Wszystko przez Serce Maryi
na cześć Przenajświętszego Sakramentu

Warszawa, 1 grudnia 2021 r.

Drodzy Przyjaciele naszej Felicjańskiej Rodziny,
Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) zostało założone przez bł. Marię
Angelę Truszkowską w Warszawie 21 listopada 1855 roku, jako odpowiedź na wołanie najbardziej
potrzebujących. Założycielka i pierwsze siostry, formowane w duchu ideałów św. Franciszka pod duchowym
kierownictwem bł. Honorata Koźmińskiego, od początku pragnęły, by przez ich posługę Bóg był bardziej zanany,
kochany i wielbiony. Po kasacie w 1864 r. Zgromadzenie odrodziło się w Krakowie i dynamicznie rozwijało się
w Galicji, a także wśród amerykańskiej Polonii.
W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, dn. 4 października 1922 r. została erygowana trzecia w Polsce
prowincja naszego Zgromadzenia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej – obecnie Matki Bożej
Królowej Polski, jako wotum wdzięczności za powrót felicjanek do Warszawy i przywrócenie Ojczyźnie
niepodległości.
W nadchodzącym 2022 roku obchodzić będziemy 100-lecie istnienia Prowincji. Chcemy nie tylko wspominać
chwalebną przeszłość, ale nade wszystko uwielbiać Boga i dziękować za ogrom udzielonych łask. Pragniemy
dziękować za siostry, które tworzyły i nadal piszą historię naszej Wspólnoty, a także za kapłanów, ojców i braci,
którzy nam towarzyszyli i wciąż towarzyszą, zarówno duchowo, jak i w pełnieniu misji apostolskiej. Naszą
modlitwą obejmujemy także dzieci, młodzież, chorych, wszystkich, których dane nam było przez wieloraką
posługę prowadzić do Boga, także dobroczyńców i całą Rodzinę Felicjańską.
Niech Bóg będzie uwielbiony!
W tym szczególnym czasie dziękczynienia zapraszamy do duchowej łączności z nami, prosimy o modlitwę,
by Rok Jubileuszowy zaowocował w nas wierną i twórczą współpracą z Chrystusem w duchowej odnowie
świata, zgodnie z charyzmatem przekazanym przez naszą błogosławioną Założycielkę.
W imieniu wspólnoty sióstr felicjanek prowincji warszawskiej
s.M. Christella Skwarek
przełożona prowincjalna
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