
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sługa Boża Matka Kolumba Białecka urodziła się 23.08.1838 r. w Jaśniszczach koło 

Tarnopola, w polskiej szlacheckiej rodzinie. Rodzice zapewnili swoim dzieciom dobre 

wychowanie religijne, intelektualne i patriotyczne. Róża, odkrywając w swym sercu powołanie 

do Bożej służby, w dwunastym roku życia złożyła ślub poświecenia się Bogu w życiu 

zakonnym. Droga do realizacji tego postanowienia była trudna. Bóg w swej Opatrzności tak 

pokierował dziejami jej życia, że stała się założycielką nowego Zgromadzenia. 

Formację zakonną odbyła w dominikańskiej wspólnocie sióstr w Nancy we Francji.  

Po złożeniu ślubów zakonnych powróciła do Polski i tutaj pomimo wielu przeciwności, w 1861 

r. założyła w Tarnobrzegu- Wielowsi pierwszy klasztor dominikanek. Czerpiąc z duchowej 

tradycji dominikańskiej, zaszczepiła w swym Zgromadzeniu kult Eucharystii i Matki 

Najświętszej, umiłowanie Liturgii i Pisma Świętego oraz apostolskie zatroskanie o chwałę Bożą 

i zbawienie bliźnich.  

Źródłem mocy dla Matki Kolumby  było ustawiczne jednoczenie się z Jezusem 

Eucharystycznym. Jemu - przez ręce Maryji - składała w darze swoje życie. Od Niego uczyła się 

jak być darem dla innych. Zmarła w opinii świętości 18.03.1887 r. w klasztorze w Tarnobrzegu-

Wielowsi.  

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej na szczeblu diecezjalnym 

został zakończony w 1989 r. w Przemyślu. Po przeprowadzeniu procesu rzymskiego, 

 20.12.2004 r., w Watykanie, odbyła się uroczysta promulgacja Dekretu heroiczności cnót, w 

obecności Świętego Jana Pawła II. Do ogłoszenia Sł. Bożej Matki Kolumby błogosławioną 

potrzebny jest cud dokonany za jej wstawiennictwem. Obecnie będzie badany przypadek 

uzdrowienia młodego mężczyzny. Po zdiagnozowaniu u niego tętniaka mózgu trzy miesiące 
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temu, Siostry podjęły nowennę  przez wstawiennictwo Sł. Bożej Matki Kolumby o łaskę 

uzdrowienia i wypełnienia się Woli Bożej. Niedługo później kolejne badanie tomografem 

komputerowym nie wykazały zmian chorobowych w jego mózgu. Zdumieni lekarze zlecili 

powtórne badania, które potwierdziły brak tętniaka. Sprawa będzie dalej badana przez komisje 

lekarzy i teologów. 

 Pragniemy przybliżyć postać Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej i dlatego 

sprowadziłyśmy z Polski powieść „Na końcu schodów”, autorstwa s. Benedykty Karoliny 

Baumann OP oraz książkę „Czcigodna Sługa Boża Matka Kolumba Białecka” (książka ta 

zawiera życiorys Sługi Bożej oraz Nowennę Eucharystyczną”. Zachęcamy serdecznie do zakupu 

książek aby lepiej poznać Sł. Bożą Matkę Kolumbę Białecką i by stała się naszą bliską 

orędowniczką u Boga w niebie. 

 Dochód ze sprzedaży książek zostanie przeznaczony na potrzeby pracy misyjnej Sióstr 

Dominikanek na Wschodzie.  

Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary i otwarte serca oraz życzymy duchowego 

ubogacenia podczas czytania książek. 

                      Siostry Dominikanki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Na końcu schodów” jest najnowszą książką s. Benedykty 

Karoliny Baumann OP poświęconą Słudze Bożej Matce Kolumbie 

Białeckiej.  

Skąd taki tytuł wyjaśnia Autorka: – Chodzi o sen, jaki miała Matka 

Kolumba jeszcze w nowicjacie. I tu cytat z książki: „Stanęła przed 

ogromnymi schodami. Wiedziała tylko, że musi tam wejść i że ma 

bardzo mało czasu. Były strome, kręte i wyglądały, jakby prowadziły 

donikąd. «Ja nie dam rady tam wejść… Ja się boję” – zdążyła pomyśleć. 

(…) W dłoni trzymała jakiś ważny dokument, który musiał za wszelką 

cenę ocaleć. (...) U góry, na szczycie schodów, zobaczyła kruchą 

sylwetkę. Drogą, bliską, za która tyle lat tęskniła”.  

 

 

 

 

 

 


