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SŁowo zastĘpcy dyrektora 
krajowego 

 
zak”paneMol…zaL RPQR rN 

 
dr”ga wspóln”t” 

st”warzyszenia cud”wneg” 
medalikaA 

 
 kiedy piszę te sł”waL jeste’ w częst”…h”wieL w g”ś…inM
ny’ d”’u sióstr ’ił”sierdziaN za ”kna’i pa…hnie jesieniąL 
ptaki jak„y u…i…hłyL ale pielgrzy’i nadal li…znie przy„ywają 
d” sw”jej matkiN trudn”L a„y „ył” ina…zejN na jasną górę 
przy„ywa się ” każdej p”rze r”kuN bł”g”sławieni …iL którzy 
„„i”rą” maryję „d” sie„ie” na każdy dzieńL ’iesią…L r”kL na 
…ałe sw”je ży…ieL „y p”te’ przy„ywać d” niej ” każdej p”rze 
r”ku z ser…e’ wdzię…zny’ i ufny’N  
 
 w lip…”weL upalne dni HRWMRX lip…aI przy„yliś’y także 
i ’y – …zł”nk”wie ap”st”latu maryjneg”N przy„ył” nas duż” 
– ”k”ł” TNPPP pielgrzy’ówN hasłe’ teg”r”…znej pielgrzy’kiL 
przyg”t”wanej przez wspóln”tę ap”st”latu maryjneg” z dieM
…ezji „ydg”skiejL „yły sł”waZ Rę…e są g”rliw”ś…ią ser…aN 
 u…zestni…zyliś’y w trze…h eu…harystia…h – w piątek 
” g”dzN QW w bazyli…e Hprzew”dni…zenie i kazanie – ksN ja…ek 
wa…h”wiakIL następnie ” półn”…y w kapli…y cud”wneg” 
o„razu  Hprzew”dni…zenie  i  kazanie  –  ksN  jerzy  basajI  ”raz  
w s”„”tę ” g”dzN QSNSPN tej ”statniej mszy śwNL …entralnej 
p”d…zas naszej pielgrzy’kiL przew”dni…zył i h”’ilię wygł”sił 
ksN „iskup paweł s”…haN Htekst h”’ilii ksN „iskupa i w…zeM
śniejszej k”nferen…ji „ędą za’iesz…z”ne w „biuletynie”IN  
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 du…h”wy wy’iar pielgrzy’ki uzupełniał” n”…ne …zuwanie 
przyg”t”wane przez mł”dzież maryjną ”raz sp”tkanie f”r’aM
…yjneL p”d…zas któreg” wygł”siłe’ k”nferen…ję ” g”rliw”ś…iN 
 na n”w” z”staliś’y za…hę…eniL a„y ”p”wiadać ” ’iłoś…i 
maryiL a„y dzielić się z inny’i własny’i d”świad…zenia’i 
jej d”„r”…iN w …zasa…hL w który…h jest tyle znie…hę…enia i lękuL 
’a’y up”da„niać się d” maryi i  …ały’ naszy’ ży…ie’ wyM
śpiewywać nasze magnifi…atN d” ludzi zała’any…hL zagu„i”M
ny…h i sa’”tny…h ’a’y iść z p”śpie…he’L ni”są… ”rędzie 
ufn”ś…iL któreg” funda’ente’ jest niep”kalana dep…zą…a 
gł”wę wężaN  
 pielgrzy’ka – także p”przez różne sp”tkaniaL r”z’”wyL 
wspólne p”dróż”wanie – aut”kare’L sa’”…h”de’L p”…iąM
gie’ – stała się rad”sny’ sp”tkanie’ „ra…i i sióstr tw”rząM
…y…h  wielką r”dzinę ap”st”latu  maryjneg”N  tę rad”ść p”M
’nażał” także ur”…zyste przyję…ie w szeregi ap”st”latu maM
ryjneg” QSV n”wy…h …zł”nkówN okazuje sięL że w p”ls…e jest 
nas już p”nad YNPPPA  
 cieszyła nas także ”„e…n”ść kapłanów – ”piekunów dieM
…ezjalny…hL ”piekunów grupL …zy inny…h du…h”wny…h zwiąM
zany…h z ap”st”late’N t” wspar…ie kapłanów jest nie”…eM
ni”neN  ufa’yL  że  nasza  ”„e…n”ść w  różny…h  se’inaria…h  
du…h”wny…h jesz…ze „ardziej zwiększy grupę księży zafas…yM
n”wany…h ”„jawienia’i z rue du ba…N 
 w dnia…h RSMRV sierpnia ’ieliś’y ”kazję sp”tkać się 
w ’niejszy’ – p”nad WP ”s”„”wy’ gr”nieN zjazd m”deraM
t”rów i wszystki…h ”dp”wiedzialny…h za ap”st”lat maryjny 
w  p”ls…e  ”d„ył się w  t”runiuL  w  g”ś…inny…h  pr”ga…h  ”j…ów  
rede’pt”rystówN te dni – ”„fitują…e w ’”dlitwęL sp”tkaniaL 
wykłady  i  dyskusjeL  p”’”gły  na’  na  n”w”  sp”jrzeć na  t”  
wszystk”L …” stan”wi naszą …”dzienn”śćN sp”r” …zasu p”M
świę…iliś’y na ”’ówienie n”wy…h statutówN wdzię…zni jesteM
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ś’y ksN pr”fN stanisław”wi wypy…h”wi za st”s”wne wykładyL 
…ierpliwe k”’entarze i uzupełnienia naszy…h wyp”wiedziN 
 t”ruń t”  także  radi”  maryjaL  telewizja  trwam  i  inne  
dziełaL który…h ini…jat”re’ jest ”N tadeusz rydzykN mieliś’y 
”kazję nie tylk” przyjrzeć się z „liska ty’ dzieł”’L ale także 
u…zestni…zyć w k”r”n…e d” mił”sierdzia b”żeg” ”raz przeM
w”dni…zyć mszy śwN radi”wejN p”d…zas tej mszy śwN ”k”li…zM
n”ś…i”we kazanie wygł”sił ksN stanisław wypy…hN ma’ naM
dziejęL że i taki sp”só„ p”pularyz”wania ”rędzia niep”kalaM
nej przyniesie d”„re ”w”…eN  
 p” raz k”lejny „yliś’y wdzię…zni ksN jerze’u basaj”wi 
i ap”st”lat”wi maryjne’u z die…ezji „ydg”skiej za znak”’iM
te przyg”t”wanie dni f”r’a…jiN 
 zarówn” pielgrzy’ka jak i zjazd w t”runiu ujawniły wiele 
entuzjaz’uL rad”ś…i i ”dwagi w ’yśleniu ” ty’L …” „ędzie 
„jutr””N odkrywaliś’y d”„r”ć b”ga i ”piekę maryiN jak dług” 
star…zy na’ wiaryL ufn”ś…i i zaangaż”waniaL tak dług” ap”M
st”lat „ędzie wielki’ dare’ dla współ…zesneg” …zł”wiekaL 
który  …zęst”  jest  „ardz”  u„”gi  du…h”w” i  na  n”w” zwra…a  
się instynkt”wnie d” maryiN o„y w nas sp”tkał piękny…h 
ap”st”łów jej ’iłoś…iN 
 
 Ży…z’y s”„ieL a„yś’y sp”tkali się na ”dpuś…ie w warM
szawieN a wię…L d” z”„a…zeniaA wszystko z niepokalaną! 
 

ksN ja…ek wa…h”wiak cm 
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apel jasnogÓrski RP1R rN 
 

Bądź p”zdr”wi”na córk” b”ga oj…aL 
Bądź p”zdr”wi”na matk” syna b”żeg”L 

Bądź p”zdr”wi”na o„lu„ieni…” du…ha Święteg” 
p”zwól na’ …hwalić cięL pann” ŚwiętaL 

i daj na’ ’”… prze…iw nieprzyja…i”ł”’ tw”i’N 
 

 ty’i sł”wa’i ’”dlitwy k”ś…i”ła p”zdrawia’y cięL nasza 
matk” i król”w”N w pielgrzy’…e wiary przy…h”dzi’y d” du…h”M 
wej st”li…y nar”duL gdzie p”lski król”wa ”d wieków ’a tr”nN 
 raze’ z rzeszą pielgrzy’ów dnia dzisiejszeg” i jutrzejszeM
g”L wraz z dziesiątka’i tysię…y tw”i…h …z…i…ieli zgr”’adz”M
ny…h przy ”d„i”rnika…h radi”wy…h i telewizyjny…h – st”waM
rzyszenie cud”wneg” medalika Hap”st”lat maryjnyI gr”’adzi 
się na tej Świętej jasnej górze p”d…zas d”r”…znej pielgrzy’ki 
i n”…neg” …zuwaniaN są z na’i również dzie…i i mł”dzież maM
ryjnaL si”stry ’ił”sierdzia ”raz przedstawi…iele inny…h gałęzi 
r”dziny win…entyńskiejN  
 w ten piątk”wy wie…zór k”lejny raz …h…e’y usłyszeć sł”wa 
jezusaL wyp”wiedziane z wys”k”ś…i krzyżaZ ot” matka tw”jaN 
p”„”żn”ść ’aryjna ’a swój p”…zątek w testa’en…ie odkupiM
…iela na g”lg”…ieN jaka p”winna „yć nasza p”stawa w”„e… tejL 
którą sa’  jezus  dał na’  za  matkę –  pytał „łN jan paweł ii 
i ”dp”wiadałZ  nie  ’”że  „yć ”na  inna  ”d  p”stawy  jana  ap”M
st”łaL ” który’ p”wiedzian”Z „i ”d tej g”dziny u…zeń wziął ją 
d” sie„ie”N przyjąć maryję d” naszeg” ży…ia i zawierzyć jej „ez 
resztyL ”t” …zeg” matka b”ża ”…zekuje ”d każdeg” z nasN  
 jak” ludzie p”trze„uje’y znakówL sy’„”liL które na’ …”ś 
przyp”’inają i …”ś gwarantująN pan bóg przez maryję dał 
na’ taki znakL który ’”żna p”równać ze ślu„ną ”„rą…zką …zy 
f”t”grafią ”s”„y k”…hanejN jest t” medalik tzwN cud”wnyL 
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który maryja ”„jawiła w paryżu si”strze ’ił”sierdzia katarzyM
nie la„”urć w QXSP r”kuN medalik stał się znakie’ „lisk”ś…i 
maryi przy nas i jej nad na’i ”piekiN dla śwN maksy’iliana 
k”l„eL wielkieg” …z…i…iela niep”kalanejL ten ’edalik „ył przyM
zywanie’ nadludzkiej p”tęgi matki b”żejL dlateg” p”le…ał 
r”zdawać g” wszędzie i zapewniałZ maryja d”trzy’uje danej 
”„ietni…yL że wszys…yL którzy „ędą g” n”sili z ufn”ś…iąL ”trzyM
’ają wiele łaskN  
 przy…h”dzi’y d” cie„ieL matk”L szafark” ŁaskL a„y zaM
…zerpnąć siły na ży…ia „ójN b”ska ’ądr”ść ’ówi sł”wa’i piM
s’a Święteg”Z b”j”wanie’ ży…ie …zł”wiekaL ” prawdę „ij się 
aż d” ś’ier…iL „” t” prawda was wysw”„”dzi – zapewnia jeM
zusN kiedy „ędzie’y za„iegać ” prawdęL ’ówić ją stan”w…z” 
i z ’iłoś…iąL t” i nar”d”we r”zdar…ie „ędzie się le…zyć i zaniM
kaćN niestetyL spe…jaliś…i ”d kła’liweg” ’anipul”wania sł”M
we’ w’awiają na’L że prawda nie jest aż tak ważnaL p”M
d”„nie jak hist”riaL i na pierwszy’ ’iejs…u należy stawiać 
zg”dęN  stąd znany sl”gan wy„”r…zyL  że t” zg”da „udujeN  ni…  
„ardziej ’ylneg”L „” jeżeli zgadza’y się na kła’stw”L nieM
sprawiedliw”śćL nierówn”ść w”„e… prawaL t” taka zg”da „uM
dujeL aleZ naduży…iaL afery i k”rup…jeN buduje prawdaL ” którąZ 
trze„a „ić się aż d” ś’ier…iN stąd wart”ść i zna…zenie krytykiL 
której …ele’ jest tr”ska ” prawdę w s”„ie i w”kół sie„ieN 
 prawdziwy p”stęp – zauważył niedawn” papież beneM
dykt Xvi – d”’aga się pielęgn”wania wart”ś…i – wy’aga 
etykiL która w …entru’ stawia …zł”wiekaN o …hrześ…ijański 
syste’ wart”ś…i wart” się u„iegaćL „” jest t” jedyna „ezM
pie…zna k”nstytu…ja dla świataN kryzys wart”ś…i jest źródłe’ 
kryzysu w eur”pie i na świe…ieN na różne sp”s”„y pr”paguje 
się ”„e…nie i rekla’uje antywart”ś…i …zy wpr”st dewia…je ’”M
ralneN są ludzieL ” który…h już śwN paweł ap”st”ł pisałL którzy 
w swy’ p”gański’ ’yśleniu …hlu„ią się ty’ – …zeg” winni 
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się wstydzićN k”ś…iółL który „r”ni świata wart”ś…iL p”dlega za 
t” „ezwzględnej kryty…eL szyderstw”’ i nienawiś…iN wr”gów 
chrystus”weg” k”ś…i”ła ’a’y jednak k”…hać i ’”dlić się – 
że„y zł” z”stał” p”k”nane – d”„re’N w ten sp”só„ „ędzieM
’y „ud”wać …ywiliza…ję ’iłoś…iL …ywiliza…ję ży…ia i r”zw”juN 
wtedy  –  „yć ’”że  –  spełni  się ’”dlitwa  „”hatera  w”jny  
z „”lszewika’i p”d warszawą z QYRP r”kuL który ’ają… 
RS lata u’ieraL ale p”z”stawia krótkiL p”ety…ki testa’ent 
pełen nadzieiZ na tę zie’ię uk”…hanąL na tę nasząL naszą 
zie’ięL przyjdzie n”wy…h ludzi ple’ięL jaki…h jesz…ze nie wiM
dzian”N – o„yś’y t” „yli ’yA o„y t” przyszł” jak najszy„…iejN  
 trze„a iść ufnie naprzódN nie…h matka b”żaL st”li…a mąM
dr”ś…i i panna ŚwiętaL r”zprasza ’r”ki naszeg” świata i r”zM
świetla dr”gi n”wej ewangeliza…jiN p”„”żn”ść d” matki najM
świętszej uratuje k”ś…iół XXi wiekuL a wraz z k”ś…i”łe’ uraM
tuje i światN te sł”wa „łN jana pawła ii przyp”’niał niedawn” 
przew”dni…zą…y k”nferen…ji episk”patu p”lski a„p józef miM
…halikN w tej sa’ej wyp”wiedzi ar…y„iskup stwierdziłZ k”M
ś…iół p”trze„uje dziś p”wsze…hnej ’”„iliza…ji siłN Łą…zą… te 
dwie wyp”wiedziL p”winniś’y z p”„”żn”ś…ią i g”rliw”ś…ią 
szerzyć kult matki b”żejL która p”wiedziała d” śwN katarzyny 
la„”urć w lip…u QXSP r”kuZ przyjdą …zasyL kiedy „ędzie się 
wa’ wydawał”L że wszystk” stra…”ne – pa’iętaj…ieL we ’nie 
wasza nadziejaN 
 w du…hu zawierzenia niep”kalanej r”zważ’y dziesiątek 
różań…a święteg” – taje’ni…ę ukrzyż”waniaN jak u’ił”wany 
u…zeń janL …h…e’y cię wziąćL maryj”L d” sie„ieN a’enN 
 

ksN tadeusz lu„elski cm 
dyrekt”r kraj”wy amm 
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formacja 
 

k”nferencja ksN „pa pawła s”chy  
d” st”warzyszenia cud”wneg”  

medalika – ap”st”latu maryjneg” 
na tematZ kościół naszym domem 

 
jasna góraL RXNPWNRPQR rN 

 
 nie…h „ędzie p”…hwal”ny jezus chrystusA  
 bardz” serde…znie p”zdrawia’ wszystki…h pielgrzy’ów ze 
st”warzyszenia cud”wneg” medalika – ap”st”latu maryjneg”L 
który zaini…j”wał a właś…iwie wzn”wił w p”ls…e śpN ksN dr ha„N 
te”fil herr’annL syn zie’i śląskiejN przez wiele lat pra…”wał 
w se’inariu’ ziel”n”górsk”Mg”rz”wski’ jak” „i„listaN barM
dz” k”…hał matkę najświętsząN czase’ żart”waliś’y z księM
dza  pr”fes”raL  że  u  nieg”  nie  ’a  ni…  nie’”żliweg”L  „”  ’a  
takie …h”dy u matki najświętszejL że wszystk” p”trafi u niej 
załatwićN t” „ył wielki …z…i…iel niep”kalanej cud”wneg” meM
dalikaN już w se’inariu’ paradyski’ założył „”gate wydawM
ni…tw”L a ’y …zase’ dziwiliś’y sięL jak się t” dziejeL że nie 
z„ankrutujeL „” wszystk” właś…iwie d”k”nywał dar’”w”N 
r”zdawał ’ateriały nie …zekają… na jakiek”lwiek wynagr”M
dzenie …zy też nawet zapłatęN p”dziwialiś’y w księdzu pr”feM
s”rze t” zaufanie i …ałk”wite ”ddanie się mat…e najśwN dziM
siaj wsp”’ina’y jeg” wielkie zasługiL a„y uświad”’ić s”„ieL 
iż trze„a „ył” takieg” wspaniałeg” …zł”wiekaL a„y ”dn”wić 
dziełaL które „”gat” r”zwinięte przez wiele dziesiątków lat 
w  inny…h  kraja…hL  w  ty’ także  w  dawnej  p”ls…eL  we  współM
…zesnej p”ls…e zaistniały ”d n”waN  
 przejdę d”  te’atu  koŚciÓŁ naszym domemL  który  zaM
pr”p”n”wan”L a„y’ przestawił w dzisiejszej k”nferen…ji skieM
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r”wanej d” wszystki…h pielgrzy’ówN te’at ten jest równ”M
…ześnie główny’ te’ate’ r”ku duszpasterskieg” RPQQORPQRN 
przyp”’ina na’ t” nasz d”’ r”dzinny i pierwsze wędrówki 
z r”dzi…a’i d” drugieg” d”’uL jaki’ „ył nasz k”ś…iół paraM
fialnyN p”dn”siła nas wtedy ’a’a d” na…zynia z w”dą święM
…”ną i  d”  p”…ał”wania  krzyża  wiszą…eg”  nad  ty’  na…zyM
nie’L „y przyp”’niećL  że jeste’ ”…hrz…z”nyN u…zyła też żeM
gnać się tą w”dą świę…”nąL „” w…h”dzi’y d” d”’u naszeM
g” oj…a – d” k”ś…i”łaN tutaj nar”dziliś’y się jak” dzie…i b”M
ga i każdy z nas wsp”’ina …hwileL które właśnie tak przeM
żywał „ędą… dzie…kie’N sł”w” „d”’” ’a wiele zna…zeńN jeM
g” sy’„”lika wyraż”na jest w piś’ie śwN w psal’ie XTZ  
 jak ’iłe są tw”je przy„ytkiL  
 panie zastępówA  
 dusza ’”ja stęskni”na pragnie przedsi”nków pański…hL  
 ser…e ’”je i …iał” rad”śnie w”łają d” b”ga żyweg”N HNNNI  
 sz…zęśliwiL którzy ’ieszkają w d”’u tw”i’L panieL  
 nieustannie wiel„ią… cie„ieN 
 
 1N d”m duch”wy w świad”m”ści ludzi  
 u’ił”waniA najpierw …h…ieli„yś’y wyróżnić różne r”dzaje 
d”mu duch”weg”N wyróżnia się trzy najważniejsze d”’y duM
…h”weL  d”  który…h  należy  …hrześ…ijaninN  są t”Z  r”dzinaL  k”M
ś…iół śwN i oj…zyznaN my jesteś’y związani z każdy’ z ty…h 
d”’ówL „” ’ówi’y językie’ p”lski’ i k”…ha’y p”lskęL naM
r”dziliś’y się przez …hrzest jak” dzie…k” b”ga w k”ś…iele śwN 
i ’”że’y ’ówić d” b”gaZ oj…ze naszL któryś jest w nie„ieN 
zawsze też jesteś’y dzieć’i r”dzi…ówL którzy przekazali na’ 
ży…ie zie’skieN  
 o d”’u du…h”wy’ ’”żna ’ówić także w wy’iarze wężM
szy’[  npN  taki’ który’ jest  wspóln”ta  zak”nnaN  ksN  tN  herrM  
’ann należał d” zgr”’adzenia księży misj”narzy i na pewn” 
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…zuł się u sie„ieL p”d”„nie jak jaL kiedy wra…a’ na strad”’ 
d” krak”waL gdy w…h”dzę d” kapli…yL gdzie ’”dliłe’ się jak” 
klerykN  czuję wtedyL  że  wra…a’  d”  sw”jeg”  d”’u  –  d”’u  
zgr”’adzeniaL d”’u gdzie się r”dził” i kształt”wał” ’”je 
p”w”łanieN także die…ezja jest d”’e’ dla ty…hL którzy należą 
d” danej die…ezjiN nierazL przekra…zają… grani…e die…ezji ziel”M
n”górsk”Mg”rz”wskiejL ’ówię d” kier”w…yZ jesteś’y już 
w d”’uN a wię… t” także jest sw”isty d”’L gdzie ”j…e’ tej 
wspóln”ty jest „iskup die…ezjalnyL raze’ z kapłana’iN taki’ 
d”’e’ jest też parafiaL ”rganiza…je i st”warzyszenia religijne 
…zy też świe…kieL a zwłasz…za st”warzyszenieL które wy repreM
zentuje…ie – st”warzyszenie cud”wneg” medalikaL nazywane 
też ap”st”late’ maryjny’N  
 ze względu na ’”…n” pr”pag”waną ’entaln”ść indywiM
dualiz’u i eg”…entryz’u ’a’y dzisiaj d” …zynienia z wielM
ki’ kryzyse’ wszystki…h f”r’ du…h”weg” d”’uN k”nie…zną 
jest wię… rze…zą szukanie ”dp”wiedziL jak na ten kryzys reaM
g”waćL jak g” przezwy…iężaćL „y nie d”puś…ić d” dezintegraM
…ji sp”łe…znej[ d” zawładnię…ia du…he’ ludzki’ przez inżyM
nierię sp”łe…znąN  
 odp”wiedź na tak p”stawi”ne pytanie …hwil”w” ”dłożyM
’yL „y najpierw ”dp”wiedzieć na pytanieL …” t” jest d”’ duM
…h”wy? ksN pr”fN ja…ek salij ”dp”wiadaL że d”’ p”d wzglęM
de’ ’aterialny’L t” ’iejs…e za’ieszkaniaL a d”’ du…h”wyL 
t” za’ieszkanie raze’ z ’ieszkań…a’iL którzy tw”rzą wspólM
n”tęN tak w dzieja…h ap”st”lski…hL przyj’”wali p”ganie 
…hrzest z rąk śwN pi”tra w d”’u k”rneliuszaL raze’ z …ały’ 
d”’e’ Hp”rN dz QQL QT[ QVL QU i inNIL z …ałą r”dziną a wię… także 
z ty’iL którzy „yli związani du…h”w”N  
 w taki’ zna…zeniu d”’ du…h”wy jest sz…zególny’ ’iejM
s…e’L w który’ realizuje się wiele ele’entów ży…iaL a zwłaszM
…za trzyN p” pierwsze – w d”’u …zł”wiek …zuje się u sie„ieL p” 
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wtóre – d”’ t” wspóln”ta „liski…hL wzaje’nie s”„ie p”trze„M
ny…hL wzaje’nie s”„ie p”’agają…y…hL k”…hają…y…h sięL a przyM
naj’niej szanują…y…h ”só„N p” trze…ie d”’ du…h”wy t” ’iejM
s…e „ezpie…zeństwaN czł”wiek tutaj …zuje się „ezpie…znieL wieL 
że w każdej sytua…ji kt”ś „ędzie stawał w jeg” ”„r”nieN 
w ”dniesieniu d” inny…h wspóln”t ’”gli„yś’y p”wiedziećL 
że jest t” wspóln”ta wiaryL …elów ży…i”wy…h a przede wszystM
ki’ wspóln”ta ’iłoś…i …hrześ…ijańskiej i wspólny…h zadań 
ap”st”lski…hL tak jak w ap”st”la…ie maryjny’N  
 
 RN treść trzech elementów życia duch”weg”  
 przyjrzyj’y się teraz p”sz…zególny’ wy’iar”’ d”’u 
du…h”weg”N  
 pierwszy’ wy’iare’ d”’u du…h”weg” t” „y…ie u sie„ieN 
wie’yL że kiedy kt”ś jest w więzieniuL jest ”derwany ”d r”M
dzinyL ”d wszystki…h[ nie jest u sie„ieN gdy wyw”ż”n” naszy…h 
„ra…i i si”stry na sy„irL wtedy ’ówi”n” i’L że ’ają zap”’nieć 
” oj…zyźnieL ’ają zap”’nieć ” r”dzinieL ” sw”i’ d”’uL teraz 
są zupełnie ”d teg” ”d…ię…iN oni jednakL jak” wierzą…y nie dali 
się ”d…iąć ”d sw”jeg” d”’uN pewien fran…iszkaninL pr”waM
dz”ny na sy„erię p” p”wstaniu list”pad”wy’L ”d kwietnia 
d” grudniaL gdy ’u strażnik p”wiedziałL że teraz już ’usi p”M
żegnać się z  d”’e’L p”żegnać się z  p”lskąL  p”wiedział takZ  
tu tak jak i w p”ls…eL nie„” takie sa’” i bóg jest ”„e…ny ze 
’nąL a wię… i tu także jeste’ u sie„ie w d”’uN czł”wiek wieM
rzą…y nigdy nie „ędzie w więzieniu du…h”wy’L „ędzie w”lnyN  
 jednak ’”że …zł”wiek ’ieszkać w sw”i’ d”’uL a nie „yć 
u sie„ieN kt” nie jest u sie„ieL …h”…iaż ’ieszka w d”’u ’ateM
rialny’? tenL kt” n”…uje w d”’uL ale du…he’ jest p”d „udką 
z piwe’L kt” g”dzina’i przesiaduje przed telewiz”re’L k”’M
putere’L …zy internete’N kt” zap”’inaL że ’a dzie…iL ż”nęL 
mężaL kt” należy d” st”warzyszeniaL ale nie”„e…ny jest na 
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sp”tkania…hL nie k”rzysta z ’ateriałów du…h”wy…h d” f”r’aM
…jiL nie interesują g” dziełaL które pr”wadzi st”warzyszenieN  
 wiele …zynników składa się na tak zwaną e’igra…ję z d”M
’u du…h”weg”L na ży…ie w stanie du…h”wej e’igra…jiL na 
wyalien”wanie sie„ie sa’eg” i na p”ddanie się ’anipula…jiN 
pytanieZ …zy w k”ś…iele jeste’ u sie„ieN  
 na  du…h”wy  wy’iar  d”’u  zwró…ił uwagę chrystusL  gdy  
’ówiZ każdyL kt” p”pełnia grze…hL jest niew”lnikie’ grze…huN 
a niew”lnik nie prze„ywa w d”’uN a syn prze„ywa w d”’u 
na zawsze Hj XL STMSUIN zwróć’y uwagęL że źródłe’ ”d…ię…ia 
się ”d d”’u du…h”weg” jaki’ jest k”ś…iółL jest grze…hL „rak 
stanu  łaskiN  niew”lnik  nie  prze„ywa  w  d”’uL  ale  syn  przeM
„ywa na zawszeN jest wię… w d”’u sw”i’L kt” żyje w stanie 
łaski uświę…ają…ejL kiedy nie jest niew”lnikie’ grze…huN bęM
dą…  w  grze…hu  ’”gę fizy…znie  „yć w  k”ś…ieleL  ale  du…h”w” 
jeste’ wy”„…”wanyN w ty’ zna…zeniu k”ś…iół jest d”’e’L 
„” wzywa ’nie d” ży…ia w jedn”ś…i z ’”i’ oj…e’L przez jeM
zusa  chrystusaL  w  du…hu  Święty’N  i  wtedy  …zuję się w  k”M
ś…iele święty’ u sie„ieN  
 drugi wy’iar d”’u t” wspóln”ta ”só„ s”„ie „liski…hL 
wzaje’nie s”„ie p”’agają…y…h i uzupełniają…y…h sięN  w d”M
’u  du…h”wy’  każdy  jeg”  …zł”nekL  niezależnie  ”d  wiekuL  
wykształ…eniaL stanu zdr”wiaL jest ważny i niez„ędnyL ” któM
ry’ ’”żna tylk” p”wiedzieć d”„rzeL że jesteśN  w ty’ wyM
’iarze trze„a d”strze… różni…ę ’iędzy k”ś…i”łe’ śwN a r”M
dziną …zy państwe’N p”dstawą d”’u du…h”weg”L jaki’ jest 
r”dzina …hrześ…ijańska …zy oj…zyznaL jest przy’ierze ’ałM
żeńskie  …zy  też za’ieszkanie  w  d”’u ”j…zysty’L  …zy  nar”M
dzenie się jak” p”lakN  zupełnie inne jest  przy’ierze u p”dM
staw d”’u du…h”weg”L które’u na i’ię k”ś…iół śwN w r”M
dzinie przy’ierze ’a p”stać teg”L …” p” gre…ku nazywa się 
sinteke –  przy’ierze  równy…h  s”„ie  ”só„N  mąż i  ż”na  są 
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równiN  dzie…i  i  r”dzi…e są równiN  p”la…yL  niezależnie ”d najM
r”z’aitszy…h przek”nańL są równi p”d względe’ przynależM
n”ś…i d” oj…zyznyN nat”’iastL gdy …h”dzi ” przy’ierze z b”M
gie’ – diatekeL tu jedna ze str”n jest innaL ’”…niejszaL jest 
b”gie’ stwór…ąL a nie stw”rzenie’N jest t” wię… przy’ierze 
stw”rzenia ze stwór…ąL gdzie nie ’a równ”ś…iN jesteś’y 
stw”rzenie’ wyniesi”ny’ d” g”dn”ś…i dzie…ka b”żeg”L ale 
zawsze jeg” stw”rzenie’N dlateg” wię… nie ’”że’y stawiać 
się na  równi  z  b”gie’N  bóg  nas  przyj’uje  d”  sie„ie  jak”  
sw”je dzie…iN nat”’iast ’y zawsze b”ga winniś’y trakt”M
wać jak” k”g”śL kt” jest wsze…h’”…nyL jest mądr”ś…iąL miM
łoś…iąL  k”g”  nie  ’”gę p”prawiaćL  z  ni’  dyskut”waćL  …zy  
p”ddawać w wątpliw”ść jeg” de…yzjeN takie wątpliw”ś…iL …” 
d” p”le…eńL de…yzji …zy sp”s”„u r”zu’ienia pewny…h spraw 
’”gą ’ieć w st”sunku d” sie„ie ’ałż”nk”wieL dzie…i w”„e… 
r”dzi…ówL „” są równi i ”’ylniN taka p”stawa nie ’”że ’ieć 
’iejs…a w”„e… b”gaN on jest ŚwiętyL jest sa’ą mądr”ś…iąL 
sa’ą miłoś…iąL sa’ą prawdąL sa’ą sprawiedliw”ś…ią i p”M
k”je’N a wię… jest t” przy’ierzeL w który’ jedna ze str”n 
jest ’”…niejszaL różna ”d p”z”stały…h u…zestników przy’ieM
rzaN  w  k”ś…iele  nasze  rela…jeL  nasze  przy’ierze  z  b”gie’L  
jest jak przy’ierze stw”rzenia z ki’śL kt” jest źródłe’ ’”M
jeg”  istnieniaL  a  p”  grze…hu  pierw”r”dny’  ’”i’  jedyny’  
odkupi…iele’N spr”wadzanie k”ś…i”ła d” przy’ierza rówM
ny…h str”n dial”gu za”w”…”wał” tw”rzenie’ s”„ie k”ś…i”ła 
na nasz ”„razN pr”wadzi t” d” …hę…i k”ryg”wania pana b”M
gaL p”prawianiaL nawra…ania g” na sie„ie i ”grani…zania g” 
d” ludzkiej ’iłoś…iL d” ludzkiej sprawiedliw”ś…iL d” …zyst” 
ludzki…h rela…jiL które tw”rzą ’ój k”ś…iółL ale nie k”ś…iół śwN  
 trze…i wy’iar du…h”weg” d”’u t” zapewnienie „„ezpieM
…zeństwa”N dzie…k” „”i się ”„…y…hN rzadk” które dzie…k” da 
się wziąć na rękę ”„…e’uL który w…h”dzi d” d”’uN n”r’alM
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nieL dzie…k”L jak d” d”’u w…h”dzi ”„…yL nieznany …zł”wiekL 
…hr”ni się w ra’i”na…h ’atkiL „ezpie…znie …zuje się w ”„M
ję…ia…h  r”dzi…ówN  my  w  k”ś…iele  śwN  rze…zywiś…ie  ’a’y  
takieg” oj…a i taką matkęL w której ra’i”na…h w każdej syM
tua…ji ’”że’y się wtulić w ”„li…zu wszystki…h zagr”żeń 
i nie„ezpie…zeństwN  
 największy’ nie„ezpie…zeństwe’L które zagraża każdeM
’u dzie…ku b”że’u i ’”że je znisz…zyćL jest szatanN zagraża 
na’ jeg” du…h nienawiś…iL kła’stwaL prze’”…yL krzywdyL 
niesprawiedliw”ś…iN nie„ezpie…zeństwu te’u wielu ludzi 
daje się zwieśćL a skutkie’ jest ”d…ię…ie ”d teg”L który jest 
naszy’ o„r”ńcąN  bóg  ’”że  nas  ”„r”nić przed  ty’ nie„ezM
pie…zeństwe’L „” jest wsze…h’”…nyL „” jest ŚwiętyL „” jest 
Mądr”ś…iąL „” jest prawdąL „” jest miłoś…iąN gdy „iegnie’y 
d” niep”kalanej cud”wneg” medalikaL d” matki b”żej króM
l”wej p”lskiL t” rzu…a’y się w jej ”„ję…iaN i właśnie dlateg”L 
że jest tak ’”…n” związana z wsze…h’”…ny’N ona pierwsza 
zawierzyła sie„ie b”gu „ez resztyN ona ”…hrania naszą g”dM
n”śćL wart”ś…i jaki’i żyje’yL a przede wszystki’ za„ezpieM
…za p”kar’L który’ bóg nas kar’iL a„yś’y nie ustali 
w dr”dzeN p”kar’e’ ty’ jest ’ądr”ść i ”dwie…zna prawda 
zawarta w ewangeliiN  p”kar’e’ dany’ przez b”ga jest też 
’iłośćL którą bóg nas kar’i w eu…harystiiN bóg nas kar’i 
s”„ąN dlateg” nie tylk” nas za„ezpie…za ”d wr”gaL ale daje 
na’ sie„ie jak” ’”… zwy…ięskąN na ty’ p”lega ist”ta naM
szeg” „ezpie…zeństwaN w k”ś…iele …zuję się „ezpie…znyN paM
’ięta’y z hist”riiL jak w …zasie za„”rów ludzie szli na jasną 
góręN papieżL „ędą… tu p” raz pierwszy w QYWY r”kuL ’ówiłZ 
tuL na jasnej górzeL „yliś’y u sie„ieL tu …zuliś’y się „ezM
pie…zniL „” ’a’y tęL która dana jest na’ ku ”„r”nie nar”M
du p”lskieg”N  
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 SN pytanie ” k”ściół święty  
 w k”ś…iele święty’ …zuje’y się u sie„ieL jak” wspóln”ta 
”só„ i „ezpie…zniN trze„a jednak ”dp”wiedzieć na pytanieZ 
c” t” jest k”ś…iół święty?  
 ch…iał„y’ zwró…ić uwagę na …”śL …zeg” n”r’alnie nie zaM
uważa’yN gdy w …zasie mszy śwN w niedziele i święta ”d’aM
wia’y cred” – wierzę w b”gaL ’ówi’yZ wierzę w b”ga oj…a 
wsze…h’”gą…eg”L stw”rzy…iela nie„a i zie’iN wierzę w jezuM
sa chrystusa syna jeg” jedyneg”L pana naszeg”N wierzę 
w du…ha Święteg”L pana i ożywi…ielaN jest t” wię… wyznanie 
wiary w trzy os”„y trój…y ŚwiętejN p”te’ następuje …zwarte 
wyznanieZ wierzę w jedenL świętyL p”wsze…hny i ap”st”lski 
k”ś…iółN  czy  uświad”’iliś’y  s”„ie  faktL  że  ”d  p”…zątku  
…hrześ…ijaństwa na równi stawia’y wiarę w b”ga oj…aL syna 
b”żeg”L du…ha Święteg” z wiarą w k”ś…iół świętyN  
 jak t” należy r”zu’ieć?  
 czytają… w lai…ki…h śr”dka…h przekazu na te’at k”ś…i”łaL 
’”żna ”dnieść wrażenieL że k”ś…iół jest jak„y w…ielenie’ 
złaN ta’ wszys…y są wr”ga’i ludzk”ś…iN nigdzie tyle zła nie 
’aL …” w k”ś…ieleN  
 wierzą…y …hrześ…ijanin jednak wieL że ”wsze’ jest w k”ś…ieM
le grze…hL „” ta’ gdzie jest …zł”wiekL zawsze „ędzie szatan g” 
kusił i …zase’ ’u się uda skusić g” d” złaL d” przewr”tn”ś…iN 
ale ty’L …” de…yduje ” święt”ś…i k”ś…i”łaL jest chrystusL który 
teraz  przeze  ’nie  gł”si  sł”w”  b”żeN  t”  jest  chrystusL  który  
’”…ą du…ha Święteg” u”„e…nia się sakra’entalnie w znaku 
ciała i krwi chrystusa na ”łtarzu i kar’i nasL a„yś’y się 
z naszy…h grze…hów ”…zysz…zaliN t” chrystus idzie d” …h”reg”L 
t” chrystusL który ’”dli się za p”lskęL t” chrystusL który …ierpi 
w …ierpią…y’N cały …zas chrystusL chrystusL chrystusN o ni’ 
w cred” ’ówi’yZ wierzę w jezusa chrystusaL syna jeg” jeM
dyneg”L pana naszeg”N a  wię…  wierzę w  b”gaN  k”ś…iół jest  
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świętyL „” w ni’ jest Święty bógL który dzisiaj uświę…a nas 
przez sł”w” b”że i sakra’entyN nie ’y jesteś’y świę…iL ale 
jest ni’ k”ś…iół w sw”i…h instytu…ja…h święty…hN b” instytu…je 
święte t” nie są kurieL …zy parafieL ale są t” sakra’enty święM
teL t” gł”szenie sł”wa b”żeg”N t” są znaki święte uświę…ają…e 
i  ”…zysz…zają…e  nasL  którzy  nie  jesteś’y  świę…iL  ale  ’”…ą 
Święteg” b”gaL ”„e…neg” w k”ś…iele i przez k”ś…iółL uświę…a 
nasN my stajemy się świę…iL a k”ś…iół jest świętyL „” w ni’ 
jest jezus chrystus raze’ z oj…e’ i du…he’ Święty’[ „” 
w ni’ jest matka najświętszaL wzór prawdziwej święt”ś…iN 
ona jedyna z ludzi ni…zeg” nie zakła’ała z planu b”żeg” ”dM
n”szą…eg” się d” niejN wart” także zadać s”„ie pytanieZ od 
kiedy istnieje k”ś…iół święty?  
 w pierwszy…h wieka…h p”wstała ”piniaL że t” nie chrystus 
założył k”ś…iół święty wy„ierają… ap”st”łów i zsyłają… du…ha 
Święteg”L ale że k”ś…iół jest w…ześniejszy ”d stw”rzenia 
świataN na t”L że k”ś…iół jest w…ześniejszy niż stw”rzenie 
świata wskazuje śwN paweł w liś…ie d” efezjanL gdy piszeZ 
nie…h „ędzie „ł”g”sławi”ny bóg i oj…ie… pana naszeg” jezusa 
chrystusaL który napełnia nas wszelki’ „ł”g”sławieństwe’ 
na wyżyna…h nie„ieski…h w chrystusieN w ni’ „”wie’L H…zyli 
w chrystusieI wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nieskalani przed jego obliczem Hef  QL  SMTIN  
w chrystusie z”staliś’y już przez b”ga oj…a za’ierzeni jak” 
świę…i i nieskalani przed jeg” ”„li…ze’L zani’ świat za…zął 
istniećN  w  ty’  du…hu  śwN  kle’ens  rzy’skiL  jeden  z  pierwM
szy…h papieżyL pisze d” k”ryntianZ k”ś…iół nie istnieje d”pier” 
”d dzisiajL ale ”d p”…zątkuL „ył ”n „”wie’ du…h”wy tak właM
śnie jak nasz jezusN o„jawił się zaś w ”statni…h dnia…hL aże„y 
nas z„awićN otóż k”ś…iół „ył du…h”wyL ”„jawił się w ciele 
chrystus”wy’L a„y na’ p”kazaćL że kt” g” za…h”wa w …iele 
i g” nie z„ez…ześ…iL ”trzy’a g” w du…hu Święty’ Hii list kleM
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’ensa  d”  k”ryntianL  QTIN  aut”r  wię…  p”równuje  założenie  
k”ś…i”ła w dniu zesłania du…ha Święteg” d” w…ielenia syna 
b”żeg”N tak jak chrystus istniał „ez p”…zątku i „ez k”ń…a na 
ł”nie oj…a i jest współist”tny oj…uL ”„jawił się w …zasie …enM
tralny’L p” gre…ku kair”sN czas …entralnyL d” któreg” z’ierza 
i ”d któreg” wszystk” „ierze p”…zątekL t” chrystusL jeg” p”M
…zę…ie i nar”dzenieN i tak chrystusL który „ył „ez p”…zątku na 
ł”nie ”j…aL a przez w…ielenie stał się naszy’ z„awi…iele’ 
w k”nkretny’ …zasieL p”d”„nie k”ś…iół w za’ierzenia…h b”M
ga istniał ”d wiekówL a przez zesłanie du…ha Święteg” zaistM
niał w …zasieL …zyli za…zął istnieć w k”nkretnej przestrzeni 
i rze…zywist”ś…iN zdu’iewa nas także t”L …” ’ówi „kate…hiz’ 
k”ś…i”ła kat”li…kieg”” w nu’erze WVPL gdzie …zyta’yZ k”ś…iół 
jest …ele’ wszystki…h rze…zyN tak …ytuje za śwN epifaniusze’N 
i nawet „”lesne wydarzeniaL takie jak upadek ani”łówL 
grze…h …zł”wiekaL z”stały d”pusz…z”ne przez b”ga tylk” jak” 
”kazja i  śr”dek d” ”kazania …ałej ’”…y jeg” ra’ieniaL ”gr”M
’u ’iłoś…iL jakiej …h…iał udzielić światuN  
 drugie pytanieZ dla…zeg” jezus chrystus i du…h Święty 
sprawiliL że k”ś…iół stał się widzialny?  
 odp”wiedź daje na’ chrystusZ p”żyte…zne jest dla was 
’”je ”dejś…ieL jeżeli nie ”dejdęL p”…ieszy…iel d” was nie przyjM
dzieN jeżeli ”dejdęL p”ślę g” d” was Hj QVL WIN oj…”wie k”ś…i”ła 
tak wyjaśniali tę ’yśl chrystusaZ kiedy chrystus „ył fizy…znie 
z na’iL „ył” t” p” pierwsze dawn”L p” wtóre krótk” HSS lataIL 
p” trze…ie – istniała niewielka li…z„a ludzi należą…a d” jeg” 
p”k”leniaL a zwłasz…za ty…hL którzy r”zp”znali w ni’ mesjaM
szaN my jesteś’y „ardziej uprzywilej”wani niż ap”st”ł”wie 
przed zesłanie’ du…ha Święteg”L …h”ć prze„ywali ”ni z chryM
stuse’ „ezp”średni”L słyszeli jeg” sł”waL widzieli g”L t” jedM
nak ’”gli naprawdę sp”tkać się z jezuse’ chrystuse’ jak” 
z„awi…iele’ d”pier” dzięki du…h”wi Święte’uN także dla nasL 
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dzięki du…h”wi Święte’u działają…e’u w k”ś…iele nasze sp”M
tkanie z chrystuse’ staje się niep”równanie głę„szeN widziM
’yL jak przed ’ęką pi”tr zaprzysięga sięL że …h…e u…zestni…zyć 
w dziele jezusa w każdej sytua…jiN dlateg” p” zap”wiedzi ’ęki 
’ówi d” jezusaZ ch”ć„y wszys…y cie„ie ”puś…iliL ja teg” nie 
u…zynięN trzy lata z ni’ …h”dzili ap”st”ł”wieN a jak się kłó…ili 
” stan”wiskaA sa’a ”„e…n”ść jezusaL „ez działania du…ha 
Święteg”L „yła jak„y pró„ą d”świad…zeniaL …zy’ jest sp”tkaM
nie  z  b”gie’ „ez p”głę„ienia ży…ia  du…h”weg” ’”…ą du…ha 
Święteg”N dzisiajL p” zesłaniu du…ha Święteg”L d”sk”nale 
wie’yL że chrystus nau…za nas w k”ś…ieleN czyni t” przez kaM
te…hezę i wszystkie f”r’y przekazywania sł”wa b”żeg”N p”M
d”„nie jak w wie…zerniku ’”…ą du…ha Święteg” d”k”nał 
chrystus prze’iany …hle„a w ciał” wina w krew sw”jąL tak 
i dzisiajL prze’ienia kapłan nie własną ludzką ’”…ąL „” takiej 
’”…y nikt z ludzi nie ’aL ale ’”…ą du…ha Święteg” prze’ieM
nia …hle„ w ciał”L win” w krew chrystusaN dlateg” ’”że’y 
p”wiedziećL że chrystus ’”…ą du…ha Święteg” u”„e…nia dzieM
ł” z„awienia świata w k”ś…iele i przez k”ś…iółN t” wielka łaM
skaL jaką ’a’y dzisiaj w k”ś…iele Święty’L że właśnie dzięki 
du…h”wi Święte’u ’”że’y r”zp”znawaćL ki’ dla nas jest 
chrystus jak” z„awi…ielL jak” zwy…ięz…a szatana i ś’ier…i 
wie…znejN jak” tenL który t” zwy…ięstw” na’ przekazujeN  
 w związku z ty’ …h…iał„y’ „ardz” jasn” p”wiedzieć wa’ 
wszystki’L którzy …z…i…ie matkę najświętsząL że„yś…ie na k”M
ś…iół patrzyli taki’i ”…za’iL jaki’i matka najświętsza patrzyła 
na chrystusaN jest t” sp”jrzenie wiaryN sp”jrzenie wiary p”leM
ga na ty’L że za znaka’i zewnętrzny’i widzi się t” w du…hu 
Święty’L …zeg” ”k” fizy…zne nie z”„a…zyN matka najświętsza 
widziała ciał” chrystusaL kar’iła g”L w…ześniej n”siła p”d 
ser…e’L a p”te’ wy…h”wywała i widziała tę rze…zywist”ść 
…ielesnąL którą widzi każdy …zł”wiekN ale p”za ty’L …” widzialM
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neL  d”strzegała  …”ś wię…ejN  widziała  teg”L  ”  który’  p”wieM
dział jej ani”ł – du…h Święty zstąpi na cie„ieL ’”… najwyższeM
g” …ię ”sł”niN dlateg” też ŚwięteL które się nar”dziL „ędzie 
nazwane syne’ b”ży’ HŁk QL SUIN du…h Święty zstąpił na maM
ryjęL  t”  on sprawił t”  p”…zę…ieL  t”  on sprawiłL  że „ędzie  wiM
dzieć w ni’ nie tylk” sw”je dzie…k”L ale b”gaN my także przed 
przeist”…zenie’L usta’i kapłana ’”dli’y się d” du…ha ŚwięM
teg”L a„y d”k”nał prze’iany …hle„a w ciał”L wina w krew 
chrystusaN w du…hu Święty’L kiedy kapłan p”dn”si h”stięL 
klęka’y i ad”ruje’y b”gaL tak jak matka najświętsza r”zwaM
żała w ser…u wszystk” t”L …” p”wiedział jezusL „” …h”…iaż „yła 
jeg” ’atkąL widziała w ni’ b”gaN p”d…zas …hrztu śwNL kiedy 
kapłan …hrz…i i p”lewa dzie…k” w”dąL wydaje się taki ”„rzęd 
p”d”„ny  d”  ”„’y…ia  z  „ruduN  takL  jest  t”  ”„’y…ie  z  „ruduN  
bóg ”„’ywa t” dzie…k” z „rudu grze…hu pierw”r”dneg” 
i dzie…k” z’artwy…hwstaje ’”…ą ’ęki i ś’ier…i chrystusa d” 
n”weg” ży…iaN wszystk” t” jest d”pier” zr”zu’iałeL gdy ”dM
…zyta’y t” w du…hu Święty’N  dlateg” słusznie  dzisiaj  przed 
k”nferen…ją śpiewaliś…ie hy’n d” du…ha Święteg”N m”dliliś…ie 
się d” du…ha Święteg”L że„y przyj’”wać z wiarą t”L …” „ędzie 
d” was ’ówił „iskup jak” widzialny znak jezusa chrystusaN 
a wyL jak” dzie…i k”ś…i”ła Święteg”L jak” dzie…i b”ga oj…aL 
jeg” …órki i syn”wieL „yś…ie t” z wiarą zr”zu’ieli i przyjęliN 
a przyj’uje…ie nau…zanie „iskupaL jak” sł”w” b”ga w ty’ 
…eluL a„yś…ie „yli uz„r”jeni ’”…ą b”żą w dr”dze ży…ia tutajL 
na zie’iL która jest rze…zywiś…ie dr”gą …iągłej walki z wr”gie’ 
b”ga i …zł”wieka z szatane’N chrystus pierwszy przeszedł tę 
dr”gę p”  TPMdni”wy’  p”ś…ieL  gdy  p”te’  „ył kusz”ny  przez  
dia„łaN był kusz”ny w …iągu …ałeg” ży…iaL nawet kiedy „ył na 
krzyżu – zejdź z krzyża a uwierzy’y t”„ieN my także „ędzie’y 
…iągle kuszeni p”d…zas dr”gi ży…iaL ale ’a’y k”g”śL kt” jest 
wsze…h’”…nyN szatan jest tylk” ’”…nyL „” jest upadły’ ani”M
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łe’N p”trafi inteligentnie nas ”kła’aćL ale nie p”trafi zwy…ięM
żyć b”ga prawdyN jeśli ty trzy’asz się b”gaL słu…hasz sł”wa 
b”żeg” jak maryjaL r”zważasz t” sł”w”L t” nie „ój sięN b” naM
wet wtedyL kiedy się p”tknieszL t” ”d razu d”strzeżeszL gdzie 
leży ist”ta tw”jeg” zakła’aniaL niesprawiedliw”ś…i …zy krzywM
dy wyrządz”nej przez …ie„ie i udajesz się d” teg”L który zwyM
…iężaL p”k”nuje tę sła„”ść i daje …i na n”w” zwy…ięską ’”…N  
 dziękuj’y dzisiaj za dar k”ś…i”ła Święteg”L który jest naM
szy’  d”’e’  i  …zuj’y  się zawsze  w  k”ś…iele  śwN  jak”  …órki  
i syn”wieN pr”szę wasL a„yś…ie nie zap”’inali w…h”dzą… d” 
k”ś…i”ła za’”…zyć pal…ów w w”dzie świę…”nejL przeżegnać się 
i – jeśli ’”żliwe – p”…ał”wać krzyżN b” właśnie w”dą …hrz…ielM
ną z”stałe’ ”„’yty z grze…huL nar”dziłe’ się jak” dzie…k” 
b”ga i ’a’ pełne praw” przyjść d” teg” d”’uL „” t” jest ’ój 
d”’N tu jest bóg w sp”só„ naj„ardziej d”tykalny w najświętM
szy’ sakra’en…ieL jezus chrystus a raze’ z ni’ bóg oj…ie… 
i du…h ŚwiętyL „” gdzie jest jedna ”s”„a b”gaL zawsze też są 
”„e…ne i p”z”stałeN tak wię… …zuj’y się w każdy’ naszy’ 
k”ś…ieleL w kapli…yL jak u sie„ie w d”’u i ’iej’y świad”M
’”śćL że jest kt”śL kt” nas niesk”ń…zenie u’ił”wałN i …h”…iaż 
„yliś’y u’arli w grze…huL t” on pierwszy wyszedł d” nasL a„y 
nas z nieg” wyzw”lićL zwy…iężyć szatana i na dr”gę ży…ia ”„M
darzyć ’”…ą zwy…ięskąN k”rzystaj’y z tej ’”…yL ze sł”wa b”M
żeg” i eu…harystiiL …zęstej sp”wiedzi śwNL k”rzystaj’y także 
z indywidualnej lektury pis’a Święteg”L z prasy kat”li…kiej 
w  której  ’”żna  wy…zytać „ardz”  wiele  k”’entarzy  i  wyjaM
śnień prawdy b”żejN nie…h ”ne „ędą dla nas źródłe’ kar’ieM
nia się b”gie’ i źródłe’ ’”…y na dr”dze naszeg” ży…iaN 
 

������ 
 
 
 Hh”’ilia ksN „pN pawła s”…hy w następny’ nu’erze „biuletynu”IN  
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koŚciÓŁ komuniĄ wspÓlnot 

 
konferencja i 

 
 

ksN stanisław wypych 
 

 wspóln”ta HgrNZ k”in”niaL ła…NZ …”’’uni”L p”rN p”lskieZ k”M
’uniaI t” związek ’iędzy ”s”„a’iL ”party na trwały…h więM
za…h wewnętrzny…h HkrwiL trady…jiL kulturyL przek”nańL ’ił”M
ś…i…IN klasy…zną wspóln”tą jest ’ałżeństw” i r”dzinaL a szeM
rzej  –  ród  …zy  naródN  dla  nas  „ardz”  ważną wspóln”tą jest  
k”ś…iółN k”ś…iół jest t” wspóln”ta wyznaw…ów chrystusaL złąM
…z”na  więza’i  wiaryL  nadziei  i  ’iłoś…iN  na  ii  s”„”rze  watyM
kański’ p”dkreśl”n” jedn” z naj…iekawszy…h ”kreśleń k”M
ś…i”ła – lud b”żyL który jest k”ntynua…ją ludu b”żeg” stareM
g” przy’ierzaN w d”ku’en…ie s”„”ru …zyta’yZ p”d”„ał” się 
jednak b”gu uświę…ić i z„awić ludzi nie p”jedyn…z”L z wykluM
…zenie’ wszelkiej wzaje’nej ’iędzy ni’i więziL le…z u…zynić 
z ni…h ludL który „y g” p”znawał w prawdzie i świę…ie mu słuM
żyłN przet” wy„rał s”„ie bóg na lud naród izraelskiL z który’ zaM
warł przy’ierze i który st”pni”w” p”u…załL ”„jawiają… w jeg” 
dzieja…h sie„ie i za’iary sw”jej w”liL i uświę…ają… g” dla sieM
„ieN wszystk” t” jednak wydarzył” się jak” przyg”t”wanie 
i jak” typ ”weg” przy’ierza n”weg” i d”sk”nałeg”… Hkk YIN 
 
 1N p”słanni…tw” ludu b”żeg” w stary’ testa’en…ie łą…zy 
się ś…iśle z p”dstaw”wy’ p”ję…ie’ „i„lijny’ „wy„rania” 
i „p”w”łania”N bóg wy„ierał i p”w”ływał p”sz…zególne ”s”„yN 
p”w”łanie indywidualne ’iał” sens i zna…zenie w funk…ji 
spełnienia zadań w”„e… sp”łe…zn”ś…iN w ty’ …elu wy„ierał 
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bóg patriar…hów Ha„raha’aL izaakaL jaku„aIL następnie m”jM
żeszaL p”te’ sędziów HotnielL ehudL de„”ra i barakL gede”nL 
jefte i sa’s”nIL królów Hgłównie dawida i sal”’”naIL pr”r”M
ków Hwiększy…hZ izajaszaL jere’iaszaL eze…hela i danielaI 
i kapłanówN  
 w stary’ testa’en…ie te’at wy„rania i p”w”łania jedM
nak ”dn”si  się głównie d” nar”du izraelskieg”N  według traM
dy…ji „i„lijnej zgr”’adzenie p”k”leń i utw”rzenie nar”du 
wy„raneg” ’iał” ’iejs…e na górze ”„jawieniaL w ’”’en…ie 
zawar…ia przy’ierza Hz”„N wj QYL TMVIN ten fakt uważa się za 
jeden z najważniejszy…h ’”’entów w dzieja…h hist”rii z„aM
wienia i „ardz” …zęst” ”kreśla się g” jak” utw”rzenie i p”w”M
łanie nar”du izraelaN w księdze p”wtórz”neg” prawa …zytaM
’yZ panL bóg naszL zawarł z na’i przy’ierze na h”re„ieN nie 
zawarł pan  teg”  przy’ierza  z  ”j…a’i  naszy’iL  le…z  z  na’iL  
którzy tu dzisiaj wszys…y żyje’y Hpwt UL RnNIN bóg wy„rał ten 
naród nie dlateg”L że „ył najli…zniejszyL nie ze względu na 
jeg” przy’i”ty ’”ralneL ale wy„ranie „ył” suwerenny’ akM
te’ panaL jeg” w”lną de…yzjąL wspaniały’ dare’N taje’niM
…zaL niep”jęta i „ezinteres”wna ’iłość b”ga d” nar”du ”raz 
wiern”ść ”„ietni…”’ „yły główny’ ’”tywe’ tej de…yzjiZ p”M
nieważ jahwe was u’ił”wałN  ch…e on wa’ d”…h”wać przyM
sięgi danej waszy’ prz”dk”’ Hpwt WL XIN  
 wy„ranie i p”w”łanie pr”wadzi d” inneg” stanu istnieniaN 
izraeli…i dzięki wy„raniuL p”w”łaniu i sz…zególnej ”pie…e b”ga 
stali się „lude’ na„yty’”N bóg „na„ył” ten naród przez t”L że 
uw”lnił g” z „d”’u niew”li” ’”…ą i „wy…iągnięty’ ra’ieM
nie’”L przepr”wadził …ud”wnie przez m”rze sit”wiaL w sz…zeM
gólny  sp”só„  ”piek”wał się ni’ p”d…zas  wędrówki  d”  góry  
”„jawieniaN w ten sp”só„ izraeli…i stali się dr”g”…enną właM
sn”ś…ią wy„raną ze wszystki…h nar”dówZ „” wy jesteś…ie luM
de’ p”świę…”ny’ b”gu swe’uL jahweZ was wy„rał jahweL 
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„yś…ie się stali lude’ „ędą…y’ jeg” wyłą…zną własn”ś…ią 
sp”śród wszystki…h nar”dówL które są na zie’i Hpwt QTL RIN  
 w ’”’en…ie zawar…ia przy’ierza izraeli…i z”stali ”kreśleM
ni jak” „lud święty”N „Święty” w zna…zeniu p”dstaw”wy’ wyM
raża ideę ”ddzieleniaL wy”drę„nieniaL wyłą…zenia z …”dzienM
neg”L świe…kieg” użytku i przezna…zenia dla b”gaN jest t” tak 
zwana święt”ść ”nty…znaN bóg jest ty’L który uświę…aZ BądźM
…ie dla mnie świę…iL „” ja jeste’L świętyL ja panL i ”ddzieliłe’ 
was ”d inny…h nar”dówL a„yś…ie „yli ’”i’i Hkpł RPL RVIN 
Święty w zna…zeniu ”nty…zny’ d”’aga się święt”ś…i w znaM
…zeniu ’”ralny’Z nie „ędzie…ie ”ddawali …z…i „”g”’ ”„…y’ 
sp”’iędzy „”gów ”k”li…zny…h nar”dówL „” twój bógL jahweL 
który jest u …ie„ieL jest b”gie’ zazdr”sny’ Hpwt VL QTnNIN 
w sensie p”zytywny’Z [a„yś] ’ił”wał tweg” b”gaL jahweL 
z  …ałeg”  sweg”  ser…aL  z  …ałej  duszy  sw”jejL  ze  wszystki…h  
sw”i…h sił Hpwt VL UIN miłość b”ga nie p”lega tylk” na u…zu…iuL 
ale przede wszystki’ na wypełnianiu jeg” w”liL zawartej 
w jeg” prawieZ a„yś…ie w ten sp”só„ ” wszystki…h ’”i…h 
przykazania…h pa’iętaliL pełnili je i tak „yli święty’i w”„e… 
sw”jeg” b”ga Hl„ QUL TPIN miłość b”ga p”winna „yć …zynna 
i ”„ej’”wać także ’iłość „liźnieg”N 
 izraeli…i stali się królestwe’ kapłanówN mieli „yć p”średM
nika’i ’iędzy b”gie’ a świate’N wy„raniL uświę…eni ’ieli 
p”średni…zyćZ przed b”gie’ wstawiać się za inny’i nar”M
da’iL wśród ni…h ukazywać wart”ś…i przekazane przez b”gaN 
składać ”fiaryL zan”sić ’”dlitwyL wiel„ić b”gaL …hwalić g” 
i przepraszaćN być w”„e… świata znakie’ ’”…y b”ga i jeg” 
święt”ś…iN dzięki istnieniu i działaniu ludu b”żeg” inne naM
r”dy ’”gą p”znać b”ga i dzięki jeg” p”średni…twu ”trzy’ać 
bł”g”sławieństw”N 
 w stary’ testa’en…ie wspóln”ta zna…zyłaL wię…ej niż 
związki krwiL ale „yła ”w”…e’ przy’ierza z jahweN wyrażała 
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się głównie w kul…ie i w wypełnianiu dziesię…iu słówL jak” 
zasady ży…ia wspóln”t”weg”N dekal”g k”ns”lid”wał wspólM
n”tę na grun…ie reguły wspóln”t”weg” ży…iaN 
 
 RN lud b”ży w n”wy’ testa’en…ieN jezusL ar…ykapłanL p”M
średnik n”weg” przy’ierzaL sw”ją krwią przypie…zęt”wał 
n”we przy’ierze i  utw”rzył n”wy lud b”żyN  w d”ku’en…ie  
s”„”r”wy’ …zyta’yZ chrystus ustan”wił t” n”we przy’ierzeL 
a ’ian”wi…ie n”wy testa’ent we krwi sw”jej Hp”rN Q k”r QQL RUIL 
p”w”łują… sp”śród Żydów i p”gan ludL który nie wedle …iałaL 
le…z  dzięki  du…h”wi  zróść się ’iał w  jedn”  n”wy’  lude’  
b”ży’N al„”wie’ wierzą…y w chrystusa H…I ustan”wieni są 
w k”ń…u „r”dzaje’ wy„rany’L królewski’ kapłaństwe’L 
lude’ na„yty’ H…IL …” niegdyś nie „ył lude’L teraz zaś jest 
lude’ b”ży’” HQp  RL  UNYMQPI  Hkk  YIN  aut”r  listu  prawie  d”M
sł”wnie …ytuje tekst k”’ent”wany w…ześniej z księgi wyjM
ś…iaZ wy zaś jesteś…ie ple’ienie’L królewski’ kapłaństwe’L 
nar”de’ święty’L lude’ [b”gu] na własn”ść przezna…z”M
ny’L a„yś…ie ”głaszali dzieła p”tęgi teg”L który was wezwał 
z …ie’n”ś…i d” przedziwneg” sw”jeg” światła HQp RL YIN jest 
t” p”dstaw”wy tekst ’ówią…y ” p”wsze…hny’ kapłaństwie 
ludu b”żeg” n”weg” przy’ierzaN  
 chrystusL jedyny ar…ykapłan n”weg” przy’ierzaL jest funM
da’ente’ …ałej „ud”wliN d”wiaduje’y się ” ty’ z pierwszeM
g” listu śwN pi”traN zwra…a się ”n d” n”w””…hrz…z”ny…h 
i ’ówiZ wy równieżL ni„y żywe ka’ienieL jesteś…ie „ud”wani 
jak” du…h”wa świątyniaL „y stan”wić święte kapłaństw”L dla 
składania du…h”wy…h ”fiarL przyje’ny…h b”gu przez jezusa 
chrystusa HQp  RL  UIN  wszys…y  ”…hrz…zeniL  przez  …hrzest  włąM
…zeni w nadprzyr”dz”ny ”rganiz’ k”ś…i”łaL u…zestni…zy’y 
w kapłaństwie chrystusaN wszys…yL jak” żywe ka’ienie staM
n”wi’y tę „ud”wlęN m”że dziwić stwierdzenie „żywe ka’ieM
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nie”[ jest ”n” jednak „ardz” ważneN nie jesteś’y ’artwy’i 
ka’ienia’iL zi’ny’i głaza’i w tej „ud”wliL ale żywy’iL 
r”zwijają…y’i się i wzrastają…y’i …ząstka’i tej „ud”wliN  
 jak” żywe k”’órki stan”wi’y święte kapłaństw”L d” 
składania du…h”wy…h ”fiarL ’iły…h b”guL dzięki jezus”wi 
chrystus”wiN  m”żna  p”wiedziećL  że  …ałe  nasze  ży…ieL  p”…zyM
nają… ”d ’”dlitwyL p”przez działaln”ść d”„r”…zynną i ap”M
st”lskąL a k”ń…zą… na ’ę…zeństwieL jest nieustanny’ składaM
nie’ ”fiar b”guN ofiary teL złą…z”ne z ”fiarą jezusa chrystusaL 
zwłasz…za p”d…zas mszy śwNL stają się „przyje’ne b”gu przez 
jezusa chrystusa” i wraz z jeg” ”fiarą wzn”szą się ku b”guN 
w ten sp”só„ …ałe ży…ie …hrześ…ijanina ’”że „yć przekształM
…”ne w du…h”wą ”fiaręN 
 w dalszej …zęś…i kate…hezy śwN pi”trL zwra…ają… się d” 
”…hrz…z”ny…hL piszeZ wy zaś jesteś…ie wy„rany’ ple’ienie’L 
królewski’ kapłaństwe’L nar”de’ święty’NNN a„yś…ie ”głaM
szali dzieła p”tęgi HQp RL YIN jesteś’y „lude’ święty’”N ŚwięM
ty’L „” przez …hrzest śwN z”staliś’y włą…zeni w ”rganiz’ 
k”ś…i”łaL w który’ przepływają ”żywiają…e łaskiN t” d”’aga 
sięL a„yś’y p”stęp”wali zg”dnie z przykazania’i i wskazaM
nia’i ewangeliiN jak” wy„rani p”winniś’y p”stęp”wać takL „y 
świad…zyć ” chrystusieL a„y inni przyglądają… się naszy’ d”M
„ry’ u…zynk”’L …hwalili b”gaL który nas p”w”łałN naszą p”M
stawą i p”stęp”wanie’ ’”że’y ”głaszać dzieła p”tęgi b”gaN 
 w ty’ k”ntekś…ie ’”że’y r”zważyć p”sługę kapłanów 
w k”ś…ieleN w jednej „ud”wli wszystkie żywe ka’ienie staM
n”wią …zęść „udynkuL są ś…iśle p”łą…z”ne jedne z drugi’iL 
ale nie znajdują się wszystkie na ty’ sa’y’ p”zi”’ieL ani 
nie pełnią tej sa’ej r”liN Żaden …hrześ…ijanin nie ’”że uwaM
żaćL że sa’ jest zd”lny wznieść się d” b”ga dzięki sw”jej 
”fierzeN k”nie…zne jest p”średni…tw”L …zyli p”sługa kapłaM
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nówL którzy w k”ś…iele i dla k”ś…i”ła są sakra’entalny’ 
u”„e…nienie’ jezusa chrystusa gł”wy i pasterza HpdvIN  
 
 SN p” przedstawieniu dany…h „i„lijny…h przejdź’y d” ”rM
ganiza…ji wspóln”ty w n”wy’ testa’en…ie – k”ś…iół jak” 
wspóln”taN 
 przez …ałą hist”rię jak e…h” p”wra…ają takie ”kreślenia 
k”ś…i”ła jakZ „wspóln”ta wierzą…y…h” …zy „zgr”’adzenie wierM
ny…h”N stąd ważne ”kreślenie s”„”r”weZ chrystusL jedyny p”M
średnikL ustan”wił swój k”ś…iół świętyL tę wspóln”tę wiaryL 
nadziei i ’iłoś…i tu na tej zie’iL jak” widzialny ”rganiz’L 
nieustannie g” też przy ży…iu utrzy’ujeL prawdę i  łaskę r”zM
lewają… przez nieg” na wszystki…h Hkk XIN   
 
 TN według s”„”r”weg” nau…zaniaL k”ś…iół p”wsze…hny 
jest k”’unią k”ś…i”łów l”kalny…hN wspóln”ta wiary wiąże 
się z k”nkretny’i f”r’a’i sp”łe…zny’iZ r”dzinaL ’iejs…”M
w”ść Hk”ś…iół parafialnyIL ’iast” Hk”ś…iół die…ezjalnyIL kraj 
Hk”ś…iół nar”duIL świat Hk”ś…iół p”wsze…hnyIN każdy wierząM
…y żyje jedn”…ześnieL …h”ć z różną intensywn”ś…iąL wewnątrz 
różny…h funda’entalny…h f”r’ k”ś…i”łaN 
 –  kOŚciÓŁ domowyZ r”dzina jest p”dstaw”wą k”’órką 
wspóln”ty …hrześ…ijańskiejN wspóln”ta r”dzinna jest p”strzeM
gana jak” pierwsza f”r’a realiza…ji k”ś…i”łaL …” znajduje 
swój wyraz w nau…zaniuN ii s”„ór watykański nazywa r”dzinę 
d”’”wy’ niejak” k”ś…i”łe’ Hkk  QQIL  z  k”lei  jan  paweł ii  
”kreśli ją ’iane’ k”ś…i”ła w ’iniaturze He……lesia d”’esti…aIL 
…zyli ”kreśl”ną aktualiza…ją k”ś…i”łaN r”dzina jak” taka ’a 
d” spełnienia sz…zególne zadanie eklezjalneL p”dej’ujeL 
zg”dnie z własną spe…yfikąL funda’entalne akty k”ś…i”łaL jak 
przep”wiadanie ewangeliiL kult i ’”dlitwa …zy wresz…ie diaM
k”niaN dla przyszłej religijn”ś…i dzie…ka ważny jest ”s”„isty 
przykład wiary r”dzi…ówN wpływ instytu…ji k”ś…ielny…h jest na 
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ty’ etapie ra…zej znik”’yN Żadna z inny…h f”r’ k”ś…i”ła nie 
jest w stanie zastąpić tej funda’entalnej f”r’yN kryzysL jaki 
przeżywa k”ś…iółL  w dużej ’ierze jest uwarunk”wany kryzyM
se’ tej pierwszej jeg” f”r’yN 
 –  kOŚciÓŁ parafialnyZ od p”…zątku …hrześ…ijanie tw”rzyli 
wspóln”ty na p”zi”’ie l”kalny’N stan”wi ”na pewną aut”M
n”’i…zną f”r’ę realiza…ji k”ś…i”ła i jest k”ś…i”łe’ b”ży’ 
Hkk RXIN p”z”staje ni’ jednak tylk” w stałej i ś…isłej jedn”ś…i 
z die…ezją i „iskupe’ Hkk RV[ RXIN centru’ ży…ia tej wspóln”M
ty stan”wi wspólna …ele„ra…ja eu…harystiiL p”d przew”dni…M
twe’ kapłanaL prez„itera Hdk UMVIN w tej wspóln”…ie p”dkreM
śla się wspóln”t”wy kult pu„li…znyL zwłasz…za niedzielną …eM
le„ra…ję eu…harystiiZ wspólne dzięk…zynienie za wielkie dzieła 
b”żeL wspólne słu…hanie sł”wa b”żeg”L wspólne działanie 
sakra’entalneL ’”dlitwa i śpiewL wspólne wyznanie wiary – 
wszystkie te ele’enty sprawiająL że zgr”’adzenie składają…e 
się z wielu r”dzin i grupL z przedstawi…ieli różny…h zaw”dówL 
klas sp”łe…zny…hL przek”nań p”lity…zny…h itdNL stan”wią jedną 
wspóln”tęN ch”ć wspóln”ta l”kalna ”gniskuje się w”kół kulM
tuL ’usi jednak p”dej’”wać także p”z”stałe funda’entalne 
akty k”ś…ielneZ p”sługę ’iłoś…iL kate…hezęL f”r’a…ję itdN 
 –  kOŚciÓŁ diecezjalnyZ wspóln”ta l”kalna jest k”ś…i”łe’ 
tylk” i wyłą…znie jak” …zęść większej wspóln”ty k”ś…i”ła 
die…ezjalneg”N k”ś…iół die…ezjalny składa się z wielu parafiiL 
wspóln”t i grupL a wszystkie ”ne tw”rzą raze’ jedn”ść k”M
ś…i”ła p”d przew”dni…twe’ „iskupaL który jej przew”dni…zy 
i nią kierujeN z drugiej str”nyL jak” …zł”nek k”legiu’ „iskuM
pówL reprezentuje ”n w”„e… sw”jej die…ezji k”ś…iół p”M
wsze…hnyN biskup jest łą…znikie’ p”’iędzy k”ś…i”łe’ dieM
…ezjalny’ a k”ś…i”łe’ uniwersalny’N  
 –  kOŚciÓŁ powszechnyZ ’”że „yć ”kreśl”ny jak” k”’unia 
p”’iędzy k”ś…i”ła’i die…ezjalny’iN nie jest ”n tylk” rze…zyM
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wist”ś…ią …zyst” du…h”wą i dlateg” p”trze„uje widzialny…h 
instytu…jiN ii s”„ór watykański ”kreśliłZ w H…I k”ś…iele chrystuM
s”wy’ biskup rzy’skiL jak” następ…a pi”traL które’u chrystus 
p”wierzył ’isję pasienia swy…h ”wie… i „arankówL …ieszy się 
z ustan”wienia b”żeg” najwyższąL pełnąL „ezp”średnią i p”M
wsze…hną władzą dla ”pieki nad dusza’iN on też z teg” wzglęM
duL że jak” pasterz wszystki…h wierny…h ”trzy’ał p”słanni…M
tw”L „y d„ać ” d”„r” wspólne k”ś…i”ła i ” d”„r” p”sz…zególM
ny…h k”ś…i”łówL zaj’uje na…zelne stan”wisk” w zwy…zajnej 
władzy nad wszystki’i k”ś…i”ła’i Hdb RIN następ…a pi”tra jest 
skałąL któraL prze…iwstawiają… się sa’”w”li i k”nf”r’iz’”wiL 
gwarantuje „ezwzględną wiern”ść sł”wu b”że’uN 
 m”że’y p”dsu’”wać tę …zęść sł”wa’i ratzingeraZ cenM
tru’ każdej właś…iwie r”zu’ianej eklezj”l”giiL która tw”rzy 
syntezę k”ś…i”ła partykularneg” i p”wsze…hneg”L stan”wi euM
…harystiaN eu…harystię …ele„ruje się wprawdzie w jedny’ k”nM
kretny’ ’iejs…u H…IL ale jedn”…ześnie we wszystki…h ’iejM
s…a…h i w każdej eu…harystii jest jeden i ten sa’ panN w k”nM
sekwen…ji niep”dzielna ”„e…n”ść jedneg” i teg” sa’eg” pana 
H…I sprawiaL że każdy p”sz…zególny k”ś…iół l”kalny znajduje 
się w …ały’ i jedny’ ciele chrystusa[ tylk” p”d ty’ warunM
kie’ ’”że zresztą spraw”wać eu…harystięN zawiera się w ty’ 
H…I  także  trwanie  „w nau…e  ap”st”łów”L  której  znakie’ i  ręM
k”j’ią ”„e…n”ś…i jest instytu…ja „suk…esji ap”st”lskiej” Hk”M
ś…iółN pielgrzy’ują…a wspóln”ta wiaryL kraków RPPUL sN WXMWYIN 
 
 UN charyz’atyN o„”k struktury ’inisterialnejL w …hrześ…iM
jańskiej wspóln”…ie istnieją „…haryz’aty”L t” zna…zy różn”raM
kie dary udzielane przez du…ha Święteg” Hp”rN Qk”r QRL TMSQIN 
struktura …haryz’aty…zna i struktura ’inisterialna tw”rzą 
raze’  jedn”śćN  w  k”nsekwen…ji  ’”żna  ’ówić ”  dwó…h  
struktura…hL które w k”ś…iele niejak” nakładają się na sie„ieZ 
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strukturze ’inisterialnej i strukturze …haryz’aty…znejN magiM
steriu’ st”i przede wszystki’ na straży dep”zytu wiaryL …” 
gwarantuje wiern”ść k”ś…i”ła jeg” ap”st”lski’ k”rzeni”’N 
z k”lei …haryz’at nadaje przep”wiadaniu ewangelii świeżośćL 
n”wą jak”śćL p”przez trafne ”d…zytywanie znaków …zasuN  
 określenie  „…haryz’at”  nie  występuje  w  stary’  testaM
’en…ieN  jednak w księga…h pierwszeg” przy’ierza znajdujeM
’y  wiele  rela…ji  ”  udzielaniu  du…ha  b”żeg”  ”s”„”’ pełniąM
…y’ sz…zególne zadanie w hist”rii z„awieniaN dar taki p”siaM
dał m”jżesz i przekazał g” j”zue’u ”raz siede’dziesię…iu 
starszy…h Hp”rN l„ QQL QWIL du…h b”ży przenikał i u’a…niał sęM
dziów HotnielaL gede”naL jefteIL królów HsaulaL dawidaIL 
a przede wszystki’ pr”r”kówL którzy nazywani „yli „’ęża’i 
du…ha” Hoz YL WIN  
 nat”’iast w n”wy’ testa’en…ie ter’in „…haryz’at”L ”d 
gre…kieg” ter’inu …haris’aL p”jawia  się QW  razy  HQV  razy  
w lista…h śwN pawła i raz w liś…ie śwN pi”traIN trze„a jednak 
zazna…zyćL że na p”dstawie ty…h tekstów nie jest łatw” p”dać 
d”kładne ”kreślenie …haryz’atuL które ’”gł”„y „yć przyjęte 
przez wszystki…h te”l”gówN w zna…zeniu szer”ki’ ’”żna g” 
r”zu’ieć jak” dar dar’” dany …zł”wiek”wi przez b”gaL 
wszelki dar du…h”wyL łaskaZ charyz’at w sensie najszerszy’ 
jest wezwanie’ b”ży’ skier”wany’ d” jedn”stki ludzkiej 
i zaraze’ uzdalniają…y’ ją d” ”kreśl”nej służ„y we wspóln”M
…ie HhN  küngIN  w  sensie  ś…isły’  …h”dzi  tu  ”  sz…zególny  dar  
du…ha  Święteg”L  udziel”ny  p”sz…zególny’ …zł”nk”’ wspólM
n”ty …hrześ…ijańskiej dla wspólneg” d”„raL zwłasz…za dla skuM
te…zneg” gł”szenia ewangelii Hrz QRL VMXIN charyz’at dany 
jest p” t”L a„y przyn”sił k”rzyś…i dla …ałej wspóln”ty k”ś…i”łaN 
nie ’usi t” „yć jakaś zd”ln”ść nadnaturalna lu„ …ud”wnaL 
le…z p” pr”stu dar łaskiL al„” sz…zególne p”w”łanie d”stępne 
każde’u z  ”…hrz…z”ny…h  HQk”r  QL  WIN  dar  łaski  jest  nie  tylk”  
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wyróżnienie’ p”sz…zególneg” wierneg”L le…z przede wszystM
ki’ u„”ga…enie’ …ałej wspóln”ty k”ś…i”łaL dlateg” właśnie 
k”ś…iół ”dp”wiada za …haryz’atyków i d” nieg” należy „aM
danie autenty…zn”ś…i …haryz’atu HQtes UL QYMRQIN jedny’ sł”M
we’ …haryz’at jest ”w”…e’ „ezp”średnieg” ”ddziaływania 
du…ha Święteg”L który działaL kiedy i jak …h…e ”raz udziela 
darówL k”’u …h…eN  
 zarówn” listy śwN pawłaL jak i dzieje ap”st”lskie zawierają 
wiele rela…ji ” p”wsze…hn”ś…i występ”wania zjawisk …haryM
z’aty…zny…h w k”ś…iele …zasów ap”st”lski…hN Świade…twa te 
d”w”dząL jak ważną r”lę ”dgrywały …haryz’aty w ży…iu 
pierwszy…h wspóln”t …hrześ…ijański…hN później zjawisk” t” uleM
gł” jak„y zreduk”waniu d” p”w”łania kapłańskieg” i zak”nM
neg”N r”dziły się nawet ”„awyL że …haryz’aty ’”gą stan”wić 
prze…iwieństw” i zagr”żenie w st”sunku d” k”ś…ielny…h urzęM
dówL w pierwszy’ rzędzie d” pasterskiej władzy „iskupówN 
być ’”że jedną z przy…zyn takieg” stanu rze…zy „yły wystąM
pienia grup i ”só„ p”w”łują…y…h się na sz…zególne dary du…ha 
Święteg”L a który…h działaln”ść przeniknięta „yła „łęda’i 
d”ktrynalny’i i pr”wadziła d” r”z„i…ia jedn”ś…i k”ś…i”łaN  
 w XX wieku w k”ś…iele zauważa się wyraźną z’ianę w r”M
zu’ieniu …haryz’atówN aktywn”ść ludzi świe…ki…hL ”dn”wa 
liturgi…znaL r”zwój te”l”gii k”ś…i”ła Hjak” ciała chrystusa 
i ludu b”żeg”IL za”w”…”wały w …zasie ii s”„”ru watykańM
skieg” przek”nanie’L że dary …haryz’aty…zne są – ”„”k saM
kra’entów i p”sług hierar…hi…zny…h – wyraze’ działania duM
…ha Święteg” Hp”rN kdk T[ ag UIN  
 ii s”„ór watykański p”równuje ży…ie wspóln”t ”só„ k”nM
sekr”wany…h i st”warzyszeń ży…ia ap”st”lskieg” d” drzewaL 
które zakiełk”wał” i wyr”sł” w k”ś…iele z nasieniaL jakie 
chrystus zasadził w ni’ przykłade’ i sł”we’N drzew” t” 
r”zwija  się p”d  działanie’  du…ha  Święteg”L  przy  …zynnej  
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współpra…y założy…ieli ”raz hierar…hii k”ś…i”ła Hp”rN kdk TSIN 
Ży…ie …haryz’aty…zne jest drzewe’L które sw”je k”rzenie 
zapusz…za w ser…u trój…y Świętej osó„ b”ski…hN późniejL p”d 
działanie’ du…ha Święteg”L staje się p”tężny’ drzewe’L 
p”kryty’ „”gat” r”zgałęzi”ną k”r”nąN 
 du…h Święty przyg”t”wuje założy…ielaL wzywaL na’asz…za 
i p”syła d” wyk”nania zadaniaL d” jakieg” z”stał wezwanyN 
założy…iel ze swej str”nyL p”w”lny działaniu du…ha Święteg”L 
”twiera się na jeg” działanieL p”zwala mu przeniknąć się …ałM
k”wi…ieL ”ddaje się d” jeg” dysp”zy…ji w realiz”waniu sz…zeM
gólneg” p”w”łaniaN jak ’ał” kt” założy…iel ”d…zytujeL r”zuM
’ie i interpretuje jakiś frag’ent pis’a Święteg”N tekst ten 
staje się dla nieg” klu…ze’ r”zu’ienia i interpret”wania 
ewangeliiL a także klu…ze’ ży…ia i działaln”ś…iN  
 tak  du…h  Święty  ”twiera  w  k”ś…iele  n”wą f”r’ę naślaM
d”wania chrystusaN założy…iel przeżywaL we własnej ”s”„ieL 
’isję ’u p”wierz”ną i jak” pierwszy t”ruje n”wą dr”gę 
w  naślad”waniu  chrystusaN  na  tę dr”gę wejdą p”te’  jeg”  
u…zni”wieN  najpierw on sa’L  a  p”te’ założ”na przez nieg” 
wspóln”taL ”żywi”na sz…zególny’ dare’L …zyli …haryz’ate’L 
k”ntynuuje jeg” działaln”śćN każdy instytutL każda n”wa 
wspóln”ta wn”si d” k”ś…i”ła dar ”trzy’any ”d du…ha ŚwięM
teg” i staje się dare’ dla k”ś…i”ła i świataN 
 nie jesteś’y sa’”tną wyspą w k”ś…ieleZ dzisiaj …”raz „arM
dziej ”dkrywa się faktL że …haryz’aty założy…ieli i założy…ielekL 
wz„udz”ne przez du…ha Święteg” dla d”„ra wszystki…hL ’uM
szą „yć na n”w” u’iejs…”wi”ne w sa’y’ …entru’ k”ś…i”łaL 
”twarte na k”’unię i na u…zestni…zenie wszystki…h …zł”nków 
ludu b”żeg” HNNNIN n”w”ś…ią ty…h lat jest przede wszystki’ 
pr”ś„a ze str”ny niektóry…h świe…ki…hL a„y u…zestni…zyć 
w …haryz’ata…h instytutówN w ty’ zakresie p”wstał” wiele 
interesują…y…h ini…jatyw i n”wy…h f”r’ przynależn”ś…i instyM
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tu…j”nalnej d” instytutów HNNNIN p”trze„na jest wię… ”dp”wiedM
nia f”r’a…ja zarówn” ”só„ k”nsekr”wany…hL jak i świe…ki…hL 
d” wzaje’nej i u„”ga…ają…ej współpra…y HrnnL nr SQIN dla r”M
dziny win…entyńskiej sz…zególnie ważne jest wezwanie jana 
pawła ii zawarte w h”’ilii mszy śwN p”d…zas „eatyfika…ji 
ozana’a HRR sierpnia QYYWIZ p”łą…z…ie siłyL a„yś…ie zg”dnie 
z jeg” za’ysłe’ ’”gli …”raz lepiej ’ił”wać u„”gi…h i i’ słuM
żyć ”raz „y jezus chrystus d”znawał w ni…h …hwałyN  
 w ty’ ’iejs…u d”…h”dzi’y d” ”kreślenia waszeg” ’iejM
s…a we wspóln”…ie k”ś…i”łaN jesteś…ie włą…zeni d” st”warzyM
szenia cud”wneg” medalikaN równ”…ześnie jednak w waM
szy…h statuta…h zapisan”L że p”winniś…ie „ezp”średni” p”M
sługiwać u„”gi’ w du…hu ewangeli…zny’ według …haryz’aM
tu śwN win…enteg” a paul”L patr”na wszystki…h dzieł ’ił”M
sierdzia HstatutL idIN st”warzyszenie „ap”st”latu cud”wneg” 
medalika” jest ”d p”…zątku związane z …haryz’ate’ i duM
…h”w”ś…ią śwN win…enteg” a paul” i ś…iśle współpra…uje ze 
zgr”’adzenie’ misji i sióstr mił”sierdzia i inny’i gałęzia’i 
r”dziny win…entyńskiejL głównie z jmv HstatutL iiiNVIN jesteM
ś…ie wię… wpisani także w różne zgr”’adzeniaL st”warzyM
szenia  i  ru…hy  Hw  li…z„ie  ”kN  RVWIL  które  ”żywia  …haryz’at  
win…entyńskiN równ”…ześnie działa…ie w ”kreśl”ny…h strukM
tura…h k”ś…i”ła l”kalneg”N w sp”só„ sz…zególny d” ży…ia 
k”nsekr”waneg” ”dn”si się p”stulat współistnienia w ży…iu 
k”ś…i”ła wy’iaru …haryz’aty…zneg” i hierar…hi…zneg”L wieM
l”kr”tnie wsp”’niany przez jana pawła ii w prze’ówieniu 
skier”wany’ d” przedstawi…ieli n”wy…h ru…hów k”ś…ielny…h 
Hp”rN rnnL nr SRIN 
 
 w ty’ świetleL w drugiej …zęś…iL „ędzie’y starali się wyM
jaśniać treść i przesłanie waszy…h statutówN 
 

 HcdN w następny’ nu’erze „biuletynu”IN 
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wizje medalika  H…dNI 

 
”prN ksN pr”fN waldemar rak”cy 

 
 przyjdzie …zas HNNNIL że „ędzie się sądzićL że wszystk” jest 
stra…”neL ale ja „ędę z wa’iN miej…ie ufn”śćA p”zna…ie ’”je 
nawiedzenie HNNNI Hsł”wa najśwN maryi panny d” sN katarzyny 
– z QY lip…a QXSP rNIN 
 
notatka – nekrolog H1WOSUI 

Haut”rstwa sN marieManneMfraną”ise de ge”ffreI  
[pierwsze wybicie medalika]  
 gdy p”„”żny ’isj”narz [ksN aladel] ”trzy’ał tę wiad”’”ść 
[…h”dzi ” żal maryi z p”w”du niewy„i…ia medalika]L za…zął się 
nad ty’ p”ważnie zastanawiaćZ jeżeli maryja jest niezad”w”M
l”naL t” nie z ’ł”dej si”stryL która w tej sytua…ji nie ’”gła 
ni… u…zynićL  le…z z nieg”N ta ’yśl  niep”k”iła g” i  nie dawała 
’u sp”k”juN już ”d dłuższeg” …zasu wiedział ” wszystki’ 
ksN Étienne [przyja…iel ksN aladela]L „ędą…y wów…zas pr”kurat”M
re’ generalny’ zgr”’adzeniaN pewneg” dnia kiedy udali się 
raze’ z wizytą d” jeg” eks…elen…ji hN de Qućlen [a„pa paryża]L 
z  p”…zątkie’  QXSR  r”kuL  ksN  aladel  k”rzystają…  z  ”kazjiL  p”M
wiedział ’u ” ”„jawienia…h i ” swy’ zakł”p”taniu w związku 
z  żale’ najświętszej  pannyL  ”  jaki’ p”inf”r’”wała  g”  si”M
straL tjN że nie wypełnia się jej p”le…eńN 
 eks…elen…ja ”dp”wiedziałL że nie widzi p”w”dówL a„y ”późM
niać wy„i…ie medalika – d”rzu…ają…L że w jeg” treś…i nie d”M
strzega ni…zeg” sprze…zneg” z wiarą k”ś…i”łaN p”pr”sił nawetL 
a„y ’u d”star…z”n” pierwsze wy„ite ’edalikiN spust”szenieL 
jakie siała w ta’ty’ …zasie …h”leraL ”późnił” wy„i…ie medaliM
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ka aż d” …zerw…aN wresz…ie SPMeg” dnia teg” sa’eg” ’iesią…a 
dwa tysią…e ’edalików [fakty…znie tylk” półt”ra tysią…a – stwierM
dza t” sa’ aladelL który za’ówił ’edaliki u aN va…hette’aL ”de„rał 
je i uiś…ił za nie należn”ść] ujrzał” światł” dzienneN ksN aladel 
…zy’ prędzej przekazał …zęść z ni…h ar…y„iskup”wi paryżaN 
 jeg” eks…elen…ja de Qućlen nie za’ierzał zwlekać ze sprawM
dzenie’ skute…zn”ś…i medalikaN martwił się „ardz” ” stan 
du…ha „iskupa k”nstytu…yjneg”L jeg” eks…elen…ji de pradt 
[…h”dzi  ”  „iskupówL  którzy  złożyli  przysięgę na  k”nstytu…ję ratyfiM
k”waną w …zasie rew”lu…ji fran…uskiej – eksk”’unik”wany…h 
przez papieża]L który „ył „liski ś’ier…iN bardz” pragnął jeg” 
nawró…eniaN  o„awiał się teżL  że jeg” ś’ierć ’”że p”n”wnie 
stać się ”kazją d” zg”rszenia i wyw”łać za’ieszkiL jak ’iał” 
t” ’iejs…e w przypadku p”…hówku inneg” „iskupa k”nstytuM
…yjneg”L grzeg”rzaN wziął zate’ medalik i udał się z wizytą 
d” …h”reg”N za pierwszy’ raze’ ”d’ówi”n” ’u widzeniaN 
ale wkrót…e u’ierają…y „iskup z’ienił zdanie i przesłał ar…yM
„iskup”wi paryża swe przepr”siny ”raz pr”śbęL a„y ze…h…iał 
przyjść d” nieg” p”n”wnieN p”d…zas sp”tkania u’ierają…y 
„iskup wyraził skru…hę w”„e… jeg” eks…elen…ji za ’ini”ne 
ży…ie ”raz wy…”fał wszystkie gł”sz”ne w…ześniej „łędyN sk”M
rzystał z sakra’entu p”jednaniaL na’asz…zenia …h”ry…h 
i  przyjął k”’unię śwN z’arł tej sa’ej n”…y w ”„e…n”ś…i …zuM
wają…eg” przy ni’ ar…y„iskupa paryżaN ten zaś pełen „”żej 
rad”ś…iL …zy’ prędzej p”wiad”’ił ” wszystki’ ksN aladelaN 
 
notatka H1YOSUI  
 
[Ołtarz upamiętniający objawienia]  
 ale ów …z…ig”dny ’isj”narzL ” który’ ’ówiliś’y […h”dzi 
” ksN aladela]L pełnił jesz…ze w zgr”’adzeniu pr”ste p”sługi 
kapelanaN w tej sytua…ji r”ztr”pn”ść nakazywała ’u ’il…zeM



36 

nieN czekał wię… na „ardziej sprzyjają…y ’”’entN kilka lat 
później ksN ÉtienneL jeg” serde…zny przyja…ielL z”stał wy„rany 
przełoż”ny’ generalny’ [T  sierpnia  QXTS]L a ”n asystente’ 
generalny’ i dyrekt”re’ sióstrN przystąpili wów…zas raze’ 
d” wzniesienia ”łtarza ku …z…i niep”kalanejL „ardziej g”dneg” 
jej ’a…ierzyńskiej d”„r”…i i świad…zą…eg” ” wdzię…zn”ś…i jej 
dzie…iN wydaje sięL że sa’a opatrzn”ść sprzyjała te’u przedM
sięwzię…iuN otóż rząd [fran…ji] p”dar”wał zgr”’adzeniu dwa 
wspaniałe „l”ki „iałeg” ’ar’uru w d”wód wdzię…zn”ś…i za 
p”sługęL jaką si”stry ”ddały …h”ry’ p”d…zas epide’ii …h”leryL 
a następnie za za”piek”wanie się p”z”stawi”ny’i sier”ta’iN 
jeden z ni…h z”stał przezna…z”ny na ”łtarzL drugi zaś na figurę 
niep”kalanejN 
 w ta’ty’ …zasie li…z„a sióstr w d”’u ma…ierzysty’L 
a zwłasz…za w se’inariu’L stale r”słaN n”wy du…hL jaki zapaM
n”wał w zgr”’adzeniuL przy…iągał li…zne p”w”łaniaN miejs…e 
zaśL które skupiał” si”stryL ”kazał” się z„yt …iasneZ kapli…a 
„yła niewystar…zają…a [w  sz…zyt”wy’  ”kresie  r”zw”juL  …zyli  
w lata…h SPMty…hL ’usiała ”na p”’ieś…ić ”kN UPP sióstr i se’inaM
rzystek]N ar…hitekt ’iał nie lada pr”„le’L a„y ją p”większyćZ 
’usiał za…h”wać układ sanktuariu’L które niep”kalana zaM
sz…zy…iła swą ”„e…n”ś…iąL a jedn”…ześnie p”szerzyć przeM
strzeńN udał” ’u się t”L p”szerzają… „”ki kapli…yL p”nad któM
ry’i znajdują się …hórkiN jeżeli nawet kapli…aL p”z”stają… naM
dal niska i z niedużą przestrzeniąL nie zyskała wiele z punktu 
widzenia rze’i”sła „ud”wlaneg”L t” niewątpliwą zasługą 
przepr”wadz”ny…h pra… jest t”L że ’iejs…e wizyt najświętszej 
panny za…h”wał” swój pierw”tny wyglądN 
 dawny  ”łtarz  z”stał przeniesi”ny  d”  „”…znej  kapli…y  p”M
świę…”nej śwN win…ente’uN nasz święty założy…iel trzy’a 
ta’ w dł”nia…h ser…e …ałe r”zpal”ne ’iłoś…ią d” b”ga i u„”M
gi…h – zg”dnie z ty’L …” ujrzała w wizji  sN  katarzyna [ch”dzi 
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” wizję z p”…zątku p”„ytu w se’inariu’]N p”wyżej główneg” 
ołtarzaL w ”…zekiwaniu na figurę niep”kalanej z ’ar’uruL 
z”stała u’iesz…z”na ty’…zas”w” figura z gipsuN z różny…h 
p”w”dów ur”…zyste p”sad”wienie figury z ’ar’uru nastąpiM
ł”  d”pier”  w  QXUV  r”kuN  był t”  niezwykle  rad”sny  dzień 
w d”’u ma…ierzysty’ sióstrN statua nie „yła w…ale zi’ny’ 
i „ezduszny’ przedstawienie’ najświętszej panny[ ”ddawaM
ła w wy’”wny sp”só„ jakże wdzię…zny ”„raz maryiN t” właM
śnie w ta’ty’ ’iejs…u [wizyta grudni”wa] ’ił”sierna matka 
prze’ówiła i zap”wiedziała swe li…zne łaskiN każdy dzień p”M
twierdzał złoż”ne ”„ietni…eL a jej sp”jrzenie nie przestaje 
również dzisiaj  „udzić w  ser…a…h  głę„”kie  i  …zułe  e’”…je  –  
zwłasz…za kiedy p”wró…i się ta’ p” dłuższy’ …zasieL a„y 
’”dlić się u jej stópN o takL maryja jest ta’ z …ałą pewn”ś…iąA 
mówi ”na d” ser…a swy…h dzie…iN daje i’ ”d…zućL jak „ardz” 
je k”…ha i …hr”niN 
 tak ”t” sprawdza się t”L …” pewneg” dnia p”wiedziała 
swe’u wierne’u słudzeL ksN vianney’”wiL pr”„”sz…z”wi z arsL 
a który zakrzyknąłZ – o…hA jak najświętsza panna je [swe dzieM
…i] k”…haA ona sp”gląda na nie „ezustannieN 
 a  …zy  ’y  zap”’ni’y  wznieść nasze  ”…zy  ku  tejL  która  
p”kazujeL że jest naszą ”ręd”wni…zką i ’atką? mi’” t” maM
ryja użalała się przed sN katarzyną wiele lat p” ”„jawieniu 
medalikaL że nie pr”si’y jej wystar…zają…” …zęst”N mówiłaL 
że pragnie ”na dusz łak”’y…h darówL jaki…h ’”że udzielić 
”raz  że  jej  rę…e  są ni’i  ”„fi…ie  napełni”neN  jednak  ’y  nie  
pr”si’y ” nie i dlateg” ”na nie ’”że na’ i…h udzielićN 
 

o maryj” „ez grze…hu p”…zętaL ’ódl się za na’iL  
którzy się d” cie„ie u…ieka’yA 

 
������ 



38 

ogÓlnopolska pielgrzymka 
stowarzyszenia  

cudownego medalika 
 

”s”„iste ”d…zu…ia ”rganizat”rów z die…N „ydg”skiej 
 

 u „”ku matki b”żej jasn”górskiej …zł”nk”wie st”warzyM
szenia cud”wneg” medalika z …ałej p”lski przeżywają każM
deg” r”ku piękneL rad”sne dni p”d…zas pielgrzy’ki na jasną 
góręL która w ty’ r”ku ”d„yła się w dnia…h RWMRX lip…a p”d 
hasłe’ „dł”nie są g”rliw”ś…ią ser…a”N organizat”ra’i ur”M
…zyst”ś…i w częst”…h”wie „yliZ dyrekt”r kraj”wy amm 
ksN tadeusz lu„elski i st”warzyszenie cud”wneg” medalika 
die…ezji „ydg”skiej z ’”derat”r jadwigą wilk ”raz ksN ”pieM
kune’ die…ezjalny’ jerzy’ basaje’N ur”…zyst”ś…i w jasn”M
górskiej bazyli…e w dniu RW lip…a HpiątekI r”zp”…zęły się 
mszą śwNL której przew”dni…zył i h”’ilię wygł”sił ksN ja…ek 
wa…h”wiakN następnie czł”nk”wie st”warzyszenia cud”wM
neg” medalika ze„rali się w sali i’N augusta k”rde…kieg”N 
w ty’ r”ku niep”kalana matka sprawiła wielką niesp”M
dziankęL p”nieważ przypr”wadziła wielką rzeszę ap”st”łów 
maryjny…hL której duża sala nie ’”gła p”’ieś…ićN wszystki…h 
przy„yły…h przywitała zM…a ’”derat”ra die…ezjalneg” – barM
„ara karpińskaN g”ś…ie’ sp”tkania „ył dyrekt”r jasn”górM
skiej r”dziny różań…”wej ”N b”gu’ił s…ha„L który p”dkreM
ślał w sw”i’ wystąpieniu ważny …el ’”dlitwy za oj…zyznęL  
a z uwagi na t”L że nasze wspóln”ty są „ratnieL p”wiedziałZ 
o„ie wspóln”ty jedn”…zą się w ’”dlitwie w tej wielkiej 
sprawieN później wysłu…haliś’y „ardz” „”gateg” w treść 
wykładu ksN ja…ka wa…h”wiaka na te’at …n”ty g”rliw”ś…i 
w ”par…iu ” r”zważania śwN win…enteg” a paul”N p” sp”tkaM
niu wielkiej r”dziny ’aryjnej prawie wszys…y wzięli udział 
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w dr”dze krzyż”wejL którą p”pr”wadził na wała…h jasn”górM
ski…h ksN krzyszt”f a’„”rski z bydg”sz…zyN treść r”zważań 
„yła tak głę„”kaL że ’”gła„y p”ruszyć ser…a naj„ardziej zaM
twardziały…h grzesznikówN zaraz p” dr”dze krzyż”wej …zł”nM
k”wie st”warzyszenia cud”wneg” medalika u…zestni…zyli 
w apelu jasn”górski’L p”d…zas któreg” r”zważanie apel”we 
pr”wadził ksN tadeusz lu„elski – dyrekt”r kraj”wy ammN 
w …zasie trwania tej spe…yfi…znej ’”dlitwy apel”wej ’”żna 
„ył” zauważyć na twarza…h ap”st”łów maryjny…hL że na każM
deg” st”ją…eg” przed cud”wny’ o„raze’L matka b”ża 
sz…zególnie patrzy w jeg” duszęL  wzr”kie’ pyta ” tr”skiL  serM
…e’ r”zdziela łaski i przekazuje d”„rą n”winę sweg” b”skieM
g” synaN ta kapli…a jest ’iejs…e’ wyjątk”wy’L gdzie nieprzeM
rwanie ”d„ywa się przez wieki dial”g …zł”wieka z matką chryM
stusaN od g”dzN RR d” RT trwał” n”…ne …zuwanieL które pr”waM
dzili ”rganizat”rzy teg”r”…znej pielgrzy’ki wraz z ksN jerzy’ 
basaje’L ksN kar”le’ h”łu„i…ki’ i ksN ja…kie’ wa…h”wiakie’N 
o g”dzN RT ksN jerzy basaj …ele„r”wał mszę śwN i wygł”sił h”’iM
lięN p” mszy śwN nastąpił dalszy …iąg …zuwania n”…neg”L które 
p”pr”wadziły si”stry ’ił”sierdzia z pr”win…ji warszawskiejL 
pr”win…ji krak”wskiej i pr”win…ji …heł’ińsk”Mp”znańskiej wraz 
z mł”dzieżą maryjnąN o g”dzN T …zuwanie z”stał” zak”ń…z”ne 
udzielenie’ „ł”g”sławieństwa przez ksN jerzeg” basajaN 
 nastał k”lejny pięknyL „ardz” g”rą…yL s”„”tni dzień p”M
świę…”ny najśwN maryi pannieN ciL którzy wy„ierali się na 
„g”dzinki” ’”gli zauważyć „rzask p”rankaL który p” jednej 
str”nie witał k”listy’ …zerw”ny’L ws…h”dzą…y’ słoń…e’L 
a p” drugiej s’ętnie …h”wał się w przestw”rza „lad” świeM
cą…y księży…N  w cud”wnej  kapli…y  ”d g”dzN  UNSP r”z„rz’ieM
wał śpiew „g”dzinek d” najświętszej maryi panny”L a naM
stępnie ” g”dzN W różanie… święty na bł”nia…h jasn”górski…h 
z r”zważanie’ taje’ni… …hwale„ny…hL który p”pr”wadziła 
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grupa ’aryjna p”d przew”dni…twe’ anny i leszka jar”…ki…h 
z bydg”sz…zyN  
 w sali ksN aN k”rde…kieg” wytyp”wane ”s”„y przyj’”wały 
zgł”szenia pielgrzy’ek i kandydatów d” ur”…zysteg” przyję…ia 
”raz z wielki’ r”z’a…he’ r”zpr”wadzały wydawni…twa d”tyM
…zą…e st”warzyszenia cud”wneg” medalikaN 
 o g”dzN QPNPP r”zp”…zęł” się na sz…zy…ie jasnej góry sp”M
tkanie wszystki…h przy„yły…h …zł”nków ammL który…h „ardz” 
serde…znie p”witał dyrekt”r kraj”wy amm – ksN tadeusz luM
„elskiN g”dzN QPNSP „yła zarezerw”wana dla ksN „pa pawła s”M
…hyL który wygł”sił k”nferen…ję na te’at „k”ś…iół naszy’ d”M
’e’”L ak…entują… zadania i r”lę k”ś…i”ła w ży…iu każdeg” 
…hrześ…ijaninaN następnie ksN jerzy k”r”na ” g”dzN QQNSP p”M
pr”wadził n”wennę d” niep”kalanej cud”wneg” medalikaL 
a ” g”dzN QRNPP ani”ł pański zaini…j”wał i p”pr”wadził ksN taM
deusz lu„elskiL który zak”ń…zył przedp”łudni”we sp”tkanieN 
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 punkte’ kul’ina…yjny’ „yła ur”…zysta eu…harystiaL która 
r”zp”…zęła się ” g”dzN QSNSPN niezwykłe wrażenie na zgr”’aM
dz”ny…h pielgrzy’a…h zr”„ił r”zp”starty na sz…zy…ie jasn”M
górski’ ”l„rzy’i ”„raz „łN jana pawła iiL a na jeg” tle u’ieszM
…z”ny wizerunek matki b”żej częst”…h”wskiejN ten ”„raz p”M
zw”lił r”z„udzić w ser…a…h pielgrzy’ów sp”ntani…zną wiaręL 
a jedn”…ześnie p”k”rę w”„e… mił”sierneg” b”gaN d” d”’u 
maryi w ty’ r”ku przy„yła rzesza ap”st”łów maryjny…h 
z …ałej p”lskiL w il”ś…i SNTST ”s”„y Hwg list zgł”szeńIN przy„yliL 
a„y p”dzięk”wać niep”kalanej mat…e za …ały r”k tr”skliwej 
’at…zynej ”pieki i pr”sić ” dar p”trze„ny…h łask dla sie„ieL 
parafii i oj…zyzny ”raz ” zna…zne p”szerzenie st”warzyszenia 
cud”wneg” medalika ” n”wy…h …zł”nkówN  
 mszę śwN …ele„r”wał ksN „p paweł s”…ha w asyś…ie ksN dyM
rekt”ra tadeusza lu„elskieg” i ksN jerzeg” basaja ”raz VQ kaM
płanów – ”piekunów du…h”wy…h ammN mi’” upalneg” dnia 
w …zasie eu…harystii każdy ap”st”ł starał się ”dnaleźć w s”„ie  
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…iszę ser…aN w wielki’ skupieniu każdy z u…zestników zataM
piał się w sw”jej ”s”„istej ’”dlitwieL a„y z”„a…zyć ”…zy’a 
wiary sie„ie sa’eg” w”„e… ”„e…neg” na ”łtarzu jezusa chryM
stusaN h”’ilię wygł”sił ksN „p paweł s”…ha Htekst h”’ilii zaM
’ieś…i’y w k”lejny’ nu’erze „biuletynu”NIN 
 wielki’ przeży…ie’ dla …ałeg” zgr”’adzenia „ył” przyjęM
…ie QSV kandydatów d” st”warzyszenia cud”wneg” medalikaL 
p”przedz”ne ur”…zysty’ akte’ ”świad…zenia i ”ddania się 
d” dysp”zy…ji niep”kalanejN teg” ”„rzęduL „ezp”średni” p” 
h”’ilii ksN „iskupaL d”k”nał dyrekt”r kraj”wy amm ksN taM
deusz lu„elskiN służbę liturgi…zną pełnił” amm z die…ezji 
„ydg”skiej Hbar„ara karpińskaL teresa niewier…zykL gen”weM
fa b”rutaL renata re’ińskaL henryka marek i inNIN wspaniałą 
”prawę ur”…zystej eu…harystii stwarzał śpiew …hóru „zdrój 
mił”sierdzia” z k”ś…i”ła mił”sierdzia b”żeg” z lu„linaL któM
ry’ dyryg”wała iw”na ci”sekN przez długi …zas k”’unii śwN 
udzielali na pla…u p”d sz…zyte’ li…znie przy„yli kapłaniN euM
…harystia d”„iegała k”ń…aL a pielgrzy’i wnikliwy’ ”kie’ 
patrzyli na twarz matki b”skiej częst”…h”wskiejL wsłu…hują… 
się w jej sł”waL które d” ni…h kier”wała z teg” cud”wneg” 
wizerunkuN t” …” wszystki…h ”ta…zał” w danej …hwili „ył” 
wielką łaską – dare’L „” ’ówiła d” wszystki…h ap”st”łów 
maryjny…h matkaN a p”te’ – u…zyni’y t”L …” p”dyktuje serM
…e usp”k”j”neL wsłu…haneL wpatrz”ne i p”rusz”ne łaską oj…aL 
który jest w nie„ieL który wysłu…hał ’”dlitwy naszej matkiL 
gdy raze’ z nią ’”dli’y się d” nieg”L przyp”’inają… b”gu 
jeg” własne p”zdr”wienie przesłane d” dziewi…y z nazaretuZ 
zdr”waś maryj”L pełna łaskiN ta wspaniała ur”…zyst”ść zaM
k”ń…zyła się ”d’ówienie’ k”r”nki d” b”żeg” mił”sierdziaL 
którą p”pr”wadziła Żaneta wankiewi…z z bydg”sz…zyN opuszM
…zają… t” święte ’iejs…e …hy„a wszystki…h ”garnęła refleksjaZ 
…” ’y wynieśliś’y z teg” sp”tkania twarzą w twarz z matką 
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b”ską częst”…h”wską ”„e…ną w cud”wny’ o„razieN t” jest 
wielka b”ża taje’ni…aL która p”z”stanie w naszy…h ser…a…hN 
 p” ur”…zyst”ś…ia…h pielgrzy’i suk…esywnie ”pusz…zali 
parking jasn”górskiN każdy z u…zestników na pewn” dzięk”M
wał mat…e b”skiej za wszystk”L …” ”d niej ”trzy’ałN nie sp”M
só„ wyrazić t” sł”wa’iL …” …zuł” ludzkie ser…eN każdy pielM
grzy’ zatrzy’ał w sw”jej duszy ten sekretL który przekazała 
’u matka b”skaN nat”’iast u…zestni…y pielgrzy’ki z die…ezji 
„ydg”skiejL którzy „yli ”rganizat”ra’i ur”…zyst”ś…i p”d 
przew”dni…twe’ bar„ary karpińskiejL która zastęp”wała …h”M
rą ’”derat”rL  p” uprzątnię…iu niez„ędny…h p”z”stały…h ’aM
teriałówL wyruszyli także w dr”gę p”wr”tną d” bydg”sz…zyN 
wszys…y u…zestni…y „yli zad”w”leni i usatysfak…j”n”wani 
z prze„iegu ur”…zyst”ś…iN p”’i’” wielu trudn”ś…iL które pięM
trzyły się udał” się wszystk” z”rganiz”wać takL a„y ”gół pielM
grzy’ów „ył zad”w”l”nyL a naj„ardziej matka b”ska częst”M
…h”wskaN wielu pielgrzy’ów wyrażał” sw”je uznanie ”rganiM
zat”r”’ tej ur”…zyst”ś…iL przekazują… na rę…e ’”derat”r 
„ydg”skiej – jadwidze wilk sw”je uznanie i p”dzięk”wanieN 
jedn”’yślnie wszys…y stwierdziliL że t” …”r”…zne pielgrzy’”M
wanie  ap”st”łów  maryjny…h  d”  częst”…h”wy  ”żywia  wiaręL  
p”głę„ia i wz’a…nia ży…ie du…h”we ”raz p”głę„ia ’iłość b”M
ga i matki b”skiejN wart” wię… kultyw”wać te niezwykłe pielM
grzy’kiL „”gate w przeży…ia i d”świad…zeniaN 
 kiedy  nasz  aut”kar  p”suwał się wśród  k”l”r”wy…h  łąk  
i pól w późny…h g”dzina…h wie…z”rny…h nasza rad”ść z udziaM
łu w przepiękny…h ur”…zyst”ś…ia…h z”stała przerwana s’utną 
wiad”’”ś…iąL którą ”trzy’ała nasza k”…hana basia karpińM
ska zM…a ’”derat”raN otóż ” g”dzN RRNQW z’arła jej ’a’aN 
w aut”karze zapan”wał s’utekL jak również ’”dlitwa za 
z’arłąN a ’nie nasunęła się taka refleksjaZ basia tak pięknie 
w ty’ ur”…zysty’ s”„”tni’ dniu stawała przed cud”wny’ 
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wizerunkie’ matki b”skiej częst”…h”wskiejL tak jak„y jej 
”d…h”dzą…a d” d”’u oj…a ’a’a przekazywała ją p”d ”pieM
kę matki b”skiejN jadwiga wilkL ’”derat”r die…ezjalna 

 
������ 

 
 

dyplomyL podziĘkowania i nominacje 
 
 p”d…zas s”„”tniej ur”…zyst”ś…i na jasn”górski’ sz…zy…ieL 
z”stały wrę…z”ne przez dyrekt”ra kraj”weg” amm ksN tadeusza 
lu„elskieg” dypl”’y uznania za wkład w r”zwój ammN  
 otrzy’ały je następują…e ”s”„yZ bar„ara jan”wskaL maM
rianna frąt…zakL agata gruzłaL władysława gruzłaN 
 n”’ina…je ’”derat”ra die…ezjalneg” na ”kres U lat ”trzyM
’ałyZ janina st”k”wska – ar…hidie…ezja warszawskaL eugenia 
tr”…ińska – die…ezja k”szalińsk”Mk”ł”„rzeskaN 
 

������ 
 
 

protokÓŁ ze zjazdu  
moderatorÓw w toruniu 

RSMR6 sierpnia RP1R rN 
 

pr”t”k”ł”wała z”fia miernik 
– sekretarz amm 

 
nasza gÓra przemienienia 

 
 tak dyrekt”r kraj”wy amm ksN tadeusz lu„elski nazwał 
k”lejny zjazd ’”derat”rów i i…h radN hasłe’ …zter”dni”weg” 
sp”tkania „yły sł”wa śwN pawła ap”st”łaZ nie opuszczajcie 
siĘ w gorliwoŚciL bĄDŹcie pŁomiennego duchaN 
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 w at’”sferę d”jrzewania w wierze wpr”wadziła nas ’”dliM
twa w kapli…y d”’u pielgrzy’a przy sanktuariu’ matki b”żej 
nieustają…ej p”’”…yN p” p”witaniu ze„rany…h ksN dyrekt”r 
przyp”’niał …ele zjazduZ f”r’a…jaL wynikają…e z niej zr”zuM
’ienie ’ądr”ś…i krzyża chrystusaL p”…zu…ie ”„e…n”ś…i matki 
b”żejL która nas pr”wadzi d” źródła w”dy żywej ”raz zawieM
rzenie  du…h”wi  Święte’uN  apel”wał ”  ”twar…ie  się na  te  
prawdyL a„y na’ ”ne nie sp”wszedniałyL ” sięganie d” głę„i 
p”„”żn”ś…i ’aryjnejL ” wy…iąganie z głę„”kiej sy’„”liki 
cud”wneg” medalika wni”sków dla sie„ieN  
 prawda „udujeN jesteś’y tu p” t”L a„y spr”stać …zekają…y’ 
nas zadani”’L trze„a „r”nić się przed wypalenie’ wewnętrzM
ny’N p”trze„a na’ świętej g”rliw”ś…iN k”ś…i”ł”wi szk”dzą 
naj„ardziej ludzie letni – ’ówił papież jan paweł iiN d”dałL że 
p”„”żn”ść ’aryjna uratuje k”ś…iół XXi wieku i światN jeśli takL 
t” uratuje także ap”st”lat maryjny i nasN  

JJJJJJJJJJJJJJJJ 
 
 c”dziennie przeżywaliś’y z rad”ś…ią sp”tkanie z jezuse’ 
w eu…harystii i p”d…zas ad”ra…ji najświętszeg” sakra’entuN 
kar’iliś’y się sł”we’ b”ży’ i r”zważania’iL które wygłaszaM
li nasi kapłani ze zgr”’adzenia księży misj”narzy śwN winM
…enteg” a paul”Z ksN tadeusz lu„elskiL ksN ja…ek wa…h”wiakL 
ksN jerzy basajN  

JJJJJJJJJJJJJJJJ 
 
 w pierwszy’ dniu zjazdu pię…i””s”„”wa delega…ja amm 
HksN jerzy basaj i ’”derat”rzyZ janina barskaL wiesława 
br”’erL maria górskaL irena w”j…ie…h”wskaI udała się d” 
r”zgłośni radia maryja i wzięła udział w k”r”n…e d” b”żeg” 
mił”sierdziaN p”z”stali u…zestni…y p” ’”dlitwie zwiedzali 
”„iekty w ”k”li…y radia maryjaL p”te’ starówkę i inNL z wyM
łą…zenie’ zarząduL który r”zp”…zął ”„rady p” k”r”n…eN  
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protokÓŁ z obrad  
rady krajowej amm 

RS sierpnia RP1R rN 
 

 o„rad”’ przew”dni…zył dyrekt”r kraj”wy amm ksN taM
deusz lu„elskiN u…zestni…zyliZ ksN ja…ek wa…h”wiak – zM…a dyrN 
kraj”weg”L ewa pruskaMzajdel – ’”derat”r kraj”wyL z”fia 
miernik – sekretarzL małg”rzata dasz…zyszakL ant”ni jagielM
skiL andrzej si„”renk” – rze…znik pras”wy ”raz helena balM
…erek – k”lp”rterN 
 

pr”„lematyka ”„radL p”stan”wienia i wni”ski  
 QN przyszł”r”…zna ”góln”p”lska pielgrzy’ka na jasną górę 
będzie również dwudni”wa i ”d„ędzie się w ”statni piątek 
i ”statnią s”„”tę lip…a RPQS rN o przew”dni…zenie piątk”wej 
liturgii na wni”sek rk z”stanie p”pr”sz”ny wizytat”r p”lskiej 
pr”win…ji ksN kryspin bank”N zapr”szenie ”trzy’ają si”stry 
szarytki i mł”dzież maryjna – przepr”wadzą …zuwanie n”…neL 
jak w ”statni…h trze…h lata…hN ksN dyrekt”r zazna…zyłL że ap”M
st”lat maryjny wsp”’aga finans”w” trzy pr”win…je sióstr 
szarytekL które przyg”t”wują f”r’a…ję ap”st”lską ’ł”dzieżyN  
 RN ustal”n”L że przyszł”r”…zną pielgrzy’kę RPQS przyg”tuM
je die…ezja „ielsk”Mżywie…kaN   
 SN uwagi na te’at ”rganiza…ji i udziału w pielgrzy’…e wyM
gł”siła …zł”nek rady kraj”wej małg”rzata dasz…zyszakN  
 aI m”derat”rzy p”winni zgł”sić pielgrzy’ów d” punktu 
inf”r’a…yjneg” przed k”nferen…jąL najpóźniej d” g”dzN YNSPN 
 „I n”wy…h kandydatów należy wpr”wadzić na sz…zyt za 
ołtarzN wy’agają teg” względy te…hni…zneL gdyż zawiesz”ne 
p”diu’ z ”łtarze’ p”l”wy’ ’”że nie wytrzy’ać ”„…iążeniaN  
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 …I medaliki r”zdawane p” ur”…zysty’ przyję…iu d” amm 
są przezna…z”ne wyłą…znie dla n”w” przyjęty…hL a nie dla 
ty…hL którzy są już …zł”nka’i amm lu„ …h…ą wejść w p”siaM
danie n”weg” ’edalikaN  
 dI os”„y prze„ywają…e na sz…zy…ie są z”„”wiązane d” 
p”z”stania na ’iejs…u d” k”ń…aN wy’aga teg” kultura ”s”M
„ista i p”szan”wanie „iskupaL które’u na zak”ń…zenie ”rgaM
nizat”rzy składają p”dzięk”wanieN 
 eI w ’aj”wy’ „biuletynie” RPQS rN przyp”’ni się ’”deraM
t”r”’ ” k”nie…zn”ś…i w…ześniejszeg” przyg”t”wania deklaraM
…ji dla kandydatówN  
 fI pr”p”zy…jęL a„y ’”derat”r sp”rządził przed wyjazde’ 
n”tatkę ” il”ś…i pielgrzy’ów na kart…e i p”dał ją p” przyjeźM
dzie d” częst”…h”wyL zgł”sił apN aN jagielskiN z k”lei ksN jN waM
…h”wiak suger”wałL a„y zgł”szenia wysyłać eM’aile’N jest 
wskazaneL a„y przed pielgrzy’ką wysłać ”drę„ny list z zaleM
…enia’i d” ’”derat”rówN J sprzedaż wydawni…tw p”winna 
„yć pr”wadz”na d” ”kreśl”nej g”dzinyL a„y nie przeszkaM
dzać w sp”tkaniu f”r’a…yjny’L w który’ wszys…y p”winni 
wziąć udziałN 
 gI trze„a przyg”t”wać ”k”ł” RP ”só„ d” udziału w apelu 
jasn”górski’ w prez„iteriu’L które w zasadzie zarezerw”M
wane jest dla ”j…ów paulinówN nie przyj’”wać d” amm ”só„ 
nie sprawdz”ny…hL sieją…y…h zg”rszenieN m”gą …h”dzić na sp”M
tkaniaL ale nie należy i’ p”wierzać ”dp”wiedzialny…h funk…jiN 
 hI ksN jN wa…h”wiak p”stul”wał ”grani…zenie …zasu ”s”M
„”’ prezentują…y’ inne f”r’a…jeL a„y i…h sprawy nie przeM
słaniały zadań amm i nie d”pr”wadzały d” skra…ania plan”M
w” przyg”t”wany…h k”nferen…jiN  
 TN plan wydawni…zy przedstawił ksN dyrekt”rN statut ukaże 
się wkrót…eN na ”kładka…h „ędzie paryska matka b”ża Hz kuM
ląI i niep”kalana z kapli…y na radnej w warszawieN za’ieszM
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…z”ne z”stanie sł”w” wstępne założy…iela am ksN te”fila 
herr’anna ”raz sł”w” ksN wizytat”raN J biuletyn za…h”wa d”M
ty…h…zas”wy układ treś…i ” …harakterze f”r’a…yjn”Minf”r’aM 
…yjny’ z d”ku’enta…ją f”t”grafi…znąN re…enzente’ treś…i jest 
ksN kazi’ierz piw”war…zyk z krak”waN J rada kraj”wa widzi 
p”trze„ę utw”rzenia przy każdej parafii p”drę…znej „i„li”teki 
i z”rganiz”wania sprzedaży wydawni…twL które jesz…ze zaleM
gają ’agazyn w warszawieN J d”ty…h…zas r”zpr”wadz”n” 
w se’inaria…h wyprawki dla diak”nówN tę ak…ję należy k”nM
tynu”waćN J jest w przyg”t”waniu n”we wydanie świade…tw 
” łaska…h udziel”ny…h ludzi”’ za przy…zyną niep”kalanej cuM
d”wneg” medalika ”raz n”wy ’”dlitewnik K „rewiarz skróM
…”nyN J ukazała się drukie’ p”zy…ja aut”rstwa ksN jana dukały 
i ksN stanisława wypy…ha ptN „du…h”w”ść win…entyńska”N  
 UN ga„l”ty ammN ksN dyrekt”r przedstawił wz”ry druków d” 
ga„l”t i przyjął pr”p”zy…je u…zestników naradyL a„y d”k”nać 
pewny…h p”prawekN J planuje się wydruk”wanie afiszu z nieM
p”kalaną na r”…zni…ę ”„jawień RW list”padaN J w każdej gaM
„l”…ie p”winien „yć adres internet”wy str”ny kraj”wej i dieM
…ezjalnej lu„ parafialnej HksN jN wa…h”wiakIN  
 VN p”dział funk…ji w radzie kraj”wej p”ruszyła apN ewa zajM
delN p”nadt” zap”znała ze„rany…h z układe’ treś…i w n”wy’ 
wydaniu „Świade…tw ” nadzwy…zajny…h łaska…h ”trzy’any…h 
przez p”średni…tw” niep”kalanej cud”wneg” medalika” Htytuł 
r”„”…zyIN  
 WN inne ”gł”szeniaN r”zważa się przeniesienie w przyszłoś…i 
centrali amm d” warszawyN J w legity’a…ja…h i na pie…ząt…e 
u’iesz…z”na z”stanie nazwaZ centru’ ammN J p”d…zas sp”M
tkania rk w warszawie w list”padzie „rN ”’ówi”ne z”staną 
dwa te’atyZ du…h”w”ść win…entyńska i działaln”ść …harytaM
tywnaN J będzie ”pra…”wany identyfikat”r wg wz”ru paryskieM
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g” z ”fi…jalną nazwąZ st”warzyszenie cud”wneg” medalikaN 
J w ”state…zn”ś…i d”pusz…za się używanie na …” dzień nazwyZ 
st”warzyszenie ap”st”latu cud”wneg” medalikaN  
 na ty’ ”„rady zak”ń…z”n”N 
 

������ 
 
 

GŁos apostolatu maryjnego 
w radiu maryja 

 
 nie sp”dziewała się matka b”żaL że „ędzie ’ówić przez 
radi” – żart”wał oj…ie… śwN jan paweł iiN mówi ”d p”nad QR latL 
…”dziennieN była też z ap”st”ła’i maryjny’i w piątek p”dM
…zas k”r”nki d” mił”sierdzia b”żeg” i w s”„”tę na mszy śwN 
” g”dzN W w sanktuariu’ matki b”żej nieustają…ej p”’”…y 
i śwN józefaN wśród k”n…ele„ransów znaleźli się księża ’isj”M
narzeL nasi du…h”wi przew”dni…yZ ksN tadeusz lu„elskiL ksN jaM
…ek wa…h”wiakL ksN jerzy basaj i ksN pr”fN stanisław wypy…hL 
który wygł”sił h”’ilię ’aryjnąL ze sz…zególny’ uwzględnieM
nie’ ”„jawień z rue du ba… w paryżu w QXSP rN ”raz sy’„”liki 
i zna…zenia cud”wneg” medalika w ”„e…ny’ …zasieN nawiązał 
też d” wyp”wiedzi jana pawła ii ” ty…h ”„jawienia…h ”raz d” 
ser…a k”ś…i”ła i nar”du w ser…u matki na jasnej górzeN 
 p” mszy śwN ”N rede’pt”rysta ”p”wiedział na’ hist”rię 
sanktuariu’ i d”’u sł”wa[ t” tu ”N sz…zurek zap”…zątk”wał 
w QYUQ rN drugą w p”ls…e – p” gliwi…a…h – nieustającą n”wenM
nę d” matki b”żejL która jest ”dprawiana d” dziś w każdą śr”M
dę ” g”dzN QX i trans’it”wana przez radi” maryjaN stąd rówM
nież nadawana jest …”dziennie msza śwN ” g”dzN WN przy mat…e 
b”żej p”wstają w…iąż n”we dzieła ewangeliza…yjneZ wyższa 
szk”ła kultury sp”łe…znej i medialnejL ge”ter’iaL v”tu’ 
wdzię…zn”ś…i nar”du za oj…a śwN „łN jana pawła iiN  
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 zadania wypływają…e z nauk naszy…h ”piekunów du…h”M
wy…h dla każdeg” ap”st”ła maryjneg”Z 
 – matka b”ża …h…e „yć …z…z”na we wspóln”…ieN p”wiedziała 
d” śwN katarzynyL a„y n”sić ’edalik i założyć st”warzyszenieN 
 – st”warzyszenie „r”ni …zł”wieka przed sa’”tn”ś…ią[ pan 
bóg idzie naprze…iw …zł”wiek”wiL który jest z natury swej ist”M
tą sp”łe…znąN 
 – jesteś’y we wspóln”…ieL „y s”„ie p”’agać a nie przeM
szkadzaćN staraj’y się p”’agać p”trze„ują…y’L p”…ząwszy ”d 
ludziL którzy nas ”ta…zająN nie „ój’y się ”dp”wiedzialn”ś…i za 
sie„ieL za inny…hL za wspóln”tęN  
 –  tylk”  we  wspóln”…ie  …zł”wiek  ’”że  „szlif”wać się”  jak  
ka’ień w „ystrej w”dzieL d”jrzewa du…h”w”L staje się ”twarty 
na inny…hN 
 – wspóln”ta niesie na’ różne rad”ś…i i tr”skiL ale z matką 
najświętszą – matką pięknej miłoś…i – wszystkie sprawy r”zM
wiązują sięN 
 – ch…iej’y wszystk” p”stawić na maryjęL jak słN b”ży ksN 
kardN sN wyszyński i papież jan paweł iiN – dla maryi – przez 
maryję – z maryjąL „” t” chrystus sw”ją matkę p”z”stawiłL 
a„yś ’iał d” k”g” iśćN  ksN dyrekt”r 
 

������ 
 
 

na czym polega prawdziwe apostolstwo? 
 

k”nferen…ja ksN tadeusza lu„elskieg” cm Hz gł”sa’i 
w dyskusji ksN jerzeg” basaja i ksN ja…ka wa…h”wiakaI 

 
 –  ap”st”ł t” ”s”„aL która widzi drugieg” …zł”wieka i pr”M
wadzi g” d” chrystusaL jak filip przypr”wadził bartł”’iejaL jak 
maryjaL która p”przez cud”wny medalik pr”wadzi d” syna 
i r”zdaje jeg” łaskiN [ksN jN wa…h”wiak] 
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 –  ap”st”ł maryjny jest …zł”wiekie’ g”rliwy’N wszys…y 
jesteś’y wezwani d” g”rliw”ś…iN naw”łują d” takiej p”stawy 
sł”wa pis’a śwNZ g”rliw”ść ” d”’ twój p”żera ’nieN sł”wa 
benedykta Xvi w „liś…ie d” kapłanów” na wielki czwartek 
RPQR rNZ g”rliw”ść jezusa ” d”’ oj…a p”pr”wadziła g” aż na 
krzyż[ g”rliw”ść śwN pawła w ii liś…ie d” k”ryntianZ biada ’iL 
gdy„y’ nie gł”sił ewangelii i w liś…ie d” rzy’ianZ Bądź…ie 
pł”’ienneg” du…haL nie ”pusz…zaj…ie się w g”rliw”ś…iN 
 –  g”rliw”ść jest przejawe’ r”zw”ju ”s”„y i jedn”…ześnie 
warunkie’ teg” r”zw”juN a„y zapalać inny…hL trze„a sa’e’u 
pł”nąć Hp”rN śwN paweł d” ty’”teuszaIN [ksN jN basaj] 
 –  wypalenie religijne gr”zi każde’uL kt” nie d„a ” du…ha 
g”rliw”ś…iL a d” teg” p”trze„a ’”tywa…ji i …zysty…h inten…jiN 
strzeż’y sięL „y ” nas nie ’ówi”n”Z ’istyk – wystygł[ wynik – 
…ynikL który kpi s”„ie z wart”ś…i religijny…h i …hrześ…ijański…hN 
Uśpi”na religijn”ść pr”wadzi d” wypalenia du…h”weg”N p”eta 
w”łaZ br”ń nasL panieL ”d sp”pielenia wiaryN g”rliw”ść r”dzi 
się ze sz…zereg” pragnienia u’ił”wania b”gaN o„ej’uje tr”skę 
” …ałeg” …zł”wiekaL ” jeg” duszę i …iał”N [ksN tN lu„elski]  
 –  wz”re’ g”rliw”ś…i dla r”dziny win…entyńskiej i nie tylM
k”L jest śwN win…enty a paul”L tytan pra…yL przynaglany d” …zyM
nu ’iłoś…ią d” chrystusaN jeg” dewizą ży…i”wą „yły sł”waZ 
czyniĆ wiĘcejN [ksN jN basaj] 
 –  g”rliw”ść pł”nęła w śwN win…enty’ także w p”deszły’ 
wiekuN nie…h zate’ p”deszły wiek nie znie…hę…a nas d” dziaM
łaln”ś…iN u pana b”ga li…zy się przede wszystki’ ’iłośćL a gdzie 
’iłość – ta’ ’ały trud – ’ówił śwN augustynN inne sł”wa teg” 
święteg” ’”gą „yć ”…hr”ną przed znie…hę…enie’Z ani’ więkM
szyL gdy ’nie …hwaląL ani’ ’niejszyL gdy ’nie ganiąN jeste’L 
jaki jeste’ w ”…za…h b”gaN 
 –  przestr”gaZ szukanie uznaniaL p”klaskuL „rak …zystej inM
ten…ji w działaniu ”zna…za nieup”rządk”waną g”rliw”śćN m”żM
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na ’ieć ważne funk…jeL ale nie ”„ej’”wać …ałoś…i”weg” …eluN 
[ksN dyrekt”r]N p”d”„nie – nie„ezpie…zna jest nadg”rliw”ść 
w pra…yL a zap”’inanie ” ’”dlitwieN a jeśli pra…aL t” z zaanM
gaż”wanie’L „ez ”pieszałoś…iL „ez trwania w „ez…zynn”ś…iL 
które są przy…zyną szerzenia się zła na świe…ieZ kt” ’”że …zyM
nić d”„r” a nie …zyniL grzeszy – ’ówi ap”st”łN nie „ądź’y 
”pieszaliL zi’niL nija…y Hp”rN ap”kalipsaIN nasze zadanie t” 
funk…ja p”słanni…zaN [ksN jN basaj] 
 –  d” szerzenia kultu maryi i służenia b”gu nie p”trze„a 
wielki…h funk…jiN 
 –  jedną z przy…zyn ”„u’ierania grup jest nie przyg”t”waM
nie przew”dni…zą…y…hL „rak i…h udziału w rek”lek…ja…hL jedn”M
”s”„”we kier”wni…tw” w grupieL nie dzielenie się ”„”wiązkaM
’iN należy utrzy’ać ”„”wiązek utw”rzenia zarząduZ przew”dM
ni…zą…aL zastęp…aL skar„nikL kr”nikarzN p”trze„a wzaje’nie się 
„szlif”wać”L za…hę…ać d” współpra…yL tw”rzyć serde…zną atM
’”sferę we wspóln”ta…hN [ksN dyrekt”r] 
 sz…zególny’ znakie’ g”rliw”ś…i jest wiern”ść b”guL nieM
p”kalanejL st”warzyszeniuN pra…uj’y z taką g”rliw”ś…iąL a„yM
ś’y stanęli przed b”gie’ z ręka’i pełny’i d”„ry…h u…zynM
kówN  
 

zaleceniaL plany na przyszŁOŚĆ 
 
 planuje się przeniesienie centrali amm z ol…zy na radną 
w warszawie[ nastąpi t” prawd”p”d”„nie w RPQS rN pr”ś„a 
” ’”dlitwę w tej inten…jiN J opra…”wany statut wkrót…e z”M
stanie  wydruk”wanyN  J  apel  ”  włą…zenie  się grup am w p”M
’”… k”ś…i”ł”wi na ws…h”dzieN J grupy działają…e w p”„liżu 
ledni…y  ’”gą r”zdawać ’edaliki  i  f”ldery  pielgrzy’”’N  J  
k”ntynua…ja współpra…y z du…h”wny’i w se’inaria…hN J 
Włą…zenie  się w ak…ję „ud”wy i  ”twar…ia  d”’ów ”pieki  dla  
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r”dzi…ówL r”dzin[ współpra…a z księż’i ’isj”narza’i i si”M
stra’i ’ił”sierdzia z r”dziną win…entyńskąN J ap”st”ł”waM
nie cud”wny’ medalikie’N J organiza…ja niedziel ’aryjM
ny…h z wyk”rzystanie’ tekstów d” kazań z p”drę…znikaL r”k 
b J mediaZ internet”wa str”na ap”st”latu maryjneg”Z 
wwwNap”st”latNpl[ wwwNap”st”lat’aryjnyNpl HR d”’eny p” 
QPP złIN J apel apN małg”rzaty dasz…zyszak ” nadsyłanie inM
f”r’a…ji i zdjęć d” u’iesz…zenia na str”nie internet”wejN J 
zdję…ia ze zjazdów ’”derat”rów ’”żna znaleźć w galerii 
wwwNap”st”lat’aryjnyNpl  

 
������ 

 
 

wypowiedzi apostoŁÓw maryjnych 
 
 ini…jatywy w k”ś…i”ła…h l”kalny…hZ 
 szczecinekZ  przykład  współpra…y  am  z  inny’i  st”warzyM
szenia’i[ przyg”t”wanie d” ”dpustu w parafii[ przepisywanie 
tekstów pieśni z kaset i r”zdawanie ludzi”’N 
 pIŁaZ  ’”dlitwa  za  dzie…i  p”…zęte[  ”rganiza…ja  jery…ha  róM
żań…”weg”N 
 kaliszZ każda grupa …”dziennie przez R g”dzN ad”ruje najM
świętszy sakra’ent i ”d’awia różanie…N 
 cieszynZ syste’aty…zna …”dzienna ’”dlitwa apN ’aryjny…h 
przed najśwN sakra’ente’N 
 iwanowiceL die…N kaliskaZ w sierpniuL ’iesią…u trzeźw”ś…iL 
grupa am wy…h”dzi na rynekL ’”dli się i śpiewa w inten…ji 
uzależni”ny…h[ ’”dlitwą wstawienni…zą ”„ej’uje też pielM
grzy’ów pieszy…h wędrują…y…h na jasną góręN 
 wszystkie  grupy  amm  ’”dlą się na  różań…u  za  oj…zyznę 
i k”ś…iół w ’aju i październiku[ w wielu parafia…h ”rganizuje 
się w dni p”wszednie ’”dlitwę różań…”wą przed mszą śwNL 
p”dej’uje się inne ini…jatywy[ wart” sk”rzystać z za…hęty d” 
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wstąpienia d” bra…twa eu…harysty…zneg”N wyp”wiedzi niektóM
ry…h ap”st”łów wskazują na t”L że i…h f”r’a…ja p”z”stawia 
wiele d” ży…zeniaN zg”dnie z zale…enia’i zawarty’i w „p”dM
rę…zniku d” f”r’a…ji” p”winniś’y tak głę„”k” zad„ać ” niąL 
a„yś’y na naszy…h sp”tkania…h nie ’usieli wdawać się w dysM
kusje p”lity…zneN nie jesteśmy partią p”litycznąL jesteśmy ruM
chemL a teraz st”warzyszeniem k”ścielnymN bez naszy…h p”liM
ty…zny…h e’”…ji b”ża prawda i tak zwy…iężyN nasz panL jezus 
chrystusL p”wiedziałZ królestw” ’”je nie jest z teg” świataN 
p”wtórzę za ksN wa…h”wiakie’L nie ”„rażaj’y naszy…h przeM
…iwnikówL ”kreślają… i…h niewy„redny’i epiteta’iN 

ewa zajdel 
 

������ 
 
 

wystĄpienie mgr inŻN piotra raczyŃskiego 
„analiza statutu i okreŚlenie moŻliwoŚci 

dalszego rozwoju amm” 
 
 wystąpienie ’iał” …harakter ”pini”daw…zy i inf”r’a…yjnyN 
zawierał” za…hętę d” sp”rządzenia „iznes planuL jeśli st”waM
rzyszenie …h…e pr”wadzić działaln”ść g”sp”dar…zą[ uwagi na 
te’at rejestra…ji w sądzie rej”n”wy’[ przestr”gę przed płaM
…enie’ kary i przed nieu…z…iwy’i prawnika’iL jeśli tak”wej 
nie „ędzie[ radęL że lepiej p”z”stać ru…he’ religijny’ przy naM
zwieZ st”warzyszenie cud”wneg” medalika[ sugestie d”ty…ząM
…e zapisu ” ”rganiz”waniu pielgrzy’ekL usług wg k”’peten…jiL 
pr”wadzenia szkółL przedszk”liL d”’ów star”ś…iL h”spi…ju’L 
handlu dew”…j”nalia’i[ wtedy ’”żna zarejestr”wać działalM
n”ść na daną ”s”„ę w g’inieL a ”d p”wiat”weg” urzędu praM
…y d”’agać się d”finans”waniaN pan ra…zyński deklar”wał 
szer”k” idącą p”’”… we wszystki…h przedsięwzię…ia…hN 

z”fia miernik 
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sprawozdania 
z Życia wspÓlnot 

jubileusze 
 
 
archidiecezja lubelska 
 
 

RPMlecie stowarzyszenia cudownego medalika 
Hapostolatu maryjnegoI w parafii  
pwN miŁosierdzia boŻego w lublinie 

 
 ur”…zyst”ść ju„ileusz”wa ”d„yła się U ’aja RPQR rN d” ju„ileM
uszu przyg”t”waliś’y się wszys…y „ardz” ur”…zyś…ieN o g”dzN QP 
z”stał ”dśpiewany hy’n ap”st”latu maryjneg”L następnie ’”deM
rat”r die…N z”fia bana…h p”witała wszystki…h g”ś…i przy„yły…h na 
tą ur”…zyst”śćL a przede wszystki’ dyrekt”ra kraj”weg” st”waM
rzyszenia cud”wneg” medalika ksN tadeusza lu„elskieg”N z”stał” 
”d…zytane spraw”zdanie z naszej działaln”ś…iL następnie ”d’óM
wi”ny z”stał dziesiątek różań…a śwN 
 o  g”dzN  QR  z”stała  ”dprawi”na  w  inten…ja  ap”st”latu  msza  
śwN k”n…ele„r”wana przez pr”„”sz…za parafii ksN eugeniusza 
szy’ańskieg” i dyrekt”ra kraj”weg” amm ksN tadeusza lu„elM
skieg”N h”’ilię gł”sił ksN dyrekt”rN przy„liżył na’ prawdy ewanM
geli…zne zawarte w cud”wny’ medalikuN we mszy śwN u…zestniM
…zył …hór parafialny p”d dyrN iw”ny ci”sekN chór ten śpiewał rówM
nież w „ieżą…y’ r”ku na ur”…zyst”ś…ia…h pielgrzy’k”wy…h amm 
na jasnej górzeN 
 p” mszy śwN wszys…y u…zestni…zyli we wspólnej agapieN ur”M
…zyst”ś…i ju„ileusz”we zak”ń…zyły się wspólny’ ”d’ówienie’ 
k”r”nki d” mił”sierdzia b”żeg”N wie…z”re’ ” g”dzN QX u…zestniM
…zyliś’y we mszy śwN w sąsiedniej parafii matki b”żej różań…”M
wejL gdzie następneg” dniaL tjN V ’aja RPQR rNL ”d„yła się niedzieM
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la ’aryjnaN kazania na wszystki…h msza…h śwN gł”sił ksN tadeusz 
lu„elskiN ma’y nadziejęL że ta niedziela za”w”…uje p”wstanie’ 
n”wej wspóln”tyN wszystko z niepokalaną!  

z”fia bana…hL ’”derN ar…hidie…N lu„elskiej 
 

������ 
 
 

XX rocznica powstania stowarzyszenia 
cudownego medalika HammI u ksiĘŻy werbistÓw  

w parafii mb bolesnej w nysie 
 
 ju„ileusz p”łą…z”ny „ył z dnie’ skupienia dla wszystki…h 
…zł”nków amm die…ezji ”p”lskiejN ur”…zyst”ść r”zp”…zynała ad”M
ra…ja najświętszeg” sakra’entu p”pr”wadz”na przez ap”st”łki 
marię fałat i janinę gardasN z uwagi na ’isyjny …harakter parafii 
’”dl”n” się w inten…ji kapłanówL ’isj”narzyL zak”nników i p”M
w”łań d” zgr”’adzenia sł”wa b”żeg”N 
 ur”…zystej mszy śwN dzięk…zynnej za RP lat pra…y ap”st”lskiej 
świe…ki…hL z pr”śbą ” dalsze „ł”g”sławieństw”L przew”dni…zył 
ksN ja…ek piątek – ”piekun ap”st”latu maryjneg” w gr”dk”wieN 
wygł”sił ”n także h”’ilię „ardz” „”gatą treś…i”w” i ”ryginaln”M
n”wat”rskąN te’at ”„ej’”wał rys hist”ry…zny planu b”żeg” 
w ży…iu maryiL jej „ezgrani…zne zaufanie ”raz r”lę jak” matki syM
na b”żeg”N każdy etap ży…ia maryi przeplatany „ył ”dp”wiedni” 
d”„raną pieśnią ’aryjnąN efekt tak przyg”t”wanej h”’ilii p”zwaM
lał na aktywny ”d„iór i zainteres”wanieN zak”ń…zenie nawiązywaM
ł” d” te’atyki cud”wneg” medalika i ”w”…neg” zaangaż”wania 
w r”zwój teg” dzieła niep”kalanejN  
 p” krótki’ ”dp”…zynku przy p”siłku u…zestni…y ”„ejrzeli fil’ 
i wysłu…hali prelek…ji ’isj”narza z indii – ”N ant”nieg” – p”d 
wspólny’ tytułe’ „ot” jeste’ – p”ślij ’nie”N oN ant”ni przy„liM
żył słu…ha…z”’ ten ”gr”’ny kraj azjaty…kiL jeg” piękn”L kulturęL 
’entaln”ść ludziL ”„y…zajeL śpiewy i tań…e związane z ”„rzęda’i 
w k”ś…iele kat”li…ki’N  
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 p” prelek…ji ’”derat”r die…ezjalna helena bal…erek z gr”dk”M
waL ini…jat”rka p”wstania naszeg” ap”st”latuL za …” jesteś’y jej 
wdzię…zniL ”’ówiła aktualne sprawyN za…hę…ała ”„e…ny…h d” …zęM
steg” pełneg” u…zestni…zenia we mszy śwNL …zytania pis’a śwNL 
książek i …zas”pis’ ” te’aty…e religijnejN była ”kazja d” za”paM
trzenia się w pu„lika…je ap”st”latu maryjneg”L d” wspólneg” 
śpiewu pieśniN  
 wdzię…zn”ść za aktywną pra…ę dla naszej wspóln”ty wyraziM
liś’y wrę…zają… kwiaty apN helenie bal…erekL ”piekun”wi duM
…h”we’u ksN ja…k”wi piątk”wiL zastęp…y przew”dni…zą…ej apN br”M
nisławie galusL ”piekują…ej się ga„l”tą ”raz kr”nikar…e apN elżM
„ie…ie s”…haN  
 na  ur”…zyst”ść przy„ył”  p”nad  XP  ”só„L  ’NinN  trzy  grupy  
z gr”dk”waL ot’u…h”waL wój…i…L klu…z„”rkaL zł”t”gł”wi… i nysy 
z parafii śwN d”’inika i śwN elż„iety węgierskiejN ur”…zyst”ść zaM
k”ń…z”n” ” g”dzN QU k”r”nką d” mił”sierdzia b”żeg” i ’”dlitwą 
zawierzenia muN wszystko z niepokalaną!  

janina gardasL przew”dni…zą…a 
 

������ 
 
 

jubileusz XXMlecia apostolatu maryjnego 
w diecezji poznaŃskiej 

 
 od RP lat działa w p”znaniuL w ”„rę„ie wspóln”ty ap”st”latu 
maryjneg”L spe…yfi…zna grupa ap”st”lskaN tw”rzy ją międzyparaM
fialna wspóln”ta pielgrzy’k”waN ini…jat”rką jej p”wstania „yła 
śpN Łu…ja walend”wskaL która w sierpniu QYYR rN wyruszyła p” raz 
pierwszy na jasną góręN dzieł” zap”…zątk”wane przez Łu…ję k”nM
tynuuje pierwsza ’”derat”r die…ezji p”znańskiej bar„ara jan”wM
skaN opiekę du…h”wą nad grupą sprawuje ksN kanN w”j…ie…h paM
wel…zakN p”d kier”wni…twe’ bar„ary jan”wskiejL w …iągu ty…h 
RP latL w każdą i s”„”tę ’iesią…a wyruszała z p”znania pielM
grzy’ka aut”kar”wa na jasną góręN pielgrzy’”wanie przez nieM
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’al ćwierć wieku skłania d” pewny…h p”dsu’”wańN pani bar„ara 
piszeZ RTP pielgrzy’ekL QTT tysią…e kil”’etrówL RWP aut”karówL 
QU tysię…y pielgrzy’ów – t” wy’ierne ”w”…e naszej wiernejL dłuM
g”letniej służ„y jezus”wiL maryi i k”ś…i”ł”wi święte’uN niezliM
…z”neL a tylk” b”gu znane są nasze łzy zatr”skaniaL rad”sne unieM
sienia du…h”weL …i…he west…hnienia dzięk…zynneL różań…e szeptane 
z nadzieją ”raz ”w”…e naszej wewnętrznej prze’ianyN H…I w aut”M
karze spędza’y ”k”ł” QP g”dzinN z VU różny…h parafii p”znania 
i SP ”k”li…zny…h – pielgrzy’ują wierni w różny’ wieku ”d dzie…i 
p”…zynają…N czas zapełnia i’ ’”dlitwaL pieśniL fil’y ” te’aty…e 
religijnej i r”zważaniaN jest t” też …zas świade…tw i zap”znawania 
się z aktualn”ś…ia’i z ży…ia k”ś…i”łaN  
 w liś…ie skier”wany’ d” je a„pa ’etr”p”lity p”znańskieg” 
dra stanisława gąde…kieg” …zyta’yZ eks…elen…j”L księże metr”M
p”lit”A z„liża się dzień T sierpnia RPQR rN – wsp”’nienie śwN jana 
marii viannneya H…I Święt”wać „ędzie’y wów…zas na jasnej góM
rze XXMle…ie naszeg” pielgrzy’”waniaN  
 w ”dp”wiedzi na serde…zne ży…zenia skier”wane d” oj…a śwN 
z ”kazji jeg” XU ur”dzin nadeszł” na rę…e ksN kanN w”j…ie…ha paM
wel…zaka „ł”g”sławieństw” papieskie dla ”„…h”dzą…ej ju„ileusz 
międzyparafialnej wspóln”ty pielgrzy’k”wejN  
 Święt”wanie ju„ileuszu na jasnej górze zwień…zył” ur”…zyste 
przyję…ie p”znański…h pielgrzy’ów d” jasn”górskieg” bra…twa 
eu…harysty…zneg”N d”k”nał g” ”N b”gu’ił s…ha„ p”d…zas sp”tkaM
nia z ”N pr”fN za…hariasze’ ja„łoński’N  
 p”d…zas d”r”…znej pielgrzy’ki ap”st”latu maryjneg” na jasną 
górę bar„ara jan”wska ”trzy’ała z ”kazji ju„ileuszu dypl”’ 
uznania ”d rady kraj”wej ammN   

redak…ja 
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pielgrzymka apostolatu maryjnego 
diecezji zielonogÓrskoMgorzowskiej 

R6 maja RP1R rN 
 
 trady…ją naszej die…ezji jest ”rganiz”wanie raz w r”ku die…ezjalM
nej pielgrzy’ki d” jedneg” z ’iejs… kultuL k”lejn” na ”„szarze każM
deg” z ”kręgówN ma ”na za zadanieL ”pró…z k”rzyś…i du…h”wy…hL 
które płyną z każdej eu…harystii i sp”tkania ’”dlitewneg”L „liższe 
p”znawanie własnej die…ezjiL hist”rii „…ud”wny…h” ’iejs…L a także 
daje na’ ’”żliw”ść lepszej integra…ji ”kręgów naszej r”zległej dieM
…ezjiL jak również ’”żliw”ść sp”tkania rady die…ezjalnej i ”’ówieM
nia najważniejszy…h kwestii ”rganiza…yjny…hN  
 w ty’ r”kuL dzień matki przypadł w s”„”tęL p”stan”wiliś’y 
wię… u…z…ić ten dzieńL przyjeżdżają… d” „azyliki w r”kitnieL najważM
niejszeg” sanktuariu’ ’aryjneg” w die…ezji ziel”n”górsk”M
g”rz”wskiejN tu znajduje się słyną…y …uda’i ”„raz matki b”żej cierM
pliwie słu…hają…ejN ni… dziwneg”L że w tak sz…zególny’ dniu …h…ieliM
ś’y przyje…hać d” maryi – matki naszejL a„y wyrazić wdzię…zn”ść 
za ”piekę i p”dzięk”wać za ”trzy’ane daryN  
 w”kół sanktuariu’ wy„ud”wana jest kalwaria r”kitniańskaL na 
którą składa się …iąg SR sta…ji z„ud”wany…h na ”„szarze RR haL na 
dług”ś…i TLU k’N fundat”re’ jednej z ni…h HXXvii – „martwe ciał””I 
jest  ap”st”lat  maryjny  naszej  die…ezjiN  w  RPPS  rN  z”stała  ”na  p”M
świę…”na przez naszeg” „iskupa pawła s”…hęN  RV …zerw…a RPPT rNL  
w  r”…zni…ę ś’ier…i  naszeg”  pierwszeg”  dyrekt”ra  ksN  te”fila  
herr’annaL z”stała w’ur”wana ta„li…a pa’iątk”wa p”świę…”na 
jeg” pa’ię…i i p”świę…”na przez następ…ę ksN jerzeg” owsiakaN kaM
pli…zka ta jest p”łoż”na na sz…zy…ie wzniesieniaL z któreg” d”sk”naM
le widać …ałe sanktuariu’ i jeg” ”k”li…eN 
 d” wspólneg” przeżywania teg” dnia skupienia zapr”siliś’y 
ksN andrzeja sie’ińskieg”L ”piekuna du…h”weg” st”warzyszenia 
cud”wneg” medalika w die…ezji wr”…ławskiejN przew”dni…zył ”n 
naszej mszy śwNL a później wygł”sił d” nas k”nferen…jęN  
 dzień nasz r”zp”…zęliś’y ”d ur”…zysteg” ”dsł”nię…ia …ud”wneM
g” ”„razu w „azyli…eN p”te’ „ył” krótkie p”witanie wszystki…h 
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przy„yły…h i indywidualna ’”dlitwa wszystki…h pątników zak”ńM
…z”na wspólnie ”dśpiewaną pieśnią ’aryjnąN następnie w pr”…esji 
udaliś’y się d” naszej kapli…zki ’”dlą… się i śpiewają… różne pieśniN 
w dr”dze t”warzyszyli na’ przy„yli również ”piekun”wie du…h”wi 
kilku wspóln”t parafialny…h ap”st”latu i p” dr”dze służyli na’L 
udzielają… sakra’entu p”kutyN na ’iejs…u ”dprawiliś’y Xiii sta…ję 
dr”gi krzyż”wejN złożyliś’y ta’ kwiatyL a przed ta„li…ą pa’iątk”wą 
ksN te”fila herr’anna zapaliliś’y zni…zeN  
 nasz wiel”letni ’”derat”r tadeusz szadk”wski przyp”’niał 
na’ hist”rię p”wstawania tej kapli…zkiN  
 wsp”’inaliś’y również naszeg” założy…iela i jeg” tr”skę 
” nasze du…h”we wzrastanieN przyp”’nieliś’y s”„ieL jak ważne 
„ył” na każdy’ sp”tkaniu f”r’a…yjny’ składanie przez ap”st”łów 
„…zynów ap”st”lski…h” i p”stan”wiliś’y na t” zwró…ić sz…zególną 
uwagęN ksN andrzej patrzą… na maryję trzy’ającą w ”„ję…ia…h …iał” 
sweg” syna p”dkreśliłL że ta’ gdzie jest nasza ’atkaL ta’ ’a’y 
nasz d”’N ta’ jest …iepł” r”dzinneL  „ezpie…zeństw” i  ta’ zawsze 
wra…a’yN jeśli za„raknie na’ ’atkiL tra…i’y z nią t”L …” w ży…iu 
d”…zesny’ jest naj…enniejszeN dlateg” ’usi’y pa’iętać ” naszy…h 
zie’ski…h ’atka…h i ty’ …” żyjąL wyrażać sw”ją wdzię…zn”ść …zyM
ne’ i  ’”dlitwąL  a  ty’  które  już ”deszły  d”  d”’u  oj…aL  ’”że’y  
”fiar”wać dary mszy śwN i naszą ’”dlitwęN 
 całą ”prawę ’”dlitewn”Mw”kalną przyg”t”wał ”kręg ziel”n”M
górski ze sw”ją ’”derat”r małg”rzatą dasz…zyszak na …zeleN 
 następnie p”wró…iliś’y d” „azylikiL a„y wziąć udział we mszy 
śwN w h”’ilii ksN andrzej jesz…ze raz przedstawił na’ jak wielkie 
zna…zenie w ży…iu k”ś…i”ła i w naszy’ ’a maryjaN niewiele jest 
’”’entów w ewangeliiL które przedstawiają na’ jej działanieN ale 
w każdy’ z ty…h przypadków ona spieszy ze sw”ją p”’”…ąN dziaM
łaln”ś…i tej nie zak”ń…zyła wraz ze sw”i’ ży…ie’N wpr”st prze…iwM
nieL d” dnia dzisiejszeg” spieszy na’ z p”’”…ąL ” …zy’ najlepiej 
świad…zy cud”wny medalik i łaskiL jakie za jeg” p”średni…twe’ 
”trzy’uje’yN my również jesteś’y z”„”wiązani d” …zynneg” daM
wania świade…twa sw”jej wiaryN 
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 p” mszy śwN ’ieliś’y …hwile przerwy na p”siłek i r”z’”wy pryM
watneN następnie ze„raliś’y się wszys…y w auliL a„y wysłu…hać k”nM
feren…ji ksN andrzeja sie’ińskieg”N  
 na p”…zątku k”nferen…jiL ksN andrzej p”dzielił się z na’i d”„rą 
n”winą ” zatwierdzeniu w rzy’ie naszeg” statutuN następnie 
starał się przy„liżyć na’ jedną z …e…h du…h”w”ś…i ap”st”latu 
maryjneg” i …elu jeg” działaniaN wszystk”L …” u…zyniliś…ie jedne’u 
z ty…h „ra…i ’”i…h naj’niejszy…hL ’nieś…ie u…zynili Hmt RUL TPIN 
i nie …h”dzi tu tylk” ” dzielenie się sw”i’i d”„ra’i ’aterialny’iL 
le…z ” u’iejętn”ść dzielenia się s”„ąN o zauważenie drugieg” 
…zł”wiekaL ” współ”d…zuwanie z ni’ jeg” tr”sk i …ierpieniaN o wyM
słu…hanie g”L …zasa’i nawet tylk” jeg” narzekaniaN o delikatn”śćL 
ale i ”dwagę naszeg” działaniaN  
 nasz dzień skupienia zak”ń…zył się ”d’ówienie’ k”r”nki d” 
mił”sierdzia b”żeg”N 
 dziękuję wszystki’L którzy przy„yli i wzięli udział we wspólnej 
naszej ’”dlitwieN bez was ni… u…zynić nie ’”żnaN Ży…zę wa’ wieM
lu łask ”trzy’any…h ”d jezusa za p”średni…twe’ maryiN wszystko 
z niepokalaną! janina barska 

 
������ 

 
 

sprawozdanie z zebrania ogÓlnopolskiej 
rady ruchÓw katolickich w warszawie 

 
 p”niżej p”daje’y krótkie spraw”zdanie ze sp”tkania plenarneg” 
ogóln”p”lskiej rady ru…hów kat”li…ki…hL które ”d„ył” się w warszaM
wie RQ kwietnia RPQR rN p”d hasłe’ „ewangeliza…ja ży…ia sp”łe…zneM
g””N inf”r’uje’yL że w dniu QS ’ar…a RPQR rN ”d„ył” się w warszaM
wie SUW ze„ranie plenarne episk”patu p”lskiL na który’ „iskupi 
przyjęli d”ku’ent ptN „w tr”s…e ” …zł”wieka i d”„r” wspólne”N 
 w d”ku’en…ie p”dkreśl”n” g”dn”ść ”s”„y ludzkiejL wart”ść 
r”dziny i wy…h”wania dzie…iN p”dkreśl”n”L że k”’pr”’is nie ’”że 
stawiać grani… wierzeN o„razy ży…ia sp”łe…zneg” wy’agają up”M
rządk”waniaL zwłasz…za w sferze ’ediówL ”„r”ny ży…ia ludzkieg”L 
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któreg” aut”re’ jest nie rządL le…z stwór…aN należy wystrzegać się 
relatywiz’u ety…zneg”L ak…ept”wać jedne przykazaniaL a inne ”dM
rzu…aćN p”lska w”ła dziś ” ludzi su’ieniaN g”dn”ść …zł”wieka jest 
najwyższy’ d”„re’N 
 r”dzina złoż”na z ’ęż…zyzny i k”„iety ’a wy…h”wywać dzie…i 
wg wz”ru śwN r”dzinyN r”dzi…e są pierwszy’i i najważniejszy’i 
”s”„a’i p”w”łany’i d” wy…h”wania sweg” p”t”’stwaN o jak”ś…i 
wy…h”wania de…yduje więź ’ałżeńska i r”dzi…ielskaL wiara r”dziM
…ówL pielęgn”wanie trady…ji …hrześ…ijański…h i ’iłoś…i d” oj…zyznyN 
k”ś…iół zawsze u…zy k”…hać oj…zyznę Hp”rN nau…zanie papieżyZ le”M
na XiiiL jana pawła iiL artykuły zawarte w „kate…hiz’ie k”ś…i”ła kaM
t”li…kieg”” ”raz w en…ykli…e LLevangeliu’ vitae’’IN  
 w d”ku’en…ie zwró…”n” również uwagę na r”ztr”pną tr”skę 
” d”„r” wspólneL ” d”„r” …ałej sp”łe…zn”śćN o„ej’uje ”na zeM
wnętrzną i wewnętrzną p”’yśln”śćL r”zwój jedn”stki ludzkiejL 
”…hr”nę własn”ś…i prywatnejL zakładów pra…yL rela…je z inny’i kraM
ja’iN zwró…”n” uwagę na nau…zanie patri”ty…zne w r”dzina…hL 
w szk”leL w k”ś…ieleL na kate…hezie ”raz na p”stawę kapłanów w tej 
kwestiiN ma „yć t” wy…h”wanie …el”we i prze’yślaneL ”parte na sp”M
łe…znej nau…e k”ś…i”łaL npN na nau…zaniu papieża „łN jana pawła iiN  
 rządzą…y…h p”winna …e…h”wać p”stawa służ„yL ety…zne za…h”M
wanieL język de„aty p”lity…znejL który dziś ”d„iega ”d n”r’yN o„M
serwuje się wz’”ż”ne ataki na k”ś…iół i księżyL pu„likuje kła’liwe 
s”ndażeL prze’il…za d”ku’enty ’ówią…e ” g”dn”ś…i …zł”wiekaL 
atakuje się ’edia kat”li…kieN 
 d”ku’ent ”pra…”wany przez radę dsN sp”łe…zny…h przy episk”M
pa…ie p”lski p”rusza także sprawy z’ian w sp”s”„ie p”j’”wania 
działaln”ś…i g”sp”dar…zejN p”stuluje ” zaangaż”wanie się ’ediów 
w służbę prawdy i d”„raL d”’aga się ety…zny…h standardów w ży…iu 
p”lity…zny’ i kulturalny’N 
 jedn”…ześnie inf”r’uje’y naszy…h czytelnikówL że referat rze…zM
nika pras”weg” st”warzyszenia cud”wneg” medalika andrzeja si„”M
renk” ptN „w tr”s…e ” …zł”wieka i d”„r” wspólne”L który wyżej wy’N 
wygł”sił w …zasie zjazdu m”derat”rów w t”runiuL z”stanie ”pu„liM
k”wany w trze…h k”lejny…h wydania…h naszeg” „biuletynu”N redak…ja 
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V z kroniki ŻAŁobnej V 
 
 bydgoszcz – dnia RX lip…a „rN w g”dzina…h wie…z”rny…h ”deszła 
d” d”’u oj…a anna r”siak – ’atka naszej ap”st”łki maryjnej barM
„ary karpińskiejN ot”…z’y z’arłą śpN annę r”siak żarliwą ’”dlitwąN 
 wyrazy głę„”kieg” współ…zu…ia si”strze basi składa ’”derat”r 
die…ezji „ydg”skiej jadwiga wilk wraz z czł”nka’i st”warzyszenia 
cud”wneg” medalikaN 
 
 diecezja radomskaL wĄchock – dnia S viii RPQR rN z’arł p” 
…iężkiej …h”r”„ie dług”letni ”piekun die…ezjalny ap”st”latu maryjM
neg” w die…ezji rad”’skiej ”N jerzy t”masz niewczasL …ystersN przeM
żył VS lataL w ty’ w zak”nie TP latL a w kapłaństwie – STN ur”dził 
się RX Xii QYTY rN w mar…ink”wieN d” ”pa…twa …ysterskieg” wstąpił 
U iX QYWQ rN  pierwszą pr”fesję zak”nną złożył V iX QYWR rN  uk”ń…zył 
se’inariu’ du…h”wne w krak”wieMm”gile i instytut księży misj”M
narzy na strad”’iuN Świę…enia kapłańskie przyjął RP v QYWX rN z rąk 
sufragana krak”wskieg” ksN „pa juliana gr”„li…kieg”N p” świę…enia…h 
pra…”wał w wą…h”…ku i w krzesz”wieN był wikariusze’L pr”„”szM
…ze’L g”rliwy’ kapłane’L sp”wiednikie’L kazn”dziejąL rek”lek…j”M
nistąN chętnie p”’agał pr”„”sz…z”’ w sąsiedni…h parafia…hN przez 
wiele lat pełnił r”lę ”piekuna kółek różań…”wy…h i ap”st”latu maryjM
neg”N dnia RR v RPPS rN ordynariusz die…ezji rad”’skiej „p zyg’unt 
zi’”wski ’ian”wał g” die…ezjalny’ ”piekune’ amN t” n”we zadaM
nie ”N jerzy spełniał z rad”ś…ią i pełny’ p”świę…enie’N u…zestni…zył 
w ju„ileusza…hL ”góln”p”lski…h pielgrzy’ka…h na jasną górę i d” 
inny…h sanktuariów ’aryjny…h[ „rał udział w sp”tkania…h ’”dliM
tewny…hL wygłaszał h”’ilieL k”nferen…je[ współ”rganiz”wał ju„ileM
usz RPMle…ia am w wą…h”…kiej parafiiL zyskują… p”ten…jalny…h sp”nM
s”rówN w zak”nie pełnił w ”statni…h lata…h r”lę ’agistra kleryków 
i n”wi…juszyN od wielu lat ”dwiedzał …h”ry…h w każdy i piątek ’ieM
sią…aL ni”są… i’ p”…ie…hę du…h”wą i najśwN sakra’entN przed kilM
k”’a laty przeżył …iężką ”pera…ję i …ieszył się na wieśćL że wszystkie 
grupy parafialne am ”„jęły g” ’”dlitwąN mówił z uś’ie…he’Z „nieM
p”kalana działa”N w „ieżą…y’ r”ku ”dn”wiła się …h”r”„a[ z ’iesią…a 
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na ’iesią… zwiel”kr”tniały się d”legliw”ś…iN oN jerzy d” k”ń…a zn”sił 
je …ierpliwie i wierzył w b”że mił”sierdzieN gdy ”dwiedziła g” ’”deM
rat”r die…ezjalnaL zd”„ył się na uś’ie…h i wyszeptałZ „ma’ cud”wM
ny medalik”N ch”reg” ”ta…zała wspar…ie’ i ’”dlitwą r”dzinaL 
wspóln”ta zak”nnaL ap”st”lat maryjny w W parafia…hN niep”kalana 
przepr”wadziła g” d” d”’u oj…a w i piątek ’iesią…a ” g”dzN RN 
 p”grze„ kapłana ”d„ył się w święt” prze’ienienia pańskieg”L 
V  viii  RPQR  rN  w  wą…h”…kuN  od g”dzN  QP  …iał” z’arłeg” „ył” wystaM
wi”ne w klaszt”rny’ kapitularzuN ap”st”lat maryjny p”djął ’”dlitwę 
różań…”wą ”d g”dzN QSN w g”dzinie mił”sierdzia ”dprawi”na z”stała 
msza śwN p”grze„”wa z udziałe’ kilkudziesię…iu kapłanówL współM
„ra…i w zak”nieN liturgii przew”dni…zył ”pat jędrzej”wski ”N edward 
kN strad”’ski ocist[ w k”n…ele„rze u…zestni…zyliZ ”pat ze sz…zyrzy…aL 
”N d”’inik aN chu…her ocistNL ”pat wą…h”…kiL ”N eugeniusz iN augustyn 
ocistNL który wygł”sił też h”’ilięN w ur”…zyst”ś…i u…zestni…zyli li…znie 
przy„yli kapłaniL wśród ni…h pr”„”sz…z”wieL dziekani i k”ledzy kurM
s”wiN ksN stanisław bastrzyk dał świade…tw” wy„”ru kapłańskiej dr”M
giL  na której  sp”tkali  się jak” k”ledzy z teg” sa’eg” r”…znikaN  nie 
za„rakł” parafian i przedstawi…ieli am z V parafiiN e’„le’at cud”wM
neg” medalika sp”wity …zarną wstęgą p”ni”sły ap”st”łki maryjne 
aż na …’entarzN ciał” śpN ”N jerzeg” złoż”n” w zak”nny’ gr”„”w…uN 
wie…zny ”dp”…zynek ra…z mu daćL panieA z”fia miernikL ’”derat”r die…N 
 
 diecezja kaliskaL jastrzĘbnikiL parN pamiĘcin – w piątek 
dnN RT ii RPQR rN p” nieule…zalnej …h”r”„ie z’arła g”rliwa ap”st”łka 
maria skwarekL u…zestni…zka pieszy…h pielgrzy’ek na jasną góręN  
 
 archidiecezja ŁÓdzka – z żale’ zawiada’ia’yL że z’arła 
dług”letnia przew”dni…zą…a ap”st”latu maryjneg” w parafii pwN 
śwN  mateusza  ewangelisty  w  Ł”dzi  apN  stefania Łuczk”wskaN 
wie…zny ”dp”…zynek ra…z jej daćL panieN 
 
 

podziĘkowanie 
 
 zarząd amm i rada kraj”wa wyrażają wdzię…zn”ść za ”fiary 
złoż”ne na działaln”ść statut”wą naszeg” st”warzyszeniaN dzięM
kuje’y także za st”pni”we regul”wanie niektóry…h zadłużeńN  
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OogŁoszeniaO  
 
 ur”…zyst”ść ”dpust”wa z ”kazji QXR r”…zni…y ”„jawienia cuM
d”wneg” medalika śwN katarzynie la„”urć ”d„ędzie się w s”„”tę 
dnia Q grudnia w warszawieL w kapli…y pwN nmp niep”kalanej cuM
d”wneg”  medalikaL  przy  ulN  radnej  QTN  msza  śwN  ”dpust”wa  
” g”dzN QRN p” mszy śwN zaprasza’y na agapęN  
 w przeddzień ur”…zyst”ś…i  – w piątek dnN  SP list”padaL  z„iera 
się na p”siedzeniu zarząd ammN o„rad”’ przew”dni…zyć „ędzie 
dyrekt”r kraj”wy ksN tadeusz lu„elskiN zaprasza’y wszystki…h 
…zł”nków rady kraj”wej i p”szerz”nej rk d” d”’u ’isji na radną 
QTN r”zp”…zę…ie ”„rad ” g”dzN QPN 

 
u w a g aA 

paŹdziernikowa modlitwa rÓŻAŃcowa 
 
 jak każdeg” r”kuL w ’iesią…u październikuL p”dej’uje’y nieuM
stającą ’”dlitwę różań…”wą w inten…ji naszej oj…zyznyN plan dni 
’”dlitwy różań…”wej w p”sz…zególny…h die…ezja…h nie uległ z’iaM
nie HsprawdźZ wwwNap”st”lat’aryjnyNplIN m”derat”rzy die…ezjalni 
”dp”wiedzialni są za wyzna…zenie g”dzin ’”dlitwy dla p”sz…zeM
gólny…h grup parafialny…hL a przew”dni…zą…y grup r”zdzielają te 
g”dziny ap”st”ł”’ maryjny’ w sw”i…h grupa…hN 
 

� 
 

spis treŚci 
 

Sł”w” zastęp…y dyrekt”ra kraj”weg” NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN S 
apel jasn”górski RPQR rN  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN V 
f”r’a…ja NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Y 
 wizje ’edalika H…dNINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ST 
spraw”zdaniaL z ży…ia wspóln”tL ju„ileusze  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN UU 
z kr”niki żał”„nej NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN VS 
ogł”szenia NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN VU 
cennik NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVV 

wszystko z niepokalaną! 
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i cennik 
p”drę…znik amm Htrzy t”’yI  – SV zł w ”prawie ’iękkiej  

– TU zł w ”prawie twardej 
przew”dnik  – U zł  
statut – PLU zł 
kwartalnik – SLU zł  
pr”’ienie p”średni…zki ŁaskZ r”…zniki ar…hiwalne RPPP  – Q zł  
o ap”st”lstwie świe…ki…h  – U zł  
taje’ni…a maryi Hr”zważaniaI  – W zł  
refleksje na ’iesią… ’aj  – U zł  
n”we r”zważania na miesią… maj – X zł 
m”dlitewnik  – QR zł  
różanie… „i„lijny i wynagradzają…y – U zł  
jak ciL maryj”L dzięk”wać? – ’”dlitewnik – U zł 
n”wenna  – R zł  
u ceny medalikÓw 
medaliki alu’ini”we  – ’ałeZ QR gr”szyL dużeZ UP gr”szy 
medaliki żółte ’ałe  – QU gr”szy 
medaliki sre„rne – w zależn”ś…i ”d wielk”ś…i  – U złL W zł 
medaliki p”sre„rzane Hdwie wielk”ś…iI  – RP i SP gr”szy 
medaliki nikl”wane Hdwie wielk”ś…iI  – RPMSU gr”szy 
medaliki nie„ieskie zatapiane H„łezka”IL R r”dzaje   – WP i YP gr”szy 
duży ’edal ’etal”wy – X zł  
oznaka l”g” amm  – U zł  
brel”ki z ’edalikie’ – Q zł  
u foldery  
abc cud”wneg” medalika  – SP gr”szy 
n”ś…ie cud”wny medalik Hdla księżyI  – XP gr”szy 
st”warzyszenie cud”wneg” medalika  – TP gr”szy 
pa’iątka przyję…ia cud”wneg” medalika – QU gr”szy 
m”dlitwa dzie…i za dzie…i – QP gr”szy 
„tylk” bóg” – U gr”szy 
dla ’ł”dzieży f”lder – QP gr”szy  
awers i rewers cud”wneg” medalika Hf”li”waneI  – k”’plet RX zł 
ryngrafy – TU zł i UU zł 
ryngrafy n”we z grawer”wany’ rewerse’ cudN medalika – QPP zł  

zamówienia pr”simy składać d”Z 
sN stanisławyZ telN 1X RP1 1Y PU t”n SP 






