
Bł. Natalia Tułasiewicz jest jedną ze 108 męczenników II wojny światowej. 
Wspaniały pedagog, erudytka, poetka, znawczyni kultury europejskiej, znako-
micie przygotowana polonistka, nauczycielka poznańskich szkół, po wybuchu 
II wojny światowej uczestniczyła w tajnym nauczaniu w Krakowie, a następnie 
jako emisariuszka rządu na uchodźctwie dobrowolnie wyjechała do Hanoweru, 
by tam wspierać Polaków zesłanych na przymusowe roboty. Wskutek 
nieostrożności jednego z kurierów została zdekonspirowana i wysłana do obozu 
koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie zginęła w komorze gazowej w Wielki 
Piątek 1945 roku - w przeddzień wyzwolenia obozu. Dołączyła do rzesz świętych 
Kościoła, wchodząc na drogę męczeństwa, którą siedemnaście wieków przed 
nią przeszli dzisiejsi patronowie – papież Korneliusz i Cyprian, biskup Kartaginy. 

Słowa zanotowane przez bł. Natalię Tułasiewicz w dniu 14 sierpnia 1943 roku 
świadczą o tym, że prawdziwy pedagog, wychowawca zna swoją misję i ma 
świadomość, że nie kończy się ona wraz ze śmiercią: „Mam odwagę chcieć być 
świętą. (…) tylko świętość jest najpełniejszą miłością, więc nie tylko chcę, ale 
muszę być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką! To jest meta, 
do której jawnie i odważnie się przyznaję. Są dziś ludzie, którzy za wszelką cenę 
chcą być dyktatorami, są inni, co chcą być multimilionerami, królami nafty, 
smalcu, książętami prasy, radia, filmu, teatru. I nikt im się nie dziwi. Ja chcę 
o wiele mniej i o wiele jednocześnie więcej. I niech się dziwi, kto chce (…). I nie 
będzie tego, zaiste nie będzie, bym do nieba miała wchodzić sama. Chcę tam 
wwieść cały zastęp dusz!”. 

Bł. Natalia wiedziała, jaki jest cel jej życia, nie traciła z oczu „mety”, do której 
ma dotrzeć, miała jasną świadomość sensu życia. Świadomość celu życia powin-
na towarzyszyć wszystkim nauczycielom i wychowawcom, by mogli skutecznie 
prowadzić swych wychowanków. Uznanie, że Jezus jest Panem i sensem dziejów 
świata i człowieka uzdalnia nawet do przyjęcia męczeństwa. W „Aktach 
prokonsularnych męczeństwa św. Cypriana” czytamy: „Święty męczennik 
Cyprian poniósł śmierć dnia 14 września [258r.] za rządów imperatorów 
Waleriana i Galiena, podczas gdy w rzeczywistości panował Pan nasz Jezus 
Chrystus, któremu cześć i chwała na wieki wieków...”.
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Św. Paweł zachęca, by „prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia 
odprawiane były za wszystkich ludzi”:

Panie Jezu, przyjmij naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie z gorącą ufnością, 
że zostaniemy wysłuchani. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Modlitwa wiernych

1. Módlmy się za papieża Franciszka, by był prawdziwym świadkiem obecności 
Jezusa w dzisiejszym świecie. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za małżeństwa żyjące w krajach, w których prześladowani 
są chrześcijanie, by mogły bez przeszkód wychowywać swe dzieci w wierze. 
Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za Radę Szkół Katolickich w Polsce, by jej działalność skutecznie 
animowała życie katolickich placówek wychowawczych w naszej Ojczyźnie. 
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za rodziny zastępcze i wychowawców domów dziecka, 
by zapewnili swym wychowankom atmosferę życia rodzinnego. Ciebie 
prosimy…

5. Módlmy się za nauczycieli i pedagogów, którzy oddali życie pełniąc misję 
wobec swych podopiecznych, aby Chrystus był ich nagrodą na wieki. Ciebie 
prosimy…

6. Módlmy się za nas, tu zebranych, prosząc o łaskę wiary, którą Jezus 
dostrzegł w sercu setnika z dzisiejszej Ewangelii. Ciebie prosimy…


