„Bądź dzielna w wypełnianiu otrzymanego powołania, przez które kiedyś
połączymy się wszystkie z naszym Oblubieńcem Jezusem, niosąc palmę
zwycięstwa w rękach i śpiewając chwałę Boskiej Krwi”.
Maria De Mattias, l. 257.

S. Stella Żabińska ASC powróciła do Domu Ojca w dniu 18 lipca 2017 roku.
Urodziła się 22 lutego 1933 roku na Antonowszczyźnie, w powiecie Oszmiany,
w województwie wileńskim. 27 lutego tego samego roku została ochrzczona. Na chrzcie św.
otrzymała imię Zofia. Pochodziła z pobożnej rodziny, w której ukształtowało się jej
powołanie zakonne.
Do Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa wstąpiła 8 grudnia 1951 roku
w Bolesławcu. Pierwszą profesję zakonną złożyła 22 sierpnia 1955 roku, a wieczystą
22 sierpnia 1960 roku.
W 1961 roku, s. Stella ukończyła czteroletnie Studium Organistowskie we Wrocławiu,
a w 1963 roku uzyskała dyplom Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej. W tym samym
czasie udzielała nauki gry na fortepianie i akordeonie oraz pracowała jako organistka
w parafii św. Krzyża we Wrocławiu. Następnie w latach 1961-1965 studiowała na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Muzyki Kościelnej na Wydziale Teologicznym.
Po ukończonych studiach, wyjechała na naukę języka włoskiego do Rzymie i przebywała
w domu generalnym
Po powrocie z Rzymu przez 6 lat posługiwała, jako mistrzyni nowicjatu. Podczas
posługi w nowicjacie pracowała w parafii we Lwówku jako organistka. Prowadziła chórek
dziewczęcy i uczyła dzieci gry na pianinie i akordeonie. Kiedy dom nowicjatu został
przeniesiony do Częstochowy, s. Stella przez 3 lata uczyła na Studium Organistowskim i była
organistką w parafii w Rybnej. Kochała muzykę kościelną, dlatego chętnie włączała się
w przygotowywanie oprawy liturgicznej podczas różnych uroczystości parafialnych
i zakonnych.
W 1972 została mianowana przełożoną prowincjalną. Tę posługę pełniła przez 4 lata.
Był to trudny okres wprowadzania zaleceń posoborowych w naszym Zgromadzeniu.
Dostrzegała nowe wyzwania w Kościele, dlatego chętnie kierowała siostry na studia
i uzupełnienie wykształcenia.
Kolejne lata życia zakonnego poświęciła Bogu, służąc we wspólnotach w Łomży,
Genappe (Belgia); gdzie posługiwała wśród chorych i organizowała pomoc charytatywną
w czasie stanu wojennego dla naszej prowincji. W latach 1978-1979 przebywała w domu
generalnym w Rzymie, tłumacząc materiały na Kapitułę Generalną, a następnie brała w niej
udział jako delegatka z polskiej prowincji. Przez 2 lata przebywała we wspólnocie Domu
Macierzystego w Acuto, gdzie tłumaczyła na język polski Historię Zgromadzenia ASC.
Często po latach wracała wspomnieniami do tego okresu, doceniając bogactwo życia każdej
adoratorki we tej wspólnocie. Po powrocie do Polski posługiwała jako tłumaczka we
wspólnocie w Bolesławcu i Częstochowie. W latach 1991-1994 służyła jako sekretarka

prowincjalna, a następnie pracowała w kancelarii parafialnej w Warszawie. Przebywała
również we wspólnocie w Żaganiu i Jeleśni. W 1998 roku została przeniesiona do domu
macierzystego w Bolesławcu, gdzie pozostała do końca swojego życia.
I tu, mimo podeszłego wieku podjęła się tłumaczenia książki: Maria De Mattias
Założycielka, ASC Zeszyt 2. Tę posługę wykonywała chętnie i z radością. Całe swoje życie
poświęciła głoszeniu chwały Krwi Chrystusa. Pragnęła, aby jak najwięcej osób poznało
i pokochało Jezusa Chrystusa. Interesowała się sprawami z życia kraju, Kościoła
i Zgromadzenia. Zawsze starała się być na bieżąco z wiadomościami. Posługiwała się
Internetem, Facebookiem i Skype.
Siostra Stella była osobą pogodną, towarzyską i gościnną. Wrażliwość na piękno
sprawiały, że o rzeczach zwyczajnych opowiadała barwnie i z wielkim zaangażowaniem.
Była siostrą głębokiej wiary i zawierzenia Bogu. W życiu codziennym doświadczała, że to, co
po ludzku jest niemożliwe, z Bożą pomocą staje się realne i proste. Siłę do swojej posługi
czerpała z Eucharystii i codziennego rozważania Słowa Bożego. Nie rozstawała się
z różańcem i koronką do Krwi Chrystusa.
S. Stella przez 66 lat przeżytych jako Adoratorka Krwi Chrystusa, modlitwą i pracą,
służyła Bogu i ludziom, wypraszając zbawienie dla całego świata.
Pod koniec życia została zaproszona, aby przejść z Jezusem drogą cierpienia, które
przyjęła z wiara, poddając się woli Bożej. Po krótkiej chorobie niespodziewanie, odeszła do
Pana, by uczestniczyć w radości paschalnej Baranka.
Liturgia pogrzebowa odbyła się 21 lipca 2017 r. w kościele parafialnym pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Uczestniczyło w niej wiele sióstr Adoratorek Krwi
Chrystusa, rodzina i znajomi. Eucharystię sprawowało 8 kapłanów. Mszy św. przewodniczył
ks. Piotr Kruczyk, a homilię wygłosił o. Marek Skiba OMI. Na początku Eucharystii
s. Bernadetta Pajdzik radna prowincjalna przedstawiła krótką biografię s. Stelli. Trumna
z ciałem została złożona w grobowcu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa na cmentarzu
w Bolesławcu.
Droga siostro Stello, jesteśmy wdzięczne Bogu za Twoje poświęcenie się
dla Zgromadzenia, w którym żyłaś z wielkim oddaniem jako adoratorka – apostołka.
Niech Pan miłosierny, pełen miłości przyjmie Cię do Siebie i napełni tą radością, którą
obdarzałaś innych.

Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
Prowincja Wrocław

