
SIÓSTR MIŁOSIERDZIA  



W zależności od wydarzeń 
historycznych Dom 
Macierzysty, główna siedziba 
Zgromadzenia, często 
musiała zmieniać swoje 
miejsce zamieszkania. Na 
początku Domem 
Macierzystym były różne 
miejsca zamieszkania św. 
Ludwiki. 

Kiedy poznała Księdza 
Wincentego – koniec roku 
1624 lub początek 1625 – 
Św. Ludwika mieszkała przy 
ul. Courteau-Vilain. W 
grudniu 1625 r. po śmierci 
męża, Pana Le Gras, św. 
Ludwika osiedliła się w 
parafii św. Mikołaja du 
Chardonnet, dziś ul. du 
Cardinal Lemoine, gdzie pod 
numerem 43 widzimy mały 
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dom z dwoma frontowymi 
oknami i prowadzące do 
niego niskie drzwi. 

Ludwika de Marillac 
mieszkała w trzech kolejnych 
domach: od 1626 do 1631 r. 
przy ul. Fossés-Saint-Victor 
Street... Tam właśnie 29 
listopada 1633 r. zgromadziła 
pierwsze Siostry Miłosierdzia. 

Bardzo szybko ten dom stał 
się zbyt mały i w 1636 r. 
Siostry przeniosły się do La 
Chapelle, na północ od 
Paryża. Dziś siedziba tego 
domu to ul. Marx Dormoy 2. 

W 1641 r. św. Wincenty 
wynajął dom dla Sióstr 
Miłosierdzia w Faubourg Saint
-Denis, w pobliżu domu św. 
Łazarza, a w 1653 r. umowa 



najmu została zmieniona na 
umowę sprzedaży. 

W 1789 r. wybuchła rewolucja i 
6 kwietnia 1792 r. wszystkie 
zgromadzenia zostały 
skasowane. W listopadzie 
1793 r., po pobycie w różnych 
domach w Paryżu w tym 
rewolucyjnym okresie, Siostra 
Deleau, Przełożona 
Generalna, wróciła do swojej 
rodziny. 
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Jak tylko spokój został 
przywrócony, Siostra Deleau 
wróciła do Paryża z 
zamiarem ponownego 
zjednoczenia Zgromadzenia. 
Wynajęła dom przy ul. des 
Maçons-Sorbonne 445 (dziś 
ul. Champollion). Tutaj w 
1797 r. przyjęła postulantki, z 
których część przyszła 
powtórnie. Dopiero w 1800 r. 
otrzymała oficjalne 
zezwolenie na reorganizację. 
Zarządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych J.A. Chaptal, 
datowany na 12 grudnia 
1800 r. stwierdza w 
pierwszym artykule: 
„Obywatelka Deleau (dawniej 
Przełożona Sióstr 
Miłosierdzia) jest 
upoważniona do kształcenia 
uczennic do służby w 
szpitalach. Dom w Vieux 
Colombier, który należał 
kiedyś do Sierot Matki Bożej 
ufundowany w 1650 r. przez 
proboszcza parafii św. 
Sulpicjusza M. Oliera,  został 
oddany do jej dyspozycji w 
tym celu. Siostry zamieszkały 
we wspomnianym domu 20 
stycznia 1801 roku. 

Z różnych powodów na 
początku 1813 r. Minister ds. 
Wyznań zaoferował Siostrom 
Hôtel de Châtillon przy ul. du 
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Bac. Rzeczywiście, 
cesarski dekret z dnia 
25 marca 1813 r. 
nakazał miastu Paryż 
nabycie Hotelu de 
Châtillon (ul. du Bac), a 
tam zamieszkanie Sióstr 
Miłosierdzia, które 
rezydowały przy ul. du 
Vieux Colombier pod 
koniec rewolucji. Dodał, 
że „korzystanie z hotelu 
będzie nieodpłatne dla 
Sióstr Miłosierdzia w 
celu ustalenia głównego 
miejsca ich 
zgromadzenia”. 

Pomiędzy dekretem z 
marca 1813 r. a 
przybyciem Sióstr w 
czerwcu 1815 r. 
wybudowano kaplicę 
oraz budynek naprzeciw 
niej na dziedzińcu 
Sainte Marie. 

W latach 1843-1845 
został ukończony bardzo 
ważny budynek: 
„Seminarium” 
zbudowane na północny 
zachód od hotelu, 
wzdłuż ul. de Babylone. 

Pierwsza rozbudowa 
kaplicy miała miejsce w 
1849 r.  
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W 1854 r. zakupiono hotel przy 
ul. du Bac 128, obecnie 136, a 
w 1856 r. wybudowano salę 
konferencyjną. 

 

W stulecie objawień, 20 
kwietnia 1930 r., poświęcono 
całkowicie odnowioną i 
powiększoną kaplicę. 
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