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OWO NA POWITANIE
Zakopane-Olcza, 2011 r.
Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika!
Ciesz si , e mog napisa do „Biuletynu” i tak e w ten
sposób przywita si z Wami, Drogie Aposto ki i Drodzy Aposto owie, tworz cy wspólnot Apostolatu Maryjnego.
Kiedy ponad dwa miesi ce temu pakowa em swoje ksi ki
w zwi zku z moj przeprowadzk z Warszawy do Zakopanego, tytu jednej z nich (napisanej przez Wincentego aniewskiego) wzbudzi we mnie d sz refleksj – „Maryja ocali
Twoje ycie”. Pomy la em, e i ja móg bym napisa tak
ksi
– jak Maryja ocala moje ycie, nieustannie przypominaj c mi o mi ci Boga, o potrzebie s enia ludziom, o trosce o zbawienie moje i bli nich.
Prawie 20 lat nosz Cudowny Medalik. Ofiarowany mi kiedy przez jedn z parafianek, sta si dla mnie znakiem obecno ci Maryi w moim yciu.
Po raz pierwszy grup Apostolatu Maryjnego spotka em
w Krakowie. Grupa, dzia aj ca przy naszym seminaryjnym kociele, by a bardzo aktywna. Nie zapomn przyjazdu do Krakowa ks. prof. Teofila Herrmanna CM, który na jednej z Mszy
w. wyg osi kazanie o Apostolacie Maryjnym. Po tej Mszy do
grupy Apostolatu zapisa o si 39 osób! I chocia wiele z tych
osób nie pozosta o w formacji, to do wiadczy em, jak bardzo
ludzie otwarci s na pos annictwo Maryi, jak bardzo Jej potrzebuj w swoim yciu.
Spotkania z kolejnymi grupami Apostolatu – we Wroc awiu-Oporowie i w Grodkowie – by y dla mnie potwierdzeniem, jak wielkim darem s objawienia Matki Bo ej z 1830 r.
i jak wielkim zaszczytem jest by aposto em Maryi. To prze3

wiadczenie pog bi o si jeszcze bardziej, kiedy w Warszawie, jako duchowy opiekun archidiecezji warszawskiej, moem uczestniczy w comiesi cznych dniach skupienia w kaplicy przy ul. Radnej. Dzi kuj „mojej” wspólnocie za ten b ogos awiony czas.
W czerwcu br. dowiedzia em si , e mam bardziej zaangaowa si w dzie o Apostolatu Maryjnego. W zwi zku z decyzj ks. wizytatora Arkadiusza Zakr ty przyjecha em do Zakopanego. Kiedy wszed em do Sanktuarium Matki Bo ej Objawiaj cej Cudowny Medalik, pomy la em – jestem w domu.
ycz Wam, aby cie kochaj c Maryj mieli t pewno , e
wsz dzie tam, gdzie jest Ona – tam jest nasz dom. Dzielcie to
przekonanie z innymi – zagubionymi i bezdomnymi. Prowad cie ich do Matki.
Za nami pielgrzymka na Jasn Gór (22-23 lipca) i Zjazd
Formacyjny na Olczy (17-21 sierpnia). By to czas modlitwy
i nocnego czuwania, czas rado ci z przyj cia nowych apostoów, czas dzielenia si tym, co stanowi nasze „dzisiaj” i nasze
„jutro”, czas pielgrzymowania do innych sanktuariów Maryjnych i do „Brata Alberta”, czas pogodnych wieczorów, cznie
ze piewem, ta cami i pieczeniem kie basy. Jeste my wdzi czni Bogu za ten czas aski, a nasz Niepokalan Matk prosimy,
aby wspiera a wszelkie dzie a Apostolatu Maryjnego i wyprasza a obfite b ogos awie stwo, tak e i dla nas.
Chcia bym Was zapewni o mojej modlitewnej pami ci zanoszonej w Sanktuarium Matki Bo ej Objawiaj cej Cudowny
Medalik i we wszystkich miejscach, gdzie przyjdzie mi g osi
„or dzie z rue de Bac”. ycz , aby ten nowy rok formacji przyniós Wam wiele rado ci i pokoju. Wszystko z Niepokalan !

Ks. Jacek Wachowiak CM
z-ca Dyrektora Krajowego Apostolatu Maryjnego
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JASNA GÓRA 2011
Wszystko z Niepokalan !

APEL JASNOGÓRSKI 2011 R.
W pi tkowy wieczór stajemy do apelu przed Tob , nasza
Matko i Królowo – wspominaj c mier Chrystusa i Twój
udzia w zbawczym dziele Twego Syna. Na nowo chcemy
us ysze znane s owa: Oto syn Twój – oto Matka twoja.
W chwili konania, mimo cierpie niewyobra alnych, Jezus
widzi u stóp krzy a Matk i umi owanego ucznia Jana. Troszczy si o ich los po swojej mierci. Poleca wi c ucznia Matce,
a Matk uczniowi. Od tej chwili ju si nie roz cz , powi zani testamentem Chrystusa.
W tym wydarzeniu przygarni cie Jana przez Maryj ma
szczególne znaczenie i g boki duchowy sens. Jan nie potrzebowa fizycznej opieki ze strony Matki Jezusa. To on ma si
Ni zaopiekowa . W osobie Jana Jezus powierza macierzy skiej opiece Maryi wszystkich ludzi odkupionych na drzewie
krzy a. Zauwa my, e Maryja przyjmuje Jana za syna w momencie, kiedy rodzi si Ko ció , co oznacza, e Maryja wspó pracuje z Jezusem w dziele odkupienia ludzi. Maryja zostaje
tak e w czona w proces tworzenia si Ko cio a: z jednej
strony jako Rodzicielka jego Za yciela, z drugiej strony jako
matka tych, którzy pragn zbawienia. Podziwiajmy i uwielbiajmy ten wspania y gest mi ci ze strony Jezusa. W chwili
mierci prosi On Matk , aby – jak wcze niej Jego – otacza a
podobn macierzy sk trosk Jana, a w jego osobie – odkupionych ludzi. Danie nam Maryi za matk jest nawi zaniem
do roli matki w rodzinie. W ten sposób Pan Jezus pragnie, aby
Jej opieka, podobna do tej, jaka cechuje ziemskie matki, obj 5

a w wymiarze nadprzyrodzonym wszelkie nasze troski i potrzeby, z których najwa niejsz jest zbawienie.
W soborowej konstytucji dogmatycznej o Ko ciele czytamy, e Maryja jest g boko zwi zana z Ko cio em, a wi ta
ma wymiar macierzy ski i poprzez swe wielorakie wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego…
(„Lumen gentium”, 61-63). Natomiast w Katechizmie Ko cio a
Katolickiego zapisano, e Jest Ona Matk wsz dzie tam, gdzie
Chrystus jest Zbawicielem (nr 973). Nic dziwnego, e przys uguje Jej tytu Matki Ko cio a, skoro b
c matk Za yciela
Ko cio a Jezusa Chrystusa, duchowo wspó pracowa a z Nim
na Kalwarii, u pocz tków Ko cio a.
Od ponad 50 lat, od uwi zienia Prymasa Tysi clecia –
w godzinie apelu jasnogórskiego przychodzimy do Ciebie Maryjo – jak do Matki, która zawsze prowadzi do Syna. A jednocze nie – jak piewamy w pie ni: daje ukojenie, pociech
i umocnienie. W gronie licznych pielgrzymów w dzisiejszy wieczór s tu przedstawiciele jutrzejszej, ogólnopolskiej pielgrzymki Apostolatu Cudownego Medalika, którzy wraz z M odzie Maryjn i delegatami Rodziny Wincenty skiej podejm
nocne czuwanie. Maryjo, przychodzimy do Ciebie, bo sama
poleci
wi tej wizjonerce z Pary a – Katarzynie Labouré:
za
Stowarzyszenie Dzieci Maryi, a b
go mia a w szczególnej opiece. Pragniemy Ci, Maryjo, podzi kowa za ponad
stuletni opiek nad wspomnianym Stowarzyszeniem, za ponad dziesi ciomilionow rzesz cz onków, za yczliw opiek
Ko cio a powszechnego, diecezji i parafii, za liczne dzie a –
równie charytatywne – podejmowane przez grupy Stowarzyszenia, a szczególnie za wielomilionowe rozdawnictwo Twojego szczególnego znaku opieki – Cudownego Medalika. Natomiast za wszelki brak gorliwo ci, za opiesza
w szerzeniu Twego kultu, za niedostatki w d eniu do wi to ci, pra6

gniemy Ci , Maryjo, przeprasza . Wiemy, e dziecko w jaki
sposób zawsze jest podobne do swojej fizycznej matki, natomiast podobie stwo do matki duchowej musimy w sobie
wypracowywa – na laduj c Jej ycie – w naszym yciu.
W ród licznych tytu ów, którymi obdarzamy Maryj , jest
i ten: Królowa Aposto ów. Jest w tym wezwaniu zaproszenie
do bycia aposto ami: w domu, w miejscu pracy, w ród krewnych i znajomych – wsz dzie mamy by wiadkami Chrystusa, g osi Jego Ewangeli i szerzy Jego Królestwo dobra,
prawdy, mi ci i pokoju. Przez sakrament bierzmowania jeste my pos ani, czyli jeste my aposto ami Jezusa Chrystusa.
W Londynie znajduje si pomnik bohatera narodowego
Nelsona. Na pomniku widnieje napis: Anglia oczekuje, e
ka dy spe ni swój obowi zek. Móg by ten napis by my
przewodni naszego apostolstwa i to nie tylko indywidualnego, ale w grupach, stowarzyszeniach, bo w jedno ci kryje si
si a. W soborowym Dekrecie o Apostolstwie wieckich zapisano, e: w Ko ciele nie mo e zabrakn apostolstwa wieckich, bo wtedy apostolstwo ksi y, biskupów, zakonów b dzie ma o skuteczne. wieccy nie tylko nale do Ko cio a,
ale sami s Ko cio em. Dlatego w du ym stopniu od laikatu,
od wieckich zale y obraz, ale i duchowa kondycja wspó czesnego Ko cio a. Trzeba wi c przebudzi pi cego lub drzemi cego olbrzyma i w czy wieckich do przebudowy wiata
na bardziej boski i ludzki. Mamy to czyni z ca ym – mo liwym dla nas – zaanga owaniem. Mamy z rado ci i entuzjazmem g osi wiatu Dobr Nowin , bo tylko Ewangelia mo e
uszlachetnia i uszcz liwia wiat, ale przede wszystkim ma
go prowadzi do szcz cia wiecznego w Niebie. Niestety, dla
wielu, nie maj cych zrozumienia ducha apostolstwa Chrystusowego, b dzie to burzenie ich tzw. wi tego – gnu nego
spokoju. Natomiast Pismo wi te mówi wprost, e ycie
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cz owieka jest bojowaniem i walk o Prawd , o dobro, o wi to . Dlatego trzeba nale ycie rozumie przys owie o pokoju
i zgodzie, która rzeczywi cie buduje – ale tylko wtedy, gdy
oparta jest na prawdzie. Inaczej mo e budowa wi zienia,
afery i nadu ycia. W miejsce lepej, nie licz cej si z prawd
zgod , potrzebny jest dialog, a czasem i konstruktywny spór.
Przyk adem mog tu s
w. Piotr i w. Pawe , którzy prowadzili spór prawdziwy, co opowiadaj Dzieje Apostolskie
i wiemy jak dobry by jego skutek. Takiego dialogu, a czasem
i sporu, ycz równie grupom i stowarzyszeniom ko cielnym.
Chro my nasz Ojczyzn przed wszelkiego rodzaju zak amaniem, przed z em moralnym, przed deprawowaniem i truciem narodu. Wspó pracujmy z tymi, którzy maj sensowny
program reform i duchowej formacji, a nie deformacji, np.
przez podkopywanie fundamentów zdrowej rodziny, która
zawsze jest zwi zkiem kobiety i m czyzny. Tacy nie mog
otrzyma poparcia od ludzi wierz cych i my cych w duchu
Ewangelii. Ostrzega nas wieszcz narodowy Zygmunt Krasi ski: Niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch otruty – to
dopiero bólów ból.
Maryjo – Matko pi knej mi ci – ucz nas dobrze poj tego
dialogu, spierania si o lepsze i porozumienia tak e na p aszczy nie narodowej – chocia nie za wszelk cen , nie za cen
prawdy. Jezus powierzy Ci ka demu z nas, narodowi naszemu i wiatu. Chcia , by Ci przyjmowano ku obronie. Prosimy Ci s owami poety:
Naznacz nam usta prawd – daj moc prostym s owom,
Królowo Aposto ów – wyznawców Królowo.
Z moc prostych s ów modlitwy ró cowej prosimy Ci
w intencjach Ko cio a powszechnego, którego jeste Matk .
Prosimy za Papie a, biskupów i kap anów, za osoby ycia
konsekrowanego, za oo. Paulinów – stró ów Jasnej Góry i ca y
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Lud Bo y. Za rz dz cych pa stwami, aby troszczyli si o pokój
na wiecie, o moralne i materialne dobro ludzi. Polecamy Ci,
Maryjo, chorych i samotnych oraz tych, których dotkn y ró nego rodzaju kl ski ywio owe – wypraszaj im pomoc i pociech . Przyjmij intencje wszystkich pielgrzymów, którzy tu s
i cz cych si z nami poprzez rodki przekazu: radio i telewizj . Id c za przyk adem i s owami Twojego Syna, który
w Ogrodzie Oliwnym powiedzia : Czuwajcie i módlcie si , abycie nie ulegli pokusie, prosimy Ci , wypraszaj nam dar modlitwy. Wiemy, e cz owiek, który si modli, zdolny jest do ka dego dobra, a poprzez nie prowadzi droga do zbawienia.
Ró
ca wi tego cz
trzecia bolesna: Modlitwa Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym.

Ks. Tadeusz Lubelski CM
Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika

KONFERENCJA JE KS. BP. GERARDA KUSZA
Niech b dzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy czciciele Matki Naj wi tszej, drodzy cz onkowie
Apostolatu Maryjnego, czcz cy Maryj w sposób szczególny
w wizerunku Jej Cudownego Medalika!
Witam was, waszych duszpasterzy, moderatorów, tutaj,
u Królowej Polski na szczycie O tarza Ojczyzny, jakim jest Jasna Góra.
Jeste my spod znaku Maryi, spod znaku tej niewiasty,
o której pisze Apokalipsa, czyli Ksi ga Objawienia. Pami tamy
ten cytat o niewie cie, która stan a do walki ze smokiem.
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To niezmienna rzeczywisto . Chcemy tutaj, u Matki Naj wi tszej, podzi kowa za was spod znaku
tej Niewiasty, Maryi. Razem z Maryj przypominamy sobie ask pocz tku, jak si to wszystko zacz o, a zawsze zaczyna si w Bo ej mi ci.
Tak jak Maryja, ka de
z nas jest darem Bo ej
mi ci. I taki jest pocz tek Maryi, która w sposób
szczególny by a wybrana
i umi owana przez Boga.
JE ks. biskup Gerard Kusz
Tylko Ona jest jedna jedyna Niepokalanie Pocz ta. Ka da taka inicjatywa – tak
u Maryi jak i u ka dego z nas, nale y do Boga. On jest centrum i osi ca ego naszego ycia: Bóg w Jezusie Chrystusie,
synu Maryi.
Chcemy dzi dzi kowa razem z Maryj i zbli aj c do kresu ycia, prosi o ask umocnienia w wierze. Jak pocz tek
daru ycia Maryi mie ci si w Bo ej mi ci, tak samo i zako czenie Jej ycia jest darem tej mi ci, wszak czcimy j
jako Wniebowzi . Dla nas, dla modl cego si ludu, jest
zawsze drog i wzorem chrze cija skiej postawy, bo przecie
my tak e zd amy do kresu, jakim jest niebo.
Chcemy tak e uczy si od Matki Naj wi tszej aktywnej
obecno ci w dziele zbawienia. Nic nie dzia o si i nie dzieje
bez udzia u woli cz owieka. Matka Naj wi tsza musia a wyrazi zgod , musia a powiedzie fiat – tak – niech si stanie. Bez
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tego fiat, bez tego tak powiedzianego g no Anio owi, nie
by oby dalszego ci gu dziejów zbawienia w tej formule. Ta
decyzja Matki Naj wi tszej niech si stanie musi by cho by
w stopniu niedoskona ym powtórzona przez ka dego z nas,
a szczególnie przez was, drodzy cz onkowie Apostolatu Maryjnego. W sposób szczególny macie by wzorami dla waszego otoczenia, w asn postaw wiadczy , jak na wol Boga
odpowiada swoim yciem, jak wyrazi Panu Bogu swoje tak,
niech si stanie. Patrzymy na Matk Naj wi tsz i zdajemy
sobie spraw , e by a to nie tylko Matka ciesz ca si z narodzin swego Syna, ale to by a tak e Matka stoj ca pod Jego
krzy em. Pod krzy em Odkupiciela – cz owieka. Matka Bolesna, jak nieraz piewamy: bolesna bole ciwa. Jakby chcia a
nas pouczy , e i w naszym yciu krzy jest bardzo wyra nie
wpisany w nasze istnienie. Nie tylko przyjmujemy chwile
uniesienia, chwile rado ci, duchowego szcz cia, ale te nie
uciekamy spod krzy a. Na laduj c Maryj chcemy razem z Ni
zawsze trwa pod krzy em jej Syna, a naszego Odkupiciela,
Jezusa Chrystusa. W tym miejscu dobitnie ujawni a si Ona
jako wspó po rednicz ca swoj modlitw i swoim cierpieniem
w dziele odkupienia. Dlatego jest nasz szczególn or downiczk , bo wyprasza nam u swego Syna, Jezusa Chrystusa,
ask wytrwania w trudnych momentach, wymagaj cych nieraz nawet heroizmu, ask wytrwania pod Chrystusowym
krzy em. Wyprasza zdolno trwania na Golgocie razem z Ni
– Maryj , tak jak w tamten dzie straszny, ale wielki, ze wi tym Janem Aposto em trwa a przy Zbawicielu jako Matka miuj ca, bole ciwa.
Maryja jest matk wierz cych, wzorem wiary nie atwej,
któr trzeba, szczególnie w naszych czasach, jasno wyrazi .
Trzeba da tej wierze wiadectwo. wiadectwo swoj modlitw , yciem zgodnym z Bo ymi przykazaniami, ale przede
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wszystkim trzeba si nie ba wiary wyznawa . Mówimy, e
nasze czasy s czasami trudnymi. Ale w ciwie tak zwane
czasy trudne by y zawsze. Dla ka dego pokolenia w dziejach
Ko cio a te trudne czasy si przewijaj . Chocia by wspominac tutaj szczególnie objawienia wi tej siostry Katarzyny
Labouré i kult wizerunku Matki Naj wi tszej z Cudownego
Medalika. Jak pami tamy, to by rok 1830, trudny w dziejach
Francji, Europy. Rozpocz pewien etap szczególnych objawie Matki Naj wi tszej. Dlatego szczególnych, poniewa
Maryja ci gle nam w tych objawieniach przypomina a to, co
wyra a Cudowny Medalik. S na nim, jak wiadomo, dwa serca. Jest serce Jezusowe, oplecione koron cierniow i jest serce Maryi, przebite w óczni bole ci. W ten sposób Matka Najwi tsza chce nam powiedzie , e mi
odkupie cza jest
zawsze zwi zana z cierpieniem, z bólem, a nieraz z m cze stwem. Nie ma innej drogi dania wiadectwa wierze nawet
i we wspó czesnym czasie. Oczywi cie przeszkody, niepowodzenia, trudno ci, cierpienia, przybieraj ró ne formy w zale no ci od pokolenia, które ma da wiatu ten wyraz swej
wiary. Taka jest droga Maryi. Swoje serce przebite w óczni
bole ci splot a z sercem swego Syna w cierniowej koronie.
Nie szukajmy ycia atwego, ycia bez krzy a, bo ten krzy te
si znajduje w wizerunku medalika. Widzimy Serce Bo e
i Serce Matki Naj wi tszej, a mi dzy nimi krzy Chrystusowy.
To dzie o odkupienia, w które Ona, Matka Naj wi tsza, nas
wprowadza. Czyni nas aposto ami dzie a odkupienia. W ten
sposób chce nam podpowiedzie , e nie inaczej wspó uczestniczy si w dziele odkupienia Syna Bo ego, jak przez udzia
w Jego cierpieniu. W Jego krzy u. Musimy to sobie wyra nie
uzmys owi , przypomnie tutaj, kiedy jeste my na szczycie
u Królowej naszej, u Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej. Tak
by o zawsze w dziejach naszego narodu. I dlatego chc c by
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wiernym pos annictwu, które zosta o dane wiatu przez objawienie Cudownego Medalika, musimy si w czy w to
dzie o odkupienia wiata. Nie mo emy sta z boku. Nie moemy milcze . Nie mo emy przybra postawy ludzi, którzy
tylko patrz i nic nie rozumiej z tego, co si wokó nich dzieje, którzy nie staraj si dotrze do tajemnicy wydarze ,
w jakich uczestniczymy i których jeste my wiadkami. Matka
Naj wi tsza ten problem w kolejnych objawieniach precyzuje,
wyjawia, czy to w Lourdes, czy w Fatimie, La Salette i wielu,
wielu innych miejscach, w których nawo ywa a do pokuty, do
modlitwy. Do modlitwy i pokuty. I trzeba, eby cie, drodzy
czciciele Matki Naj wi tszej zrzeszeni w Apostolacie Maryjnym, zrozumieli, e stanowicie zast p bardzo wa ny w dziejach Ko cio a, w dziejach chrze cija stwa. Chyba nie powiem
przesadnie, ale od waszej modlitwy, od waszego podj cia
dzie pokutnych, zale y zbawienie innych. Zale y tak e los
naszej Ojczyzny. Pami tamy wszyscy t dziwn , ale bardzo
wymown rozmow , a w ciwie ten dialog prawie, e kupiecki patriarchy Abrahama z Panem Bogiem, gdy chodzi o
o los Sodomy i Gomory, które Pan Bóg postanowi zniszczy
z powodu ich grzechów, z a i bezece stw, jakie w tych miastach si dokonywa y. Ta rozmowa z Bogiem, ten dialog polega na tym, e Pan Bóg, tak jak dobry handlarz, chce pohandlowa z Abrahamem, albo odwrotnie – Abraham z Bogiem. Abraham pyta: Panie Bo e, je eli w tych miastach znajdzie si pi dziesi ciu sprawiedliwych, czy je zniszczysz. Nie.
I tak powoli Abraham obni aj c stawk , mówi: czterdziestu
je eli b dzie, nie zniszczysz? – Nie. Trzydziestu nie zniszczysz?
– Nie. Dwudziestu, nie zniszczysz? – Nie. Dziesi ciu? Znowu
Pan Bóg mówi – nie zniszcz . Abraham ma nadziej , e w tych
miastach znajdzie si przynajmniej dziesi ciu sprawiedliwych,
których obecno i modlitwa zas oni Bo y gniew i miasta te
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nie zostan zniszczone. Ale tu, niestety, Abraham pomyli si ,
bowiem nie znalaz o si nawet dziesi ciu sprawiedliwych.
Drodzy cz onkowie Apostolatu Maryjnego. Liczymy na to
wszyscy, e wy stanowicie ten rodzaj dziesi ciu sprawiedliwych, którzy chroni Ojczyzn . Chroni wiat przed zag ad .
Nale ycie do tego oddzia u modlitewnego, od którego zale
losy wielu. Losy Ojczyzny, losy Europy, która dzisiaj szczególnie potrzebuje modlitwy. Dlatego trzeba modlitwy, trzeba
dzie pokuty, bo inaczej mo e sta si co , czego nikt z nas
nie chce. Nie chcemy zjednoczonej Europy republik socjalistycznych. Nie chcemy. My
szczególnie tutaj o bloku
wschodnim. Tak form ju prze ywali my. To nie ma by
zwi zek socjalistycznych republik europejskich. I dlatego
trzeba podj cia szczególnie modlitwy ró cowej, do której
Matka Naj wi tsza wzywa i zach ca w kolejnych objawieniach. Do tej modlitwy ró cowej wzywa a w Fatimie, a potem we wszystkich objawieniach, w których nawo ywa a do
poprawy, do pokuty i do ycia zgodnego z zasadami wiary.
Wi c, drodzy czciciele Matki Naj wi tszej spod znaku Tej,
która walczy ze smokiem, swoj wol opowiedzieli my si ,
a wy w sposób szczególny, po stronie Niewiasty obleczonej
w s ce. Flaga Europy to jest w nie jakby cytat z Ksi gi Objawienia, tych gwiazd dwana cie, które otaczaj Matk Najwi tsz . Ale Europa wspó czesna gwiazdy zostawi a, a Matki
Naj wi tszej chce si pozby . Taka jest perwersja tak zwanego cywilizowanego Europejczyka. Zaprze si krzy a, wyprze
si Matki Odkupienia, a gwiazdki zostawi . Jak dzieci bawi ce
si w noc Bo ego Narodzenia. Ale sytuacja jest zbyt powa na,
eby to zamkn stwierdzeniem, e jest to zabawne. To jest
tragiczne. Bo tylko w krzy u Jezusa Chrystusa jest ratunek
i zbawienie wiata. W innym znaku nie ma zbawienia. I dlatego w sposób szczególny, drodzy czciciele Matki Naj wi tszej
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w Jej cudownym wizerunku, jakim jest Cudowny Medalik,
dzi kuj wam za modlitwy. Za dzie a pokutne. Szczególnie,
jak ju wspomnia em, dzi kuj wam za Ró aniec wi ty, który odmawiacie. Nie tylko indywidualnie, ale odmawiacie
w waszych grupach, w waszych rodzinach, w waszych wi tyniach. To jest ta si a Ko cio a. To jest to, co zwyci a
wiat: wiara wyrastaj ca z ducha modlitwy i z ducha pokuty.
I dlatego bardzo pokornie pochylam czo a przed wami,
a równocze nie polecam waszym modlitwom Ko ció w Polsce. Polecam biskupów, duchowie stwo i wszystkich, którym zale y na przysz ci Ko cio a i Ojczyzny. I chc wam
tutaj, na szczycie Jasnogórskim powiedzie w imieniu biskupów polskich – Bóg zap ! Amen.

FORMACJA
DOTRZYMYWANIE TOWARZYSTWA MARYI
Rozwa ania ró

cowe na I soboty miesi ca

Od autora
Rozwa anie tajemnic Ró
ca wi tego nale y do integralnej cz ci nabo stwa wynagradzaj cego Niepokalanemu Sercu Naj wi tszej Maryi Panny w I soboty miesi ca.
ród em tego nabo
stwa s objawienia Matki Bo ej, która
10 grudnia 1925 roku powiedzia a do ucji:
Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzi czni rani mnie co chwila – blu nierstwami i lekcewa eniem. Ty przynajmniej staraj si pocie15

sza mnie i oznajmij w moim imieniu, i przyb
w godzin
mierci z askami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pi ciu nast puj cych po sobie miesi cy wyspowiadaj si , przyjm Komuni w., odmówi Ró aniec i b
mi towarzyszy przez 15 minut
w rozwa aniu tajemnic Ró
ca wi tego w intencji wynagrodzenia.
Opieraj c si na powy szym objawieniu w praktyce pobo no ciowej ustali a si forma nabo stwa wynagradzaj cego Niepokalanemu Sercu Maryi, obejmuj ca pi pierwszych sobót miesi ca, która zyska a aprobat Ko cio a
13 wrze nia 1939 roku. Na nabo stwo to, zwane inaczej
„nabo stwem fatimskim”, sk ada si :
– Spowied wi ta;
– Komunia wi ta wynagradzaj ca;
– Odmówienie jednej z cz ci Ró
ca;
– 15 minutowe rozwa anie wybranej tajemnicy.
Niniejsza publikacja zatytu owana „Dotrzymywanie towarzystwa Maryi” dotyczy ostatniego punktu nabo stwa
i zosta a pomy lana jako pomoc w jego przeprowadzeniu.
Zaproponowanego tekstu nie nale y, wi c traktowa jako
gotowej czytanki, ale pos uguj c si nim trzeba samemu
przeprowadzi na jego podstawie 15-minutowe rozmy lanie
nad konkretn tajemnic Ró
ca. Sama Matka Naj wi tsza
nazwa a pi tnastominutowe rozwa anie wybranej tajemnicy
Ró
ca „dotrzymywaniem Jej towarzystwa”. Okre lenie to
pos
o do zatytu owania w ten sposób ca ego niniejszego
cyklu rozwa
. Wychodz c z za enia, e nabo stwo
pierwszosobotnie ka dy mo e rozpocz w dowolnym miesi cu roku, autor nie ograniczy si w swej publikacji tylko
do pi ciu miesi cy, ale zaproponowa rozwa ania do
wszystkich tajemnic ró
cowych. Ponadto, obejmuj c roz16

wa aniami wszystkie tajemnice z czterech cz ci Ró
ca,
autor s dzi, e mog by one wykorzystywane nie tylko
podczas nabo stw fatimskich, ale równie podczas ka dorazowego odmawiania Ró
ca tak prywatnego, jak publicznego. Szcz
Bo e.
CZ

I – TAJEMNICE WIAT A

I TAJEMNICA WIAT A: CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Fakt przyj cia chrztu przez Jezusa od Jana Chrzciciela jest
bezsporny. Odnotowuj go wszyscy trzej Ewangeli ci synoptyczni: w. Mateusz (3, 13-17), w. Marek (1, 9-11) i w. ukasz (3, 21-22). Po wiadcza ten fakt równie pierwotna katecheza apostolska znajduj ca si w Dziejach Apostolskich
(1, 5.22; 10, 37; 11, 6; 13, 24-25; 18, 25, 19, 3-4). Chocia opisy
te ró ni si mi dzy sob tak pod wzgl dem d ugo ci, jak
i interpretacji, nie mniej jednak daje si w nich wyró ni trzy
wspólne elementy: sam fakt chrztu, g os z nieba, Duch wi ty w postaci go bicy.
a) fakt przyj cia chrztu przez Jezusa i jego znaczenie
Z pierwszych s ów zapisu w. Mateusza (3, 3-14) wynika,
e Jezus chcia by ochrzczony przez Jana. W tym celu przeszed przez ca Galile nad Jordan, gdzie Jan udziela chrztu.
Wobec protestu Jana, przeczuwaj cego wyj tkow Jego
godno
i bezgrzeszno , Jezus wyra nie potwierdza nieodwo alno swej decyzji i motywuje j s owami: Pozwól
teraz, bo tak godzi si nam wype ni ca sprawiedliwo
(3, 15). Jezus chce wi c by ochrzczony, aby wype ni ca
sprawiedliwo , tzn. wype ni dok adnie wszystko to, co
podkre li Jego solidarno z grzesznym cz owiekiem. Chrzest
bowiem, którego udziela Jan, by traktowany na równi z ob17

rzezaniem jako znak przynale no ci do potomstwa Abrahamowego, do prawdziwego ludu Bo ego. W obrz dzie swym
zawiera wyznanie grzechów i pokut oraz oznacza ca kowite nawrócenie si cz owieka i jego zaanga owanie w s
Bo w oczekiwaniu na przyj cie Mesjasza. Przez przyj cie
Janowego chrztu Jezus chce dobrowolnie stan
mi dzy
grzesznikami, chce by solidarnym z ka dym cz owiekiem,
w ca ej jego s abo ci, w jego pokucie i pro bie o przebaczenie, aby zjednoczony z ca ym jego ubóstwem móc jak najdoskonalej dokona jego odnowienia i zbawienia.
W Jezusowym chrzcie w Jordanie powiedziane zosta o w aciwie wszystko, przedstawiony zosta ca y program Jego publicznej dzia alno ci, któr chrzest rozpoczyna . Odt d Jezus
ju nie b dzie chcia niczego innego, jak tylko „zanurzy si ”
w wiecie grzeszników, aby sk oni ich wol ku nawróceniu.
Co zreszt w konsekwencji zaprowadzi o Go na krzy . Ju
w samej decyzji Jezusa, pragn cego by razem z grzesznikami
przyjmuj cymi chrzest, rysuje si wi c sylwetka krzy a postawionego na Golgocie, o czym Jezus b dzie wielokrotnie mówi
jako o swoim rzeczywistym chrzcie. Jego chrzest w Jordanie
by tylko zapowiedzi prawdziwego chrztu we Krwi, dokonanym na Kalwarii.
b) g os z nieba
„G os” w Starym Testamencie wyst powa zawsze w scenie powo ania prorockiego (por. Ez 1, 28). G os w czasie chrztu
Jezusa w Jordanie oznacza Jego powo anie mesja skie. Jest
gwarancj Boga dan Jezusowi na pocz tku Jego publicznej
dzia alno ci. Misja ta stanowi b dzie realizacj pos annictwa
ugi Jahwe, maj cego w perspektywie cierpienie i mier
zbawcz . Tre tego g osu w przekazie synoptyków jest prawie identyczna: Ty (ten) jeste Synem moim umi owanym,
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w tobie mam upodobanie. W s owach tych zawarta jest aluzja
do pie ni o S udze Jahwe: Oto S uga mój, którego wspieram.
Wybrany mój, w którym upodoba a sobie moja dusza (Iz 42, 1).
Nawi zanie to oznacza, e Jezus przyjmuje misj wype nienia
pe nego programu S ugi, a po cierpienie i mier . Szczególne
jednak znaczenie maj pierwsze s owa g osu z nieba: Ty jest
Syn mój umi owany. Nawi zuj one do Ps 2, 7. Tre ci tego
psalmu jest intronizacja króla mesja skiego i jego panowanie
nad narodami. S owa te odniesione do Jezusa s piecz ci
Ojca na mesja skiej dzia alno ci Syna. Ten, który przyjmuje
misj S ugi, jest jedynym Synem Ojca.
G os z nieba nie udziela Jezusowi jakiej nowej godno ci,
której by wcze niej nie posiada . Nie by wi c zamian Jezusa
na Mesjasza, ani te aktem przybrania Go dopiero teraz za
Syna Bo ego, ani te nie by momentem zdobycia wiadomoci swego powo ania. Chrzest by uroczystym wprowadzeniem Jezusa w dzia alno mesja sk . Mesjasz z „legitymacj ” Bo rozpoczyna publiczn dzia alno zbawcz . St d te
akt ten cz sto okre lany bywa mianem „intronizacji” lub oficjaln „konsekracj ” mesja sk .
c) zst pienie Ducha wi tego w postaci go bicy
Wszyscy Ewangeli ci po wiadczaj jednog nie, e w czasie chrztu w Jordanie zst pi na Jezusa Duch wi ty w postaci
go bicy. Ten fakt oznacza g ównie zbawcz i twórcz moc
Boga zst puj
na Jezusa dla wype nienia Jego misji zbawczej, jest swoist Pi dziesi tnic Jezusa, ustanawiaj
Go
pierwszym i najwi kszym Aposto em Boga. Ma w sobie co
z „w enia r k” przy wi ceniach kap skich. S uga Jahwe,
nape niony Duchem wi tym, realizuje odt d program zbawienia zapowiadany w „Pie ni o S udze” (Iz 42-53). Zadanie
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swoje rozpoczyna w momencie chrztu a dope ni przez m
i mier w chwale zmartwychwstania.
Dlaczego go bica symbolizuje Ducha wi tego?
W tradycji ydowskiej Duch Jahwe, który unosi si nad
wodami i chaosem (Rdz 1, 2), porównywany by do go bicy.
Tradycja ta znana by a w czasach Chrystusa. W zestawieniu
z chrztem Jezusa wskazuje si wi c na podobie stwo mi dzy
pierwszym stworzeniem, opisanym w Ksi dze Rodzaju, a stworzeniem drugim, zapocz tkowanym przez Jezusa. Pierwsze
stworzenie dokona o si pod znakiem Ducha Bo ego, który
unosi si nad wodami, podobnie i teraz Duch Bo y zst puje
na Jezusa i pozostaje na Nim na znak rozpocz cia nowego
stworzenia, którego fundamentem jest Mesjasz nape niony
Duchem. To nowe stworzenie nie dokonuje si w osobie Mesjasza, lecz nad wodami, daj c im moc u wi caj
w ustanowionym pó niej sakramencie chrztu.
Wnioski praktyczne
Pozwalaj c si ochrzci Janowi, Jezus chce nam jednoczenie ukaza kim On dla nas jest. Jezus chce si solidaryzowa z ka dym cz owiekiem w jego ubóstwie i w jego s aboci. Tam w nie On nas oczekuje. Nie nale y wi c przed
Nim si pyszni ani uwa
si za godnego Jego protekcji,
czy Jego mi ci. Przyjmuj c sakrament chrztu znajdujemy
Jezusa w g bi naszego grzesznego sumienia. Tam On na
nas czeka i tam chce nas pouczy o drodze oczyszczenia.
Przechodz c razem z Nim konieczne wyniszczenie, b
ce
nast pstwem naszych grzechów, mo emy razem z Nim
wyj z naszego „Jordanu” na brzeg i otrzyma jak On Ducha
wi tego, który nas uczyni na nowo „umi owanymi synami
Bo ymi” i uzdolni nas do spe nienia naszego pos annictwa
w dzisiejszej rzeczywisto ci.
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II TAJEMNICA WIAT A: OBJAWIENIE SI JEZUSA NA WESELU W KANIE
Pa dziernik w Ko ciele polskim to miesi c szczególnie intensywnej modlitwy ró cowej odmawianej wspólnie, podczas której, przechodz c radosne, bolesne i chwalebne tajemnice naszego zbawienia, zastanawiamy si równie nad
rol Maryi w tym, pe nym mi ci mi osiernej, dziele Boga
Ojca, zrealizowanym przez Syna w Duchu wi tym. Mo e
najcz stszym wydarzeniem, do którego si gamy w Liturgii,
podkre laj c po rednictwo i wstawiennictwo Maryi w prowadzeniu nas do Boga, jest opowiadanie o cudownej przemianie
wody w wino, dokonanym przez Jezusa podczas wesela
w Kanie Galilejskiej. … i by a tam równie Matka Jezusa (J 2, 1).
Na pocz tku swojej publicznej dzia alno ci Jezus dokonuje –
na pro
swej Matki – pierwszego znaku swojej wszechmocy. Objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego uczniowie
(J 2, 11). W Kanie Galilejskiej po raz pierwszy objawi a si moc
panowania Jezusa nad natur . Po raz pierwszy Jezus pokaza ,
e wiat jest Mu pos uszny, e do Niego nale y. Objawi równie ludziom jak bardzo ich kocha we wszystkich sprawach,
z którymi si borykaj , jak bliskie s Mu problemy ludzkie.
Rozmy laj c w drugiej tajemnicy wiat a nad tymi wydarzeniami mo na zastanawia si nad wieloma sprawami:
mo na skupi si nad ma ci i w gruncie rzeczy codziennoci sprawy, w której poproszono o interwencj Chrystusa;
mo na zastanawia si nad rol Maryi w tym wydarzeniu
i mówi o wadze osoby Matki w dostrzeganiu problemów
ludzkich; mo na pomy le o sprawie wina, którego nadmierne spo ycie nie zawsze wychodzi ludziom na zdrowie; mo na
pomy le o ma
stwie i yciu rodzinnym, któremu przez
swoj obecno na weselu Jezus nada niezaprzeczaln warto ; mo na w ko cu zaduma si na temat afirmacji spraw
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ma ych, o uwadze, jak sprawom ma ym i codziennym powi ci Syn Bo y. To jest dowód na to, e nie zostawia nas
samym sobie, e ca e nasze ycie, wszystkie nasze sprawy s
wa ne dla Boga, e obchodzi Go wszystko, co w naszym yciu
si dzieje. Tak wi c mo na rozpatrywa samo wydarzenie
wesela w Kanie Galilejskiej i jego znaczenie w ró nych aspektach, zale nie od tego, w jakich momentach, na jakich zakr tach naszego ycia jeste my.
Ma e i du e sprawy naszego ludzkiego ycia. Codzienno ,
w której czasami nie widzimy nic niezwyk ego, ci g nieko cz cych si obowi zków. Tym sprawom Jezus nadaje warto ,
bo dzieli je z nami, tak jak z nowo cami z Kany dzieli ich
rado . W p dzie codziennego ycia powinni my mie wiadomo , e nasze rado ci i smutki s u wi cone przez Boga.
Syn Bo y dzieli je ze swoimi znajomymi, przyjació mi, rodzi, wszystkimi lud mi napotykanymi na drogach, w miastach
i wioskach swego kraju. By z nimi. Z nami te jest obecny.
wi ca ka dy nasz czas i ka
dobr chwil pracy i odpoczynku, smutku i rado ci. Je li zawierzymy Jego mi ci, Jego
obecno ci, damy Mu szans , by nasze ycie i nas przemieni
na lepsze, warto ciowsze, obfitsze tak, jak to uczyni z wod
w Kanie.
Ale równie trzeba na kanwie rozwa
o weselu w Kanie
i obecno ci na nim Jezusa wraz z Maryj i swymi uczniami
umie dostrzec, e wszystko co jest z tego wiata, cho by
najpe niejsze, cho by najbogatsze, mo e si wyczerpa , mo e
pustosze i wysycha jak dzbany w Kanie. Okazuje si , e
w naszym yciu duchowym s warto ci, które trzeba ustawicznie dope nia , piel gnowa i podtrzymywa . Bo: chrzest
przyj ty, ale nie piel gnowany, wiara nie praktykowana, ycie
Bo e nie rozwijane powoli zanika…; bo, bierzmowanie zarzucone staje si tylko wspomnieniem; bo, I Komunia wi ta,
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która jest pocz tkiem bogatszej czno ci z Bogiem, mo e
stworzy innego cz owieka, ale mo e by tylko obrazkiem
i zdj ciem pami tkowym; bo, mi
lubowana w ma
stwie, bo wierno , bo uczciwo nie piel gnowana, ani nie
wystarczy do mierci, ani nie przetrwa yciowych zakr tów.
Bo wszystko, co yje: cia o, umys , uczucia, dom, r ka, oko,
wyobra nia – z czasem pustoszej i wtedy strasz innych…
Dobrze wtedy by blisko Maryi, naszej Matki i korzysta z Jej
po rednictwa przed Bogiem. Naj wi tsza Maryja Panna zdradzi nam wtedy przepis na wyj cie z impasu i sekret doj cia do
szcz cia: czyni wszystko, co Jezus nam powie…
Podzi kujmy Jezusowi za to, e Maryja na weselu w Kanie
da a nam przyk ad wra liwo ci i zatroskania o ka
rodzin
i ka dego cz owieka, a pro my o to, aby my lepiej zrozumieli,
e cze i pos usze stwo okazane Naj wi tszej Matce prowadzi do pos usze stwa Bogu samemu.
III TAJEMNICA WIAT A: G OSZENIE KRÓLESTWA B EGO
I WEZWANIE DO NAWRÓCENIA

Tematowi Królestwa Bo ego Jezus wyznaczy centralne
miejsce w swoim nauczaniu. Po chrzcie w Jordanie i 40-dniowym pobycie na pustyni obchodzi miasta i wioski Galilei, g osz c wsz dzie: Czas si wype ni i bliskie jest Królestwo Bo e.
Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli (Mk 1, 15).
Królestwo Bo e jest tajemnic , której natur mo e ukaza
tylko Jezus. Jego pedagogia za polega na stopniowym objawianiu tajemnic Królestwa poprzez przypowie ci, które opowiada nie m drcom i nie mo nym tego wiata, ale ludziom
pokornym i maluczkim (por. Mt 11, 25). W przypowie ciach
tych ukazuje zarówno natur Królestwa Bo ego, poszczególne
fazy jego wzrastania, jak i warunki przynale no ci do niego.
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Królestwo Bo e przychodzi wtedy, gdy w serca ludzi jest
wsiewane s owo Bo e na wzór ziarna wrzuconego w ziemi
po to, aby wzrasta o (Mt 13, 3-9). B dzie za wzrasta dzi ki
asnej wewn trznej mocy, podobnie jak ziarnko gorczycy lub
kwas w ony do m ki (Mk 4, 26-29; Mt 13, 33nn). Istniej c tu
na ziemi jedynie w takiej mierze, w jakiej s owo Bo e jest
przyjmowane przez ludzi mo e uchodzi za rzeczywisto
niewidzialn . Jego przyj cia nie mo na te zaobserwowa jak
jakiego innego zjawiska ( k 17, 20n). A jednak objawia si
ono na zewn trz jak dobre ziarno zmieszane na roli z k kolem
(Mt 13, 24n). „Ma a trzódka”, której jest ono dane ( k 12, 32)
zapewnia mu ziemskie oblicze, oblicze „nowego Izraela”, Kocio a zbudowanego na Piotrze-Opoce.
Przypowie ci o wzrastaniu (o siewcy, o ziarnie gorczycznym, o kwasie chlebowym, o k kolu) pozwalaj domy la si
pewnego okresu czasu, który up ynie od momentu historycznego zapocz tkowania Królestwa przez przyj cie Jezusa Chrystusa a do jego pe nej realizacji w dniu ponownego przyj cia
Chrystusa jako S dziego. Od zmartwychwstania Chrystusa i Jego wej cia do chwa y trwa czas po redni Królestwa, czas dawania wiadectwa, czas Ko cio a (Dz 1, 8; J 15, 27). Wszyscy
wierni s powo ani do uczestnictwa tak do po redniej formy
istnienia Królestwa, jak i jego pe ni po zmartwychwstaniu
i chwalebnym przemienieniu cia zmar ych (1Kor 15, 50; Gal 5, 21;
Ef 5, 5). A do tego czasu b
powtarza codziennie w modlitwie, której ich nauczy Chrystus Pan: Przyjd Królestwo Twoje.
Królestwo Bo e jest darem Bo ym w najpe niejszym tego
owa znaczeniu, jest skarbem, o którego zdobycie nale y si
troszczy za cen wszystkiego, co si posiada (Mt 13, 44n).
Ale to nie znaczy, e Królestwo Bo e mo na by by o uwa
za zap at nale
za ycie sprawiedliwe. Bóg najzupe niej
z w asnej woli „najmuje do winnicy” i daje swym pracowni24

kom tak zap at , jak chce (Mt 20, 1-16). Nie mniej jednak
cz owiek musi wspó pracowa z ask Bo . Od cz owieka,
który chce wej do Królestwa Bo ego Chrystus da: ducha
ubóstwa, postawy dzieci cej, czynnego szukania Królestwa
Bo ego i jego sprawiedliwo ci, znoszenia prze ladowa , wyrzeczenia si wszystkiego, co cz owiek posiada, doskona ci
wi kszej ni faryzeusze, wype niania woli Bo ej, zw aszcza
w kwestii przykazania mi ci bli niego. Grzesznicy i zatwardziali w z em nie osi gn Królestwa Bo ego. Tote na samym
pocz tku trzeba si nawróci , trzeba „narodzi si na nowo”,
gdy bez tego odrodzenia nie mo na ogl da Królestwa Bo ego (J 3, 3nn).
Jezus przyszed po to, eby nawo ywa grzeszników do
nawrócenia ( k 5, 32). W akcie tym ukazuje si g ówny aspekt
Dobrej Nowiny o Królestwie Bo ym. Cz owiek, który sobie
wiadamia to, e jest grzesznikiem, mo e z ca ufno ci
zwróci si do Jezusa, bo Syn Cz owieczy ma na ziemi w adz
odpuszczania grzechów (Mt 9, 6n). Lecz nawo ywanie do nawrócenia natrafia na ludzkie poczucie samowystarczalno ci
pod wszystkimi jego postaciami. Pocz wszy od przywi zania
do dóbr materialnych a do pe nego zadufania w sobie, jak u
faryzeuszy ( k 18, 9). Nawrócenie obejmuje wi c odwrócenie
si od samego siebie, zerwanie z dotychczasowym sposobem
ycia, z ymi nawykami i przyzwyczajeniami. Polega na zawróceniu i rozpocz ciu od nowa tego wszystkiego co z Bogiem
i lud mi nie wysz o lub by o z e. Nawrócenie jest ask , poprzedzan zawsze inicjatyw Bo : Pasterz sam wychodzi na
poszukiwanie zagubionej owcy ( k 15, 4n). Dobra Nowina
o Królestwie Bo ym zawiera w sobie t zaskakuj
prawd :
W niebie wi ksza b dzie rado z jednego grzesznika, który
si nawraca, ni z dziewi dziesi ciu dziewi ciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj nawrócenia ( k 17, 7n).
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Zastanowi si :
Ostateczna pe nia Królestwa Bo ego nale y do przysz ego
wieku: do nowej ziemi i nowego nieba, do odnowionego
stworzenia i chwalebnie przemienionego cz owieka. Równocze nie jednak Królestwo Bo e jest w yj cym Chrystusie, który je zapocz tkowa , a tak e Królestwo Bo e w was jest,
w ludzie Bo ym, w ka dym cz owieku, który pragnie czyni to,
czego Bóg od niego oczekuje. Królestwo Bo e jest w ludzkich
dobrych czynach, s owach i my lach, w wierno ci, prawdzie
i szczero ci, w odwadze i pokoju, w czynach sprawiedliwych
i mi osierdziu, w czynach przyjaznych i roztropnych, w alu za
uczynione z o i w powrotach upartych…
IV TAJEMNICA WIAT A: PRZEMIENIENIE P. JEZUSA NA GÓRZE TABOR
Przemienienie na górze Tabor mia o miejsce na krótko
przed zbawcz m
Chrystusa, Jego mierci i zmartwychwstaniem. Na wiadków swego przemienienia Jezus wybra
tych, którzy potem b
wiadkami Jego konania w Ogrojcu:
Piotra, Jakuba i Jana (por. 2 P 1, 16n; Mk 5, 37. 14, 33). Ca e
wydarzenie w swym opisie przypomina teofani znad Jordanu
podczas chrztu Jezusa. Z tym, e na górze Tabor oprócz g osu
Ojca pojawiaj si Moj esz i Eliasz, którzy byli ju w Starym
Testamencie wiadkami objawienia si Boga w podobnej scenerii na górze Horeb (por. Wj 19, 9.24, 15-18; 3 Krl 19, 8-18).
Konteksty te maj za zadanie ukazanie Jezusa jako Tego, który przez swoj mier i zmartwychwstanie wype nia Pisma,
zw aszcza proroctwa o Mesjaszu, o S udze Bo ym i o Synu
Cz owieczym. Przemienienie objawia równie osob Jezusa
jako Syna umi owanego, równego Ojcu, a zarazem transcendentnego, posiadaj cego chwa samego Boga.
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Ewangeliczny opis tego wydarzenia czytany jest ka dego
roku w II niedziel Wielkiego Postu. I wtedy chodzi przede
wszystkim o umocnienie wiary Aposto ów i naszej wiary na
czas rozwa ania m ki i poni enia Chrystusa. Chrystus decyduje si na ukazanie tej chwa y jak ma u Ojca, poniewa
Aposto owie ogl dali na co dzie Chrystusa jako zwyczajnego
cz owieka, okrytego ubogim p aszczem, wiecznie tym samym,
wyp owia ym od s ca i deszczu. Codziennie ogl dali Chrystusa o twarzy zm czonej i wyniszczonej postami. A przecie
zbli si czas jeszcze wi kszego sponiewierania. Sponiewierania takiego, e trudno b dzie momentami dopatrze si
w tej ubiczowanej i oplutej Twarzy nawet Oblicza cz owieka,
którego znali na co dzie . Dlatego Jezus Chrystus decyduje
si wobec trzech Aposto ów na przyjacielskie zwierzenie, na
ukazanie im chwa y, jak ma zawsze u Ojca. Przez to objawienie Chrystus decyduje si na umocnienie wiary Aposto ów
tak, aby by a silna, aby si nie zachwia a w czasie Jego m ki,
aby by a silna moc prze ytego na górze Tabor przemienienia. Nam za ma pomóc odnale w sobie si y i ch ci do podejmowania wci
na nowo swego nawrócenia, ma nas
umocni w trudzie wspó pracy z Chrystusem i ma nas nauczy
wytrwa ci i pokonywania przeró nych zniech ce oraz ma
nas upewni w przekonaniu, e warto cierpie , warto podejmowa wysi ek, bo to prowadzi do chwa y, do naszego wewn trznego przemienienia.
Rozwa anie IV tajemnicy wiat a: „Przemienienie Pana Jezusa” w kontek cie miesi ca listopada, który liturgicznie i zwyczajowo po wi cony jest pami ci zmar ych, nabiera oryginalnych blasków i ukazuje kondycj ludzk w ca kowicie nowym
wietle. W momencie mierci nasze doczesne ycie zmienia
si , ale si nie ko czy – wyznajemy w jednej z Prefacji obnych. To przej cie z ycia doczesnego do ycia wiecznego jest
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nie naszym przemienieniem. Wierzymy, e je li dokonamy tego przemienienia w czno ci z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie, to razem z Nim b dziemy równie
uczestniczy w chwale zbawionych. Nie musimy jednak czeka a do momentu mierci z t przemian . Je eli w czasie
Mszy wi tej ofiarujemy Chrystusowi wszystkie sprawy naszego ycia, wszystko czym dzi jeste my i co obecnie robimy,
sprawy dobre i nieudane, to On, bior c je w swoje b ogos awione r ce, przemieni je w nasze zbawienie tak, jak przemienia chleb w swoje Cia o a wino w swoj Krew. Szkoda, e
uczestnicz c we Mszy wi tej prosimy Boga tylko o jednostkowe, dora ne przemiany, takie jak powrót do zdrowia, zdanie egzaminu, szcz liw podró , a przesypiamy, jak znu eni
Aposto owie ofiarowanie Chrystusowi ca ych siebie, ca ego
swego ycia tera niejszego i przysz ego.
Taborska epifania zawiera w sobie równie wyra ny nakaz
Bo y: […] Jego s uchajcie! Mamy s ucha umi owanego Syna Boego (por. Mt 17, 5) nie tylko wtedy, kiedy On g osi nam Ewangeli o rado ci nieba, ale równie wtedy, gdy mówi o trudach,
jakie musimy pokonywa , aby osi gn obiecane Królestwo.
Módlmy si :
Panie Bo e, Ty wiesz, e „dobrze nam by ” z Jezusem na
górze Przemienienia, gdzie ch tnie rozbiliby my namioty
w wietle Jego blasku, a tak trudno nam przyj ciemno ci
i utrapienia Jego drogi krzy owej. Pomó nam zrozumie , e
równie trudne do wiadczenia s w Twoich planach i maj dla
nas znaczenie zbawcze, bo prowadz do Ciebie. Niech nigdy
si nie zniech camy, id c za Twoim umi owanym Synem, tak
na gór Przemienienia, jak i na gór Kalwarii. Spraw, aby my
nigdy nie l kali si Twoich planów, lecz pozwolili zaprowadzi
si tam, dok d Ty zechcesz nas zaprowadzi . Amen.
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V TAJEMNICA WIAT A: USTANOWIENIE NAJ WI TSZEJ EUCHARYSTII
Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus wzi chleb, odmówiwszy dzi kczynienie po ama i da uczniom, mówi c: Bierzcie i jedzcie, to jest Cia o moje. Nast pnie wzi kielich i odmówiwszy dzi kczynienie, da im, mówi c: Pijcie z niego
wszyscy; bo to jest moja Krew Przymierza (Mt 26, 26-27). Tymi s owami i towarzysz cymi im gestami Chrystus ustanowi
Eucharysti , czyli pami tk swej M ki i Zmartwychwstania.
Oznacza o to, e Chrystus pozostanie obecny w ród swoich
uczniów w wyj tkowy i tajemniczy sposób.
Rzeczywisto sakramentu Eucharystii jest tak wielka, e
nie sposób znale okre lenia, które jako jedyne wyra o by
w pe ni. U ywa si , wi c wielu okre le na oznaczenie tej
„Wielkiej Tajemnicy Wiary”, z których ka de z nich podkre la
jaki szczególny jej aspekt:
Eucharystia – czyli ofiara dzi kczynna ( k 22, 19; 1 Kor 11, 24;
Mt 26, 26);
Wieczerza Pa ska – jako pami tka Ostatniej Wieczerzy
(1 Kor 11, 20);
amanie Chleba – na wzór Chrystusa w Wieczerniku
(Mt 14, 19; Mk 8, 6; k 24, 13);
Zgromadzenie eucharystyczne – na podkre lenie charakteru wspólnoty;
Pami tka mierci i Zmartwychwstania Chrystusa;
Naj wi tsza Ofiara, Naj wi tszy Sakrament;
Ofiara Mszy wi tej, Msza wi ta;
wi ta i Boska Liturgia, celebracja wi tych Misteriów;
Sakrament wszystkich sakramentów, Sakrament inicjacji
chrze cija skiej;
Lekarstwo nie miertelno ci.
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Najistotniejsz tre ci Eucharystii jest jej charakter ofiarny.
Msza w. jest t sam ofiar , któr z
Jezus Chrystus
w Wieczerniku i na Krzy u, bo ofiara Chrystusa jest jedna, niepowtarzalna i wieczna. Nie ma co do tego adnych w tpliwo ci:
Chrystus raz umar . Nie umiera wi cej na naszych o tarzach, za
ka dym razem od nowa. W swej jednorazowej mierci odda
si Bogu Ojcu na wieki, w bezgranicznej mi ci i pos usze stwie, za zbawienie ca ego wiata. Jego mi
przekroczy a
granice mierci i trwa w Zmartwychwsta ym, który yje na wieki w stanie oddania si Ojcu. Tak wi c nasza Eucharystia nie
powtarza wi cej ofiary Chrystusa. Ona j uobecnia. Dzieje si
tak przez sakramentaln obecno Cia a i Krwi Chrystusa moc
Ducha wi tego. Tak wi c przez dzisiejsz ofiar Mszy w.
Chrystus nadal uwielbia niesko czenie doskonale swojego Ojca
w niebie, sk ada Mu nale ne dzi kczynienie za mi
do ludzi,
a tak e zado czyni, dokonuje przeb agania za nasze grzechy,
c naszym jedynym Po rednikiem, Kap anem i Ofiar .
Zewn trzna strona ofiary Chrystusa i Ko cio a dokonuje si
z woli Chrystusa pod postaciami chleba i wina, które celebrans
i inni uczestnicy Eucharystii sk adaj Ojcu Niebieskiemu, aby
sta y si Cia em i Krwi Chrystusa. Natomiast wewn trzna strona Ofiary Chrystusa i Ko cio a jest ta sama, która zawsze cechowa a Chrystusa: polega ona na mi ci ca ego Ko cio a (tzn.
Chrystusa i poszczególnych jego cz onków) wzgl dem Boga
i na pos usze stwie Jego woli. Ta wewn trzna postawa wszystkich uczestników Liturgii eucharystycznej okre lana bywa bardzo cz sto w literaturze teologicznej jako „wspó ofiarowanie”,
czyli ofiarowanie si razem z Chrystusem Ojcu Niebieskiemu.
Zwrócenie uwagi na wielo aspektów teologicznych kryj cych si pod ró nymi nazwami Eucharystii powinno nam pomóc zrozumie , e w Sakramencie tym istnieje dla nas samych,
jaka szansa na przezwyci enie ró norakich trudno ci jakie
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mamy z uczestniczeniem we Mszy wi tej a przede wszystkim
powinno nas przekona , e Chrystus zostawiaj c si swemu
Ko cio owi pod postaci chleba i wina chcia , aby my z Jego
zwyci stwa nad wszelkim z em, cierpieniem a nawet mierci
korzystali, chcia sta si dla nas atwo dost pnym ród em
mocy i si y w przetwarzaniu siebie i wiata nas otaczaj cego na
lepsze. B
c na Mszy w. pro my wi c Ducha wi tego o si
do ycia, o pociech w cierpieniu, o odwag w pokonywaniu
trudno ci i wyobra ni w podejmowaniu nawet ryzykownych
przedsi wzi . Sk adaj c swoje grzechy, s abo ci, niepokoje
i troski, moje, a tak e moich bliskich, na barki Ukrzy owanego
Chrystusa, przyjmuj c Go Zmartwychwsta ego z wdzi czno ci
i mi ci do swojego serca, zgadzaj c si , aby je przemienia
w tajemniczy i nieprzewidziany dla mnie sposób, stawajmy si
„nowym cz owiekiem”, gotowym do podj cia trudów kolejnego
tygodnia, cokolwiek by na nas w nim czeka o.
Przemy na czym ma polega moje osobiste „wspó ofiarowanie” z Chrystusem, Ko cio em i kap anem w czasie
uczestniczenia w najbli szej Mszy w., tak, aby moja codzienno zosta a przemieniona wraz z chlebem i winem w rzeczywisto zbawienia.

Zebrzydowice 2011

Ks. Stefan Uchacz CM

OD REDAKCJI
II cz
– Tajemnice Radosne uka si w „Biuletynie” nr 26;
III cz
– Tajemnice Bolesne w nr 27 (stycze – luty – marzec
2012 r.);
IV cz
– Tajemnice Chwalebne w nr 28 (kwiecie – maj –
czerwiec 2012 r.).
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SPRAWOZDANIA
Prosimy o zachowanie terminologii u ywanej w AM!
Prosimy NIE MYLI terminu wiadectwo (opis nadzwyczajnych wydarze dziej cych si za przyczyn wstawiennictwa Niepokalanej Cudownego Medalika)
z relacj o dzia alno ci AM, okre lan jako sprawozdanie!
Podczas zjazdu moderatorów stale mylono te poj cia,
wprowadzaj c w b d s uchaczy oczekuj cych na prawdziwe
wiadectwa!

ZJAZD FORMACYJNY MODERATORÓW
APOSTOLATU MARYJNEGO W ZAKOPANEM-OLCZY
W DNIACH 17-21 SIERPNIA 2011 R.
Moderatorzy Apostolatu Maryjnego z ca ej Polski wraz
z przedstawicielami swoich Rad uczestniczyli w dorocznym
zje dzie formacyjnym w Sanktuarium Matki Bo ej Objawiaj cej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy (56 osób wieckich
i 6 kap anów). Obradowali pod kierunkiem Dyrektora Krajowego AMM ks. Tadeusza Lubelskiego CM, ks. Jerzego Basaja CM,
ks. Jacka Wachowiaka CM, ks. Alojzego Zubera, ks. Rados awa
Paw owskiego CM, ks. prof. Stanis awa Mazura. Ubogacali si
duchowo podczas piewu Godzinek o NP NMP, rozwa
apelowych, homilii, konferencji, Mszy w., adoracji Naj w. Sakramentu, odmawiania Koronki do Bo ego Mi osierdzia. Do jednej z Mszy w. w czyli my intencje za chorych ap. maryjnych
32

– ich nazwiska zaj y trzy kartki. Pierwszego dnia pobytu obradowa a Komisja Statutowa w sk adzie: ks. Tadeusz Lubelski,
ks. Alojzy Zuber, ks. Jerzy Basaj, ks. Rados aw Paw owski,
ap. Jadwiga Wilk, ap. Ewa Zajdel, ap. Ma gorzata Daszczyszak,
Barbara i Andrzej Siborenko, Zofia Miernik. Dokonano poprawek w dotychczasowym statucie AMM, dostosowuj c poszczególne punkty do tre ci Statutów mi dzynarodowych
AMM. By a to kontynuacja prac ze zjazdu w Na czowie.
O dalszych losach Statutu zadecyduj prawnicy, nast pnie
dokument zostanie zatwierdzony przez ks. wizytatora. Nast pne dni obfitowa y w ró norodno zaj i by y nie mniej
pracowite. Oprócz podstawowych wskaza w pracy apostolskiej za niezwykle wa ne uznano wej cia z programem AMM
do seminariów duchownych. Ka dego aposto a maryjnego
powinien cechowa optymizm. Wys uchali my sprawozdania
rzecznika prasowego AMM – Andrzeja Siborenki z obrad Rady
Ruchów i Stowarzysze Katolickich na temat roli wieckich
w Ko ciele i wiecie oraz znaczenia wychowania w rodzinie.
Z A L E C E N I A:
Rzetelna, systematyczna praca. Nie udziwnianie comiesi cznych spotka . Korzystanie z literatury, rozwa
opracowanych dla potrzeb AMM. Wykorzystywanie w pierwszym
rz dzie tre ci formacyjnych. Korzystanie z sakramentów wi tych. Czerpanie si z mocy Chrystusa w Eucharystii. Pe nienie
uczynków mi osierdzia. Dzia anie z roztropno ci i agodnoci . Troska o jedno Ko cio a, o któr modli si Pan Jezus.
Nie dyskutowa z fanatykami religijnymi. Ufa nauce Ko cio a
i biskupom. W czasie jubileuszowych spotka nie prze ciga
si z agapami: im pro ciej i skromniej, tym lepiej. Planuj c
zjazd lub jubileusz nale y wcze niej zamawia wydawnictwa
– nie w ostatniej chwili. Najlepiej po czy jubileusz ze spo33

tkaniem rejonowym (w sobot ) i post powa wg u onego
planu. Nast pnego dnia zorganizowa niedziel maryjn . Nie
zapomina o sile modlitwy ró cowej, o odmawianiu Koronki do Bo ego Mi osierdzia w intencji grzeszników oraz Litanii
do Niepokalanej Cudownego Medalika. W miar mo no ci
wzorem b . Jana Paw a II odmawia ca y Ró aniec. W ciwie
rozumie powo anie apostolskie wynikaj ce z tajemnicy chrztu
wi tego. W spotkaniach, rozmowach z lud mi przebudzi
pi cego wieckiego) olbrzyma, czyli wydoby jak najwi ksze
pok ady aktywno ci. Mie wiadomo , e yjemy dla Boga
i ludzi, a nie dla siebie. Naszym przewodnikiem jest Duch
wi ty. Sumienie winno by poprawnie formowane katolick
nauk i zasadami moralnymi. Kto nie daje si formowa , deformuje si !
Rada dla opiekunów grup upadaj cych: prosi kap anów
o wyg aszanie kaza maryjnych; wykorzysta wszystkie mo liwe rodki aposto owania, tak e Internet.
OG OSZENIA
1. We wrze niowym spotkaniu Rodziny Wincenty skiej
w Cz stochowie we mie udzia delegatka AM z Lubli ca –
Wies awa Bromer.
2. Pielgrzymka na Jasn Gór odb dzie si 27 i 28 lipca
2012 r. Za jej organizacj odpowiada diecezja bydgoska z moderator Jadwig Wilk i opiekunem ks. Jerzym Basajem.
3. AM w Polsce zosta podzielony dekretem ks. wizytatora
na okr g pó nocny i po udniowy. Za apostolstwo wieckich
w rejonie pó nocnym b dzie odpowiada ks. Dyrektor Krajowy
Tadeusz Lubelski (siedziba w Sopocie), za okr g po udniowy –
ks. Jacek Wachowiak (siedziba w Zakopanem-Olczy).
4. Za odpust na Radnej w Warszawie w dniu 26 listopada
odpowiedzialny jest ks. Jacek Wachowiak.
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5. Na pielgrzymkach, zjazdach moderatorów, uroczystociach odpustowych mile widziani s ksi a opiekunowie grup.
Na nich spoczywa te obowi zek wej cia z konferencjami do
seminariów duchownych i organizowania niedziel maryjnych.
6. B
opracowane nowe rozwa ania maryjne na maj
i pa dziernik, z wykorzystaniem dorobku my lowego p. ks.
Teofila Herrmanna oraz z cytatami pochodz cymi z nauczania
. Jana Paw a II.
Po kilkudniowej formacji duchowej mogli my podziwia
pi kne górskie krajobrazy podczas zwiedzania okolic Zakopanego: pustelni br. Alberta, Sanktuarium Matki Bo ej Fatimskiej na Krzeptówkach, Sanktuarium OO. Paulinów na Bachledówce oraz Sanktuarium Matki Bo ej Lud mierskiej. Wieczorem trwa y radosne gaw dy przy ognisku zorganizowanym przez miejscowy Apostolat, gra a i piewa a góralska
kapela, siostry szarytki piek y kie baski. Nad naszym pobytem
czuwa niestrudzenie ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski oraz gospodarz miejsca, proboszcz Sanktuarium ks. Mieczys aw Koowski, który opowiedzia nam histori tego uroczego miejsca, obja ni znaczenie symboli i witra y, zach ci do zwiedzania obiektu, do modlitwy przy o tarzach.
Jeste my tu po to, aby si nie wypali – powiedzia ks. Dyrektor. I mia racj . Nie wypalili my si , lecz rozgrzali Bo
i Matczyn mi ci oraz ludzk yczliwo ci . Bogu niech b
dzi ki. Wszystko z Niepokalan !

Z. Miernik, sekretarz RK
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DOROCZNA PIELGRZYMKA
APOSTOLATU MARYJNEGO NA JASN GÓR
Apostolat Maryjny w dniach 22-23 lipca 2011 r. pielgrzymowa na Jasn Gór pod has em: „B cie mi osierni”. Organizatorami uroczysto ci w Cz stochowie byli: ks. Dyrektor
Krajowy AMM Tadeusz Lubelski i AM diecezji gliwickiej z moderator Wies aw Bromer oraz ks. opiekunem diecezjalnym
Zdzis awem li szem.
Uroczysto ci pi tkowe nacechowane by y szczególn ,
modlitewn atmosfer . Mszy w. w Bazylice przewodniczy
ks. Krzysztof Dul ba. Go ciem spotkania w Sali Kordeckiego
by Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Ró cowej ojciec Bogumi
Schab, który w swoim wyst pieniu podkre la wag modlitwy
za Ojczyzn . Zaproponowa wszystkim cz onkom AM w czenie w codzienn modlitw jednej dziesi tki Ró ca tylko w
intencji Ojczyzny. Po spotkaniu wszyscy udali si na Drog
Krzy ow , któr prowadzi a na Cz stochowskich Wa ach grupa AM z Lisowic. Apostolat uczestniczy tak e w Apelu Jasnogórskim, podczas którego rozwa anie poprowadzi Dyrektor
Krajowy ks. Tadeusz Lubelski. Czuwanie nocne od 22.00 do
24.00 prowadzili organizatorzy tegorocznej pielgrzymki wraz
z ks. Zdzis awem li szem, opiekunem diecezji gliwickiej. On
te celebrowa Pasterk i wyg osi homili . Po Pasterce czuwanie nocne pod opiek sióstr szarytek, trwaj ce do godz.
5.00, pi knie prowadzi a m odzie z JMV i Dzieci Maryi.
W sobot od rana trwa w Kaplicy Cudownego Obrazu
piew Godzinek o NP NMP. O godz. 7.00 tradycyjny ju wspólny Ró aniec przy stacjach tajemnic chwalebnych na cz stochowskich b oniach odmawia y grupy pod przewodnictwem
Anny Lipi skiej, przewodnicz cej AM z Sadowa.
36

W sali ks. Kordeckiego wyznaczone osoby przyjmowa y
zg oszenia pielgrzymek i kandydatów do uroczystego przyj cia, sprzedawa y wydawnictwa.
O godz. 10.00 rozpocz o si spotkanie na Szczycie Jasnej
Góry. Pielgrzymów powita Dyrektor Krajowy AMM ks. Tadeusz Lubelski CM. Podzi kowanie i dyplom za d ugoletni praapostolsk z r k ks. Dyrektora otrzyma dotychczasowy
moderator diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Szadkowski. Nominacj na moderatora diecezjalnego AM w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej otrzyma a Janina Barska. wiadectwa aposto ów maryjnych o nadzwyczajnych askach odczyta y Ewa Pruska-Zajdel i Kazimiera Ignacok. Konferencj
(tre zamieszczamy w ca ci w tym numerze „Biuletynu”)
wyg osi ks. bp Gerard Kusz. Nowenn do Matki Bo ej Cudownego Medalika poprowadzi ks. Jerzy Korona.
Modlitwa Anio Pa ski zako czy a przedpo udniowe spotkanie.
Uroczyst Eucharysti o godz. 13.30 celebrowali: g ówny
celebrans ks. bp Gerard Kusz, ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski,
ks. Krzysztof Dul ba oraz ok. 40 kap anów – opiekunów duchowych AM. Homili wyg osi JE ks. bp Gerard Kusz. (Tre
homilii zamie cimy w kolejnym numerze „Biuletynu”). S
liturgiczn pe ni AM z diecezji gliwickiej (Renata Piosek,
Ludmi a Gawron i in.). piewa chór Stowarzyszenia Fary Lublinieckiej pod dyr. mgr Dominiki Sowy. Po homilii przyj to
do AM 115 kandydatów.
Komunii w. udzielali na placu pod Szczytem liczni celebransi. Uroczysto zako czy a si odmówieniem Koronki do
Bo ego Mi osierdzia, któr poprowadzi ks. Jacek Wachowiak.

Na podstawie wpisu sekr. Zofii Miernik
na stronie internetowej AM diecezji radomskiej
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PODZI KOWANIE
Wszystkim tym, którzy z yli na Jasnej Górze ofiary pieni ne, przekazujemy w imieniu Ksi dza Dyrektora Krajowego serdeczne – Bóg zap !
Informujemy jednocze nie, e ofiary te zosta y przeznaczone
na dzia alno statutow i uzupe nienie zaleg ych nale no ci.

NOWO PRZYJ CI CZ ONKOWIE
W 2011 ROKU
Adamiak Alfreda Genowefa
Pi a
Antonik El bieta
Lubaczów
Auklewicz Maria
Bydgoszcz
Babi ska Halina
Kielce
Ba ba Genowefa
Skar ysko K.
Barczy ska Marianna
Antonielów
Bek Wies awa
Supra l
Bi kowska Irena
ód
aszczyk Bronis aw
Wroc aw
Brachaczek El bieta
Mikuszowice
Brzozowska Zofia Skar ysko K.
Bucka Alina
Janaszów
Bukowska Bronis awa Zielona G.
Ceglarek Halina
Sulechów
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Cerkowniak Krystyna Grodków
Cerkowniak Zygmunt Grodków
Cha upka Janina
Wroc aw
Chrust Leokadia
B czków
Domagalska Marianna
Skar ysko K.
Dziaszyk El bieta
Wschowa
Falkiewicz Maria Ewa
Jasie
Filipiak Krystyna
Os. Nowiny B. Zag bie
Furma czyk Krystyna
Gda sk-Suchanino
Gaca Hanna
Bydgoszcz
Ga uch Zygmunt
Pa gi
bska Halina
Janaszów
Gill Gra yna
Bydgoszcz
Go biewska Gra yna
Gda sk

Go uch Stanis awa
Pa gi
Gruszczy ska Leokadia
Warta
Grygorowicz Kazimiera Jadwiga
Szczecinek
Gwizola Barbara
Gniezdziska
Ha acz Halina
ory
Hochel Jadwiga
Salata
Hyb Wanda
Janaszów
Hyska Jerzy
Sopot
Jachowska Barbara
Bydgoszcz
Janicka Gra yna
Bydgoszcz
Jarocka Anna
Bydgoszcz
Jarocki Leszek
Bydgoszcz
Jaros awska Maria Nowogród B.
Karcz Krystyna
Janaszów
cik Barbara
Brzoza
Klamka Anastazja
Tokarnia
os Anna
Nysa
Kocio ek Jan
Zaj czek
Kocio ek Józefa
Zaj czek
Kocka W adys awa
Bydgoszcz
Kocki Adolf
Bydgoszcz
Kos Zofia
Grodków
Kosiarkiewicz Helena
Skar ysko K.
Kosmaczewska Janina Supra l
Kotwica Zenobia diec. kielecka
Kowalczyk Jadwiga W oc awek
Kowalik Zofia
Skar ysko K.
Kowalska Teodozja Warszawa
Krawczak Henryka
Sulechów
Krawczyk Krystyna
Lubliniec
Krempa Anna
ków
Król Ewa
oc awek
Król Jadwiga
Nowogrocholice

Król Stanis awa
Krzywda Alicja
Kuczkowska Aneta
Kudyba Maria
Kurtek Zofia
Legutowska Marianna

Przemy l
Tokarnia
Wroc aw
Lubaczów
Ch ciny
Warszawa

Lewandowska Daniela
Bydgoszcz
ukaszewska Zofia
ód
Majcher Ewa
Warszawa
Maj-Hruby Wanda
Wroc aw
Makowska Stanis awa Wroc aw
Marciniak-Pokrzywa Ma gorzata
Kalisz
Michalska Bogdana
Sopot
Michalska Joanna
Pi a
Miedzichowska Krystyna
ód
Millak Halina
Skar ysko K.
Mleczko Monika
Zielona Góra
Olechnowicz Zofia
Bydgoszcz
Olejnik Helena
Bydgoszcz
Ostrowski Eugeniusz
Raszyn
Pacholska Maria
Jasie
Paczkowska Helena
Przemy l
Paluch Krystyna
Wolica
Pazdan Stanis awa
Jasie
Pierzak Anna
Brzegi
Pomastowska Teresa Drezdenko
Prandzioch Krystyna
Lubliniec
Przybys awska Janina
Kielce
Radecka-Szyszka Krystyna
ory
Rajczak Regina
ód
Rewucka Stefania
Warszawa-Raszyn
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Rook Aniela
Bydgoszcz
Rychlik Jadwiga
Palczewo
Rydygier Boles awa Bydgoszcz
Schwinge Anna
Krupski M yn
Seligowska Helena
Rykoszyn
aby Krystyna
Kaczanów
Sobieszy ska Maria Bydgoszcz
Sojda Henryka
Sandomierz
Sosin El bieta
Miasteczko l.
Stec Józef
Grodków
Stypi ska Barbara
Drezdenko
Szczepaniak Anna
Wroc aw
Szczotka Czes awa
Grodków
Szewara Krystyna Skar ysko K.
Szpakowska Zofia
Bydgoszcz
Szymkiewicz Jolanta Rykoszyn
lewa Teresa
Wolica
wi tek Joanna
Pi a

Toporek Helena
Samsonów Ci e
Tr becki Mieczys aw
Zawise cze
Trybus Aniela
Lubecko
Ulfik Danuta
Lubliniec
Uszakiewicz Tomasz Drezdenko
Walewska Krystyna
ód
Wapi ska Stanis awa Wroc aw
Wierzbowska Anna Bydgoszcz
Wilkutowska Genowefa
ód
Witecka Czes awa
Samsonów-Piechotne
Wykr towicz Janina
Wroc aw
Wzorek Danuta
Skar ysko K.
ak Aniela
ód
ytkiewicz Kazimiera Grodków

Z YCIA WSPÓLNOT AM
JUBILEUSZE
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
Jubileusz 30-lecia Apostolatu Maryjnego
w Nowogrodzie Bobrza skim
Apostolat Maryjny w parafii pw. Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny w Nowogrodzie Bobrza skim za
w 1981 roku ks. prof. Teofil Herrmann. By a to wówczas jedna
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z pierwszych grup parafialnych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Tak d ugoletnim sta em niewiele wspólnot parafialnych
mo e si pochwali . Dlatego pragn li my bardzo, by dzie
jubileuszu by szczególnie uroczysty i wype niony modlitw
dzi kczynn za wszystko dobro, którego do wiadczali my
przez ca e te 30 lat.
Kiedy w „Biuletynie” nr 24 zaproponowany zosta plan
przebiegu uroczysto ci jubileuszowych, rozradowa y si nasze
serca. Najtrudniejsze zadanie przecie to tak zaplanowa
czas, by w tym pi knym dniu nie zabrak o pokarmu duchowego, jakim jest Adoracja Naj wi tszego Sakramentu, liturgia
Mszy w. i konferencja formacyjna. Zaproszenia zosta y wyane do wszystkich wspólnot dzia aj cych na terenie okr gu
zielonogórskiego. Pragn li my te , by w tak uroczystym dla
nas dniu by w ród nas Dyrektor Krajowy ks. Tadeusz Lubelski. Okaza o si jednak, e najdogodniejszy termin (21-22 maja) wybrany przez proboszcza parafii ks. Miros awa Gasa
i moderator okr gu zielonogórskiego, koliduje z innymi uroczysto ciami. Jako swego zast pc Ksi dz Dyrektor wyznaczy
ks. Andrzeja Siemi skiego CM, który znany jest nam wszystkim z pi knych konferencji o mi ci i mi osierdziu wobec
najubo szych duchowo. Uroczysto ci jubileuszowe rozpocz a
Adoracja przed Naj wi tszym Sakramentem, po której obecna przewodnicz ca AM Jolanta Chabraszewska przedstawi a
wszystkim uczestnikom 30-letni histori . Nast pnie ks. Andrzej Siemi ski CM wyg osi konferencj , która na nowo rozpali a nasze serca do ywego apostolstwa w ród ludzi zaniedbanych religijnie, potrzebuj cych wsparcia duchowego i otwarcia
si na dzia anie Niepokalanej. Po konferencji nadszed czas
podzi kowa . Najaktywniejszym aposto kom, które wytrwale prowadzi y w okresie tych 30 lat dzie o aposto owania
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Cudownym Medalikiem, moderator Ma gorzata Daszczyszak
wr czy a dyplomy i ró ce z kamieni szlachetnych, a ks. Miros aw Gas i pierwsza przewodnicz ca Zofia Drozdek otrzymali pami tkowe ryngrafy. O godz. 12.00 modlitwa Anio
Pa ski i Hymn Apostolatu poprzedzi y Msz w. w intencji
dzi kczynnej. Nast pnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na bardzo smaczny obiad, kaw i domowe ciasta.
Sobotni uroczysto zako czy o majowe nabo
stwo
przy figurce NMP.
Homili podczas sobotniej Mszy w. ks. Andrzej Siemi ski
rozpocz Niedziel Maryjn , która przeprowadzona zosta a
w trzech ko cio ach i w kaplicy znajduj cej si w wi zieniu
dla kobiet na terenie parafii. Warto tutaj nadmieni , e koció filialny w Kl pinie jest pod wezwaniem Matki Bo ej Cudownego Medalika i ka dego roku 27 listopada na uroczysto odpustow cz onkowie Apostolatu Maryjnego pielgrzy42

muj 3 km pieszo z Nowogrodu Bobrza skiego, modl c si
„Ró cem Biblijnym”. Od trzech lat w pielgrzymkach uczestnicz tak e inne grupy AM z okr gu zielonogórskiego.
Jubileusz 30-lecia by wielkim prze yciem nie tylko dla
aposto ów, ale tak e dla ca ej wspólnoty parafialnej, a moim
marzeniem jest, by przyniós obfite owoce szczególnie w ród
uwi zionych kobiet.

Ma gorzata Daszczyszak, moderator okr gu Zielona Góra

DIECEZJA BYDGOSKA
Sprawozdanie z jubileuszu 20-lecia
powstania Apostolatu Maryjnego przy parafii
Zmartwychwstania Pa skiego w Bydgoszczy
21 maja 2011 r. w blasku pi knego, s onecznego majowego
dnia wspólnota nasza wy piewa a Niepokalanej Matce Bo ej
Magnificat z wdzi czno ci za opiek przez okres 20 lat dziaalno ci Apostolatu przy parafii Zmartwychwstania Pa skiego
w Bydgoszczy.
Na uroczysto przybyli: Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego – ks. Tadeusz Lubelski, delegacje aposto ów maryjnych z Che mna (diecezja toru ska), Ciechocinka i Piotrkowa
Kujawskiego (diecezja w oc awska), Z otowa (diecezja bydgoska) oraz aposto owie maryjni z bydgoskich parafii w. Wincentego a Paulo i w. Piotra i Paw a. Dla uczczenia tego wielkiego dnia nasz ko ció parafialny przybra od wi tny wygl d.
Uroczysto rozpocz a si o godz. 9.45 wspólnym od piewaniem Hymnu Apostolatu Maryjnego, a nast pnie ks. pro43

boszcz Tadeusz Ristau powita wszystkich przyby ych na nasz
jubileusz. Z kolei moderator diecezjalna Jadwiga Wilk przedstawi a obszerne sprawozdanie z 20-letniej dzia alno ci Apostolatu przy parafii Zmartwychwstania Pa skiego, podkre lac szczególnie trosk aposto ów o ludzi ubogich, chorych,
znajduj cych si w obliczu mierci oraz o osoby zaniedbane
religijnie i moralnie. Kieruj c si najwy szym imperatywem
mi ci, niektóre siostry bra y do r k Cudowny Medalik i z pe nym po wi ceniem odwiedza y w ka dym kwartale Dom Pomocy Spo ecznej, nios c ludziom starszym, pozbawionym
ciep a rodzinnego u miech, rado i nadziej .
Dyrektor Krajowy AMM ks. Tadeusz Lubelski u wietni
nasz jubileusz okoliczno ciowym wyk adem na temat cnoty
agodno ci w uj ciu w. Wincentego a Paulo.
O godz. 12.00 rozpocz a si uroczysta Eucharystia dzi kczynna, której przewodniczy ks. Dyrektor Krajowy, koncelebrowana przez ks. opiekuna duchowego diecezji bydgoskiej,
ks. proboszcza naszej parafii oraz ksi dza reprezentuj cego
przyby ych go ci. S owo Bo e wyg osi ks. Jerzy Basaj – nasz
opiekun duchowy, który w pi knych s owach roztoczy przed
naszymi oczyma wizj idea u Niepokalanej w pe nym Jego
bogactwie. Po homilii nast pi bardzo uroczysty moment
przyj cia do naszego Stowarzyszenia 14 nowych cz onków.
Gdy zako czy a si jubileuszowa Msza w., moderator Jadwiga Wilk z
a serdeczne podzi kowanie ksi om celebruj cym Eucharysti , a diecezjalny opiekun duchowy ks. Jerzy Basaj podzi kowa za wielki dar postawy ycia, modlitwy
i czynu sze ciu aposto om maryjnym, dzia aj cym od samego
pocz tku powstania naszej wspólnoty przy parafii, wr czaj c
im wspania e pami tki. Otrzyma y je: Danuta Didyk, Krystyna
Sójka, Helena Robaczy ska, Jadwiga Wilk, Zdzis awa towska i Bronis awa mujdzin.
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Za 20-letnie przewodniczenie Stowarzyszeniu Cudownego
Medalika Jadwidze Wilk podzi kowa y w imieniu ca ej wspólnoty Helena Robaczy ska i Danuta Didyk. Po oficjalnych uroczysto ciach w sali Domu Parafialnego mia a miejsce wspólna
agapa, która zjednoczy a czcigodnych go ci i naszych aposto ów przy wspólnym stole. W czasie tego biesiadowania
ks. Jerzy Basaj wr czy wszystkim obecnym specjalne pami tki udzia u w naszym uroczystym jubileuszu. Wspólne zdj cie
zako czy o agap , po której w naszym ko ciele parafialnym
odmówili my wspólnie Koronk do Bo ego Mi osierdzia.
Wszystko z Niepokalan !

Jadwiga Wilk, moderator diecezjalna

TRZY JUBILEUSZE W ARCHIDIECEZJI ÓDZKIEJ
15-lecie w parafii MB Fatimskiej
15-lecie w parafii Zes ania Ducha wi tego
10-lecie w parafii NMP Królowej Pokoju
MARYJO, ZAWSZE Z TOB
Archidiecezja ódzka te trzy Jubileusze uczci a 18 czerwca
dniem skupienia i Niedziel Maryjn dnia 19 czerwca 2011 r.
Dzie skupienia odby si w parafii Podwy szenia Krzy a
wi tego w odzi, pod przewodnictwem Dyrektora Krajowego
ks. Tadeusza Lubelskiego CM i opiekuna diecezjalnego ks. Rados awa Paw owskiego CM. Po powitaniu i zapoznaniu si
z porz dkiem dnia udali my si do ko cio a. Modlitwy przed
Naj wi tszym Sakramentem prowadzi opiekun diecezjalny
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ks. Rados aw Paw owski CM. Po b ogos awie stwie Naj wi tszym Sakramentem o 12.00 – Anio Pa ski, po czym rozpocz a si Eucharystia. Na rozpocz cie Hymn Apostolatu Maryjnego i czytania mszalne prowadzi y aposto ki. Po Ewangelii
ks. Dyrektor przyj nowe aposto ki do Apostolatu Maryjnego.
Homili wyg osi ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski CM. Po Eucharystii nast pi piew wi ty Wincenty Patronie nasz… oraz
rozdano Cudowne Medaliki. Pó niej przeszli my na salk na
agap . Przewodnicz ce przedstawi y swoje grupy, s owo do
zebranych wyg osi opiekun diecezjalny ks. Rados aw Paw owski. Drugi cel Apostolatu Maryjnego zreferowa a moderator
Barbara Groblewska. Koronk do Mi osierdzia Bo ego zako czono dzie skupienia.
Dnia 19 czerwca 2011 r. w parafii pw. Zes ania Ducha wi tego, która obchodzi a 15-lecie za enia Apostolatu Maryjnego przez p. Klar Pawlak, odby a si Niedziela Maryjna. Na
wszystkich Mszach w., homili o objawieniach w. Katarzynie
Labouré i Cudownym Medaliku wyg osi ks. Dyrektor Lubelski
oraz opiekun diecezjalny ks. Rados aw Paw owski.
Po ka dej Mszy w. by y rozdawane Cudowne Medaliki.
Osoby, które chcia y wst pi do Apostolatu Maryjnego, zaproszone zosta y na pierwszy wtorek miesi ca na godz. 8.00. Tego dnia wieczorem po Mszy w. zosta y rozdane deklaracje
i Cudowne Medaliki.

Barbara Groblewska, moderator archidiecezji ódzkiej
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20-LECIE AM W KALISZU
Dzie 25 czerwca 2011 r. by dla naszej wspólnoty Apostolatu Maryjnego przy Sanktuarium w. Józefa w Kaliszu bardzo
radosny. Obchodzili my XX Jubileusz naszego powstania.
Przyby o oko o 70 zaanga owanych czynnie cz onków ró nych
wspólnot.
Uroczysto przebieg a zgodnie z wcze niej uzgodnionym
programem. W czasie Mszy w. ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski
po wi ci chor giew – dar naszej grupy Apostolatu Cudownego Medalika. Ks. pra at Jacek Plota oraz nasz opiekun ks. Tomasz P óciennik spe nili wszystko, co by o konieczne, aby
obecni na tej niezwyk ej uroczysto ci byli ugoszczeni i pe ni
rado ci duchowej.
Uroczysto pozostawi a w naszych sercach niezatarte mi e
wspomnienia. Dzi kujemy ks. Tadeuszowi Lubelskiemu CM –
Krajowemu Dyrektorowi Apostolatu Maryjnego, za konferencj po wi con agodno ci jako cnocie apostolskiej, któr b dziemy stara si wpaja w nasze ycie.
Dzi kujemy za wszelki trud ks. Dyrektorowi oraz wszystkim obecnym kap anom, szczególnie opiekunowi diecezjalnemu ks. pra atowi Józefowi Kwiatkowskiemu, ks. pra atowi
Paw owi Kod ubajowi, ks. Stanis awowi Tofilowi, ks. Miko ajowi B dzieszakowi, a tak e naszemu opiekunowi Tomaszowi
óciennikowi i ks. kustoszowi Jackowi Plocie. Z ca ego serca
dzi kuj wszyscy cz onkowie Apostolatu Maryjnego.
Dzi ki ks. ukaszowi Przyby a – za co mu równie bardzo
dzi kujemy – mo emy relacj z naszej uroczysto ci obejrze
w Internecie na stronie: www.swietyjozef.kalisz.pl w dziale
Aktualno ci. Bóg zap !
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Historia i podzi kowania
Przez Maryj Niepokalan Jezus przyszed do nas. Przez Maryj pragniemy i do niego. Dlatego, Najdostojniejsza Królowo
Nieba i Ziemi, cz onkowie wspólnot Apostolatu Cudownego
Medalika wraz z opiekunami z ca ej naszej diecezji kaliskiej
przybyli, aby dzieli z nami rado prze ytych 20 lat pod bokiem najgodniejszego naszego wspólnego patrona – w. Józefa.
Maryjo, nasza Duchowa Matko, jak Ci dzi kowa za aski,
które wypraszasz u swego Syna dla nas tu wszystkich obecnych. Tworzymy przecie jedn rodzin . Jeste my pewni, e
wszystko o nas wiesz, szczególnie, e nie zawsze robimy to, co
Pan Jezus nam powie. Dlatego te d wigamy ci ar swoich
przewinie .
Matko Chrystusa, jeste nasz drog , po której pragniemy
kroczy do Twego Syna i pami ta o tym, e najsilniejszym
eniem Twoim jest czy nas z Jezusem Chrystusem, Twoim Synem.
Dzi kujemy, Matko Niepokalana, za drogiego nam wszystkim ks. Tadeusza Lubelskiego CM, Dyrektora Krajowego Apostolatu, który jest po ród nas. Dzi kujemy za wszystkich obecnych i nieobecnych kap anów, naszych opiekunów, którzy nie
szcz dz si i trudu, aby nam przybli
s owa Ewangelii na
ka dym naszym comiesi cznym spotkaniu.
Pragn równie podzi kowa w imieniu wszystkich ks. praatowi Boles awowi Stefaniakowi za to, e jako pierwszy
w naszej diecezji przyj wspólnot Apostolatu Maryjnego. By
on przez 15 lat opiekunem diecezjalnym, a przy jego pomocy
Józefa Kujawa piastowa a funkcj moderatora diecezjalnego.
Zawsze z tego powodu si cieszy a. Od tej wspólnoty wszystko
si zacz o. Dzi ki staraniom p. ks. kustosza Lucjana Andrzejczaka dn. 21 wrze nia 1991 r. powsta a wspólnota przy parafii
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w. Józefa. Przewodnicz cym zosta wybrany Wac aw Kosiorek,
a zast pc Teresa Rz d. Opiekunem by ks. kustosz Lucjan Andrzejczak. Nast pna wspólnota powsta a ju miesi c pó niej
na Majkowie. Opiekunem tej wspólnoty jest po dzie dzisiejszy ks. pra at Pawe Kod ubaj, a pierwsz jej przewodnicz
by a p. Gra yna Stefaniak. Pozosta e, powsta e nieco pó niej
wspólnoty, to: Kokanin, Che mce, Iwanowice, Opatrzno ci Boej, Piotra i Paw a. Wszystkie te wspólnoty to zebrany plon p.
ks. Dyrektora Teofila Herrmanna oraz moderator Józefy Kujawy.
Nowe dwie wspólnoty: Winiary i Ostrów Wlkp. rozpocz y
ju dzia alno przy staraniach nowego Dyrektora ks. Tadeusza
Lubelskiego i nowej, nominowanej w 2008 roku, moderator
Haliny Militowskiej z Iwanowic.
Obecnie opiekunem diecezji kaliskiej jest ks. pra at Kwiatkowski z Che mc, który wspaniale wzbogaca modlitw i piewem pielgrzymki jad ce na Jasn Gór z parafii w. Józefa.
Nigdy nam tej pos ugi jeszcze nie odmówi i bardzo mu za to
dzi kujemy.
Nasz Jubileusz po czyli my ze wspólnot AM z Majkowa,
której przewodnictwo po p. Gra ynie Stefaniak przej a Janina Ratajczyk. Jak wspomnia am, wspólnota ta powsta a tylko
miesi c pó niej po naszej. Dzi kujemy przy tym ks. kustoszowi
Bazyliki w. Józefa, Jackowi Plocie, za pomoc w organizacji tego Jubileuszu 20-lecia.
Nasza wspólnota przez rok by a pod troskliw opiek
ks. kustosza Lucjana Andrzejczaka. Cieszy si , gdy ca a grupa
gromadzi a si przy o tarzu podczas Mszy w., w której bralimy czynny udzia . Ze p. Gra yn i innymi siostrami przeprowadzili my kwest dla ubogich w parafiach: Pami cin, D be,
Kamie . Przekaza am wtedy zebrane pieni dze siostrze Maurze, prowadz cej sto ówk dla ubogich. Odwiedzali my tak e
w naszym szpitalu ludzi samotnych. Ze wspomnian Gra yn
49

najd ej chodzi am do Zak adów Karnych w Kaliszu. Owoce
tego aposto owania opisa am w kronice. Po trzech latach gorliwej s by dla skazanych Gra yna zosta a zwolniona za miaobron krzy y w salach Zak adu Karnego. Mnie uda o si
ewangelizowa w Zak adzie Karnym przez 10 lat.
p. ks. kustosz Lucjan Andrzejczak po roku powierzy opienad nami ks. W odzimierzowi Guzikowi, a po dwóch latach
diakonowi Wójcikowi. Nast pnymi naszymi opiekunami byli:
ks. Jab ski, ks. Rajmund Gruszka i ks. S awomir Kostrzewa.
W 2002 r. odszed do Pana nasz kustosz Lucjan Andrzejczak,
którego egnali my z wielkim alem. Cze jego pami ci.
Nowym kustoszem zosta powo any ks. pra at Jacek Plota.
Od wrze nia 2002 r. ks. kustosz powierzy nas pod opiek
ks. Robertowi Lewandowskiemu. Mile wspominamy wspólny
z nim wyjazd autokarem do Poznania na M
Pa sk oraz
wyjazdy do Iwanowic. Ks. Jaros aw Pow ska to drugi opiekun
przydzielony nam przez ks. kustosza Jacka Plot . Rozpocz on
z nami w ka
pierwsz sobot miesi ca odmawianie Ró ca z 15 minutami rozwa . Obecnym naszym opiekunem jest
ks. Tomasz P óciennik. Od roku w ka dy drugi czwartek miesi ca u ojców jezuitów odmawiamy przez dwie godziny „Jerycho Ró cowe”. Bior w nim udzia wszystkie wspólnoty. Zainicjowa Jerycho obecnie by y europose Witold Tomczak.
Wiele mo na by opisa czynów, które z potrzeby serca podejmiemy, ale ladem w. Wojciecha robimy je po cichu, aby
nie straci u Pana zap aty.

Kalisz, 25 czerwca 2011 r.
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Teresa Rz d, przewodnicz ca
Apostolatu Cudownego Medalika
przy Bazylice w. Józefa w Kaliszu

NIEDZIELA MARYJNA W GDA SKU-OLIWIE
Dnia 8 maja 2011 roku w katedrze w Gda sku-Oliwie odbya sie Niedziela Maryjna. Podczas Mszy w. homilie g osili
ks. Dyrektor Krajowy AM oraz opiekun diecezjalny ks. pra at
Stanis aw ada. W przepi knej gotyckiej trzynawowej bazylice
tysi ce wiernych i turystów z ró nych stron Polski, tak e z zagranicy, us ysza o o Cudownym Medaliku, który od przesz o
180 lat dzia a z wielk si i moc . Mieli te mo liwo poznania objawie w Pary u jak i ich g bok tre teologiczn , któobrazowa a równie wystawa prac p. Ireneusza Chmurzy skiego. Po ka dej Mszy w. aposto ki rozdawa y Cudowne Medaliki oraz foldery informacyjne. Ludzie przyjmowali ten dar
z wielkim wzruszeniem i wiar . Owocem Niedzieli Maryjnej by
równie wzrost liczebny tutejszego Apostolatu Maryjnego.
Grupa poszerzy a sie o 15 osób. To by a wyj tkowa niedziela,
która zaowocowa a ask otwarcia si na mi
Boga i macierzy sk opiek Matki Bo ej. Wszystko z Niepokalan !

Maria Górska, moderator diecezjalny

POEZJA
MOJE WSPOMNIENIE
Ks. prof. Teofil Herrmann – na VIII rocznic mierci
przypadaj
na dzie 9 wrze nia 2011 r.
S wspomnienia sercu drogie,
Gdzie dobre uczynki nie maj ko ca,
A cz owiek z nich si czerpie
Jak promie ze wschodz cego s ca.
Dzi ksi dz Teofil Herrmann w mej pami ci,
Kap an na ka de wezwanie-potrzeb .
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Wci pogodny, u miechni ty, yczliwy,
Taki, co to czy ludzi z Niebem.
Wi c wspomnienia o nim czu e, ciep e,
Pe ne podziwu, uznania i pragnienia,
Aby nauki i ca a jego twórczo
y
W sercach i by y niezapomniane.
Bo to kap an wielkiej wiary,
Ka de s owo szczere, zawsze w prawdzie.
Mawia „kto dostrzega potrzeby bli nich,
Swoje szcz cie zawsze znajdzie”.
Dobre czyny nie zawodz ,
S jako niebia skie cienie,
Co znajduj rado , spokój,
Poprzez czyste swe sumienie.
Pisz o nim dzi ze smutkiem,
Gdy brak nam jego obecno ci.
Wielki czciciel Maryi Cudownego Medalika
Pe en trosk i g bokiej yczliwo ci
Jednoczy nas, umacnia wokó siebie,
By my zd ali apostolskim krokiem,
By ka dy czyn by Bogu i Maryi mi y,
Pod Jego czu ym i ojcowskim okiem.
Posta niezwyk a, sprawiedliwa
Posta czu a, wiar pe na,
Posta niezapomniana – do ko ca
Bogu, Maryi i cz owiekowi wierna.
Dzi wspomnienie i zaduma;
Drogi Ksi e Profesorze, Ty
Ju przy Bogu i Maryi w Niebie –
Najwspanialszy, niezapomniany nauczycielu i wzorze.
Aposto ka Jadwiga Lewandowska, autorka tomików poezji:
„Ku chwale Bogu i Ojczy nie” i „ Bli ej Nieba”
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Jest jedna Matka, która kocha bez granic
Przygarnia dzieci dobre i z e
Nikogo samotnie nie pozostawi
Ona ka demu pomóc chce.
Owoc ywota trzyma na r ce
Male kie Dzieci – Króla
A Syn spogl da na Matki serce
I krzy do siebie przytula.
On wie, e matka go nie zawiedzie
Pójdzie z Nim drog krzy ow
My te J pro my niech z nami b dzie
Gdy wyruszymy t drog .
Joanna P k

SERWIS ORRK
Biuletyn Liderów i Asystentów Ruchów oraz Stowarzysze Katolickich
Warszawa
czerwiec 2011
Numer 17

Papieska Rada ds. wieckich ma now stron internetow
Papieska Rada ds. wieckich uruchomi a now stron internetow : www.laici.va.Okazj do jej otwarcia by a niedawna beatyfikacja Jana Paw a II. Nowa strona prowadzona jest po angielsku,
osku, hiszpa sku i francusku. Oferuje ona szeroki wybór wiadomo ci, materia ów i dokumentów, ukazuj cych dzia alno
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i inicjatywy Rady. Chodzi zw aszcza o teksty, s
ce pog bieniu
spraw zwi zanych z miejscem wieckich w Ko ciele i wiecie. S
ród nich dane o nowych ruchach i stowarzyszeniach osób
wieckich w Ko ciele, zwi zane z nimi programy, jak równie
o ksi kach, wydanych przez ten urz d watyka ski.

Z KRONIKI

OBNEJ

Klara Pawlak – pierwsza moderator AM
w archidiecezji ódzkiej
Moderator Honorowa, zmar a dnia 26 czerwca 2011 r.
p. Klara Pawlak by a wspó za ycielk pierwszej grupy
Apostolatu Maryjnego w archidiecezji ódzkiej, któr w parafii
pw. NMP Ró cowej w Pabianicach powo
p. ks. Teofil
Herrmann w dniu 27 listopada 1983 r. Nast pnie w odzi
z inicjatywy p. Klary powsta o 5 grup: w par. pw. Podwy szenia Krzy a w. (istnieje 24 lata), w par. w. Mateusza Ewangelisty (17 lat), w par. MB Fatimskiej i pw. Zes ania Ducha wi tego (15 lat), w par. NMP Królowej Pokoju (10 lat).
Moderator honorowa p. Klara Pawlak, gorliwa aposto ka,
funkcj moderatora diecezjalnego pe ni a do ko ca 2007 r.
By a osob wyrozumia , skromn , pomaga a ka demu potrzebuj cemu pomocy duchowej czy materialnej. Zaanga owana by a równie we wspó prac z CARITAS, ci le zwi zana
od lat z sanktuarium w Licheniu, gdzie przekazywa a intencje
i ofiary od ódzkich grup.
Organizowa a pielgrzymki uczestnicz c w nich przez 27 lat.
By a schorowana i cierpi ca. Zmar a w samotno ci i ciszy.
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W uroczysto ci pogrzebowej uczestniczy o czterech kap anów: ks. proboszcz NMP Królowej Pokoju, ks. proboszcz z parafii Zes ania Ducha wi tego, z parafii Podwy szenia Krzy a
w. oraz opiekun diecezjalny AMM ks. Rados aw Paw owski
CM. Po modlitwach od piewano Hymn Apostolatu Maryjnego.
egnaj, Klaro. Pozostaniesz z nami na zawsze.
egna Ci du e grono aposto ek. Wstawiaj si za nami
u NIEPOKALANEJ CUDOWNEGO MEDALIKA.

Barbara Groblewska, moderator archidiecezji ódzkiej

W promieniach wi to ci
W wieku 80 lat odesz a do Pana 17 lutego 2011 roku aposto ka maryjna Anna Zofia Seferynowicz. Sz a przez ycie cicho, spokojnie; zapracowana, rozmodlona, wierna raz danym
przyrzeczeniom. Nigdy nie narzeka a, cho ycie nie szcz dzio jej krzy y i trosk. Z szacunkiem i wdzi czno ci mówi a
o kap anach, modli a si za nich za ycia i po ich mierci. Kocha a Boga, Maryj i ludzi. Nigdy o nikim nie mówi a le. Nie
plotkowa a. Wczesnym rankiem bieg a co dzie na Msz w.,
a przed godz. 15.00 odmawia a w ko ciele Koronk do Bo ego Mi osierdzia, najpierw w grupie, a potem sama, gdy inni
nie wytrwali. Kilkana cie razy sz a co roku pieszo na Jasn
Gór ; je dzi a na pielgrzymki z Apostolatem Maryjnym, do
którego nale a przez 18 lat. Rzadko opuszcza a spotkania
miesi czne grupy. Z rado ci odmawia a Ró aniec, dzieli a si
lektur wydawnictw z s siadami. Pierwsza nauczy a si modlitwy do Niepokalanej Cudownego Medalika i w cza a j do
wspólnotowej modlitwy ró cowej w ko ciele. Bezinteresownie pomaga a ludziom w ró nych potrzebach. Ostatnie
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spotkanie op atkowe AM wspomina a z rado ci i wdzi cznoci . Promieniowa a optymizmem, zachwyca a pokornym przyjmowaniem kolejnych yciowych krzy y. Bo a rado – jak rzeka wyp ywa a z jej serca i rozlewa a si wokó . Potrafi a dzieli
si mi ci z najbli szymi i z obcymi. Dzi , gdy nie ma jej
ród nas, my : jak e pi knie
a, karmi c si Bogiem co
dzie , a jednocze nie d wigaj c krzy trosk i niedostatku. Mimo to by a szcz liwa. Zwyczajna, pi kna, prosta wi to ,
godna na ladowania. Wieczny odpoczynek racz jej da , Panie…

Zofia Miernik, W chock

W sobot Wielkiego Tygodnia, dnia 23 kwietnia 2011 r. odesz a do Domu Pana Krystyna Ciesielska aposto ka maryjna
z parafii Wniebowzi cia NMP w Nowogrodzie Bobrza skim.
p. Krystyna znana w ród aposto ów i pielgrzymów okr gu
zielonogórskiego jako – „Krysia z gitar ” – w szeregi Apostolatu Maryjnego zosta a uroczy cie przyj ta w 2000 r. w Kaplicy
NMP Niepokalanej Cudownego Medalika w Warszawie na
Radnej. Swoj gr na gitarze i piewem sprawia a, e pielgrzymowanie z jej udzia em by o weselsze i pe niejsze. p. Krystyna
Ciesielska, by a osob pe
pokory i mi ci, w ycie religijne
parafii anga owa a si na miar swoich zdrowotnych mo liwo ci a obowi zki apostolskie wype nia a wzorowo. Chorowaa d ugo i bardzo cierpia a szczególnie w Wielkim Tygodniu, ale
te cierpienia zawsze ofiarowywa a Panu Bogu. Mia a 67 lat.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

Jolanta Chabraszewska, przewodnicz ca AM
w Nowogrodzie Bobrza skim
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Dnia 19 lipca 2011 r. zmar a Anna Zgliczy ska – honorowa
przewodnicz ca AMM z parafii w. Mateusza Ewangelisty
w odzi. Funkcje przewodnicz cej pe ni a w latach 1996-2007.
p. Ania by a gorliw aposto . Mo na do niej si by o zwróci w ka dej trudnej sprawie.
By a wyrozumia a, skromna, ka dego mog a pocieszy , dla
ka dego mia a dobre s owo.
By a równie zaanga owana w ywym Ró cu gdzie pe ni a funkcje przewodnicz cej wszystkich grup. Zmog a j powa na choroba.
Aniu, chocia ciebie nie ma w ród nas, ale zawsze jeste
i b dziesz w naszej wdzi cznej pami ci.

Barbara Groblewska, moderator archidiecezji ódzkiej

W dniu 11 czerwca odesz a do Pana Eufemia P atek, która
wst pi a do Apostolatu Maryjnego w 1998 r. Cechowa a j
skromno , dobro , cierpliwo , szczególnie przy opiece nad
ci ko chorymi. To by jej sposób aposto owania.
W tym te miesi cu, dn. 3 czerwca 2011 r., z tego samego
Apostolatu z Pruszcza Gda skiego, zosta a powo ana do Pana
Regina Dowbieszko, która przynale a do Apostolatu Maryjnego od 1999 r. Przez ostatnie lata, gdy podupad a na zdrowiu, swoje cierpienia ofiarowa a Bogu.
Wszystko z Niepokalan !

Maria Górska, moderator diecezji gda skiej
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Archidiecezja warszawska
Dnia 18 sierpnia 2011 r. po d ugiej i ci kiej chorobie zmar
w wieku 63 lat aposto maryjny Józef Janowicz, gorliwy czciciel Niepokalanej Cudownego Medalika, inicjator za enia
grupy Apostolatu Maryjnego w par. pw. b . Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, gdzie by pierwszym przewodnicz cym. Jego dzia alno apostolska obejmowa a równie par.
pw. w. Katarzyny Siene skiej w Warszawie na S ewiu. egnali go aposto owie z grup warszawskich i podwarszawskich. Wszystko z Niepokalan , drogi bracie Józefie!

OG OSZENIA
PA DZIERNIKOWY RÓ ANIEC
W INTENCJI OJCZYZNY
Zwyci stwo, gdy przyjdzie, b dzie zwyci stwem b ogoawionej Maryi Dziewicy. Z ró cem w r ku módlcie si
o zwyci stwo Matki Naj wi tszej (kard. A. Hlond).
Jasnogórska Rodzina Ró
cowa wzywa spo ecze stwo
polskie do podj cia Krucjaty Modlitwy za Ojczyzn , aby na
wzór spo ecze stwa w gierskiego odmawia codzienny Róaniec w intencji swojej Ojczyzny. AM, podejmuj c pa dziernikow nieustaj
modlitw ró
cow w cza si do Krucjaty, do czaj c na sta e jeszcze jedn intencj : za Ojczyzn .
(Materia y na ten temat w nast pnym numerze).
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Podzia ró
1. pa
2. pa
3. pa
4. pa
5. pa

dziernika
dziernika
dziernika
dziernika
dziernika

6. pa dziernika
7. pa dziernika
8. pa dziernika
9. pa dziernika
10. pa dziernika
11. pa dziernika
12. pa dziernika
13. pa dziernika
14. pa dziernika
15. pa dziernika
16. pa dziernika
17. pa dziernika
18. pa dziernika
19. pa dziernika
20. pa dziernika
21. pa
22. pa
23. pa
24. pa
25. pa
26. pa
27. pa

dziernika
dziernika
dziernika
dziernika
dziernika
dziernika
dziernika

ca na dni miesi ca i diecezje:
– okr g gorzowski – pó noc
– okr g gorzowski – po udnie
– okr g zielonogórski
– okr g g ogowski
– diecezje bia ostocka, drohiczy ska,
elbl ska
– diecezja bielsko- ywiecka
– diecezja bielsko- ywiecka
– diecezja bielsko- ywiecka
– diecezja w oc awska
– diecezja gnie nie ska
– diecezja gda ska
– diecezja gliwicka
– diecezja bydgoska
– diecezja kaliska
– diecezja pozna ska
– diecezja katowicka
– Kielce – grupy miejskie
– diecezja kielecka
– diecezja kielecka
– diecezje koszali sko-ko obrzeska,
szczeci sko-kamie ska
– diecezja lubelska
– diecezje opolska, widnicka
– diecezje p ocka, om ska, siedlecka
– diecezje wroc awska, legnicka
– diecezja ódzka
– diecezje radomska, rzeszowska
– diecezje sandomierska, sosnowiecka,
tarnowska (+Mielec)
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28. pa dziernika – diecezja toru ska (Che mno)
29. pa dziernika – diecezje zamojsko-lubaczowska,
przemyska
30. pa dziernika – diecezje warszawska,
warszawsko-praska, owicka
31. pa dziernika – diecezja krakowska, Zakopane-Olcza

UWAGA!
W zwi zku z dokonanym w 2005 r. przeniesieniem Centrali Apostolatu Maryjnego do Zakopanego-Olczy zamówienia
prosimy sk ada do s. Stanis awy: tel. 18 201 19 05 ton 15.
Wysy ka materia ów odbywa si b dzie tylko dwa razy w miesi cu ok. 10 i 20 dnia miesi ca.
Telefony w godzinach pracy:
– Kraków WITKM – p. Barbara (ksi gowo ),
tel. 12 422 88 77 ton 222;
– Sanktuarium NMP Objawiaj cej Cudowny Medalik,
Osiedle Piszczory 13, 34-502 Zakopane-Olcza,
tel. 18 201 19 05, fax 18 201 19 05 ton 22;
@: parafia@misjonarze-zakopane.org,
www.misjonarze-zakopane.org
– tel. do ks. kustosza: 18 201 19 05 ton 13;
– zast pca Dyrektora Krajowego ks. Jacek Wachowiak:
18 206 45 42.
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Nowo przyjmowani podczas lubowania

WIADECTWA
NADZWYCZAJNE WYDARZENIA DZIEJ CE SI
ZA PRZYCZYN NIEPOKALANEJ CUDOWNEGO MEDALIKA
Matko Bo a, Królowo nasza, która patrzysz z mi ci na
swoje dzieci, spogl dasz na nie z tak wielu wizerunków s ycych askami. Zwraca si do Ciebie aposto ka maryjna Urszula z Lubli ca, aby uwielbi Ci za aski otrzymane przez
po rednictwo Matki Boskiej Cz stochowskiej.
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Oto jej relacja:
Nazywam si Urszula Miko ajczyk, jestem aposto
maryjn od 1994 r. przy parafii w. Miko aja w Lubli cu. Moim
pragnieniem jest przedstawienie wielkiej aski, jakiej doznaam od Matki Bo ej Jasnogórskiej w dniu Jej wi ta.
W 1987 r. uda am si z pielgrzymk z par. pw. w. Miko aja w Lubli cu do W och. Po ca odziennym zwiedzaniu Rzymu
udali my si na Msz w. do Domu Generalnego Ksi y Salwatorianów. Po uczestnictwie we Mszy w. pod yli my do
autokaru stoj cego po przeciwnej stronie Via della Conzilacione. Nagle zza stoj cego autobusu wyjecha z du szybko ci motocyklista. Kierowca uderzy we mnie z wielk si .
Od dotkliwego najechania upad am na jezdni doznaj c
wstrz su mózgu, z amania nosa, skomplikowanego z amania
kolana lewej nogi. Dzi ki pomocy osób duchownych karetka
zawioz a mnie do szpitala Santo Spirito w Rzymie. Po dokonaniu bada i interwencji Ojca w. Jana Paw a II znalaz am
si w Klinice Gemelli. Najpierw dok adnie mnie zbadano.
Wyznaczono dat operacji na dzie 26 VIII tj. w wi to Matki Bo ej Cz stochowskiej.
Bardzo interesuj
dla mnie spraw by fakt, i w sali,
w której le am, wisia na cianie naprzeciwko mojego
ka wizerunek Matki Bo ej Jasnogórskiej. (…) Podczas modlitwy, w dniu operacji nogi, otrzyma am od Maryi duchow
pociech , któr mo na by przekaza s owami: Nie martw si ,
wszystko b dzie dobrze. Poczyta am to sobie za wielk ask
yn
od Maryi. Matka Bo a uwolni a mnie od l ku, strachu i niepokoju przed operacj . Przenikn a moj dusz macierzy sk mi ci , rado ci i ukojeniem. Z wielk wiar
i ufno ci w Matczyn mi
podda am si operacji. Pe na
zawierzenia Maryi wprowadzi am na sal operacyjn optymizm i mi y nastrój. Lekarze zdziwieni byli moj pogod du62

cha. Moja rekonwalescencja przebieg a pomy lnie. Nieustannie dzi kuj Matce Bo ej Jasnogórskiej za szcz liwy
powrót do zdrowia.

Wierna czcicielka Urszula Miko ajczyk

Sierpniowe rekolekcje w Zakopanem uskrzydli y mnie.
Wraca am do domu z radosnym sercem, z nadziej , e uda
si co zmieni na lepsze w wegetuj cej grupie parafialnej.
Wspó uczestniczki podró y te dzieli y si radosnymi wspomnieniami. Dzi kuj c Panu Bogu i Niepokalanej za bezmiar
ask, odmówi my trzy cz ci Ró ca w., Anio Pa ski,
Koronk do Bo ego Mi osierdzia, a potem w asne modlitwy.
Jedn z intencji by a bezpieczna podró do domu. Oko o
70 km od celu podró y zatrzymali my si na stacji benzynowej. To mia by krótki postój. Zanim wróci y kole anki,
wyj am kanapki i usiad am na przednim siedzeniu samochodu. Drzwi by y otwarte. Naraz pojawi si kierowca. By
wyra nie zdenerwowany, mo e nawet zm czony czy zamylony. Nie ogl daj c si w moj stron , usiad za kierownic ,
wykona ostry skr t w lewo i zaparkowa na parkingu… ju
beze mnie. Wypad am z samochodu i razem z kanapkami
i torb leg am jak placek na betonie. Ostry ból przeszy rami i mi nie tu owia. Wycisn zy z oczu. Zacisn am z by.
Kierowca oniemia . Wybieg z samochodu. Wzywa pogotowie? – zapyta . Ruszy am r
– nie z amana. Pod wign
mnie. Mog am stan na nogi. Bogu dzi ki, e to tylko st uczenie. Z pomoc wróci am do samochodu. Kierowca znalaz
„Tramal”. Po kn am. Ból nieco z agodnia . Wspó uczestniczka podró y rozpocz a Koronk do Siedmiu Ran Chrystusa.
63

czy am si do modlitwy. Dotarli my do celu. Cierpienia
zwi zane z dotkliwym upadkiem jeszcze trwaj . Ofiarowaam je w intencji nawrócenia kierowcy. Nieustannie dzi kuj
Panu Bogu i Niepokalanej oraz Anio owi Stró owi za dowiadczenie, które uratowawszy mnie od mierci i kalectwa,
wyzwoli o w sercu pok ady wi kszej mi ci. Nie uda a si
szatanowi „zemsta” za rekolekcje. Niepokalana zdepta a
ow w a.

[eM Zet.]

Wyprawa do Pustelni w. Brata Alberta
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CENNIK
Podr cznik AMM (trzy tomy)

– 36 z w oprawie mi kkiej
– 45 z w oprawie twardej

Przewodnik
–5z
Statut
– 0,5 z
Kwartalnik
– 3,5 z
Promienie Po redniczki ask: roczniki archiwalne 2000
O apostolstwie wieckich
Tajemnica Maryi (rozwa ania)
Refleksje na miesi c maj
Modlitewnik
Ró aniec biblijny
Jak Ci, Maryjo, dzi kowa ? – modlitewnik
Nowenna

–1z
–5z
–7z
–5z
– 12 z
–5z
–5z
–2z

CENY MEDALIKÓW
Medaliki aluminiowe
– ma e: 12 groszy, du e: 50 groszy
Medaliki
te ma e
– 15 groszy
Medaliki srebrne – w zale no ci od wielko ci
–4z,6z
Medaliki posrebrzane (dwie wielko ci)
– 20 i 30 groszy
Medaliki niklowane (dwie wielko ci)
– 20-35 groszy
Medaliki niebieskie zatapiane („ ezka”), 2 rodzaje
– 70 i 90 groszy
Du y medal
–8z
Oznaka logo AMM
–5z
Breloki
–1z

FOLDERY
ABC Cudownego Medalika
No cie Cudowny Medalik (dla ksi y)
Stowarzyszenie Cudownego Medalika
Pami tka przyj cia Cudownego Medalika
Modlitwa dzieci za dzieci
„Tylko Bóg”
Dla m odzie y

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

Awers i rewers Cudownego Medalika (foliowane)
– komplet 28 z
Ryngrafy
– 45 z i 55 z
Ryngrafy nowe z grawerowanym rewersem Cud. Medalika
– 100 z
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