SŁOWO DYREKTORA
KRAJOWEGO
Warszawa, 2014 r.
Drodzy Czciciele Niepokalanej,
Kiedy piszę te słowa ciągle jesteśmy pod wrażeniem tego, co
się dzieje na Ukrainie. Posłuszni
zachęcie naszych Pasterzy miejmy Ukrainę „w sercu”, w naszej modlitwie i ofiarach. Przeżywany okres Wielkiego Postu
jest okazją, aby część naszych wyrzeczeń i umartwień złożyć
przed Bogiem w intencji zwycięstwa dobra za naszą wschodnią granicą oraz pokoju w Europie i na świecie.
Wielki Post to nie tylko praca duchowa, wewnętrzna, odważne zmaganie się z naszymi wadami i zniewoleniami. To
czas naszego apostolstwa. Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium przypomniał, że życie
chrześcijanina nie polega jedynie na duchowej więzi z Bogiem. Na potwierdzenie tych słów powołał się na dokument
Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, który głosi, że: „życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji
i pośród wygód. Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości
życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją głoszenie życia innym” (EG, 10).
Piękny, wymowny tekst. Nie wystarczy modlitwa, udział
w nabożeństwach wielkopostnych, rekolekcjach. Potrzeba zaangażowania wobec bliźniego.
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My, członkowie Apostolatu Maryjnego, wiemy o tym dobrze, przypomina nam o tym choćby Statut. Dziękuję Wam za
każdą formę Waszego apostolstwa, każdą modlitwę, gest
i czyn, które są świadectwem dojrzałej wiary.
Chciałbym zaproponować Wam pewną formę apostolatu,
która wydaje się być również ważną. Jak wiadomo, w listopadzie wydano książkę Świadectwa nadzwyczajnych łask otrzymanych przez pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do
jej wydania. Wdzięczność wynika również z faktu, że ta książka jest również narzędziem ewangelizacyjnym. Cieszą mnie
opinie ludzi, którzy ją przeczytali i umocnili swoją miłość do
Boga i Niepokalanej. Zastanówmy się, na ile my możemy się
włączyć w głoszenie orędzia Maryi właśnie przez rozdawanie
tej książki. Tyle jest różnych okazji – urodziny, imieniny, rocznice ślubu, święta. Zdarza się, że martwimy się co kupić,
z czym przyjść, jaki zrobić prezent. Ta książka to piękny dar
i proste świadectwo o tym, czym sami żyjemy, dar, który staje
się także narzędziem ewangelizacyjnym.
W ramach naszej formacji zakończyliśmy w ubiegłym roku
omawianie cnót misjonarskich. Niech nowy rok kalendarzowy
będzie dla nas okazją do podjęcia refleksji nad cnotą radości.
Zachęca nas do niej sam papież, chociażby we wspomnianej
adhortacji – Evangelii Gaudium – Radość Ewangelii. Franciszek pisze: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie
tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają,
żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku,
od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem
radość zawsze rodzi się i odradza” (EG, 1). I jeszcze jeden
cytat – z dokumentu Pawła VI Evangelii Nuntiandi, na którą
powołuje się papież Franciszek: „...ewangelizator nie powi4

nien mieć nieustannie grobowej miny. (…) Oby świat współczesny, poszukujący czy to w trwodze, czy w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług
Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem, od tych, co
pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chrystusa” (EG, 10).
Jaka jest moja radość? Gdzie jest jej źródło? W jaki sposób dzielę się z innymi swoją wiarą? Niech wzorem będzie
dla nas Maryja. Jej Magnificat to radość wiary, to szczęście
płynące z bliskości Boga, to zapał, by innym z radością nieść
płomień wiary i zapalać ją w sercach.
A co słychać na naszym „centralnym podwórku” przy
ul. Radnej? Można powiedzieć, że coraz bardziej Radna to
„nasz Dom” nie tylko z nazwy. Jest tu wyjątkowa atmosfera
i pewność, że najważniejszą Gospodynią Domu jest Niepokalana. W związku z pewnymi zmianami czekającymi nasz Dom,
pojawią się nowe możliwości i dla Apostolatu. Staramy się,
aby „centrala” działała sprawnie, w czym zasługa szczególnie
pani Janiny i wszystkich ją wspomagających. Na Nowennie
wierna grupa uczestników wyprasza – ufam! – wiele łask także i dla całego Apostolatu. Powoli tworzy się także nowa grupa apostolska, która ma swój czas formacji po Nowennie.
Cieszy zapał uczestników spotkań w I. soboty miesiąca, którzy wraz z nowym opiekunem duchowym archidiecezji –
ks. Jerzym Basajem CM i wspomagającym go ks. Piotrem
Rutkowskim CM, gorliwie dbają o „apostolski pokarm” i relacje prawdziwie braterskie. Dziękuję im za to.
Pozwólcie, że na koniec złożę Wam życzenia wielkanocne.
W cytowanej już Evangelii Gaudium papież Franciszek zapisał
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takie słowa: „Istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć
Wielkim Postem bez Wielkanocy” (EG, 6).
Życzę – Drodzy Czciciele Niepokalanej – abyśmy tak przeżyli Wielki Post, by wprowadził nas w niepojętą radość Wielkiej Nocy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy w centrum
tych dni będzie On – Jezus Chrystus – Syn Boży, Jedyny Zbawiciel człowieka i świata, Syn Maryi ofiarowanej i nam pod
krzyżem. Jezus w centrum życia, to droga do radości, to zapał
do ewangelizacji, to cuda w naszym życiu. Niech Maryja
prowadząca do Jezusa pozwoli przeżywać nam osobiste
spotkanie ze Zmartwychwstałym
i przyjąć obfite paschalne dary.
Alleluja! Weselmy się.
Wszystkim Wam – Kapłanom,
Opiekunom Duchowym, Siostrom
Miłosierdzia, Radzie Krajowej,
Moderatorom, Przewodniczącym
Grup, Apostołkom i Apostołom,
Wszystkim noszącym Cudowny
Medalik, Czytelnikom „Biuletynu” składam serdeczne życzenia
i błogosławię Was. Wszystko
z Niepokalaną!
Ks. Jacek Wachowiak
Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce
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FORMACJA
ETOS EWANGELII – MIŁOSIERDZIE

&

Głównym celem Stowarzyszenia Cudownego Medalika jest
oddawanie należnej czci Matce Najświętszej życiem autentycznie chrześcijańskim, którego stałym dążeniem jest realizowanie największego przykazania miłości Boga i człowieka.
Czciciel Matki Bożej – apostoł maryjny – czyni dobro drugiemu człowiekowi przy Jej pomocy.
Idzie o wielką sprawę wychowania ludzi do miłosierdzia
względem siebie, na wzór Jezusa Chrystusa i pierwszych
chrześcĳan. O ich życiu czytamy w Dziejach Apostolskich: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących...
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku... Każdemu rozdzielano
wedle potrzeby” (por. Dz 2, 42-47.4, 32-35). Chodzi nie tylko
o jałmużnę podaną od czasu do czasu potrzebującemu, ale
o postawę całego życia opartą na miłosierdziu w Duchu Chrystusa – „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20) – trzeba jak Jezus poświęcić się całkowicie
służbie Bogu i bliźnim – pełnić wiernie Bożą wolę miłosiernej
miłości – współpracować z Bogiem w dziele zbawienia dusz
i budowaniu Bożego Królestwa Miłości na ziemi. Chodzi więc
o miłosierdzie dla biedaka i dla dziecka poczętego w łonie
matki, dla wdowy i sieroty; dla bezdomnego i dla rodziny wielodzietnej, ale i dla ojca uwikłanego w nałóg pijaństwa czy
narkomana itd. Zwłaszcza należy pamiętać o pilnej potrzebie
niesienia pomocy umierającym z głodu ludziom (dzieciom)
w Afryce i innych rejonach świata oraz wspomaganiu naszych
braci chrześcijan, doznających strasznych prześladowań w niektórych krajach. A dla ludzi zagubionych i obojętnych w wie7

rze niezbędna jest pomoc duchowa, by gorliwie realizować
ten „cel waszej wiary – zbawienie dusz” (1 P 1, 9) poprzez
modlitwę, słowo i czyn. Św. Faustyna za przedmiot swej usilnej modlitwy obrała postawę miłosierdzia względem bliźnich:
„Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, przechodzi przez serce i duszę moją do bliźnich” (Dz 163).
Jan Paweł II starał się nas nauczyć takiej właśnie postawy
bezinteresownej miłości. Przywołując nauczanie Soboru Watykańskiego II mówił wtedy: „Uczy Sobór: «człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg stwarzając
chciał dla niego samego». A równocześnie ten człowiek –
obraz Boga i Jego podobieństwo – nie urzeczywistni siebie
«inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego»” (Gaudium et spes, 24). A więc – nie egoizm, nie szybki
sukces ekonomiczny (za każdą cenę), nie praktyczny materializm (można by tę listę mnożyć). Ale „gotowość dawania siebie, postęp moralny, odpowiedzialność. Jednym słowem:
przykazanie miłości” (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św.
beatyfikacyjnej o. Rafała Chylińskiego, 9 czerwca 1991).
Ks. Jerzy Basaj CM na spotkaniu formacyjnym Stowarzyszenia przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy powiedział: „Musimy miłować sercem Chrystusa, który
jest w nas obecny. Niebo nie jest dla egoistów (dzieci w szkole nie znają tego słowa, ale używają innego: samolub), niebo
jest tylko dla tych, dla których liczy się tylko miłość – i to miłość czynna. Nie będziemy sądzeni z tego, ile czasu spędziliśmy w kościele, ile odmówiliśmy różańców, czy z tego, że nosiliśmy habit – u Boga liczy się tylko okazywana w praktyce
miłość, to ona stanowi kryterium oceny u Boga, decyduje
o wartości lub bezwartościowości ludzkiego życia. Chrystus
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jest obecny w każdym potrzebującym pomocy człowieku,
mamy pomagać bliźnim bezwarunkowo, bo miłość to ofiara
z siebie. Posługiwanie bliźnim jest usługiwaniem Chrystusowi,
który ukrył się w bliźnich tak, jak ukrył się w Komunii św.,
i przez to posługiwanie przyjmujemy Chrystusa do siebie, podobnie jak w Eucharystii. Pan Bóg oczekuje miłości bliźniego –
«Tylko miłość odróżnia człowieka od diabła» (św. Augustyn).
Chrystus na daną nam miłość oczekuje odpowiedzi miłością.
Co jest wolą Ojca? – byśmy służyli, jak Jezus służył. Kto zatraci
smak ofiarnej miłości bliźnich, ten zatraci smak miłości Jezusa
w Komunii św. i może utracić zbawienie”.
Istotą wiary chrześcijańskiej jest pełnienie woli Boga zgodnie z Bożymi przykazaniami, z których najważniejsze jest to
według Łk 10, 27. Nie chodzi o wiarę, polegającą głównie na
zewnętrznych formach pobożności – „Żadne obrzędowe czynności zewnętrzne nie zastąpią potrzeby przemiany ludzkiego
serca. Bóg oczekuje, aby ludzie wierzący żyli i karmili się prawem miłości. Wszystkie modlitwy i ofiary mają sens, gdy
przedstawiane są z czystym sercem, nie wypełnionym złem,
niechęcią, czy obojętnością. Nic nie da chodzenie do kościoła,
modlitwy, jeżeli nie będziemy przynosili tego, czego najbardziej oczekuje Bóg – miłości i dobra” (z kazania w kościele).
Z listu Komisji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia
Bożego 2013 r. pt. Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga –
Kształtowanie wyobraźni miłosierdzia: „Trzeba – jak mówił
bł. Jan Paweł II – miłować miłością głęboką, która polega na
autentycznym składaniu daru z siebie, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tej miłości
można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. (...) Przebite ręce i stopy Jezusa uświadamiają nam, że nie
tylko słowa, ale i konkretne czyny miłosierdzia będą świadectwem naszego dojrzewania w szkole Jezusa Miłosierne9

go. (...) Papież Benedykt XVI napisał: «Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna. Zawsze będzie istniało cierpienie, które
potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu
konkretnej miłości bliźniego» (Deus caritas est, 28). Ten sam
papież, podczas spotkania z chorymi w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach, powiedział wprost: «…ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą
przedłużeniem tych Bożych dłoni». Tak więc z doświadczenia
Bożej miłości rodzi się pragnienie, by samemu – na miarę
swoich możliwości – okazywać miłosierdzie bliźnim”.
Siostra Renata Juszczyk napisała w czasopiśmie „Echo
z Afryki” (nr 11/2012): „Świętość (doskonałość) polega na miłości do Boga i do ludzi. «Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim» (1 J 4, 16) – «Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 34.35) – «Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą» (1 J 3, 18); «Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie» (Jk 1, 22). – Uczniowie «Jezusa
Chrystusa, który wydał samego siebie za nas» (Tt 2, 13.14) to
«lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych
uczynków» (Tt 2, 14)”.
Oto dwie rady ks. prof. Teofila Herrmanna: „Na końcu
każdego dnia pomyśl, co zrobić, by dzień następny był jeszcze bogatszy w dobre czyny”; „Uświadamiaj sobie, że każdy
człowiek jest uobecnieniem – żywym sakramentem Chrystusa”. Mottem Stowarzyszenia są słowa Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
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Istotą życia chrześcijańskiego jest nie tylko ufność, ale
i pełnienie uczynków miłosierdzia. Św. Jakub Apostoł podkreśla
w swoim liście: „Wiara, jeżeli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2, 17). Pogłębioną motywację dla praktykowania miłosierdzia znajdujemy w encyklice papieża Jana Pawła II O Bożym Miłosierdziu: „Chrystus,
objawiając miłość – miłosierdzie Boga – równocześnie stawiał
ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem. Wymaganie to stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu Ewangelii. Mistrz daje
temu wyraz zarówno w postaci przykazania, o którym mówi,
że jest największe: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego»
(Łk 10, 27) – w tych przykazaniach najpełniej wyrażona jest
wola Boża: «Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy» (Mt 22, 40) – jak i też w postaci błogosławieństwa, kiedy w Kazaniu na Górze głosi: «Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7).
Pan Jezus, powołując się na Księgę Proroka Ozeasza (Oz 6, 6),
mówi: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary» (Mt 9, 13)”.
Takiej postawy chrześcijańskiej Matka Boża Niepokalana
Cudownego Medalika oczekuje od każdego Apostoła Maryjnego. Słowa pieśni religijnej, nawiązujące do wypowiedzi
Matki Najświętszej na weselu w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5), głoszą: „Uczyńcie
co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn, niech się
słowo Boże staje ciałem w każdym z nas”. Mamy żyć zgodnie
z przykazaniami Bożymi, pełnić wolę Bożą zgodnie w nauką
Ewangelii – a Matka Najświętsza nam w tym dopomaga, jest
Matką Nieustającej Pomocy, jest Matką Miłosierdzia – przyoblekanie wiary w czyn to czynienie miłosierdzia.
Jadwiga Wilk, moderator diecezji bydgoskiej
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WIZJE MEDALIKA (cd.)
opr. ks. prof. Waldemar Rakocy

Przyjdzie czas (...), że będzie się sądzić, że wszystko jest
stracone, ale Ja będę z wami. Miejcie ufność! Poznacie moje
nawiedzenie (...) (słowa Najśw. Maryi Panny do s. Katarzyny –
z 19 lipca 1830 r.).
ZAPISKI NA TEMAT KATARZYNY LABOURÉ
(autorstwa siostry Jeanne Dufès)
(6/49)
[Opis śmierci, cd.]
Niektóre z naszych sióstr były głęboko poruszone, słysząc,
jak siostra Katarzyna [w chwili śmierci] zakrzyknęła z niezwykłą czułością:
– O moje drogie Zgromadzenie! O mój drogi Domu Macierzysty!
(S. Dufés nie była obecna przy śmierci Katarzyny; inne zaś
siostry zeznały, że nie wyrzekła ani słowa).
Mówi się, iż wszystko, co się bardzo kochało, powraca
w godzinie śmierci. Kilka starszych sióstr-przyjaciółek przyszło w ciągu dnia złożyć jej ostatnią wizytę. Jedna z nich pełniąca funkcję w seminarium zbliżywszy się do Katarzyny, powiedziała ze smutkiem:
– Siostro Katarzyno, zamierza siostra odejść, nie mówiąc mi
nawet słowa o Najświętszej Pannie?
Wówczas umierająca nachyliwszy się w jej stronę, dłuższy
czas mówiła jej coś na ucho:
– Nie mogę mówić. To ksiądz Chevalier będzie teraz pełnił tę
misję.
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Dorzuciła jednak:
– Najświętsza Panna boleje, ponieważ nie korzysta się wystarczająco ze skarbu, jaki dała Zgromadzeniu w pobożności
związanej z Niepokalanym Poczęciem. Nie wykorzystuje się
tego. A przede wszystkim, nie odmawia się nabożnie różańca.
Mówiła dalej:
– Najświętsza Panna obiecała udzielić szczególnych łask każdemu, kto będzie Ją prosił w kaplicy [objawień] – a nade
wszystko wzrost czystości, czystości duszy, serca i woli, która
jest czystą miłością.
Ta czcigodna córka, prawdziwie ożywiona duchem pierwotnym zgromadzenia, nie wiedząc nawet tego, była –
w trakcie wypowiadania ostatnich słów – echem naszej czcigodnej Matki, której pisma zawierają dosłownie tę samą myśl.
Jedna z sióstr służebnych, całkowicie oddana wspólnocie,
również zbliżyła się do chorej i mówiła jej o troskach zgromadzenia, o tych związanych z seminarium. Kończąc, powiedziała:
– Droga siostro Katarzyno, kiedy będzie siostra w niebie, proszę nie zapomnieć o tym wszystkim. Niech siostra poleci niebu wszystkie te sprawy!
Siostra Katarzyna odpowiedziała jej:
– Droga siostro! Chciałabym bardzo, ale ja zawsze byłam taka
głupia, nierozumna. Nie wiem, jak się tam wyrazić, ponieważ
nie wiem, jak się mówi w niebie.
Na co pytająca ją siostra, urzeczona jej niezwykłą prostotą, pod wpływem natchnienia mówi jej:
– Och, droga siostro Katarzyno, w niebie nie rozmawia się
tak, jak na ziemi: dusza spogląda na Boga, Bóg na duszę
i wszystko jest już jasne – to język nieba.
Wtedy nasza droga siostra rozpromieniła się i odpowiedziała:
– Och, droga siostro, jeżeli to tak wygląda, może być siostra
spokojna – wszystkie sprawy zostaną przedstawione.
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(7/50)
Ksiądz Chevalier, który nawiedził umierającą w ciągu dnia,
aby ją pobłogosławić, rozmawiał z nią w podobnym tonie.
Siostra Katarzyna odpowiedziała mu jak natchniona i powiedziała między innymi:
– Pielgrzymki, jakie odbywają siostry (Chodzi głównie o pielgrzymki do La Salette i Lourdes), nie sprzyjają wzrostowi pobożności. Najświętsza Panna nie powiedziała mi, iż trzeba jechać gdzieś daleko, aby Ją prosić. To w tej kaplicy siostry mają
Jej przyzywać – to jest ich prawdziwa pielgrzymka!
Ubodzy, których tak bardzo kochała, także zajmowali jej
myśli:
– Od kiedy we wspólnocie jest więcej wykształconych sióstr,
wydaje mi się, iż nie ma takiej samej troski o nich jak kiedyś.
Są siostry, które nigdy nie usługiwały choćby jednemu choremu. Nie wiedziałyby nawet, jak się za to zabrać i usłużyć choremu w najprostszej potrzebie.
O czwartej popołudniu zaczęła tracić świadomość. Zebrałyśmy się wszystkie wokół umierającej. Nie był to jednak
ostatni moment jej życia. Trwałyśmy przy niej aż do wieczora.
O siódmej wydawało się, że zapadła w głęboki sen. Bez żadnej agonii i bez najmniejszego znaku cierpienia oddała ostatnie tchnienie. Z trudnością spostrzegłyśmy się, że już nie żyje... Nigdy nie widziałam tak spokojnej i delikatnej śmierci.
Niezwykłe emocje wypełniły wówczas nasze serca. Wydawało
się nam, że asystujemy niebieskiemu spotkaniu naszej czcigodnej towarzyszki z Bogiem, Bogiem tak dobrym, który tyle
razy objawił się jej w czasie seminarium (Chodzi o wizję naszego Pana w Najświętszym Sakramencie) oraz spotkaniu
z Dziewicą tak piękną, że nic na tej ziemi nie jest w stanie
tego oddać.
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Naszych serc nie wypełniał smutek – nie popłynęły też
żadne łzy w pierwszej chwili. Uległyśmy emocjom, których nie
umiałabym opisać. Czułyśmy obecność świętej. Wydawało się
nam, iż zasłona pokory, za którą skrywała się przez tyle lat,
rozdarła się, abyśmy nie musiały patrzeć więcej jak przez
mgłę na tę wybraną przez niebo duszę. Siostry spierały się
o przywilej czuwania w nocy przy czcigodnych szczątkach. Coś
w rodzaju magnesu trzymało nas przy zmarłej.
Aby upamiętnić dobrodziejstwo, jakiego doświadczyła, będąc jeszcze seminarzystką, przyszła nam myśl, aby przebrać ją
w ów strój przed zrobieniem zdjęcia. Wszystko udało się doskonale z obydwoma strojami. Dobry Bóg sprzyjał wszystkim
naszym pragnieniom. Następnie zniosłyśmy czcigodne szczątki naszej siostry do kaplicy. Niepokalana Dziewica czuwała
nad nią, zaś lilie i róże otaczały to dziewicze ciało, a jej ukochana dewiza: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za
nami, którzy się do ciebie uciekamy!” widniejąc ponad, wydawała się ostatnim echem jej życia.
(8/51)
[Pochówek i uznanie ze strony ludzi]
Wówczas zaczął się cud uwielbionej pokory! Ta pokorna
siostra, której obecności prawie się nie dostrzegało, nagle została otoczona przez ludzi w każdym wieku, którzy uznawali
za ogromne szczęście nie tyle modlić się za nią, ile polecać się
jej szczególnemu wstawiennictwu. My zaś, które trwałyśmy
przy naszej drogiej relikwii, nie dopuszczałyśmy do siebie myśli o chwili, w której zostanie nam odebrana. Dom, który zaznawał protekcji nieba z powodu jej obecności przez 46 lat,
miałby być wywłaszczony z tego przywileju? Myśl o tym rozdzierała nam serca. Wydawało się nam, iż wstawiennictwo
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Niepokalanej Dziewicy przestanie się unosić nad nami. Z drugiej strony zatrzymać zmarłą jawiło się prawie niemożliwe. Po
konsultacji przełożeni wyrazili wolę, aby iść jednak w tym kierunku. Trudności, które należało pokonać, były przeogromne.
– Módlmy się! – powiedziałam siostrom.
A one spędziły noc na modlitwie do Niepokalanej, aby nasza towarzyszka nie została nam odebrana. Podczas całej tej
nocy szukałam bezskutecznie odpowiedniego miejsca na pochówek. Lecz nagle, na dźwięk dzwonu o czwartej rano, wydało mi się słyszeć rozbrzmiewające w mych uszach słowa:
– Piwniczka pod kaplicą w domu Reuilly.
– Ależ to prawda! – powiedziałam do siebie z radością, jak
ktoś, kto po długim oczekiwaniu doświadcza spełnienia się
tego, na co czekał. Przypomniałam sobie wtedy, iż podczas
budowy kaplicy pozostawiono piwniczkę sąsiadującą z jadalnią dzieci, której nasza czcigodna matka Mazin nie chciała nadać żadnego przeznaczenia, mówiąc: „Posłuży w przyszłości”.
Nie było czasu do stracenia. Byłyśmy w przeddzień pogrzebu, a nie wystąpiłyśmy jeszcze o trudne do zdobycia pozwolenia (Planowane miejsce pochówku sąsiadowało z jadalnią dzieci). Piwniczka została przygotowana w pośpiechu,
a zabiegi podjęte w celu uzyskania zezwolenia – dzięki poparciu wysoko postawionych osób – zakończyły się sukcesem.
Dzień 3 stycznia, wspomnienie św. Genowefy, był dniem wyznaczonym na pochówek tej, którą odtąd uznawałyśmy za
anioła stróża naszego domu. Lecz słowo „pochówek” nie jest
tym, jakiego w tym miejscu należy użyć. Właściwym słowem
jest tryumf i rzeczywiście był takim dla naszej siostry.
Wszystkie domy, które udało się w porę powiadomić, przysłały delegacje. Kaplica okazała się zbyt mała, aby wszystkich
pomieścić. Po odprawionej Mszy św. [o godz. 10] uformował
się orszak, który miał przenieść w procesji ciało z hospicjum
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domu zwanego Enghien do piwniczki w domu zwanym Reuilly. Orszak wyglądał następująco: otwierały go młode pracownice domu oraz Dzieci Maryi niosące chorągwie, następnie
wszystkie nasze sierotki, dalej dziewczęta z naszego i innych
domów niosące sztandary z Niepokalaną, przybyli wierni oraz
Siostry Miłosierdzia, za którymi szło duchowieństwo. Ten długi orszak posuwał się wolno w długiej alei ogrodu [łączącego
wspomniane wcześniej domy]. Podczas gdy uroczyste śpiewy
rozbrzmiewały już w oddali, ukazała się naszym oczom
skromna trumna pokryta liliami i dzikimi różami, symbolami
czystości i prostoty.
Przed wejściem do piwniczki zgromadził się tłum, a Dzieci
Maryi przywitały przybycie ciała śpiewem: „O Maryjo bez
grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Nie ma słów, aby oddać emocje towarzyszące temu
niezwykłemu pogrzebowi. W celu zatrzymania naszego skarbu
zamurowano zewnętrzne wejście i połączono miejsce pochówku ze znajdującą się powyżej kaplicą. Ubodzy, którym
posługiwała s. Katarzyna, złożyli wspaniałą koronę na grobie
pokornej córki św. Wincentego, która nigdy nie chciała się wyróżniać i dlatego uprosiła Najświętszą Pannę, aby pozostała
całkowicie nieznana światu.
KONIEC WSPOMNIEŃ SIOSTRY JEANNE DUFÉS
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy!
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DYREKTORA
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO
MEDALIKA I CENTRUM STOWARZYSZENIA
ZA ROK 2013
DZIAŁALNOŚĆ KS. DYREKTORA
15-17 II

– Rekolekcje ze świeckimi współpracownikami Sióstr
Miłosierdzia w Zakopanem
22-24 II – Rekolekcje dla kobiet w Warszawie na Tamce
5 III-10 IV – Rekolekcje wielkopostne w USA
13-14 IV – Dzień skupienia i Niedziela Maryjna – parafia
św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
21 IV
– Niedziela Maryjna – parafia św. Anny na Oporowie
we Wrocławiu
8-12 V
– Renowacja misji – parafia św. Jakuba w Lubrzy
18 V
– Regionalny dzień skupienia dla Apostolatu diecezji
bielsko-żywieckiej w Pogórzu
19 V
– Niedziela Maryjna – parafia Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w Zaborzu
26 V
– Niedziela Maryjna w Krzeszowicach
8-15 VI
– Rekolekcje dla Sióstr Miłosierdzia w Bysławku
23 VI
– Niedziela Maryjna – w parafii Znalezienia Krzyża
Świętego w Wiśle Głębce
20/21 VI – Czuwanie dla grup maryjnych w Krakowie
26-27 VII – Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego
11 VIII
– Niedziela Maryjna – parafia św. Bartłomieja
w Czańcu
18 VIII
– Niedziela Maryjna – parafia św. Małgorzaty
w Dębowcu
25 VIII
– Niedziela Maryjna – parafia Wniebowzięcia NMP
w Wiśle Centrum
29 VIII-1 IX – Zjazd moderatorów – Kanie k. Warszawy
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6-8 IX
9-13 IX
14-15 IX
22-25 IX
28-29 IX

– Rekolekcje dla kobiet w Warszawie na Tamce
– Rekolekcje kapłańskie w Sopocie
– Odpust w parafii św. Krzyża w Warszawie
– Rekolekcje kapłańskie w Krzeszowicach
– Dzień skupienia i Niedziela Maryjna w parafii
Matki Bożej Różańcowej w Pabianicach
5-6 X
– Dzień skupienia i Niedziela Maryjna w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (25-lecie wspólnoty)
12-13 X – Dzień skupienia i Niedziela Maryjna w parafii MB Częstochowskiej w Drogomyślu (20-lecie wspólnoty)
14-18 X – Rekolekcje kapłańskie w Krzeszowicach
21-25 X – Rekolekcje kapłańskie w Krzeszowicach
27 X
– Niedziela Maryjna w parafii św. Idziego w Domasłowie
3 XI
– Niedziela Maryjna w parafii Wniebowzięcia NMP
w Zebrzydowicach
9 XI
– Dzień skupienia dla kapłanów w diecezji bielskożywieckiej (Bielsko-Biała)
10 XI
– Niedziela Maryjna w parafii Nawiedzenia NMP
w Bielsku-Białej
16-17 XI – Dzień skupienia i Niedziela Maryjna na Stradomiu
w Krakowie (25-lecie wspólnoty)
24 XI
– Niedziela Maryjna w parafii św. Barbary w Strumieniu
29-30 XI – Odpust na Radnej w Warszawie
1 XII
– Niedziela Maryjna w bazylice katedralnej na warszawskiej Pradze
8-11 XI
– Rekolekcje adwentowe w parafii Wniebowzięcia
NMP w Nowej Soli
15-18 XII – Rekolekcje adwentowe w parafii św. Wawrzyńca
w Głuchołazach.
DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO OŚRODKA AMM
W lipcu tego roku Centralny Ośrodek po 9-letniej przerwie
powrócił z Zakopanego-Olczy do Warszawy na ul. Radną 14.
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1. Centralny Ośrodek posiada pomieszczenie, w którym
znajdują się materiały Apostolatu – medaliki, foldery, książki
itp. Na adres Ośrodka przysyłane są zamówienia, które są realizowane przez kolporterów Apostolatu.
2. W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00-14.00
odbywa się spotkanie formacyjne dla warszawskich wspólnot
Apostolatu. W ramach spotkania jest modlitwa, konferencja
formacyjna, Msza św. i agapa.
3. Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik jest odprawiana w każdą środę. O godz. 17.30
jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, o godz. 18.00
rozpoczyna się Nowenna, a po niej sprawowana jest Msza św.
w intencjach nowennowych.
4. Od 8 XII została uruchomiona strona internetowa –
www.radna14.pl Ma ona charakter informacyjny i formacyjny.
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W listopadzie tego roku została wydana książka Świadectwa nadzwyczajnych łask otrzymanych przez wstawiennictwo Niepokalanej Cudownego Medalika.
W wydawnictwie ITKM na bieżąco dodrukowywane są
materiały formacyjne (foldery, książeczki itp.).
FINANSE
Stowarzyszenie posiada środki finansowe na działalność statutową. Wszystkie należności np. w Wydawnictwie, czy u producenta medalików staramy się spłacać w miarę możliwości.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Stworzenie przy Centralnym Ośrodku wspólnoty biblijnoapostolskiej. Obecnie wspólnotę tworzą 4 osoby.
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Większe oddziaływanie na wiernych przychodzących do
naszej kaplicy.
Włączenie się w planowane prace remontowe w Domu.
WAŻNE INFORMACJE
Książkę Świadectwa..., medaliki i inne materiały wymienione w Cenniku można zamawiać u pani Janiny – tel. 22 797 48 79
lub 508 477 202.
Jeżeli ktoś zamawia jedynie książki i foldery, może złożyć
zamówienie w naszym Wydawnictwie w Krakowie – tel. 12 422
88 77 w. 222 (w godz. 7.00-15.00).
W związku z pewnym nieporozumieniem pragnę poinformować, że w Domu Sióstr Miłosierdzia na Tamce nie ma
miejsc noclegowych. Gdyby jakaś wspólnota chciała przyjechać na nocleg do Warszawy, podaję kilka adresów:
SIOSTRY MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
ul. Żytnia 3/9, tel. 797 690 529
DOM PIELGRZYMA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
ul. Dewajtis 3, tel. 22 56 10 100
Dyr. Domu – 501 570 568, www.dobremiejsce.eu
HOSTEL TATAMKA
ul. Tamka 30, tel. 22 826 30 95
Ks. Waldemar Rakocy CM wydał swoją nową książkę –
zbiór kazań świętokrzyskich Nadzieja zawieść nie może. Książkę tę, jak i inne ks. Waldemara – o św. Katarzynie Labouré
i Cudownym Medaliku, a także o wierze chrześcijańskiej można nabyć w Księgarni Sióstr Paulistek – Warszawa, ul. Kredytowa 8, tel. 22 828 75 21, www.paulistki.pl.
Ks. Jacek Wachowiak CM, Dyrektor Krajowy
Stowarzyszenia Cudownego Medalika
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OBRADY RADY KRAJOWEJ
APOSTOLATU MARYJNEGO
Warszawa – Dom Misyjny przy ul. Radnej
29 listopada 2013 r.
W obradach wzięli udział: Dyrektor Krajowy ks. Jacek Wachowiak CM, moderator krajowy Ewa Pruska-Zajdel, sekretarz
Zofia Miernik, rzecznik prasowy Andrzej Siborenko, skarbnik
i członek Helena Balcerek, członkowie: Małgorzata Daszczyszak, Jadwiga Wilk, s. Katarzyna Skupień SM, Antoni Jagielski oraz Janina Stokowska, Wiesława Bromer, Kazimiera Żytkiewicz, Janina Janowska, Lidia Chodzyńska, Tadeusz Moniak, Barbara Siborenko, Łucja Kitta, Maria Miodek.
Prowadzący obrady ks. Dyrektor powitał uczestników,
zwłaszcza s. Katarzynę Skupień, którą powołano w skład Rady Krajowej. Zaznaczył, że jesteśmy pomocnikami w dziełach
Bożych, a spotkanie mamy przeżyć ze świadomością, iż
wszelkie dobre dzieła pochodzą od Stwórcy i że Maryja jest
z nami w realizacji zadań. Zawsze winniśmy dziękować Panu
Bogu za to, że dzięki charyzmie poszczególnych osób, naszemu zaangażowaniu i pomocy Niepokalanej, możemy uczestniczyć w realizacji dzieł apostolskich. Jesteśmy znaczącym
ruchem, o mocnych duchowych fundamentach, wspartych
przez dzieło Założyciela Apostolatu Maryjnego ks. Teofila
Herrmanna CM i jego publikacje, a także dzięki 7-letniej tytanicznej pracy ks. Tadeusza Lubelskiego CM, która zdynamizowała działalność AMM. Nie musimy szukać po omacku
sposobów działania. Istnieją namacalne dowody, że apostolstwo świeckich jest potrzebne środowiskom; choćby fakt, że
w ciągu minionego roku ks. Dyrektor wyjeżdżał 31 razy do
różnych parafii i posług, głosząc Orędzie Maryi.
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Celem spotkania w Domu Misyjnym była refleksja nad
formami przyszłej działalności Apostolatu Maryjnego i nad
odczytywaniem znaków czasu oraz nad zadaniami członków
Rady Krajowej w świetle nowego Statutu AMM.
* Przez aklamację przyjęto propozycję ks. Jacka Wachowiaka, aby obecna kadencja moderatorów diecezjalnych trwała
od roku 2013 do 2018.
* Utrzymana zostaje częstotliwość obrad RK – 3 razy w roku.
* Zwrócono uwagę na trudności skontaktowania się z niektórymi moderatorami z powodu likwidacji u nich telefonów
stacjonarnych.
* Sprawy finansowe zreferowała Helena Balcerek. Nadmieniła, że należności za „Biuletyny” powinny wpływać na konto w możliwie najszybszym terminie, po ich rozprowadzeniu.
* Na pytanie, na jakie konto należy wpłacać należności,
ks. Dyrektor poinformował, że konto pozostaje to samo:
BGŻ KRAKÓW – 49 2030 0045 1130 0000 0547 2030
z nazwiskiem odbiorcy – ks. Tadeusz Lubelski.
* Debatowano też na temat zaangażowania finansowego
związanego z utrzymaniem Domu Misyjnego.
* Głos moderatora: ap. Jadwiga Wilk przypomniała, że praktykowane były w AMM składki na rzecz Stowarzyszenia od
grup parafialnych – wpłaty raz na rok; warto powrócić do tego zwyczaju, jak też do powołania grup osób wspierających
Stowarzyszenie modlitwą i ofiarą pieniężną.
* Postulat: Przypomnienie w „Biuletynie” raz w roku, że grupy mogą złożyć ofiarę na cele Stowarzyszenia.
* Plany rozwoju duchowości w 2014 r. Hasło Roku: Wierzę
w Syna Bożego.
* Zasadnicze zadanie: Troska o rozwój wiary w oparciu o dostępne materiały, rozważania biblijne zawarte w Podręczniku
roku liturgicznego A oraz teksty mariologiczne.
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* W oparciu o ramowy, centralny plan pracy na dany rok, grupy opracowują wraz z księżmi opiekunami własne plany pracy,
dostosowane do lokalnych warunków i potrzeb danej parafii.
* „Biuletyny” będą nadal drukowane z materiałami nadesłanymi przez grupy (sprawozdania), z informacjami wstecznymi
(tym, co było i co się zdarzyło). Co przysyłać do druku? Sprawozdania rocznej pracy, nekrologi, ważne informacje z akcji,
uroczystości, jubileuszy AMM, świadectwa o łaskach otrzymywanych przez pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika.
* Charakter zjazdu moderatorów i miejsce kolejnego zjazdu. Zebrani wyrazili pełną aprobatę odnośnie dorocznego
zjazdu w Kaniach pod Warszawą z udziałem ks. prof. Waldemara Rakocego CM. Ks. Dyrektor uznał, iż jest tam miejsce na
modlitwę, rozmowy, relaks. Pozytywnie oceniła poprzedni
zjazd ap. Małgorzata Daszczyszak. Postulowała, aby utrzymać
dotychczasowy program zajęć z uwzględnieniem prelekcji
zaproszonego gościa. Prosiła o przekazanie informacji nieobecnym moderatorom: „Jeśli moderator nie może wziąć udziału w zjeździe, powinien wydelegować inną osobę w zastępstwie”. Uczestnicy Rady zgodzili się z nią.
* Kolejny zjazd moderatorów odbędzie się w dniach 14-17 sierpnia 2014 r. w Kaniach.
WYDAWNICTWA
Dla zainteresowanych – wyszła nowa pozycja książkowa:
Świadectwa nadzwyczajnych łask otrzymanych przez pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika, cena 20 zł, ss. 518.
Ryngrafy z Niepokalaną można zamówić poprzez Internet:
http://www.ryngrafy.com.pl.
Wszelkie zamówienia należy zgłaszać z wyprzedzeniem,
nie w ostatniej chwili przed jubileuszami czy Niedzielami Ma24

ryjnymi. Wysyłanie wydawnictw z ul. Radnej odbywa się dwa
razy w miesiącu.
Rozważano konieczność dodruku brakujących pozycji.
Są jeszcze do nabycia brewiarze – Stawajcie się coraz
doskonalszymi.
Stronę internetową Stowarzyszenia – www.apostolat.pl
prowadzi ap. Małgorzata Daszczyszak.
Natomiast stronę internetową Centralnego Ośrodka AMM –
www.radna14.pl prowadzi ks. Dyrektor (dostępna od 8 grudnia 2013 r.).
RÓŻANIEC W INTENCJI OJCZYZNY
Wzorem lat ubiegłych Apostolat Maryjny obejmuje Ojczyznę
całodobową modlitwą różańcową w maju i październiku wg
ustalonego grafiku, z podziałem na diecezje. Przypomnienia o tej
modlitwie będą zamieszczane w „Biuletynie” dwa razy w roku.
DOROCZNA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
* Kandydaci do przyjęcia w szeregi AMM powinni być przygotowani na tę okoliczność, a ich dane osobowe (deklaracje)
i ilość osób powinien zgłosić jeszcze przed pielgrzymką moderator diecezjalny. (Sugestia moderator Jadwigi Wilk)
* Moderator Ewa Zajdel zwróciła uwagę na niepoprawne
używanie słów Hymnu AMM przez wielu apostołów maryjnych. W pierwszej zwrotce należy śpiewać: „Pod Twoim iść
chcemy znakiem”, a w refrenie: „idziemy”.
* Co roku wychodzi Katalog Rodziny Wincentyńskiej, zawierający przydatne informacje dla księży i świeckich, aktualizowany na bieżąco. Moderatorzy są proszeni o podawanie
do Katalogu wszelkich zmian personalnych dotyczących mo25

deratorów, ich zastępców i księży opiekunów, tzn. aktualnych telefonów i adresów – najpóźniej w czasie letniego
zjazdu w Kaniach.
* Apel ks. Dyrektora: „Są podstawy do tego, aby doprowadzić do procesu informacyjnego odnowiciela AMM – ks. prof.
Teofila Herrmanna. Jego życie było poświęcone Bogu i Niepokalanej, a wiara heroiczna. Dawał wiele dowodów osobistej świętości. Dlatego proszę o spisywanie świadectw
i wspomnień związanych z jego osobą i zachęcanie innych
do pisania, a następnie o przesłanie ich do Centralnego
Ośrodka AMM”.
UKIERUNKOWANIE PRACY APOSTOLSKIEJ NA ROK 2014
Głos ks. Dyrektora Jacka Wachowiaka

1. Praca nad zacieśnianiem więzów z członkami innych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej z zachętą do uczestniczenia we
wspólnej modlitwie.
2. Nie należy zniechęcać się małą liczebnością grup. Nawet
najmniejsza z nich potrafi promieniować na środowisko. Trzeba zachęcać pojedyncze osoby do wstąpienia w szeregi AMM;
one przyciągną inne.
3. Zaufać Maryi. Ona sprawi, że sytuacja, która wydaje nam
się beznadziejna, zmieni się. Maryja doprowadzi do jej rozwiązania. Nie sprzeciwiać się woli Boga. On mówi: „Sprawdzam
Cię!” Matka Boża też to czyni. Trzeba odpowiedzieć: „Maryjo,
ufam Ci, wiem, że będziesz ze mną w godzinie próby”. Należy
pamiętać, że komu Bóg więcej dał, od tego będzie więcej wymagał. Nigdy nie spotkałem Matki Bożej tak wymagającej, jak
w Apostolacie Maryjnym. Matki, wspomagającej i wymagającej
– stwierdził ks. Dyrektor. – My jesteśmy pierwszymi w kolejce
do aktu zawierzenia. – To jest największy dar, jaki mogłem
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otrzymać w tym momencie mojego życia: praca w Apostolacie
Maryjnym. Odczuwam, jak diabeł nienawidzi Niepokalanej
i tych, którzy głoszą Jej miłość. Wiem, że Maryja jako pierwsza
przychodzi nam z pomocą. Bez różańca, bez modlitwy, bez
zawierzenia, nie ma ratunku. Trzeba w takiej perspektywie
spojrzeć na życie każdego dnia: Czego Maryja ode mnie oczekuje? W jaki sposób sprawdza moje zawierzenie?
Na zakończenie obrad ustalono przebieg uroczystości odpustowej w dniu 30 listopada 2013 r., przydzielono zadania
i obowiązki. Następnie złożyliśmy życzenia imieninowe Barbarze i Andrzejowi Siborenko.
Spotkanie moderatorów zakończyła Msza św. w intencjach
Stowarzyszenia i naszych osobistych.
Opracowano na podstawie protokołu sekr. RK Zofii Miernik

k

POSTANOWIENIE RADY KRAJOWEJ AMM
do intencji wszystkich Mszy św. AMM
każdorazowo, obowiązkowo, dołączamy intencję
ZA WSZYSTKICH NOSZĄCYCH CUDOWNY MEDALIK
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AMM – APOSTOLAT MARYJNY
RAMOWY PLAN PRACY NA ROK 2014
1. STYCZEŃ – 4 I – dzień skupienia na Radnej, spotkania
opłatkowe
2. LUTY – 1 II – dzień skupienia na Radnej, wspomnienie
MB z Lourdes; dnia 11 II – dzień chorych
3. MARZEC – 1 III – dzień skupienia na Radnej, okres wielkopostny, udział w rekolekcjach wielkopostnych w parafiach
4. KWIECIEŃ – 5 IV – dzień skupienia na Radnej, obchody Triduum Paschalnego w parafiach
5. MAJ – Ogólnopolski majowy różaniec w intencji Ojczyzny
6. CZERWIEC – 7 VI – dzień skupienia na Radnej, ostatnie spotkanie przed wakacjami, organizacja wyjazdu na Jasną Górę
7. LIPIEC – 25-26 VII – Ogólnopolska Pielgrzymka AMM na Jasną Górę
8. SIERPIEŃ – miesiąc wakacyjny. Zjazd moderatorów w Kaniach w dniach 14-17 VIII
9. WRZESIEŃ – 6 IX – dzień skupienia na Radnej, diecezjalne
spotkania formacyjne przewodniczących parafialnych –
przekazanie wiadomości ze zjazdu moderatorów. Dnia 9 IX
– 11. rocznica śmierci ks. Teofila Herrmanna
10. PAŹDZIERNIK – 4 X – dzień skupienia na Radnej, ogólnopolski różaniec w intencji Ojczyzny
11. LISTOPAD – Uroczystość Wszystkich Świętych, uroczyste
Msze św. w parafiach z okazji 184. rocznicy objawienia Cudownego Medalika
12. GRUDZIEŃ – 6 XII – dzień skupienia na Radnej, Adwent,
Boże Narodzenie, powitania Nowego Roku 2015.
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Zajęcia stałe:
* Każda grupa realizuje własny plan szczegółowy
* Realizowanie zaplanowanych spotkań dekanalnych
* Spotkania formacyjne w parafiach
* Dni skupienia w Centrum AMM na ul. Radnej 14 w pierwsze soboty miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych)
* Nawiedzanie grobu śp. ks. Teofila Herrmanna.

* **
PODZIAŁ RÓŻAŃCA NA DZIEŃ MIESIĄCA I DIECEZJE
1. maja i 1. października
2. maja i 2. października
3. maja i 3. października
4. maja i 4. października
5. maja i 5. października
6. maja i 6. października
7. maja i 7. października
8. maja i 8. października
9. maja i 9. października
10. maja i 10. października
11. maja i 11. października
12. maja i 12. października
13. maja i 13. października
14. maja i 14. października
15. maja i 15. października
16. maja i 16. października
17. maja i 17. października
18. maja i 18. października

okręg gorzowski północ
okręg gorzowski południe
okręg zielonogórski
okręg głogowski
diecezje białostocka,
drohiczyńska, elbląska
diecezja bielsko-żywiecka
diecezja bielsko-żywiecka
diecezja bielsko-żywiecka
diecezja włocławska
diecezja gnieźnieńska
diecezja gdańska
diecezja gliwicka
diecezja bydgoska
diecezja kaliska
diecezja poznańska
diecezja katowicka
Kielce – grupy miejskie
diecezja kielecka
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19. maja i 19. października diecezja kielecka
20. maja i 20. października diecezje koszalińsko-kołobrzeska,
szczecińsko-kamieńska
21. maja i 21. października diecezja lubelska
22. maja i 22. października diecezje opolska, świdnicka
23. maja i 23. października diecezje płocka, łomżyńska, siedlecka
24. maja i 24. października diecezje wrocławska, legnicka
25. maja i 25. października diecezja łódzka
26. maja i 26. października diecezje radomska, rzeszowska
27. maja i 27. października diecezje sandomierska,
sosnowiecka, tarnowska (+ Mielec)
28. maja i 28. października diecezja toruńska (Chełmno)
29. maja i 29. października diecezje zamojsko-lubaczowska,
przemyska
30. maja i 30. października diecezje warszawska, warszawskopraska, łowicka
31. maja i 31. października diecezja krakowska, Zakopane-Olcza
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WYBRANE Z SERWISU ORRK
Biuletyn Liderów i Asystentów Ruchów oraz Stowarzyszeń Katolickich
Warszawa
luty 2014
Numer 47

NOWE INSPIRACJE DLA ROZWOJU KOŚCIOŁA W POLSCE
Ważnym wydarzeniem ostatnich dni była wizyta ad limina apostolorum naszych biskupów w Watykanie. Zarówno
spotkania z Ojcem Świętym, jak również w poszczególnych
dykasteriach Stolicy Apostolskiej stały się okazją spojrzenia
na Kościół w Polsce z perspektywy Kościoła powszechnego.
Biskupi, ale również i my wszyscy, otrzymaliśmy – poza
umocnieniem w dobru – nowe inspiracje do pracy duszpasterskiej. Oby ten nowy duch, który powiał z Watykanu dopomógł nam w dalszym rozwoju Kościoła w Polsce.
* * * * * * *
O ZAANGAŻOWANIU ŚWIECKICH W EWANGELIZACJĘ
Z uznaniem Watykanu spotkało się zaangażowanie polskich katolików świeckich w nową ewangelizację – poinformował abp Józef Kupny, który podczas wizyty ad limina
apostolorum zaprezentował sytuację ruchów i stowarzyszeń
katolickich w Polsce przed Papieską Radą ds. Świeckich.
Metropolita wrocławski wskazał na dynamiczny rozwój
ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce zastrzegając, że
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ulegają one niekiedy przeobrażeniom tracąc liczbę swoich
członków, szczególnie wśród znanych i tradycyjnych. W ich
miejsce powstają nowe, niektóre z nich mają charakter diecezjalny i nie są nawet rejestrowane w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. „Działają prężnie
i mocno angażują się w nową ewangelizację. Świeccy wychodzą na ulice i przeprowadzają różne akcje. Co jest charakterystyczne nie są one inspirowane przez kapłanów, ale
duchowni ich wspierają i im towarzyszą. To oni w głównej
mierze biorą na siebie ciężar nowej ewangelizacji. Stanowią
wielką podporę i nadzieję dla Kościoła w Polsce. Ruchy
i stowarzyszenia są wielkim skarbem Kościoła w Polsce,
w tym tak zasłużone jak na przykład liczący ponad milion członków Żywy Różaniec” – zaznaczył metropolita.
Abp Kupny zwrócił uwagę na pewne grupy o charakterze
zbyt integrystycznym, które stwarzają pewne problemy, ale
jest ich znikoma mniejszość.
Metropolia wrocławski wskazał też na konieczność takiej formacji w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, która pozwalałaby na większe zaangażowanie ewangeliczne
w miejscach, gdzie są one obecne. „Tak, aby ich członkowie
przemieniali w duchu Ewangelii także struktury społeczne”
– zaznaczył abp Kupny. Wskazał na bardzo dobry przebieg
obchodzonego w 2013 r. a ustanowionego przez papieża
Benedykta XVI Roku Wiary.
Bardzo ważnym punktem spotkania były rozmowy na temat przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Polsce.
W spotkaniu w Papieskiej Radzie ds. Świeckich wzięli
także m.in. udział kardynałowie: Stanisław Dziwisz z Krakowa i Kazimierz Nycz z Warszawy.
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Jak zauważył abp Kupny podczas wszystkich spotkań
w watykańskich dykasteriach ich przewodniczący zachęcali
biskupów polskich, aby „weszli w ducha nauczania i działania papieża Franciszka”. „Abyśmy byli bardzo blisko ludzi,
swoich kapłanów, ze sobą i zanosili Boga we wszystkie
środowiska. Zachęcano nas do zerwania ze stereotypami
i zbliżenia do każdego człowieka. Nie jest prawdziwa też
opinia niektórych środowisk, że papież Franciszek wyznacza pewne kierunki działania a polski episkopat nie nadąża
za nimi. Naprawdę nie ma żadnych powodów do przeciwstawienia papieża i polskich biskupów. Przypominano nam,
że nie jesteśmy wyjątkiem i podobnie dzieje się w innych
krajach, gdzie różne grupy starają się przeciwstawiać papieża i biskupów. Jest to sztuczne i nieprawdziwe” – powiedział abp Kupny.
Publikacja Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich
01-015 Warszawa, Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
serwis.orrk@tlen.pl, O. Adam Schulz SJ (red. naczelny)
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AMM
CENTRUM STOWARZYSZENIA
CUDOWNEGO MEDALIKA
www.radna14.pl
Wraz z osiedleniem się w lipcu 2013 r. w domu na Radnej
nowego Dyrektora Krajowego, ks. Jacka Wachowiaka CM,
powróciło tu Centrum Stowarzyszenia Cudownego Medalika
– dawnego Apostolatu Maryjnego w Polsce.
Ożyło miejsce budzące w tak wielu osobach dawny sentyment do wieloletniej siedziby Centrali Apostolatu Maryjnego, do osoby śp. ks. prof. Teofila Herrmanna CM – wskrzesiciela AMM pod nazwą Apostolat Maryjny w Polsce.
Aby każdy mógł odwiedzać to miejsce i śledzić dalszą jego
historię, ks. Dyrektor Jacek Wachowiak utworzył dla Centrum
Apostolatu Maryjnego nową stronę internetową, która jest
zaczątkiem kroniki Domu i Kaplicy pw. NMP Niepokalanej Cudownego Medalika przy ul. Radnej 14 w Warszawie.
Apostolat Maryjny, spotykający się w Domu i Kaplicy NMP
Niepokalanej Cudownego Medalika, modlący się na pierwszosobotnich dniach skupienia, pracujący tu pod kierunkiem Dyrektora Krajowego i jego Zastępcy, ks. Jerzego Basaja CM, formowany przez nich, a także przez ks. Piotra Rutkowskiego CM,
zaprasza do odwiedzania tego miejsca nie tylko wirtualnie, ale
także pielgrzymkowo.
Na naszych stronach: www.apostolat.pl i www.radna14.pl
możecie odwiedzać teraz nie tylko stronę ogólnopolską, ale
także uczestniczyć w rozwijającym się życiu Centrum AMM.
Aby przybliżyć odwiedzającym stronę internetową Domu
na Radnej 14, zamieszczamy tu znajdujące się na niej linki:
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STRONA GŁÓWNA
linki: HISTORIA, FORMACJA, MSZE ŚW., PROSTO Z RADNEJ,
WAŻNE STRONY, GALERIA, KONTAKT
HISTORIA
Historia Domu na Radnej
Życiorys Ks. Prof. Teofila Herrmanna (1921-2003)
Duszpasterze
FORMACJA
Być apostołem maryjnym
MSZE ŚW.
W kaplicy sprawowane są codziennie Msze św.:
poniedziałek-środa – godz. 18.00
czwartek-sobota – godz. 7.30
niedziela i uroczystości – godz. 8.30
Nowenna – w każdą środę gromadzimy się w kaplicy na
nowennie. Najpierw o godz. 17.30 rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Po adoracji, o godz. 18.00
rozpoczyna się Nowenna do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika z odczytaniem próśb i podziękowań, a po
niej odprawiana jest Msza św. w intencjach nowennowych. Podczas Mszy św. głoszone jest okolicznościowe
słowo Boże, które ma zachęcać do formacji w duchu
Maryi. Zachęcamy do włączania się w tę modlitwę.
PROSTO Z RADNEJ
Aktualności
Kromka apostolskiego chleba
WAŻNE STRONY
www.apostolat.pl
www.misjonarze.pl
www.szarytki.pl
35

GALERIA (ZDJĘCIA)
KONTAKT
Ks. Jacek Wachowiak CM – Dyrektor Krajowy
Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce
ul. Radna 14/2; 00-341 Warszawa
tel. 22 826 22 06
kom. 692 385 905
e-mail: jacekw@misjonarze.pl
Ewa Pruska-Zajdel, moderator krajowy



LINK: PROSTO Z RADNEJ – AKTUALNOŚCI
Lutowe wpisy ks. Dyrektora

1 lutego – sobota
Jak zwykle, w pierwszą sobotę miesiąca odbył się dzień
skupienia w naszym Domu. W jego trakcie opiekun duchowy
ks. Jerzy Basaj wygłosił konferencję, a później przewodniczył
Mszy św. Zarówno w konferencji jak i podczas kazania
ks. Jerzy ukazywał Maryję jako wzór wiary. Po Mszy św. odbyła się okolicznościowa agapa.
5 lutego – środa
Po sporych mrozach przyszła odwilż. Pewnie i z tego powodu w środowej Nowennie i Mszy św. wzięło udział wielu
wiernych, w tym także młodszych. Słowo Boże (2 Sm 24, 2.9-17)
ukazywało grzech Dawida i jego brak zaufania do Boga.
Również mieszkańcy Nazaretu wątpili w Jezusa, tak że nie
mógł On uczynić żadnego znaku i dziwił się ich niedowiarstwu (Mk 6, 1-6). Na drugim krańcu jest patronka dzisiejsze36

go dnia – św. Agata. Od momentu chrztu swoje życie całkowicie zawierzyła Jezusowi nie bacząc na cenę. Świętość to –
jak powiedział duński filozof Søren Kierkegaard – wybór
„jednego”. Św. Agata wybrała „Jednego” Zbawiciela i wygrała życie wieczne.
Maryjo – najwierniejsza Jezusowi – ucz nas jednoznaczności
w wyborach i decyzjach, aby nasze życie było miłe Panu.
8 lutego – sobota
W gościnnym domu moderator krajowej Ewy PruskiejZajdel odbyło się spotkanie działającej od pięciu lat Międzydiecezjalnej Rady Apostolatu Maryjnego archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. W spotkaniu Rady,
której do tej pory przewodniczyła moderator krajowa Ewa
Pruska-Zajdel, uczestniczyły osoby odpowiedzialne za połączone wspólnoty obu diecezji warszawskich. Są to moderatorzy: Janina Stokowska i Andrzej Siborenko oraz ich najbliżsi
współpracownicy: Janina, Krystyna, Lidia, Barbara, Tadeusz
i dwaj księża – apostołowie maryjni – Dyrektor Krajowy
ks. Jacek i jego zastępca ks. Jerzy. Opiekun duchowy obu
wspólnot warszawskich, ks. Jerzy Basaj, podzielił się swoimi
planami i spostrzeżeniami dotyczącymi pracy. Ufamy, że
udział ks. Jerzego w spotkaniach poszczególnych wspólnot
przyniesie błogosławione owoce. Cieszy także znakomity klimat spotkania, który jeszcze raz potwierdził ważne przekonanie, że w Apostolacie trzeba być „do tańca i do różańca”
(oczywiście nie zabrakło wspólnej modlitwy, choćby Koronki
do Bożego Miłosierdzia).
12 lutego – środa
W wiosennym nastroju gromadzimy się na środowej
modlitwie. Chociaż w kaplicy nie ma tłumów ludzi, cieszy
wierność sporej grupy wiernych. Ewangelia (Mk 7, 14-23)
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Nasz Dom przy ulicy Radnej 14 w Warszawie

Kaplica
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przypominała, że zło wychodzi z wnętrza człowieka. To zło
może pokonać Jezus. On ma większą moc od każdego zniewolenia. Przypomina o tym Niepokalana przynosząca tę moc
i piękno Bożej miłości wspomnianemu w trakcie kazania
Alfonsowi Marii Ratisbonne.
Maryjo, przypominaj nam nieustannie, że ufając Bogu
zwyciężamy zło, nawet największe.

Chorągiew AMM archidiecezji warszawskiej poświęcona w Paryżu
w Kaplicy Objawień i złożona na fotelu, w którym zasiadała
Niepokalana Cudownego Medalika
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SPRAWOZDANIA
Z ŻYCIA WSPÓLNOT
JUBILEUSZE
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

Sprawozdanie z 20-letniej działalności AMM
w parafii MB Częstochowskiej w Drogomyślu
Wspólnota Apostolatu Maryjnego powstała w naszej parafii w listopadzie 1993 r. Obecnie liczy 15 członków. W ciągu
20 lat odeszło do Pana 8 osób. Spotykamy się raz w miesiącu
po Mszy św. w salce katechetycznej. Spotkania nasze przebiegają zgodnie z programem zawartym w Podręczniku Apostoła Maryjnego, który zredagował śp. ks. Dyrektor Teofil
Herrmann. Na spotkaniach parafialnych z udziałem ks. proboszcza Arkadiusza Knefla pogłębiamy wiedzę religijną,
wzrastamy duchowo, przygotowując się do lepszego realizowania celów AMM w naszym codziennym życiu, kierując się
słowami: Wszystko z Niepokalaną! Jako apostołowie maryjni
staramy się służyć bliźnim głównie w swoim własnym środowisku, w swojej rodzinie, wśród sąsiadów i znajomych. Rozdajemy Cudowne Medaliki wśród parafian. Dbamy, by medalik ten miały dzieci pierwszokomunijne oraz Dzieci Maryi.
W ubiegłym roku, po Mszy św. 8 grudnia, zorganizowaliśmy po raz pierwszy wspólne spotkanie AMM i Dzieci Maryi.
Były śpiewy i rozmowy oraz upominki od św. Mikołaja. Włączamy się czynnie w życie parafii; staramy się o czynny udział
we Mszy św., modlitwie różańcowej, drodze krzyżowej, adoracji przy Bożym Grobie. Przed rocznicą objawień Cudownego
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Medalika św. Katarzynie Labouré, przed Mszą św. w intencji
Apostolatu Maryjnego, odprawiamy 15-minutową nowennę.
Zapraszamy na tę nowennę wszystkich wiernych. Od 17 lat
posiadamy własny sztandar wykonany przez nas, z pięknym
wizerunkiem Niepokalanej namalowanym przez naszego
ks. proboszcza. Z tym sztandarem uczestniczymy we wszystkich uroczystościach parafialnych i diecezjalnych. Podejmujemy również konkretne prace na rzecz parafii: rokrocznie
przygotowujemy ołtarz na Boże Ciało, włączamy się w organizację festynu parafialnego. Posiadamy własną gablotkę
przy wejściu do kościoła, gdzie zamieszczamy aktualny program na dany miesiąc oraz informacje z życia Kościoła.
Dbając o własny rozwój duchowy uczestniczymy w rekolekcjach i dniach skupienia dla Apostolatu Maryjnego, organizowanych w Pogórzu. W miesiącu lipcu udajemy się na
Ogólnopolską Pielgrzymkę AMM na Jasną Górę. Kilkakrotnie
byliśmy również w Sanktuarium Cudownego Medalika w Zakopanem-Olczy.
W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie naszej działalności. W zorganizowanej z tej okazji Niedzieli Maryjnej uczestniczył ks. Dyrektor Jacek Wachowiak CM.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za naszą wspólnotę. Czyniąc dobro bliźnim i troszcząc się o dobro wspólne, dalej pragniemy świadczyć w naszym środowisku, że Bóg jest miłością, gdyż taki jest nasz cel – aby przejść przez życie dobrze
czyniąc, naśladując Jezusa i Maryję. Wszystko z Niepokalaną!
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ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

15-lecie Apostolatu Maryjnego w Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach
i w parafii NMP Królowej Pokoju w Olzie
Wrzesień 1998 r., moderator diecezjalna Apostolatu Maryjnego Joanna Zawiślańska-Grajpel po Mszy św. w parafii Olza,
rozdaje Cudowne Medaliki oraz zaprasza chętnych do włączenia się w dzieło Apostolatu Maryjnego. W dniu 25 października do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach przybywa Dyrektor Krajowy Apostolatu Maryjnego ks. Teofil Herrmann, który w czasie Mszy św. uroczyście przyjmuje zaledwie kilkunastu
członków do Apostolatu Maryjnego z parafii Królowej Pokoju
w Olzie jak i z DPS Gorzyce (dziś 33 Olza i 9 w DPS) I tak we
wrześniu 2013 r. powstaje inicjatywa Dyrekcji DPS ks. kapelana
Lucjana Bieńka, Apostolatu Maryjnego w Olzie i moderatora
Dariusza Stancela, świętowania w dniu 30 listopada 2013 r.
o godz. 9.00 – 15. rocznicy założenia AMM w DPS Gorzyce.
W uroczystości wzięły udział grupy AMM:
– z diec. bielsko-żywieckiej z ks. Marianem Kubeckim i moderator Urszulą Raszką,
– z Żor, Jastrzębia, Szerokiej, Świerklan z ks. prałatem Janem
Szewczykiem, który przewodniczył uroczystej Mszy św.
w intencji członków i dzieł Apostolatu Maryjnego, a także
wygłosił kazanie.
W czasie Mszy św. ks. proboszcz Kazimierz Nowicki przyjął
do grona AMM w parafii Olza ap. Elżbietę Burda.
Po Mszy św. spotkaliśmy się na dalszym miłym świętowaniu w sali widowiskowej, gdzie przywitał wszystkich ks. kapelan Lucjan Bienek i przedstawił działalność AMM i całego DPS
im. Jana Pawła II. W czasie poczęstunku obecni mieli możność
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podzielenia się swoimi osiągnięciami i trudnościami z jakimi
wszyscy się borykamy.
Wsparciem dla wszystkich był ciepły i spokojny głos
ks. prałata Jana Szewczyka, który kilka razy zwracał się, by nas
umocnić w przyjmowaniu zadań i obowiązków na wzór Maryi,
będąc posłusznym Bogu i Jego Matce, zgadzając się z wolą
Bożą, rozważając wszystko w swoim sercu – Niech mi się stanie według Słowa Twego.
O godz. 12.00 w kaplicy adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził ks. kapelan Lucjan Bienek. Po skończonej
adoracji i Koronce do Miłosierdzia Bożego jeszcze przez jakiś
czas spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy Bogu za łaski, którymi nas przez te 15 lat obdarowywał, a Matce Bożej za Jej nieustanną opiekę i wstawiennictwo nad naszymi wspólnotami. Bogu niech będą dzięki.
Wszystko z Niepokalaną!
Felicja Zygmund

DIECEZJA RADOMSKA

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Cudownego Medalika AMM w parafii OO. Franciszkanów
pw. NP NMP w Skarżysku-Kamiennej za rok 2013
Proboszczem parafii jest magister teologii o. Rafał Kołodziejski OFMConv. Opiekunem duchowym doktor nauk teologicznych o. Grzegorz Gut OFMConv. Przewodniczącą AMM
ap. Maria Stachoń, a zastępcą ap. Izabela Sadza, która pełni
również funkcję kronikarza.
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Spotkania odbywają się regularnie w każdą drugą niedzielę miesiąca, a Msza św. dla Apostolatu odprawiana jest każdego 27. dnia miesiąca. Apostolat Maryjny posiada tablicę
w krużganku kościoła, na której są umieszczane podstawowe
wiadomości: zadanie biblijne, patron miesiąca, ukierunkowanie działalności na dany miesiąc.
Życzliwość o. proboszcza, wysoka ocena naszej pracy,
zaangażowanie opiekuna duchowego, troska moderator diecezjalnej, sprawiają, że z radością uczestniczymy w spotkaniach i chętnie podejmujemy czyny apostolskie. Gromadzimy się po to, by ubogacić się duchowo we Mszy św. i na
modlitwie. W Roku Wiary staraliśmy się bardziej zbliżyć do
Jezusa obecnego w Eucharystii.
Podstawą działalności jest modlitwa. Ma ona różne oblicza.
Modlitwą różańcową obejmujemy Dyrektora Krajowego AMM,
jego Radę, kapłanów, Kościół święty i potrzebujących. Bierzemy czynny udział w modlitwach nowennowych ku czci Niepokalanej Cudownego Medalika, do św. Franciszka i św. Antoniego. Prowadzimy codziennie, przez cały rok, godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W Adwencie uczestniczymy we
Mszach św. roratnich, a w okresie Wielkiego Postu odprawiamy Drogę krzyżową i śpiewamy Gorzkie żale. Tradycyjnie
uczestniczymy w nabożeństwach majowych i czerwcowych.
W każdy czwartek miesiąca adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przygotowujemy jeden z ołtarzy na
święto Ciała i Krwi Pańskiej, czynnie włączamy się w procesję.
Bierzemy udział w rekolekcjach, misjach, procesjach fatimskich i pielgrzymkach. Dwa razy w roku – w maju i październiku podejmujemy modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny.
Odwiedzamy chorych w mieszkaniach prywatnych i szpitalach.
Kupujemy świece „Caritas”, włączając się w „Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom”. Wspomagamy ofiarami pieniężnymi: świe44

tlicę parafialną, misje (Białoruś, Syria), siostry klaryski, Uniwersytet Katolicki, Radio „Maryja”, diecezjalną stronę internetową AMM, wyjazdy moderatora na doroczne rekolekcje,
wysyłamy roczną składkę na cele AMM.
Włączamy się w przygotowanie Wigilii dla osób samotnych w parafii. Uczestniczyliśmy w uroczystym przyjęciu relikwii sługi Bożego o. Rafała Chylińskiego, franciszkanina. Wraz
z Adwentem w Kościele, z radością przyjęliśmy nowy program
duszpasterski, którego hasło brzmi: Wierzę w Syna Bożego.
Moderator diecezjalna, mgr Zofia Miernik, jest sercem
formacji maryjnej w naszej diecezji. Troszczy się o zakładanie
nowych wspólnot, przekazuje wiadomości aktualne przez
komputer, telefon i listy, między innymi od Dyrektora Krajowego i Rady, od moderator krajowej. Przygotowuje spektakle
okolicznościowe np. „Zaduszki Chłopskie” poświęcone zmarłym za Ojczyznę.
Przew. AMM utrzymuje stały kontakt z duszpasterzami
parafii, moderator diecezjalną, troszczy się o spotkania formacyjne, prowadzi modlitwę różańcową, upowszechnia czytelnictwo wydawnictw religijnych. Dnia 27 listopada 2013 r.
przed Mszą św. przedstawiła historię powstania AMM w naszej parafii, a członkowie AMM rozdali około 600 Cudownych
Medalików, kilkanaście folderów i obrazków z Niepokalaną.
Uroczyste agapy odbywają się u nas trzy razy w roku: z okazji
Bożego Narodzenia (opłatek), Wielkiej Nocy (jajeczko) i objawienia Cudownego Medalika NMP Katarzynie Labouré.
Łączność ze wspólnotami maryjnymi w Gadce, Skarżysku
Kościelnym i Lipowym Polu utrzymuje ap. Wiesława Chyb.
Dziękujemy naszej ukochanej Patronce Niepokalanej za
wszystkie łaski i dary od Boga, które otrzymujemy za Jej
wstawiennictwem.
Ap. Wiesława Chyb, z-ca moder. diec.
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Notatkę o działalności Apostolatu Maryjnego w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, zamieszczoną w gazetce parafialnej
pt. „Wniebowzięta” (nr 2(595), rok XII, Święto Chrztu Pańskiego,
12 stycznia 2014 r.) nadesłał moderator diecezjalny AMM w diecezji
gnieźnieńskiej, Eugeniusz Łukaszewski.

Z życia parafii
„W minioną środę, członkowie Apostolatu Maryjnego –
Stowarzyszenia Cudownego Medalika naszej parafii, spotkali
się na tradycyjnym «Opłatku».
Spotkanie poprzedzono modlitwą różańcową i udziałem
we Mszy św. Samo spotkanie było też okazją do zaprezentowania zamierzeń członków Apostolatu na rok bieżący, które
przedstawił moderator diecezjalny Eugeniusz Łukaszewski.
Jednym z najbliższych zamierzeń będzie prowadzona przez
członków Apostolatu modlitwa różańcowa, którą zaplanowano na dzień 5 lutego. Poprzedzi ona Mszę św. o godz. 18.00,
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na którą to członkowie Apostolatu serdecznie zapraszają
wszystkich parafian i sympatyków.
W spotkaniu opłatkowym udział wziął o. Piotr Urbanek OSPPE, który objął patronat nad działalnością parafialnej
formacji Apostolatu Maryjnego, co członkowie przyjęli z wielką, nieukrywaną radością”.
Janina
„Złożyć dar z siebie, tak jak Maryja, to oddać się Jezusowi
na dobre i na złe; to przyjąć wszystko, co On wybiera; to oddać
Mu nie tyle słowa i czynności, co rzeczywiste «niech mi się
stanie»; to nie kalkulować i nie obmyślać, lecz zawierzyć
w prostocie, szczerości i czystej intencji. (...) Stolico mądrości –
módl się za nami”.
Eugeniusz Łukaszewski
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W regionalnej gazecie „Niedziela Kielecka”, w rubryce „Pukanie
do ludzkich sumień”, ukazał się artykuł Władysława Burzawy
pt. Duma parafii. Tekst tego artykułu przesłał do naszej redakcji
Antoni Jagielski członek RK AMM, my zaś gratulując dotychczasowych osiągnięć, drukujemy go poniżej i życzymy dalszych sukcesów.

Duma parafii
Najprężniejszą grupą działającą we wspólnocie jest Apostolat Maryjny. Został zainicjowany w 2003 r. dzięki staraniom moderator diecezjalnej Haliny Pilewskiej oraz ks. Aleksandra Orzecha SAC, ówczesnego proboszcza parafii. Opiekunem grupy jest ks. Stanisław Jóźwik SAC, a przewodniczą
Czesława Kopacz i Antoni Jagielski. – Członkowie Apostolatu
to naprawdę nasza duma. Przede wszystkim dużo się modlą,
organizują także czuwania całodobowe tzw. Jerycho. Jak sama ich nazwa wskazuje, propagują kult maryjny, to przecież
tak ważny element naszej pobożności, o czym uczył i świadczył m.in. nasz papież bł. Jan Paweł II. Są bardzo solidni, jak
coś obiecają, to na pewno wykonają. Spełniają się w pracy
charytatywnej, jeśli trzeba zebrać pieniądze na pomoc ubogim, to odwiedzają zakłady i instytucje, prosząc o wsparcie –
mówi ks. Rożek. Rzeczywiście o Apostolacie z parafii św. Wincentego Pallottiego słychać w całych Kielcach. Znani są z wielu akcji, jak: przygotowywanie paczek żywnościowych dla rodzin ubogich z terenu parafii i nie tylko, finansowanie dzieciom wakacyjnego wypoczynku oraz organizowania akcji
„Wyprawka szkolna” dla dzieci z rodzin potrzebujących
wsparcia. Od trzech lat członkowie Apostolatu finansują
pobyt jednego dziecka w Pallottyńskim Ośrodku Misyjnym
w Rwandzie. W ubiegłym roku na wszystkie dzieła cha48

Księża Pallotyni przy ołtarzu

rytatywne w parafii zebrano i wydano ponad 18 tys. zł. Prace
z tym związane wykonali członkowie Apostolatu także przy
pomocy kilku innych osób. – Naprawdę jestem pełen uznania
i wdzięczności za ich ofiarną działalność i hojność – mówi
ksiądz proboszcz, dodając, że w ciągu roku Apostolat funduje
dzieciom w pobliskiej szkole łącznie 1.500 obiadów. Przykład
godny naśladowania.

DIECEZJA KIELECKA

Czyny apostolskie
Wspólnota Apostolatu Maryjnego przy parafii św. Stanisława BM na Barwinku w Kielcach istnieje od 14 lat. Staramy
się przez te wszystkie lata modlić się i postępować zgodnie
z zasadami 10. rad dla Apostolatu Maryjnego na każdy
dzień. Wiemy bowiem, że choćby najgorliwsza modlitwa bez
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czynów apostolskich jest modlitwą jałową. Kiedyś, słuchając
na rekolekcjach homilii, zapamiętałam taki fragment: Pewnego razu, biegając po ogrodzie jako mała dziewczynka, zobaczyłam bardzo piękną, rozkwitniętą gałązkę głogu z bielusieńkimi kwiatuszkami. Zawołałam radośnie – jakże one są
piękne! Tak – odpowiedziała mama, ale piękniejsze od kwiatów są owoce; i wyjaśniła mi, że piękniejszymi od pragnienia
są wykonane dobre czyny.
Sztandarowym czynem naszej grupy Apostolatu Maryjnego jest odwiedzanie osadzonych w areszcie na Piaskach.
Przewodnicząca Stowarzyszenia, Elżbieta Korczyńska, wraz
z jedną, czasem dwoma osobami, wspólnie z ks. kapelanem,
udają się do aresztu.
Tam, w kaplicy więziennej, prowadzimy modlitwę różańcową, wspólnie z więźniami uczestniczymy we Mszy św.
Przed błogosławieństwem przewodnicząca zwraca się do
osadzonych z kilkoma pokrzepiającymi słowami i rozdajemy
im Cudowne Medaliki, obrazki, przynosimy im niemało, bo
po kilka kartonów prasy katolickiej, którą pozyskujemy
z różnych źródeł, a nawet od ks. bpa Mariana Florczyka – opiekuna Apostolatu z ramienia Kurii, a ostatnio od ks. bpa Ordynariusza. Czasopisma te są bardzo wyjątkowe i ciekawe.
W bieżącym roku udało nam się zgromadzić dla osadzonych
około 200 kalendarzy na 2014 r. Ofiarodawcy z różnych firm
bardzo chętnie włączyli się do tej akcji. Kiedyś jeden z więźniów powiedział do mnie – u nas najważniejszy jest kalendarz, bo człowiek budzi się rano, chwyta coś do pisania
i skreśla kolejny dzień, który minął, bo każdy skreślony dzień
zbliża do wolności.
Jesteśmy już umówieni z ks. kapelanem, by w czasie Postu poprowadzić w więziennej kaplicy drogę krzyżową.
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Od dwóch lat podjęliśmy się jeszcze jednego ważnego
czynu. Wspomagamy na miarę naszych możliwości placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, którą prowadzi Zgromadzenie
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie k. Kielc.
W Pacanowie znajduje się bazylika z XIII w. pw. św. Marcina. Wewnątrz jest cudowna figura Chrystusa Konającego. Do
tego pięknego miejsca Elżbieta Korczyńska zorganizowała
pielgrzymkę dla całego dekanatu Kielce płd. Podczas zwiedzania świątyni tamtejszy ks. proboszcz przedstawił nam, jak pracują siostry opiekujące się sierotami „ze zranionym serduszkiem”. Po pielgrzymce zrodziła się myśl, aby pomóc tym sierotom. Zaczęliśmy przekazywać im ubrania, zabawki, książki,
słodycze, materiały piśmiennicze. Dostarczyliśmy nową pralkę
automatyczną, kilka kartonów proszków do prania itp.
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Jako apostołowie maryjni czerpiemy radość z dawania im
swojego czasu i sił. Czujemy się potrzebni, nie oczekując
niczego w zamian.
Któregoś dnia nasz ks. proboszcz wręczył nam pocztę
z Pacanowa. Było to podziękowanie od sióstr z przytoczonymi słowami bł. Jana Pawła II mówiącymi o takiej działalności jak nasza. Poczuliśmy się bardzo szczęśliwi, otrzymując tak piękne słowa skierowane do nas. Na podziękowaniu
widniała data 25 grudnia 2013 r. – a więc Boże Narodzenie!
Nasze serca jeszcze mocniej zabiły z radości!
Czynów apostolskich mamy jeszcze więcej, a wypływają
one z faktu, że tak, jak gorliwie staramy się modlić, tak też
gorliwie wypełniamy dany nam czas, dając siebie innym.
Wszystko z Niepokalaną!
ap. Elżbieta Korczyńska

* * *

Apostolat Maryjny w parafii św. Barbary w Strumieniu
Apostolat Maryjny w naszej parafii został założony za
sprawą ks. prałata Oskara Kuśki oraz moderator Urszuli Raszki w dniu 17 grudnia 1993 r. Pierwszą przewodniczącą AMM
została Maria Gawron, która prowadziła grupę przez trzy i pół
roku. Po jej śmierci, od dnia 15 czerwca 1997 r., przewodniczącą została Edyta Wileńska, która prowadziła tę grupę również
krótko, bo dwa i pół roku, do 30 grudnia 1999 r. Po śmierci
Edyty Wileńskiej na spotkaniu opłatkowym została wybrana
przewodniczącą Helena Kciuk, która prowadzi grupę do dziś,
z pomocą swojej zastępczyni Marii Brandys. Helena Kciuk objęła grupę 27. apostołek, 10 osób odeszło już do wieczności
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a 8 osób jest w podeszłym wieku i ciężko chorych. W spotkaniach uczestniczy 9 osób.
Wspólnota nasza każdego 27. dnia miesiąca uczestniczy
we Mszy św. w intencji żywych i zmarłych członków AMM. Po
Mszy św. mamy spotkanie modlitewne w salce katechetycznej. Przy zapalonych świecach śpiewem i modlitwą, w zamkniętym kręgu rąk, witamy się słowami: „Dobrze, że jesteś”,
„Wszystko z Niepokalaną”. Modlimy się za Ojczyznę, za naszą
parafię, za Ojca Świętego, za biskupów, kapłanów, za nasze
rodziny, dzieci i młodzież, za ludzi chorych, samotnych,
opuszczonych, grzeszników, niewierzących, osoby uzależnione od nałogów, bezrobotnych. Naszym parafialnym opiekunem jest ks. prałat Oskar Kuśka, który uczestniczy w naszych
spotkaniach. Wsłuchujemy się w słowa Ewangelii, która jest
nam drogowskazem do realizacji naszych celów. Staramy się
żyć według zaleceń Dziesięciu rad oraz celów AMM. Słowem,
modlitwą i czynem służymy bliźnim jak potrafimy najlepiej.
Odwiedzamy chorych, samotnych, służymy radą i pomocą,
rozdajemy Cudowne Medaliki, książki i pisma religijne. Należymy do Żywego Różańca, codziennie rano przed Mszą św.
odmawiamy różaniec. Uczestniczymy w comiesięcznych Czuwaniach Fatimskich, śpiewamy godzinki do Niepokalanej, bierzemy czynny udział w Gorzkich żalach, drodze krzyżowej,
adorujemy w grobie Chrystusa, kupujemy kwiaty. Najbardziej
miłe są spotkania opłatkowe, podczas których modlimy się,
śpiewamy, składamy życzenia, zapraszamy delegacje z pobliskich miejscowości. Włączamy się czynnie w życie parafii. Organizujemy wiele pielgrzymek. Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AMM na Jasną Górę. Byliśmy u Matki
Uzdrowienia Chorych w Gidlach, u Matki Pięknej Miłości
w Sadowie-Golgocie, Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie,
w Krakowie-Łagiewnikach, Tyńcu, Kalwarii Zebrzydowskiej,
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Licheniu, Kaliszu. Uczestniczymy również w dniach skupienia
w Pogórzu. W grudniu jeździmy do św. Mikołaja w Pierścu.
W listopadzie organizujemy Niedzielę Maryjną, poprzedzoną
nowenną do Niepokalanej Cudownego Medalika. Po uroczystej Mszy św. rozdajemy przed drzwiami kościoła Cudowne
Medaliki, broszurki oraz książki. Zbieramy również ofiarę na
rozwój AMM. Wszystko z Niepokalaną!
Helena Kciuk, przewodnicząca AMM



Apostolat Maryjny z parafii św. Anny w Pruchnej
W 2013 r. obchodziliśmy 20-lecie założenia AMM w naszej parafii. Spotykamy się po wieczornej Mszy św. w drugi
wtorek miesiąca w salce katechetycznej albo na probostwie.
Przed Mszą św. odmawiamy różaniec. Obecnie nasza grupa
AMM liczy 17. członków. Opiekunem wspólnoty do 2012 r.
był ks. kanonik Bernard Jarek, obecnie opiekunem jest
ks. proboszcz Jacek Urbaczka. Pierwszą przewodniczącą naszej grupy była Krystyna Polok, obecnie funkcję tę pełni Urszula Tyrytko. Co roku 27 listopada nasza wspólnota uroczyście obchodzi rocznicę objawień. Odprawiana jest uroczysta
Msza św., po której udajemy się na probostwo, na spotkanie
i poczęstunek.
W gablocie parafialnej zamieszczamy aktualne zadania
i tematykę spotkania przewidzianą na dany miesiąc. Prowadzimy też kronikę AMM, w której zapisujemy wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej wspólnocie.
Członkowie AMM uczestniczą w dniach skupienia w Pogórzu oraz w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, organi54

zowanych w parafii. W naszej działalności pamiętamy o ludziach chorych, samotnych, potrzebujących pomocy, których
wspieramy naszą modlitwą. Na miarę naszych możliwości
wspieramy finansowo wydatki związane z działalnością AMM
w diecezji bielsko-żywieckiej. Chcemy iść przez życie z Maryją
i czynić wszystko na Jej chwałę zgodnie z hasłem: Wszystko
z Niepokalaną!
Urszula Tyrytko, przewodnicząca



Na apostolstwo nigdy nie jest za późno...
Historia życia apostołki maryjnej Heleny Kosierkiewicz
z parafii NP NMP w Skarżysku-Kamiennej
Nasza apostołka, Helena Kosierkiewicz, ur. 30 marca 1923 r.
w Przybyłkowicach, pow. sandomierski, obchodzi w tym roku
91. rocznicę urodzin i wcale nie zamierza opuścić szeregów
Apostolatu Maryjnego. Na jej drodze życiowej od zawsze była
Matka Boża.
Już w dzieciństwie, gdy chodziła do szkoły powszechnej,
potem w szkole zawodowej w Klimontowie, którą prowadziły
siostry zakonne, Helena uczestniczyła w nabożeństwach majowych i październikowych oraz w nowennach odprawianych
ku czci Maryi. W dniu ukończenia szkoły dostała na pamiątkę
obraz NMP z dedykacją: ,,Niech Matka Boża będzie ci opiekunką w całym Twoim życiu”. Ufna w Jej wstawiennictwo
i orędownictwo szła z Nią przez życie: w okresie nauki w Szkole Rolniczej w Poznaniu, w czasie narzeczeństwa, po zawarciu
związku małżeńskiego. Gorliwość chrześcijańską przekazywa55

ła swoim dzieciom – córce i synowi, potem wnukom (ma ich
troje); jest też prababcią.
W Skarżysku-Kamiennej mieszka od 1950 r. Tu przyszły na
świat jej dzieci i wnuki; tu – w parafii OO. Franciszkanów –
zostały ochrzczone, uczęszczały na katechezę i korzystały ze
wszystkich sakramentów św. A ich babcia, tegoroczna Jubilatka, przeszła formację duchową w Krucjacie Eucharystycznej,
w Kole Żywego Różańca, w Neokatechumenacie (4 lata), a po
jego likwidacji przeszła do Apostolatu Maryjnego (w 2007 r.;
uroczyście przyjęta w 2011 r.). Od roku 2009 należy też do
,,Margaretki” i modli się za kapłanów. Jest osobą aktywną
i poprzez to szczęśliwą, że może czynnie uczestniczyć w codziennym życiu Kościoła. Bierze udział w modlitwie AMM, we
Mszach św., jeździ na pielgrzymki (m.in. na Jasną Górę),
wspomaga ofiarami różne akcje społeczne. Nie wymawia się
wiekiem, dolegliwościami, choć pewnie ich doświadcza. Kiedy
mogła służyła pomocą rodzinie, dziś woli oddawać się służbie
Kościołowi niż zajmować się rzeczami zbędnymi. Tegoroczne
spotkanie opłatkowe odbyło się z jej udziałem. Zawsze ufna,
pokorna, radosna, spełniona matka, babcia, prababcia, apostołka, chrześcijanka.
Taką uczyniła ją miłość do Boga i Matki Najświętszej,
z którą idzie przez życie.
Kochanej Jubilatce życzymy zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i czułej opieki Niepokalanej.
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DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA

Diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia Cudownego Medalika
z okazji 25-lecia w Szczecinku – parafia Narodzenia NMP
Dzień 28 września 2013 r. był szczególny dla naszego Stowarzyszenia, które obchodziło 25-lecie istnienia w naszej parafii oraz w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Diecezjalna Rada Stowarzyszenia, której moderatorem od
roku jest Eugenia Trocińska, a opiekunem duchowym ks. Piotr
Jesionowski, proboszcz z parafii św. Pawła w Drawsku Pomorskim, zorganizowali Jubileuszowy Zjazd w naszej parafii. Tę
uroczystość swoją obecnością zaszczycił ks. Dyrektor Tadeusz
Lubelski, opiekun Stowarzyszeń działających w północnej Polsce. Wzięli w niej udział również przedstawiciele grup z parafii
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile z przewodniczącą
Marią Adamską oraz z parafii św. Krzysztofa w Szczecinku
z przewodniczącą Teresą Stypą.
O godz. 10.00 wspólnie odmówiliśmy różaniec biblijny,
który prowadziła moderator Eugenia Trocińska. Po modlitwie
różańcowej ksiądz Dyrektor na przemian z diakonem Przemysławem, odbywającym praktykę w naszej parafii, wygłosili
konferencję, której tematem było zwrócenie uwagi na potrójny cel, jaki wyznacza sobie Stowarzyszenie, a mianowicie:
szerzenie kultu Niepokalanej, oddziaływanie na bliźnich będących w potrzebie oraz miłość braterska. O godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Msza św. W koncelebrze udział
wzięli ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski oraz proboszcz naszej
parafii, ks. Jacek Lewiński, który wygłosił również homilię na
temat miłości bliźniego. Po Mszy św. udaliśmy się do salki na
plebanii na agapę, gdzie przy herbacie kontynuowaliśmy spotkanie, podczas którego odbyła się dyskusja i przedstawienie
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wypowiedzi na temat wygłoszonej konferencji. Poprzednia
moderator Marianna Frontczak mówiła o tym, jak było w minionych latach i przedstawiła sprawozdanie. O godz. 15.00
przeszliśmy do kościoła na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Na zakończenie ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski udzielił wszystkim błogosławieństwa.
Dnia 29 września 2013 r. w parafii Miłosierdzia Bożego
odbyła się Niedziela Maryjna. Ks. Dyrektor w czasie Mszy św.
głosił homilię na temat Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Po Mszach św. rozdawaliśmy Cudowne Medaliki. Wszystko z Niepokalaną!
Marianna Frątczak



Na okres Wielkiego Postu głębokiej refleksji
i dobrego przygotowania się do radości, jaką wnosi w nasze życie
wiara w Zmartwychwstanie, przekazana nam
przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa, wszystkim czytelnikom
życzy Zespół Redakcyjny.
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O OGŁOSZENIA i INFORMACJE O
JUBILEUSZE W 2014 ROKU
30-lecie
I. DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
1. Parafia pw. św. Stanisława BM – Wschowa
II. DIECEZJA KATOWICKA
1. Parafia pw. Wszystkich Świętych – Jastrzębie Zdrój
2. Parafia pw. św. Antoniego – Rybnik
III. DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
1. Parafia pw. św. Antoniego z Padwy – Ignaców
25-lecie
I. DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
1. Parafia pw. Ducha Świętego – Słubice
2. Parafia pw. Franciszka z Asyżu – Strzelce Krajeńskie
II. DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
1. Parafia pw. św. Józefa Robotnika – Ujsoły
III. ARCHIDIECEZJA DROHICZYŃSKA
1. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego – Perlejewo
IV. DIECEZJA OPOLSKA
1. Parafia pw. św. Dominika – Nysa
20-lecie
I. DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
1. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Drożków
2. Parafia pw. św. Stanisława Kostki – Różanki
3. Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy – Zielona Góra
(Jędrzychów)
4. Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela – Zielona Góra
5. Parafia pw. św. Henryka – Sulęcin
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II. DIECEZJA BIAŁOSTOCKA
1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP – Białystok
2. Parafia pw. św. Ojca Pio – Olmonty
III. DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
1. Parafia pw. św. Mateusza – Kisielów
2. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Bujaków
3. Parafia pw. NMP Królowej Polski – Pogórze
IV. DIECEZJA KALISKA
1. Parafia pw. Narodzenia NMP – Chełmce
V. DIECEZJA PRZEMYSKA
1. Parafia pw. Benedykta, Cyryla i Metodego – Przemyśl
VI. ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
1. Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela – Warszawa
VII. DIECEZJA WROCŁAWSKA
1. Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego – Wrocław
15-lecie
I. DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
1. Parafia pw. św. Marcina – Schaby
2. Parafia pw. MB Różańcowej – Zabłocie
II. DIECEZJA BYDGOSKA
1. Parafia pw. św. św. Piotra i Pawła – Złotów
III. DIECEZJA DROHICZYŃSKA
1. Parafia pw. Narodzenia NMP – Ostrożany
IV. DIECEZJA KIELECKA
1. Parafia pw. św. Stanisława BM – Kielce
2. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela – Kielce
3. Parafia pw. NMP Królowej Polski i Augustyna Bpa – Suków
V. DIECEZJA OPOLSKA
1. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Kluczbork
2. Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Złotogłowice
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IV. DIECEZJA PŁOCKA
1. Parafia pw. św. Wojciecha – Przasnysz
10-lecie
I. DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
1. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Iłowa
II. DIECEZJA KATOWICKA
1. Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej – Kochłowice
III. DIECEZJA KIELECKA
1. Parafia pw. Św. Trójcy i MB Szkaplerznej – Ćmińsk
2. Parafia pw. św. Andrzeja Boboli – Kostomłoty
IV. DIECEZJA OPOLSKA
1. Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej – Nysa


% Z OSTATNIEJ CHWILI %
LIST ZE SZWECJI – JUBILEUSZ AMM W HALMSTAD
Szczęść Boże! Witamy mile i serdecznie całe Stowarzyszenie Cudownego Medalika w Polsce, witamy ks. Dyrektora Jacka Wachowiaka, ks. Tadeusza Lubelskiego, wszystkich kapłanów i siostry zakonne oraz Radę Krajową. Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonych jubileuszy, które nasza wspólnota świętuje w bieżącym roku 2014 w naszym
kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Halmstad (Szwecja),
której proboszczem jest ks. Józef Chrzanowski, również jest
z nami ks. Paweł Banot – salezjanin.
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Te jubileusze dla naszej wspólnoty są wielkim darem od
Pana Boga:
– 10-lecie rozdawania Cudownych Medalików. Od 15 VII 2004 r.
rozdano ich na terenie Szwecji ok. 35.000;
– 6-lecie Rycerstwa Niepokalanej (29 V 2008);
– 5-lecie Apostolatu Cudownego Medalika (20 VII 2009);
– 5-lecie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej (23 II 2009).
Dziękujemy za te wszystkie jubileusze Najświętszej Maryi
Pannie, naszej Najukochańszej Matce, że nas prowadzi wytrwale w naszych gorliwych modlitwach do Swego Syna Jezusa
Chrystusa. Choć przychodzą czasem trudne chwile, załamania
trudami dzisiejszych czasów, Ona, Matka, Królowa nasza, czuwa z nami w każdy czas. Maryjo Matko, jak Tobie nie dziękować za to, że jesteś z nami, nauczyłaś nas kochać Swego Syna
Jezusa Chrystusa tu, na obczyźnie, z dala od domu rodzinnego.
Codziennie od pięciu lat, a może więcej, na kolanach przebieramy kuleczki różańcowe i ciągle powtarzamy: „Zdrowaś Maryjo łaski pełna...”. Matko, nauczyłaś nas, jak przybliżyć się do
swego brata i siostry podając mu rękę z Cudownym Medalikiem, cichym szeptem mówiąc: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy”.
Dniem uroczystości jest data Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej: 23 II 2014 r. W tym dniu szczególnie chcielibyśmy
wspomnieć naszą Bożenkę, która opuściła nas w listopadzie,
pięć lat temu, oraz Halinkę, która odeszła osiem miesięcy temu. Odeszły do Pana. „Wieczny odpoczynek racz im dąć, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym”. Amen. Wszystko z Niepokalaną!
Pamiętająca o Was w modlitwie,
Jola Wieszala z Halmstad, Szwecja
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V

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ V

POŻEGNANIE ŚP. JANINY ZAPAŁY (1931-2014)
byłej przewodniczącej AMM w parafii św. Floriana
w Wąchocku – 11 I 2014 r. (zm. 8 I 2014)
Paulin, o. Augustyn Pelanowski napisał w książce Fale łaski: „Kiedy wiesz, kim jesteś dla Boga, wiesz też kim jesteś
dla innych i kim jesteś dla siebie samego”.
Kiedy patrzymy na życie zmarłej Janiny z perspektywy działalności w Apostolacie Maryjnym, wiemy, że żyła dla Boga i dla
ludzi. Należała do Stowarzyszenia od ponad 20. lat. Przez
13 lat była przewodniczącą grupy parafialnej (1995-2008),
a potem jego skarbnikiem. Cechowała ją niezwykła sumienność w wykonywaniu społecznych obowiązków. Skrzętnie
gromadziła dowody czynów apostolskich grupy, układała i czytała modlitwę wiernych na comiesięcznych Mszach św., brała
udział w procesjach i akcjach społecznych na rzecz parafii. Czytała przy ambonce modlitwę pokomunijną apostoła maryjnego. Pisała sprawozdania. Współorganizowała spotkania miesięczne i opłatkowe oraz jubileusze. Zawsze cicha, skromna,
najwięcej wymagająca od siebie; bo dobro jest zawsze ciche.
Kiedy już nie mogła uczestniczyć we wspólnotowych
Mszach św. i spotkaniach, łączyła się z nami duchowo, ale także telefonicznie, by dowiedzieć się, jaki mamy program, co słychać w grupie. Prenumerowała kwartalnik Stowarzyszenia,
w którym znajdowała materiały formacyjne i informacje bieżące.
Zawsze serdecznie, z niekłamaną życzliwością, witała mnie
w progu swego domu. Dzieliła się świadectwem wiary, w której dominującą rolę odegrała Matka Boża. Modliła się za rodzi63

nę, kapłanów, Ojczyznę, wspólnotę – z różańcem w ręku – lub
słuchając Radia „Maryja”. Nigdy nie słyszałam od niej cienia
skargi, zwątpienia, a zawsze nadzieję i radość. Wiedziała, kim
jest dla Boga – umiłowanym dzieckiem, wystawianym na próbę, współcierpiącym z Chrystusem i radującym się ze spotkania z Nim. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem była tu – w kościele, a kiedy wyszła rozpromieniona darem łaski Bożej – była
taka szczęśliwa! Dziękujemy Panu Bogu za jej życie, bezinteresowną służbę, za wrodzoną inteligencję, delikatność, wrażliwość na potrzeby bliskich, za wierność ideom AMM.
Papież Franciszek napisał w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium : „Nasz nieskończony smutek może być uleczony tylko przez nieskończoną miłość”. Jest to niewątpliwie
Boża miłość, wypełniająca łaską całe ludzkie życie i przygarniająca je w ojcowskie ramiona po śmierci.
Niepokalana objawiająca Cudowny Medalik, prosimy wprowadź duszę zmarłej Janiny do krainy niebieskiej, jak wiodłaś
ją do Swego Syna za życia ziemskiego. „O Maryjo bez grzechu
poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Zofia Miernik, moderator diecezji radomskiej
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iCENNIK NA 2014 R.
Świadectwa Nadzwyczajnych Łask Otrzymanych przez
Pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika
(nowa pozycja, miękka oprawa)
– 20 zł
Podręcznik AMM (trzy tomy)
– 40 zł w oprawie miękkiej
– 50 zł w oprawie twardej
Przewodnik
– 5 zł
Statut AMM
– 2 zł
Kwartalnik – BIULETYN AMM
– 3,5 zł
Promienie Pośredniczki Łask: roczniki archiwalne 2000
– 1 zł
O apostolstwie świeckich
– 5 zł
Tajemnica Maryi (rozważania)
– 7 zł
Refleksje na miesiąc maj
– 5 zł
Nowe Rozważania Na Miesiąc Maj
– 8 zł
Modlitewnik
– 12 zł
Różaniec biblijny
– 5 zł
Jak Ci, Maryjo, dziękować? – modlitewnik
– 5 zł
Nowenna
– 2 zł

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

– małe: 18 groszy
– 4 zł, 5 zł
– 90 groszy i 1 zł
– 8 zł
– 5 zł
– 70 groszy
– 1,5 zł

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

– 30 groszy
– 80 groszy
– 40 groszy
– 15 groszy
– 10 groszy
– 5 groszy
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UWAGA!
ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI I WSZYSTKIE PUBLIKACJE
PROSIMY ZGŁASZAĆ Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM
DO CENTRUM AMM W WARSZAWIE
p. Janina, tel. 22 797 48 79
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