Modlitwa o otrzymanie łask
za wstawiennictwem
bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.
Najświętsza Trójco,
uwielbiamy Ciebie i dziękujemy
za przykład, jaki nam dała
Twoja służebnica, błogosławiona Maria
od Pana Jezusa Dobrego Pasterza,
naśladując życie i cnoty
Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Udziel nam tej łaski, o którą prosimy
za jej wstawiennictwem,
dla większej chwały Twojej,
uświęcenia dusz
i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi.
Amen.

Prośby o modlitwę oraz informacje o łaskach
otrzymanych przez wstawiennictwo
bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
prosimy kierować na adres:
Siostry Nazaretanki
ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków
tel. 012 564-42-10
e-mail: nazaretanki@nazaretanki.krakow.pl
www.nazaretanki.krakow.pl
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BŁOGOSŁAWIONA MARIA
OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA
(Franciszka Siedliska)
Założycielka Zgromadzenia
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
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Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
(Franciszka Siedliska) urodziła się 12 listopada
1842 roku w Roszkowej Woli, niedaleko Warszawy. Przyszła na świat w zamożnej rodzinie,
w majątku ziemskim swoich rodziców, Adolfa
i Cecylii Siedliskach. Od najmłodszych lat swoją wiarę pogłębiała dzięki gorliwemu kapłanowi,
ojcu Leandrowi Lendzianowi, który przygotowywał ją do Pierwszej Komunii św. i towarzyszył
w dalszym wzroście duchowym. Młoda Franciszka zapragnęła życia całkowicie oddanego Bogu.
Pomimo wielu przeciwności, jakie ją spotykały, spowodowanych słabym zdrowiem, a także
niezgodą na jej plany ze strony ojca, Franciszka
pozostała niezachwiana w swym postanowieniu poświęcenia się życiu zakonnemu. Dopiero
po śmierci ojca, wspierana przez spowiednika,
rozpoczęła misję założenia nowego zgromadzenia zakonnego. W prośbie o błogosławieństwo
na tworzenie nowej rodziny zakonnej, skierowanej do papieża Piusa IX, Franciszka przedstawiła,
że członkinie zgromadzenia będą wzorować swoje życie na ukrytym życiu i cnotach Najświętszej
Rodziny z Nazaretu. Ich modlitwy, prace i ofiary
mają być podejmowane w intencji Ojca Świętego
i całego Kościoła. Pius IX udzielił swego błogosławieństwa 1 października 1873 roku.
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W Zakonie Franciszka przybrała imię Maria od Pana
Jezusa Dobrego Pasterza. Początki Zgromadzenia
były bardzo trudne, lecz heroiczna wiara i ufność
Założycielki odniosły ostateczny tryumf. Pierwsze
kandydatki osiedliły się w Rzymie w 1875 roku. Siostry zajmowały się katechizacją dzieci i młodzieży.
Prowadziły także rekolekcje dla dziewcząt i kobiet.
Matka Maria bez reszty oddawała się swoim córkom
duchowym. Do Zgromadzenia cały czas napływały
nowe kandydatki. W 1981 roku powstał w Krakowie
pierwszy dom na ziemiach polskich. Cztery lata później Założycielka posłała jedenaście Sióstr do Stanów
Zjednoczonych, gdzie wielka liczba emigrantów potrzebowała obecności i pomocy Sióstr. W następnych
latach powstawały nowe domy w Paryżu, Londynie,
a także kolejne placówki w Polsce.
Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zmarła w Rzymie 21 listopada 1902 roku. Młodemu
Zgromadzeniu pozostawiła duchowy testament,
którego istotę wyrażają słowa: „Miłości, miłości
Siostry moje…” Założycielka Sióstr Nazaretanek
swą duchową moc czerpała z całkowitego zatopienia się w Bogu i ukochania Jego Woli. Wpatrzona
we wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu szła
tą drogą do końca swego życia. Ojciec Święty Jan
Paweł II beatyfikował Franciszkę Siedliską w Rzymie 23 kwietnia 1989 roku.
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