
Pałac w Mortęgach
Magdalena urodziła się w 1554 r. jako córka sta-

rosty pokrzywieńskiego Melchiora i Elżbiety, rodzo-
nej siostry biskupa chełmińskiego Piotra Kostki. Już 
jako dwunastoletnie dziecko złożyła ślub czystości 
i zamierzała wstąpić do zakonu. Aby pokonać opór 
ojca przez 10 lat podejmowała surowe posty i umar-
twienia. Czytać nauczyła się na tekście Pisma Święte-
go w czasie jej „domowego zamknięcia” w Mortęgach 
w ziemi lubawskiej, gdzie posłał ją ojciec z powodu 
odmowy zamążpójścia. W tym czasie reformacja 
oraz zaraza spustoszyła klasztor w Chełmnie, gdzie 
umarły ostatnie zakonnice. Do takiego klasztoru w 
1578 roku wstępuje Magdalena wraz z kilkoma towa-
rzyszkami i szybko zostaje jego ksienią rozpoczyna-
jąc gruntowną reformę życia benedyktynek chełmiń-
skich. Aby opierać się na lekturze pierwotnej reguły 
zakonnej i Piśmie Świętym w ciągu roku od chwili 
przyjęcia mniszki musiały się nauczyć czytać po łaci-
nie i po polsku. Starała się ksieni Mortęska wydawać 
przekłady dzieł z zakresu duchowości i troszczyła się 
o piękno liturgii.

Do przyklasztornych szkół zaczęto przyjmować 
dziewczęta z rodzin szlacheckich i mieszczańskich, 
które uczono czytania, pisania, rachowania, śpiewu 
i… haftowania. Reforma „chełmińska” objęła rozle-
głe obszary Pierwszej Rzeczypospolitej. Była to refor-
ma oryginalnie polska  przy szczególnej współpracy z 

episkopem polskim i prowincjałami jezuitów. 
Ksieni Mortęska założyła również seminarium 

duchowne dla kształcenia kandydatów na kapelanów 
klasztornych oraz ufundowała dom i kolegium jezu-
itów w Toruniu, którzy zajęli się wychowaniem mło-
dzieży męskiej.  Przy wsparciu biskupa Piotra Kostki 
oraz działalności wychowawczej jezutów i sióstr be-
nedyktynek udało się przywrócić do Kościoła wielu 
mieszkańców w diecezji chełmińskiej. Matka Magda-
lena zmarła 15 lutego 1631 roku i został pochowana w 
krypcie pod wielkim ołtarzem kościoła zakonnego w 
Chełmnie. Jej proces beatyfikacyjny kilkukrotnie był 
rozpoczynany i w trudnych warunkach politycznych 
przerywany… Rozpoczęto go formalnie po raz kolej-
ny w 2016 roku.

14 września br. w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Chełmnie odbyła się uroczysta sesja zamy-
kająca etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego 
Służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej. Euchary-
stii przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz 
Wojda. Abp Edmund Piszcz w homilii zwrócił uwa-
gę na cztery szczególne rysy sylwetki matki Magda-
leny. To przede wszystkim głęboka wiara: „ogromne 
zaufanie Bogu, dla którego wszystko jest możliwe. 
[…] Chociaż po wstrząsie reformacji i kryzysu wia-
ry życie klasztorne zanikało, Bóg od najmłodszych 
lat obdarzył ją darem życia zakonnego. Dla Magda-
leny kryzys nie był znakiem klęski, ale wezwaniem 

do podjęcia decyzji”. Inną szczególną cechą matki 
Magdaleny była odwaga „uzdalniająca do działania 
i pozwalająca przezwyciężać trudności i przeszkody”. 
Sytuacja klasztorów w połowie XVI wieku była dra-
matyczna. Zakonnice odchodziły, a nowych powołań 
nie było. Jednak jej mężne starania przyniosły rezul-
tat. „Matka Mortęska miała wokół siebie życzliwych 
ludzi, ale zasadniczym źródłem jej męstwa i duchowej 
siły była modlitwa i głębokie nabożeństwo do Męki 
Pańskiej”. Warto wspomnieć, że w owych czasach mo-
dlitwa klasztorna opierała się głównie na litaniach, 
koronkach i kulcie świętych. Magdalena tymczasem 
kładzie nacisk na Słowo Boże. Tu biskup Piszcz wska-
zał czwarty rys sylwetki duchowej matki Magdaleny: 
„Jako człowiek i siostra zakonna była wiernym świad-
kiem Chrystusa”. Nie wynosiła się z powodu tego, że 
była ksienią. Praktykując ubóstwo „nie używała słów 
mój, moja, nosiła zużyte szaty. […] Była radykalna 
i surowa w praktykowaniu reguły – ale tylko wobec 
siebie!” Kaznodzieja podsumował rozważanie: „Choć 
dzielą ją od nas cztery wieki, ludzkie sprawy bywają 
niezmienne, a rozwiązania wskazują właśnie tacy lu-
dzie, jak matka Magdalena Mortęska, kobieta, która 
zaufała Bogu, której wizja była mężna, wzbogacona 
modlitwą i miłością, dawaniem świadectwa. Tacy lu-
dzie są nam zawsze potrzebni jako przewodnicy pro-
wadzący do życia z Bogiem. Matka Magdalena ma 
nam jeszcze wiele do powiedzenia”.

W.D.

Krypta z doczesnymi szczątkami Sługi Bożej
Klasztor w Chełmnie


