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Stowarzyszenie Cudownego Medalika
(Apostolat Maryjny w Polsce)
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Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY

Wspólnota AMM z Bydgoszczy,
na pożegnaniu swojego opiekuna
diecezjalnego ks. Jerzego Basaja CM

Piątek – Msza św. w Bazylice
Piątek – Spotkanie uczestników
Pielgrzymki AMM w Sali Kordeckiego

Piątek – Droga Krzyżowa, prowadzona
przez AMM z diecezji bielsko-żywieckiej

Grupa jubileuszowa z Drezdenka
(Okręg Gorzów Wlkp.)
Sobota – Wspólna modlitwa różańcowa
o godz. 7.00

Sobota – Uroczystej Mszy św.
przewodniczył ks. bp Tadeusz Rakoczy

Modlitwa uczestników Zjazdu w Kaniach,
przy grobie ks. prof. Teofila Herrmanna CM
Sobota – Dyrektor Krajowy AMM nakłada
Cudowne Medaliki po uroczystym przyrzeczeniu

Moderator diecezji gdańskiej Maria Górska,
wśród uczestników Dnia Skupienia

Księża opiekunowie i apostołowie
jubileuszowej grupy w parafii św. Józefa
w Skarżysku-Kam.

Modlitwa w Kaplicy NMP Niepokalanej
Cudownego Medalika w Warszawie na ul. Radnej
i pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu

PANIE, PRZYMNÓ NAM WIARY
k 17, 5)
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OWO DYREKTORA
KRAJOWEGO
Warszawa, 2013 r.
Moi Drodzy,
Pisz do Was z nowego-starego
Centrum Stowarzyszenia, które
znajduje si w Warszawie, przy ul. Radnej. Zamieszka em tutaj
w szczególnym czasie. Warto o tym powiedzie wi cej.
Do czasu pomalowania mojego mieszkania, przebywa em
w naszej parafii w. Krzy a. Po przygotowaniu pokoi postanowi em przenie si na Radn . Co jednak zmienia o moje plany, a w ko cu zdecydowa em, e na pewno przenios si
w czwartek. Gdy w rod szykowa em si do przeprowadzki
wiadomi em sobie, e czwartek to 18 dzie lipca – rocznica
pierwszego objawienia. Konfratrzy z parafii zastanawiali si , co
Matka Bo a objawi mi w t szczególn noc.
Ok. godz. 2.00 w nocy obudzi mnie jaki ha as. Pod oknami g no rozmawia a grupa m odzie y. W pewnym momencie us ysza em jak jedna z dziewcz t krzykn a – „Nie
mo emy w yciu marnowa nawet jednej minuty!”. I wszyscy
gdzie ruszyli.
„Nie mo emy w yciu marnowa nawet jednej minuty”. Te
owa nieznajomej dziewczyny uznaj za moje „objawienie”,
które chcia a przekaza mi Maryja. Nie mog , nie mo emy
marnowa czasu. Cho by, dlatego e „ niwo jest wielkie”.
Rozdaj medaliki – i w sklepie z gwo dziami, gdzie siedzia a
rozz oszczona sprzedawczyni (medalik przyj a z szacunkiem),
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i w sklepie meblowym, gdzie jedna z pracownic opowiada a mi
o problemach brata (wr czy em jej medalik z pro , by zadzwoni a jak brat znajdzie prac ). Mam wra enie, e w Warszawie takich ludzi jest mnóstwo. Rozejrzyjcie si dooko a –
wsz dzie jest podobnie. I dlatego nie mo emy marnowa czasu.
Dzi kuj Bogu i Niepokalanej za atmosfer w naszym
Domu przy ul. Radnej. Przez ksi y – ks. Józefa Jachimczaka
i ks. Bernarda Pe , a tak e przez nieocenion pani Krysi
zosta em przyj ty jak brat.
Za nami pielgrzymka. Mimo upa u zebrali my si w prawie
trzy i pó tysi cznej wspólnocie. Jestem wdzi czny diecezji
bielsko- ywieckiej za przygotowanie pielgrzymki. Podzi kowanie sk adam na r ce opiekuna duchowego diecezji ks. pra ata
Alojzego Zubera i moderator diecezji pani Urszuli Raszki. Wasz
trud przynosi b ogos awione owoce. Bóg zap !
Osobne podzi kowanie sk adam Jego Ekscelencji ks. biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu, za przewodniczenie uroczystej
Eucharystii i wyg oszone s owo Bo e.
Niech s owa podzi kowania przyjmie tak e ks. Jerzy Basaj CM, za wyg oszenie konferencji i wszyscy kap ani za ofiarowan modlitw .
Có to by by a za pielgrzymka bez Sióstr Mi osierdzia, bez
odzie y Maryjnej, bez znakomitego chóru z parafii b . Anieli
Salawy. Dobrze, e byli cie!
Przed nami Zjazd Moderatorów (29.08-01.09) z go ciem
specjalnym – ks. prof. Waldemarem Rakocym CM. Ciesz si
z tego spotkania, wszystkich odpowiedzialnych ogarniam swomodlitw . A co wymodlimy i uradzimy – to opowiemy.
Jeszcze kilka spraw. W nast pnym numerze „Biuletynu”
poinformujemy o dzia aniach Centrali. Ze wzgl du na zmian
numeru telefonu (tel. olcza ski jest nieaktualny) obecnie je5

stem dost pny jedynie pod tel. komórkowym – 692 385 905.
(Pozostaje tak e kontakt mailowy – jacekw@misjonarze.pl).
O mo liwo ciach nabywania medalików i innych materia ów
(poza Olcz ) porozmawiamy szczegó owo z moderatorami.
Kolejna sprawa. W kaplicy naszego Domu jest mo liwo
zamawiania Mszy w. Gdyby kto chcia zamówi , mo e to
uczyni telefonicznie, mailowo lub listownie. Poinformuj o dacie i godz. Mszy w. Ewentualne ofiary, mo na przekaza na
nasze konto lub w inny dogodny sposób. Ofiary s przekazywane ks. Bernardowi, na funkcjonowanie Domu. Przy tej okazji
pragn serdecznie podzi kowa za Wasz ofiarno , tak e za
ofiary z one podczas naszej pielgrzymki. Mog Was zapewni , e te ofiary nie s marnowane.
W ka
rod o godz. 18.00 w kaplicy na Radnej jest odprawiana nowenna. Mo ecie przesy
swoje pro by i podzi kowania. Prosz Was tak e, aby cie w ten dzie
czyli si duchowo z nasz kaplic . Podczas tych rodowych nowenn,
chcemy tak e pyta si Boga i Niepokalanej, jaka jest wola
Bo a wzgl dem naszego Centrum i Domu.
Przed nami jesie . Jesie to nie schy ek – to zbieranie owoców. ycz Wam wszelakich owoców w yciu osobistym, ma skim i rodzinnym. W yciu Waszych lokalnych wspólnot.
Pami tajcie, e towarzyszy Wam moja modlitwa, pami i b ogos awie stwo. Ruszajmy na apostolskie szlaki, by nie or dzie ufno ci i nadziei. Tylu ludzi jest g odnych Boga! Dowodem
cho by sierpniowe Niedziele Maryjne, które prze ywali my
w parafiach diecezji bielsko- ywieckiej (tysi ce rozdanych medalików i – jak ufamy – nowe wspólnoty). Niech zawsze towarzyszy nam apostolski zapa .
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Na koniec – serdecznie dzi kuj za modlitw , wszelk
yczliwo i yczenia sk adane z okazji imienin. Ze wzgl du
na podró i Niedziel Maryjn , nie zawsze odbiera em telefon, ale prosz pami ta o mojej wdzi czno ci. B ogos awi
Was wszystkich.
Wszystko z Niepokalan !
ks. Jacek Wachowiak,
Dyrektor Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce

ROZWA ANIE WYG OSZONE PODCZAS
APELU JASNOGÓRSKIEGO
Przychodzimy do Ciebie Jasnogórska Pani, nasza Matko
i Królowo. Gromadzimy si we wspólnocie wiary, ofiaruj c Tobie nasz modlitw i nasze serca.
Jeste my my lami z m odzie , która w tych dniach w Brazylii pod przewodnictwem papie a Franciszka i tu, na Jasnej
Górze prosi o umocnienie w wierze, i o jej wzrost.
My sami pragniemy modli si o m odo ducha, m odo , któr zachowuje cz owiek niezale nie od up ywaj cego
czasu. Ty, Maryjo uczysz nas jak zachowa t m odo .
w. ukasz w Ewangelii zanotuje, e wiernie zachowywa
i rozwa
to, co wydarzy o si w yciu Jezusa i Twoim
(por. k 2, 51), e zaufa , i dla Boga nie ma nic niemo liwego (por. k 1, 37) i e bieg
z po piechem do potrzebucych (por. 1, 39).
7

Srebrny ró aniec na poduszce z haftem awersu i rewersu
Cudownego Medalika, ofiarowali w darze o tarza,
tegoroczni organizatorzy Pielgrzymki AMM
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By zas uchanym w s owo Bo e, medytowa to s owo,
zaufa Bogu nawet w sytuacjach beznadziejnych, otwiera
serce dla potrzebuj cych, oto droga do m odo ci ducha,
droga wiary, droga wi to ci.
Maryjo, Twoj wiern uczennic by a w. Katarzyna Labouré.
W roku 1830 by a m od , 24-letni nowicjuszk w Zgromadzeniu Sióstr Mi osierdzia w. Wincentego a Paulo. Nowicjuszk
pe nej wewn trznej ciszy, ca kowicie zawierzonej Tobie i wra liwej na ludzk bied . To w nie jej przekaza
Maryjo or dzie ufno ci, poda
wzór Cudownego Medalika i poprosi ,
aby powsta o Stowarzyszenie g osz ce hojno Boga wyproszon przez Ciebie, Niepokalana.
Przybywamy do Ciebie, Maryjo, my aposto owie ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika na nasz coroczn pielgrzymk .
Dzi kujemy za to, e mo emy opowiada o Twojej mi oci i skutecznym or downictwie. Pomó nam w naszych rodowiskach odnajdywa ludzi samotnych, cierpi cych, zaniedbanych religijnie i zniech conych. Niech przez nasz pos uzaufaj Bogu przez Ciebie, Matko. Wszak sama mówi
w. Katarzynie: „Przyjd chwile, kiedy b dzie wam si wydawa o, e wszystko jest stracone, e znik d nie ma ratunku. Zaufajcie mi, przyjd wam z pomoc ”.
Zawierzamy Tobie, Maryjo, wszystkich, którzy nosz Cudowny Medalik, tych, którzy prosili nas o modlitw . Zawierzamy wszystkich, którzy modl si teraz podczas Apelu.
We w opiek ca e nasze Stowarzyszenie i wszystkie nasze sprawy. Niech to pielgrzymowanie przyniesie nam nowe
dary, now gorliwo i b ogos awione owoce naszej apostol9

skiej pos ugi. Wypraszaj nam potrzebne aski, aby my
w wiecie pe nym nieufno ci i zw tpienia, byli dobrym narz dziem Twojej matczynej mi ci.
O Maryjo bez grzechu pocz ta módl si za nami,
którzy si do Ciebie uciekamy!
Ks. Jacek Wachowiak,
Dyrektor Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce

FORMACJA
Konferencja ks. Jerzego
Basaja CM, wyg oszona
na Jasnej Górze podczas
pielgrzymki AMM
Wiara w. Katarzyny Labouré
w cieniu Cudownego Medalika
Witam Was bardzo serdecznie,
drodzy Czciciele Matki Bo ej od
Cudownego Medalika.
Dzi kuj ks. Jackowi za zaufanie w powierzeniu mi wyg oszenia tegorocznej konferencji.
Aby jak najlepiej uchwyci i przyj sercem powy szy temat, pozwol sobie na kilka s ów wprowadzenia.
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W doktrynie moralnej Ko cio a katolickiego istniej trzy
teologalne cnoty: wiara, nadzieja i mi
. Na pierwsze wejrzenie wydawa oby si , e mi
jest najwa niejsza, tymczasem
to wiara jest u podstaw ka dej z cnót. Doda bowiem nale y,
e w chrze cija stwie mi
jest osobowa, sam Bóg jest Mi oci . Aby wi c osob umi owa i
mi ci , nale y najpierw
osob pozna . Dlatego wiara pozwala najpierw pozna osob
Boga, aby mo na Go by o nast pnie umi owa i na ladowa
poprzez realizacj zobowi za moralnych.
Katarzyna Labouré jest niew tpliwie wielkim jej wiadkiem.
Dzi ki jej osobistej postawie, ukazuje si w pe nym blasku
istota wiary. Dla Katarzyny wiara nie jest tylko teori czy zespo em tez, które rozum powinien zatwierdzi , ale jest czym
„oczywistym”. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa nie jest jedynie
kim , kto istnieje, yje i dzia a w wiecie, ale jest przede
wszystkim osobow Mi ci .
Czytaj c ró ne opracowania dotycz ce Katarzyny Labouré
mo na postawi ka demu cz owiekowi pewne pytania dotycz ce wyznawanej wiary, które mo na uj w s owach: „Cz owieku, kimkolwiek jeste , pami taj, e jeste kochany! Pami taj, e Ewangelia jest dla ciebie zaproszeniem i wezwaniem do
wspólnoty ze Stwórc i Odkupicielem! Nie zapomnij, e masz
Ojca, e twoje ycie, jak ka de ycie ludzkie, chocia by oby
najbardziej bezsensowne w oczach ludzi, ma swoj niesko czon warto w oczach Bo ych! Pami taj, e jeste powo any
do wspólnoty z Nim na wieczno ”.
Przez ca e swoje ycie Katarzyna nawi zywa a do cnoty
wiary. Dla Niej wiara to „odpowied ca ego cz owieka, ca ego
osobowego podmiotu na objawienie Bo e”.
W centrum niniejszej refleksji b dzie chodzi o o ukazanie
osobowej wizji wiary. Postaram si wydoby ten wymiar wiary,
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który ycie Katarzyny ukaza o jako odpowied na wezwanie
Bo e w aspekcie ca yciowym i ca oosobowym.
Aby to lepiej zrozumie , uchwyci , odwo ajmy si do postaci biblijnych, które w sposób najbardziej oczywisty i adekwatny ukazuj postawy zawierzenia Bogu, których przyk ad od
samego pocz tku kszta towa wiar Ko cio a. Nale y zatem
przeanalizowa istot wiary Abrahama w perspektywie Starego Testamentu, a tak e w wietle Nowego Przymierza ukaza
wiar Maryi.
Bior c do r ki Bibli , zauwa ymy, e ukazuje nie tylko,
czym jest istota wiary i jakie s jej fundamentalne atrybuty
(przymioty), nie tylko rozpatruje wiar w kontek cie dzie a
stworzenia i zbawienia, ale sama przez si stanowi jej podstaw w sensie przedmiotowym – gdy ukazuje Boga, w którego nale y wierzy . Podkre la tak e aspekt podmiotowy, poniewa ukazuje drog wiary – teofanii.
W tym kontek cie jawi si najwa niejsze dla chrze cijanina
pytanie: „Co to znaczy «wierzy »?”. Katechizm Ko cio a Katolickiego nazywa wiar „odpowiedzi cz owieka dan Bogu, który mu si objawia i udziela, przynosz c równocze nie obfite
wiat o cz owiekowi poszukuj cemu ostatecznego sensu swego ycia”1, i dalej czytamy: „Przez swoje Objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze swej mi ci zwraca si do ludzi jako do
przyjació i obcuje z nimi, by ich zaprosi do wspólnoty z sob
i przyj ich do niej. Adekwatn odpowiedzi na to zaproszenie
jest wiara”2. Ten zbawczy dialog dokonuje si wówczas, gdy:
„Przez wiar cz owiek poddaje Bogu ca kowicie swój rozum
i swoj wol . Ca swoj istot cz owiek wyra a przyzwolenie
Bogu Objawicielowi. Pismo wi te nazywa odpowied cz owieka objawiaj cemu si Bogu «pos usze stwem wiary»”3.
Ów dialogalny wymiar rzeczywisto ci wiary bardzo wyra nie uwypukli Sobór Watyka ski II w konstytucji Gaudium et
12

spes: „Osobliw racj godno ci ludzkiej stanowi powo anie
cz owieka do uczestnictwa w yciu Boga. Cz owiek ju od samego pocz tku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem: istnieje bowiem tylko dlatego, e Bóg stworzy go z mi ci i wci
z mi ci zachowuje, a yje w pe ni prawdy, gdy dobrowolnie
uznaje ow mi
i powierza si swemu Stwórcy”4.
Dialogalny charakter wiary stawia naprzeciw siebie Boga
i cz owieka jako partnerów. Bóg jest Osob ca sob zwrócon ku ludzko ci, ca kowicie obecn w niej i w pewnym sensie spe niaj
si w g bokiej i permanentnej komunii
z cz owiekiem. Bóg, którego ukazuje Objawienie jest obecny
w ludzkim przyj ciu na wiat, egzystencji, yciu, historii i zbawieniu. To On a do g bi zna cz owieka, okre la go i nadaje
mu imi . On tak e najlepiej rozumie cz owieka, mi uje go,
prowadzi oraz stawia przed nim zadania etyczne oraz rozwija
nad nim opatrzno indywidualn , a zarazem zbiorow .
Bóg staje si Bogiem przymierza z cz owiekiem; nie jest
On bezduszn moc , lecz Bogiem zawieraj cym przymierze
z cz owiekiem.
Termin „przymierze” staje si centralnym poj ciem Starego Testamentu ukazuj cym relacj pomi dzy Bogiem a cz owiekiem. Przychylno Boga i pragnienie trwania w dialogu
z cz owiekiem symbolizuj antropomorfizmy pedagogiczne
wyra aj ce Bo y gniew, zazdro , mi
do Niego oraz trosk
o bezwzgl dne dobro najwy sze, którego potrzebuje cz owiek, aby odnale sens swego ycia i zrealizowa swoje powo anie (Jr 1, 25-29).
Istot wiary w optyce Starego Przymierza wyra a powtarzaj ca si w Starym Testamencie formu a: „Ja b
waszym
Bogiem, a wy b dziecie moim ludem”. Punkt ci ko ci pada
wi c na sta wi cz owieka z Bogiem i Boga z cz owiekiem.
Inicjatywa, pierwszy krok, nale y zawsze do Boga, to On
13

pierwszy otwiera si na cz owieka, a cz owiek woln decyzj
odpowiada na Jego zaproszenie. Akt wiary jako wysi ek ludzki
polega na przyj ciu daru Przymierza. Poniewa trwa cech
tego Przymierza jest wspólnota mi dzyosobowa, wiara nie
ogranicza si jedynie do jednorazowego aktu, lecz jest ca oosobow i ca yciow postaw , jednoznaczn z wierno ci ,
która wype nia Przymierze. W zamian za wierno , jak okazuje Bóg cz owiekowi, cz owiek powinien odwzajemni si
Bogu tak sam wierno ci i mi ci . Zatrzymajmy si na
chwil przy Abrahamie.
Abraham, nazwany ojcem wiary, albo te protoplast , jest
pierwsz postaci biblijn , której proces dojrzewania wiary
zosta ukazany bardzo przejrzy cie. „Bóg naszej wiary – Ten,
którego wyznajemy w Credo – jest Bogiem Abrahama, ojca
naszej wiary (por. Rz 4, 12-16), a nade wszystko – jest Bogiem
i Ojcem Jezusa Chrystusa”5. Wiara Abrahama jest przyk adem
nie tyle przyj cia pewnej doktryny, co pos usze stwa okazanego swemu Bogu. Cechuje j wymiar personalny skierowany
ku wype nieniu powo ania Bo ego. Abraham „wierzy w Boga”
(Rdz 15, 6) i w Jego s owo; ulega wezwaniu Bo emu i ca e
swoje ycie powierza obietnicy Bo ej. Od tej pory Abraham
staje si wzorem cz owieka yj cego wiar (Syr 44, 20). Jego
osoba stanowi zapowied tych wszystkich, którzy kiedykolwiek odkryj Boga prawdziwego (Ps 37, 10; por. Ga 3, 8).
Mo na stwierdzi , e od Abrahama proces wiary, który rodzi
si w cz owieku, b dzie odznacza si pos usze stwem i zaufaniem, pe nym powierzeniem si Bogu.
Na przyk adzie tego protoplasty historia zbawienia ukazuje now wizj wiary, wyra aj
z jednej strony – energiczn
inicjatyw Boga zapraszaj cego cz owieka, a z drugiej – wytrwanie w wierno ci i pos usze stwie, które Abraham przyrzek i udowodni .
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W Nowym Przymierzu pierwszym wzorem i obrazem wiary
jest Maryja, Matka Syna Bo ego, która w tajemnicy zwiastowania, a tak e poprzez udzia w pó niejszych wydarzeniach
zbawczych, „nosi w sobie ca kowit nowo wiary; pocz tek
Nowego Przymierza”6. Owa „nowo wiary” – pos uguj c si
my
wi tego Jana od Krzy a – nie jest pozbawiona „swoistego trudu serca, jakby zas ony, poprzez któr wypada przybli
si do Niewidzialnego i obcowa z tajemnic ”7. B . Jan
Pawe II ujmuje t prawd w s owach: „Wzorem tego pos usze stwa, proponowanym nam przez Pismo wi te, jest
Abraham. Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem”8.
Tak wizj dojrza ej wiary Maryi kre li b . Jan Pawe II
w encyklice Redemptoris Mater, nauczaj c, e: „Ko ció
wzmocniony obecno ci Chrystusa pielgrzymuje w czasie do
ko ca wieków, id c na spotkanie Pana, który przychodzi (...)
kroczy ladami w drówki odbytej przez Maryj Dziewic , która sz a naprzód w pielgrzymce wiary i utrzyma a wiernie swe
zjednoczenie z Synem a do krzy a”9. Zjednoczenie przez
„wiar ”10. W ten sposób nieustannie „sz a naprzód w pielgrzymce wiary”11.
Wiara jest ask a jednocze nie w pe ni rozumnym aktem
ludzkim. To pierwsze okre lenie potwierdza sam Jezus mówi c do Piotra: „Albowiem cia o i krew nie objawi y ci tego,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17; por. Ga 1, 15).
Drugi element uwypukla prawd , e wiara ma charakter wolnej decyzji cz owieka (wolno wiary). Jezus do wiary nikogo
nie zmusza , akcentowa absolutn wolno , o czym wiadcz
liczne perykopy ewangeliczne, np. rozmowa z bogatym m odzie cem (por. Mt 19, 16-22). Ponadto synoptycy podkre laj
konieczno wytrwania w wierze do ko ca, a wi c absolutn
wierno Chrystusowi jako warunek zbawienia – „Kto wytrwa
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do ko ca ten b dzie zbawiony” (por. Mt 10, 22; Mt 24, 13).
Tak widziana wiara polega na ca kowitym oddaniu si Bogu.
Jest to ca kowite powierzenie siebie we wszystkich okolicznociach ycia. Nie mo na zatem wiary ogranicza tylko do
praktyk zewn trznych, ani te wy cznie do sfery poznawczej.
W rezultacie jest postaw w pe ni osobowego przyj cia Chrystusa jako Pana, a tak e jest wezwaniem do ca kowitego pójcia za Nim i przyznawania si do Niego w ka dej sytuacji
yciowej – „Kto si przyzna do mnie przed lud mi, przyznam
si i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32).
Wiara chrze cija ska ma rys prawdziwie personalistyczny,
czyli osobowy. Ostatecznie jej istota i g bia polega na osobistych relacjach mi dzy cz owiekiem a Bogiem, oraz na odpowiedzi dawanej Bogu przez ca e ycie.
Popatrzmy, jak Katarzyna odpowiada a Panu Bogu.
Wa nym okresem w kszta towaniu wiary jest dzieci stwo.
W tym okresie wielk rol odgrywaj rodzice. W rodzinie Piotra i Magdaleny Labouré 2 maja 1806 r., przychodzi na wiat
dziecko, które ju nast pnego dnia tj. 3 maja otrzymuje
chrzest i imi Katarzyna. Pewnie to wielki znak od Pana Boga,
pos uguj cego si cz owiekiem, ale na rozwój jej wiary maj
wp yw nie tylko rodzice, lecz dwa szczególne wydarzenia:
– pierwsze, ma a Katarzyna z natury by a ma omówna
i nie mia a, maj c 9 lat traci ziemsk mam , prze ywaj c to
bardzo bole nie cz sto ucieka si do Matki Naj wi tszej, zanurzaj c si w Jej niezmierzonej mi ci. Cz sto wchodzi a na
krzes o, aby dotkn
stoj cej na komodzie figurki Maryi,
szepcz c do Niej, aby teraz Ona by a jej Matk . Jak popatrzymy na pó niejsze ycie Katarzyny, jej pro by skierowane
do Matki Naj wi tszej zosta y wys uchane;
– drugie wydarzenie to czas Pierwszej Komunii wi tej
25 stycznia 1818 r., mo na powiedzie , e by to pierwszy tak
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wyra ny i mocny zryw w kierunku Pana Boga. Patrz c na Katarzyn w dniu Pierwszej Komunii wi tej, mo na by o zobaczy , e co prze ywa, jednak nic nikomu nie chcia a powiedzie . By a tak szcz liwa, jakby nie nale a ju do tej ziemi.
Wkrótce po tym wspania ym dniu powiedzia a do swojej siostry Toniny, e ona tak e, jak jej starsza siostra Maria Ludwika, b dzie zakonnic .
Aby mog y si zrealizowa s owa wypowiedziane przez
„ma ” Kasi , Maryja zaprasza j do szczególnego spotkania
jakim jest modlitwa.
Kiedy w 1815 r. razem z siostr Tonin opuszczaj rodzinny dom, Katarzyna nie p acze, ale coraz bardziej poprzez modlitw wi e si z Maryj , która uczy ma Kasi nie p aczu,
ale przyjmowania wszystkiego, co si dzieje, jako daru z r ki
Boga.
Ka dy dzie rozpoczyna a modlitw , która by a dla niej nie
tylko si do pokonywania ró nych trudno ci, ale tak e szukaniem woli Bo ej w jej yciu, aby jak najlepiej t wol wype ni . Codziennie znika a na pewien czas z domu. Mo na
by o j spotka kl cz
w pustym ko ciele. W ko ciele z powodu kl czenia na zimnej posadzce prawdopodobnie nabawi a si artretyzmu.
B
c w postulacie codziennie o 15 godzinie sz a do kaplicy, gdzie odmawia a akt adoracji. Oto jego tekst: „Zbawicielu
mój, Panie Jezu Chryste, uwielbiam Ci konaj cego na krzy u
z mi ci do mnie. Dzi ki Ci sk adam za Twoj mier , która
sta a si moim Odkupieniem. Ojcze Przedwieczny (…) przyjmij
Jego Bosk ofiar (…) to jest Jego krew, Jego mier . To On
sam ofiaruje si Tobie”.
W nowicjacie otrzyma a ask widzenia Pana Jezusa
w Naj wi tszym Sakramencie. Ca e jej ycie by o jedn wielk
modlitw .
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To modlitewne ycie, by o dla Niej si , nadziej i mi ci ,
aby przetrwa ró ne yciowe do wiadczenia i nie straci
WIARY. Przywo ajmy kilka:
– mier matki;
– 1815-1817 rozstanie z ojcem, pobyt u swojej ciotki;
– zdecydowany sprzeciw ojca, aby zosta a siostr zakonn ;
– kiedy ojciec wyrazi ju zgod , kolejna próba, otó panowa taki zwyczaj, e wst puj c do klasztoru, trzeba by o
mie wiano, Katarzyna by a biedna;
– nowicjat, trudne warunki mieszkaniowe;
– w nowicjacie podczas Mszy w. w czasie podniesienia, Hostia staje si prze roczysta, lecz w momentach, kiedy Katarzyna negatywnie analizuje zdarzenie, Hostia staje si
normalna – bia a, kiedy podchodzi do tego z wiar , Hostia
znowu staje si prze roczysta i ukazuje Jezusa;
– niedowiarstwo jej spowiednika ks. Aladela odno nie objawie Matki Bo ej Katarzynie;
– kiedy Katarzyna musia a zachowa tajemnic objawie ;
– nie miano do niej zaufania;
– nie wierzono w jej wybranie przez Maryj .
Mimo tych i wielu jeszcze innych do wiadcze , Katarzyna
prze ywa swoj wiar w sercu. Popatrzmy jak wspominaj j
inne siostry.
Siostra Wiktoria tak wspomina Katarzyn : „Nigdy w yciu
nie spotka am duszy równie niewinnej i czystej”.
Dzi ki wstawiennictwu siostry Wiktorii Katarzyna zosta a
przyj ta do nowicjatu. Tak mówi a Wiktoria o Katarzynie:
„Prosz j przyj , ona jest uosobieniem niewinno ci i pobo no ci. To dobra wiejska dziewczyna, dok adnie taka, jakie
kocha wi ty Wincenty”.
14 stycznia 1830 r. siostra Cany tak opisa a Katarzyn : „Ma
ona 23 lata i bardzo dobrze odpowiada naszemu stanowi –
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bardzo pobo na, dobry charakter, silny temperament, zamiowanie do pracy i bardzo weso a. Co tydzie , regularnie
przyst puje do komunii w. Jej rodzina jest wzorowa, zarówno ze wzgl du na obyczaje, jak i na prawo , ale niezamo na;
przynagla si bardzo, by j przyj ”.
Inna tak wspomina Katarzyn : „Katarzyna nie by a adna,
ale bardzo mi a i dobra, zawsze uprzejma i delikatna w stosunku do kole anek, nawet gdy jej dokucza y, tak jak to nieraz
robi dzieci. Gdy widzia a, e si k óc , stara a si doprowadzi
do pojednania. Widz c biedaka, dawa a mu wszelkie smako yki, na jakie mog a si zdoby (…). Na Mszy w. Katarzyna modli a si jak anio (…), nie kr c g ow na wszystkie strony”.
Dnia 18 lipca 1830 r. siostra Marta g osi a nowicjuszkom
konferencj o w. Wincentym, szczególnie podkre laj c nabostwo do NMP, wtedy w Katarzynie obudzi o si pragnienie
zobaczenia Maryi. Nie przypuszcza a, e stanie si to tej nocy.
Wiara Katarzyny zostaje wynagrodzona. Prze ywa najpi kniejsze chwile swojego ycia, nast puj spotkania z Naj wi tsz Maryj Pann , i to NAJWA NIEJSZE z 27 listopada 1830 r.,
podczas którego otrzymuje misj rozpowszechnienia Cudownego Medalika.
To zadanie Katarzyna wype ni a z wielk rado ci i wiar ,
która umo liwia a we wszystkich i we wszystkim widzie Boga,
i Jego wol . Pewnego dnia, kiedy zapytano j , jak odprawia
rozmy lanie, odpowiedzia a:
„O! to nie trudno. Jak id do kaplicy, staj przed Bogiem
i mówi Mu: «Panie oto jestem, daj mi, co zechcesz». Je eli mi
da co , ciesz si i dzi kuj Mu za to. Je eli mi nic nie daje,
dzi kuj Mu tak e, bo na nic nie zas uguj . A potem mówi
Mu wszystko, co mi na my l przychodzi: opowiadam Mu moje
smutki i moje rado ci i … s ucham”.
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Drodzy Czciciele Matki Bo ej od Cudownego Medalika!
Wys uchali cie kilku my li o Katarzynie Labouré, niech
one pozwol nam na nowo rozpali w sobie ogie Bo ej mici, nadziei i silnej WIARY. Tego ycz Wam wszystkim.
Pozwol sobie moje s owa zako czy jeszcze raz s owami,
które przytoczy em na pocz tku: „Cz owieku, kimkolwiek
jeste , pami taj, e jeste kochany! Pami taj, e Ewangelia
jest dla ciebie zaproszeniem i wezwaniem do wspólnoty ze
Stwórc i Odkupicielem! Nie zapomnij, e masz Ojca, e
twoje ycie, jak ka de ycie ludzkie, chocia by oby najbardziej bezsensowne w oczach ludzi, ma swoj niesko czon
warto w oczach Bo ych! Pami taj, e jeste powo any do
wspólnoty z Nim na wieczno ”.
Wszystko z Niepokalan !
–––––––––––––––
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WIZJE MEDALIKA (cd.)
opr. ks. prof. Waldemar Rakocy

Przyjdzie czas (...), e b dzie si s dzi , e wszystko jest
stracone, ale Ja b
z wami. Miejcie ufno ! Poznacie moje
nawiedzenie (...) (s owa Naj w. Maryi Panny do s. Katarzyny –
z 19 lipca 1830 r.).
ZAPISKI NA TEMAT KATARZYNY LABOURÉ
(autorstwa siostry Jeanne Dufès)
(1/44)
Siostra Jeanne Dufès by a pi
i ostatni prze on
s. Labouré. Urz d obj a najprawdopodobniej w roku 1865.
Kiedy ówczesny genera , ks. J.-B. Étienne, kierowa j do
domu w Enghien, wyjawi jej imi siostry, która do wiadczya aski spotkania z Niepokalan . Skrywan przez lata tajemnic wyjawi a jej sama Katarzyna w ostatnim roku swego ycia, zabiegaj c o wykonanie figury Naj wi tszej Panny
z globem ziemskim w d oniach. Z relacji sióstr wiemy, e
najbardziej yczliwe Katarzynie by y pierwsza i ostatnia
prze ona. Z racji bezpo redniego kontaktu z siostr Labouré zapiski s. Dufès maj du warto historyczn . Dokument zosta sporz dzony w 1877 r., kilka miesi cy po mierci
Katarzyny, lecz nie znamy jego dok adnej daty.
[Ró aniec]
Mówi c o pobo no ci siostry Katarzyny do Niepokalanej,
nie mog nie podkre li znaczenia, jakie przywi zywa a ona
do odmawiania modlitwy ró
cowej. Kiedy odmawia my
we wspólnocie, zawsze uderza o nas, jak dobitnie i po21

bo nie wypowiada a s owa Pozdrowienia Anielskiego [gdy
wypada a jej kolejka prowadzenia jednej dziesi tki ró ca].
eby zrozumie , z jakim szacunkiem i nabo no ci odnosi a si do tej modlitwy, powiem, e b
c osob tak pokori pow ci gliw w s owach, nie umia a si powstrzyma
przed zganieniem postaw zdradzaj cych roztargnienie, brak
skupienia, co zbyt cz sto towarzyszy odmawianiu tej tak
pi knej i skutecznej modlitwy.
[Znamienne jest to, e sw d ug relacj s. Dufès zaczyna
krótk informacj o ró cu, co wskazuje na znaczenie, jakie
ta modlitwa odgrywa a w yciu Katarzyny].
(2/45)
[Obowi zki spe niane we wspólnocie]
Mi
s. Katarzyny do obydwu Rodzin w. Wincentego,
daleka od ostygni cia z up ywem lat, uzewn trznia a si bezustannie w tym, co stanowi o jej najwi ksz si – w modlitwie. Regularnie ka dego tygodnia ofiarowa a komuni w. za
Zgromadzenie Misji, aby Bóg mu hojnie b ogos awi . Modlitwa za jej w asne Zgromadzenie by a sta a.
Do ko ca swych dni s. Katarzyna piastowa a pos ug , która wi za a j z hospicjum w Enghien. Troszczy a si o starców, którzy zostali powierzeni jej opiece z godn podziwu
zapobiegliwo ci . Nigdy nie zapomina a te o go bniku, który przywo ywa jej na pami niewinne i radosne dzieci stwo.
oda kiedy dziewczyna, jak jest przedstawiona [na obrazie]
otoczona przez drogie jej go bie, obecnie posuni ta w latach
skromna siostra, ale nie mniej uwa na na swój ludek [chodzi
o go bie].
Siostra Katarzyna by a dusz domu w Enghien i znajduj cego si tam hospicjum dla starców. [Nieformalnie uwa ano
22

za asystentk ; prze ona mieszkiwa a w g ównym domu
po drugiej stronie ogrodu, zwanym Reuilly]. W ostatnich latach jej ycia liczba sióstr znacznie wzros a i zarz dzanie domami w Enghien i Reuilly sta o si ponad si y jednej osoby.
Wówczas przydzielono mi do pomocy asystentk , która wyr czy a mnie w kierowaniu hospicjum. Gdyby Katarzyna nie
by a od lat ukszta towana w pos usze stwie i wyrzeczeniach,
by oby rzecz bardzo trudn dla jej usposobienia, ywego
i zdecydowanego, podda si ca kowicie woli znacznie m odszej siostry. Lecz ta pokorna siostra, która zawsze usuwa a
si w cie , nie mia a z tym adnych trudno ci. By a pierwsz ,
która zadeklarowa a swe ca kowite pos usze stwo:
– Droga siostro – powiedzia a mi – prosz si nie niepoko! Wystarczy mi, e nasi prze eni powiedzieli, aby my przyy siostr And elik [Tanguy] jak pos ca Bo ego i dlatego
dziemy jej pos uszne jak siostrze. [W tle zachowania Katarzyny ujawnia si niezadowolenie sióstr z nominacji; uwa y
one, e powinna ni zosta Katarzyna. Nie wiedzia y jednak,
e prosi a ona ju wcze niej prze onych, aby nie powierzano jej adnego prze
stwa].
S owa Katarzyny potwierdzi a jej postawa. [Pomimo e
wiele wycierpia a z powodu nowej asystentki].
O Maryjo bez grzechu pocz ta, módl si za nami,
którzy si do Ciebie uciekamy!
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Biuletyn Liderów i Asystentów Ruchów oraz Stowarzysze Katolickich
Warszawa
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WIATOWY DZIE M ODZIE Y W 2016 R.
ODB DZIE SI W KRAKOWIE
„Drodzy m odzi, jeste my umówieni na spotkanie na najbli szy wiatowy Dzie M odzie y w 2016 r. w Krakowie,
w Polsce. Przez matczyne wstawiennictwo Maryi pro my
o wiat o Ducha wi tego na drog , która nas poprowadzi ku
temu nowemu etapowi radosnego wi towania wiary i mi oci Chrystusa” (Ojciec w. Franciszek).
Cieszymy si z wielkich owoców spotkania m odych w Brazylii. Zarówno od strony duchowej, jak i organizacyjnej by o to
wspania e do wiadczenie ywej wspólnoty wiary. Rado nasza jest tym wi ksza, e cz onkowie ruchów i stowarzysze
katolickich brali bardzo aktywy udzia zarówno w przygotowaniu tego spotkania, jak i w jego przeprowadzeniu.
Przed nami nowe wyzwanie – przygotowanie spotkania
odych z ca ego wiata w Krakowie. Oznacza to dla nas
wi ksze ni do tej pory otwarcie si na m odzie w naszych
ruchach.
Prezentowane poni ej s owa Ojca w. Franciszka wyg oszone podczas spotkania m odych w Brazylii niech b
dla
nas inspiracj . Szczególnie inspiruj ce dla liderów ruchów
mog by s owa skierowane do biskupów na temat rozwoju
Ko cio a.
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WIATOWE DNI M ODZIE Y W RIO DE JANEIRO
(Wykorzystano t umaczenia i opracowania KAI oraz Radia Watyka skiego)

Ko ció musi wyj na ulice
Pragn wam powiedzie , o tym, co mam nadziej , b dzie
konsekwencj wiatowego Dnia M odzie y: mam nadziej , e
dzie ha as. B dzie ha as tutaj, w Rio, oj, b dzie ha as. Ale
chcia bym, aby by ha as w diecezjach, chc , aby my wyszli na
zewn trz, eby Ko ció wyszed na ulice, chc aby my si bronili przed tym wszystkim, co jest wiatowo ci , bezruchem, od
tego, co jest wygod , klerykalizmem, od tego wszystkiego, co
jest zamkni ciem w sobie. Parafie, szko y, instytucje stworzone
po to, aby wychodzi na zewn trz ... je li tego nie uczyni
stan si rodzajem organizacji pozarz dowej, a Ko ció takim
by nie mo e. Niech mi wybacz biskupi i kap ani, je li kto
dzie z tego powodu pó niej powodowa zam t. Jest to rada.
Dzi kuj za to, co mo ecie zrobi .
Pos uchajcie, my , e obecnie cywilizacja wiata przekroczy a wszelkie granice, przekroczy a wszelkie granice, bo stworzy a taki kult boga-pieni dza, e jeste my wiadkami filozofii
i praktyki wykluczenia dwóch biegunów ycia, b cych obietnic narodów. Oczywi cie wykluczenie osób starszych. Mo na
by pomy le , e jest to rodzaj ukrytej eutanazji, to znaczy nie
dba si o osoby starsze. Ale jest te eutanazja kulturowa, bo
nie pozwala si im mówi , nie pozwala si im dzia . Jest te
wykluczenie m odzie y. Odsetek m odych ludzi bez pracy, bezrobotnych jest bardzo wysoki i mamy pokolenie, które nie posiada do wiadczenia godno ci zdobytej przez prac . Owa cywilizacja doprowadzi a nas do wykluczenia dwóch szczytów, które s nasz przysz ci . Tak wi c m odzi: powinni si wybija ,
by dowarto ciowani. M odzi musz wyj , by walczy o warto ci, walczy o te warto ci. Natomiast osoby starsze powinny
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otworzy usta, otworzy usta i nas uczy ! Przeka cie nam m dro narodów!
Papie Franciszek podczas spotkania z m odymi Argenty czykami
cie uczniami i misjonarzami Chrystusa
Dzi by oby dobrze, aby my wszyscy szczerze zapytali samych siebie: W kim pok adamy ufno ? W nas samych, w rzeczach czy w Jezusie? Wszyscy mamy cz sto pokus , aby stawia siebie w centrum, aby s dzi , e jeste my osi wiata,
aby wierzy , e my sami budujemy swoje ycie albo by my le ,
e b dzie ono szcz liwe, je li b dziemy posiadali rzeczy, mieli
pieni dze czy w adz . Ale wszyscy wiemy, e tak nie jest!
Oczywi cie posiadanie, pieni dze, w adza mog da chwil
upojenia, z udzenie, e jest si szcz liwym, ale w ostatecznoci to one nas posiadaj , pobudzaj nas do tego, aby posiada
coraz wi cej, by nigdy nie by zaspokojonymi. I zostajemy
„nape nieni”, ale nie nakarmieni, a to smutne widzie m odzie
„nape nion ”, ale s ab . M odzie musi by mocna, karmi si
swoj wiar a nie nape nia si innymi rzeczami! „Dodaj Chrystusa” do swojego ycia, w Nim z swoj ufno , a nigdy si
nie zawiedziesz! Widzicie, drodzy przyjaciele, wiara w naszym
yciu dokonuje rewolucji, któr mogliby my nazwa kopernika sk : usuwa nas z centrum i umieszcza w centrum Boga.
Wiara zanurza nas w Jego mi ci, która daje nam bezpiecze stwo, si i nadziej . Pozornie wydaje si , e niczego nie zmienia, ale w najg bszej istocie nas samych zmienia wszystko.
Kiedy jest Bóg, w naszym sercu panuje pokój, agodno , czu, odwaga, pogoda ducha i rado , które s owocami Ducha
wi tego (por. Ga 5, 22), a wówczas nasze ycie si przemienia, odnawia si nasz sposób my lenia i dzia ania, staje si
sposobem my lenia i dzia ania Jezusa, Boga. Drodzy przyjaciele, wiara jest rewolucyjna i dzisiaj pytam ciebie: Jeste gotowy,
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jeste gotowa wej w t rewolucyjn fal wiary? Tylko wtedy,
gdy wejdziesz w t fal , twoje m ode ycie nabierze sensu
i tylko wtedy b dzie owocne!
owo podczas liturgii s owa na powitanie XXVIII wiatowego
Dnia M odzie y, pla a Copacabana
Papie Franciszek w ród ubogich i wykluczonych
Brazylijczycy, w szczególno ci ludzie najprostsi mog da
wiatu cenn lekcj solidarno ci, s owo – to s owo: solidarno
– jest cz sto zapominane lub przemilczane, bo jest niewygodne. Jakby to by o brzydkie s owo... solidarno . Chcia bym zaapelowa do tych, którzy maj wi cej zasobów, do w adz publicznych i do wszystkich ludzi dobrej woli zaanga owanych
na rzecz sprawiedliwo ci spo ecznej: pracujcie niestrudzenie
na rzecz wiata sprawiedliwszego i bardziej solidarnego! Nikt
nie mo e pozosta oboj tny na nierówno ci, które wci istniej na wiecie! Niech ka dy na miar swoich mo liwo ci
i odpowiedzialno ci wnosi swój wk ad, by po
kres tak
wielu niesprawiedliwo ciom spo ecznym. Nie! To nie kultura
egoizmu, indywidualizmu, która cz sto panuje w naszym spoecze stwie, buduje wiat bardziej ludzki, i do niego prowadzi;
nie, to nie ta kultura, ale kultura solidarno ci; kultura solidarno ci polega na tym, by w drugim cz owieku widzie nie konkurenta lub numer, ale brata. Wszyscy jeste my bra mi!...
O, m odzi! Wy, drodzy m odzi, jeste cie szczególnie wra liwi
na niesprawiedliwo , ale cz sto jeste cie rozczarowani faktami wiadcz cymi o korupcji, lud mi, którzy zamiast stara si
o dobro wspólne, dbaj o w asny interes. Tak e wam i wszystkim
mówi : Nigdy si nie zniech cajcie, nigdy nie tra cie ufno ci,
nie pozwólcie, by zgas a nadzieja. Rzeczywisto mo e si
zmieni , cz owiek mo e si zmieni . Starajcie si jako pierwsi
nie dobro, nie przyzwyczaja si do z a, ale je pokonywa
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dobrem. Ko ció wam towarzyszy, nios c wam cenne dobro
wiary, Jezusa Chrystusa, który „przyszed po to, aby [owce]
mia y ycie, i mia y je w obfito ci” (J 10, 10).
Papie w dzielnicy biedy – fawela Varginha w Rio de Janeiro
Wzi w obj cia
Wszyscy musimy si nauczy brania w obj cia, jak to zrobi
w. Franciszek, tych, którzy s w potrzebie. W Brazylii i na caym wiecie jest wiele sytuacji wymagaj cych wra liwo ci, troski, mi ci, takich jak walka z uzale nieniem chemicznym.
Cz sto jednak, w naszych spo ecze stwach tym, co przewa a,
jest egoizm. Jak e wielu „handlarzy mierci” stosuje logik
adzy i pieni dzy za wszelk cen ! Plaga handlu narkotykami,
która prowadzi do przemocy oraz sieje ból i mier , wymaga
aktu odwagi ca ego spo ecze stwa. Nie da si ograniczy rozprzestrzeniania i oddzia ywania uzale nienia chemicznego za
pomoc liberalizacji narkotyków, o czym si obecnie dyskutuje
w ró nych cz ciach Ameryki aci skiej. Konieczne jest zaj cie
si problemami, które le u podstaw ich u ywania, krzewi c
wi ksz sprawiedliwo , wychowuj c m odych do warto ci,
które buduj ycie wspólne, towarzysz c tym, którzy prze ywaj trudno ci i daj c nadziej na przysz
. Wszyscy musimy
spojrze na drugiego oczyma mi ci Chrystusa, nauczy si
bra w obj cia potrzebuj cych, aby wyrazi blisko , uczucie,
mi
…
Lecz branie w obj cia nie wystarczy. Trzeba wyci gn r
do osób prze ywaj cych trudno ci, do tych, którzy znale li si
w mrokach uzale nienia, nie wiedz c by mo e nawet, jak do
tego dosz o, i powiedzie im: Mo esz si podnie , wyj z tego, jest to trudne, ale mo liwe, je li zechcesz.
owo papie a do osób lecz cych si z uzale nie w szpitalu
w. Franciszka w Rio de Janeiro
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POEZJA
NAUCZ MNIE
Naucz mnie Panie przebacza ,
Ca ym przebacza sercem.
Nie pozwól mi nigdy rozpacza ,
Gdy ze mn rozmawia kto nie chce.
Nie pozwól mi chowa urazy,
Je eli kto skrzywdzi mnie.
Ka u miech zachowa na twarzy,
Gdy bardzo mi smutno i le.
Naucz si modli za tych,
Co rani i dokuczaj .
Bo nie nale do z ych,
Bo pewnie te le si maj .
Naucz mnie dniem dzisiejszym,
Cieszy si ,
nale ycie.
Wczorajszy dzie i jutrzejszy,
Zostawi w pami ci niebycie.
Ulecz mnie Panie z mych l ków,
Co b dzie, gdy jutro si stanie?
Z uroków dzisiejszych i wdzi ków,
Naucz mnie cieszy si Panie.
Chc Panie teraz i tu,
Kocha , pracowa i
.
Co b dzie w jutrzejszym dniu,
Niech nie obchodzi mnie nic.
Zachowaj me serce pogodne,
I godnie naucz mnie
.
A kiedy do Ciebie si modl ,
To blisko z Tob chc by .
Lidia Szymanowska
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CO WY NA TO?
HERRMANNOWSKIE PRZYPOMNIENIE!
Wszyscy s wezwani do Królestwa Bo ego
„Przeto przypatrzcie si , bracia, powo aniu waszemu”
(1Kor 1, 26).
W chrze cija skiej wspólnocie korynckiej, znale li si ludzie
przewa nie niewykszta ceni, biedni, z ni szych warstw spoecznych. Bóg w nie wybra to, co niemocne, aby mocnych
poni ; i to, co nie jest szlachetnie urodzone wed ug wiata,
i wzgardzone, to w nie wyró ni Bóg. Przez takie post powanie Bóg chce osi gn okre lony cel: chce, by cz owiek zda
sobie spraw ze swego n dznego po enia i wiedzia , e
wszystko Bogu zawdzi cza.
Rozwa anie tekstu biblijnego z Ewangelii
wed ug w. Mateusza 20, 1-16
Przypowie

o robotnikach w winnicy (czytanie!)

w. Grzegorz Wielki komentuj c ten ewangeliczny tekst
porównuje pory dnia z wiekiem ludzi. Wed ug takiej interpretacji ranek z pewno ci oznacza okres dzieci stwa.
Godzina trzecia (wczesny ranek godzina 9 rano) – lata
dorastania: s ce wieci coraz wy ej, cz owiek ro nie i zapala si do ycia.
Godzina szósta (po udnie godzina 12) – oznacza m odo ,
ce stoi niejako w zenicie, cz owiek osi ga pe ni swoich si .
Godzina dziewi ta (trzecia po po udniu) – oznacza pocz tek staro ci, gdy s ce chyli si ku zachodowi: cz owiek
zaczyna traci m odzie cz werw .
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Godzina jedenasta (godzina przed zachodem s
jest godzin ludzi w bardzo podesz ym wieku.

ca) –

A zatem to, e robotnicy s wzywani do winnicy o ró nych
porach dnia, ma oznacza , e jedni osi gaj wi to
ycia
jako dzieci, inni w m odo ci, jeszcze inni jako ludzie dojrzali
lub jako starcy. Wszyscy otrzymali po jednym denarze, wszyscy u Boga s równi. aska Bo a jest zawsze pe na. Winnica
Pa ska trwa, jest otwarta, kto chce pracowa w winnicy,
przejdzie przez bram , która nigdy nie zamyka si przed tymi,
którzy sami podejmuj tak prac .
Komentarz w. Grzegorza Wielkiego mo na odnie z powodzeniem do zdumiewaj cej ró norodno ci powo
w Kociele. Ró norodno ta, zale y nie tylko od wieku, ale tak e
od rodzaju powo . W nie ta ró norodno , czyni bogactwo Ko cio a bardziej ywym i konkretnym. Ka dy jest powoanym zgodnie z w ciwym sobie stanem, charyzmatem i poug , na przyk ad – chorzy s skarbem wspólnoty i Ko cio a.
Wierni jako jednostki, powo ani do prowadzenia dzia alno ci
apostolskiej w ró nych warunkach swego ycia, powinni pami ta , e cz owiek z natury jest istot spo eczn , i e spodoba o si Bogu zjednoczy wierz cych w Chrystusie w jeden
Lud Bo y, i zespoli w jedno cia o (1Kor 12, 12).
Apostolstwo zespo owe odpowiada doskonale zarówno
ludzkim jak i chrze cija skim wymogom Ko cio a w Chrystusie, który powiedzia : „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni s
w imi moje, tam i ja jestem po ród nich” (Mt 18, 20). W ko cu niech wieccy przepajaj mi ci swoje ycie i w miar
mo no ci daj jej wyraz w czynach.
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Apostolstwo zaanga owane w parafii
W tym miejscu wypada zastanowi si bli ej nad spraw
wspólnoty i uczestnictwa ludzi wieckich w yciu parafii. S owa soboru wyj te z dekretu o apostolstwie wieckich:
„We wspólnotach ko cielnych, dzia alno
wieckich jest do
tego stopnia konieczna, e bez niej apostolstwo samych pasterzy nie mo e zwykle by w pe ni skuteczne. wieccy winni nabiera coraz g bszego przekonania o tym, jak bardzo istotne
jest apostolskie zaanga owanie na terenie w asnej parafii,
w cis ej jedno ci z duszpasterzami tych parafii”.
„A zatem zach cam was ja, wi zie w Panu, aby cie post powali w sposób godny powo aniu, jakim zostali cie wezwani, z ca pokor , agodno ci i z cierpliwo ci znosz c
siebie nawzajem w mi ci” (Ef 4, 1-2).
Parafia jest w stanie zaspokoi to zaanga owanie – pragnienie. Przy czynnym udziale zjednoczenia wiernych, mo e
by zarazem „winnic ” i „narz dziem”. Przez powo anie wszystkich ludzi do ycia w komunii, powinna sta si otwartym domem i s
ka demu. (Jak mawia papie Jan XXIII, ród em
tryskaj cym w po rodku osady, do którego wszyscy mieszka cy przychodz ugasi pragnienie).
Ks. profesor Teofil Herrmann, przypomina : Wiara bez uczynków jest bez
warto ci.
PS. Skrót prelekcji wyg aszanych podczas Dni Formacyjnych dla przewodnicz cych i ich zast pców, w trzech okr gach
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Tadeusz Szadkowski
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SPRAWOZDANIA
Z YCIA WSPÓLNOT
JUBILEUSZE
ARCHIDIECEZJA WROC AWSKA

30-lecie Apostolatu Maryjnego we Wroc awiu
W sobot dn. 13 kwietnia 2013 r. w par. pw. w. Józefa
Rzemie lnika odby a si uroczysto 30-lecia za enia Apostolatu Maryjnego przez p. ks. Teofila Herrmanna. Dok adna data
za enia – sierpie 1983 r. Msz w. poprzedzi a adoracja
Naj wi tszego Sakramentu i modlitwa ró cowa we wszystkich intencjach Apostolatu Maryjnego. Mszy w. koncelebrowanej przewodniczy ks. Dyrektor Jacek Wachowiak. Uczestniczyli wszyscy ksi a z naszej parafii. S
liturgiczn pe nili
aposto owie maryjni z naszej parafii, natomiast dary o tarza
sk adali, zaproszeni na uroczysto aposto owie z wroc awskich wspólnot. Homili o Matce Bo ej i Apostolacie Maryjnym
wyg osi ks. Dyrektor Jacek Wachowiak.
Po uroczystej Mszy w. nast pi y pe ne wzruszenia podzi kowania skierowane do ks. Dyrektora, obecnych kap anów
oraz do przyby ych go ci.
Po uroczysto ci w ko ciele wszyscy zostali zaproszeni na
posi ek do sali parafialnej. Ks. Dyrektor wyg osi konferencj .
Do zebranych przemówi tak e moderator diecezjalny Wies aw
siorowski i poprzednia moderator El bieta Jó wiak. Przewodnicz ce z
y sprawozdania z dzia alno ci Apostolatu
Maryjnego w parafiach pozostaj cych pod ich opiek . Spotkanie zako czy o si o godz. 15.00 wspólnie odmówion koronk
do Mi osierdzia Bo ego.
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Na drugi dzie (14 kwietnia) pod przewodnictwem ks. Dyrektora Wachowiaka odby a si Niedziela Maryjna.
Teresa Szymczak, przewodnicz ca

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

Jubileusz Apostolatu Maryjnego w Drezdenku
W parafii Przemienienia Pa skiego w Drezdenku, 25 maja
obchodzili my jubileusz 20-lecia dzia alno ci Apostolatu Maryjnego. Powsta on 22 maja 1993 r. w Strzelcach Kraje skich,
kiedy to pi aposto ek z naszej parafii w obecno ci ks. profesora Teofila Herrmanna z
o uroczyste lubowanie. Obecnie
do stowarzyszenia nale y 46 osób, zmar o 11.
Na uroczysto
przyby y grupy Apostolatów Maryjnych
z Gorzowa Wlkp. z by ym moderatorem diecezjalnym Tadeuszem Szadkowskim, grupa z Trzebicza z opiekunem duchowym ks. Tadeuszem Wo oszynem, Starego Kurowa, Nowego
Drezdenka z opiekunem duchowym ks. proboszczem Zdzis awem Palusem, delegacja z Niegos awia oraz inne grupy modlitewne dzia aj ce w naszej parafii, zaproszeni go cie i osoby
nam yczliwe. Swoj obecno ci zaszczyci nas by y Dyrektor
Krajowy ks. Tadeusz Lubelski.
Uroczysto nasz rozpocz li my pie ni do Ducha wi tego, adoracj Naj wi tszego Sakramentu i modlitw ró cow
prowadzon przez siostr Ann Szóstk . Przewodnicz ca apostolatu Mariola Ró ska przywita a wszystkich przyby ych,
a zw aszcza ks. Dyrektora i zaprosi a do wspólnego dzi kczynienia za wszystko to, co dokona o si w Stowarzyszeniu przez
20 lat, za wszystkich cz onków yj cych i nie yj cych, za ka34

anów, którzy sprawowali opiek duchow , za chorych
i wszystkich ludzi yczliwych Apostolatowi Maryjnemu.
Ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski wyg osi konferencj o „gorliwo ci apostolskiej’’. O godzinie 12.00 odprawiona zosta a
uroczysta Msza w. z udzia em przyby ych ksi y i proboszcza
naszej parafii ks. Wojciecha wi ka y CRL. Eucharystii przewodniczy ks. Marian Dudzik CRL opiekun duchowy Apostolatu
Maryjnego z Drezdenka, a s owo Bo e wyg osi ks. Dyrektor
AMM Tadeusz Lubelski. W czasie Mszy w. uroczy cie przyj to
nowych cz onków do Stowarzyszenia Cudownego Medalika:
Ann Uszakiewicz i Henryka Demianiuka.
Cz onkowie apostolatu aktywnie uczestniczyli w Eucharystii
– liturgi s owa prowadzi a Jadwiga Demianiuk, modlitw
wiernych – Janina Karg, Maria Chudzik i Zbigniew Ró ski,
komentarz podczas procesji z darami czyta a Mariola Ró ska, modlitw po komunii w. – Bernadeta Borodo.
W darze o tarza ofiarowali my: chleb, owoce, miód, wino,
Cudowne Medaliki, czyny apostolskie i dar serca – dwa obrusy
tarzowe. Na zako czenie Mszy w. przewodnicz ca AM Mariola Ró ska podzi kowa a wszystkim kap anom, go ciom
i innym grupom modlitewnym, za udzia w uroczysto ci jubileuszowej. Ks. proboszcz Wojciech wi ka a z
wszystkim
aposto om serdeczne yczenia, dzi kuj c za wspó prac i zaanga owanie w ycie parafii.
Po prze yciach duchowych udali my si na agap przygotowan w sto ówce szkolnej. W przerwie przewodnicz ca
przedstawi a sprawozdanie z 20-letniej dzia alno ci AM w parafii, nast pnie ks. Dyrektor wr czy dyplomy uznania i podzi kowania za ofiarn prac , za propagowanie kultu Matki Bo ej
i gorliwo apostolsk , zas onym cz onkom Stowarzyszenia.
O godzinie 15.00 odmówili my koronk do Mi osierdzia Boego, po której ks. Tadeusz Lubelski podzi kowa wszystkim za
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modlitewne prze ycie tego dnia i pob ogos awi wszystkim,
a my dzi kowali my za to, e tchn nowego ducha w nasz
apostolat i umocni nas w wierze. Spotkanie zako czyli my
wspóln fotografi .
Ka dy otrzyma na zako czenie pami tkowy obrazek i medaliki, zaprosili my tak e do obejrzenia wystawy fotograficznej
pt. 20 lat Apostolatu Maryjnego w Drezdenku.
Bogu niech b
dzi ki za nasz wspólnot AM, za dzie
pe en bogatych prze , modlitwy i refleksji. Polecamy modlitwom ca ej wspólnoty owoce tego spotkania.
Nast pnego dnia w niedziel 26 maja 2013 r. w Dniu Matki
odby a si Niedziela Maryjna, podczas której na wszystkich
Mszach w. kazanie g osi ks. Dyrektor Tadeusz Lubelski, po
Mszy w. aposto owie maryjni rozdawali Cudowne Medaliki
wraz z modlitwami i informatorami.
Dzi kujemy Matce Bo ej za Jej dar. Cudowny Medalik, jest
dla nas ochron i drogowskazem na drodze ku wi to ci.
Wszystko z Niepokalan !
Mariola Ró ska

15-lecie Apostolatu Maryjnego w parafii w. Józefa
w Skar ysku-Kamiennej
Uroczysto jubileuszowa mia a miejsce 1 czerwca 2013 r.
Poprzedzi a j arliwa modlitwa w pierwsze soboty miesi ca
oraz w ka
rod (ró aniec, nowenna do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy).
W dniu jubileuszu zebranych na uroczysto ci powita
ks. prob. kan. Tadeusz Skrzypczak. Obecny by duchowy opiekun diecezjalny AM ks. kan. Stanis aw Bujnowski oraz opiekun
parafialnej grupy ks. Jerzy Wojnarski. Przyby y delegacje grup
AM dzia aj ce w diecezji radomskiej, które przedstawi a i po36

wita a przewodnicz ca AM, Gertruda U. Nizio ek. Nast pnie z oa sprawozdanie z dzia alno ci ap. maryjnych w par. w. Józefa. Zwróci a uwag na osoby zaanga owane w apostolstwo
przed 15 laty i obecnie. Z inicjatyw utworzenia grupy wysz a
ap. Wies awa Chyb. Wraz z ap. Mari Stacho uda a si 8 lipca
1998 r. do parafii w. Józefa. Ówczesny proboszcz, ks. dziekan
Tadeusz Sta kowski, zaaprobowa pomys i opiekunem duchowym grupy mianowa ks. Paw a Stefa skiego. Na przewodnicz
15-osobowej grupy wybrano ap. Feliks Lipnick .
Dzi grupa liczy 25 osób. Regularne comiesi czne Msze w.
i spotkania formacyjne sta y si dla grupy szko modlitwy,
poznawania Boga i Matki Chrystusa.
Spo ród wielu czynów apostolskich na uwag zas uguj
zamawiane przez ap. mar. comiesi czne Msze w. w intencji
kap anów (I czwartki – m-ca); 9 „Margaretek” – obejmuj cych
kap anów codzienn modlitw ; liczne pielgrzymki do miejsc
wi tych; ca odobowe modlitwy ró cowe za Ko ció i Ojczyzn ; opieka nad biednymi dzie mi i chorymi w parafii; aktywny
udzia w yciu parafialnym.
Uroczysta liturgia Mszy w. w intencji ywych i zmar ych
ap. maryjnych by a zarazem wielkim dzi kczynieniem Bogu
i Niepokalanej za otrzymane aski. Przewodniczy jej ks. kan.
S. Bujnowski. W koncelebrze wyst pi ks. kan. S. Skrzypczak.
ówny celebrans w homilii odwo si do postawy Maryi
w Magnificat i nawiedzeniu w. El biety. Zach ca zebranych
do na ladowania NMP w gorliwo ci s by bli nim i zawierzeniu Bogu. Odniós si tak e do pooperacyjnego cierpienia nieobecnej na uroczysto ci moderator diecezjalnej, Z. Miernik
i podkre li jej zas ugi dla AM w diecezji.
W liturgii bra y udzia :
– ap. Irena Winiarska (czytanie Pisma wi tego);
– ap. Anna J drzejczyk (modlitwa wiernych);
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– ap. Wies awa Chyb (zapowied darów o tarza);
– ap. Gertruda Nizio ek (modlitwa po komunii w.).
Adoracj Naj wi tszego Sakramentu i procesj wokó kocio a poprowadzi ks. Jerzy Wojnarski. Nast pnie ap. Romana
Ryba odczyta a Akt po wi cenia si Niepokalanej, a przewodnicz ca G. Nizio ek odmówi a koronk do Bo ego Mi osierdzia.
Dyplomy moderator diecezjalnej za zas ugi w pracy dla AM
wr cza y: z-ca moderator diec. W. Chyb – ks. S. Bujnowskiemu
i przewodnicz cej G. Nizio ek. Przewodnicz ca AM – wr czy a
dyplomy moderatora za ycielkom grupy (W. Chyb i M. Stacho ) oraz ks. proboszczowi T. Skrzypczakowi, ks. J. Wojnarskiemu, ap. Romanie Bia ek, ap. Feliksie Lipnickiej.
Na zako czenie ks. proboszcz podzi kowa kap anom i aposto om maryjnym za d ugoletni pos ug w Ko ciele. Podczas
agapy zaprezentowa y si grupy parafialne. Ap. W. Chyba
podkre li a osi gni cia AM i wyrazi a s owa uznania wobec
kap anów wspó pracuj cych ze wieckimi. Diecezjalny opiekun duchowy zaprosi ap. maryjnych na Ogólnopolsk Pielgrzymk AM do tronu Jasnogórskiej Pani (26-27 lipca) oraz
poda zadania do realizacji na najbli szy okres. Okolicznociowe obrazki wr czy uczestnikom spotkania ks. J. Wojnarski. Bogu niech b
dzi ki! Wszystko z Niepokalan !
Wies awa Chyb, aposto ka

ARCHIDIECEZJA GDA SKA

Sprawozdanie z Dnia Skupienia
Dzie 29 czerwca br. sta si szczególnym dniem dla naszej wspólnoty, gdy wtedy prze ywali my Dzie Skupienia.
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Do tego dnia przygotowywali my si duchowo i logistycznie. Zadbali my, aby mogli przyby z najdalszych zak tków niepe nosprawni i starsi cz onkowie Stowarzyszenia.
W tym celu wynaj li my autokar, który przywióz liczn grudo ko cio a pod wezwaniem Podwy szenia Krzy a wi tego w Pruszczu Gda skim.
Tam w nie, dzi ki niezwyk ej go cinno ci ks. pra ata
Stanis awa ady, diecezjalnego opiekuna AMM, odby o si
nasze spotkanie.
Tradycyjnie zgromadzili my si wokó kapliczki Matki Boej, by powita Maryj pie ni i modlitw ró
cow . Nast pnie przeszli my do auli domu katechetycznego, sali
pi knie przygotowanej przez miejscowy apostolat, gdzie
w centralnym miejscu sta a figura Niepokalanej ukwiecona
ró ami.
Tematem do rozwa ania by o: Umartwienie – cnota apostolska. Ks. Stanis aw ada, w bardzo dog bny sposób, omówi wszystkie aspekty tej cnoty. Dzi ki czemu mogli my na
nowo przemy le i przewarto ciowa nasze rozumienie i praktykowanie umartwienia. wiadczy y o tym wypowiedzi w dyskusji oraz wiadectwa.
Najwa niejsz godzin tego dnia by a Msza w., podczas
której 30 kandydatów sta o si cz onkami naszej wspólnoty.
Na ich twarzach malowa o si wzruszenie. Wszyscy byli my
szcz liwi, e tyle osób chce aposto owa Cudownym Medalikiem i szerzy kult Niepokalanej.
Gospodarze, apostolat przy ko ciele Podwy szenia Krzy a
wi tego, zadbali równie o pocz stunek. Agapa up yn a
w radosnym nastroju. Czu o si wzajemn rado , serdeczno . Bo a rado wype nia a nasze serca.
Uwie czeniem Dnia Skupienia by a adoracja Naj wi tszego Sakramentu. Cisza panuj ca w ko ciele pozwoli a na
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bok , indywidualn rozmow z Panem Jezusem. Dopiero
potem odmówili my koronk do Mi osierdzia Bo ego i litani do Naj wi tszego Serca Jezusowego.
Dzie Skupienia by wyj tkowym czasem, czasem aski
i b ogos awie stwa Bo ego.
Dzi kujemy Ci Maryjo i gor co prosimy, prowad nas do
Swojego Syna ka dego dnia. Wszystko z Niepokalan !
Maria Górska, moderator

DIECEZJA BIELSKO- YWIECKA

Opis dzia alno ci Apostolatu Maryjnego w Zaborzu
Parafia NMP Matki Sprawiedliwo ci i Mi ci Spo ecznej
Wspólnota Apostolatu Maryjnego dzia a w naszej parafii
od pa dziernika 1993 r., skupiaj c w grupie 16 osób, ludzi
powo anych, którzy kochaj Niepokalan i chc by Jej wielkimi czcicielami.
S ba drugiemu cz owiekowi, s ba najbli szym w rodzinie, znajomym oraz modlitwa to cel i pole dzia ania apostolatu, pos uguj c si przy tym Cudownym Medalikiem.
W ka dy trzeci pi tek miesi ca nasza grupa uczestniczy
we Mszy w., a potem spotykamy si w salce katechetycznej.
W zamkni tym kr gu r k pozdrawiamy si s owami: Wszystko z Niepokalan , modl c si wstawienniczo jeden za drugiego, polecaj c i oddaj c wszystko Niepokalanej.
Czytamy Ewangeli i teksty biblijne, które s wskazówk do
realizacji celów apostolskich. Obecny na spotkaniu ksi dz proboszcz, komentuje dany urywek i s y wskazówkami, t umaczy i poucza.
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Spotkanie ko czy si ró
cem biblijnym. Oto skrót dziaalno ci naszej wspólnoty:
– aktywne w czanie si w ycie parafii;
– udzia i pomoc w uroczysto ciach parafialnych;
– prowadzenie w pa dzierniku w wyznaczonym dniu tygodnia nabo stwa ró
cowego oraz udzia w ró
cu
w ka dy poniedzia ek;
– budowa o tarza Bo ego Cia a;
– odwiedziny chorych w domach oraz skromne obdarowywanie;
– zrobienie gazetki w tygodniu Apostolatu Maryjnego, propaguj cej Cudowny Medalik i pras o Apostolacie Maryjnym;
– zorganizowanie spotkania op atkowego;
– udzia w zjazdach diecezjalnych;
– udzia w rekolekcjach oraz spotkaniach w Pogórzu;
– udzia w corocznej pielgrzymce na Jasn Gór ;
– udzia w wyjazdach organizowanych przez naszego moderatora p. Urszul Raszk i sta y z ni kontakt;
– opieka nad kapliczkami przydro nymi przez aposto .
W naszej dotychczasowej dzia alno ci staramy si stosowa
do 10 rad Apostolatu Maryjnego polecaj c i oddaj c w r ce
Niepokalanej wszystkie sprawy, ufaj c mocno w przemo
opiek naszej Matki.
Anna Tomiczek, przewodnicz ca
ks. Jacek Wójcik, opiekun grupy parafialnej

20 lat Apostolatu Maryjnego w B kowie
20 lat Apostolatu Maryjnego to szmat czasu sk aniaj cy do
refleksji i podsumowania prze ytego okresu. Mija ju 20 lat
od czasu, gdy dzi ki proboszczowi ks. Jerzemu Hermaisowi
zosta za ony Apostolat Maryjny w naszej ma ej i m odej
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parafii, a który by nam szczególnie potrzebny, by przez Maryprosi o potrzebne aski i duchowy rozwój parafii. Gromadzili my si na Mszach w. w kaplicy powsta ej z gara u. Cieszyli my si , bo w perspektywie widzieli my nasz pi kny koció z obrze y trzech parafii Strumienia, Pruchna i Golasowic,
a o którym wszyscy marzyli. Swoj modlitw , darami materialnymi i wszechstronnym zaanga owaniem budowali my
ko ció pw. Mi osierdzia Bo ego w B kowie. Co miesi c spotykali my si na Mszach w. w naszych intencjach, s uchalimy pi knych homilii i nie ustawali my w modlitwie ró cem w intencji budowy ko cio a i osób zaanga owanych
i wspieraj cych nasze dzie o. Pielgrzymowali my do sanktuariów maryjnych poznaj c ich wielko i znaczenie.
Z ufundowanym sztandarem uczestniczyli my w uroczysto ciach parafialnych. Omawiali my 10 rad dla aposto ów
maryjnych, aby sia i czyni dobro w imi : „cokolwiek uczynili cie…”
Wej cie do ko cio a – pierwsza Msza w. – to wielka rado jak prze yli my wszyscy – to dzi kowanie Bogu i ludziom za dar, za szcz cie mie swój ko ció – i by ka dego
dnia na Eucharystii i korzysta z jej dobrodziejstw. Dalej zacz y powstawa w parafii ruchy religijne – Apostolstwo Dobrej mierci (AD m), dalsze ró e ró cowe, szkaplerz w.,
organizowane by y pielgrzymki na spotkanie z Ojcem w.
w Ojczy nie. W roku jubileuszowym rozprowadzone zosta y
ró ce jubileuszowe, modlitewniki do Mi osierdzia Bo ego,
medaliki, ksi ki o tre ci religijnej. Obj
my modlitw kaanów zak adaj c Beta sk Misj Wspomagania Kap anów
i patronatem o. Roberta Ratajczyka b
cego na misjach. Dalej zacz o powstawa wiele cennych inicjatyw: jak duchowa
adopcja dziecka pocz tego, Apostolstwo Wspomagania Dusz
Czy cowych, krucjata ró ca za Ojczyzn . Odwiedzamy sys42

tematycznie osoby chore, w podesz ym wieku, potrzebuj ce
wsparcia, nios c dla nich u miech, dobre s owo, medalik, obrazek czy jak pras .
Przyczynili my si do fundacji szat MB, jako wotum dzi kczynne Narodu Polskiego na Jasnej Górze. Obecnie trwamy
w Wielkiej Nowennie Fatimskiej. Naszym wzorem jest Maryja,
Matka Bo a, obecna wsz dzie tam, gdzie trzeba, zawsze cicha i pokorna. Ws uchujemy si w Jej s owa: „Uczy cie, co
Syn wam powie” – aby us ysze od Niej, co mamy robi .
Przyjmuj c Cudowny Medalik zaprosi my J do swego ycia,
aby nauczy a nas post powa jak Ona. Czujemy si szcz liwe, e nie zmarnowa my czasu, który Bóg nam da do s uenia Ko cio owi, Matce Naj wi tszej, Bogu i wiatu.
Nie sposób wymieni wszystkich spraw, które czyni my.
Wszystko znajduje si w kronikach AM i AD m. Wszystko
z Niepokalan !
Irena Strz sa a

DIECEZJA BYDGOSKA

Po egnanie Diecezjalnego Opiekuna Duchowego
Dnia 27 czerwca 2013 r. na Mszy w. po egnali my naszego zacnego opiekuna duchowego diecezjalnego i parafialnego Czcigodnego Ks. Jerzego Basaja CM, który zosta
oddelegowany do pracy duszpasterskiej w Warszawie w parafii w. Krzy a.
Na tej uroczystej Mszy w. moderator diecezjalna – Jadwiga Wilk wyg osi a na cze odchodz cego od nas Ks. Jerzego poni ej zamieszczon laudacj :
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Czcigodny Ksi e Jerzy, Opiekunie Duchowy Stowarzyszenia
Cudownego Medalika,
Zdarzaj si w yciu takie
chwile, które trudno wyrazi
owami. Mo na je tylko odczuwa sercem i dusz . Takim
prze yciem jest pe ne wzrusze
dzisiejsze po egnanie Ciebie,
Ksi e Jerzy, przez parafian,
wspólnoty parafialne, a przede
wszystkim Cz onków Stowarzyszenia Cudownego Medalika
z ca ej diecezji bydgoskiej, którego by
duchowym opiekunem parafialnym i diecezjalnym.
Przed siedmioma laty, a jakby przedwczoraj, zjawi
si
w naszej parafii witany z wielk nadziej , która tak szybko
przemieni a si w niezachwiane przekonanie, e zyskali my
prawdziwego Opiekuna naszej maryjnej wspólnoty. Z jak
yczliwo ci , agodno ci i ludzk dobroci – rzuca
ziarna
cnót chrze cija skich na grunt naszych serc, które czyni y go
coraz
niejszym.
Ty jeste , Czcigodny Ksi e Jerzy, nieprzeci tnym kap anem,
obdarzonym charyzmatem wielkiej mi ci Pana Boga i Matki
Naj wi tszej. To z Eucharystii czerpiesz wielk moc do s by
drugiemu cz owiekowi do budowania pomostu, który toruje
drog przej cia ze wiata widzialnego i ludzkiego do niedostrzegalnego zmys ami – BOGA.
Uczestnicz c w Eucharystii sprawowanej przez Ciebie,
Ksi e Jerzy, ma si wra enie, e cz owiek jest autentycznie
obecny hen, tam daleko w Wieczerniku w ród aposto ów,
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gdzie dokona a si ta wielka tajemnica przemiany chleba
i wina w Cia o i Krew Chrystusa, a Ty, drogi Kap anie, jeste
sprawc tego nadzwyczajnego wydarzenia. Do g bi serca
prze ywasz t tajemnic , która jednoczy Ci z Bogiem, a Bóg
do wiadcza Ci i dotyka w sposób szczególny.
Z Eucharystii bra
to, co Boskie i nios do cz owieka –
do ludzi. To by istotny sens i wielko Twojego powo ania,
Czcigodny Ksi e Jerzy. To by a warto pracy i pos ugi kaskiej bogatej i owocnej, dynamicznej i promieniuj cej na
wszystkich, których spotyka
na swojej drodze, a najbardziej potrzebuj cych Twojego serca: dzieci szkolnych, dzieci
i m odzie niepe nosprawn , któr obdarza
szczególn
mi ci , ludzi starszych, dla których mia
szczególny szacunek i uznanie oraz tych ludzi wieckich, którzy w pocie
czo a pracowali z Tob , upi kszaj c ten wspania y ko ció
pw. Zmartwychwstania Pa skiego na chwa Bo w zwi zku z ró nymi uroczysto ciami Roku Ko cielnego.
W dzisiejszych czasach, gdy jeste my wiadkami zmasowanych ataków na warto ci chrze cija skie, na Ko ció ,
w czasach wyszydzania patriotyzmu i warto ci narodowych,
mia
odwag nazywa rzeczy po imieniu, przeciwstawia
si panoszeniu si z a, wspieraj c swoj patriotyczn postaw nasze wysi ki i trosk o to, by ziemia ojczysta, dom,
matka i ojciec, rodzina i przysz
narodu by y zawsze nadrz dnymi warto ciami dla ka dego Polaka.
Dla nas – cz onków Stowarzyszenia Cudownego Medalika
by duchowym przewodnikiem, uczy nas w szkole Maryi
jak najlepiej poznawa Niepokalan Matk Bo , jak przybliJ w ca ym bogactwie i pi knie aposto om maryjnym, jak
podziwia najwy szy przyk ad doskona ci chrze cija skiej
– zwierciad o prawdziwych cnót i wspania y wykwit ludzkiej
natury. By
dla nas wspania ym nauczycielem, bo Ty Ka45

an Maryjny, Aposto Maryjny, Czciciel Maryi, oddaj cy si
Jej ci gle do dyspozycji. Czynisz to w tym oto momencie,
w wielkiej pokorze, w zapomnieniu o sobie, bez szukania
pochwa , wyró nie , wdzi czno ci, lecz wy cznie dla Bo ej
chwa y.
Ty dobrze wiesz, Drogi Ksi e Jerzy, e na Twojej twarzy
wypisana jest Twoja mi
wzgl dem Niepokalanej, a tak e
pi kno Twojego serca, mi
bli niego, mi
Ojczyzny, serdeczny szczery u miech, wdzi k, takt, delikatno . B dzie nam
Ciebie bardzo brakowa o, chocia mówi si , e nie ma ludzi
niezast pionych. Ale – niestety – pewne osobowo ci s niezast pione. Twoje odej cie z parafii jest dla nas wielkim ciosem
i prze yciem, poniewa z yli my si z Tob , Drogi Ksi e.
Dzisiaj, w ten czerwcowy wieczór, podczas po egnalnej
Mszy w., dzi kujemy Ci za opiek duchow nad nasz maryjn wspólnot , dzi kujemy za wszelakie dobro, które wyyn o z Twojego serca ku nam, za wspania e bogate
w tre wyk ady wyg aszane na naszych formacyjnych spotkaniach, za wytaczane Bo e drogi w naszym yciu, za udzielanie praktycznych wskaza dla ycia religijnego cz onków
Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Dzi kujemy tak e, za
wspólne pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych na terenie naszej Polski, jak równie Pragi, Wilna, Lwowa. W tych
sanktuariach dane nam by o razem prze
te szczególne
miejsca, gdzie do wiadczenia i doznania pielgrzyma splataj
si z mi ci Boga i Jego Matki.
Na pewno Twoja praca nad formowaniem wspó czesnej
wspólnoty wp yn a skutecznie na odnowienie i pog bienie
apostolskiego ducha cz onków naszego Maryjnego Stowarzyszenia. Mo esz by pewny, Czcigodny Ksi e Opiekunie, e to,
co przekaza
i czym nas ubogaci , a przede wszystkim
owem Bo ym i wzajemn mi ci nigdy nie zaginie.
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Jestem przekonana, Drogi Ksi e Jerzy – nasz Opiekunie,
e dzisiaj mo esz z wielk rado ci i satysfakcj wy piewa
swój MAGNIFICAT i wielbi Boga za wielkie rzeczy, jakie pozwoli Ci uczyni w tej parafii.
Nam, cz onkom Stowarzyszenia Cudownego Medalika,
parafianom zgromadzonym wokó tego sto u Pa skiego,
przyjacio om, znajomym, chorym oraz tym, którzy z ró nych
powodów nie mogli przyby na t po egnaln Msz w., pozostaje g boki smutek i al. Pozyskawszy nasz szacunek
i przywi zanie, opuszcza nas Cz owiek obdarzony wielkim
Bo ym darem kap stwa na miar XXI wieku i wyrusza
w dalsz duszpastersk drog .
Niech Duch wi ty nape nia Ci stale swoimi darami,
a dobry Bóg b ogos awi Twojej nowej drodze duszpasterskiej. Matka nasza Niepokalana Cudownego Medalika –
Matka Twojego kap stwa, Matka codziennych spraw trudnego cz sto pos ugiwania, niech b dzie opiekunk i po redniczk u Boga, i niech Ci otacza p aszczem Swojej opieki.
Niech wietlana dewiza naszych przodków: „BÓG,
HONOR, OJCZYZNA”, b dzie zawsze Twoim drogowskazem
w dalszej pos udze kap skiej.
yczymy Ci wszystkiego co dobre, co przynosi prawdziw
Rado i mocn Nadziej . Szcz
Ci Bo e, Ksi e Jerzy!
prof. dr hab. Jadwiga Wilk, moderator diecezjalny

47

WSPOMNIENIA
Z PIELGRZYMKOWYCH
SZLAKÓW
DIECEZJA OPOLSKA
Apostolat Maryjny Cudownego Medalika z Grodkowa,
z parafii w. Micha a Archanio a, w dniu 18 maja 2013 roku, tj.
w sobot o godzinie 8.00 rano wyruszy autokarem na pielgrzymk do Z otych Hor, do Matki Bo ej Pomocnej. W pielgrzymce, któr zorganizowa a moderator diecezjalna Helena
Balcerek, wzi y udzia 54 osoby wraz z ks. opiekunem duchowym Jackiem Pi tkiem, który by przewodnikiem pielgrzymki.
Pielgrzymka zosta a zorganizowana w intencji umocnienia
i wzrostu wiary, nadziei i mi ci w naszych rodzinach, i w nas
samych, w ród naszych bliskich, znajomych i przyjació .
W czasie podró y od piewali my Godzinki ku Czci Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny, jak równie
odmawiali my cz
pierwsz ró ca w oparciu o cytaty
z Pisma wi tego w intencjach Ojca w., biskupów, kap anów, siostry zakonne, za dzieci, m odzie , za bezrobotnych, za
yj cych z dala od Boga, za wyje aj cych i poszukuj cych
pracy za granic , za nasz Ojczyzn , jak równie o wzrost
powo
kap skich i zakonnych do zgromadzenia wincenty skiego. piew i modlitwy prowadzone by y przez ksi dza
opiekuna oraz moderatork . O godzinie wpó do jedenastej
zosta a odprawiona Msza w. koncelebrowana w dwóch j zykach: polskim i czeskim. Nasz ksi dz odprawi Msz
w.
w intencji pielgrzymów. Zaznacz , e nasze dzieci (by o ich
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kilkoro) ministrantki i ministranci czytali modlitw wiernych
jak i czytania liturgii s owa.
Po zako czeniu Mszy w. otrzymali my wielk ask , gdy
by y nam dane do uca owania relikwie b . Jana Paw a II, które
znajduj si w tym sanktuarium. Nast pnie udali my si po
schodkach na wzgórze obok sanktuarium do ma ej kawiarenki,
gdzie spo yli my wspólny posi ek przy stolikach na wie ym
powietrzu, podziwiaj c pi kny, górzysty krajobraz poro ni ty
pi knym drzewostanem. Nast pnie zosta a odprawiona droga
krzy owa na placu sanktuarium z pro
o wzrost wiary
„z rozwa ” ks. Edwarda Stanka.
Nast pnie udali my si do Z otych Hor, gdzie zwiedzali my
pi kny ko ció , ale wymagaj cy ogromnych nak adów. Po poegnaniu si z ksi dzem proboszczem tej parafii, zwiedzili my
rynek tego miasta. Nast pnie, w drodze powrotnej dojechalimy do miejscowo ci Biskupiec, gdzie pos uguj ksi a benedyktyni. Ko ció przepi kny na wysokim wzgórzu, bardzo du o
schodów. Tam odmówiona zosta a koronka do Bo ego Mi osierdzia w intencji nawrócenia zatwardzia ych grzeszników.
Ksi dz przewodnik odczyta najpi kniejsze fragmenty Pisma
wi tego, które zaproponowane zosta y przez uczestników
pielgrzymki. Na zako czenie moderator Helena, odmówi a
modlitw do Ducha wi tego, w intencji wszystkich kap anów
bliskich naszemu sercu, prosz c dla nich o dary Ducha wi tego. By Duch wi ty ukszta towa ich serca na wzór Naj wi tszych Serc Jezusa i Maryi. By kap ani umocnieni i o ywieni ask
nie li s owa prawdy i b ogos awie stwa pokoju na ca y wiat.
Na po egnanie, ka dy z nas otrzyma medalik w. Bernarda.
Przez ca drog piewali my pie ni religijne, a w ko ciele
w Burgrabicach odprawione zosta o nabo stwo maryjne zako czone pie ni Chwalcie ki umajone, góry, doliny zielone.
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Pragn nadmieni , i w czasie podró y urzek o nas pi kno
przyrody. Miesi c maj przepi kny, piew ptaków, szum
drzew... no i to przepi kne sanktuarium na odludziu. Z ote Hory to inaczej Z ote Góry. Matka Bo a Wspomo enia Wiernych –
czyli Matka Bo a Pomocna w ró nych sprawach. Jest szczególobro czyni ycia pocz tego. W lasach, w pó nocnej cz ci
Jesseników, znajduje si to miejsce, na którym od dawna wydobywano z oto. Kiedy , w tym miejscu Matka Bo a zaoferowa a swoj pomoc ziemskiej matce, aby mog a urodzi swoje
dziecko w chwilach wielkiego niebezpiecze stwa. W czasach
komunizmu z
ludzka wymaza a to miejsce z mapy wiata.
Ludzkie r ce i mi
do Niepokalanej, pozwoli y wybudowa
pi kny ko ció , który odwiedzaj liczni pielgrzymi z ca ego
wiata. To w nie Matka Bo a w Z otych Horach z ch ci wyuchuje modlitwy zanoszonej do Niej, jako zado uczynienie
za niszczenie ycia. Ta obrona jest wspaniale wyra ona na obrazie s yn cym askami, gdzie Maryja delikatnie trzyma w d oniach Swoje Dzieci , a wi c Maryja broni Jezusa, który jest
samym yciem.
Kustoszem tego sanktuarium od 1999 r. jest ks. Stanis aw
Lekary. Do tego sanktuarium mo na przyje
codziennie.
Pragn doda , e w dniu 3 czerwca go cili my w naszej parafii pielgrzymów z Lubli ca, którzy zwiedzali nasze okolice i w
drodze powrotnej wst pili do naszej parafii. Mieli my okazj
wspólnie si pomodli , dzi kowa i prosi o potrzebne aski do
rozwoju ycia duchowego w Stowarzyszeniu Cudownego Medalika. Pomimo niezbyt przyjaznej pogody, p tnicy byli bardzo
szcz liwi i rado ni. Kierownikiem tej pielgrzymki by ks. proboszcz Bronis aw Jakubiszyn wraz z moderator Wies aw Bromer oraz przewodnicz
Maryl Jerominek. Pragniemy podzieli si rado ci ze spotkania naszej pi tki aposto ek z siostr
Gra ynk P aziak – szarytk , nasz krajank pochodz
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z Grodkowa, która w miesi cu czerwcu przebywa a na urlopie
u swojej mamy aposto ki, a obecnie pos uguje w Pary u u Matki Bo ej na rue du Bac. Sprawuje wa
funkcj w sekretariacie.
Jeste my bardzo szcz liwi, bo wielka to aska, ale i te odpowiedzialno . Od siostry tej bije takie ciep o i dobro . Sp dzone
z ni chwile i modlitwa, nie mog by zapomniane. W rozmowie z nami, na nasz pro , siostra Gra ynka przybli a nam
ycie zakonne oraz spotkania, jak i wiadectwa, jakie dziej si
za wstawiennictwem naszej duchowej Matki Niepokalanej.
Na koniec spotkania pomodlili my si wspólnie prosz c
Maryj o wi te powo ania do tej s by.
Nasza moderator, serdecznie podzi kowa a siostrze za spotkanie, prosz c j by opisa a i przes a do naszej redakcji te
pi kne wiadectwa, gdzie wyra nie wida interwencj Maryi
u Boga. Na po egnanie siostra obdarowa a nas pi knymi medalikami w kszta cie ró y. W rodku jest awers i rewers Cudownego Medalika. By my bardzo szcz liwe, e siostra znalaz a
czas dla nas. Nasze spotkanie odby o si 6 czerwca po Mszy w.
Kazimiera Zytkiewicz, ap. maryjna

RELACJA Z PARAFII W. JÓZEFA
W SKAR YSKU-KAMIENNEJ
By upalny lipcowy dzie , sobota, 27 lipca 2013 r. Wyruszyli my na doroczn pielgrzymk do Cz stochowy: 46 osób
z parafii, w tym 28 z Apostolatu Maryjnego. Przewodzi nam
ks. prob. Tadeusz Skrzypczak. Po drodze mijali my Gidle. Nie
sposób by o nie wej do sanktuarium, by pok oni si Matce
Bo ej Gidelskiej, która poprowadzi a nas dalej. Droga up ywaa na modlitwie ró cowej i piewie pie ni. Mimo upa u
dzielnie znios my trudy podró y. Królowa Polski czeka a
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wraz z przyby ymi wcze niej aposto ami maryjnymi z ca ej
Polski. Prze
my niezapomniane chwile z Matk Bo pod
przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego, ks. Dyrektora Jacka Wachowiaka i rzeszy kap anów – opiekunów diecezjalnych i parafialnych naszego Stowarzyszenia, przewodników wiary. Po Mszy w. i modlitwie koronk do Bo ego Mi osierdzia wyruszyli my w drog powrotn , nie zapominaj c
jednak o nawiedzeniu buduj cego si wci
Sanktuarium
Krwi Chrystusa w Cz stochowie, gdzie zostali my pob ogoawieni relikwiami Przenaj wi tszej Krwi Chrystusa. Zm czeni, ale zadowoleni, bo umocnieni w wierze, z Bo ym b ogoawie stwem i rado ci w sercu, pod opiek Niepokalanej
dotarli my szcz liwie do Skar yska. Wszystko z Niepokalan !
Gertruda Nizio ek, ap.

DIECEZJA RADOMSKA NA PIELGRZYMIM SZLAKU
Tegoroczna pielgrzymka AMM na Jasn Gór , zmobilizowaa wspólne si y aposto ek maryjnych z kilku parafii w diecezji
radomskiej. Wynajem autokaru le w gestii Wandy Su ek ze
Skar yska Ko cielnego. Spisem pielgrzymów zaj am si przy
pomocy Anny yci skiej z W chocka oraz Z. Miernik z Gadki
i R. Dziopy z Lipowego Pola. Na pielgrzymk wyruszy my
wczesnym rankiem, zbieraj c po drodze pielgrzymów ze Skaryska, Gadki, Lipowego Pola, W chocka, Marcinkowa i Wielkiej
Wsi. Uzbiera si pe en autokar ludzi (49 osób), cho nie brakowa o zamieszania. Jecha my bez moderator diecezjalnej,
która przebywa na rekonwalescencji po operacji. Przyj am na
siebie odpowiedzialno za przygotowanie listy pielgrzymów,
zg oszenia pielgrzymki, programu formacyjnego, przydzia u
zada , przygotowania ycze jubileuszowych dla ks. Dyrektora
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Krajowego (odczyta am je w autokarze), zebrania ofiar na cele
AMM. S abo ci fizyczne, które dopiero po pielgrzymce okaza y
si bardzo przykre, rekompensowa a mi
do Niepokalanej
i obowi zek wywi zania si w pokorze z zada apostolskich.
Na pocz tku dnia prowadzi am modlitwy poranne dzi kczynne, b agalne, wstawiennicz – za kap anów. piew Godzinek o NP NMP prowadzi y aposto ki z nowo powsta ej grupy
w Lipowym Polu z przewodnicz
Ryszard Dziopa. Lipcowy
program formacyjny z podr cznika AM przedstawi y w chockie
aposto ki: Zofia Banasik, Anna yci ska, Miros awa Bzinkowska. Potem mówi am o aktualno ci dogmatu o Wniebowzi ciu
NMP. Trzeci tajemnic wiat a w intencji AM poprowadzi y
aposto ki ze Skar yska Ko cielnego, a nowenn za wstawiennictwem w. Maksymiliana Marii Kolbego – Maria Raczy ska
z Gadki. Pie ni religijne intonowa a Maria Arendt z Marcinkowa.
Modlitw ró cow w intencjach AM, ks. Dyrektora Krajowego, moderator diecezjalnej i cz onków Rady Krajowej, prowadzi y Urszula
bowata i Wanda Su ek (Skar ysko Ko cielne).
Nowe pie ni maryjne piewa a Alicja Wo niak ze Skar yska-Kam. Po przerwie odczyta am litani do Naj w. Krwi Chrystusa, któr mieli my obowi zek odmawia ca y lipiec, oddaj c
cze Zbawicielowi. Dojechali my szcz liwie do Cz stochowy.
Powitali my indywidualnie Bogarodzic . Przekaza am organizatorom ogólnopolskiej pielgrzymki zg oszenie, dary serca od
trzech grup (Skar ysko-Kam., Skar ysko Ko cielne, W chock).
Uczestniczyli my w niepowtarzalnych wydarzeniach z udziaem rzeszy kap anów: powitaniach, podzi kowaniach, konferencji formacyjnej wyg oszonej przez ks. Jerzego Basaja CM
z Bydgoszczy, a potem we Mszy w., w czasie której homili
o wierze, roli Maryi i zadaniach dla aposto ów maryjnych we
wspó czesnym wiecie wyg osi g ówny celebrans – ks. bp Tadeusz Rakoczy z diecezji bielsko- ywieckiej. Po odmówieniu
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koronki do Bo ego Mi osierdzia uda my si w drog powrot. Nawiedzi my Sanktuarium Matki Bo ej Gidelskiej,
a potem ju prosto do domu. piew pie ni prowadzi a tym
razem Alicja Walczyk i Maria Arendt, a modlitw ró cow
U.
bowata i W. Su ek. Solowy popis piewu, da y dwie najodsze uczestniczki pielgrzymki: Natalia D browska – tegoroczne dziecko pierwszokomunijne z W chocka oraz Magdalena Sobo – gimnazjalistka z Marcinkowa. Otrzyma y gromkie
brawa. Organizatorka pielgrzymki, Wanda Su ek zakupi a medaliki i obrazki z wizerunkiem Matki Bo ej Cz stochowskiej,
które przew. Urszula
bowata rozda a pielgrzymom w autokarze. W intencji AM i pielgrzymów zosta a zamówiona tego
dnia Msza w., któr ojcowie paulini odprawi w pó niejszym
terminie.
atwiej by o znie trudy podró y, oddaj c si wspólnej
modlitwie i trosce o bli nich, zarówno w autokarze, jak i na
cz stochowskich b oniach. Wszystko z Niepokalan !
Wies awa Chyb, z-ca moder. diecezjalnego
Relacj z pielgrzymki dos a równie przewodnicz ca AM
z
chocka A. yci ska, która zebra a 20 osób, w tym 11 aposto ów maryjnych. W swej relacji wspomnia a o indywidualnych modlitwach grupy w Sanktuarium Jasnogórskim, w Wieczerniku i na Wa ach, o przyst pieniu wielu osób do sakramentu spowiedzi, o zakupie dewocjonaliów, o sta ej trosce
o starszych, pomocy w potrzebach oraz o w czeniu m odzie y
w nurt modlitwy.
Kolejne pielgrzymowanie do tronu Jasnogórskiej Pani wyda o po yteczne owoce.
Zofia Miernik, moderator diec. radomskiej
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OG OSZENIA i INFORMACJE
PROGNOZA-INFORMACJA O MAJ CEJ SI UKAZA
DRUKIEM KSI CE PT. WIADECTWA NADZWYCZAJNYCH
ASK OTRZYMANYCH PRZEZ PO REDNICTWO
NIEPOKALANEJ CUDOWNEGO MEDALIKA
Jest to suplement do Ksi gi Jubileuszowej wydanej z okazji
XXV rocznicy powstania Apostolatu Maryjnego w Polsce. Wydanie
suplementu ma upami tni X rocznic mierci p. ks. prof. Teofila
Herrmanna, wskrzesiciela Stowarzyszenia Cudownego Medalika.
Nad materia ami zgromadzonymi w suplemencie wspó pracowali pod kierunkiem moderator krajowej Ewy PruskiejZajdel: Ma gorzata Daszczyszak, Janina Barska, Zofia Miernik,
Helena Balcerek, Agata Gruz a, Maria Górska, Wiktoria Czesak,
Eugeniusz ukaszewski.
Zgodnie z podj tym przeze mnie zobowi zaniem, w dniu
3 kwietnia 2013 r. ksi ka nosz ca tytu WIADECTWA NADZWYCZAJNYCH ASK OTRZYMANYCH PRZEZ PO REDNICTWO
NIEPOKALANEJ CUDOWNEGO MEDALIKA, zosta a przes ana do
Wydawnictwa Ks. Misjonarzy w Krakowie (WITKM). Po ostatecznej korekcie i z amaniu tekstu do druku liczy 512 str.
Nie ukaza a si w sprzeda y podczas pielgrzymki na Jasn
Gór , poniewa Dyrekcja zmieni a plany, co do jej wydania:
1. W pe nym wymiarze potraktowana b dzie jako dokument
i wydana w ilo ci 200 egz.
2. Jako Wybór wiadectw b dzie wydana w wersji okrojonej
ze wzgl. na cen i zapewnienie popytu w ród ogó u zainteresowanych. Wszystko z Niepokalan !
Ewa Pruska-Zajdel, moderator krajowy
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W odpowiedzi na pro by wielu uczestników tegorocznej
pielgrzymki, poni ej zamieszczamy s owa i nuty Hymnu Apostolatu Maryjnego.

POD TWOIM IDZIEMY ZNAKIEM!
Tekst: ks. Jan Twardowski

Ty , Pani, nas pokocha a
Twoimi jeste my dzie mi
pod Twoim i chcemy znakiem
i Boga chwali pie ni .

Ref.

Pod Twoim idziemy znakiem
nios c Cudowny Medalik,
naucz nas, Pani, jak kocha
i Pana Boga chwali .

Daj patrze Twymi oczami,
woko o z pomoc spieszy
i ka
dostrzec niedol
i Ciebie, Pani, cieszy . Ref.
I szerzy sw wiar wi
postaw , modlitw , czynem.
Pod Twoim idziemy znakiem
my, córki Twoje i syny. Ref.
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ECHA OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI
Podczas sobotniego spotkania, w obecno ci 3100 uczestników tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki, Dyrektor Krajowy
AMM ks. Jacek Wachowiak, wr czy Dyplomy Uznania nast pucym moderatorom diecezjalnym:
IRENIE WOJCIECHOWSKIEJ – za pe nienie funkcji moderatora diecezjalnego w latach 2004-2013 w diecezji w oc awskiej oraz gorliwe szerzenie kultu Niepokalanej Cudownego Medalika.
RYSZARDOWI KLASA – za pe nienie funkcji moderatora diecezjalnego w latach 2000-2013 w diecezji krakowskiej oraz gorliwe szerzenie kultu Niepokalanej Cudownego Medalika.
Ks. Dyrektor Krajowy AMM, z dniem 27 lipca tego roku, nominowa na okres pi ciu lat, nast puj cych moderatorów diecezjalnych: E PLUSKOT – w diecezji w oc awskiej oraz KRYSTYN
MICHALSK – w diecezji krakowskiej. Niech Niepokalana Matka
Bo a otacza ich szczególn mi ci i opiek we wszystkich
poczynaniach.

Dyrektor Krajowy AMM wr cza nominacj Ewie Pluskocie
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ROSN NASZE SZEREGI
Przed obliczem Jasnogórskiej Pani na Jasnej Górze, 101 kandydatów z
o uroczyste przyrzeczenie i zosta o w czonych w szeregi Aposto ów Maryjnych. Pami tajmy o modlitwie w ich intencji.
Adamska Leokadia
Raszyn
Andrzejkowicz Miros awa
Drezdenko
Argasi ska Wanda
Horyniec
Bagi ska Józefa
Krupski M yn
Bebel Anna
Kielce
Benysek Maria
Sulechów
Bie Maria
Nysa
Bie ko Leokadia
Gorzów Wlkp.
Blada Krystyna
ód
aszczak Ewa
ód
Borzym Jadwiga
Perlejewo (Pieczyski)
Cetnarska Anna
Che mno
Chmielewska Lucyna Maków Maz.
Cie lik Gra yna
Owczary
Czy Stanis awa
Narama
da Maria
Sandomierz
Demianiuk Henryk
Drezdenko
Dobosz Zofia
Krasnosielc
Dworakowska Janina
Wroc aw
Dyl-Sosnowska Teresa
Szczodrkowice
Fabisiak Anna
Siemiatycze
Fortuna Barbara
Kielce
Frasek Antoni
Miasteczko l.
Frasek Irena
Miasteczko l.
Fundament Jerzy
Kozierów
Gawro ska Danuta
Kielce
Gmula Józef
erkowice
Gmula Zofia
erkowice
Gogolewska Miros awa
Miasteczko l.

Gromadzka Maria
Runice (Drohiczyn)
Grzegorek Bo ena
Sko ski Górny (Ciechocinek)
Guziak Stanis awa
Pabianice
Ho uj Sylwia
Nysa
Jab ska Teresa
Che mno
Kaczorowska Miros awa Kraków
Kami ska Agata
Warszawa
Kami ska Maria
Wroc aw
Kazimierczuk Barbara
Perlejewo (Pieczyski)
Klanik Jadwiga
Kraków
Kloc Kazimiera
Z otog owice
Kondek Ewa
Szczodrkowice
Kondek Tadeusz Szczodrkowice
Konieczny Piotr
Mi dzy wie (Skoczów)
Koszyk Filomena
Wroc aw
Kowalczyk Bogdana
Szczodrkowice
Kowalczyk Wojciech
Szczodrkowice
Krawczyk Ma gorzata
Owczary
Krutalewicz Cecylia Zielona Góra
Krzysiek Helena
Mojcza
Kukier Wanda
Lublin
Ku mierkiewicz Irena
Gorzów Wlkp.
Lepek Irena
Gda sk
aguniak Halina
Horyniec
udzik Zofia
Narama
ukomska Danuta
Sulechów
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Magniszewski Jan
Falenty Nowe (Raszyn)
Magnuszewska Teresa
Falenty Nowe (Raszyn)
Maj Zofia
Owczary
Matysik Zofia
Ma e Czyste
Miko ajewska Helena
Kalisz
Moczulska Genowefa Ewa
Siemiatycze
Napieralska Ró a
Nowa Sól
Nawrocki Ryszard
Wroc aw
Nowak El bieta Maria
ód
Olszewska Maria
Warszawa
Pi tek Helena
Kraków
Piech Felicja
Miasteczko l.
Pierzyna Barbara
Tarczyn
Pietryszek Lucja
Miasteczko l.
atek Maria
Danice
Podolak Jan
–
Polniak Jadwiga
ód
Pop awska Jadwiga
Wroc aw
Por ba Leonarda
Nowa Sól
Puklicz Józefa
Wroc aw
Rynio Barbara
Kielce
Sie ko Lucyna
Owczary
Sieradz Janina
Lublin

PRZYJ

CI UROCZY CIE W PRUSZCZU GDA SKIM

Bajon Anna
Gdynia
Bicka Marianna
Gda sk
Brud ucja
Pruszcz Gd.
Butowska Helena
Gda sk
Chalecka Barbara
Gdynia
Garnik Adrianna
Gda sk
Goszczy ska Franciszka Gdynia
Hebel Krystyna
Gdynia
Jaku Barbara
Gda sk
Kaczmarek Anna
Gdynia
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Sobota Krystyna
Warszawa
Sosin Jan
Miasteczko l.
Statkiewicz Barbara
Pabianice
Stu ek Urszula
Lublin
Szary Teresa
Nysa
Szczurko Urszula
Sko oszów
lusarska Anna
Wroc aw
wi tkowska S awomira
Piotrków Kuj.
Urzewska Salomea
Wroc aw
Uszakiewicz Anna Maria
Drezdenko
Wiesner Maria
Skoczów
asiuk Bronis awa
Lublin
odarczyk Halina Barbara
Pabianice
Wojsa Janina
Pabianice
Wo yniec Bo ena
Drohiczyn
Wójcik Aleksandra
Lublin
Wójcik Janina
Lubaczów
Wójcikiewicz Maria
Przemy l
Wólczy ska Halina
Kraków
Wrzosek Krystyna
Sandomierz
Zaj c Zofia
Wroc aw
Zarychta Teresa
Warszawa
Zubala Krystyna
Obl gorek

Kadelska Stanis awa Pruszcz Gd.
Karczewska Danuta
Gda sk
Kopczyk Urszula
Wojanowo
Kosznik Halina
Gdynia
Kowalczuk Danuta Pruszcz Gd.
Krzy anowska Natalia Karolina
Gdynia
Ma ek Barbara
Gda sk
Ma ek Janina
Gda sk
Pierzchalska Gra yna
Sopot

Przekop El bieta
Rataj Krystyna
Rogowska Maria
Sforek Wanda
Sikorska Gra yna
Skowro ska Józefa
omska Teresa

Pomlewo
Gda sk
Gdynia
Gda sk
Gda sk
Pruszcz Gd.
Gdynia

otkowska Regina
Gda sk-Brze no
Sprawka Aniela
Gdynia
Wiszowaty Dariusz
Gdynia
Witczak Maria
Gdynia
Wittbrodt Krystyna
Gdynia
Zasada Zofia
Sopot

UWAGA!!!
Apostolat Maryjny dwa razy w roku, w maju i pa dzierniku,
podejmuje nieustaj
modlitw ró cow w intencji Ojczyzny.
Modlitwa trwa bez przerwy ca y miesi c. Podzielona na diecezje,
w diecezjach na grupy parafialne, nast pnie na poszczególnych
cz onków, odmawiana jest w dzie i w nocy.
W zale no ci od warunków w parafiach, ró aniec w intencji
Ojczyzny, odmawiany jest wspólnotowo w ko cio ach, bywa po czony z adoracj Naj wi tszego Sakramentu. Gdy warunki na to
nie pozwalaj , np. noc , odmawiany jest indywidualnie w domach.

PLAN DNI MODLITWY RÓ

COWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DIECEZJACH

1. maja i 1. pa dziernika
2. maja i 2. pa dziernika
3. maja i 3. pa dziernika
4. maja i 4. pa dziernika
5. maja i 5. pa dziernika

– 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

6. maja i 6. pa dziernika
7. maja i 7. pa dziernika
8. maja i 8. pa dziernika
9. maja i 9. pa dziernika
10. maja i 10. pa dziernika
11. maja i 11. pa dziernika
12. maja i 12. pa dziernika
13. maja i 13. pa dziernika
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14. maja i 14. pa dziernika
15. maja i 15. pa dziernika
16. maja i 16. pa dziernika
17. maja i 17. pa dziernika
18. maja i 18. pa dziernika
19. maja i 19. pa dziernika
20. maja i 20. pa dziernika
21. maja i 21. pa dziernika
22. maja i 22. pa dziernika
23. maja i 23. pa dziernika
24. maja i 24. pa dziernika
25. maja i 25. pa dziernika
26. maja i 26. pa dziernika
27. maja i 27. pa dziernika
28. maja i 28. pa dziernika
29. maja i 29. pa dziernika
30. maja i 30. pa dziernika
31. maja i 31. pa dziernika

– 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)
– diecezja toru ska (Che mno)
– diecezje zamojsko-lubaczowska,
przemyska
– diecezje warszawska,
warszawsko-praska, owicka
– diecezja krakowska, Zakopane-Olcza

Na zako czenie niech ka dy zwróci si do Niepokalanej Cudownego Medalika s owami modlitwy, któr w Apostolacie
wszyscy tak dobrze znamy, aby Niepokalana wspar a nasze
pro by zanoszone w intencji Polski:
Niepokalana, objawiaj ca Cudowny Medalik,
Ty obieca
wielkie aski nosz cym go i zapewni szczególn opiek tym, którzy Ci ufa; prosimy Ci , wspomnij na swe obietnice
i spraw, by my z obfito ci Bo ych ask otrzymali zw aszcza te, których tak bardzo pragniemy. Amen.
MODERATORZY DIECEZJALNI ODPOWIEDZIALNI S ZA WYZNACZENIE GODZIN
MODLITWY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP PARAFIALNYCH.
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Z OSTATNIEJ CHWILI
W dniach od 29 sierpnia do 1 wrze nia 2013 r., w O rodku
Rekolekcyjnym im. Jana Paw a II w Kaniach, pod has em: ce
przy pracy, serce przy Bogu, odbywa y si dni formacyjne dla
moderatorów diecezjalnych AMM. W ród uczestników dni, byli
moderatorzy z d ugoletnim sta em, nowo powo ani i inni cz onkowie aktywnie dzia aj cy w swoich diecezjach. Spotkanie by o
wi c wspania okazj do wzajemnego poznania si i wymiany
do wiadcze . Szeroko o wyg oszonych przez ks. prof. Waldemara
Rakocego bardzo ciekawych konferencjach oraz tematach poruszanych w dyskusjach, napiszemy w kolejnym numerze naszego „Biuletynu”.
Dzi pragniemy poinformowa wszystkich, e jednym z punktów programu, by
wyjazd wszystkich uczestników do Warszawy na Pow zki. Tam, na grobie ks. prof.
Teofila Herrmanna CM, nieomal w przededniu X rocznicy Jego mierci, która
przypada 9 wrze nia, po wspólnej modlitwie zapalono znicze i z ono kwiaty.

„KA DY ZNACZEK WSPIERA MISJE”
Trwa nasza akcja zbierania stemplowanych znaczków pocztowych. Dla przypomnienia zasad, zamieszczamy kilka praktycznych wskazówek:
Prosimy samemu nie odkleja stemplowanych znaczków!
Ka dy znaczek nale y wyci z pó centymetrowym marginesem –
je li jest to niemo liwe, to tak go wyci , aby nie uszkodzi .
Ch tnym i cierpliwym proponujemy segregacj na znaczki polskie
i zagraniczne. To bardzo u atwi prac . W Pieni nie dzia a grupa
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misyjna, która bezinteresownie nades ane znaczki przygotowuje,
sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na misje.
Brak tylko wystarczaj cej ilo ci znaczków. Znaczki mo na dostarczy do Referatu Misyjnego w Pieni nie w nast puj cy sposób:
– poczt , najlepiej raz w roku, gdy koszt cz stych niewielkich wysy ek zazwyczaj przewy sza warto ofiarowanych znaczków;
– przynie na Spotkanie Rejonowe organizowane przez Referat
Misyjny z Pieni na;
– osoby mieszkaj ce w pobli u werbistowskich domów misyjnych lub regularnie je odwiedzaj ce, po wcze niejszym
upewnieniu si , mog zostawi zebrane znaczki, które zostadostarczone okazj do Pieni na;
– kto odwozi dzieci na „Wakacje z Misjami” mo e przywie je
do Ocypla.
Znaczki prosimy przesy na adres:
REFERAT MISYJNY KSI Y WERBISTÓW, KOLONIA 19; 14-520 PIENI NO
Z DOPISKIEM: „KA DY ZNACZEK WSPIERA MISJE”

Z KRONIKI

OBNEJ

W dniu 18 sierpnia 2013 roku odesz a do Domu Pana
p. Dzinia Januszewska, aposto ka z parafii pw. Wniebowzi cia NMP w Nowogrodzie Bobrza skim (okr g Zielona Góra).
Nale a do Apostolatu Maryjnego od 2000 r. Przez wszystkie lata, aktywnie uczestniczy a w yciu parafialnej i okr gowej
wspólnoty AMM. p. Dzinia, uczestniczy a w ka dej organizowanej pielgrzymce, wspiera a Apostolat Maryjny swoj modlitw i ofiarno ci . Odesz a na spotkanie z Niepokalan po d ugiej chorobie. Wieczny odpoczynek racz Jej da Panie.
Jolanta Chabraszewska, przewodnicz ca
AMM w Nowogrodzie Bobrza skim
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CENNIK
Podr cznik AMM (trzy tomy)

– 36 z w oprawie mi kkiej
– 45 z w oprawie twardej
Przewodnik
–5z
Statut AMM
–2z
Kwartalnik
– 3,5 z
Promienie Po redniczki ask: roczniki archiwalne 2000
–1z
O apostolstwie wieckich
–5z
Tajemnica Maryi (rozwa ania)
–7z
Refleksje na miesi c maj
–5z
Nowe Rozwa ania Na Miesi c Maj
–8z
Modlitewnik
– 12 z
Ró aniec biblijny i wynagradzaj cy
–5z
Jak Ci, Maryjo, dzi kowa ? – modlitewnik
–5z
Nowenna
–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
–5z,7z
Medaliki posrebrzane (dwie wielko ci)
– 20 i 30 groszy
Medaliki niebieskie zatapiane („ ezka”), 2 rodzaje
– 70 i 90 groszy
Du y medal metalowy
–8z
Oznaka logo AMM
–5z
Breloki z medalikiem
–2z

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 folder

– 30 groszy
– 80 groszy
– 40 groszy
– 15 groszy
– 10 groszy
– 5 groszy
– 10 groszy
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Materia y pomocnicze do gablot, mo na zamówi telefonicznie
i e-mailem: Witold Kobus tel. 72 372-43-73, aga@icenter.pl
lub bezp atnie kopiowa z naszej strony www.apostolat.pl
ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI
prosimy sk ada do s. Stanis awy: tel. 18 201 19 05 ton 15
we wtorki, rody, czwartki, pi tki
w godz. 10.00-12.00 i 16.00-18.00
ZAMÓWIENIA NA PUBLIKACJE
do Wydawnictwa ITKM: tel. 12 422 88 77 w. 222
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Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY

Wspólnota AMM z Bydgoszczy,
na pożegnaniu swojego opiekuna
diecezjalnego ks. Jerzego Basaja CM

Piątek – Msza św. w Bazylice
Piątek – Spotkanie uczestników
Pielgrzymki AMM w Sali Kordeckiego

Piątek – Droga Krzyżowa, prowadzona
przez AMM z diecezji bielsko-żywieckiej

Grupa jubileuszowa z Drezdenka
(Okręg Gorzów Wlkp.)
Sobota – Wspólna modlitwa różańcowa
o godz. 7.00

Sobota – Uroczystej Mszy św.
przewodniczył ks. bp Tadeusz Rakoczy

Modlitwa uczestników Zjazdu w Kaniach,
przy grobie ks. prof. Teofila Herrmanna CM
Sobota – Dyrektor Krajowy AMM nakłada
Cudowne Medaliki po uroczystym przyrzeczeniu

Moderator diecezji gdańskiej Maria Górska,
wśród uczestników Dnia Skupienia

Księża opiekunowie i apostołowie
jubileuszowej grupy w parafii św. Józefa
w Skarżysku-Kam.

Modlitwa w Kaplicy NMP Niepokalanej
Cudownego Medalika w Warszawie na ul. Radnej
i pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu

-
-
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