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Poza artykułami na temat Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, zresztą nielicznymi, 

opracowanie Pani Ewy Wieczorek, według mojej wiedzy, jest drugim obszerniejszym wyda-
niem jej życiorysu wraz z misją jaką otrzymała do spełnienia. Pierwszym obszernym opraco-
waniem była książka wydana przez jej spowiednika ks. Dobrzyckiego, opracowana wespół z 
o. Sykstusem Szafrańcem paulinem, pt. Wielkie wezwanie Serca Jezusa do narodu Polskiego, 
Kraków, WAM 1997. Zaznaczam, że życie i posłannictwo Służebnicy Bożej znam możliwie 
dobrze. 

Autorka w swoim opracowaniu oparła się na rękopiśmiennych źródłach Rozali Cela-
kównej, do których należą: Notatki i wspomnienia z życia, Odpowiedzi na pytania do ostat-
niego spowiednika, Listy kierowane do kierownika sumienia, Wyznania z przeżyć wewnętrz-
nych Wszystkie te zapiski pochodzą z lat 1931-1943 czyli z ostatnich 14 lat życia. Wszystko 
inne Rozalia przytacza z pamięci. Należy zaznaczyć, że Służebnica Boża pisze swe wspo-
mnienia i przekazuje swe doświadczenia na polecenie spowiedników, przezwyciężając swe 
opory do pisania. Autorka posługuje się także maszynopisem ks. Władysława Całki redomp-
torysty, jej spowiednika z lat wcześniejszych, p.t. Refleksje nad życiem wewnętrznym Rozalii 
Celakównej. 

Należy stwierdzić, że Autorka, nie związana uczuciowo ze Sługą Bożym jak o. Całka czy 
o. Dobrzycki, dobrze odczytuje zapiski Rozalii i poprawnie je interpretuje. Swoje refleksje na 
ten temat zamknęła w dwóch rozdziałach: Rozalia Celakówna - życie oraz Rozalia Celakówna 
- misja. Jej analizy i wnioski budzą zaufanie; trzyma się bowiem wiernie tekstu przekazanego 
przez służebnicę Boża. Duże znaczenie ma fakt, że autorka, która dogłębnie zapoznała się z 
rękopisami Rozalii, jej wierzy, uznając ją za świątobliwą osobę, bo taki obraz przekazują jej 
rękopisy. Autorka podjęła się także opisu zleconej jej misji przez Jezusa: intronizacji 
Chrystusa Króla. Należy podziwiać Autorkę za odczytanie właściwego rozumienia misji 
Rozali, ukierunkowanej na intronizację Chrystusa Króla i odwagę w napisaniu tego. Należy 
także podziwiać samą Służebnicę Bożą, że mimo olbrzymiego nacisku bardzo cenionego i 
ukochanego spowiednika, zaangażowanego w intronizację Serca Jezusa, nie ugięła się pod 
jego naciskiem, i jednoznacznie broniła tego, co przekazywał jej Pan Jezus. Jest to mocne 
potwierdzenie prawdziwości jej doświadczeń. Na uwagę zasługuje zasygnalizowanie w opar-
ciu o zapiski Rozalii, że intronizacja ta nie dotyczy jedynie narodu polskiego lecz jest posłan-
nictwem dla całego świata oraz, że wydaje się być skierowane przede wszystkim do każdego 
człowieka. 

Do swoich refleksji Autorka dołącza 26 świadectw o wstawiennictwie S.B. Rozalii 
Celakównej. 

Opracowanie jest dobrze napisane i językiem dostępnym dla wszystkich. Może przy-
czynić się do głębszego oraz właściwego poznania Sł. B. Rozalii Celakównej oraz jej misji 
intronizacji Chrystusa Króla, tak w sercach ludzkich jak i w rodzinach, i narodach, i w całym 
świecie. 
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