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Leokadia Grajkowska

Matka Maria Karłowska 
– błogosławiona z Pałuk

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono życie i działalność błogosławionej Marii Karłow-
skiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Zadaniem 
sióstr jest opieka nad moralnie słabymi dziewczętami i kobietami oraz osobami po-
stępującymi nieetycznie.

SŁOWA KLUCZOWE: Maria Karłowska, Jabłonowo Pomorskie, pasterki, Zgromadzenie Sióstr Pasterek 
od Opatrzności Bożej.

„Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu,
który chce ci pomóc, bo jest dobry;
i umie – bo jest mądry;
i może, bo jest wszechmocny”
                                 Maria Karłowska

W Wielkim Księstwie Poznańskim utworzonym w 1815 r. na Kongresie 
Wiedeńskim rząd pruski prowadził germanizację Polaków i walkę z Kościo-
łem. W pierwszym etapie sekularyzowano klasztory, między innymi cyster-
sów w Wągrowcu. Dążono także do zlikwidowania archidiecezji gnieźnień-
skiej i nowopowstałej archidiecezji poznańskiej połączonych unią personalną 
oraz włączenia ich do arcybiskupstwa berlińskiego. Konflikty narastały coraz 
bardziej, między innymi zaborca nie wyrażał zgody na działalność organi-
zacji kościelnych i  utworzenie liceum teologicznego o  polskim charakterze. 
Po  zjednoczeniu Niemiec w  1870 r. próbowano podporządkować Kościół 
władzy świeckiej. Prześladowano ludność za przyznawanie się do narodowo-
ści polskiej i przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, nastał tzw. „kul-
turkampf ”. W  latach 1873-1888 zamknięte zostały seminaria w  Poznaniu 
– kurs teoretyczny i Gnieźnie – kurs praktyczny. Alumni kontynuowali naukę 
między innymi w Pradze lub Rzymie, jeśli w innych miastach, to zawsze poza 
terytorium Prus. Zelżenie antypolskiej i antykatolickiej polityki nastąpiło do-
piero w 1887 r. Przyczynił się do tego papież Leon XIII, który pertraktował 
w tej sprawie z władzami pruskimi. 
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Jednocześnie następował rozwój przemysłu i  znaczny wzrost urbanizacji 
Wielkopolski, przede wszystkim Poznania. Do nowych fabryk przyjmowano 
do pracy fizycznej kobiety i słabo je wynagradzano. Brak było odpowiedniej ilo-
ści mieszkań. Chorymi i coraz liczniejszą rzeszą ubogich opiekowały się siostry 
szarytki i elżbietanki z jedynych zgromadzeń zakonnych żeńskich, jakie wówczas 
działały w Poznaniu. Nie były one jednak w stanie pomóc stale rosnącej liczbie 
zaniedbanych moralnie dziewczyn. Podjęły się tego siostry pasterki z  nowego 
zgromadzenia założonego przez błogosławioną Marię Karłowską.   

Życie Marii Karłowskiej związane jest z ziemią pałucką. Jej dziadek Teo-
dor Dembiński był ostatnim polskim landratem powiatu wągrowieckiego. 

W Wągrowcu urodziła się w 1825 r. Eugenia Dembińska, córka Teodora. 

matka maRia kaRŁowska – bŁogosŁawiona z paŁuk

Ryc. 1. Dziadkowie bł. Marii Karłowskiej (Archiwum Domu Generalnego 
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim).

Ryc. 2. Wpis do księgi chrztów Parafii pw. św. Jakuba w Wągrowcu – Eugenia 
Dembińska (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie).
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W 1844 r. Eugenia wyszła za mąż za Mateusza Karłowskiego, urodzonego 
w 1821 r. w Dobieszewie. Ślub wzięli w kościele parafialnym w Panigrodzu. 

        

Ryc. 3. Rodzice bł. Marii Karłowskiej (Archiwum Domu Generalnego Sióstr 
Pasterek…).

4 września 1865 r. we wsi Słupówka, obecnie zwanej Karłowo na terenie 
parafii smoguleckiej urodziło się jedenaste ich dziecko. Na chrzcie świętym 
w  kościele parafialnym w  Smogulcu 8 października 1865 r. córce nadano 
imiona: Maria Rozalia Leonarda. Maria od najmłodszych lat chętnie uczest-
niczyła w  odmawianiu wspólnych rodzinnych modlitw i  Mszach świętych 
w smoguleckim kościele. W 1870 r. rodzice sprzedali podupadający majątek 
i przenieśli się do Poznania. Maria i starszy od niej o dwa lata brat Zdzisław 
przebywali w Grąbkowie (powiat rawicki) u najstarszego swojego brata Le-
ona. Do rodziców Maria wróciła w okresie przygotowywania się do przyjęcia 
pierwszej komunii świętej. 

W Poznaniu rozpoczęła naukę w polskiej szkole katolickiej dla dziewcząt. 
Po śmierci rodziców w 1882 r. Maria, za namową rodzeństwa, zrezygnowała 
z jej ukończenia i pojechała do Berlina uczyć się kroju i szycia. Od kilkunastu 
lat jej starsza o siedemnaście lat siostra Wanda prowadziła w Poznaniu pra-
cownię bieliźniarską. W Berlinie Maria zapoznała się z działalnością Instytu-
tu Dobrego Pasterza zajmującego się rehabilitacją kobiet. Po powrocie Marii 
do Poznania w zakładzie utworzono dodatkowo dział krawiecki. Zatrudnia-
no tylko polskie katoliczki, które zajmowały się także szyciem i haftowaniem 
szat liturgicznych, chorągwi kościelnych i sztandarów. W czasie pracy przy-
szła błogosławiona prowadziła modlitwy i  śpiewanie pieśni religijnych oraz 

Leokadia gRaJkowska
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w dyskretny sposób katechizowała i wychowywała, toteż często zdarzało się, 
że przysyłano tam dziewczęta sprawiające trudności wychowawcze, a pocho-
dzące z zamożnych rodzin. Swoją wiedzę religijną Maria czerpała z książek 
o  tematyce teologicznej i  żywotów świętych. W  czasie wakacji spędzanych 
u siostry Heleny w Będzitowie na Kujawach przeczytała książkę poświęconą 
świętej Marii Magdalenie. Prawdopodobnie lektura ta uformowała jej ducho-
wość i nadała kierunek przyszłej działalności apostolskiej. Ponadto w czasie 
pobytu w Będzitowie często uczęszczała do świątyni pod wezwaniem świętej 
Marii Magdaleny w Lisewie Kościelnym, co być może jeszcze bardziej wpły-
nęło na jej przyszłą działalność. Wspomniana siostra Marii, Helena, po śmier-
ci swego męża Erazma Trzebińskiego zamieszkała w Żninie i tam zmarła. 

Powołanie do poświęcenie swego życia zagubionym moralnie dziewczy-
nom rozpoczęło się w  listopadzie 1892 r., kiedy Maria przypadkowo trafiła 
do domu ubogiego krawca, prowadzącego tajny dom publiczny. Spotkała tam 
prostytutkę, która prosiła ją o pomoc. Postanowiła wówczas zająć się ich wy-
chowaniem i  nawróceniem. Wkrótce zaopiekowała się prawie stu pięćdzie-
sięcioma dziewczętami, ucząc je katechizmu i nakłaniając do poprawy życia. 
Początkowo spotykała się z nimi w bramach kamienic, korytarzach, na cmenta-
rzach i tym podobnych miejscach. Odwiedzała także młode kobiety przebywają-
ce w miejskim szpitalu na oddziale chorób wenerycznych. Potrafiła wpływać na 
ich życie, radząc rzucić się jak Magdalena do stóp Jezusowych, aby jak ona doznać 
miłosierdzia bez granic1. Jedna z wychowanek po latach wspominała: Maria z we-
sołością łączyła głęboką pobożność. Umiała zachęcić do pewnych praktyk religijnych, jak 
śpiewanie pieśni, godzinek i innych modlitw, co na owe czasy było wśród inteligencji 
rzeczą mniej przyjętą. Pokochałam Marię głównie dla Jej serdecznej miłości bliźnie-
go, która objawiała się w wyrozumiałości i w chęci pomagania duszom wątpiącym, 
błądzącym lub nawet z dala od Boga stojącym. Toteż lgnęły do Niej serca uczących 
się dziewcząt2. Poszukiwała mieszkań dla swoich podopiecznych, ale nawet jak 
udało się je znaleźć, to wkrótce musiały je opuścić, bo często sąsiedzi sprzeci-
wiali się pobytowi w nim dziewcząt notowanych w policji.

Działalność Marii Karłowskiej uzyskała poparcie arcybiskupa księdza Flo-
riana Stablewskiego, dzięki jego pomocy otworzyła Zakład Dobrego Pasterza. 
Do współpracy zgłosiło się kilka mieszczek poznańskich. Młode kobiety, któ-
re porzuciły proceder przyjęte do zakładu chętnie pozwalały sobą kierować, nie 
wolno im było jednak opuszczać domu. O jego działalności wiedziała pruska 
policja, toteż często funkcjonariusze sami przyprowadzali do zakładu zabrane 
z  ulicy prostytutki - przestępczynie. Wobec nich były stosowane ostrzejsze 
przepisy niż wobec kobiet, które przyszły tutaj z własnej woli, toteż niektóre 
z nich uciekały i powracały do dawnego zawodu. Każda wychowanka otrzy-
mywała mundurek, czepek i bieliznę zakładową oraz przyjmowała nowe imię 

1 Rady i zalecenia moralne S.B. Marii Karłowskiej, opr. o. Jerzy Mrówczyński, Rzym 1987, s. 33.
2 G. Dobrska, Siła wezwania, życie i dzieło błogosławionej Matki Marii Karłowskiej założy-

cielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej 1865-1935, Pelplin 2002, s. 14.

matka maRia kaRŁowska – bŁogosŁawiona z paŁuk
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na znak zerwania z dawnym życiem. Podlegały stałemu nadzorowi, dzień wy-
pełniała im modlitwa, praca ręczna, nauka religii i śpiewu, posiłki i rekreacja. 
W dni wolne od pracy więcej czasu spędzały na powietrzu, uprawiając gimna-
stykę i gry ruchowe.

 Główną podstawą resocjalizacji była praca i katechizacja. W każdej z wy-
chowanek starano się odkryć szczególne uzdolnienia oraz zainteresowania 
i zgodnie z nimi przydzielać pracę. Nie wolno było stosować kar, toteż siostry 
wychowywały poprzez dawanie przykładu własnym życiem: miłością, dobro-
cią, cierpliwością i  uczeniem, jak należy prawdziwie kochać innych. Z  każ-
dą przybyłą dziewczyną Maria Karłowska prowadziła indywidualne rozmowy 
mające zachęcić do zmiany sposobu życia. Chwaliła za posłuszeństwo i do-
brze wykonaną pracę, bo jest ona fundamentem życia i nawracania3.  Zdarzało 
się, że niektóre wychowanki celowo usiłowały sprowokować siostry do gwał-
townych zachowań. Przykładem postępowania pasterek w  takich sytuacjach 
jest zdarzenie opisane przez jedną z nich: w  czasie pracy w ogrodzie jedna 
z  dziewcząt oświadczyła, że nie będzie pracować i  rzuciła łopatę o  ziemię. 
Obserwowała to Maria Karłowska, która schyliła się w milczeniu, ujęła łopa-
tę i  zaczęła spokojnie kopać. Speszona wychowanka, zupełnie wytrącona z  rów-
nowagi, przypatrywała się przez chwilę, a potem przeprosiła z płaczem i wróciła 
do przerwanej pracy4. Założycielka pasterek uważała, że dobre wywiązanie się 
z  obowiązków przygotuje wychowanki do życia w  społeczeństwie i  zapew-
ni im możliwość utrzymania się z pracy własnych rąk. Wiele z nich osobi-
ście przygotowywała do spowiedzi, przy czym nie wywierała na nich żadne-
go przymusu do jej odprawienia. Dla ułatwienia odbycia sakramentu pokuty 
opracowała dla swoich podopiecznych podręczniki do rachunku sumienia. 

W 1895 r. hrabianka Aniela Potulicka ofiarowała zakładowi gospodarstwo 
rolne w Winiarach pod Poznaniem, a kilka lat później wybudowała obszerny 
budynek dla wychowanek. Kierowniczką zakładu mianowano Marię Karłow-
ską, która w 1896 r. wraz z pierwszymi siostrami założyła habit wzorowany na 
strojach zakonów klauzurowych. Według relacji księdza Kazimierza Karłow-
skiego, bratanka Marii, pojechała ubrana we własnoręcznie uszyty habit do 
komisariatu policji i oświadczyła: nie mogę proszę pana inaczej pracować wśród 
tych kobiet, o czym pan dobrze wie, jak tylko przystrojona w taki strój. Wtedy moja 
praca odniesie sukces5. Komisarz zgodził się z nią, że jest to mundur, dzięki któ-
remu wzrośnie jej powaga u dziewcząt, ponieważ mają one wpojony szacunek 
dla umundurowania. Po wizycie u komisarza – relacjonuje dalej ksiądz Kazi-
mierz - pojechała do arcybiskupa Floriana Stablewskiego, który rozweselony 

3 Rady i zalecenia moralne S.B. Marii Karłowskiej, s. 39.
4 A. Narzymska, Szukając zaginionej. Błogosławiona Maria Karłowska założycielka Zgroma-

dzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (1865-1935), szkic biograficzny – duchowość – 
dzieło wychowawcze, Ząbki 1997, s. 69.  

5 W. Rozynkowski, G. Dobrska, Może i tobie Bóg udzieli łaski, o bł. Marii Karłowskiej, Toruń 
2005, s. 52.
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tym niespodziewanym zdarzeniem, otworzył swoje ramiona i wesołym i podnio-
słym głosem dał swe zezwolenie i błogosławieństwo. Był mile zaskoczony, że pre-
zydent policji nie robił trudności, bo przecież w ten sposób zaczynało istnieć nowe 
polskie zgromadzenie zakonne6. W 1902 r. Maria i siedem sióstr złożyło śluby 
wieczyste: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz dodatkowy czwarty ślub: 
poświęcenia się pracy nad kobietami uwikłanymi w niemoralność. Siedem lat 
później Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej zostało uzna-
ne przez biskupa Edwarda Likowskiego za diecezjalną instytucję praw-
no – kościelną. Przyjęło regułę świętego Augustyna, a Konstytucje zostały 
opracowane na postawie kongregacji Sióstr Matki Boskiej Miłosiernej 
założonej w XVII wieku we Francji. Ostatecznie siostry pasterki zatwierdzo-
ne zostały w 1928 r. przez prymasa kardynała Augusta Hlonda. 

Ryc. 4. Bł. Maria Karłowska (Archiwum Domu Generalnego Sióstr Pasterek…).

6 Ibidem, s. 53-54.

matka maRia kaRŁowska – bŁogosŁawiona z paŁuk
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Dewizą zgromadzenia są słowa Jezusa: Szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19,10). 
Kanonicznie Stolica Apostolska zatwierdziła Zgromadzenie Sióstr Pasterek 
od Opatrzności Bożej 24 maja 1967 r.  

Maria Karłowska bardzo starannie przygotowywała kandydatki do życia 
zakonnego. Okres postulatu uważała za szkołą świętą. Do jednej z postulantek 
napisała: I  ja miłująca was matka pasterka widzę w postulacie skarb i nadzieję 
zgromadzenia. Obyście tylko wszystkie wzrastały w łasce i gorącej miłości do powoła-
nia naszego i wiernie odpowiedziały zamiarom Boskiej Opatrzności7. Postulat trwał 
jeden rok i poprzedzony był trzydniowymi rekolekcjami, po których kandydatka 
odprawiała spowiedź generalną. Przed przyjęciem po tej spowiedzi komunii świę-
tej otrzymywała biały welonik i pelerynkę – symbol oczyszczenia się z grzechów 
światowych. Strój ten nosiła do obłóczyn. W okresie postulatu kandydatka zapo-
znawała się ze zwyczajami i Konstytucjami zgromadzenia oraz uzupełniała podsta-
wy wiary chrześcijańskiej. Po pomyślnym odbyciu postulatu odbywała pięciodnio-
we rekolekcje, a po spowiedzi zdawała egzamin kanoniczny przed biskupem lub 
jego delegatem. Celem egzaminu było ostateczne świadome wstąpienie kan-
dydatki do zgromadzenia. Kończył się on obłóczynami, czyli oficjalnym roz-
poczęciem życia zakonnego. Następnie kandydatka przez dwa lata odbywa-
ła nowicjat uważany przez Założycielkę za szkołę cnót wszelkich. Nowicjuszka 
powinna doskonalić się w pokorze, posłuszeństwie, umartwieniu i gorliwości 
w poświęceniu siebie Bogu, ponieważ owocem nowicjatu ma być ofiarowa-
nie własnej woli Bogu. Ten okres spędzała w domu oddzielonym od osób po 
profesji. Dużo czasu poświęcić powinna lekturze Pisma Świętego i literaturze 
ascetycznej. W drugim roku zapoznawała się z pracą właściwą zgromadzeniu. 
Za formację duchową nowicjuszek odpowiedzialna była mistrzyni, której 
zadaniem było przezwyciężenie zniechęcenia w pracy nad wyrobieniem trud-
nych nieraz w kierownictwie charakterów8. Nowicjat kończył się rekolekcjami, 
po których składane były śluby czasowe. Powinny one stać się podstawą doj-
rzałości duchowej i dążenia do osiągnięcia doskonałości. Kandydatka stawała 
się teraz pełnoprawnym członkiem zgromadzenia. Po upływie kilku lat skła-
dała profesję wieczystą. 

Matka Maria Karłowska uważała, że zasadniczym środkiem wewnętrz-
nego rozwoju siostry pasterki jest praca. Jest ona bowiem zarówno źródłem 
uświęcenia i  utrzymania. Według niej praca jest formą pokuty i  obowiązku 
człowieka po grzechu pierworodnym. Wzorem pracy dla pasterek jest Jezus pra-
cujący nad zbawieniem świata. Praca ma trzy wymiary: fizyczny, umysłowy i du-
chowy. Podstawą życia sióstr powinna być praca ręczna, która jest środkiem we-
wnętrznego rozwoju, uczy wytrwałości i  cierpliwości. Praca umysłowa pasterki 
powinna rozwijać jej zdolności i umiejętności. Jako przykład podaje naukę śpie-
wu, która uszlachetnia, a nawet w pewien sposób kształci i wychowuje, bo dzię-

7 S. Suwiński, Duchowość sióstr pasterek, Pelplin 2002, s. 153.
8 Ibidem,  s. 161.
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ki niej najskuteczniej zabezpieczyć można i odwieść młodych od zabaw grubiańskich 
i zdrożnych9.  Praca duchowa zwana przez Marię Karłowską wewnętrzną jest 
darem modlitwy, która ma towarzyszyć każdej siostrze w czasie pracy fizycz-
nej i umysłowej. Zalicza do niej także cierpienia duchowe. 

Błogosławiona Maria Karłowska uważała, że najwznioślejszym zadaniem, 
do którego Bóg może powołać człowieka, jest nawracanie grzeszących, toteż 
siostry pasterki powinny starać się, aby duszom wychowanek przywrócić utra-
cone piękno. Środkami ułatwiającymi sprostanie powołaniu są: pokora, kar-
ność, umartwienie, posłuszeństwo, milczenie i praca. Zjednoczenie z Bogiem 
i jednocześnie oddawanie Mu czci osiąga się dzięki modlitwie, toteż zachęca-
ła, aby obok modlitwy wspólnotowej każda siostra odprawiała modlitwy pry-
watne. Zachęcała je też do częstego prywatnego nawiedzania Najświętszego 
Sakramentu. Ponieważ szczególną rolę w wychowaniu podopiecznych odgry-
wa praca, toteż założycielka pasterek zwracała uwagę, aby siostry tak kształto-
wały osobowość wychowanek, żeby one zrozumiały, że jest ona obowiązkiem 
i pożytkiem. Praca powinna być szkołą praktyczną, aby można było z życia 
leniwego i grzesznego przejść do życia czystego i oddanego Bogu. 

W 1906 r. Maria Karłowska objęła pomariawicki przytułek dla dziewcząt 
w Wiktorynie pod Lublinem. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej za-
łożyła nowe domy w Toruniu, Topolnie i Pniewitem na Pomorzu oraz Ro-
manowie i Łodzi, Dębowej Łące i Jabłonowie Pomorskim, gdzie utworzono 
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. 

Ryc. 5. Zamek w Jabłonowie Pomorskim - siedziba Domu Generalnego Zgro-
madzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Sanktuarium bł. Matki Marii 
Karłowskiej (Archiwum Domu Generalnego Sióstr Pasterek…).

9 Ibidem, s. 232.
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W Lublinie powstał samodzielny oddział dla zdeprawowanych dziewczy-
nek mających od 8 do 14 lat. Siostry opiekowały się także chorymi wenerycz-
nie w szpitalach miejskich w Toruniu i Łodzi. 

Matka Karłowska zainicjowała też powstanie w Poznaniu zakładu dla mo-
ralnie zaniedbanych chłopców, mówiła o nich zgubione a odnalezione baranki 
i biedni pokutnicy10. Z powodu braku wychowawców i  środków finansowych 
musiał on zostać zamknięty. Przebywali w nim chłopcy od 12 – 16 roku życia 
przyprowadzani przez rodzinę lub policjantów. Opiekował się nimi brat Kazi-
mierz z Zakonu Szpitalnego świętego Jana Bożego (bonifratrzy) z Wrocławia 
wraz z pomocnikiem. Chłopcy uczyli się pracy i modlitwy oraz przestrzegania 
porządku. Wobec nich stosowano zasady wychowawcze wypracowane przez 
świętego Jana Bosko. Pomimo krótkiego okresu działania zakładu Matka 
zdołała skierować na uczciwą drogę i zachęcić do pracy 16 wychowanków. 

Założycielka na utrzymanie domów nie otrzymywała żadnych dotacji, 
a niewielkie gospodarstwa rolne należące do zgromadzenia nie dawały wystar-
czających dochodów, dlatego siostry i  ich wychowanki musiały utrzymywać się 
z pracy własnych rąk: hodowli zwierząt gospodarskich, wypieków ciastek i tortów 
na zamówienie oraz cukierków, herbatników i sucharków w fabryczce w Pniewi-
tem, a także wikliniarstwa, plecionkarstwa, przędzenia, tkania i nawet szewstwa 
dla  własnych potrzeb. Matka Maria zapoczątkowała także w domach zgroma-
dzenia szycie i haftowanie szat liturgicznych. Instruktorkami w nauczaniu i wycho-
wywaniu podopiecznych były siostry pasterki. W Jabłonowie założyła Wspólnotę 
Pomocnic p. w. Świętego Michała Archanioła, jej członkinie miały pomagać 
w opiece nad dziewczętami w zaprojektowanej tam szkole gospodarczej.

Za swoją działalność społeczną Matka Maria Karłowska otrzymała 
w 1928 r. Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Zmarła w opinii świętości 24 marca 1935 r. Została pochowana w grobow-
cu pod prezbiterium kaplicy Domu Generalnego w Jabłonowie Pomorskim. 
W dniu 6 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 
i w czasie homilii pod Wielką Krokwią w Zakopanem o niej i albertynce Ma-
rii Bernardynie Jabłońskiej między innymi powiedział: ujawniły One w pełni 
godność kobiety i wielkość jej powołania. Objawiły ów geniusz kobiety, który prze-
jawia się w głębokiej wrażliwości na ludzkie cierpienie, w delikatności, otwarciu 
i gotowości do pomocy, i w innych zaletach ducha właściwych kobiecemu sercu11. 

Kult błogosławionej Matki Marii Karłowskiej rozpoczął się z chwilą jej śmier-
ci. Wiele jej wychowanek i członków ich rodzin oraz inne osoby doznawały za jej 
pośrednictwem szczególnych łask duchowych i uzdrowień. Jest przede wszystkim 
orędowniczką w trudnych powrotach i pojednaniach, między innymi: przywraca 
wiarę, łączy zwaśnionych małżonków i rodziny, uwalnia od nałogów.

10 J. Stabińska, Bardzo umiłowała. Matka Maria Karłowska założycielka Zgromadzenia Sióstr 
Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo Pomorskie 1986, s. 97.

11 V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Olsztyn 1997, s. 124.
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Dzieło błogosławionej Matki Marii Karłowskiej jest kontynuowane 
do dnia dzisiejszego. Siostry pasterki działają w 28 klasztorach w Polsce oraz 
w dwóch placówkach misyjnych w Kazachstanie i domu zakonnym przy In-
stytucie Świętego Michała Archanioła w Rzymie. Prowadzą domy opiekuń-
czo-wychowawcze dla dziewcząt i  kobiet niedostosowanych społecznie, za-
niedbanych moralnie i uwikłanych w narkomanię, przygotowując je do samo-
dzielnego życia. Najmłodsze wychowanki mogą ukończyć gimnazjum, a star-
sze zdobyć zawód. W schroniskach udzielają pomocy samotnym matkom i ich 
dzieciom, prowadzą świetlice środowiskowe dla dzieci, opiekują się chorymi 
w szpitalu i zakładzie opiekuńczo-leczniczym, uczestniczą w apostolstwie li-
turgicznym w więzieniach dla kobiet. Są katechetkami, organistkami i zakry-
stiankami w parafiach, animatorkami i rekolekcjonistkami oazowymi, zajmu-
ją się działalnością charytatywną. Wypiekają komunikanty i opłatki wigilijne 
oraz haftują szaty liturgiczne. 
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Summary

Mother Maria Karłowska – blessed from Pałuki

Maria Karłowska was born in 1865 in Słupówka villgage (now called 
Karłowo, included in Smogulecka parish). Five years later her parents sold 
their declining property and they moved to Poznań. After her parents’ death 
(in  1882), Maria left school and went to Berlin, where she wanted to stu-
dy cut and sewing. Her sister, who was 17 years older than Maria had linen 
workshop in Poznań. When Maria came back to Poland, her sister opened 
new sartorial department. 

In 1892 Maria met prostitute, who was asking her for help. From that 
moment, she decided to sacrifice her life for those women, who were lost in 
their immoral lives. She wanted to help them and proselytize them. After she 
had been given the permission from archbishop priest Florian Sablewski, she 
opened the Good Shepard Institution (Institute). In 1895 she received a farm 
in  Winiary (near Poznań) from countess Aniela Potulicka for her institu-
tion. Several years later the countess built huge building for alumni. A matron 
of  the institution was Maria Karłowska, who created a status of her institu-
tion (in 1896). She also decided that her and other assistants should wear the 
same uniforms, which were similar to habits of enclosed orders.

In 1902 Maria and seven sisters took a vow: a vow of celibacy, poverty and 
obedience. Seven years later, Sisters Shepherdess Assembly of God Providence 
was institutionalized. In 1984 Holy See approved the assembly. After World 
War I, Maria Karłowska estabilished new houses in: Toruń, Topolewo (on Po-
merania), Romanów, Lublin, Pniewity, Dębowa Łąka, and Jabłonów Pomor-
ski (where General House was estabilished). In 1928 Maria Karłowska rece-
ived the Golden Cross of Merit from the Polish President. She died in  1935 
and everyone believed that she was a saint. She was buried in the  tomb under 
presbytery of the General House chapel. On 6th June 1997, pope John Paul II 
announced her blessed.
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