
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Wspomnienie
Siostra Maria Eufemia - Rita Elżbieta Guzikowska urodziła się 12 marca 1935 r. w Zdu-
nach powiat Krotoszyn. Jej rodzicami byli Józef i Teresa z domu Ciesielska. Siostra Maria
miała 3 braci i 2 siostry. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Tech-
nikum Handlowym. Mając 19 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety przy
ul. Łąkowej w Poznaniu. Było to 2 stycznia 1954 r., w pierwszą sobotę miesiąca (dzień
szczególnie poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi) i również w pierwszą sobotę Pan
powołał ją do siebie na ostatnią placówkę - wieczną w niebie.

W czasie obłóczyn, które na-
stąpiły po odbytym postulacie w

dniu 13 lutego 1955 r. według zwy-
czaju zgromadzenia otrzymała
nowe imię zakonne; pierwsze

Maria na cześć Matki Bożej oraz
Eufemia, na cześć św. Eufemii

greckiej męczennicy z przełomu III
i IV wieku. Po odbytym nowicjacie

25 lutego 1956 r. w Poznaniu zło-
żyła Pierwszą Profesję.

W Zgromadzeniu siostra Maria

Eufemia kontynuowała naukę od-
bywając kursy katechetyczne oraz
2 - letnie studium do pracy z oso-

bami niepełnosprawnymi. 30 lipca
1961 r. we Wrocławiu złożyła śluby
wieczyste. Początki jej życia za-
konnego to praca z dziećmi i mło-
dzieżą na stanowisku katechetki w
Łobieszynie (1956 - 60), Pogorzeli
(1960 - 64) i Międzychodzie (1964
- 67). Następnie przez ponad dwa-
dzieścia lat pełniła rolę wycho-
wawczyni i opiekunki w Domu

Pomocy Społecznej dla dzieci nie-
pełnosprawnych - upośledzonych
w Łopiennie (1967 - 89).

Dalsze lata życia zakonnego to
przyjęta w pokorze i poczuciu od-
powiedzialności posługa przeło-
żeńska, którą siostra Maria

Eufemia podejmowała na kolej-
nych placówkach jednocześnie
nadal oddając się pracy kateche-
tycznej 

- w Śremie (1989 - 98), a na-

stępnie w posłudze dla kościoła -
troszczyła się o czystość bielizny
kościelnej oraz podejmowała się
codziennych prac domowych w

Rawiczu (1998 - 2006) i w Osiecz-

nej (29 grudnia 2006 r. aż do likwi-
dacji tej placówki 5 sierpnia 2013

r., którą siostra Maria Eufemia jako
przełożona opuściła ostatnia). 

Ostatnim miejscem posługi -
już na emeryturze był Otyń.

Siostra Maria Eufemia przez

całe życie była bardzo pogodną
osobą o wielkim sercu i ogromnej
cierpliwości. Pan Bóg obdarzył ją
nieustanną pogodą ducha, co

może potwierdzić każdy, kto ją
znał. Cechowała ją głęboka i pełna
ufności wiara - przyjmowała to, co
Pan jej wyznaczył, nigdy nie wy-
wyższając się nad innych, szcze-
gólnie ważny był dla niej ślub
posłuszeństwa zakonnego. Każ-

dego przyjmowała z serdeczno-
ścią i uśmiechem, każdy był dla
niej ważny, każdemu służyła po-
mocą i dobrą radą. Była siostrą
rozmodloną, często można było ją
spotkać modlącą się w kaplicy czy
kościele. Miała szczególne nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego i
Matki Bożej, a do świętych zwra-
cała się z ufnością o wstawiennic-
two. W ciągu dnia wielokrotnie
słychać było jak odmawiała krótkie
Akty Strzeliste, m. in. "O mój Jezu

Miłosierdzia", "Panie Jezu mój, jam
jest sługa Twój, miej mnie zawsze
w swej świętej opiece". Nie rozsta-
wała się z różańcem, który był dla
niej "lekarstwem na każdą cho-
robę". Mieszkańcy Osiecznej i oko-
licy często byli przez nią
obdarowywani "tabletkami na

serce" - w pudełkach po lekar-
stwach siostra umieszczała róża-
niec oraz obrazek z Panem

Jezusem i tekstem Koronki do Mi-

łosierdzia Bożego. Rozdawała róż-
nym osobom Cudowne Medaliki i

święte obrazki. Świętemu Józefowi
powierzała troskę o sprawy finan-
sowe domu. Sama opowiadała jak
Święty Patron przyszedł Siostrom
z pomocą, gdy sporą sumę pienię-
dzy przeznaczyła na leki dla po-
trzebującej kobiety. Tego samego

dnia, gdy uszła zaledwie kilka kro-
ków dzielących aptekę z bankiem
na osieckim rynku, z banku wy-

szedł nieznany pan i wręczył jej ko-
pertę z pieniędzmi na utrzymanie

domu i pomoc dla potrzebujących.
Wiernym uczestniczącym w osiec-
kim klasztorze we mszy, podczas

której odbyło się pożegnanie Sióstr
Elżbietanek, które w sierpniu

2013r. opuszczały Osieczną, za-
padła w pamięci scena, gdy sios-
tra Maria Eufemia oddała kwiatek,
który otrzymała od ministrantów

niepełnosprawnej dziewczynie sie-
dzącej na wózku inwalidzkim. Był
to bardzo wzruszający dla wszyst-
kich moment. W każdym człowieku
widziała dziecko Boże. Pewnego
dnia proboszcz parafii rawickiej

minął wychodzącego z domu sióstr
bezdomnego niosącego ze sobą
pożywienie. Gdy siostra Maria Eu-
femia otwarła drzwi furty zaraz
oznajmiła księdzu z wielką rado-
ścią "dziś Pan Jezus nas odwie-

dził".
Nikt nie spodziewał się, że cho-

roba tak szybko ją zabierze. Sios-
try, rodzina i przyjaciele modlili się
o jej zdrowie - o ile taka będzie
wola Boża, ale okazało się, że Pan
Bóg miał wobec niej inne plany.
Zmarła w szpitalu w Nowej Soli, w
nocy 7 lutego 2015 r., w 59. roku

profesji zakonnej. Msza i liturgia

pogrzebowa odbyła się 11 lutego
(we wspomnienie Matki Bożej z
Lourdes) w kościele pw. Chrystusa
Króla i Zwiastowania NMP w Ra-

wiczu. W pogrzebie uczestniczyły
bardzo licznie zgromadzone sios-

try elżbietanki, pięciu kapłanów

oraz rodzina i przyjaciele zmarłej.
Kapłani dawali piękne świadectwa
świątobliwego życia śp. siostry
Marii Eufemii. Również siostry i
osoby, które miały szczęście znać
ją blisko są przekonane o święto-
ści jej życia i o tym, że może ona
wstawiać się za nami u tronu Bo-

żego. Ciało śp. siostry Marii Eufe-
mii spoczęło na miejscowym

cmentarzu parafialnym.

MATEUSZ NOWACKI

W niedzielę 22 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w

Osiecznej odbył się XXI Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza

Miasta i Gminy Osieczna. Wystartowało pięć drużyn: dwie z

Osiecznej i po jednej z: Kąkolewa, Krzemieniewa i Włoszakowic.

Po zaciętych meczach ustaliły się następujące wyniki: I miejsce -

Osieczna I, II miejsce Krzemieniewo, III miejsce - Kąkolewo, IV

miejsce - Włoszakowice, V miejsce - Osieczna II. Królem strzel-

ców został Tomasz Kaczmarek z Krzemieniewa z wynikiem 9 bra-

mek. Najlepszym bramkarzem został Paweł Woźniak z drużyny

Osieczna I. Warto wspomnieć, że w tym roku wprowadzono do

regulaminu zapis, że każdy z zawodników, który użyje niecenzu-

ralnego słowa zostanie wyeliminowany z gry. Pomysł spodobał

się piłkarzom z Włoszakowic, którzy postanowili również wpro-

wadzić do swego regulaminu to novum.


