„Jaki to wielki zaszczyt umierać jako ofiara całopalna czystej miłości, zrodzonej w udręce
Krzyża, w nadmiarze cierpień i mąk... Nasza nieudolność nie pozwala nam pojąć, że jest to
cząstka najszlachetniejsza”.
Maria De Mattias, l. 261.

S. Zofia Zawadzka ASC, po długich cierpieniach powróciła do Domu Ojca w dniu
6 października 2014 roku.
Urodziła się 19 czerwca 1937 roku w miejscowości Kazimierz Biskupi. Na chrzcie św.
otrzymała imię Bolesława. Pochodziła z pobożnej rodziny, w której ukształtowało się jej
powołanie zakonne.
Do Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa wstąpiła 21 listopada 1954 roku
w Bolesławcu. Pierwszą profesję zakonną złożyła 15 sierpnia 1956 roku, a wieczystą
15 sierpnia 1961 roku.
Po ukończeniu Studium Katechetycznego w Krakowie, s. Zofia przez wiele lat
katechizowała w następujących parafiach: w Bolesławcu, św. Bonifacego we Wrocławiu
i w Zgorzelcu oraz w parafii św. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu na Psim Polu. Pracowała
również w kancelarii w parafii św. Antoniego we Wrocławiu na Karłowicach i w parafii św.
Marii Magdaleny w Warszawie.
W latach 1976-1977 przebywała w domu generalnym w Rzymie na kursie języka
włoskiego i kursie duchowości na Gregorianum.
Po powrocie z Rzymu pełniła funkcję mistrzyni postulatu i junioratu. W roku 1979
została mianowana na przełożoną prowincjalną. Jako przełożona prowincjalna służyła
siostrom przez 6 lat. W tym czasie była także mistrzynią junioratu.
Następnie posługiwała jako mistrzyni nowicjatu w domu formacyjnym w Częstochowie.
Kiedy w Polsce powstawało Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, s. Zofia od
1986 do 1988 roku pomagała w tworzeniu się tej wspólnoty. Organizowała i prowadziła
rekolekcje, dni skupienia, spotkania dla dzieci i młodzieży. Całe swoje życie poświęciła
głoszeniu chwały Krwi Chrystusa. Pragnęła, aby jak najwięcej osób poznało i pokochało
Jezusa Chrystusa. Miała duży udział w zakładaniu grup Wspólnoty Krwi Chrystusa
i Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
Wiele razy brała udział w kapitule generalnej i kursach duchowości w Rzymie. Często
pomagała jako tłumaczka. Od roku 1996 do 2002 przebywała w domu generalny, gdzie
służyła jako tłumaczka. Dzięki ofiarnej posłudze s. Zofii, siostry naszej prowincji mogą
korzystać z wielu przetłumaczonych książek i różnych materiałów z naszej duchowości.
Przetłumaczyła również książkę o Matce Lidwinie Sikorze na język włoski. W roku 2002, po
powrocie do Polski posługiwała jako przełożona lokalna we wspólnocie sióstr w Bolesławcu.
Nadal była dyspozycyjna, aby służyć jako tłumaczka. Tę posługę wykonywała chętnie,
z wielka miłością, dokładnością i z radością. S. Zofia była osobą bardzo obowiązkową
i często tłumaczenie kończyła jeszcze przed czasem wyznaczonym. Pomimo swojej choroby
i cierpienia służyła nadal jako tłumaczka prawie do ostatnich dni swojego życia.
Na co dzień doświadczała, że to co po ludzku niemożliwe, staje się z Bożą pomocą
możliwe i proste. Była osobą głębokiej wiary i zawierzenia Bogu.

Siłę do swojej posługi czerpała z codziennego rozważania Słowa Bożego, modlitwy
różańcowej i do Krwi Jezusa Ukrzyżowanego. Miała także nabożeństwo do św. Andrzeja
Boboli.
Przez 60 lat, jako Adoratorka Krwi Chrystusa, s. Zofia swoją modlitwą, pracą,
dyspozycyjnością i ofiarnością aż do ostatnich tygodni życia służyła Bogu i ludziom,
wypraszając dla nich miłosierdzie.
Na koniec życia została zaproszona, aby przejść z Jezusem drogą cierpienia, którą
przeszła z głęboką wiarą, cierpliwie i pogodnie, zgadzając się z wolę Bożą. Wierzyła, że jej
życie i cierpienie ma sens, tak jak sens miało cierpienie Chrystusa. Poprzez swoje cierpienie,
które doświadczała, pragnęła wypraszać zbawienie dla całego Kościoła, Zgromadzenia
i ofiarowała je w intencji nowych powołań.
Złączona z Chrystusem więzami ślubów zakonnych została również złączona z Nim
w krzyżu choroby i w ten sposób „głosiła” orędzie Krwi Chrystusa.
Liturgia pogrzebowa odbyła się 9 października 2014 r. w kościele parafialnym pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Uczestniczyło w niej wiele sióstr
Adoratorek Krwi Chrystusa, siostry elżbietanki, Misjonarki Krwi Chrystusa, Służebnice
Przenajświętszej Krwi Chrystusa, krewni i znajomi. Był także obecny prezydent miasta
Bolesławiec. Eucharystię sprawowało 16 kapłanów. Mszy św. przewodniczył ks. kanonik
Stanisław Kusik, proboszcz parafii, a homilię wygłosił ks. Józef Hupa. Na początku
Eucharystii s. Bożena Hulisz przełożona prowincjalna przedstawiła krótką biografię s. Zofii.
Trumna z ciałem została złożona do grobowca Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa na
cmentarzu w Bolesławcu.
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
Prowincja Wrocław

