
 

 

30 kwietnia 2021 roku, w 96 roku życia i 70 roku profesji zakonnej 

po bogatym życiu zakonnym Pan życia i śmierci 

odwołał do Siebie po wieczną nagrodę naszą Współsiostrę 

 

S. M. Agnieszkę Helenę Szampera 
od Ducha Świętego 

 

S. M. Agnieszka Szampera urodziła się 31 lipca 1925 w Zakrzowie w 

województwie Opolskim, jako córka Franciszka i Jadwigi zd. Golomb. Na 

chrzcie św., który przyjęła 09 sierpnia 1925r. w rodzinnej parafii pw. św. Marii 

Magdaleny w Jesionie, otrzymała imię Helena. Sakrament bierzmowania 

przyjęła 17 czerwca 1940 r. również w Jesionie.  

Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 

wstąpiła 14 października 1948 r. 12 września 1949r. rozpoczęła nowicjat, 15 

września 1951 roku złożyła pierwszą profesję zakonną, a 15 września 1954r. 

oddała się całkowicie na służbę Panu przez profesję wieczystą.  

Od roku 1949 aż do roku 1984 pracowała w Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy 

na oddziale dziecięcym w Domu Anny, gdzie w późniejszym czasie pełniła 

obowiązki pielęgniarki oddziałowej. Została zapamiętana jako Siostra gorliwa, 

dobra, oddana swojej posłudze, jak również jako osoba bardzo energiczna 

i pracowita. Z wielkim szacunkiem i troską podchodziła do każdego 

potrzebującego. Troszczyła się nie tylko o zdrowie fizyczne ale również o życie 

duchowe powierzonych jej opiece dzieci.  

 
 

„Ja jestem Zmartwychwstanie i życie. 

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. 

(J 11, 25-26) 

 



14 maja 1958 r. w Poznaniu zdała egzamin pielęgniarski i otrzymała tytuł 

pielęgniarki. Chcąc pełnić swoją posługę jak najlepiej uczestniczyła w różnych 

kursach doszkalających.  

W 1975 roku ukończyła również we Wrocławiu kurs dla sióstr zakonnych 

z Sakramentologii  i Pedagogiki katechetycznej.  

Po przejściu na emeryturę w 1984 roku. przez trzy lata posługiwała we 

wspólnocie w Szklarskiej Porębie, podejmując z wielkim zaangażowaniem 

powierzone jej prace.  

Następnie w latach 1987-1991 w Mochowie. 

Od roku 1991 do końca swego życia przebywała we wspólnocie w Kamieńcu 

Ząbkowickim. Bardzo ceniła sobie wspólnotę, na miarę swoich możliwości 

angażowała się w domowe obowiązki. 

Każde odwiedziny Sióstr i Rodziny przeżywała z wielką radością.  

 

W lipcu 2020 roku Siostra Agnieszka, w stosunkowo dobrym jeszcze zdrowiu, 

przeżywała swoje 95-te urodziny w gronie współsióstr i znajomych.  

Odznaczała się wielką miłością do Zgromadzenia, bardzo żyła jego sprawami. 

Kochała wspólnotę i nawet w końcowym etapie swojego życia ogarniała 

modlitewną troską Przełożonych jak i intencje nowych powołań. Była 

człowiekiem głębokiej wiary i modlitwy, człowiekiem wielkiego zawierzenia 

Bogu. Miała szczególne nabożeństwo do Aniołów Stróżów, którym też potrafiła 

"zarazić" innych.  

 

Powierzajmy Bogu bogatemu w miłosierdzie naszą zmarłą Współsiostrę 

prosząc, by przyjął ją do wiecznej radości i pełni obcowania z sobą.  
 

 

 


