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Siostra MARIA TRONCATTI 

Dla wielu była lekarzem ciała i duszy, mostem łączącym rdzennych mieszkańców 

ekwadorskiej selwy1 z kolonistami. Napis na białym krzyżu na grobie s. Marii Troncatti 

streścił jej życie w słowach: Niezrównany świadek dobroci Chrystusa. 

 

Korzenie 

Maria Benvenuta Troncatti urodziła się 16 lutego 1883 r. w małej wiosce Pisogneto di 

Corteno we Włoszech. Już następnego dnia, niesiona przez rodziców, znalazła się po raz 

pierwszy w progach kościoła parafialnego, aby otrzymać sakrament chrztu świętego,  

w którym zakorzeniło się jej powołanie do życia konsekrowanego. 

Rodzice, Giacomo Troncatti i Maria Rodondi, pochowali już ośmioro ze swoich dzieci, 

zmarłych niedługo po narodzeniu. Kolejnym swoim potomkom przekazali to, co było ich 

codziennością: prostą, ale głęboką wiarę oraz solidną pracę. Choć rodzina nie mogła 

poszczycić się bogactwem, to jednak posiadała dom, a także duże pastwiska w Alpach, 

gdzie każdego lata Maria spędzała czas na wypasaniu owiec. Pracowała ze swoim ojcem  

i z pomocnikami. Spała w pasterskiej chacie. Dni spędzone w górach zawsze znajdywały 

swój wyraz w opowieściach, którymi Maria chętnie ubogacała swoich bliskich. Mając 7 lat, 

Maria przystąpiła do I Komunii Świętej i od tego czasu obecność Jezusa Eucharystycznego 

w jej sercu pokrzepiała ją i gruntowała jej życie religijne. Również rodzina uczestniczyła  

w życiu parafialnym wioski, korzystając zwłaszcza z nauk miejscowego proboszcza; 

uczestnictwo we Mszy Świętej, niedzielne nieszpory czy katechizm stanowiły trzon domu 

Troncatti. 

Jak w tej prostocie dnia codziennego Maria usłyszała głos powołania? Czy było to pragnienie 

niesienia dobra innym? Gdzie Maria dowiedziała się o Córkach Maryi Wspomożycielki? 

Dużą rolę odegrała pani Buila, miejscowa nauczycielka, która widząc w Marii duży potencjał 

edukacyjny, przyjęła ją do piątej klasy. To od niej Maria pożyczyła „Bollettino Salesiano”, 

miesięcznik wydawany w Turynie, w warsztacie ks. Bosko. Z czasopisma dowiedziała się  

o Siostrach Salezjankach, o misjach wśród trędowatych i o wielkich cudach Madonny 

księdza Bosko. Pragnienie, aby zostać siostrą zakonną i wyjechać na misje, stało się dla niej 

prawdziwą pasją, którą dzieliła się z najbliższymi. Catterina, jej najstarsza siostra, patrzyła na 

to dosyć sceptycznie, mama milczała, natomiast ojciec wyrażał sprzeciw. Wspólnie  

z proboszczem odłożyli decyzję dotyczącą wstąpienia Marii do klasztoru.  

 

Odpowiedź 

Maria skończyła 21 lat. W domu nadal nikt nie mówił o zakonie. Jednakże przywileje wieku 

pełnoletniego skłoniły Marię do postawienia odważnego kroku. Pisząc list do ks. Michała 

Rua, poprosiła o przyjęcie do Zgromadzenia i posłanie na misje. Kapłan przekazał list 

Przełożonej Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki. Wkrótce nadeszła odpowiedź, a w niej 

prośba, aby kandydatka przedstawiła się dyrektorce przedszkola w Tirano. Maria 

przygotowała się starannie i przyszła na spotkanie. Zrobiła bardzo dobre wrażenie na 

dyrektorce, która napisała do Przełożonej Generalnej o nowej kandydatce z Alp. Młoda 

dziewczyna mogła spokojnie wrócić do domu i przygotować rzeczy do wyjazdu. 

 
1 Selwa to puszcza amazońska. 
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15 października 1905 r., po Mszy Świętej i pożegnaniu w rodzinnym domu, Maria wyruszyła 

razem ze swoim kuzynem do Mediolanu, następnie – już sama – przez Turyn i Asti dotarła 

do Nizza Monferrato, do konwentu Madonna delle Grazie. 

Czas postulatu był dla Marii niemałym wyzwaniem; wprawdzie cieszyła się z wyboru życia 

zakonnego, a jednak było w niej przygnębienie. We wspólnocie była raczej małomówna, 

smutna, nieśmiała, tęskniła za swoimi stronami. Przełożone zastanawiały się, czy to jest jej 

miejsce.  

Maria pokonała pomyślnie ten kryzys. Kolejną próbę przeszła jeszcze w nowicjacie, a także 

po pierwszej profesji, doświadczając różnych dolegliwości fizycznych. W postawie 

głębokiego zaufania Maria przyjęła błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki, które 

przywróciło jej zdrowie. 

 

Wzrastać w miłości 

Po złożeniu pierwszych ślubów s. Maria trafiła do miejscowości Varazze. Tutaj skierowała 

całe swoje życie ku Jezusowi. Przez 10 lat pracowała w oratorium i kolegium dla dziewcząt 

oraz w pracowni kroju i szycia. Był to dla niej czas doświadczania obecności Bożej, 

uznawania swoich słabości aż po oddanie się Panu w profesji wieczystej, którą złożyła 19 

września 1914 r.  

 

Znaki 

Gdy Włochy włączyły się w 1915 r. w trwającą w Europie Wielką Wojnę, s. Maria 

uczęszczała na kurs dla pielęgniarek zorganizowany przez Czerwony Krzyż.  

W tym czasie nastąpiło pewne wydarzenie. Miasto dotknęła powódź, która dotarła aż do 

kolegium sióstr. Siostra Maria razem z s. Chiarą znajdowały się wtedy w domu i dryfując na 

stole, walczyły o życie. „Maryjo Wspomożycielko, jeśli przeżyję, pojadę na misje!” – złożyła 

obietnicę s. Maria. Uratowana napisała prośbę o wyjazd.  

Kolejnym znakiem była przepowiednia umierającej wychowanki, którą s. Maria pielęgnowała, 

będąc infirmerką2 w Nizza Monferrato. Od tej wychowanki usłyszała, że jej misją będzie 

Ekwador. W kilka dni po śmierci dziewczyny Matka Generalna Katarzyna Daghero 

poinformowała s. Marię o przeznaczeniu jej na misję do Ekwadoru. 

 

Nowa ojczyzna 

Był rok 1922. Mała, górska wioska w Chunchi w Ekwadorze witała przybyłe z Włoch 

misjonarki. Siostra Maria pełniła tam funkcję dyrektorki domu inspektorialnego, dopóki nie 

wyruszyła do puszczy. Zaraz otworzyła mały punkt medyczny, gdzie służyła pomocą chorym 

z okolicy. Choć nie umiała mówić po hiszpańsku ani w tubylczym języku, docierała do 

wszystkich swoją dobrocią i miłością. 

Kiedy s. Maria przybyła do misji w Macas, miała już za sobą długą podróż przez ekwadorską 

selwę, gdzie oprócz wielogodzinnych marszów trzeba było przeprawiać się przez rzeki, 

jechać konno i spać w prowizorycznych chatach. 5 grudnia 1925 r. karawana misyjna weszła 

 
2 Infirmerka; pielęgniarka. 
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do Macas, nad którym górował czynny wulkan Sangay. W miasteczku mieszkali zarówno 

biali koloniści, jak i kivaros, ludność tubylcza. Podobnie jak w Chunchi został otwarty punkt 

sanitarny, a s. Maria nie szczędziła wysiłków, aby pomagać wszystkim potrzebującym. Była 

lekarzem ciała, ale także lekarzem duszy, zwłaszcza dla dzikich Shuarów żyjących  

w dżungli, którzy praktykowali swoje pierwotne wierzenia i zwyczaje. Często zadawała sobie 

pytania: Jak wskazać im drogę do Ewangelii? Jak oduczyć ich przemocy, krwawych  

i bezlitosnych praw? Misjonarki wkładały wiele wysiłku w budowanie nowych zasad, opartych 

na Ewangelii i poszanowaniu drugiego człowieka.  

Siostra Maria zatracała się w prawdziwej miłości i ciągłym ofiarowywaniu siebie; do tego 

stopnia, że w obliczu zaistniałych konfliktów w Macas między kivaros a kolonialistami, które 

lada dzień mogły przerodzić się w wojnę, ofiarowała swoje życie w intencji pokoju. Kilka dni 

przed swoją śmiercią modliła się w sanktuarium przed wizerunkiem Matki Bożej Nuestra 

Senora de Macas, zawierzając Jej siebie na czas rekolekcji, w których miała wkrótce 

uczestniczyć. Dzień 25 sierpnia 1969 r., sprawił, że całe Macas pogrążyło się w płaczu. 

Samolot, którym miała lecieć do Quito, rozbił się; wszyscy przeżyli, oprócz s. Marii.  

 

Proces 

Została beatyfikowana 24 listopada 2012 roku przez Benedykta XVI. 

Panie, chcę być twoją na zawsze. O Jezu, opuściłam wszystko, co miałam najdroższego, 

aby uświęcić moją duszę. Tak, opuściłam wszystko. Teraz tylko Ty mi pozostajesz, ale Ty mi 

wystarczasz. (s. Maria Troncatti) 

 

Tekst: s. Weronika Śliwińska FMA 
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