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WSTEP
Siostry św. Katarzyny Dziewicy i Meczennicy realizuja obecnie, podobnie jak
cztery wieki temu, zadania zlecone im przez załoz ycielke zgromadzenia Regine
Protmann. Opiekuja sie chorymi i biednymi, kształca i wychowuja młodziez
i dzieci, zwłaszcza zaniedbane i bezdomne, troszcza sie o wystrój kościołów,
szczególnie ołtarzy i o estetyke szat liturgicznych, a takz e o to wszystko, co jest
potrzebne do sprawowania Eucharystii.
Dzisiaj siostry św. Katarzyny wypełniaja swoje posłannictwo na trzech kontynentach: w Europie, Ameryce Południowej i Afryce. Pracuja w dziewieciu
krajach: w Polsce, na Litwie, w Brazylii, Niemczech, we Włoszech, w Togo,
Finlandii, Rosji i na Białorusi.
Zgromadzenie liczy aktualnie sześć prowincji: polska, litewska, dwie niemieckie i dwie brazylijskie. Dom Generalny Zgromadzenia mieści sie w Grottaferrata
koło Rzymu. Placówki misyjne sióstr znajdujace sie w Togo podlegaja bezpośrednio pod Zarzad Generalny Zgromadzenia, natomiast domy zakonne na Białorusi
i w Rosji (Obwód Kaliningradzki) nalez a do prowincji polskiej.
Zgromadzenie liczy obecnie 806 sióstr, 23 nowicjuszki i 24 postulantki.
W niniejszej relacji, opracowanej na podstawie pisemnych sprawozdań i ustnych informacji z poszczególnych prowincji i krajów, działalność sióstr św.
Katarzyny Dz. i M. omówiona zostanie w kolejności chronologicznej, w jakiej
nastepowały ich wyjazdy do pracy poza Warmie.
I. LITWA
Pierwszym krajem, w którym siostry św. Katarzyny Dz. i M. podjeły swoja
działalność, w duchu Matki Reginy, poza Warmia, jest Litwa. Siostry udały sie tam
w 1645 roku, na zaproszenie ówczesnego biskupa z mudzkiego Jerzego Tysz-
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kiewicza i w Krokach koło Kiejdan załoz yły nowy klasztor pw. św. Katarzyny
Dziewicy i Meczennicy. Mimo trudności i prześladowań, jakie siostry przez yły
w ciagu wieków w tym kraju, pracuja tam do dnia dzisiejszego. W 1933 roku
powstała samodzielna prowincja litewska z siedziba zarzadu prowincjalnego
w Krokach.
Od 21 września 1948 roku, tj. od czasu ogłoszenia zakazu prowadzenia z ycia
zakonnego na Litwie przez ówczesne władze komunistyczne i usuniecia sióstr
z Domu Prowincjalnego w Krokach, siostry rozeszły sie po róz nych miastach
i wioskach swojego kraju i przez ponad 50 lat prowadziły z ycie zakonne w ukryciu.
Od tego czasu Dom Prowincjalny Prowincji Litewskiej mieścił sie tam, gdzie
mieszkała aktualna przełoz ona prowincjalna, a wiec najpierw w Poniewiez u, potem
w Kownie, Wilnie, Ukmerge i znowu w Poniewiez u, Kownie.
Po upadku Zwiazku Radzieckiego i odzyskaniu przez Litwe niepodległości,
siostry katarzynki na Litwie wyszły w 1990 roku z podziemia i rozpoczeły oficjalna
działalność. Wtedy to podjeły tez decyzje o urzadzeniu stałej siedziby Zarzadu
Prowincjalnego. Z róz nych przyczyn wybrały na miejsce nowego Domu Prowincjalnego Kowno, zaś w Krokach, „kolebce prowincji litewskiej”, postanowiły
wybudować mniejszy dom zakonny dla upamietnienia 350 rocznicy przybycia tam
sióstr katarzynek z Braniewa i załoz enia pierwszego klasztoru. Dom ten został juz
wybudowany i poświecony 3 maja 1997 roku. Mieszkaja tam obecnie cztery
siostry, które zajmuja sie katechizacja i opiekuja sie kościołem parafialnym.
Tego samego dnia, tj. 3 maja 1997 roku, został wmurowany kamień wegielny
pod budowe nowego Domu Prowincjalnego w Kownie. Budowa tegoz domu
finansowana jest przez prowincje berlińska. Obecnie prace budowlane dobiegaja
końca. Wkrótce odbedzie sie poświecenie tegoz budynku.
Prowincja litewska liczy aktualnie 44 siostry. Średnia wieku połowy sióstr jest
stosunkowo wysoka. Wynika to z wydanego w czasach komunistycznych i obowiazujacego w latach 1948–1989 zakazu przyjmowania nowych kandydatek do
zgromadzeń zakonnych. Wtedy to liczba sióstr na Litwie znacznie sie zmniejszyła.
Kilkanaście kandydatek wstapiło jednak do zgromadzenia, mimo iz z ycie zakonne
na Litwie nie miało prawa istnienia. Odbyły one formacje zakonna w podziemiu,
a śluby zakonne złoz yły w ukryciu. Kilka sióstr wstapiło do zgromadzenia juz po
zmianie sytuacji politycznej w tym kraju. Dziś moz na znów mówić o nowych
powołaniach do z ycia konsekrowanego na Litwie. Siostry św. Katarzyny maja
obecnie sześć sióstr juniorystek, dwie nowicjuszki i trzy postulantki.
Siostry katarzynki z yjace na Litwie maja swoje domy zakonne w Kownie,
Wilnie, Poniewiez u, Krokach, Kupiśkach i w Alytus. Sa zatrudnione w szpitalach
jako pielegniarki oraz w szkołach jako katechetki. Jedna siostra pracuje w Kurii
Biskupiej w Kownie. Ponadto angaz uja sie w prace parafialna jako zakrystianki.
Waz nym zadaniem sióstr jest tez organizowanie procesji, bedacych charakterystycznym rysem poboz ności ludzi zamieszkujacych tamte tereny. Mimo bowiem
długotrwałych prześladowań Kościoła na Litwie, zachował sie tam piekny zwyczaj
adoracji Najświetszego Sakramentu oraz uroczystych procesji w pierwsze niedziele
miesiaca, a takz e z okazji róz nych uroczystości parafialnych i zakonnych. W procesjach tych biora udział dzieci w bieli, młodziez i dorośli w strojach ludowych,
bardzo czesto przygotowywanych osobiście przez siostry.
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II. BRAZYLIA
Nastepnym pod wzgledem chronologicznym (oczywiście poza krajami, w których działalność katarzynek została zlikwidowana) był wyjazd sióstr do Brazylii.
Pierwsze cztery siostry św. Katarzyny dotarły do tego kraju w czerwcu 1897
roku. Zostały tam zaproszone przez ojców franciszkanów do pracy wychowawczej
i nauczycielskiej w Petropolis. W Brazylii siostry św. Katarzyny bardzo szybko
rozwineły swoja działalność, zarówno pedagogiczno-wychowawcza jak równiez
pielegniarska. W latach 1897–1938 do pracy misyjnej w Brazylii wyjechało
z Warmii około 200 katarzynek (w tym 45 nowicjuszek i siedem postulantek).
Siostry miały tam od poczatku powołania lokalne.
W tym wielkim kraju jest dzisiaj ponad 400 sióstr św. Katarzyny, czyli prawie
połowa wszystkich sióstr zgromadzenia. Ze wzgledu na konieczność pokonywania
ogromnych odległości utworzono tam, juz w 1908 roku, dwie prowincje, które
istnieja do dnia dzisiejszego: północna, z siedziba zarzadu prowincjalnego w Petropolis, stan Rio de Janeiro oraz południowa z siedziba w Novo Hamburgo, stan Rio
Grande do Sul. Ponadto na północy kraju jest region o nazwie ESBA, do którego
nalez a tereny dwóch stanów: Espirito Santo i Bahia. W sumie siostry św. Katarzyny
pracuja na terenie dziesieciu stanów brazylijskich.
Działalność sióstr katarzynek w Brazylii jest bardzo zróz nicowana. Poświecaja
sie pracy charytatywnej i pielegniarskiej, prowadza dziesieć szpitali, stanowiacych
własność zgromadzenia (pieć w prowincji Petropolis i pieć w prowincji Novo
Hamburgo), w tym kilka duz ych, jak np.: szpital św. Katarzyny w Sao Paulo, św.
Józefa w Rio de Janeiro, św. Teresy w Petropolis oraz szpital Regina w Novo
Hamburgo. Siostry zajmuja sie tez ambulatoryjnym pielegnowaniem chorych.
Opiekuja sie ludźmi w podeszłym wieku oraz bezdomnymi w kilku domach
starców i ubogich.
Siostry rozwineły tez w Brazylii bardzo dynamicznie działalność pedagogiczno-wychowawcza. Prowadza bowiem 13 szkół podstawowych (w tym 12 bedacych
własnościa zgromadzenia), osiem szkół średnich, zawodowych i pomaturalnych.
Poza tym prowadza kursy krawieckie oraz ucza religii w szkołach do nich nie
nalez acych. Opiekuja sie dziećmi w z łobkach, przedszkolach i domach dziennego
pobytu dziecka z rodzin zaniedbanych i bezdomnych, a takz e tych, których rodzice
pracuja. Biora bardzo czynny udział w duszpasterstwie parafialnym, zwłaszcza tam,
gdzie brakuje kapłanów.
Siostry odpowiedziały takz e pozytywnie na apel Kościoła nawołujacy do
podejmowania pracy misyjnej na odległych terenach Brazylii, w stanach ubogich
materialnie i zaniedbanych pod wzgledem religijnym. Od 1972 roku prowadza
prace misyjna w stanie Bahia, natomiast od 1980 roku w Amazonii. Obecnie
pracuja w ośmiu placówkach misyjnych w Bahia (w dwóch siostry z prowincji
Petropolis i w sześciu z prowincji Novo Hamburgo). W Amazonii pracuja w pieciu
placówkach siostry z prowincji Novo Hamburgo.
Głównym zadaniem sióstr w Bahia i Amazonii jest ewangelizacja. Poza tym
troszcza sie o rozwój kultury i oświaty, prowadza nauczanie w szkołach oraz prace
wychowawcza. Tamtejsza ludność otaczaja równiez opieka pielegniarska. Odwiedzaja chorych w ich domach, docieraja nawet do ludzi w niedostepnych
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dz unglach. Ponadto troszcza sie o z yjacych na peryferiach duz ych miast, w tzw.
„favelach”, czyli dzielnicach ubogich, pomagajac im w zmaganiach z nedza, a gdy
trzeba, to takz e w odzyskaniu nalez nych im praw obywatelskich.

III. NIEMCY
W Niemczech istnieja dwie prowincje sióstr katarzynek: prowincja berlińska
oraz zachodnioniemiecka z siedziba zarzadu prowincjalnego w Münster.
Do Berlina siostry przybyły w 1908 roku, gdzie podjeły prace przy parafii
katolickiej „Corpus Christi”. Ich działalność polegała wówczas na ambulatoryjnym
pielegnowaniu chorych oraz pracy wychowawczej w przedszkolu. W 1930 roku
wybudowały w Berlinie szpital pw. św. Gertrudy na piećset łóz ek, w którym
pracuja do dnia dzisiejszego. W 1935 roku powstała samodzielna prowincja
berlińska, istniejaca do chwili obecnej. Liczy ona dziś piećdziesiat trzy siostry
i cztery domy zakonne.
Głównym zadaniem sióstr katarzynek w Niemczech jest praca w szpitalach
i domach starców. Prowincja berlińska prowadzi dwa szpitale stanowiace własność
zgromadzenia: wspomniany juz szpital św. Gertrudy w Berlinie i szpital Matki
Boz ej w Daun oraz dom starców pw. Reginy Protmann w Daun. Przy obydwu
szpitalach, zarówno w Berlinie jak i w Daun, siostry prowadza szkoły pielegniarskie. Siostry emerytki, które mieszkaja przy szpitalach, zajmuja sie duszpasterstwem chorych.
Siostry prowincji berlińskiej pomagaja tez w pracy parafialnej, głównie jako
szafarki Komunii świetej.
Prowincja Münster powstała po II wojnie światowej. Tam bowiem, z powodu
migracji i deportacji pod koniec działań wojennych i po ich zakończeniu, znalazło
sie ponad czterysta sióstr z prowincji warmińskiej. Wiekszość z nich nie wróciła juz
na Warmie, lecz przyjeła prace w szpitalach, domach starców, przedszkolach,
sierocińcach i innych instytucjach w Niemczech oraz utworzyła nowa prowincje
zachodnioniemiecka, istniejaca do dnia dzisiejszego.
Aktualnie do prowincji Münster nalez y 138 sióstr, jedna nowicjuszka i 14
domów zakonnych. Wiekszość sióstr, podobnie jak w prowincji berlińskiej, pracuje
w szpitalach i domach starców. Prowincja Münster prowadzi dwa szpitale stanowiace własność zgromadzenia: szpital św. Katarzyny we Frankfurcie nad Menem
oraz szpital św. Józefa w Xanten. Ponadto siostry pracuja w szpitalu bedacym
własnościa kościelna w Hamburgu-Wilhelmsburgu. Pracuja tez w czterech domach
starców, w tym jeden pw. „Regina Protmann” w Xanten jest przeznaczony dla
sióstr starszych i chorych. Siostry prowincji Münster prowadza równiez dwie
szkoły pielegniarskie i jedna dla opiekunek osób starszych. Siostry emerytki,
mieszkajace przy szpitalach i domach starców, zajmuja sie, podobnie jak w prowincji berlińskiej, duszpasterstwem chorych.
Ponadto siostry prowincji Münster angaz uja sie bardzo aktywnie w prace
parafialna. Pracuja w sześciu parafiach. Opiekuja sie chorymi w domach, udzielaja
lekcji religii, prowadza dwa przedszkola. Jedna siostra pracuje w szkole jako
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nauczycielka, inna zajmuje sie praca wychowawcza dziewczat. Siostry zatrudnione
sa tez w kancelarich parafialnych, w zakrystiach oraz jako referentki parafialne.
Nalez y zaznaczyć, z e prowincje niemieckie bardzo hojnie wspieraja finansowo
i materialnie prowincje i domy zakonne potrzebujace pomocy, m.in. równiez
prowincje polska oraz nalez ace do niej placówki utworzone w Rosji i na Białorusi.

IV. POLSKA
Prowincja polska istnieje od 1946 roku. Powstała z sióstr prowincji warmińskiej, które po zakończeniu II wojny światowej pozostały w diecezji warmińskiej.
Dnia 16 września 1946 roku ówczesna przełoz ona generalna matka M. Arkadia
Schmalenbach, przebywajaca w Niemczech, mianowała siostre M. Hermane Kisiel
pierwsza przełoz ona prowincjalna prowincji polskiej. Siostry z wielkim trudem
i poświeceniem podjeły swoja działalność, przede wszystkim w kolebce zgromadzenia — Braniewie, bardzo zniszczonym na skutek działań wojennych, a takz e
w innych domach zakonnych. Wkrótce przybywały nowe kandydatki, został
wskrzeszony postulat i nowicjat, prowincja zaczeła sie rozwijać.
Obecnie prowincja polska z siedziba zarzadu prowincjalnego w Braniewie liczy
28 domów zakonnych, 159 sióstr, spośród których 24 pracuja za granica: osiem
w Togo, siedem we Włoszech, trzy w Niemczech, trzy w Mamonowie (Rosja) i trzy
na Białorusi.
W Polsce siostry prowadza swoja działalność w pieciu diecezjach: czestochowskiej, elblaskiej, warmińskiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej. Zajmuja sie
pielegnowaniem chorych, przebywajacych w szpitalu, opiekuja sie starcami i ludźmi niepełnosprawnymi w trzech domach opieki dla dorosłych i w jednym dla
dzieci. Prowadza Dom Dziennego Pobytu Dziecka z rodzin patologicznych,
troszcza sie o ubogich i samotnych, którzy bardzo czesto pukaja do ich drzwi.
Katechizuja dzieci w szkołach i przedszkolach (22 katechetki). Organizuja rekolekcje i spotkania modlitewne dla dziewczat, wygłaszaja prelekcje w parafiach,
Poświecaja sie tez dzieciom najmłodszym, prowadzac przedszkole. Troszcza sie
o z ycie poczetego dziecka, pracujac w Archidiecezjalnym Domu Samotnej Matki.
Opiekuja sie ksiez mi emerytami w Archidiecezjalnym Domu Ksiez y Emerytów.
Pracuja w Wyz szym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. Zatrudnione sa w parafiach jako organistki (osiem), zakrystianki (dwadzieścia) i kancelistki (sześć). Troszcza sie o wystrój ołtarzy, dbaja o estetyke szat
liturgicznych i bielizny kielichowej. Zajmuja sie tym wszystkim, co potrzebne jest
do sprawowania Eucharystii. Do wiernego realizowania wyz ej wymienionej działalności charyzmatycznej, zleconej siostrom katarzynkom przez ich załoz ycielke
Matke Regine Protmann, przygotowuje sie aktualnie w prowincji polskiej siedem
nowicjuszek i dziewieć postulantek.
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V. WŁOCHY
W 1949 roku na prośbe ksiez y litewskich siostry katarzynki przybyły do Rzymu
i podjeły prace w litewskim Kolegium św. Kazimierza. Zajeły sie wówczas kuchnia
i pracami domowymi. W Kolegium tym pracowały do 1991 roku. Nastepnie ich
działalność przejeły Litwinki, siostry z innego zgromadzenia zakonnego.
W 1953 roku Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dz. i M. załoz yło Dom
Generalny w Grottaferrata koło Rzymu. Jeśli chodzi o Dom Generalny, to nalez y
przypomnieć, z e z yczeniem papiez a Piusa XII było, aby w miare moz liwości
wszystkie miedzynarodowe zgromadzenia zakonne miały swoje zarzady generalne
w Rzymie. Chodziło, bowiem o to, by ułatwić osobom zakonnym kontakty ze
Stolica Apostolska i umoz liwić im swobodne kierowanie swoja działalnościa.
Władze generalne sióstr św. Katarzyny chetnie przyjeły propozycje Ojca Świetego
i postanowiły załoz yć Dom Generalny we Włoszech.
Dnia 2 stycznia 1951 roku zgromadzenie uzyskało zezwolenie Stolicy Apostolskiej na załoz enie Domu Generalnego w Grottaferrata koło Rzymu. W odnalezieniu
i kupnie budynku odpowiedniego na Dom Generalny pomogli siostrom ksiez a
z kolegium litewskiego. Dom został nabyty w 1951 roku, jednakz e Zarzad
Generalny przeprowadził sie do niego dopiero w 1953 roku, po zakończeniu
Kapituły Generalnej Zgromadzenia, odbytej w tymz e roku w Münster.
Od 1960 roku siostry św. Katarzyny pracuja tez w litewskim Domu Pielgrzyma
„Villa Lituania” w Rzymie. Zatrudnione tam siostry opiekuja sie pielgrzymami
przybywajacymi do Wiecznego Miasta z róz nych krajów świata, przygotowuja im
posiłki i troszcza sie o ich zakwaterowanie.
Aktualnie istnieja we Włoszech dwie miedzynarodowe wspólnoty sióstr katarzynek w Domu Generalnym w Grottaferrata oraz w litewskim Domu Pielgrzyma
w Rzymie.

VI. TOGO (Afryka)
W 1983 roku, z okazji 400-lecia istnienia zgromadzenia, siostry rozpoczeły
prace misyjna w Togo (Afryka). Zaprosili je do tego kraju: biskup diecezji Sokode
Chr. M. Bakpessi oraz ojcowie werbiści.
W tymz e roku (1983) pierwsze dwie siostry z prowincji polskiej podjeły prace
misyjna w miejscowości Guerin-Kouka, do której nalez y 120 wiosek rozsianych
w buszu. Obecnie w Togo pracuje osiem sióstr-misjonarek z Polski oraz jedenaście
sióstr lokalnych (Togijek). Sa tez trzy nowicjuszki oraz nowe kandydatki. Dzieki
powołaniom tubylczym siostry pracuja tam w trzech diecezjach, a ich działalność
rozwija sie pomyślnie. Zgromadzenie bowiem mogło przyjać prace misyjna w Togo
w kolejnych placówkach: w Pagoudzie w 1988 roku, w Biankouri w 1994 roku
i w Sokode w 1996 roku. W ostatniej trwa budowa domu regionalnego.
Głównym zadaniem sióstr w Togo jest ewangelizacja ludności pogańskiej,
a takz e praca duszpasterska wśród katolików. Siostry katechizuja młodziez i dzieci
w szkołach podstawowych i średnich, na stacjach misyjnych oraz w wioskach.
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Przygotowuja dzieci, młodziez i dorosłych do przyjecia sakramentów świetych.
W niedziele, z powodu braku kapłanów, wyjez dz aja do wiosek i prowadza
naboz eństwa Liturgii Słowa oraz udzielaja wiernym Komunii świetej. Siostry
troszcza sie tez o kościoły, wystrój ołtarzy, estetyke bielizny liturgicznej. Dziewczetom w szkołach średnich udzielaja lekcji szycia i higieny osobistej.
Wielkim wyzwaniem dla sióstr misjonarek jest praca z chorymi, biednymi
i opuszczonymi. W duchu charyzmatu Matki Reginy realizuja to zadanie we
wszystkich swoich placówkach misyjnych. Opatruja rany i lecza róz ne choroby,
przede wszystkim malarie, zapalenie płuc i opon mózgowych, goraczke i biegunki.
W szczególnie ciez kich przypadkach, jeśli same zaradzić nie moga, odwoz a
chorych do szpitala. Oprócz opieki nad chorymi w domach zakonnych siostry św.
Katarzyny prowadza w Togo dwa ośrodki zdrowia, które moz na nazwać nawet
małymi szpitalami: w Nampaoch oddalonym o 14 km od Guerin-Kouka oraz
w Biankouri. W Nampaoch, głównym zajeciem siostry misjonarki-pielegniarki,
poza ambulatoryjnym leczeniem chorych, jest troska o małe dzieci do piatego roku
z ycia oraz o matki oczekujace potomstwa. Do ośrodka zdrowia w Nampaoch
przychodzi miesiecznie 120–150 kobiet z dziećmi na plecach po rade i pomoc.
Pochodza z około 50 wiosek, oddalonych od 10 do 25 kilometrów od Nampaoch.
Czesto sie zdarza, z e siostra pielegniarka musi wykonywać obowiazki lekarza.
W pracy z dziećmi siostra korzysta z pomocy osób świeckich. Ośrodek ten
utrzymuje Zgromadzenie Sióstr Katarzynek, cześciowo pomagaja zagraniczne
organizacje dobroczynne. Siostry opiekuja sie takz e dziećmi porzuconymi i osieroconymi.
W ośrodku zdrowia (tzw. dyspanserze) w Biankouri siostry równiez lecza ludzi
cierpiacych na róz ne dolegliwości, zaś ciez ko chorych odwoz a do szpitala w Dapaong. Przy ośrodku zdrowia w Biankouri funkcjonuje takz e Centrum Z ywienia
Dziecka. Korzystaja z niego przede wszystkim dzieci osierocone i porzucone przez
matki oraz niedoz ywione. Te ostatnie przez pewien czas przebywaja w centrum
razem z matkami, aby przybrać na wadze i podleczyć schorowany organizm,
a matki, aby nauczyć sie dobrze odz ywiać swoje dzieci. Czesto przychodza za
późno i dziecko umiera ku zdumieniu zawiedzionych rodziców, przekonanych, z e
siostry powinny je uzdrowić. Centrum to finansuje organizacja dobroczynna
z Francji, a takz e Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny.

VII. FINLANDIA
W 1984 roku jedna z sióstr katarzynek narodowości fińskiej, pracujaca w Radiu
Watykańskim w Rzymie, udała sie, na zaproszenie biskupa z Helsinek, do swojego
ojczystego kraju — Finlandii, aby tam apostołować poprzez media oraz wygłaszanie prelekcji i wykładów na tematy religijne, dotyczace Kościoła katolickiego. Zadanie to realizuje do dnia dzisiejszego, pracujac w róz nych grupach
parafialnych, akademickich, pedagogicznych, wśród nauczycieli róz nych religii,
w grupach robotniczych, seniorów itp. W spotkaniach tych uczestniczy takz e wielu
protestantów. Siostra ta apostołuje równiez poprzez środki masowego przekazu,
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wygłaszajac audycje radiowe czy telewizyjne, a takz e poprzez pisanie ksiaz ek
o tematyce katolickiej. W swoich wykładach i prelekcjach zwraca szczególna
uwage na sprawy ekumenizmu; omawia przede wszystkim problemy, które łacza
ludzi pomiedzy soba. Nalez y podkreślić, z e Finlandia jest krajem protestanckim,
katolików jest tam bardzo mało, w wiekszości sa to obcokrajowcy.
VIII. MAMONOWO
(Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej)
W styczniu 1994 roku dwie siostry św. Katarzyny z Braniewa rozpoczeły
działalność apostolska w Mamonowie, w dowód wdzieczności za odnalezienie,
w tej miejscowości w 1991 roku, doczesnych szczatków Matki Reginy Protmann.
W latach 1994–1998 siostry dojez dz ały z Braniewa do Mamonowa na soboty
i niedziele. Od listopada 1998 roku mieszkaja tam na stałe. Poczatkowo siostry
uczyły dzieci pacierza i prawd wiary, troszczyły sie o kościół parafialny i liturgie
Mszy św. oraz przygotowanie dzieci, młodziez y i dorosłych do przyjecia sakramentów świetych.
W 1996 roku rozpoczeły takz e udzielanie pomocy charytatywnej. Od tej pory
rozdaja odziez i z ywność, zwłaszcza dzieciom zaniedbanym i głodnym. Do 1998
roku w soboty i niedziele przygotowywały i wydawały około 100 posiłków dla
najbiedniejszych dzieci. W pozostałych dniach tygodnia dzieci otrzymywały posiłki
w szkole.
Od czasu zamieszkania sióstr na stałe w Mamonowie, tzn. od listopada 1998
roku, prowadza one Dom Dziennego Pobytu Dziecka dla najbardziej zaniedbanych
dzieci z klas specjalnych. Przewaz nie 55 dzieci przez cały tydzień, poza lekcjami
szkolnymi, przebywa u sióstr i otrzymuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad
i podwieczorek. Ponadto na sam obiad przychodzi jeszcze dodatkowo 15 i wiecej
dzieci.
Siostry troszcza sie tez o wychowanie moralne i kulturalne dzieci oraz zabiegaja
o zapewnienie im ubrania. Swoja troska obejmuja takz e inne ubogie dzieci oraz
osoby dorosłe, szczególnie samotne i uzalez nione, a jest ich w Mamonowie
i okolicy niemało.
Od 1998 roku jedna z sióstr mieszkajacych w Mamonowie dojez dz a w soboty
i niedziele do sasiedniej parafii — Razdolnoje, oddalonej o 20 km od Mamonowa,
na katechizacje oraz przygotowanie dzieci i dorosłych do przyjecia sakramentów
świetych. W tej parafii nie ma stałego kapłana.
Obecnie w Mamonowie i okolicy pracuja trzy siostry katarzynki.
IX. BIAŁORUŚ
Na Białorusi siostry św. Katarzyny rozpoczeły oficjalnie swoja działalność 14
lutego 1996 roku, w świeto Apostołów Słowian, świetych Cyryla i Metodego.
W tym dniu siostry przybyły do parafii Boz ego Ciała w Krzemienicy (diecezja
grodzieńska) prowadzonej w tym czasie przez ojców zmartwychwstańców. Do
parafii tej nalez y 28 wiosek. Siostry zajmuja sie przede wszystkim katechizacja.
Ucza na miejscu w Krzemienicy i dojez dz aja do kilku punktów katechetycznych.
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Swoje obowiazki spełniaja w duchu charyzmatu Matki Reginy, opiekuja sie wiec
i tu kościołem parafialnym, dbaja o wystrój ołtarzy i estetyke bielizny liturgicznej.
Jedna z sióstr pełni funkcje organistki. Siostry pomagaja tez biednym i wielodzietnym rodzinom oraz ludziom chorym i starszym.
Nieoficjalnie działalność sióstr katarzynek na Białorusi zapoczatkowana została
juz w latach siedemdziesiatych. Realizowała ja wówczas jedna z sióstr, wyjez dz ajaca do tego kraju, by odwiedzić swoja rodzine. Apostołowała ona przede
wszystkim poprzez dostarczanie tamtejszej ludności oraz kapłanom ksiaz ek katolickich i róz nych dewocjonaliów. Dla kapłanów przewoziła tez bielizne liturgiczna
(alby, cingulum, palki, korporały, puryfikaterze itd.). Naraz ała sie przy tym
niejednokrotnie na rozmaite trudności i przykrości zwiazane z przekraczaniem
granicy polsko-radzieckiej.
Ponadto w 1990 i 1991 roku, w okresie wakacji, siostry prowincji polskiej
pomagały w pracy duszpasterskiej i katechetycznej w Vidzach na Białorusi. Ich
wyjazdy zaowocowały powołaniem tubylczym, które przyczyniło sie do objecia
stałej pracy na Białorusi. Siostra ta jest jedna z trzech katarzynek aktualnie tam
pracujacych. Sa tez juz dwa kolejne powołania z Białorusi: jedna nowicjuszka
i jedna postulantka, które odbywaja formacje do z ycia zakonnego w Polsce.

ZAKOŃCZENIE
W tym szczególnym roku łaski beatyfikacji Matki Reginy Protmann prosimy
Boga, aby obdarzył zgromadzenie licznymi, dobrymi powołaniami do słuz by Bogu
i bliźnim oraz odnowił we wszystkich siostrach katarzynkach odwage i radość,
wypływajaca z moz liwości podejmowania nowej pracy misyjnej dla rozwoju
Królestwa Boz ego i dobra całej ludzkości.
Wiemy, z e najlepsza forma realizowania posłannictwa bł. Reginy Protmann jest
kroczenie jej śladami, zgodnie z dewiza z ycia Matki Załoz ycielki, która zawsze,
przed podjeciem kaz dej decyzji, wypowiadała słowa: „JAK BÓG CHCE!”.

GEGENWÄRTIGE AKTIVITÄTEN DES SCHWESTERNORDENS
DER HL. KATHARINA — JUNGFRAU UND MÄRTYRERIN
ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Beitrag wurden die gegenwärtigen Aktivitäten des Schwesternordens der hl.
Katharina — Jungfrau und Märtyrerin beschrieben, gegründet von Regina Protmann
(1552–1613), die vom hl. Vater, Johannes Paul II. 1999 in Warschau selig gesprochen wurde.
Die Aktivitäten des Ordens umfassen neun Länder auf drei Kontinenten.
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Der hier gezeigte Geschichtsabschnitt des Ordens weist darauf hin, dass die Richtungen
der charismatischen Aktivitäten, begonnen von der seligen Regina Protmann, aktuell waren
und weiterhin sind. Sie werden von den Ordensschwestern der hl. Katharina, den geistlichen
Töchtern der Mutter-Gründerin, realisiert, indem sie sich darum bemühen, immer offen auf
„Zeitzeichen” und menschliche Bedürfnisse in allen Lebensbereichen zu sein.

