Założyciele
Zgromadzenia

Pod opieką
Matki Bożej Bolesnej

Zgromadzenie Sióstr Bractwa św. Piusa X zostało założone przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, przy współpracy jego siostry, Matki Marii Gabrieli
Lefebvre.
Arcybiskup, widząc ogromne potrzeby apostolatu,
pragnął powołać do życia żeńskie zgromadzenie zakonne,
które mogłoby wspomagać kapłanów w ich działaniach.
Zwrócił się zatem do swojej rodzonej siostry, która była
misjonarką zgromadzenia Ducha Świętego, aby pomogła
mu w realizacji tego przedsięwzięcia.
Matka Maria Gabriela ofiarnie zaangażowała się
w tworzenie nowego dzieła i w 1973 roku rozpoczęła
formację młodych aspirantek do życia zakonnego, podczas gdy Arcybiskup zredagował Konstytucje nowego
zgromadzenia.

Główną patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Bolesna.
To właśnie Ją założyciele Kongregacji postawili za wzór do
naśladowania dla Sióstr.

Arcybiskup Lefebvre wraz ze swoją siostrą, Matką Marią
Gabrielą (zdjęcie z czasów misji, przed założeniem Bractwa
św. Piusa X)

W dniu 22 września 1974 roku miały miejsce pierwsze
obłóczyny. Ta właśnie data wyznacza początek Zgromadzenia Sióstr Bractwa św. Piusa X.
Dzisiaj Zgromadzenie liczy blisko 200 Sióstr, obecnych
w 29 domach na pięciu kontynentach.

Idąc za przykładem Matki Bożej — trwającej u boku swojego Boskiego Syna, Najwyższego Kapłana — Siostry Bractwa
św. Piusa X ofiarowują swoje życie dla uświęcenia kapłanów
i rozwoju ich apostolatu.

Siostry
Bractwa
św. Piusa X

Arcybiskup Marcel Lefebvre mówił do Sióstr: Jeśli przez
całe życie pragniecie być naprawdę zjednoczone z ofiarą
Mszy św., z ofiarą Krzyża, to dokonacie tego jedynie poprzez
oddanie się w opiekę Matce Bożej Bolesnej.

MILITIA IMMACULATÆ
Rycerstwo Niepokalanej
Tradycyjnej Obserwancji

www.m-i.info/pl
www.militia-immaculatae.org/polski

W służbie
Jezusa Chrystusa

Życie duchowe

Apostolat

Formacja

Zgromadzenie Sióstr Bractwa św. Piusa X łączy życie aktywne z kontemplacyjnym.
Poprzez śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, Siostry ofiarowują się całkowicie Bogu, dla Jego większej chwały i rozprzestrzeniania się Jego Królestwa w duszach.
Każdego dnia Siostry uczestniczą w ofierze Mszy św.
i rozważaniu.
Ponadto modlą się podczas jednogodzinnej adoracji
Najświętszego Sakramentu. Tę godzinę spędzaną przed tabernakulum, ofiarowują jako wynagrodzenie za wszelkie
niegodziwości, czynione przeciwko Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. To także czas modlitwy za księży,
biskupów, papieża i wszystkie osoby konsekrowane.
Siostry odmawiają również modlitwę Kościoła: prymę
(rano), sekstę (w południe) i kompletę (wieczorem) oraz
uczestniczą we wspólnej modlitwie różańcowej. Swoje życie
wewnętrzne wzbogacają także poprzez codzienną lekturę
duchową oraz czytanie Pisma św.

Siostry Bractwa św. Piusa X, niezależnie od tego, jaką
pracę wykonują, naśladują Matkę Bożą Bolesną stojącą pod
Krzyżem. Tym samym — w cichy, ale bardzo konkretny
sposób — uczestniczą w dziele zbawienia.

Do Zgromadzenia może zostać przyjęta każda młoda
aspirantka, w wieku od 18 do 30 lat, o dobrym zdrowiu
fizycznym i psychicznym, przedstawiająca pozytywną
opinię Przełożonego Dystryktu.
Formację rozpoczyna postulat, który trwa sześć
miesięcy i kończy się obłóczynami. Następnie rozpoczyna się okres dwuletniego nowicjatu. Po upływie
tego czasu formacji, nowicjuszka składa pierwsze śluby
w Zgromadzeniu.

Jeśli pierwsze spojrzenie Siostry, za przykładem Najświętszej Maryi Panny, skierowane jest na samego Chrystusa otwiera się przed Siostrą ogromna przestrzeń apostolatu;
najpierw apostolatu modlitwy, a potem działalności jak niepozorna by ona nie była.
Żyjąc wiarą, nic w życiu Siostry nie będzie małe lub nieznaczące, wszystko będzie łaską i uświęci je.
Konstytucje zakonne Sióstr Bractwa św. Piusa X

W ramach apostolatu Siostry podejmują bardzo różnorodne działania, takie jak:
● nauka śpiewu gregoriańskiego,
● pomoc w zakrystii,
● szycie i naprawa szat liturgicznych,
● nauczanie w szkołach podstawowych,
● prowadzenie katechez dla dzieci i młodzieży, m.in.
przygotowujących do przyjęcia sakramentów świętych,
● letnie obozy dla dziewcząt,
● uczestnictwo w stowarzyszeniach maryjnych,
● posługa w domach opieki lub w kuchni przeoratu,
● odwiedzanie osób starszych i chorych — Siostry pomagają im przygotować się na przyjęcie sakramentów świętych.
Siostry poświęcają się również pracy na misjach: w Gabonie i na Dominikanie.
Wszelkie zadania — bez względu na to, czy są skromne
i prozaiczne, czy też bardziej wzniosłe lub prestiżowe — Siostry starają się wykonywać z taką samą miłością i z takim
samym poświęceniem. Zjednoczone z ofiarą Jezusa Chrystusa na wzór Matki Bożej Bolesnej, pragną przyczyniać się do
tego, aby wszystkie dusze znały i kochały Pana Boga.

Dom Generalny Sióstr Bractwa św. Piusa X mieści się we Francji w miejscowości Saint-Michel-en-Brenne. Formacja w nowicjacie w Ruffec odbywa
się w języku francuskim.
Istnieje także możliwość formacji w językach:
angielskim, niemieckim i hiszpańskim, w: Stanach
Zjednoczonych, Niemczech i Argentynie.
Więcej informacji:
www.fsspx.org/en/congregation-sisters-founded-assist-priests-and-pray-them
Jeśli pragniesz służyć Panu Jezusowi jako Siostra Bractwa, zgłoś się do jednego z przeoratów
w Polsce, które znajdują się w: Warszawie, Krakowie, Gdyni i Poznaniu.

