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Stowarzyszenie Cudownego Medalika
(Apostolat Maryjny w Polsce)
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Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

Poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanej w Grodkowie

Uroczystość 15-lecia AMM
w Złotowie

SŁOWO DYREKTORA
KRAJOWEGO
Wisła, 2014 r.
Moi Drodzy,
Piszę te słowa z Wisły, z Parafii Znalezienia Krzyża Świętego, gdzie wraz z grupą Apostołów Maryjnych z diecezji bielsko-żywieckiej przeżywaliśmy Niedzielę Maryjną. Jak zwykle
rozdaliśmy dużo medalików i mamy nadzieję na powiększenie
grupy przy parafii.
Za nami nasze wspólne pielgrzymowanie na Jasną Górę.
Dziękuję Wam za Waszą obecność i wspólną modlitwę. Moje
podziękowania kieruję do Sióstr Miłosierdzia z Domu Rekolekcyjnego przy ul. św. Barbary w Częstochowie, m.in. do
S. Katarzyny Skupień za piękne rozważania różańcowe,
a także sióstr z innych Domów – S. Haliny Kawalec, S. Małgorzaty Bucholz, S. Moniki Surowiec; do kleryków, do
wspólnot młodzieży z Obrytego, z Gniezna, Wągrowca
i Warszawy. Dziękuję tym, którzy dzielili się świadectwem
swojej wiary i miłości do Niepokalanej. Jestem wdzięczny
Apostołkom – Helenie Balcerek i Kazimierze Żytkiewicz za
prowadzenie „biura pielgrzymkowego” i wszystkim je wspierającym, szczególnie Wiesławie Bromer i Renacie Piosek.
Moją wdzięczną pamięcią otaczam Kapłanów. Naszą radością była piątkowa obecność Ks. Kryspina Banko – Wizytatora
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, który przewodniczył Mszy św. inaugurującej
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naszą pielgrzymkę i wygłosił homilię. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem Ks. Dyrektora Seniora – Tadeusza Lubelskiego, mojego Zastępcy – ks. Jerzego Basaja oraz ks. Krzysztofa Amborskiego. Osobne podziękowania należą się Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy – ks. Jerzemu Grzybowi za wygłoszoną
konferencję. W tym miejscu, jeszcze raz wyrażamy naszą radość z okazji 100. rocznicy powstania Parafii. Jak zwykle wzruszająco Nowennę do Niepokalanej poprowadził ks. Jerzy Korona, opiekun duchowy diecezji kieleckiej – dziękuję! Trzeba
przyznać, że obecność 50. kapłanów koncelebrujących wraz
z Arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim Mszę św. na Jasnogórskim Szczycie, robiła duże wrażenie. Możemy być szczęśliwi
mając tak wielu gorliwych pasterzy.
Niech Maryja – Przyczyna naszej radości wyprasza wszystkim Pielgrzymom obfitość łask.
Już teraz cieszymy się na przyszłoroczną pielgrzymkę, którą
przygotują wspólnoty z archidiecezji gdańskiej.
Połowa sierpnia to spotkanie moderatorów w Kaniach.
Szczegóły są wewnątrz numeru. Dziękując wszystkim uczestnikom za obecność, dzielę się głębokim przekonaniem, że ten
czas wykorzystaliśmy dobrze. Nie mogło być inaczej bo, po
pierwsze rozmawialiśmy o zbliżającym się Kongresie AMM
w Rzymie, a po drugie naszym Gościem był Ks. Prof. Waldemar Rakocy. Z obecnością ks. Waldemara, łączy się nasze
pragnienie o powstaniu przy Radnej, Szkoły Formacji Biblijnej. Informuję Was z radością, że w sobotę, 4 października
rozpoczną się pierwsze zajęcia. Otoczcie tę „szkołę” i jej
„uczniów” szczególną modlitwą. Cieszę się, że Szkoła rozpoczyna swoje istnienie w 20. rocznicę powstania Centralnego
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Ośrodka Stowarzyszenia na Radnej. Czy mogliśmy lepiej uczcić
ten Jubileusz i śp. ks. Dyrektora Teofila Herrmanna – wybitnego biblistę? Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu, w sobotę (terminy ustalamy) w godz. 9.30-12.45.
Wracając do Kongresu. Niech to wydarzenie pozwoli nam
szerzej patrzeć na sprawy Stowarzyszenia na całym świecie. Ta
wielka armia 10 mln Apostołów w ponad 60. krajach czeka na
naszą modlitwę i zainteresowanie.
Październik to miesiąc naszej modlitwy różańcowej za
Ojczyznę. Wśród wielu intencji, pamiętajmy o ludziach bezradnych, zrozpaczonych. Tylu ludzi odbiera sobie życie, tyle
jest tragedii rodzinnych, małżeńskich. Niech ci współcześni
ubodzy, nie pozostaną bez naszego wszelkiego wsparcia. Przy
okazji proszę Was o modlitwę o światło w pewnej sprawie.
Chodzi o podjęcie przez Stowarzyszenie konkretnego dzieła.
Potrzeba jednak modlitwy, rozeznania, dyskusji, którą zaproponuję podczas spotkania Rady Krajowej. (Powiem po cichu,
że takiej Rady mogą mi zazdrościć na całym świecie. Tylko
nikomu o tym nie mówcie...). To spotkanie odbędzie się
w piątek 28 listopada, na Radnej o godz. 10.00. Poprzedzi ono
nasze uroczystości jubileuszowe, które rozpoczną się w sobotę, 29 listopada o godz. 11.00. Natomiast o godz. 12.00 uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył ks. prof. Stanisław
Wypych, były Wizytator Księży Misjonarzy. Już dzisiaj zapraszam Was na uroczystości odpustowe otwierając na
oścież drzwi naszego Domu na Radnej.
Na koniec składam podziękowania za wszystkie Jubileusze,
spotkania, Niedziele Maryjne, za wzorowe przygotowanie różnych uroczystości, za dobrą atmosferę. Mam głębokie przekonanie, że jest w nas ogromny potencjał, który pozwala dobrze
wypełniać prośby Niepokalanej. Starajmy skupić się na tym co
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dobre, co łączy, na tym, co jesteśmy w stanie zrobić indywidualnie i we wspólnotach. Bądźmy wierni naszemu charyzmatowi. I dbajmy o to, co najważniejsze – o spojrzenie wiary.
Kto ma wiarę, zawsze będzie dobrym narzędziem Maryi.
Czytałem niedawno znakomitą książkę Vittorio Messoriego
o objawieniach w Lourdes i o św. Bernadecie Soubirous. Nazywała siebie „miotłą” Maryi. Czuła się nikim, ostatnim
z ostatnich, a jednak jej życie było wyjątkowe. Bo miała wiarę. Interesowało ją tylko to, by wypełnić wiernie to, czego
oczekiwała od niej Maryja. I dlatego została świętą. I dlatego
zmieniła oblicze Lourdes, Francji i świata. Wierząca „miotła”
Maryi. Tak jak Katarzyna Labouré. Taką postawę mamy naśladować – Ty i ja. Wówczas zrobimy wszystko, czego oczekuje
od nas Niepokalana.
Bardzo Wam dziękuję za wszelką życzliwość, pamięć,
imieninowe życzenia, a także za materialne ofiary na działalność apostolską i potrzeby Domu na Radnej.
Pamiętam w modlitwie, wspominając także Zmarłych,
a szczególnie – ks. Dyrektora Teofila Herrmanna w 11. rocznicę śmierci, wspominane w „Biuletynie” Apostołki – Henrykę
Bartkiewicz, Annę Słobodzian i Alinę Biaduń – niech nasi
Zmarli spotkają Niepokalaną w niebie. Wszystkich polecam
w codziennej modlitwie.
Do zobaczenia na Radnej i Maryjnych szlakach. Wszystko
z Niepokalaną! Błogosławię Was!
Ks. Jacek Wachowiak
Dyrektor Krajowy AMM
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ROZWAŻANIE DYREKTORA KRAJOWEGO AMM
KS. JACKA WACHOWIAKA CM
wygłoszone podczas Apelu Jasnogórskiego (25.07.2014 r.)

Maryjo, nasza Matko! U progu kończącego się dnia przychodzimy do Ciebie. Ten dzień przeżywamy jako Święto
św. Jakuba Apostoła. Wspominamy także św. Krzysztofa. Obu
tych świętych łączy słowo droga. Tysiące pielgrzymów idzie
różnymi drogami i szlakami do Santiago de Compostella, aby
zamanifestować swoją wiarę i prosić św. Jakuba o jej umocnienie, natomiast drogami Polski, Europy i świata, podążają
samochody, motory i inne pojazdy pobłogosławione właśnie
dzisiaj, w dzień św. Krzysztofa i zawierzone Jego opiece.
Droga... A jakie są drogi ludzkiego życia? Nie zawsze łatwe, czasami jakby bez celu, jakby pozbawione nadziei. Jakimi drogami toczą się dzieje naszej Ojczyzny, Europy, świata? Nie zawsze są to drogi proste. Wystarczy pomyśleć Ukraina, zestrzelony samolot, wystarczy przenieść się myślami na
Bliski Wschód. Usłyszeć krzyk bólu, cierpienia, bezradności,
przeżyć śmierć niewinnych.
Maryjo, kiedy w roku 1830 w lipcu objawiłaś się św. Katarzynie Labouré, zapowiedziałaś, że czasy są złe i będą jeszcze
trudniejsze. Mówiłaś o prześladowaniach Kościoła, o niepokojach społecznych. Św. Katarzyna widziała na Twojej twarzy
ból i łzy, szczególnie wtedy, gdy wspominałaś o dramatycznej
śmierci arcybiskupa Paryża. Zapowiadałaś, że „przyjdzie czas,
że będziecie sądzić, iż wszystko jest stracone, ale Ja będę
z wami. Miejcie ufność”.
Maryjo, wzywasz do ufności. Niezależnie jak skomplikowane są drogi ludzkiego życia, niezależnie ile jest ciemności
i problemów – trzeba ufać!
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Znakiem ufności jest Medalik, który Ty Maryjo ofiarowałaś.
Weźcie ten Medalik i noście z ufnością – zachęcałaś. Ci, którzy uwierzyli doświadczyli cudów. Chorzy, ludzie na granicy
życia i śmierci latami żyjący bez Boga i sakramentów. Ludzie
skłóceni i zatwardziali grzesznicy, ludzie żyjący w lęku i rozpaczy, żyjący w nienawiści i duchowych zniewoleniach, rozbite
rodziny, zobojętniali małżonkowie. Choć drogi ich życia były
okryte płaszczem beznadziei – uwierzyli. Medalik, zwykły Medalik stał się Cudownym i tak jest nazywany od ponad 180. lat.
Dziękujemy Ci za to, że my, tworzący Stowarzyszenie Cudownego Medalika, możemy być świadkami cudów, które
dzieją się w życiu tych, którzy zawierzają Tobie swoje życie,
którzy wierzą, że Bóg ze swoją miłością jest większy od
upadków, stłuczek i życiowej jazdy donikąd. Jakże jesteśmy
szczęśliwi doświadczając takich cudów w naszym osobistym
życiu. Łatwiej rozumiemy Twój Magnificat i wyśpiewaną radość, o Wszechmogącym, który czyni wielkie rzeczy, nie tylko Tobie, Maryjo, ale każdemu, kto ufa. O tę radość prosimy
Cię także podczas naszej dorocznej Pielgrzymki przeżywanej
pod hasłem: Maryja – Przyczyna naszej radości.
Jak nie mieć w sobie radości, kiedy Bóg hojnością swojej
miłości prostuje drogi naszego życia, kiedy życie odzyskuje
swój smak, kiedy kroki stają się pewniejsze, a cel nie ginie
gdzieś we mgle, ale coraz bardziej przybiera kształt nieba.
I to wszystko także dzięki Tobie – Niepokalana!
Jesteś Przyczyną naszej radości, bo pozwalasz nam odnieść zwycięstwo nad największym wrogiem radości – grzechem i nad tym, który do niego zachęca – szatanem. Ileż jest
w Tobie pewności i właśnie radości, kiedy w białych nieskazitelnych szatach stoisz na kuli ziemskiej i depczesz głowę demona. I wyciągasz dłonie ku każdemu człowiekowi, aby przy8

jął Twoje wstawiennictwo i nie ważył się obrażać Boga odrzucając Jego dary. Niech ten Twój wizerunek z awersu Cudownego Medalika wyryje się na zawsze w naszych sercach.
Przed Twoje oblicze przynosimy wszystkich, którzy prosili
nas o modlitwę, którzy naszej apostolskiej posłudze zawierzyli
swoje, często niełatwe życie. Kiedy rozdajemy Cudowne Medaliki nieraz słyszymy: „Proszę księdza, biorę Medalik, bo mąż
ode mnie odszedł, biorę Medalik dla mamy, u której wykryto
nowotwór, proszę mi dać Medalik – moja córka jest w sekcie”.
Ile jest wówczas emocji, ale i wiary. To właśnie ta wiara przynosi owoce opisane w książce – świadectwie o współczesnych
cudach za przyczyną Niepokalanej i Jej Medalika.
Maryjo, podczas tej Pielgrzymki pragniemy Ci także podziękować za Sanktuarium, w którym jesteś prawdziwą Gospodynią – Sanktuarium w Zakopanem-Olczy. Parafia pod
wezwaniem Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik,
w tym roku przeżywa 100. rocznicę istnienia. Otaczamy naszą modlitwą posługujących tam kapłanów ze Zgromadzenia
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, Siostry Służebniczki, wszystkich Parafian, Gości i Pielgrzymów, którzy tak
chętnie przyjmują znak ufności – Medalik. Dziękujemy Ci za
to, że przez 10 lat w tej gościnnej parafii znalazł miejsce
Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego.
Maryjo, Niepokalana bądź z nami w ten pielgrzymkowy
czas, pozwól nam przez Twoje ręce odnaleźć na wszystkich
drogach naszego życia miłość Boga i przyjąć ją szczerym
i ufnym sercem.
Zawierzamy się Tobie wraz ze wszystkimi zebranymi tu
pielgrzymami modlitwą pełną mocy, modlitwą, którą Ty sama podyktowałaś: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
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FORMACJA

WIZJE MEDALIKA (cd.)
opr. ks. prof. Waldemar Rakocy

Przyjdzie czas (...), że będzie się sądzić, że wszystko jest
stracone, ale Ja będę z wami. Miejcie ufność! Poznacie moje
nawiedzenie (...) (słowa Najśw. Maryi Panny do s. Katarzyny –
z 19 lipca 1830 r.).
cd. NOTATKI SIOSTRY ÉMILIE PINEAU (5/56)
[C. Katarzyna i reforma Sióstr Miłosierdzia]
W czasie kiedy s. Katarzyna dostępowała łaski niebieskich
wizji Najświętszej Panny i św. Wincentego, duch, jaki panował we wspólnocie, pozostawiał wiele do życzenia. Zawierucha wielkiej rewolucji i schizma [w Kościele francuskim], jaka
miała następnie miejsce, osłabiły obyczaje we wspólnocie.
Duch wewnętrzny, który wedle życzenia św. Wincentego ma
towarzyszyć naszym świętym dziełom, aby uwolnić je od tego
wszystkiego, co może w nich być służalczego i czysto ludzkiego, gościł jedynie w kilku szlachetnych duszach. Nie było
ich wiele. Zbyt łatwo zwalniano się z przyjmowania komunii
św., tak drogie nam ubóstwo nie było też więcej w cenie.
Niemożliwość znalezienia zakładu krawieckiego, który jak
miało to miejsce w przeszłości, dostarczałby [taki sam] habit
wszystkim wspólnotom, wymusiło zgodę na kolor czarny.
Dom Macierzysty stale jednak dążył do tego, aby habity były
jak najbliższe tym z minionych lat. Lecz w poszczególnych
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domach nie wyglądało to tak samo. Często wybierano delikatniejsze, ładniejsze materiały zamiast tych prostszych; posiadano też oddzielne habity na zimę i na lato. Doszło do tego, że w paczce otwartej we wspólnocie znaleziono fartuch
z wełny i jedwabiu. Nie był jednak używany. Przerobiono go
na bardzo ładną, czarną kapę. Do podobnych nadużyć dochodziło z bielizną i z tym wszystkim, czego siostry używały.
Zdarzało się, że kiedy jakaś siostra opuszczała dom, w którym pielęgnowano dawne zwyczaje i udawała się tam, gdzie
ich nie zachowywano więcej, różnica w stylu życia była uderzająca. Często taka siostra była przedmiotem pogardy
i drwin ze strony tych sióstr, które nie stawały na wysokości
zadania. Podobnie dążenie do ujednolicenia życia, co św. Wincenty nam tak mocno polecał, ucierpiało bardzo. Różne dziwne
praktyki w pokarmach wkradły się nawet do Domu Macierzystego i było wręcz niemożliwe położenie kresu tym nadużyciom dla tego, kto by się tego podjął. Uzdrowienie naszych
bolączek i rozbudzenie w sercach potrzeby i pragnienia życia
wedle ducha naszego świętego założyciela dokonało się
więc za sprawą naszej dobrej i niepokalanej Matki.
W tamtym czasie wiedziano tylko o objawieniach związanych z Medalikiem i sercem św. Wincentego. Inne pozostały całkowicie nieznane aż do ostatniego roku życia naszej
drogiej s. Katarzyny. Mimo to stale przeczuwano, iż nastanie
lepsza przyszłość. Duch żarliwego pragnienia całkowitego
oddania się Bogu, umiejętności pogodzenia zewnętrznego
życia Siostry Miłosierdzia z najbardziej wzniosłymi cnotami
życia zakonnego opanował młode siostry. W Domu Macierzystym, czy to podczas rekreacji czy w innych okolicznościach, kiedy się spotykały, nie widziano ich więcej, aby
rozmawiały o czymś innym niż o Bogu i o tym wszystkim, co
pozwalało im jeszcze mocniej się z Nim zjednoczyć. Ich po11

stępowanie było tak ujmujące, że udzielało się wszystkim,
którzy je spotykali: czy to seminarzystkom, czy siostrom,
które miały z nimi jakiś kontakt.
(6/57)
Aby podtrzymać je [tj. młode siostry, o których była mowa
w poprzednim odcinku wspomnień] na duchu i właściwie nimi
pokierować w świętych postanowieniach, dobry Bóg umiał
znaleźć w czasach, kiedy nie było wielu księży misjonarzy,
dwóch kapłanów, którym nasze obie rodziny zawdzięczają
powrót do czasów świetności i wierności duchowi św. Wincentego. Księża Etienne i Aladel doskonale pojęli nowy zryw i go
pielęgnowali oraz wspomagali z największą roztropnością.
Wszystko to działo się w ukryciu, pod okiem Boga, w pokorze,
życiu z dala od świata, lecz odważnie wspierając obraną drogę
w trudnych chwilach – bez rozgłosu i kierując się cnotą.
Wybór w 1833 roku czcigodnej matki Boulet zapoczątkował reformy zewnętrzne. Jej dom św. Andrzeja w Bordeaux
pozostał najdoskonalszym modelem pierwotnego ducha
zgromadzenia i naszych pierwszych sióstr. Przybyła ona [do
Paryża] z gorącym pragnieniem przywrócenia tegoż ducha. Jej
głęboki szacunek względem księży misjonarzy sprawił, że zaufała im całkowicie i postępowała w pełnej zgodzie z nimi,
aby zaradzić temu wszystkiemu, co wydawało się jej niezgodne z duchem naszego stanu. Już w czasie przenosin relikwii św. Wincentego zostały wycofane z użycia srebrne zastawy z tych domów, w których siostry z nich korzystały. Aby
osłodzić im tę stratę, poproszono, by przekazały je do Domu
Macierzystego w celu wykonania z nich relikwiarza na kość
ramienia prawej ręki, którą abp de Quélen przeznaczył dla
tego domu. Zastawy nadchodziły ze wszystkich stron. Wykonano z nich bogato zdobiony relikwiarz.
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Nasza czcigodna Matka Boulet żywiła gorące pragnienie,
aby wrócić do szarego habitu. Nie było to łatwe. Wiedziała
o tym, ale jednocześnie nie przestawała mówić. Jednak przede
wszystkim modliła się i prosiła Najświętszą Pannę, względem
której odczuwała dziecięcą i gorącą ufność. Jej oczekiwanie
zostało spełnione. Opatrzność Boża sprawiła, że znaleziono
fabrykanta, który był w stanie dostarczyć ten sam habit
wszystkim domom [W tamtym czasie każdego roku składało śluby
ok. 300 sióstr; chodziło zatem o tysiące habitów]. Mocno naciskano na wykonanie zamówienia, ponieważ ustalono, że przywdzianie nowego stroju będzie miało miejsce w dniu renowacji
ślubów świętych. Czas nie był długi, ok. pięciu czy sześciu miesięcy. Pierwsze habity odbiegały od pokładanych oczekiwań,
lecz nikt się tym nie zrażał. Wykonano inne, które spełniały już
oczekiwania i sprawa habitów została ostatecznie zamknięta.
Złożono dziękczynienie Bogu i Najświętszej Pannie. Wszyscy,
którym leżało na sercu dobro zgromadzenia, radowali się
z powodu zmiany i oczekiwali pozytywnych rezultatów.
Innym nadużyciom położył kres nasz czcigodny Ojciec
Etienne. Od pierwszego roku urzędowania dążył on do tego,
aby Dom Macierzysty stanowił model dla wszystkich innych
domów. Tak też go przedstawiał siostrom służebnym, które
po raz pierwszy przyjeżdżały tam, aby odprawić swe rekolekcje. Jak czcigodna Matka Boulet, podobnie nasza droga matka Carrère, będąca wówczas przełożoną domu, często uciekała się do modlitwy. Z pomocą przychodziła jej Maryja, którą
bardzo kochała. Trudności znikały, wszystko układało się po
myśli. Znany jest rozwój zgromadzenia, jaki miał miejsce po
przeprowadzonych reformach. Niech dobry Bóg je kontynuuje
i uczyni nas godnymi swej czułej i troskliwej opieki!
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy!
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NASZA PIELGRZYMKA
DO JASNOGÓRSKIEJ MATKI
Doroczna pielgrzymka Stowarzyszenia Cudownego Medalika na Jasną Górę miała miejsce 25-26 lipca br. Uroczystej
Mszy świętej przed Jasnogórskim Szczytem, podczas której
przyrzeczenia złożyli nowi apostołowie, przewodniczył
ks. abp Tadeusz Gocłowski. Wśród ok. pięćdziesięciu koncelebrujących kapłanów byli ks. dyr. Jacek Wachowiak, ks. proboszcz Jerzy Grzyb z olczańskiego sanktuarium Cudownego
Medalika, ks. Tadeusz Lubelski i ks. Jerzy Basaj. Do punktu
rejestrującego przybyłe grupy pielgrzymkowe, zgłoszono ponad 3700 pielgrzymów.
LISTA OSÓB UROCZYŚCIE PRZYJĘTYCH W SZEREGI AMM
BIAŁAS BARBARA
BŁASZCZYK ALINA
MATYSIAK JADWIGA
PEDA EWA
BROŻYNA ANNA
BROŻYNA MARIAN
DROŹDZIK DANUTA
PASKO ADAM
PASKO JADWIGA
RYBARSKA KATARZYNA
SCHWIDERGALL
ALEKSANDRA
SIERACKA MARIA
SZCZOTKA ANTONINA
TRZOPEK ANNA
CAPAŁA MARIA
DUNIKOWSKI JAN
MARUSZCZAK REGINA
MICHALSKA EWA
MICHALSKI MACIEJ
KOSIŃSKA DANUTA
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ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
PRZEMYŚL
PRZEMYŚL
UJSOŁY
BIELSKO-BIAŁA
BIELSKO-BIAŁA
ZŁATNA-UJSOŁY

Arch. ŁÓDZKA
ŁÓDZKA
ŁÓDZKA
ŁÓDZKA
PRZEMYSKA
PRZEMYSKA
BIELSKO-ŻYWIECKA
BIELSKO-ŻYWIECKA
BIELSKO-ŻYWIECKA
BIELSKO-ŻYWIECKA

UJSOŁY

BIELSKO-ŻYWIECKA

BIELSKO-BIAŁA
UJSOŁY
UJSOŁY
ZŁOTÓW
ZŁOTÓW
ZŁOTÓW
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
TWAROGI TRĄBNICA

BIELSKO-ŻYWIECKA
BIELSKO-ŻYWIECKA
BIELSKO-ŻYWIECKA
BYDGOSKA
BYDGOSKA
BYDGOSKA
BYDGOSKA
BYDGOSKA
DROHICZYŃSKA

PAWLAK BOGUSŁAWA
WIERZBICKA LUCYNA
PIKUL MARIANNA
PIKUL RYSZARD
STAŃCZYK TERESA
WIŚNIEWSKA-GRUSZKIEWICZ
WIOLETTA
DŁUBAŁA GRAŻYNA
FIDELOK AGNIESZKA
JADOWSKA MARIA
KAROŃ CZESŁAWA
KIERAS MIECZYSŁAWA
MAJOWSKA BARBARA
PUDLIK HELENA
WIT TERESA
CHUDAŚ KRZYSZTOF
HILATOWSKA ALICJA
SŁAWIK MAŁGORZATA
BROŻEK ZOFIA
BURAS-SKRZYPEK JANINA
DĄBEK STANISŁAWA
DĄBROWSKA ALICJA
DZIEDZIC MICHALINA
GORZĘDOWSKA JANINA
GÓRNICKA STEFANIA
JAGODZKA MIROSŁAWA
JAMROŻEK JADWIGA
KEMPA PIOTR
KURACIŃSKA STANISŁAWA
MOJECKA WANDA
PAW DOROTA
SOBCZYK JANINA
ŚWIERCZ JADWIGA
WNUK KAZIMIERA
WOTLIŃSKA BOŻENA
ZAWADZKA STANISŁAWA
CZARNECKA BOŻENA
RZĘSIKOWSKA HALINA
SOBCZYK BARBARA
BAGIŃSKA WANDA
BIEDKA IRENA
DOBKOWSKA JANINA
OLEWIECKA ANNA
OŁDAKOWSKA URSZULA

DROHICZYN
PERLEJEWO
GDYNIA
GDYNIA
GDYNIA

DROHICZYŃSKA
DROHICZYŃSKA
GDAŃSKA
GDAŃSKA
GDAŃSKA

GDAŃSK

GDAŃSKA

LUBLINIEC
PAWONKÓW
MIASTECZKO ŚL.
MIASTECZKO ŚL.
MIASTECZKO ŚL.
MIASTECZKO ŚL.
MIASTECZKO ŚL.
PAWONKÓW
KALISZ
OLZA
RYBNIK
NOWINY
KIELCE
KIELCE
ZAGNAŃSK
ZAGNAŃSK
KIELCE
ZAGNAŃSK
KIELCE
MOJCZA
KIELCE
WOLICA
MÓJCZA
ZAGRODY
KIELCE
SŁOWIK
SŁOWIK
KIELCE
KIELCE
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA

GLIWICKA
GLIWICKA
GLIWICKA
GLIWICKA
GLIWICKA
GLIWICKA
GLIWICKA
GLIWICKA
KALISKA
KATOWICKA
KATOWICKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KIELECKA
KRAKOWSKA
KRAKOWSKA
KRAKOWSKA
ŁOMŻYŃSKA
ŁOMŻYŃSKA
ŁOMŻYŃSKA
ŁOMŻYŃSKA
ŁOMŻYŃSKA
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ŚNIADAŁA KRYSTYNA
BIGAS MAŁGORZATA
FAŁAT MARIA
KRAWIEC IWONA
MAZUREK JÓZEFA
POTOCZEK JADWIGA
BIENIEK DOROTA
BŁASZCZYK HANNA
JANKOWSKA URSZULA
LEWANDOWSKA KRYSTYNA
PĘSIK MIKOŁAJ
BIK ZOFIA
RYMARZ IRENA
BARTKOWSKA ANASTAZJA
ROLNIK TERESA
RYMARCZYK ANTONI
PAWLIKOWSKA HELENA
RZEWUSKA ELŻBIETA
ERNESTOWICZ BARBARA
BLECHARSKI AUGUST
JANISZAWSKA MARIANNA
MAKOWSKA DOROTA
KUBUJ BARBARA
TUREMKA ELŻBIETA
NAROŻNA HANNA
NOWAK JADWIGA
CZEKAJŁO JANINA
GRODECKA WANDA
KRZYWAŃSKA DANUTA
KUROPATNICKA GRAŻYNA
STEBLIK EWA
ŚWIERK MARZENA
CZERWIŃSKA REGINA
KOMORNICKA JADWIGA
LACHOWICZ LUDWIKA
MAZUREK GRAŻYNA
MAZUREK MAGDALENA
PAWLAK URSZULA
PRZYTULSKA DOROTA
SOLAK TERESA
SZKUDELSKA BARBARA
SZPIGIEL EULALIA
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OSTROŁĘKA
NYSA
NYSA
GRODKÓW
NYSA
BIAŁA NYSKA
PŁOŃSK
PŁOŃSK
PŁOŃSK
PŁOŃSK
PŁOŃSK
PRZEMYŚL
PRZEMYŚL
PIONKI
PIONKI
WIELKA WIEŚ
SANDOMIERZ
SIEDLEC
CHEŁMNO
SĘKOCIN NOWY
RASZYN
WARSZAWA
WARSZAWA
IGNACÓW
WŁOCŁAWEK
CIECHOCINEK
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
LUBSKO
LUBSKO
SULECHÓW
DREZDENKO
DREZDENKO
DREZDENKO
LUBSKO
LUBSKO
SULECHÓW
SULECHÓW

ŁOMŻYŃSKA
OPOLSKA
OPOLSKA
OPOLSKA
OPOLSKA
OPOLSKA
PŁOCKA
PŁOCKA
PŁOCKA
PŁOCKA
PŁOCKA
PRZEMYSKA
PRZEMYSKA
RADOMSKA
RADOMSKA
RADOMSKA
SANDOMIERSKA
SIEDLECKA
TORUŃSKA
WARSZAWSKA
WARSZAWSKA
WARSZAWSKA
WARSZAWSKO-PRASKA
WARSZAWSKO-PRASKA
WŁOCŁAWSKA
WŁOCŁAWSKA
WROCŁAWSKA
WROCŁAWSKA
WROCŁAWSKA
WROCŁAWSKA
WROCŁAWSKA
WROCŁAWSKA
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.
ZIELONOGÓRSKO-GORZ.


RELACJE I WSPOMNIENIA Z JASNEJ GÓRY
Moja relacja z Ogólnopolskiej Pielgrzymki Stowarzyszenia
Cudownego Medalika na Jasną Górę
Piszę tą relację, ponieważ chcę się podzielić moją radością
i wdzięcznością za przeżycie cudownych dwa dni u naszej
Matki i Królowej. Od 34. lat opiekuję się synem, który jest
osobą wymagającą specjalnej troski, oraz 88-letnim chorym
tatą. Wyjazd na pielgrzymkę był dla mnie wspaniałą odskocznią, a jednocześnie okazją do nabrania siły i mocy
z nieba, aby po powrocie nadal służyć moim bliskim oraz
innym osobom, którym taka pomoc jest potrzebna.
17

Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Maryja – Przyczyna naszej
radości”, zachęciło mnie, aby ponownie z wielką radością pokłonić się Maryi i powierzyć się Jej opiece. Wcześniej zapoznałam się z adhortacją apostolską „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka, w której wyczytałam, że dopiero w głęboko
doznawanej radości, nasze życie można przeżywać w pełni
szczęśliwie. Ewangelia, w której jaśnieje chwalebny Krzyż
Chrystusa, usilnie zachęca do radości. Sam Jezus powiedział
do uczniów: Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Nasza chrześcijańska radość wypływa
z obfitego źródła Jego Serca. A do Serca Jezusowego najprostszą i najbezpieczniejszą drogą prowadzi nas Maryja.
W piątek 25.07 br. w drodze do Częstochowy, odwiedziliśmy Górę Świętej Anny, aby oddać hołd, pomodlić się i powierzyć – w moim przypadku patronce – świętej Annie. Na
Jasnej Górze uczestniczyliśmy we wszystkich zaplanowanych
przez organizatorów nabożeństwach i liturgiach. Dla mnie
osobiście, za każdym pobytem, największym przeżyciem jest
nocne czuwanie przed obliczem naszej Matki. Jest to czas
taki wyciszony, bardziej intymny, wtedy można patrząc
w oczy Niepokalanej wyszeptać wiele słów uwielbienia,
dziękczynienia, przedstawić prośby, można też się zawstydzić i przeprosić za to, że nie wszystko z naszej strony było
dobre. Ten nocny czas, przerywały wiele mówiące świadectwa apostołów, wspólna modlitwa oraz śpiew młodzieży.
Podczas nocnej Mszy św. w homilii, Dyrektor senior ks. Tadeusz Lubelski mówił nam, że przez trudy życia wzrasta się
do świętości. Życie Maryi, też było pełne trudów, ale przepełniona Bożą miłością wszystko godnie znosiła. I my też tak
możemy! Trwajmy tylko w przyjaźni i zjednoczeniu z Niepokalaną, umacniajmy się nieustannie Bożą miłością, bądźmy
radośni, bo tylko wtedy innych możemy uczynić radosnymi.
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Tak się rozpisałam, że zapomniałam wspomnieć, iż pielgrzymowałam do Matki Bożej Jasnogórskiej z grupą 60-osobową. Pielgrzymce przewodniczył proboszcz i jednocześnie
opiekun duchowy parafialnej grupy AMM – ks. Marian Bumbul. Wspaniale było z tak rozmodloną i rozśpiewaną grupą
świętować swoje imieniny.
Dziękuję wszystkim za życzliwość i składane – wyśpiewane życzenia. Bóg zapłać i szczęść Boże! Dodam jeszcze, że
cztery osoby dołączyły do naszego stowarzyszenia składając
Niepokalanej uroczyste przyrzeczenie.
Z apostolskim pozdrowieniem – „Wszystko z Niepokalaną!” Anna Roszak – Przewodnicząca AMM przy parafii Nawiedzenia NMP w Lubsku, okręg Zielona Góra.

OBRADY RADY KRAJOWEJ STOWARZYSZENIA
CUDOWNEGO MEDALIKA
Dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 zebrała się w Kaniach koło Warszawy Rada Krajowa AMM pod przewodnictwem ks. dyr. Jacka Wachowiaka. Jej obrady związane były
z odpowiedzią na hasło tegorocznego spotkania: „Aby orędzie

Niepokalanej z rue du Bac było znane w Polsce i na świecie”
oraz z omówieniem spraw bieżących stowarzyszenia.
W dyskusji podsumowano przebieg tegorocznej 34. Ogólnopolskiej Pielgrzymki AMM na Jasną Górę.
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• Ks. Dyrektor poinformował zebranych o tematyce tegorocznego zjazdu moderatorów w Kaniach: dyskusja nad
sposobem włączenia się stowarzyszenia w nową ewangelizację; odpowiedzi na pytania: W jaki sposób nasza posługa ukazuje Maryję w centrum prowadzenia do Chrystusa? W jaki sposób animować grupy i powoływać nowe?
• Poinformował także zebranych o planowanym wyjeździe
przedstawicieli AMM na Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Cudownego Medalika do Rzymu w listopadzie
br. Na tegoroczne obrady pojadą: Ks. Dyrektor i członkowie Rady Krajowej – s. Katarzyna Skupień, Ewa Zajdel,
Małgorzata Daszczyszak.
• Siostra Katarzyna Skupień, przedstawiła zarys planu,
który będzie realizowany podczas kongresu. W obradach
znajdą się m.in. takie tematy, jak: konferencja na temat
znaczenia Cudownego Medalika w nowej ewangelizacji,
sposoby propagowania pobożności maryjnej, wpływ Synodu o Rodzinie na ideę rozpowszechniania Cudownego
Medalika. Będą realizowane: konferencje, praca w grupach, panele na różne tematy związane z apostolstwem
świeckich, odwiedzaniem ubogich, animacją spotkań, pozyskiwaniem nowych członków, kandydatów. Szczególną
oprawę będą miały codzienne Msze św. Zaplanowana
jest również audiencja u Papieża Franciszka; sprawozdanie finansowe s. Karoliny Flores; wybór trzech nowych
członków do Rady Generalnej AMM. Kongres odbędzie
się z udziałem O. Generała G. Gregory Gay’a.
Na tym obrady zakończono.

Protokołowała: Zofia Miernik,
sekretarz Rady Krajowej AMM


20

ZJAZD MODERATORÓW W KANIACH
14-17 sierpnia 2014 r.
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych moderatorów przez Dyrektora Krajowego ks. Jacka Wachowiaka,
modlitwą do Matki Bożej i koronką do Bożego Miłosierdzia.
Obecni byli również ks. dyrektor-senior Tadeusz Lubelski
i siostry szarytki: s. Katarzyna Skupień i s. Monika Surowiec.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z tematyką zjazdu. Mieściła się ona w założeniu, aby w ramach obrad moderatorzy wypowiedzieli się w trzech blokach tematycznych:
1. W jaki sposób włączamy się w nową ewangelizację
w Kościele, jak ukazujemy ludziom Chrystusa?
2. Co czynimy, aby Maryja była bardziej znana i kochana?
3. Co robimy, aby Apostolat Maryjny był bardziej atrakcyjny?
Zaznaczył, że spotkanie ma szczególny wymiar duchowy.
Patronować mu będą: Matka Boża Wniebowzięta, „szaleniec
Niepokalanej” – św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jacek Odrowąż. W atmosferze wdzięczności Bogu, przeżywać będziemy sobotę, dzień Maryi. Natomiast spotkania z ks. prof. Waldemarem Rakocym, będą miały również wymiar praktyczny.
Ks. Dyrektor zachęcił nas do naśladowania postawy
św. Maksymiliana. I chociaż nasze zakochanie w Maryi ma
inny wymiar, starajmy się z Nią pokonywać trudności, aby
zdobyć świat dla Niepokalanej; aby odnaleźć dzięki Niej
swoją miarę miłości i wypełnić ją wobec bliźnich.
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Każdy dzień pobytu w gościnnym Ośrodku Rekolekcyjnym
im. Jana Pawła II – Instytutu Chrystusa Króla i Maryi Matki
Królowej, był dla nas umocnieniem, wzrostem duchowym
i potwierdzeniem słuszności obranej drogi. Postarali się o to
Księża Misjonarze, którzy pracowali niemal bez wytchnienia.
Codzienne spotkania ze Słowem Bożym podczas Eucharystii,
modlitwa różańcowa, Anioł Pański, Apel Jasnogórski, adoracja
Najświętszego Sakramentu, homilie, wykłady i warsztaty biblijne ks. Waldemara Rakocego, wypełniały luki umysłu i serca.
Nie mogliśmy zapomnieć o nawiedzeniu Powązek, na
których spoczywa nasz drogi ks. prof. Teofil Herrmann oraz
Kaplicy Niepokalanej w Warszawie. W każdym z tych miejsc,
modliliśmy się pod przewodnictwem ks. Jacka Wachowiaka
– za zmarłych i żywych, polecając wszystkie intencje Tej,
która jako pierwsza uwierzyła, że spełnią się Boże obietnice.
Nie brak było też pracy fizycznej w kuchni wg wyznaczonych dyżurów; podobnie – rozmów, narad, dyskusji, zadzierzgnięcia nowych przyjaźni oraz mobilizacji podczas posługi
liturgicznej. Chorą moderator krajową Ewę Zajdel, zastępowała godnie jej zastępczyni – Małgorzata Daszczyszak. W biurze
pracowały dzielnie – przy zakwaterowaniu i sprzedaży wydawnictw: Helena Balcerek i Kazimiera Żytkiewicz. Trudno nie
wspomnieć o radach, sugestiach i humorze spod Tatr ks. Tadeusza Lubelskiego oraz o radosnych siostrach szarytkach,
Katarzynie i Monice, które przygotowywały nas do Eucharystii, posługiwały w zakrystii i wraz z Wiesią Bromer i Helenką
Balcerek prowadziły śpiew w autokarze wiozącym nas do
Warszawy. Wszystkim z wdzięcznością dziękujemy!

Protokołowała: Zofia Miernik,
sekretarz Rady Krajowej AMM
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Życzenia imieninowe złożone ks. Jackowi 16 sierpnia
2014 roku w Kaplicy przy ul. Radnej 14 w Warszawie,
w obecności ks. Tadeusza Lubelskiego i wszystkich
uczestników spotkania w Kaniach.
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Życzenia składała autorka – Maria Miodek
z Apostolatu Maryjnego przy Bazylice
Świętego Krzyża w Warszawie
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SPOTKANIA Z ŻYWYM BOGIEM
I NIEPOKALANĄ – KANIE 2014
CZWARTEK, 14 SIERPNIA – wspomnienie
św. Maksymiliana M. Kolbego
Eucharystia. Celebransi: ks. Waldemar Rakocy, ks. Jacek Wachowiak, ks. Tadeusz Lubelski.
Intencje: o rozwój stowarzyszenia, za chorych, o dobre i błogosławione owoce zjazdu.
Posługa liturgiczna: czytanie – Janina Barska; śpiew psalmu
responsoryjnego Renata Piosek. Prowadzenie śpiewu pieśni – s. Katarzyna Skupień.
Ewangelia, homilia i modlitwa wiernych: Ks. Dyrektor. Nauka
wiary żywej na przykładzie życia św. Maksymiliana
M. Kolbego, jego miłości do Boga i ludzi; ofiara z życia
w imię tej miłości. To tajemnica świętego: kroczyć przez życie z Maryją, zaangażować się w Jej dzieło, nosić medalik,
zrozumieć, że trzeba swoje życie ofiarować, by być świętym.
Refleksja: Czy lubimy przebywać z Jezusem i Jego Matką?

Czy lubimy żyć duchem Ewangelii? Co możemy zrobić ze
swoim życiem? Czy potrafimy je wypełnić pożytecznymi zajęciami? Czy wyda owoc życie jałowe, gdy człowiek boi się
je stracić? Św. Maksymilian spieszył się, by ofiarować świat
Niepokalanej, nie odkładał czynności na potem. I my winniśmy działać, a nie być opieszałymi, bo: „Ci, którzy oddają
życie Jezusowi otrzymują życie od Niego, radość Matki, pokój niebiański, którego świat ofiarować nie może”.

PIĄTEK, 15 SIERPNIA – uroczystość Wniebowzięcia NMP
Adoracja najświętszego sakramentu.
Jutrznia: modlitwy z brewiarza „Stawajcie się coraz doskonalszymi”.
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Eucharystia. Celebransi: ks. Jacek Wachowiak, ks. Waldemar
Rakocy, ks. Tadeusz Lubelski.
Intencje: za jubilatów, za Ojczyznę, o zdrowie dla moderator
krajowej.
Posługa liturgiczna: intonowanie pieśni – s. Katarzyna Skupień; czytania – Wiesława Bromer i Antoni Jagielski; śpiew
psalmu – Małgorzata Daszczyszak; modlitwa po Komunii
świętej: Helena Balcerek.
Ewangelia: ks. Tadeusz Lubelski.
Homilia: ks. Waldemar Rakocy. Nauka: Konsekwencją ludz-

kiego grzechu nie jest sama śmierć, ale rozkład ciała. To co
dokona się u końcu czasu w naszym przypadku, nie dotyczy Maryi. Jej Wniebowzięcie stanowi zwieńczenie Jej przywilejów i zasług. Była wolna od grzechu pierworodnego,
pozbawiona najmniejszej skazy, dlatego Jej ciało się nie
rozłożyło. Została zachowana od rozkładu ciała po śmierci,
ale z ciałem i duszą wzięta do nieba. Syn, na ile mógł, wynagrodził zasługi Maryi – Matki. Hojność Boga zna właściwą miarę. Bóg działa zgodnie z naturą ludzką Maryi. Zrozumiemy to dopiero w chwale nieba [por. Pius XII, „Konstytu-

cja Apostolska Munificentissimus Deus” o Wniebowzięciu Maryi
oraz nauczanie Ojców Kościoła]. W Katechizmie Kościoła Ka-

tolickiego czytamy: „Nie dozwolisz świętemu swemu do-

znać rozkładu”. Wniebowzięcie rozpoczęło królowanie Maryi. Niektórzy święci do pewnego czasu, do ujawnienia łaski
Bożej, zachowują po śmierci niezmienione ciało, np. św. Katarzyna Labouré przez 56 lat. Na 2 miesiące przed beatyfikacją, zachowała niezmienioną twarz i oczy. Ciało i krew
nie jest w stanie osiągnąć Królestwa Bożego. Dokona się to
w momencie zmartwychwstania. Ciało i dusza będzie królować z Bogiem. Zostaniemy wprowadzeni w Trójcę Świętą;
będziemy „żeglowali”, by wciąż poznawać Boga, ale do
końca nie poznamy Go nigdy.
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SOBOTA, 16 SIERPNIA
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Msza św. wotywna z Jutrznią. Przew. ks. T. Lubelski; koncelebra ks. J. Wachowiak.
Intencje: za apostołów maryjnych zdrowych i chorych; o dary Ducha Świętego i przemianę życia; w intencji Daniela
[int. ap. maryjnej].

Modlitwy brewiarzowe – prowadzenie s. Katarzyna.
Posługa liturgiczna: czytanie – Eugenia Trocińska; śpiew
Psalmu – Janina Stokowska; spontaniczna modlitwa wiernych; modlitwa po Komunii – Małgorzata Daszczyszak.
Homilia: ks. Tadeusz Lubelski. Skrót myśli homiletycznych:

Pozdrowienie Maryi. Rozważanie o prowadzeniu siebie
i innych do Niepokalanej. Słowa abpa Stanisława Wielgusa: „Kiedy odchodzi się od Boga, wchodzi w ludzkie życie
szatańska cywilizacja śmierci”.
Trzeba nam zatem ciągle stwarzać nowe serce i nowego ducha; mieć postawę dziecka otwartego na przyjęcie pomocy Bożej, którą tak często odrzucają dorośli, zdając się na własne siły. Postawa dziecięctwa pozwoli się
nam duchowo rozwijać. Wciąż pogłębiający się we
współczesnym świecie kryzys wartości stanowi zagrożenie dla rodziny i katolików. Amoralne postawy celebrytów, krytyka Kościoła i nienawiść do niego, zataczają coraz szersze kręgi. Wrogów mamy kochać i modlić się, aby
zło było pokonane dobrem. Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński nauczał, że po Bogu winniśmy miłość Ojczyźnie i Matce Bożej. W Jej zwycięstwo wierzył św. Jan
Paweł II, mówiąc: „Matka Boża, Panna światła uratuje
Kościół XXI wieku”. Jego następca, papież Benedykt XVI,
podczas ostatniego spotkania na modlitwie Anioł Pański
wołał: „Niech Maryja prowadzi nas za rękę”. Jakie są za27

dania dla katolików świeckich? Zjazd moderatorów ma
umożliwić apostołom maryjnym naładowanie akumulatorów motywacji kultu Matki Bożej. To z kolei prowadzi nas
do wspólnot, do zadawania pytań, do dyskusji na tematy
wiary, do podejmowania zadań z entuzjazmem – jak
przyrzekaliśmy Maryi podczas uroczystego przyjęcia. Nie
wolno nam tracić ducha mimo napotykanych trudności.
Pamiętajmy: Pan Bóg nas na tą drogę przyprowadził i daje każdemu z nas szansę wykorzystania naszych umiejętności. Naszą siłą jest nieustanna modlitwa. Szansę daje
nam „Dekret o apostolstwie świeckich” zatwierdzony na
Soborze Watykańskim II. Idźmy za nauką Kościoła, nie
uprzedzajmy faktów, nie wprowadzajmy udziwnień w parafiach. Trzeba mieć odwagę i wizję działania na kolejne
miesiące i lata. Bądźmy jak kwiaty w ogrodzie Kościoła
[tak mówili Ojcowie Kościoła o ludziach konsekrowanych]. A poeta pytał: „Co to jest kwiat?” – [i odpowiadał]
– To liść, który oszalał z miłości. Nasze zadanie: Kochać i
służyć z całym oddaniem. Nie wolno nam być letnimi ani
opieszałymi chrześcijanami; tacy tylko szkodzą Kościołowi. Modlitwa do Niepokalanej.
NIEDZIELA, 17 SIERPNIA
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP: prowadzenie śpiewu – s. Katarzyna Skupień.
Eucharystia: ks. Wachowiak, ks. Lubelski.
Intencje: dziękczynna za błogosławiony czas zjazdu, radości,
trudności i o wyproszenie łask; imieninowa – dla ks. Jacka, o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego.
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Posługa liturgiczna: czytania: I – s. Monika Surowiec; II –
Dariusz Stancel; śpiew Psalmu: Renata Piosek; modlitwa
pokomunijna: Maria Górska; spontaniczna modlitwa
wiernych po homilii.
Homilia: ks. J. Wachowiak. Przytoczenie dialogu Jezusa z kobietą kananejską, która prosiła o uwolnienie córki z mocy
złego ducha. Rozmowa wydawała się przykra, ale Jezus
chciał, aby ujawniła się wiara kobiety i wówczas zadziałała
Jego moc. Kiedy patrzymy na życie Maryi, wiemy, że Jej

wiara też była cały czas wystawiana na próbę, a mimo to
rozwijała się przez całe życie. W końcu Niepokalana została
wzięta do nieba. Kanie – to nasza góra Tabor. Ale Jezus
mówi: idźcie teraz między ludzi i zaświadczajcie o swej wierze. W mrokach naszego życia Jezus pyta: Czy masz wiarę?
Pyta w sposób bezwzględny. Wiara – to przedmiot w szkole
Maryi. Jak ją pogłębiać? Używać Cudownego Medalika do
ewangelizacji. Masz medalik? Przeżywasz smutek? Idź do
Jezusa – znajdziesz rozwiązanie. Dar łaski i wezwanie Boże
są nieodwołalne. Bóg nigdy nie odbiera tego, co obiecał. Jeśli dał łaskę, a przez Maryję powiedział o hojności łaski,
trzeba mieć nadzieję; wierzyć, że tam, gdzie jest Jezus, tam
jest rozwiązanie. – „Wiara rodzi się z modlitwy”. Trzeba
mieć takiego ducha modlitwy, aby medalik, który buduje
naszą wiarę, pomagał też innym.
„O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”.

Protokołowała: Zofia Miernik,
sekretarz Rady Krajowej AMM
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Z ŻYCIA WSPÓLNOT
SPRAWOZDANIA
I JUBILEUSZE
DIECEZJA OPOLSKA
Sprawozdanie z działalności AMM w Nysie
Grupa Apostolatu Maryjnego przy kościele Św. Dominika
w Nysie, jest jedną z trzech wspólnot AMM, działających na
terenie Nysy. Przewodniczącą tej grupy od 1999 r. była Anna
Ryba, która swoją religijną postawą i wielką miłością do
Matki Bożej Niepokalanej obudziła wiele serc, które pragną
wypełnić wolę Najświętszej Maryi Panny. Stan zdrowia Anny
nie pozwolił jej na dalsze prowadzenie naszej grupy i od
dnia 27.05.2013 roku wskazała na swoje miejsce młodą
(40 lat) czcicielkę Matki Najświętszej, Annę Kłos, którą
w 2011 roku zaprosiła do wspólnoty. Między innymi z inicjatywy nowej przewodniczącej odbyły się końcem 2013 roku
spotkania w środowisku ludzi ubogich, chorych, samotnych,
zagubionych, z myślą o spełnieniu woli Matki Bożej.
Ludzie oczekują od nas, apostołów maryjnych, świadectwa wiary.
Wiara otwiera człowieka na Boga, ale musi otwierać
także na ludzi.
Pierwsze spotkanie odbyło się w noclegowni Caritas
w Nysie, gdzie przebywają osoby zagubione, samotne, chore,
pozbawione pracy, domu, rodziny. Zostały tam rozdane Cudowne Medaliki, a ze wzruszenia, jakie temu towarzyszyło,
jedna z apostołek dała świadectwo, opowiadając o cudownej
opiece Matki Bożej Niepokalanej, której doświadczyła w swo30

im życiu. Popłynęły łzy wzruszenia wśród osób przebywających w tym ośrodku. Dało nam to do myślenia, w jak wielkiej
potrzebie duchowej znajdują się ludzie tam mieszkający.
U większości z nich dało się zauważyć brak wiary, zrezygnowanie i jednocześnie głód Słowa Bożego kierowanego właśnie do nich. Było to dla nas, kilku apostołek, ogromne przeżycie i doświadczenie, jakim Pan Bóg się z nami podzielił.
Sam bowiem, stając się człowiekiem doświadczył bezdomności. Pozwolił nam się z tym zetknąć i wzbudził w nas ogromne
współczucie dla tych osób, głównie z powodu braku u tych
ludzi wiary, nadziei i miłości. To jest bardzo przykre doświadczenie, ale jakże potrzebne, by móc kochać Jezusa w tych ludziach, by dać im odrobinę nadziei. W związku ze zbliżającymi się wówczas Świętami Bożego Narodzenia, za skromne
datki, jakie nasza wspólnota mogła zgromadzić, (w uzgodnieniu z dyrekcją ośrodka) zostały zakupione leki i ofiarowane
mieszkańcom noclegowni, jako świąteczna paczka.
Grupka kobiet z naszej wspólnoty zobowiązała się odwiedzać osoby starsze, schorowane, przebywające w Domu
Opieki w Kopernikach. Ta inicjatywa zrodziła się z tego, że
przebywa tam jedna z naszych apostołek. Niosąc dobre słowo, rozdając medaliki, kobiety te, wypełniały zadanie apostolskie ze szczególną wrażliwością. Bardzo wzruszające były
odwiedziny przed świętami Bożego Narodzenia. Dzieląc się
opłatkiem, upieczonym ciastem, słodyczami, apostołki mogły ofiarować odrobinę ciepła i ludzkiej życzliwości.
Szczególnie przed świętami, nasza grupa była bardzo aktywna. Odwiedzając Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie małą grupą, przeprowadziłyśmy budującą rozmowę
z ks. Wacławem Leśnikowskim, kapelanem tego ośrodka,
którego pamiętają parafianki z czasów, gdy był proboszczem
naszej parafii. Przekazałyśmy z okazji Świąt Bożego Naro31

dzenia wraz z życzeniami i opłatkiem, uzbierane przez naszą
wspólnotę AM skromne środki na rzecz Hospicjum. Rozdałyśmy Cudowne Medaliki wśród personelu. Zostały one przyjęte przez niektóre osoby z nieukrywanym wzruszeniem. Chociaż nie mogłyśmy odwiedzić pacjentów tam przebywających, sama rozmowa z kapelanem i przebywanie w takim
miejscu, z którego ludzie przechodzą jakby na tamten świat,
niejednokrotnie z nadzieją spotkania się z Bogiem, dało nam
odczucie obecności Boga w tym miejscu. To doświadczenie,
dało nam do myślenia jak ważne jest żyć tak, aby być przygotowanym na spotkanie z Panem Bogiem. I jak marne są
rzeczy, które gromadzimy w porównaniu z tym, jak krótkie
jest nasze życie i co powinno być jego istotą. Spotkanie to
w niektórych osobach, zaowocowało pragnieniem nieustannego przygotowywania się na wezwanie Boga oraz gorliwsze korzystanie z opieki i pomocy Matki Bożej Niepokalanej,
która jest naszą gwiazdą przewodnią na drodze prowadzącej
do zbawienia. Ukazuje nam Ona w osobach chorych, umierających, cierpiącego Syna Jezusa, przez którego Zmartwychwstanie, otrzymaliśmy dar życia, które się nie kończy
z chwilą śmierci, lecz rozpoczyna. Dziękujemy Bogu z ten dar
modlitwą i pomocą, jaką możemy ofiarować bliźnim, między
innymi rozdając Cudowne Medaliki.
Tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia zorganizowałyśmy wśród osób naszej wspólnoty AM, zbiórkę odzieży, książek, zabawek i pieniędzy na zakup słodyczy dla dzieci
przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Nysie. Przed
podjęciem tej inicjatywy, odwiedziłyśmy ten ośrodek (kierownictwo wyraziło na to zgodę oraz na to, abyśmy ofiarowały dzieciom tam przebywającym Cudowne Medaliki). Zorganizowałyśmy ten skromny dar w formie prezentu gwiazdkowego. Z naszą paczką dotarłyśmy akurat, ku naszemu za32

skoczeniu w przeddzień mającej się tam odbyć wigilii. Cudowne Medaliki, do których dołączyłyśmy rzemyczki i obrazki opisujące objawienie Matki Bożej Cudownego Medalika
świętej Katarzynie Labouré, przekazałyśmy kierownictwu
placówki. Tak przygotowane medaliki personel zobowiązał
się wręczyć każdemu dziecku uroczyście podczas kolacji wigilijnej. Odczuwałyśmy ogromną radość z tego, że oba zdarzenia tak się zbiegły, choć wszystko było organizowane
bardzo spontanicznie. Ufamy, że to za sprawą Matki Bożej
Niepokalanej. To spotkanie, również zaowocowało dobrem
dla naszej wspólnoty. Jakże sprawdzają się słowa św. Augustyna: „Dając innym, czynimy przede wszystkim dobrodziejstwo samym sobie”.
Miałyśmy okazję zobaczyć z jaką troskliwością nasz Pan
Bóg opiekuje się tymi najmniejszymi, swoimi dziećmi. W placówce uderzył nas pokój i ciepło domowej atmosfery, i rodzinnej wspólnoty, na pewno dzięki opiekunom, tych jakże
bardzo wrażliwych, potrzebujących wsparcia i miłości dzieci
w różnym wieku. To było ogromne doświadczenie, jak każdy,
zwłaszcza ten najmniejszy człowiek jest ważny w oczach Boga. Otworzyło to nasze serca na wdzięczność, jaką powinniśmy okazywać Bogu Ojcu, za dar każdej rodziny. Modlimy się
każdego dnia 10-tką różańca, w intencjach między innymi za
rodziny rozbite i za dzieci, które są ofiarami tego nieszczęścia.
Dzięki Opatrzności Bożej i naszej ukochanej Matki Bożej
Niepokalanej, nie tylko udało nam się zrealizować tak wiele
przedsięwzięć, ale jednocześnie zaczerpnąć z tego radość
i doświadczyć Bożej, przeogromnej miłości, która wśród
cierpienia i chorób jest ogromnym wsparciem i nadzieją, że
cierpienie ma głęboki sens i jak ogromne znaczenie ma niesienie pomocy osobom jej potrzebującym.
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Co miesiąc 27-go spotykamy się prawie całą wspólnotą
pomimo ciężaru starości większości apostołek, by razem
w porywie miłości do Matki Bożej, kierowane światłem Ducha Świętego, uczestniczyć w modlitwie różańcowej i we
Mszy św., którą ofiarujemy w intencji Apostolatu Maryjnego.
Po jej zakończeniu spotykamy się w zakrystii naszego kościoła na wspólnej modlitwie, rozważaniu części Pisma
Świętego i omawianiu zadań dla naszej wspólnoty, korzystając z podręcznika Stowarzyszenia Apostolatu Maryjnego.
W spotkaniach tych uczestniczy w miarę możliwości nasz
opiekun duchowy, proboszcz naszej parafii, ks. Tadeusz Bartoszewski. Rozdawanie Cudownych Medalików przez członków naszej wspólnoty AM i rozpowszechnianie kultu do
Matki Najświętszej, trwa przy różnych okazjach, między innymi podczas spotkań rodzinnych, sąsiedzkich czy koleżeńskich. Ludzie przyjmujący Cudowny Medalik, nie zawsze mają wiarę w jego cudowną moc za przyczyną Matki Bożej, dlatego tak ważne jest dawanie świadectwa swoją wiarą, miłością, swoim życiem, służeniem pomocą innym, dobrym słowem, życzliwością, aby ludzie: „…Widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie”.
Nasza wspólnota pragnąc podzielić się z innymi wspólnotami dobrem, które otrzymała od Boga, to jest ogromnym Jego
wsparciem i pomocą Niepokalanej we wszystkich przedsięwzięciach, postanowiła opisać te wydarzenia i opublikować.
Prosimy jednocześnie wspólnoty AM o modlitewne wsparcie
dla naszej grupy i innych wspólnot naszej parafii, jej proboszcza ks. Tadeusza oraz jego pomocnika ks. Pawła. Pomoc modlitewna, za którą z góry dziękujemy, jest dla nas bardzo ważnym i potrzebnym wsparciem, Bóg zapłać. Pozdrawiamy
i również modlimy się za wszystkie wspólnoty kościoła.

Wszystko z Niepokalaną!
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Sprawozdanie z dnia skupienia grup parafialnych
Stowarzyszenia Cudownego Medalika z diecezji opolskiej
które odbyło się 22.03.2014 r. w Parafii Świętego Michała
Archanioła w Grodkowie pod hasłem: „Pan jest łagodny
i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy” (Ps 145, 9).

Modlitwy i rozważania przed Najświętszym Sakramentem
prowadziły: moderator diecezjalny Helena Balcerek, Anna
Karcz, Kazimiera Żytkiewicz.
Tematem adoracji było rozważanie „Maryja Matka Miłosierdzia”. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy „Hymnem do Ducha Świętego”. Odmawialiśmy jedną tajemnicę różańcową
z intencjami oraz rozważania do Serca Maryi – Matki Miłosierdzia, po której to modlitwie odśpiewaliśmy „Święty Boże, święty mocny”.
Między rozważaniami modlitewnymi, śpiewaliśmy pieśni:
„Cześć Maryi, cześć i chwała”, „Nie przebranych łask skarbnico”, „Nie zamykajmy serc”, „Nasze plany i nadzieje”.
Na koniec naszej adoracji modliliśmy się wspólnie słowami Ojca Świętego Jana Pawła II: „O Maryjo Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkim, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zgubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał ufać Bogu bogatemu w Miłosierdzie,
by z własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował i w ten sposób żył ku chwale jego Majestatu”.
W czasie modlitwy, każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z Sakramentu pojednania. W konfesjonale swoją posługę kapłańską pełnił ks. Jacek Piątek CM. Mszę św. rozpoczęliśmy o godz. 11.00, homilię wygłosił ks. Jerzy Młynek CM. We
Mszy św. uczestniczył szafarz Rudolf Syga z Otmuchowa. Po
zakończonej Mszy św. i po modlitwie Anioł Pański, ks. Opiekun Jacek Piątek CM zaprosił wszystkich do salki parafialnej
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na agapę, przygotowaną przez grodkowskie apostołki maryjne. W dalszej części spotkania, posiłek poprzedziła modlitwa wraz z odczytaniem z Biuletynu słowa Dyrektora Krajowego AMM w Polsce ks. Jacka Wachowiaka CM. Słowa Dyrektora przyjęliśmy jako formację do dalszej pracy apostolskiej,
która niesie nam radość i szczęście, płynące z bliskości Boga.
Tym samym zbliża nas do naszej Matki Duchowej, która uczy
dzielić się swoją wiarą i nieść ją do innych ludzi. Omówiono
sprawy duchowe i organizacyjne. Została rozdzielona na poszczególne parafie modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny
i rodzin, zgodnie z datą wyznaczoną przez Krajową Radę. Następnie wysłuchano konferencji ks. Jerzego Młynka na temat:
„Ziarnem jest Słowo Boże”. Prelekcję zakończono wielkimi
brawami i pieśnią życzymy, życzymy dla obydwu kapłanów
przebywających z nami. Uroczystość zakończyliśmy modlitwą,
dziękując za to, że mogliśmy się spotkać i wspólnie modlić.
Informuję również, że we wspólnej modlitwie uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich grup Apostolatu Maryjnego wraz
z przewodniczącymi z Diecezji Opolskiej. Na zakończenie
naszego spotkania ks. Opiekun Jacek Piątek CM poprowadził
śpiewaną „Koronkę do Bożego Miłosierdzia” i udzielił
wszystkim przybyłym błogosławieństwa Bożego.
Udając się do swoich domów i rodzin, zabraliśmy ze sobą
wielkie przeżycie duchowe, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Wszystko z Niepokalaną!

ap. Kazimiera Żytkiewicz
Grodków, 25.05.2014 r.
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Poświęcenie Figury Matki Bożej Niepokalanej
Cudownego Medalika w diecezji opolskiej
Apostołowie maryjni oraz czciciele Matki Najświętszej
w dowód wdzięczności za przynależność, opiekę i wyproszenie
u Boga łaski, postanowili ufundować dla parafii Figurę Niepokalanej. Wszyscy ofiarodawcy zostali upamiętnieni w Kronice
parafialnej. Uroczystość rozpoczęła się w sobotę o godz. 17.00
zgodnie z przygotowanym programem.
Hasłem tego uroczystego dnia były słowa Oto Matka
Twoja. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu została
odprawiona nowenna do matki Bożej Cudownego Medalika.
W czasie Nowenny rozważaliśmy jedną tajemnicę Różańca
Świętego z intencjami złożonymi na kartkach przez apostołów maryjnych, którą poprowadził ks. Opiekun Jacek Piątek
CM. Między rozważaniami modlitewnymi śpiewaliśmy pieśni
maryjne przy akompaniamencie gitary naszego księdza Zbigniewa Goźlińskiego CM. Były to pieśni: „W ciszy wzywam
Cię”, „O Maryjo witam Cię”, „Królowej Anielskiej śpiewamy”,
„Z dawna Polski Tyś Królową”, „Pod Twoją obronę”.
Nadmieniam, że przed uroczystością poświecenia figury
Matki Bożej, członkowie Apostolatu odmawiali przez 9 dni
Nowennę do Matki Bożej Cudownego Medalika. Tą modlitwą przygotowywali swoje serca na powitanie Matki Bożej
w naszej parafii. O godz. 18.00 Mszę Świętą za członków
Apostolatu odprawił Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Apostolatu Maryjnego w Polsce ks. Jacek Wachowiak CM.
W koncelebrze uczestniczyli ks. Proboszcz Marian Oleksy
wraz z opiekunem Apostolatu Maryjnego ks. Jackiem Piątkiem CM. W czasie Mszy Świętej wygłoszone Słowo Boże
przez Księdza Dyrektora było dla nas wszystkich zgromadzonych uświadomieniem, ile dobra dzieje się we Wspólno37

cie z pomocą naszej Duchowej Matki, jednocześnie dało nam
przekonanie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mamy
nadzieję, że z pomocą Matki Bożej Niepokalanej będziemy
bardziej starać się wykonywać nasze apostolskie zadania,
a tym samym zbliżać się do Jej Syna Jezusa Chrystusa.
Po zakończonej dziękczynnej Mszy Świętej, śpiewając pieśni maryjne, udaliśmy się procesją przed Figurę Matki Bożej
Niepokalanej. Następnie, przez ks. Proboszcza tutejszej parafii,
zostało odprawione Nabożeństwo Majowe. Po nim, Dyrektor
AMM ks. Jacek Wachowiak CM dokonał poświecenia Figury
i udzielił Bożego błogosławieństwa obecnym parafianom.

Po tej uroczystości ks. Proboszcz zaprosił wszystkich do
Domu Katechetycznego na wspólny posiłek przygotowany
przez grodkowskie apostołki maryjne. W uroczystości,
uczestniczył także wykonawca figury, pan Jan Szelwach, któremu moderator Helena Balcerek podziękowała w imieniu
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Apostolatu Maryjnego i czcicieli Matki Bożej, bukietem kwiatów. Wdzięczność kapłanom i wykonawcy, została również
wypowiedziana przez odśpiewanie pieśni „życzymy, życzymy”. Dziewczynki z Krucjaty Maryjnej, pod opieką ks. Zbigniewa Goźlińskiego CM i moderator Anny Buczyńskiej, zaprezentowały program poświęcony Maryi Cudownego Medalika.
Obecność Księdza Dyrektora i Kapłanów, była dla nas budująca. Zaś słowa wygłoszone na tym spotkaniu i wspólna modlitwa utwierdziły nas w przekonaniu, że my będziemy starać się
troszczyć o ludzi zaniedbanych materialnie i duchowo a Matka
Boża będzie nas w tej posłudze umacniała. Dzień zakończył się
o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim. Cała uroczystość, była dla
nas pięknym przeżyciem duchowym i pragnieniem abyśmy
wszyscy z Bożą Łaską, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, potrafili rozpalić w sobie ogień braterskiej miłości.
Wierzymy, że stojąca obok naszego Kościoła – Najświętsza
Maryja Panna Cudownego Medalika z wyciągniętymi rękoma,
będzie zachęcać przechodzących parafian, do gorliwszej modlitwy i ufności w Jej pośrednictwo łask u Boga. Mamy także
nadzieję, że za Jej przyczyną, wiele osób dziś żyjących z dala
od Boga, wróci do praktyk religijnych, bo jak już zaobserwowaliśmy, coraz więcej osób zatrzymuje się przed figurą
Niepokalanej, by wezwać Ją słowami modlitwy umieszczonej
na tablicy przy figurze: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Drugim, nie mniej ważnym wydarzeniem w naszej parafii,
była Niedziela Maryjna, przeżywana jako dziękczynienie za
wszystkie łaski, których udziela nam Maryja Niepokalana za
swoim pośrednictwem. Słowo Boże podczas wszystkich Mszy
Świętych, głosił Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika ks. Jacek Wachowiak CM. Na zakończenie każdej
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Mszy św. niestrudzenie rozdawał Cudowne Medaliki i udzielał
błogosławieństwa wiernym stojącym w długich kolejkach.
Dzień Skupienia i „Niedziela Maryjna”, były wspaniałą
okazją do podzielenia się radością, miłością i entuzjazmem
płynącym z trwania we wspólnocie, na której czele stoi Maryja Niepokalana Cudownego Medalika.

Wszystko z Niepokalaną!
ap. Kazimiera Żytkiewicz

Jubileusz 15. Rocznicy powstania Stowarzyszenia
Cudownego Medalika (Apostolatu Maryjnego)
przy parafii pw. Najświętszego Seca Pana Jezusa
w Kluczborku 1999-2014
W Słonecznym majowym dniu 31 maja 2014 roku, wspólnota Apostolatu Maryjnego wraz z gośćmi wyśpiewała Niepokalanej Matce Bożej „Magnificat” z wdzięczności za opiekę
przez okres 15 lat działalności. Na uroczystość przybyli: Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika ks. Ja40

cek Wachowiak z Warszawy CM, Opiekun Diecezjalny ks. Jacek Piątek z Grodkowa, moderator diecezji gliwickiej Wiesława Bromer z Gliwic, moderator diecezji opolskiej Helena Balcerek z Grodkowa, wspólnoty AMM z Grodkowa, Nysy, Kluczborka oraz sympatycy i Marianki (Dzieci Maryi) wraz z Opiekunką duchową siostrą Danutą Jezierską.
Nasz jubileusz rozpoczął się w kościele adoracją Najświętszego Sakramentu oraz dziękczynną modlitwą różańcową,
modlitwą do Ducha Świętego za dar kapłanów i litanią do
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Ponowiono
akt oddania się Matce Bożej i śpiewano pieśni maryjne.
Uroczystą Mszę Świętą rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu
Apostolatu Maryjnego. Mszy św. przewodniczył i wygłosił
słowo Boże Dyrektor Krajowy AMM ks. Jacek Wachowiak CM
a koncelebrowali opiekun diecezjalny ks. Jacek Piątek CM
i opiekun grupy parafialnej ks. Marcin Utzig. W uroczystości
wzięły udział również Marianki, pełniąc służbę w odświętnych
strojach przy chorągwi Matki Bożej Niepokalanej, ubogacając
liturgię czytaniem i śpiewem. Po zakończeniu Mszy św.,
ksiądz proboszcz Hubert Czernia, podziękował wszystkim
obecnym za przybycie i zaprosił do Sali parafialnej na agapę
przygotowaną przez apostołki maryjne. Swoją wdzięczność
księżom za udział w uroczystości wyraziliśmy bukietem kwiatów a księdzu proboszczowi złożyliśmy życzenia urodzinowe.
Konferencję wygłoszoną przez ks. Dyrektora Krajowego
AMM, poprzedził spektakl pt. „Kłopoty Aniołów Stróżów”,
przygotowany przez „Marianki”. Następnie przewodnicząca
parafialnej wspólnoty, Marianna Rabiega-Mikus, przedstawiła historię powstania Apostolatu Maryjnego w Kluczborku.
Głos w sprawie wspólnot zabrały: moderator Helena Balcerek i Wiesława Bromer. Do wspólnego odmówienia „Koronki
do Bożego Miłosierdzia” w kościele, zaprosił na zakończenie
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spotkania, Opiekun Duchowy parafialnej grupy AMM, ks.
Marcin Utzig.
Historia naszej działalności
Apostolat Maryjny przy parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa powstał 4 lipca 1999 roku. Liczył 40 członków
i pięć osób wspierających. Założyła go moderator Wiesława
Bromer. Spotkania odbywają się w III niedzielę miesiąca.
Opiekunami duchowymi byli: ks. Rafał Bałamudzki, śp. ks.
Paweł Bębenek, ks. Marek Sojka, ks. Dariusz Świerc, ks. Adam
Jankowski. Obecnie opiekunem jest ks. Marcin Utzig. Przez
14 pierwszych lat, przewodniczącą grupy była Krystyna Zalecińska, wielka czcicielka Matki Bożej. Przez 9 lat prowadziła
codziennie, oprócz sobót i niedziel, przed wieczorną Mszą
św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, różaniec, zapraszając do wspólnej modlitwy inne apostołki. Owoce tej modlitwy – to liczne powołania kapłańskie i zakonne w naszej
parafii. Założyła „Margaretki” za 67 kapłanów i prowadziła
wymianę tajemnic dla 2 róż różańcowych składających się
z apostołów maryjnych. Stan zdrowia apostołki Krystyny, nie
pozwolił na dalsze przewodniczenie grupie, ale jest dla nas
wsparciem i nadal udziela się modlitwą.
Obecnie nasza grupa liczy 11 osób, najmłodsza apostołka
ma 59 lat a najstarsza 85. W czasie 15 ostatnich lat, odeszło
do Pana 18 członków a 9 wyjechało z parafii.
W każdą środę odmawiamy nowennę i litanię do Niepokalanej Cudownego Medalika, wspomagamy misjonarkę siostrę Tadeuszę z Kamerunu, wysyłając ofiarę do Zgromadzenia św. Dominika w Krakowie. Nie zapominamy o potrzebach naszego domu Pana Boga, upiększając go własnoręcznie wykonanymi obrusami, oraz złożeniem ofiary na nowe
okna. Wspomogliśmy także zakup materiału na spódnice dla
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„Dzieci Maryi”. Na uroczystość 15-lecia AMM, wydrukowaliśmy okolicznościowy obrazek i litanię do Niepokalanej Cudownego Medalika, ułożoną przez śp. ks. Prof. Teofila
Herrmanna CM. Nasze apostołki, wykonują wianki na oktawę Bożego Ciała, bukieciki z kwiatów, zbóż i ziół na uroczystość Wniebowzięcia NMP, i rozprowadzają je przed każdą
Mszą św. W każde święto Matki Bożej, umieszczamy w koszyczku obrazki i Cudowne Medaliki, wierząc, że każdy kto
idzie po Cudowny Medalik, jest zaproszony przez Maryję.
Rozdajemy także medaliki, przy okazji wyjazdów do sanatorium, szpitala, w pracy lub podczas spotkań rodzinnych. Za
złożone ofiary, dokupujemy medaliki i obrazki. Raz w miesiącu, uczestniczymy we Mszy św. w intencji Apostolatu Maryjnego, Ojczyzny, zmarłych i cierpiących apostołów maryjnych, przepraszając równocześnie za popełnione grzechy
i zaniedbania, które obrażają Boski Majestat, Ducha Świętego, Najświętsze Serce Jezusa i Maryi.
W dniu 07.06.2014 r. zawierzyłam Aktem Zawierzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski Pani Jasnogórskiej, naszą parafialną grupę Apostolatu Maryjnego. Za
wstawiennictwem Maryi naszej Matki, zanosimy błagania do
Bożego Tronu prosząc: MARYJO WEŹ TO W SWOJE RĘCE!
Włącz w dzieło Apostolatu Maryjnego naszych następców.
Prosimy wspólnoty AMM o modlitewne wsparcie naszej
grupy, ks. Proboszcza i ks. Opiekuna duchowego. Wszystko

z Niepokalaną!

Marianna Rabiega-Miktus
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DIECEZJA RADOMSKA
Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej
Wierzymy w Ducha Świętego. On to został zesłany nam
przez Chrystusa po Jego Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu do Ojca. On oświeca, ożywia, strzeże Kościół i rządzi nim;
oczyszcza dusze wiernych, o ile tylko nie sprzeciwiają się łasce.
Oddając Bogu hołd za ten dar, na zaproszenie Ojców Franciszkanów, przybyliśmy jako parafianie, a zarazem członkowie Apostolatu Maryjnego, by czuwać wraz z innymi parafianami przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. To był
ostatni dzień Nowenny do Ducha Świętego. Rozpoczęcie
czuwania nastąpiło 7 czerwca o godz. 19.30. Konferencję na
temat działalności Ducha Świętego w Kościele wygłosił proboszcz, mgr teologii, o. Rafał Kołodziejski. Zachęcał wiernych
do otwarcia się na działanie Ducha Świętego. I do zachowania w pamięci nocy, w której Pan Jezus wysłużył na krzyżu
nasze zbawienie; dlatego należy przeżywać ją wspólnotowo.
Bóg od początku szukał człowieka. To dlatego posłał Syna
swego Jednorodzonego, aby szukał tego, który się zagubił.
O godz. 20.00 nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu dokonane przez ojca Proboszcza. Adoracja trwała
godzinę. Kontemplowaliśmy Mękę Pana Jezusa Chrystusa,
Tajemnicę Ciała i Krwi. O godzinie 21.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył o. Piotr Szczepański, wikariusz Warszawskiej Prowincji Franciszkańskiej. W homilii
mówił na temat działalności Ducha Świętego w Kościele.
Chrystus, odchodząc ze świata, obiecał nam zesłanie Ducha
Świętego, który przypomni człowiekowi, skąd się wziął i dokąd idzie. Kaznodzieja podał kilka przykładów cudów i świa44

dectw dokonanych za sprawą Ducha Świętego, np. cud
przemawiania Apostołów w różnych językach do różnych
narodów. W koncelebrze Najświętszej Ofiary uczestniczyli: o.
Andrzej Sąsiadek-gość i nasi ojcowie. Modlitwy uwielbienia
Ducha Świętego rozpoczęły się po Eucharystii. Przedstawiciele formacji Odnowy w Duchu Świętym, przedstawili świadectwa dotknięcia Ducha Świętego – Ożywiciela.
O godz. 23.00 kapłani rozpoczęli modlitwy wstawiennicze
do Ducha Świętego. O północy nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, któremu towarzyszyły modlitwy,
pieśni uwielbienia oraz błogosławieństwo. Kapłani nakładali
ręce na każdego wiernego, modląc się o dary Ducha Świętego. Uroczystość trwała do godziny drugiej. W czuwaniu
uczestniczyli przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym
z Radomia, Starachowic, Szydłowca, Skarżyska Kościelnego,
Majkowa i dekanatu skarżyskiego. Czuwanie modlitewne
pozostawiło w naszych sercach trwały ślad Bożej Miłości.
Czcigodnym i kochanym Ojcom Franciszkanom dziękujemy z całego serca po staropolsku Bóg zapłać!

Zastępca moderatora diecezjalnego,
ap. Wiesława Chyb
Dzień jedności ruchów, wspólnot i stowarzyszeń
w diecezji radomskiej
Papież Franciszek wybrał uroczystość Zesłania Ducha
Świętego na dzień jedności ruchów, wspólnot i stowarzyszeń osób świeckich. Zainspirowani tą decyzją kapłani diecezji radomskiej, z upoważnienia Ks. Biskupa Ordynariusza,
Henryka Tomasika, zorganizowali 8 czerwca 2014 r. – w ramach trwającego Tygodnia Ewangelizacyjnego – modlitwę
uwielbienia w Katedrze pod wezwaniem Opieki NMP Matki
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Kościoła. Dom Boży wypełnił się członkami 15 wspólnot,
w tym reprezentantów Apostolatu Maryjnego.
Cele spotkania: Umocnienie więzi człowieka z Bogiem. Poprowadzenie ludzi z dynamizmem do Chrystusa. Uwielbienie
Stwórcy pieśnią i modlitwą. Jedność w wielości działań
wszystkich grup. Bycie autentycznym świadkiem Chrystusa.
Nad przebiegiem modlitwy czuwali: ks. Sławomir Płusa –
duszpasterz wspólnot ewangelizacyjnych, moderator Szkoły
Nowej Ewangelizacji, ks. Piotr Walkiewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego diecezji radomskiej oraz członkowie Odnowy w Duchu Świętym, którzy nadawali ton pieśniom, wielbiąc Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej. O godz. 15.00
osoba świecka poprowadziła Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w intencji ruchów i stowarzyszeń, podczas której homilię wygłosił ks. Maciej Sarbinowski z Rzymu. Mówił o istocie Słowa Bożego,
o wykorzystywaniu danych nam charyzmatów i umiejętności
dzielenia się wiarą, nauką Ewangelii; o pokorze i miłości;
o jedności działania wszystkich wspólnot – w Imię Pana.
Po Mszy św. dwa zespoły zaprezentowały na tle muzyki
i pieśni ,,modlitwę flagowania'”. Następnie ks. M. Sarbinowski wygłosił konferencję na temat wykorzystania darów i charyzmatów w środowiskach, w których działamy. Zachęcał do
autentycznej miłości bliźniego, do zrezygnowania z zazdrości,
do modlitwy osobistej i miłości wzajemnej, jaką można było
zaobserwować u pierwszych chrześcijan; do dawania świadectwa, wyzbycia się lęku przed wyśmianiem w środowisku.
Mamy być chrześcijanami nie ze chrztu, ale z wyboru. Potrzebujemy daru jedności. Głoszenie Słowa Bożego i chwały Pana
nie jest zawodem, lecz powołaniem. Nawet w swoim spojrzeniu powinniśmy być świadkami Jezusa. Pamiętaj: „Pan potrzebuje ciebie jak akweduktu [nie zatkanego!]. On jest Źró46

dłem wody żywej”. Papież Franciszek wzywa: „Nie bądźcie
celnikami Ducha Świętego. Macie być Jego przekazicielami”.
Potem ks. Sławomir Płusa poprowadził modlitwę dziękczynną za miłość Ojca, błagalną – o wylanie Ducha Świętego, przebłagalną za grzechy. I znów trwały śpiewy. Otrzymaliśmy zachętę do pójścia do ludzi z Dobrą Nowiną.
Spotkanie w katedrze radomskiej zakończyło się adoracją
w intencji ewangelizacji Radomia i całej diecezji, modlitwą
uwielbienia Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do
Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie uczestnicy spotkania udali się przed Urząd Miasta, gdzie wysłuchano kilku
świadectw. Jedno z nich złożyła „nawrócona wiedźma”, aktorka, Patrycja Hurlak. Uroczystość zakończył koncert chwały
w wykonaniu Zespołu Mate.O.
Tydzień Ewangelizacyjny w Radomiu trwał od 7 do 13
czerwca i był pełen dobrych czynów, pozytywnych oddziaływań na środowisko. Tak dla wspólnego dobra pracowali kapłani i świeccy, wszyscy bowiem powołani są do świętości.
Chwała Panu! Wszystko z Niepokalaną! Radością dzieliła się

moderator diecezjalna Zofia Miernik
Dwie relacje od najmłodszej grupy Apostolatu Maryjnego
w diecezji radomskiej – w Lipowym Polu
Czerwiec obfitował a Parafii Miłosierdzia Bożego w znaczące wydarzenia. Oprócz stałej pracy duszpasterskiej, włączania parafian do modlitwy w miesiącu poświęconym
uwielbieniu Serca Jezusowego, szczególnie wymowne były
dwa wydarzenia.
Dnia 25.06.2014 r. Apostolat Maryjny świętował wraz
z całą parafią 25 rocznicę święceń kapłańskich ks. prob. Mirosława Maciąga oraz 25-lecie parafii. O godz. 12.00 została
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odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp Adam Odzimek, biskup pomocniczy diec. radomskiej. Wspólną modlitwą dziękowaliśmy Panu Bogu za to miejsce kultu religijnego, centrum naszego życia duchowego, które utrwala w nas wiarę
i miłość do Boga. Dziękowaliśmy również za pracujących tu
dobrych kapłanów, którzy przez lata czuwali nad budową
kościoła, jego modernizacją i wystrojem. Szczególne podziękowanie składaliśmy Bożej Opatrzności za ks. prob. Mirosława Maciąga, za jego powołanie i owoce kapłaństwa,
w tym także wielką przychylność wobec Apostolatu Maryjnego. Jako wotum wdzięczności za 25 lat istnienia parafii
i kanonizację Jana Pawła II, wybudowaliśmy kapliczkę ku
czci Matki Bożej Niepokalanej. Odbyła się do niej procesja
i nastąpiło poświęcenie figury Maryi przez ks. Biskupa.
Drugim znaczącym wydarzeniem było uroczyste powitanie kopii obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, Patronki Skarżyska – Kamiennej, którą przekazali nam 28 czerwca kapłani
z kustoszem Sanktuarium, ks. Jerzym Karbownikiem. Wspólnota parafialna, reprezentowana przez dzieci, młodzież ze
służby liturgicznej oraz przedstawicieli rodzin, ze czcią powitała Maryję, modliła się przed Jej Wizerunkiem przez 7 dni,
odmawiając codziennie o godz. 20.30 różaniec i śpiewając
o godz. 21.00 Apel Jasnogórski. Apostolat Maryjny włącza się
systematycznie w życie parafii.
PS. Ze względu na trudności wieku i niesprawność fizyczną, nie
mogliśmy uczestniczyć w pielgrzymce na Jasną Górę, aby być
uroczyście przyjętymi do AM.

Ryszarda Dziopa, przewodnicząca AMM
w Lipowym Polu
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W skrócie o AMM w diecezji radomskiej [na podstawie
telefonicznych relacji przewodniczących]
– Systematyczne comiesięczne spotkania modlitewne i Msze
św. we wszystkich parafiach, gdzie istnieje AM.
– Udział w obrzędach, uroczystościach, życiu parafialnym na
miarę potrzeb i możliwości.
– Udział przedstawicieli grup w spotkaniach ewangelizacyjnych jednoczących wszystkie stowarzyszenia i grupy z terenu diecezji.
Pionki. Na Jasną Górę pojechały 22 osoby; 2 zostały uroczyście przyjęte do AM. Przewodnicząca grupy, Maria Iwona
Płachta wraz z ks. kan. Stanisławem Bujnowskim opiekunem
diecezjalnym oraz apostołką maryjną Zuzanną Figurą, przeprowadzili drugą niedzielę maryjną w Parafii Św. Barbary
w Pionkach (poprzednio w Suchej). Rozdano około 1 tysiąca
medalików. Są dalsze plany co do organizowania niedziel
maryjnych w sąsiednich parafiach. Apostołki nie pozostają
obojętne wobec chorych. Organizują pomoc dla nich i otaczają ich modlitwą.
Radom. Oprócz comiesięcznych zadań apostolskich
w 2014 r. grupa pamiętała o imieninach ks. Proboszcza. Pożegnała z żalem odchodzącego na urząd proboszcza dotychczasowego opiekuna AMM, ks. Tomasza Waśkiewicza, niezwykle zaangażowanego w sprawy apostolstwa świeckich.
W pielgrzymce na Jasną Górę wzięło udział 50 osób, w tym
połowę stanowili sympatycy AM.
Wąchock. Liderzy grupy włączają się w życie parafii,
w procesje, budowę ołtarza na Boże Ciało. Ogródkiem Niepokalanej opiekują się ap. Aniela i sympatyzująca z AM p.
Krystyna. W pielgrzymce do Częstochowy wzięło udział 47
osób, w tym 20 członkiń stowarzyszenia ze Skarżyska49

Kamiennej, Skarżyska Kościelnego, Gadki, Marcinkowa, Ratajów, Wąchocka, Wielkiej Wsi. Niedobór osobowy uzupełniali sympatycy AM, młodzież i dzieci oraz wnuki apostołek
maryjnych. Droga wypełniona była śpiewem i modlitwą, także 10-letniej Natalki Dąbrowskiej. Do AM został przyjęty jeden kandydat. W dniu pielgrzymki nawiedziliśmy Sanktuarium MB Gidelskiej i Sanktuarium Krwi Chrystusa
Marcinków. Grupa w okrojonym składzie na skutek sędziwego wieku i śmierci kilku apostołek. W spotkaniach
i w pracy w kaplicy NSJ zaangażowanych pięć osób. One też,
wraz ze strażakami, zbudowały cztery ołtarze na Boże Ciało.
Pomagają w utrzymaniu kaplicy, troszczą się o bieliznę, obrusy, alby, sprzątają, ubierają ołtarze w kwiaty. Na Jasną Górę pojechały dwie osoby.
Gadka. Odprawiane są co miesiąc Msze św. Spotkania się
nie odbywają. Obsługująca dotychczas grupę ap. Wiesława
ma kłopoty zdrowotne, a środowiskowej inicjatywy brak.
Zachodzi potrzeba zmiany przewodniczącej z powodu jej
zaawansowanego wieku i braku zdrowia. Moderator diecezjalna i jej zastępczyni otrzymały nieprzyjemne telefony od
córki przewodniczącej. Na Jasną Górę pojechało z tej wsi
dwie osoby niezrzeszone.
Skarżysko-Kamienna. Parafia Św. Józefa. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w ramach „Margaretki” za kapłanów
AM zamawia Mszę św. za swoich duszpasterzy. Kontynuuje
modlitwę przebłagalną, wynagradzającą Najświętszemu Sercu Maryi wszelkie zniewagi, praktykując pierwsze soboty
miesiąca. W pielgrzymce na Jasną Górę wzięło udział 50
osób, w tym 20 z AMM; część uczestniczy w pieszej pielgrzymce w połowie sierpnia. Grupa nawiedziła również
Sanktuarium Krwi Chrystusa i skorzystała z indywidualnego
błogosławieństwa relikwiami.
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Skarżysko-Kam. Par NPNMP. W ostatnich 3 miesiącach
AM uczestniczył w nabożeństwach, rekolekcjach i jubileuszach w parafii. Znaczące były szczególnie jubileusze 50lecia małżeństwa dwóch apostołek maryjnych, za które grupa zamówiła Msze św. i składała życzenia małżonkom – jubilatom. Taką samą oprawę modlitewną i rodzinną miał jubileusz 90-lecia urodzin kolejnych dwóch apostołów maryjnych. W pielgrzymce na Jasną Górę wzięły udział cztery osoby, dołączając do grupy z Wąchocka.
PS. Moderator diecezjalna serdecznie dziękuje za rzetelną pracę
wszystkich grup w diecezji (na miarę wieku i możliwości) oraz za
udzielone informacje Iwonie M., Annie, Marii K., Gertrudzie N., Marii S.


DIECEZJA BYDGOSKA
Dnia 17.05.2014 roku w Złotowie, przy parafii pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów, Stowarzyszenie Cudownego Medalika
obchodziło 15 rocznicę swojego powstania.
Uroczystość rozpoczął ks. kanonik Arkadiusz Kalinowski,
proboszcz wyżej wymienionej parafii. Serdecznie powitał on
przybyłych gości: ks. Jerzego Basaja, pełniącego zaszczytną
funkcję Wicedyrektora Krajowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, moderatora diecezjalnego – panią prof. Jadwigę Wilk, wraz z delegacją z parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy, a także przyjaciela złotowskiej
parafii i sympatyka AMM ks. Jana Gussa, ks. Romana Zielińskiego, ks. Krystiana Połomskiego, ks. Grzegorza Buda oraz
delegacje: AMM z parafii pw. Św. Wincentego a Paulo z Bydgoszczy wraz z przewodniczącą panią Łucją Kitta, przewodniczącą AMM panią Żanetą Wankiewicz z parafii pw. Św. Pio51

tra i Pawła w Bydgoszczy i przybyłą delegację, reprezentantki AMM z parafii Wspomożenia Wiernych z Piły pod przewodnictwem pani Marii Krystyny Adamskiej. Ks. proboszcz
powitał również przybyłych na obchody członków złotowskiego apostolatu i ich opiekuna ks. Macieja Kozłowskiego
wraz z przewodniczącą panią Henryką Marek, a także miejscowych parafian, szczególnie dzieci – sympatyków tegoż
stowarzyszenia.
Uroczystość zainaugurowało odśpiewanie Hymnu Apostolatu Maryjnego. Następnie odprawione zostało Nabożeństwo Różańca Świętego, gdzie w rozważaniach opartych na
tekstach Św. Jana XXIII, w każdej kolejnej dziesiątce modlono się w intencji kapłanów, m.in. Dyrektora krajowego
ks. Jacka Wachowiaka, a także założyciela AMM w Złotowie
ks. Jacka Pawelczyka oraz wszystkich obecnych członków
i sympatyków AMM. Modlitwą tą w szczególny sposób objęto nieżyjącego już założyciela Apostolatu Maryjnego księdza
Teofila Herrmanna oraz wszystkich zmarłych członków Apostolatu. „Ucztę duchową” stanowiło przedstawienie, które
pod kierunkiem ks. wikarego przygotowały dzieci należące
do parafialnej Wspólnoty Dominikańskich Animatorów Różańcowych, pt. „Objawienia świętej Katarzyny”. Aktorska gra
w wykonaniu dzieci zachwyciła widzów. Były one bardzo
naturalne i szczere w swoim zachowaniu. Reżyser, a zarazem autor sztuki, ks. Maciej Kozłowski, umiejętnie przedstawił ważne chwile z życia Św. Katarzyny. Z całą pewnością
głębokie przeżycie owego wydarzenia wpłynęło pozytywnie
i rozbudziło pragnienie pogłębienia osobistej relacji z Niepokalaną dzieci, które grały w sztuce, a także młodych widzów
oraz każdego członka AMM. Oczywiście mali aktorzy nagrodzeni zostali brawami, owacjami na stojąco i słodyczami,
czym widzowie pragnęli podziękować im za wysiłek i pracę
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włożoną w przygotowanie przedstawienia. Dodać należy, iż
było ono organizowane w tajemnicy, jako prezent dla członków AMM ze Złotowa i ich gości, co było dla nich bardzo
miłą niespodzianką.
Po przedstawieniu nastąpiła chwila przerwy, podczas której można było porozmawiać, czy też wyciszyć się i przygotować do udziału w Eucharystii, która stanowiła oczywiście
Centrum obchodów jubileuszowych.
Uczta Eucharystyczna, jako najistotniejsza, została przygotowana i przeżyta w sposób wyjątkowo uroczysty. Przewodniczył jej ks. Jerzy Basaj. Członkowie złotowskiego Apostolatu dziękowali Bogu i Matce Najświętszej za opiekę
i prowadzenie podczas wspólnej wędrówki do świętości. Kapłani sprawowali tę Mszę św. w ich intencji. Bracia i siostry
aktywnie zaangażowali się w posługę podczas sprawowanej
Eucharystii. W uroczystej procesji złożyli Bogu nie tylko dary
widzialne, ale także te duchowe: swoją służbę Niepokalanej,
modlitwę i zaangażowanie w dzieło Ewangelizacji, a także
wszelką pracę na rzecz Kościoła i drugiego człowieka.
Po Mszy św. podziękowano wszystkim za zaangażowanie,
modlitwę, pracę i służbę na rzecz Apostolatu. Niezwykle miłe dla członków świętującego AMM, było podziękowanie
skierowane do nich osobiście, od ich opiekuna ks. Macieja
Kozłowskiego, które wyraził poprzez wręczenie siostrom
i braciom symbolicznej róży. Niezwykłym wydarzeniem było
także to, iż ks. Jerzy Basaj obchodził w tym dniu siedemnastą rocznicę święceń kapłańskich. Tym wznioślej przeżywano
podwójny jubileusz. Pani prof. Jadwiga Wilk w imieniu
wszystkich członków AMM na ręce ks. Jerzego złożyła kwiaty
i najserdeczniejsze życzenia.
Po uczcie duchowej udano się na uroczysty obiad. Podczas
posiłku uczestnicy uroczystości wysłuchali sprawozdania z 15
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lat pracy Apostolatu w Złotowie, opracowanego i przedstawionego przez jego przewodniczącą panią Henrykę Marek. Ubogacone ono zostało poprzez prezentację multimedialną autorstwa ks. Macieja Kozłowskiego. Przeżycia te wzbudziły wspomnienia w sercach uczestników uroczystości. Wspominano
minione lata, wspólnie przeżywane spotkania, pielgrzymki,
dnia skupienia, uroczystości, a także szarą codzienność. Obejrzane zdjęcia wzbudziły również tęsknotę za tymi, którzy
w wydarzeniach uczestniczyli, lecz nie ma ich już wśród żyjących. Odeszli do Pana i stoją na warcie u Niepokalanej.
Uroczystość zakończono wspólnie odmówioną Koronką
do Miłosierdzia Bożego. Wszak modlitwa łączy nas ze
wspólnotą, a przede wszystkim z Tym, który nas umacnia.
Wszystko z Niepokalaną!

Apostolat Maryjny w Złotowie

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
Maryja Najlepsza Matka nawiedza naszą Parafię
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (dekanat
raszyński) Parafia pw. Św. Bartłomieja i Rafała w Rybiu
W dniach 2-3 września 2014 r. do parafii pw. Św. Bartłomieja i Rafała w Rybiu przywędrowała Matka Boża w Jasnogórskiej Ikonie. Witał Ją tłum ludzi. Byliśmy przygotowani
duchowo poprzez rekolekcje poprowadzone przez paulina –
o. Marka, misjonarza z Mariupola na Ukrainie. Skierował do
nas wspaniałe słowa, prowadził codzienny Apel Jasnogórski.
Nie będę szczegółowo przytaczać całego planu uroczystości, ułożonego z wielką starannością przez naszego proboszcza, ks. prałata Bartłomieja Kapałkę. Procesja maryjna,
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Msza św., sprawowana przez Księdza Biskupa, przedtem
powitanie Matki Bożej, to były piękne i wzruszające chwile.
Jasnogórska Pani szła uroczyście naszymi ulicami niesiona
na ramionach ojców, matek, dzieci, seniorów i całą służbę
liturgiczną. Przed ołtarzem witały Ją grupy parafialne. Najbardziej w moje serce i pamięć zapadło przywitanie przez
dzieci, tak po prostu: „Zapraszamy Cię, Matko, tu do nas,
a w Rybiu czuj się jak u siebie”. W imieniu Apostolatu Maryjnego były obecne przed obliczem Maryi trzy matki: Halinka, Jadzia i Zosia. Gdy jedną z nich zapytałam, czy fizycznie
dała radę uczestniczyć w tak długich uroczystościach, odpowiedziała – „Jestem szczęśliwa!”.
Po długiej ceremonii, Apel Jasnogórski, potem czuwanie
młodzieży, nabożeństwo za zmarłych parafian. O północy
Msza św. sprawowana przez kapłanów pochodzących z naszej parafii. Ks. Zbigniew Suchecki, długoletni wikariusz
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, a obecnie od lipca proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Grójcu,
powiedział: jestem dumny, że pochodzę z Rybia. Ta parafia
istnieje zaledwie 27 lat, a wydała obfity plon powołań do
stanu duchownego – ks. Zbigniew Pruchnicki, ks. Jan Popiel,
ks. Adam Bednarek, ks. Zbigniew Suchecki, ks. Robert Pyrka
i dwóch ojców – klaretyn i franciszkanin.
Potem modlitewne nocne czuwanie poszczególnych ulic,
rozpoczynające się od godz. 1.00. W godzinach 2 – 3 modlitwę różańcową prowadził Żywy Różaniec i Apostolat Maryjny, które już w przeddzień wspólnie prowadziły dwugodzinną modlitwę. Moderator krajowa Ewa Zajdel, przewodnicząca Teresa Bors oraz apostołki Jadzia Ostrowska i Ala Bolikowska, przeplatały różaniec pieśniami maryjnymi. Ewa poprowadziła rozważania różańcowe posługując się modlitewnikiem „Jak Ci, Maryjo, dziękować” autorstwa moderator die55

cezji kieleckiej i posiadającym imprimatur, zezwalające na
publiczne odmawianie. Na zakończenie naszego dwugodzinnego czuwania, gdy przejmowały je następne ulice, ja sama
odważyłam się pożegnać Maryję zapamiętanym z dawnych
lat wierszykiem:
„Dobranoc Ci, Maryjo, ja już idę spać.
Ach, jak smutno mi, że muszę odchodzić,
a zostajesz Ty.
Na noc weź w opieką rodzinę mą.
Choć mam przy Tobie siłę jeszcze trwać,
ale rano do pracy muszę wstać.
Dobranoc Ci, Maryjo!”
Nasz zacny ks. proboszcz, prałat Bartłomiej Kapałka, który do końca trwał z nami na czuwaniu, podziękował wszystkim za tak liczny udział.
Pożegnanie Matki Bożej było piękne i wzruszające. Popłynęły łzy. Nasz Pasterz pożegnał Ją również ze łzami w oczach.
Czyż tak nie wygląda pożegnanie z Matką?

Alicja Bolikowska, apostołka maryjna
z par. pw. Św. Bartłomieja w Rybiu
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 OGŁOSZENIA i INFORMACJE 
UWAGA!!!
Apostolat Maryjny dwa razy w roku, w maju i październiku,
podejmuje nieustającą modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny.
Modlitwa trwa bez przerwy cały miesiąc. Podzielona na diecezje,
w diecezjach na grupy parafialne, następnie na poszczególnych
członków, odmawiana jest w dzień i w nocy.
W zależności od warunków w parafiach, różaniec w intencji
Ojczyzny, odmawiany jest wspólnotowo w kościołach, bywa połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Gdy warunki na to
nie pozwalają, np. nocą, odmawiany jest indywidualnie w domach.

PLAN DNI MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DIECEZJACH
1. maja i 1. października
2. maja i 2. października
3. maja i 3. października
4. maja i 4. października
5. maja i 5. października
6. maja i 6. października
7. maja i 7. października
8. maja i 8. października
9. maja i 9. października
10. maja i 10. października
11. maja i 11. października
12. maja i 12. października
13. maja i 13. października
14. maja i 14. października
15. maja i 15. października
16. maja i 16. października
17. maja i 17. października
18. maja i 18. października

– okręg gorzowski północ
– okręg gorzowski południe
– okręg zielonogórski
– okręg głogowski
– diecezje: białostocka, drohiczyńska,
elbląska
– diecezja bielsko-żywiecka
– diecezja bielsko-żywiecka
– diecezja bielsko-żywiecka
– diecezja włocławska
– diecezja gnieźnieńska
– diecezja gdańska
– diecezja gliwicka
– diecezja bydgoska
– diecezja kaliska
– diecezja poznańska
– diecezja katowicka
– Kielce (grupy miejskie)
– diecezja kielecka
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19. maja i 19. października
20. maja i 20. października
21. maja i 21. października
22. maja i 22. października
23. maja i 23. października
24. maja i 24. października
25. maja i 25. października
26. maja i 26. października
27. maja i 27. października
28. maja i 28. października
29. maja i 29. października
30. maja i 30. października
31. maja i 31. października

– diecezja kielecka
– diecezje koszalińsko-kołobrzeska,
szczecińsko-kamieńska
– diecezja lubelska
– diecezje opolska, świdnicka
– diecezje płocka, łomżyńska, siedlecka
– diecezje wrocławska, legnicka
– diecezja łódzka
– diecezje radomska, rzeszowska
– diecezje sandomierska, sosnowiecka,
tarnowska (+ Mielec)
– diecezja toruńska (Chełmno)
– diecezje zamojsko-lubaczowska,
przemyska
– diecezje warszawska,
warszawsko-praska, łowicka
– diecezja krakowska, Zakopane-Olcza

Na zakończenie niech każdy zwróci się do Niepokalanej Cudownego Medalika słowami modlitwy, którą w Apostolacie
wszyscy tak dobrze znamy, aby Niepokalana wsparła nasze
prośby zanoszone w intencji Polski:
Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś
wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym,
którzy Ci ufają; prosimy Cię, wspomnij na swe obietnice
i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te,
których tak bardzo pragniemy. Amen.
MODERATORZY DIECEZJALNI ODPOWIEDZIALNI SĄ ZA WYZNACZENIE GODZIN
MODLITWY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP PARAFIALNYCH.
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 Z OSTATNIEJ CHWILI 
DWUDZIESTOLECIE OTWARCIA
CENTRALNEGO OŚRODKA APOSTOLATU MARYJNEGO
W WARSZAWIE PRZY UL. RADNEJ 14.
Przed dwudziestu laty, w niedzielę dn. 18 września 1994 r.,
z okazji rozpoczęcia działalności Centrali Apostolatu Maryjnego
w Warszawie przy ul. Radnej 14, odbyła się wizytacja ks. Dyrektora Teofila Herrmanna w par. pw. Św. Szczepana w Raszynie,
gdzie działała pierwsza moderator warszawska śp. Danuta
Kempczyńska i gdzie istniała najliczniejsza wówczas w archidiecezji warszawskiej grupa Apostolatu Maryjnego. Podczas Mszy
św. Ks. Dyrektor do wspólnoty Apostolatu Maryjnego uroczyście
przyjął 101 osób z archidiecezji warszawskiej.
1. BARTKIEWICZ HENRYKA – WARSZAWA
2. BAZGA HELENA – SĘKOCIN
3. BĄKIEWICZ ŁUCJA – RASZYN
4. BEDNAREK MARIANNA– RASZYN
5. BĘDKOWSKA JANINA – RASZYN
6. BIADUŃ AGNIESZKA –RASZYN RYBIE
7. BIADUŃ ALINA – RASZYN RYBIE
8. BIADUŃ KAZIMIERA – RASZYN RYBIE
9. BIADYŃ JOANNA – RASZYN RYBIE
10. BIEDRZYCKA EUGENIA – KOMORÓW
11. BIENIEK KRYSTYNA – WARSZAWA
12. BOROŃCZYK TERESA – KOMORÓW
13. BRZEZIŃSKA ELŻBIETA – RYBIE
14. BURHARDT WIESŁAWA – WARSZAWA
15. BUSZEWICZ PRAKSEDA – WARSZAWA
16. BUSZEWICZ STEFANIA – WARSZAWA
17. CIECHOMSKA ANNA – KOMORÓW
18. CIECHOMSKA MARIA – SĘKOCIN
19. CZAJKA TERESA – RASZYN RYBIE
20. DRÓŻDŻ MARIANNA – RYBIE
21. DYBOWSKA ŁUCJA – RASZYN

22. DZIEKAŃSKA ZOFIA – SĘKOCIN
23. DZIEMBOWSKA STANISŁAWA – PĘCICE
24. GAJEWSKA ANIELA – PĘCICE
25. GOSTKOWSKA APOLONIA – RASZYN
26. GÓRSKA NATALIA – RASZYN
27. GUGAŁA HENRYKA – SĘKOCIN
28. GUZMIERSKA HANNA – WARSZAWA
29. HOFFMAN JADWIGA – RASZYN RYBIE
30. JACIEJ GENOWEFA – RASZYN
31. JANISZEWSKA ADELA – ŁADY
32. JANOWSKA JANINA – RASZYN
33. JAROSIŃSKA MARIANNA – RYBIE
34. JARZĘBIŃSKA STANISŁAWA – RASZYN
35. JAWORSKA WANDA – RASZYN
36. KACZOROWSKA ANNA – WYPĘDY
37. KACZOROWSKA JANINA – SĘKOCIN
38. KACZOROWSKA KRYSTYNA – WYPĘDY
39. KACZOROWSKA LEOKADIA – RASZYN
40. KACZOROWSKA LEOKADIA – SĘKOCIN
41. KACZOROWSKA STEFANIA – RASZYN
42. KIERNOZEK STANISŁAW – PĘCICE
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43. KOŁODZIEJCZYK KRYSTYNA – RASZYN
44. KORNET JADWIGA – RYBIE
45. KRAJEWSKA WŁADYSŁAWA – WARSZAWA
46. KROMEK KAZIMIERA – RASZYN
47. KRUSZEWSKA STANISŁAWA – RASZYN
48. KRZEMIŃSKA DANUTA – RASZYN RYBIE
49. KSIĄŻEK HANNA – RASZYN
50. KWAŚKIEWICZ KAZIMIERA – RASZYN
51. LENART MARIA – RYBIE
52. LĘDZIŃSKA TERESA – RASZYN
53. ŁUCZAK MARTA – RASZYN WYPĘDY
54. ŁUCZYŃSKA MARTA – RASZYN RYBIE
55. MAJEWSKA KAROLINA – KOMORÓW
56. MAKOWSKA MARIANNA – SĘKOCIN
57. MANOWIECKA HALINA – RASZYN
58. MATRACKA KRYSTYNA – RASZYN
59. MATYSIAK FRANCISZEK – RYBIE
60. MIKULSKA MARIANNA – RASZYN
61. MŁYNARSKA ZOFIA – RASZYN
62. OCHMAN MARIA – SĘKOCIN
63. OLESIŃSKA HANNA – RASZYN ŁADY
64. OLESIŃSKA KRYSTYNA – KOMORÓW
65. OLKOWSKA CECYLIA – SĘKOCIN
66. OWSIANIK ANIELA – SĘKOCIN
67. PAŚNIEWSKA REGINA – ŁADY
68. PERZYNA REGINA – JANKI
69. PRUSKA-ZAJDEL EWA – RASZYN RYBIE
70. PRZYBYLSKA STANISŁAWA – RASZYN RYBIE
71. PYĆ CECYLIA – SŁOMIN
72. PYĆ MARIANNA – WYPĘDY
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73. RADOS HENRYKA – SĘKOCIN
74. REDA KRYSTYNA – JANKI
75. RYCZYWOLSKA MARIA – SĘKOCIN
76. SĄPIÓR IRENA – RASZYN RYBIE
77. SKÓRKA HALINA – RASZYN
78. SŁOWIŃSKA LEOKADIA – RASZYN
79. SOBIEŃ ANNA – RASZYN RYBIE
80. STĄŻECKA KRYSTYNA – RYBIE
81. STEPIEŃ LESZEK – WARSZAWA MARZEC
82. SZELĄGOWSKA HELENA – KOMORÓW
83. SZEWCZYK STANISŁAWA – RASZYN RYBIE
84. TARNOWSKA ALICJA – RASZYN
85. TURKOWSKA LEOKADIA – RASZYN RYBIE
86. TYMIŃSKA TERESA – RASZYN
87. USZYŃSKA MARIANNA – FALENTY
88. WASIAK PELAGIA – RASZYN
89. WELK ALEKSANDRA – WARSZAWA
90. WIĘCH JADWIGA – KOMORÓW
91. WINTEROT HELENA – RASZYN
92. WINTEROT ZOFIA KRYSTYNA – RASZYN
PUCHAŁY
93. WŁODARCZYK REGINA – RASZYN
94. WOJDALSKA JANINA – PĘCICE
95. ZALEGA HENRYKA – RASZYN FALENTY
96. ZANIEWSKA BARBARA – RASZYN
97. ZARYCHTA MARIANNA – RASZYN
98. ZAWADZKA WŁADYSŁAWA – SĘKOCIN
99. ZIELIŃSKA WŁADYSŁAWA – WOLICA
100. ZIÓŁKOWSKA WERONIKA – RASZYN
101. ŻABOKLICKA LEOKADIA – RASZYN

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ 
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
Wspomnienie o Apostołce Maryjnej Alinie Biaduń
parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Rybiu, dekanat raszyński
W dniu swoich imienin, dn. 16 czerwca
2014 r. o godz. 15.00, w godzinie, gdy odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, otoczona gronem rodziny odeszła do
Domu Pana Ala Biaduń, przeżywszy lat
zaledwie 61. Nasza skromna, zawsze pogodna Alinka. Wspaniała żona, mama
i babcia. Prawdziwy apostoł Niepokalanej.
W dniu pogrzebu żegnał ją Apostolat
Maryjny, Żywy Różaniec, w którym była zelatorką jednej
z bardzo wielu róż w naszej parafii oraz żegnało Apostolstwo Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci. Żegnało
ją nasze Rybie. Obok jej trumny stanęła chorągiew Apostolatu Maryjnego, która na drugi dzień uczestniczyła w procesji
Bożego Ciała po naszym osiedlu.
Nie można zapomnieć takiego człowieka, jak Alinka, jej
dobroci i oddania dla każdego. Dziękujemy Ci, Alu, za Twoją
pracę, a także za te wspaniałe ciasta, które twoimi rękami
Rybie przygotowywało na każdą przypadającą na nas agapę
podczas dnia skupienia na Radnej. Spoczywaj w Pokoju.
Wszystko z Niepokalaną!

Apostolat Maryjny w parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu
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Powyższe wspomnienie, na ręce moderator krajowej Ewy Pruskiej-Zajdel, złożyła grupa apostołek maryjnych z parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Rybiu: przewodnicząca Teresa Bors oraz
Alicja Bolikowska, Marianna Jarosińska, Elżbieta Kręźlewicz, Jadwiga
Ostrowska, Halina Fajraszewska, Zofia Rau, Janina Bis, Emilia Piec,
Jadwiga Hoffman, Genowefa Wrona, Helena Grzegorczyk, Mirosława
Skwarska, Genowefa Biała, Janina Piórek.
* * *

Śp. Henryka Bartkiewicz (1934-2014) założycielka
i przewodnicząca Apostolatu Maryjnego
przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
W dniu 28 czerwca 2014 roku odeszła do Domu Pana Henryka Bartkiewicz, założycielka i przewodnicząca Apostolatu
Maryjnego przy Parafii Świętego Franciszka z Asyżu na warszawskim Okęciu.
Henryka z oddaniem uczestniczyła w życiu duchowym Parafii. Należała do Apostolatu Maryjnego i zapragnęła założyć
go w swojej Parafii. Grupa powstała 12 stycznia 1997 roku za
zgodą i z ogromnym poparciem proboszcza księdza prałata
Władysława Nowickiego. Jej założycielem był Ksiądz Dyrektor
Teofil Hermann.
Tak trudno pogodzić się, gdy odchodzą przyjaciele. Nasza
Henia całe swoje życie poświęciła Bogu i ludziom. Najpierw
jako pielęgniarka – położna pracując w warszawskich szpitalach i przychodniach. To przez jej kochane ręce przyszło na
świat wiele maleńkich istot. Wspomagała przyszłe matki, radziła, wspierała. Czasem wystarczyło tylko, że wysłuchała…
Po śmierci swojego ukochanego syna Marka całkowicie oddała się Bogu i Kościołowi. Od tego czasu stała się stale obecna w życiu Parafii Świętego Franciszka z Asyżu. Dbała o wystrój Kościoła, prasowała obrusy, pięknie układała kwiaty na
62

ołtarze, służyła pomocą księdzu proboszczowi, księżom i parafianom. Dla naszej Heni nie było sprawy niemożliwej do zorganizowania i załatwienia. Z ogromnym zaangażowaniem
prowadziła kiosk parafialny. Dbała, by w sklepiku były zawsze
dostępne egzemplarze Pisma Świętego, obrazki, książki, świece Caritasu i inne dewocjonalia.
Wspólnota Apostolatu Maryjnego pod przewodnictwem
Henryki stała się bardzo użyteczna i pomocna Parafii. Od
początku istnienia, Apostolat miał swoją Mszę Świętą każdego 27. dnia miesiąca. To Henia dbała, by po Mszy św. nie
zabrakło dla nikogo Cudownego Medalika czy obrazka
z modlitwą do Niepokalanej. Co piątek prowadziła adorację
Najświętszego Sakramentu, a w sobotnie popołudnia – modlitwę różańcową. Co roku nasz Apostolat ubierał także ołtarz na święto Bożego Ciała, a pomysłodawczynią i główną
wykonawczynią była Henryka.
Henia była niestrudzoną organizatorką i uczestniczką ponad 100 pielgrzymek do sanktuariów w Polsce i za granicą. To
dzięki jej pracy i zaangażowaniu co roku kłanialiśmy się wraz
z Apostolatem z całej Polski Matce Bożej w Częstochowie,
w Licheniu, odwiedzaliśmy i poznawaliśmy coraz to nowe
miejsca Jej kultu.
Nasza Henia, Heniutka kochana, była wielkim przyjacielem
ludzi. Na swoim „posterunku” przy parafialnym kiosku miała
możliwość wysłuchania wielu ludzkich historii, bo ludzie zwierzali się jej, i ci bliscy, zaprzyjaźnieni, i ci całkiem obcy. Cichutka, skromna, ciepła i życzliwa nigdy nie zostawiła nikogo bez
pomocy, wspomagała radą i dobrym słowem.
Życie jej nie oszczędzało, chorowała, miała chwile słabości,
jak każdy z nas, ale nigdy się nie skarżyła. Wszystkie swoje
problemy zawierzała Maryi, a w modlitwach prosiła Ducha
Świętego o pomoc i zrozumienie.
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Na początku czerwca trafiła do
szpitala, choroby ją pokonały, była
w bardzo ciężkim stanie, cierpiała, ale
walczyła, przez prawie miesiąc nie
poddawała się. Odeszła 28 czerwca
w dniu Święta Niepokalanego Serca
Maryi Panny. Pożegnaliśmy Henrykę
2 lipca, spoczęła w rodzinnym grobie
na cmentarzu w Raszynie. Odpoczywaj
w pokoju, Kochana Heniu!

Jolanta Jagiełło
Apostolat Maryjny przy Parafii
Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
* * *

DIECEZJA OPOLSKA
Anna Słobodzian z Parafii pw. Michała Archanioła
w Grodkowie
W dniu 09.07.2014 r. zmarła nasza najstarsza apostołka
Anna Słobodzian. Przeżyła 90 lat. Do Apostolatu Maryjnego
należała od początku jego powstania tj. od 1985 roku. Była
bardzo skromną i serdeczną osobą. Niemal każdego dnia, brała udział we Mszy św. karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa.
Była dla każdego z nas wzorem i przykładem. Do końca swego
życia, mieszkała sama, była wdową od młodych lat. Ciężką
pracą zarabiała na utrzymanie rodziny, ale zawsze starczało Jej
sił by pomagać innym, zwłaszcza sąsiadom. Pomimo sędziwego wieku, brała udział we wszystkich spotkaniach, zjazdach
diecezjalnych. Zawsze uśmiechnięta i zadowolona z życia.
Odeszła do Pana cicho i spokojnie, tak jak żyła. Na Jej pogrzebie, było bardzo dużo ludzi, nawet spoza naszej parafii. Myślę,
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że na to też trzeba sobie zasłużyć. Nasz misjonarz Zbigniew
Goźliński, podczas Mszy św. pogrzebowej, wygłosił piękną
homilię na temat budowania domu, ukazując tym samym
prawdziwe życie chrześcijańskie naszej śp. apostołki Anny.
Jesteśmy pewni, że została przyjęta do nieba, by tam razem
z Maryją Niepokalaną Matką, wspierać naszą wspólnotę, jej
rozwój duchowy i liczebny w diecezji, w Ojczyźnie i za granicą.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy.
Moderator diecezjalny AMM
Helena Balcerek

CENNIK NA 2014 ROK
UWAGA!
ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI I WSZYSTKIE PUBLIKACJE
PROSIMY ZGŁASZAĆ Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM
DO CENTRUM AMM W WARSZAWIE, p. Janina, tel. 22 797 48 79
Świadectwa Nadzwyczajnych Łask Otrzymanych przez Pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika
(nowa pozycja, miękka oprawa)
– 20 zł
Podręcznik AMM (trzy tomy)

– 40 zł w oprawie miękkiej
– 50 zł w oprawie twardej
Przewodnik
– 5 zł
Statut AMM
– 2 zł
Kwartalnik – BIULETYN AMM
– 3,5 zł
Promienie Pośredniczki Łask: roczniki archiwalne 2000
– 1 zł
O apostolstwie świeckich
– 5 zł
Tajemnica Maryi (rozważania)
– 7 zł
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Refleksje na miesiąc maj
Nowe Rozważania Na Miesiąc Maj
Modlitewnik
Różaniec biblijny i wynagradzający
Jak Ci, Maryjo, dziękować? – modlitewnik
Nowenna

– 5 zł
– 8 zł
– 12 zł
– 5 zł
– 5 zł
– 2 zł

CENY MEDALIKÓW
Medaliki aluminiowe
Medaliki srebrne – w zależności od wielkości
Medaliki niebieskie zatapiane („łezka”), 2 rodzaje
Duży medal metalowy
Oznaka logo AMM
Medalik aluminiowy duży (wysokość 3,5cm)
Medalik aluminiowy (Brelok)

– 18 groszy
– 4 zł, 5 zł
90 groszy i 1zł
– 8 zł
– 5 zł
– 1 zł
– 1,5 zł

FOLDERY
ABC Cudownego Medalika
Noście Cudowny Medalik (dla księży)
Stowarzyszenie Cudownego Medalika
Pamiątka przyjęcia Cudownego Medalika
Modlitwa dzieci za dzieci
„Tylko Bóg”

– 30 groszy
– 80 groszy
– 40 groszy
– 15 groszy
– 10 groszy
– 5 groszy

SPIS TREŚCI
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NASZA PIELGRZYMKA DO JASNOGÓRSKIEJ MATKI ........................... 14
RELACJE I WSPOMNIENIA Z JASNEJ GÓRY ..............................................
FORMACJA – WIZJE MEDALIKA .............................................................. 21
Z ŻYCIA WSPÓLNOT, SPRAWOZDANIA, JUBILEUSZE ....................... 30
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Z OSTATNIEJ CHWILI ............................................................................... 59
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Wszystko z Niepokalaną!
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Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

Poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanej w Grodkowie

Uroczystość 15-lecia AMM
w Złotowie

-
-

Stowarzyszenie Cudownego Medalika
(Apostolat Maryjny w Polsce)

MATERIA�Y NADESŁANE
NADES�ANE PO
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PO ODDANIU
ODDANIUBIULETYNU
BIULETYNU
MATERIA�Y NADES�ANE PO
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DO
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