmiany, do Krakowa napływała ludność wiejska i z małych miasteczek. W 1876 roku 

odnotowano, że większa część ludności to ubodzy mieszkańcy, chociaż mieszkała tu też 

nieduża grupa bogatych mieszczan oraz arystokracja i inteligencja, którą stanowili głównie 

wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warunki życia były bardzo nierówne, średnia 

wieku w tym czasie wynosiła tylko 30 lat. Szerzyły się choroby zakaźne, gdyż miasto było 

słabo wyposażone w urządzenia sanitarne - 400 osób przypadało na jedną łazienkę. W 1880 

roku 20% mieszkańców stanowili urzędnicy, 21% ludności trudniła się handlem, a 13% była 

to służba bez stałego miejsca zatrudnienia. Kazimierz był dzielnicą, gdzie mieszkała uboga 

ludność żydowska. 

Wzrastała liczba służących z umiejętnościami gotowania i sprzątania, które zatrudniane były 

w domach arystokracji i burżuazji. Pani domu sprawdzała umiejętności dziewcząt 

zgłaszających się do tych posług, przeprowadzając z nimi wywiad. Na 100 służących były 72 

kobiety. Służąca miała być ładna, zadbana. Wiele dziewcząt szukało pracy w mieście z 

nadzieją, że będzie to dla nich lepsze miejsce życia. Niestety warunki pracy służących i ich 

traktowanie przez pracodawców były bardzo złe. Czyhało na nie wiele niebezpieczeństw, 

były uprowadzane przez handlarzy ludźmi i wysyłane np. do Ameryki do domów 

publicznych. W związku z tym powstawały stowarzyszenia kościelne, które pomagały 

dziewczynom w znalezieniu pracy i chroniły przed niebezpieczeństwem. W takim czasie do 

Krakowa dotarła także Aniela Salawa. 

 O. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv wygłosił konferencję pod tytułem Anieli droga do 

chwały ołtarzy. Wymóg cudu do kanonizacji. 

Na początku swego wystąpienia o. Wiesław zwrócił uwagę, że najpierw trzeba mówić o 

drodze Anieli do świętości, a potem dopiero do chwały ołtarzy. Jej początek drogi do 

świętości to 13 września 1881 roku w Sieprawiu, w którym to dniu przyjęła sakrament chrztu 

świętego oraz 12 marca 1922, kiedy odeszła do Pana. Drogę, jaką Aniela musiała przebyć, 

przedstawił już o. Zdzisław Gogola, nakreślając sytuację w Krakowie i sposób przyjmowania 

do pracy służących oraz warunki tej pracy. O. Wiesław Bar przytoczył kilka pozycji 

literackich o bł. Anieli Salawie. Następnie mówił o drodze Anieli do chwały ołtarzy, 

przedstawiając najważniejsze momenty z procesu beatyfikacyjnego. Proces informacyjny 

Anieli Salawy odbywał się na terenie Archidiecezji Krakowskiej od 19 listopada 1948 roku i 

trwał tylko siedem miesięcy. Przesłuchano grupę świadków, dokonano przeniesienia 

doczesnych szczątków Anieli z Cmentarza Rakowickiego do kaplicy Męki Pańskiej w 

Bazylice Franciszkanów. Stare prawo domagało się również przeprowadzenia oddzielnego 

procesu pism. Aniela napisała dziennik. Trzeba było udowodnić, że nie oddawano jej 

nielegalnie kultu publicznego. W listopadzie 1949 roku wszystkie akta zostały przekazane do 

Rzymu. O. Franciszek Świątek, kiedy pisał życiorys Anieli Salawy, zbierał liczne dowody 

łask otrzymanych za jej wstawiennictwem. Zgromadził ich ponad tysiąc. Po II wojnie 

światowej nie miał kto zająć się procesem kanonizacyjnym, dlatego klasztor Franciszkanów 

na czele z o. Hipolitem jako wicepostulatorem rozpoczął prowadzenie procesu. Krakowska 

Kuria Metropolitalna wspierała te działania. Kiedy akta procesu trafiły do Rzymu, otrzymały  

w Archiwum Kongregacji numer A78. Stolica Apostolska nie nakazała prowadzenia drugiego 

procesu kanonizacyjnego. Postulator generalny zakonu uważał, że na podstawie czterdziestu 

zebranych świadectw nie można udowodnić heroiczności cnót. Poprosił Kongregację, aby 



proces informacyjny mógł wrócić do diecezji. Taka zgoda została udzielona i w 1955r. 

przesłuchano 84 świadków. W 1957 r. akta zostały wysłane do Rzymu. Toczył się proces 

dotyczący pism Anieli. Po 9 latach wydano pozytywną opinię o jej pismach. Trwało to tak 

długo, ponieważ wszystkie akta musiały być tłumaczone na język łaciński, a równocześnie 

przypadło to na czas II Soboru Watykańskiego, w związku z czym procesy kanonizacyjne 

były zamrożone, Sobór wprowadził zmiany w prowadzeniu procesu kanonizacyjnego i to 

spowodowało dalsze wstrzymanie prowadzenia tego procesu. W tym czasie licznie wysyłane 

były listy do Rzymu z prośbą o beatyfikację Anieli Salawy. Wśród nich był też list kardynała 

Karola Wojtyły. W 1981 roku Kongregacja zdecydowała się otworzyć ten proces i prowadzić 

dalsze postępowanie. Postulatorem był O. Ambroży. Prace ukończono w 1987 roku. Tocząca 

się wśród teologów dyskusja dotyczyła rozeznania, czy przedstawiony materiał świadczy o 

realizowaniu cnót przez Anielę Salawę w stopniu heroicznym. Wyniki tej dyskusji 

przedstawiono Ojcu Świętemu i Papież Jan Paweł II w dniu 23 października 1987 roku 

polecił wydać dekret o heroiczności cnót. Jednak do beatyfikacji wymagany jest cud. 

Zdarzenie to miało miejsce 26 marca 1990 r. Sprawa szybko trafiła do Stolicy Apostolskiej. 

Rada lekarska orzekła, że to zdarzenie nie jest wytłumaczalne z przyczyn naturalnych. Odbył 

się też kongres teologów, których zadaniem było stwierdzić, czy to uzdrowienie było 

powiązane z modlitwą wstawienniczą przez przyczynę Anieli Salawy. Wydano pozytywną 

opinię i opublikowano Dekret o cudzie. Dzięki temu, że udowodniono wypełnienie cnót w 

stopniu heroicznym oraz dokonanie cudu, wydano uroczysty akt beatyfikacyjny. Beatyfikacji   

dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 13 sierpnia 1991 roku na Rynku Głównym w 

Krakowie i ustanowił święto ku czci bł. Anieli Salawy na 12 marca, w dniu jej narodzin dla 

nieba. 

Na koniec swej  prelekcji o. Wiesław zwrócił uwagę na modlitwę, która jest skierowana do 

Boga w Trójcy Jedynego, Pana Boga uwielbiamy, wysławiamy w tej modlitwie i prosimy o 

łaskę za przyczyną bł. Anieli Salawy. Powinnyśmy mieć więcej zaufania do Pana Boga oraz 

bł. Anieli Salawy i kierować się pokorą. Dlatego wołajmy: Boże w Trójcy Jedyny i przy tym 

przyzywajmy orędownictwa bł. Anieli. 

O. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD wygłosił konferencję Duchowość Anieli Salawy i 

jej zastosowanie w życiu dzisiejszego katolika. 

Na początku swego wystąpienia o. Jerzy Wiesław Gogola przedstawił  najważniejsze fakty z 

życia bł. Anieli Salawy. Powiedział, że to skromne pokorne życie kryje w sobie 

ponadprzeciętne bogactwo Bożego działania, które przyniosło owoc świętości. W życiu 

duchowym bł. Anieli wyróżnił trzy relacje:  

 relację do Boga  

 relację do siebie samej 

 relację do otoczenia 

Wszystkie te relacje wypełniały się w jej życiu świeckim. Z domu rodzinnego wyniosła 

głęboką wiarę, którą pogłębiała przez lekturę książek religijnych. Doznała głębokiej pociechy 

od Boga, który umocnił ją w mistyczny sposób. Pan Jezus wypowiedział następujące słowa 

do Anieli: ”Córko moja, przecież nie opuściłem ciebie”. Śmierć jej starszej siostry była 

przełomem w jej życiu duchowym. Korzystała z kierownictwa duchowego, wiele godzin 

spędzała na adoracji Najświętszego Sakramentu, dwa razy dziennie odprawiała rachunek 

sumienia. Jej pragnieniem było wypełnianie woli Bożej. Miłość do Boga i ludzi wiązała z 



czystością serca. Czystość serca oznacza całkowite odcięcie się od grzechu i skierowanie całej 

miłości do Boga. Rozumiała, że Pan Jezus chce jej świętości. Uważała, że trzeba wyrzec się 

własnej woli, mentalności tego świata, względów ludzkich. Czyniła wszystko z miłości do 

bliźnich. Niosła pomoc osobom potrzebującym. Kochała swoją służbę. Własne cierpienie 

łączyła z cierpieniem Pana Jezusa. Mówiła, że jest to jej jedyna droga w życiu. Pisała swój 

dziennik w ostatnich sześciu latach swego ziemskiego życia. Jednoczyła się coraz pełniej z 

Panem Bogiem. Przeżywała cierpienia fizyczne i duchowe. Bardzo wstrząsnęła ją wizja 

piekła, którą miała. Przeżywała radość ze spotkania z Panem Jezusem w komunii świętej. 

Prowadziła życie mistyczne. W swoim życiu bł. Aniela Salawa wypełniła cnoty 

chrześcijańskie w stopniu heroicznym. 

O. dr Andrzej Hejnowicz OFMConv  w swojej konferencji mówił o  kulcie  bł. Anieli Salawy. 

Był to wykład teoretyczny pod tytułem „Kult błogosławionej Anieli Salawy .Nieuczona 

patronka studentów”. 

Kościół katolicki uważa, że tylko Bóg jest święty. Ten termin odnosi się również do rzeczy, 

które zostały wyłączone z użytku świeckiego i należą tylko do Boga. Jezus Chrystus jest 

największym świętym Boga. Świętymi są też ci, którzy uczestniczą w ekonomii zbawienia. 

Wszyscy tworzą jedno ciało. Kościół jest przeświadczony, że święci wstawiają się przed 

Bogiem za żyjącymi. W całym Kościele oddaje się cześć świętym, którzy mają znaczenie 

powszechne. Natomiast błogosławionym oddaje się tylko kult w miejscu z nimi związanym, 

tam, gdzie spoczywa ich ciało. 

Kult liturgiczny bł. Anieli Salawy przypada 9 września, w dniu jej urodzin, na terenie 

Archidiecezji Krakowskiej. W zakonach franciszkańskich ma rangę wspomnienia 

obowiązkowego. Kult liturgiczny to formularz Mszy świętej oraz modlitwa brewiarzowa. 

Inną formą kultu są obrazy z wizerunkiem bł. Anieli Salawy, które zostały zaprezentowane: 

przy sarkofagu, w kościele w Sieprawiu zatytułowany Mój Anioł pójdzie przed Tobą oraz 

obraz przedstawiający Anielę z lilią. 

Inną formą kultu jest cześć oddawana relikwiom. W 2021 r. osiem parafii otrzymało relikwie 

bł. Anieli, a w bieżącym już pięć parafii. 

Zadziwiającą formą kultu Anieli jest patronat nad studentami i tymi, którzy zdają egzaminy.  

W państwie rzymskim patronat oznaczał szczególne przeznaczenie przedmiotu lub jego 

właściciela. Cesarz roztaczał nad takim przedmiotem welon. O. Andrzej przytoczył 

świadectwa osób, które modliły się za przyczyną bł. Anieli o zdanie egzaminu, napisanie 

pracy magisterskiej, czy o zdanie egzaminu na prawo jazdy. 

Święci działają w konkretnych sytuacjach życiowych. Bł. Aniela Salawa jest nie tylko 

patronką FZŚ w Polsce, ale  dla wszystkich, którzy się uczą i zdają egzaminy. 

Ostatnią konferencję, która była zatytułowana: „kult błogosławionej Anieli Salawy wykład 

praktyczny – Ornat błogosławionej  Anieli Salawy” , wygłosiła pani Janina Ziętek. Na 

początku swojego wystąpienia powiedziała, co łączy ją Anielą Salawą: Aniela Salawa była 

służącą, a wykonując  ornaty i paramenty liturgiczne, też pełni się rolę służebną. 

Na wybór jej drogi artystycznej miał wpływ list papieża Jana Pawła II do artystów 

skierowany do nich 4 listopada 1999 r. Mottem jej życia artystycznego stały się słowa Ojca 

Świętego, który napisał: dziedzictwo należy przyjąć, pomnażać i przekazać. Dlatego 

przekazywała swoje umiejętności innym osobom. Uważała, że swojego talentu nie wystarczy 

pomnażać i doskonalić przez wytrwałą pracę, ale nie wolno tych umiejętności zachować tylko 



dla siebie. Sztuka  ma pomagać w skupieniu na modlitwie i w przeżywaniu liturgii. Jej 

zdaniem słabo doceniana jest ostatnio symbolika Ostatniej Wieczerzy, odbyła się bowiem w 

dniu paschy, więc Apostołowie byli na pewno odświętnie ubrani. Głównym uczestnikiem był 

Pan Jezus, który potraktował to spotkanie jako pożegnalne, testamentalne, o czym świadczą 

Jego słowa: ”To czyńcie na moją pamiątkę”. Na Golgocie nikt nie zniszczył szaty Pana 

Jezusa, tylko rzucono o nią losy. Musiała być piękna. Celebrans, który staje przy ołtarzu in 

Persona Christi, powinien się wyróżniać wspaniałym ornatem. Pozostali współcelebransi 

muszą też być ubrani dostojnie, ale nie przesłaniać głównego celebransa. Pani Janina 

stworzyła komplet ornatów narodowych, który zatytułowała: „Polacy też swoich świętych 

mają”.  

Można było obejrzeć te ornaty, ponieważ była  przygotowana wystawa wraz z ich opisem. 

Na tym zakończyła się sesja naukowa.  

O godzinie 15. uczestnicy uroczystości zgromadzili się na modlitwie przy grobie bł. Anieli 

Salawy. Została odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego. 

Następnie został rozstrzygnięty konkurs na „Szal Anieli”. Zaprezentowanych zostało 16 szali. 

Konkurs prowadził o. Andrzej Hejnowicz oraz pani prof. UPJP II dr hab. Lucyna Rotter.  

Wszystkie szale były bardzo ładne, wykonane z wielką starannością. Należą się więc 

podziękowania wszystkim Siostrom FZŚ, które je zrobiły.  

W wyniku głosowania i oceny pani  prof. Lucyny Rotter wybrano trzy: 

I miejsce zdobył szal wykonany przez s. Urszulę Kosyl z Kotunia,  

II miejsce zdobył szal wykonany przez s. Elżbietę Uram z Aleksandrowa Łódzkiego 

III miejsce zdobył szal wykonany przez s. Helenę Domagałę z Łuczanki w gminie Siepraw. 

Laureatki konkursu otrzymały statuetki – odpowiednio w kolorach złotym, srebrnym i 

brązowym - przedstawiające postać bł. Anieli Salawy 

Przebieg konkursu piosenkami umilał zespół Fioretti WSD Franciszkanów. 

Należy wyrazić podziękowanie wszystkim Organizatorom sympozjum, a zwłaszcza o. drowi 

Andrzejowi Hejnowiczowi, a także wszystkim Prelegentom za trud włożony w przygotowanie 

konferencji. 

Osobne podziękowanie kieruję do wszystkich Sióstr i Braci FZŚ, którzy przybyli na tę 

uroczystość. 

 


