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SŁOWO DYREKTORA 
KRAJOWEGO 
 
Drodzy Czciciele Niepokalanej  
objawiającej Cudowny Medalik 
 
 Ewangelista św. Mateusz zanoto-
wał następujące słowa Pana Jezusa: 
„Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskie-
go” (Mt 18, 3). Głębokie zrozumienie 
tych słów zostawiła nam św. Tereska 
od Dzieciątka Jezus. Została zapytana przez jedną z sióstr: 
„Zawsze chcesz być podobną do małych dzieci, powiedz 
nam więc, o Siostro, co trzeba czynić, aby nabyć ducha dzie-
cięctwa,  co  to  znaczy  być małym?”.  Św.  Tereska  odpowie-
działa: „Być małym – to uznać swą nicość, to oczekiwać 
wszystkiego od Boga, jak małe dziecko oczekuje wszystkie-
go od swego ojca. Niczym się nie kłopotać ani nie gromadzić 
mienia”. Ta prosta odpowiedź wskazuje nam cztery postawy 
ducha dziecięctwa: 
 1. Polega na uznaniu swojej nicości i jest związana z pokorą. 
 2. Uczy oczekiwania wszystkiego od Boga, czyli uczy ufności. 
 3. „Niczym się nie kłopotać” – to wyższy stopień ufności, 
którego owocem jest pokój serca. 
 4. „Nie gromadzić mienia” – to postawa duchowego ubó-
stwa. Teresa od Dzieciątka Jezus lubiła powtarzać słowa św. Ja- 
na od Krzyża: „Prawdziwie ubogiego w duchu któż znajdzie”. 
 Powyższe słowa mówią o uczuciowości. Ona jest bardzo 
ważna w każdej relacji, także duchowej. Błogosławiony kar-
dynał Wyszyński  uczył,  że  w  jego  centrum  życia  był Bóg.  
Wiara w Boga Stefana Wyszyńskiego była silna, „niezachwia-
na i dziecięca”, jak mówił kardynał Józef Glemp, jego następ-
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ca. Była to wiara dziecka ufającego bezgranicznie Bogu Ojcu 
i Matce Maryi. Prymas Wyszyński wyznał: „Całą moją miłość 
przeniosłem z Matki na Matkę” – pamiętamy, w dziewiątym 
roku życia stracił matkę. W ten sposób, w wyniku drama-
tycznych okoliczności, znalazł Matkę nadprzyrodzoną – Ma-
ryję, Matkę Boga, z którą nawiązał wewnętrzną, osobistą 
relację na drodze swego kapłańskiego powołania. Uczynił 
tak, by mieć Matkę, która będzie zawsze, która nie umiera, 
ale będzie stać przy nim podczas każdej Mszy Świętej, „jak 
stała przy Chrystusie na Kalwarii”. 
 „Wszystko postawiłem na Maryję” – te  znamienne słowa 
prymas wypowiedział w lutym 1953 roku. Punktem kulmina-
cyjnym na jego maryjnej drodze było internowanie. W Stoczku 
na Warmii 8 grudnia 1953 roku, złożył akt osobistego oddania 
się Matce Bożej, którą obierał za Matkę, a dokładnie za „Pa-
nią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę”. Uroczyście 
deklarował: „Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię 
nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko 
Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwła-
czałoby czci Twojej”. W dobrowolnym duchowym akcie odda-
wał się Maryi Matce do dyspozycji: „Oddaję się Tobie, Maryjo, 
całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci 
ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet 
wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak 
i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne 
prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do 
mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale 
Boga, w czasie i w wieczności”.  Co jednak istotne, a o czym 
często zapominamy, w akcie tym Stefan Wyszyński przez Ma-
ryję pragnął się stać „niewolnikiem całkowitym Syna” Maryi – 
Jezusa Chrystusa. „Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez 
Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję 
ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo”. 
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 „Soli Deo” – samemu Bogu, do tego zawołania Wyszyński 
zaczął dodawać, choć oficjalnie hasła nie zmienił, słowa „per 
Mariam”, czyli „przez Maryję”. „Per Mariam Soli Deo” – 
przez Maryję samemu Bogu. Zdawał sobie sprawę, że „takie 
ujęcie może wydać się ryzykowne”, ale skłoniło go do niego 
doświadczenie. „Patrząc na Maryję, zawsze widzę na Jej ra-
mionach  Dziecię Boże.  Dlatego  działam  –  per  Mariam,  bo  
wiem, że wszystko staje się przez Chrystusa, na którego Ona 
wskazuje. Bogurodzica jest po to, aby nam nieustannie po-
kazywać swego Bożego Syna”. 
 W maryjności prymasa było oczywiście również miejsce 
na uczuciowość, jak w każdej relacji z matką: Wyszyński pi-
sał:  „Wydaje  mi  się,  że  miłuję:  wszak  nie  umiem  jednego  
dnia spędzić bez Ciebie, bez Twego Imienia, bez „Zdrowaś 
Maryjo”, bez różańca, bez aktu oddania się Tobie. Czym by-
łoby życie moje, gdybym o Tobie zapomniał?”. 
 Zatrzymanie się na maryjnym rysie pobożności Stefana Wy-
szyńskiego byłoby błędem, bo uniemożliwiłoby nam pełny opis 
wewnętrznego źródła życia prymasa. Maryja stanowiła dla 
niego drogę do Boga, który był w centrum jego duchowości. 
Prymas widział w Maryi przede wszystkim Bogurodzicę, czyli 
Matkę Boga-Człowieka. „Maryja jest cała dla Jezusa. Jej racja 
istnienia jest tylko z Niego i dla Niego”. Jest więc – tłumaczył – 
„cała chrystocentryczna”. Odpowiadając niejako krytykom ma-
ryjnej pobożności, zachęcał: „Nie bójmy się, że Maryja przesło-
ni nam Chrystusa – Ona jest po to, aby do Niego prowadzić”. 
 Stefan Wyszyński był to: „człowiek rzeczywiście pokorny, 
a więc obiektywnie, w prawdzie, patrzący na siebie i na rze-
czywistość –  mówił kardynał Glemp.  W  tym  była  jego  siła  
i wielkość, bo przecież dopiero pokorne spojrzenie na siebie 
wobec Nieskończonego Majestatu Boga i dobroci Jego Matki 
ukazuje wielkość człowieka”. Niech bł. Kardynał Stefan Wy-
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szyński prowadzi nas drogą codziennego dziecięctwa Boże-
go,  abyśmy mogli  kiedyś jak  Maryja,  wielbić Boga za to,  że 
wejrzał na nicość sług swoich.  
 Jeszcze kilka spraw. 
 1. „Jakże ważna jest umiejętność dziękczynienia, uwielbie-
nia Pana za wszystko, co dla nas czyni” – pozwólcie zatem, że 
wypowiem teraz słowa dziękczynienia. Najpierw Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynemu za wielkie dzieła, które dokonały się w Ja-
snogórskiej Polskiej Kanie, podczas tegorocznej Pielgrzymki. 
Dziękuję za przybycie ponad 2000 uczestników na Jasną Górę, 
podczas której zostało przyjętych 63 nowych Apostołów. Dzię-
kuję Ks. Biskupowi Grzegorzowi Suchodolskiemu z Siedlec, za 
dar wspólnej Eucharystii i wygłoszone Boże Słowo. 
 Moją wdzięczność niech przyjmą Kapłani, diecezjalni 
i zakonni – za dar modlitwy, przyjaźni i dobrego słowa. Moje 
serdeczne dzięki niech przyjmie Ks. Wizytator Polskiej Pro-
wincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy – Paweł Holc CM. 
Dziękuję Siostrze Jadwidze Szok Wizytatorce Sióstr Miło-
sierdzia Prowincji Warszawskiej oraz Siostrom za dar 
wspólnoty serc i wszelką pomoc.  
 Dziękuję Radzie Krajowej Stowarzyszenia Apostolatu Cu-
downego Medalika. Dziękuję Moderator archidiecezji war-
szawskiej Janinie Stokowskiej i Apostołom za  włożony  trud  
w przygotowanie Pielgrzymki. Dziękuję archidiecezji biało-
stockiej, Ks. Kanclerzowi Andrzejowi Kakarekowi oraz mode-
rator Wiesławie Jodłowskiej i wszystkim Apostołom za  jed-
ność serc podczas Pielgrzymki – Bóg zapłać. Dziękuję Ks. Ma-
ciejowi Musielakowi CM – Dyrektorowi Wincentyńskiej Mło-
dzieży Maryjnej oraz Młodzieży Maryjnej, za poprowadzenie 
nocnego czuwania – Cześć Maryi! Złożyliśmy także życzenia 
Ks. Tadeuszowi Lubelskiemu CM z okazji Jubileuszu 55-lecia 
Święceń Kapłańskich. Siostrze Miłosierdzia Anecie Zawadzie 
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i Apostołom dziękuję za rozdawanie Cudownych Medalików 
po Apelu – rozdano 3 tysiące Medalików. 
 2. Wyrazy wdzięczności dla moderator krajowej Apostołki 
Małgorzaty Daszczyszak za dobroć serca i przygotowanie 
tegorocznego spotkania Moderatorów w Sanktuarium Matki 
Bożej Gietrzwałdzkiej. 
 3. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi” – św. Jan Paweł II. Serdeczne Bóg zapłać Moderatorom 
i Apostołom za przekazane ofiary na Jasnej Górze i w Gietrz-
wałdzie, oraz wpłacone na konto na potrzeby Stowarzyszenia. 
 4. Przed nami październik – miesiąc nieustającej modlitwy 
różańcowej. Podczas odmawiania tej modlitwy proszę Was, 
pamiętajcie o sprawach Stowarzyszenia, a szczególnie, pro-
śmy w tym Jubileuszowym roku o wzrost duchowy i rozwój 
liczebny naszego Stowarzyszenia. 
 5. W każdą środę o godz. 17.30 w kaplicy na Radnej jest od-
prawiana nowenna. Możecie przesłać swoje prośby i podzię-
kowania, na mój e-mail: vivaldi7@onet.eu Niech nie zabraknie 
w tym czasie Waszej duchowej łączności z naszą kaplicą. 
 6. Zapewniam  o  mojej  modlitwie  za  Was.  Już teraz  ser-
decznie zapraszam do Warszawy na coroczny odpust 27 listo-
pada 2021 r. Błogosławię Was Wszystkich.  
 
 Jedyną możliwością kontaktu ze mną jest telefon komór-
kowy: 601 472 764 oraz e-mail: vivaldi7@onet.eu  

Wszystko z Niepokalaną! 
  

Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia  
Cudownego Medalika 

ks. Jerzy Basaj CM 
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&   FORMACJA  

 
Ks. Andrzej Kakareko 

 
ZAWSZE CZUWAM NAD WAMI 

 
Konferencja wygłoszona 31 lipca 2021 r. 
podczas 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki  

AMM na Jasną Górę 
 
 Czcigodny Księże Biskupie Grzegorzu, Czcigodny Księże 
Wizytatorze, Księże Jerzy, Dyrektorze Stowarzyszenia Cu-
downego Medalika w Polsce, Czcigodni Księża, Drogie Sio-
stry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Drodzy Apostołki 
i Apostołowie Cudownego Medalika! 
 
 1. Objawienia przy Rue du Bac 
 Matka Boża wybiera różne miejsca i sposoby, aby przeka-
zać ważne dla ludzkości przesłania. W 1830 r. wybrała cen-
trum Paryża, kaplicę Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo przy ul.  du Bac 140.  W tym miejscu trzykrotnie  ob-
jawiła się młodej nowicjuszce Katarzynie Labouré. Paryż był 
wtedy symbolem nadchodzących nowych groźnych czasów, 
nowego porządku, świata bez Boga oraz bezprecedensowej 
walki z religią i Kościołem. 
 Objawienia, które otrzymała Katarzyna Labouré w kaplicy 
przy  ul.  du  Bac,  stały  się przeobfitym  źródłem  nadziei  dla  
wierzących i jasnym drogowskazem dla tych, którzy Boga 
zagubili. Pokazały jasno i dobitnie, że Niebo czuwa nad świa-
tem i nie pozostawia nas bez pomocy. Tą pomocą jest Maryja 
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Niepokalana, która od Syna swego wyprasza wszystkie po-
trzebne łaski. Jej skuteczność wstawiennicza bierze się ze 
szczególnej  relacji,  która  łączy  ją z  Synem i  nami.  Ona  jest  
nierozerwalnie złączona z Jezusem i całym Kościołem, jako 
matka! Kochająca matka Jezusa i matka Kościoła. 
 Kim jest matka, wiemy dobrze wszyscy. Matka nieustan-
nie jest przy swoim dziecku i opiekuje się nim. Dba, by 
dziecku niczego nie brakowało, by było zdrowe i bezpieczne. 
Nieustannie troszczy się o nie. Matka jest tą, która czuwa. 
„’Czuwam’ oznacza postawę matki. Jej życie, jej powołanie 
wyraża się w czuwaniu” – powiedział tu na Jasnej Górze 
św. Jan Paweł II w czasie wieczornego spotkania z młodzieżą 
na Światowych Dniach Młodzieży 14 sierpnia 1991 r. 
 Kiedy Katarzyna po raz pierwszy ujrzała Świętą Dziewicę, 
była to noc. Odbyła z Nią długie dwugodzinne spotkanie. 
Podczas tego spotkania zostały zapowiedziane trudności, 
z którymi przyjdzie się zmierzyć: nadejdą trudne czasy, Ko-
ściołowi będą zagrażać liczne niebezpieczeństwa, nastanie 
walka z Krzyżem Chrystusowym, świat dotkną różnego ro-
dzaju klęski i nieszczęścia. Te zapowiedzi zamykały jednak 
słowa nadziei: „Zawsze czuwałam nad wami. Wyjednam 
wam liczne łaski – zaznaczyła Matka Boża – Przyjdzie chwi-
la, że niebezpieczeństwo będzie wielkie. Niektórzy uznają, 
że wszystko jest stracone. Wtedy też będę z wami! Dozna-
cie opieki Boskiej i świętego Wincentego nad obydwoma 
Zgromadzeniami. Ufajcie! Nie traćcie odwagi!”. 
 Obietnica, którą usłyszała Katarzyna została spełniona 
podczas drugiego widzenia, które miało miejsce w listopa-
dzie. Katarzyna ujrzała Matkę Bożą z małym globem w dło-
niach. Po chwili widzenie przekształciło się w wizję medalu, 
której towarzyszyło polecenie: „Postaraj się, by wybito me-
dale według tego wzoru”. W tej wizji Maryja objawiła się 
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jako ta, która przedstawia i wstawia się za całą ludzkością 
u Syna. Przedstawia nas Bogu i ukazuje nam siebie jako tę, 
za pośrednictwem której otrzymywać będziemy obfite łaski. 
„Nie jestem w stanie wyrazić tego, co odczułam i tego, co 
zauważyłam: piękno i blask, i promienie – zanotowała Kata-
rzyna w swoich zapiskach. Matka Boża – dała mi do zrozu-
mienia, jak stosowne było prosić Najświętszą Dziewicę i jak 
była hojna wobec osób, które się do niej zwracały w modli-
twie. Jak wielu łask udzielała osobom, które o nie prosiły, 
i jaką odczuwa radość udzielając ich”. 
 Ten medal był darem z Nieba, darem Niepokalanej. Oka-
zał się wielką pomocą w trudnych czasach, które czekały 
Kościół we Francji, w Polsce i na całym świecie. W wielu 
miejscach naszego globu Kościół doświadczył prześladowań 
i męczeństwa. Choć uderzył weń niespotykany dotąd zalew 
bezbożności, trwa niesiony na matczynych rękach Maryi. 
 
 2. Macierzyństwo Maryi 
 Można zadać sobie pytanie, skąd ta uprzywilejowana pozy-
cja Maryi? Czyż nie jeden jest przecież pośrednik między Bo-
giem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5). Odpowie-
dzią jest tajemnica Wcielenia, fiat Najświętszej Maryi Panny 
i Jej macierzyństwo. Nie byłoby Maryi, gdyby Syn Boży, nie ze-
chciał objawić się światu w ludzkim ciele. Nie byłoby tajemnicy 
Wcielenia, gdyby w konkretnej rzeczywistości i czasie Maryja 
nie odrzekła Aniołowi: „Niech mi się stanie według twego sło-
wa” (Łk 1, 38). Na te właśnie słowa w Jej przeczystym łonie Syn 
Najwyższego stał się prawdziwym człowiekiem. 
 Kościół od wieków niezmiennie głosi, iż w zamyśle Bożym 
Maryja od zawsze była przewidziana na Matkę Zbawiciela 
i na Matkę wszystkich odkupionych. „Pierwsza Ewa, macocha 
raczej niż matka – wyjaśnia św. Gueryk, opat cysterski z Igny 
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– ściągnęła na swe potomstwo wyrok śmierci pierwej, zanim 
wydała je na świat. Nazwana wprawdzie „matką wszystkich 
żyjących”, stała się raczej zabójczynią wszystkich żyjących albo 
rodzicielką umarłych, albowiem wydawanie na świat było 
u niej niczym innym jak wydawaniem na śmierć. Skoro więc 
Ewa  nie  mogła  wypełnić wiernie  tego,  co  oznaczało  jej  imię,  
Maryja urzeczywistniła zamiar Boga. Stała się – podobnie jak 
Kościół, którego jest figurą – Matką odrodzonych do życia. Jest 
bowiem Matką Życia, przez które wszystko żyje. Rodząc Je zro- 
dziła niejako tych wszystkich, którzy dzięki Niemu żyć będą”. 
 Maryja, otwarta na słuchanie słowa Boga i posłuszna Jego 
woli, wychowana i ukształtowana przez Ducha Świętego, 
umiała odczytywać w duchu wiary swoje powołanie – ulega-
jąc  Bożym  natchnieniom  –  przyjęła  Boże  Słowo  i  „Szła  na-
przód w pielgrzymce wiary i  utrzymała wiernie swe zjedno-
czenie z Synem aż do krzyża, najgłębiej ze Nim współcierpia-
ła  i  z  ofiarą Jego  złączyła  się matczynym  duchem”  (Lumen 
gentium, 58). „Kontemplując Najświętszą Maryję Pannę – na-
pisał Jan Paweł II – widzimy Ją jako Matkę zatroskaną o Je-
zusa, jako Matkę Kościoła”. Znajduje to potwierdzenie 
w przesłaniu Cudownego Medalika, a szczególnie w literze 
„M” z krzyżem i obrazie serc na jego rewersie. 
 Maryja jako zatroskana Matka, jest obecna w życiu Kościoła 
i każdego z nas. Jej obecność posiada potrójny wymiar. Jest to 
obecność macierzyńska, wstawiennicza i wzorcza. 
 Obecność macierzyńska Maryi w Kościele: Obecność ma-
cierzyńska Maryi wynika z Jej macierzyństwa Bożego. Chry-
stus, Zbawiciel – jak to podkreślił Papież Pius XII w Encyklice 
„Mistici Corporis” – zaczął zakładać Kościół od chwili Wciele-
nia, poprzez Nazaret i działalność publiczną. Jako społeczność 
zbawionych  zaistniał on  w  chwili  śmierci  Jezusa  na  krzyżu.  
Jako widzialna społeczność zbawionych zaczął istnieć w dniu 
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Zesłania Ducha Świętego. W tych wszystkich momentach sta-
wania się Kościoła Maryja była obecna. Pierwszy Kościół to 
wcielony Syn Boży i Jego Matka. Z kolei zostaje do nich dołą-
czony św. Józef. Potem Apostołowie i pozostali uczniowie. 
 Ta macierzyńska obecność Matki Jezusa i naszej Matki 
trwa.  Abp Wacław Depo na Apelu Jasnogórskim (09.01.2019)  
powiedział ważne słowa: „Każdą miłość trzeba donieść aż do 
śmierci”. Urzeczywistnił ją sam Jezus, który „umiłowawszy 
swoich, do końca ich umiłował” (J, 13, 1). Wypełnił ją na krzy-
żu,  gdzie  osiągnęła  ona  swoje  apogeum.  Ta  miłość urzeczy-
wistniła się też w całym życiu Maryi, aż po Kalwarię, zgodnie 
z  zapowiedzią starca  Symeona:  „A  Twoją duszę miecz  prze-
niknie” (Łk 2, 35). 
 Obecność wstawiennicza Maryi w Kościele wynika z Jej 
relacji z Synem: Wiara we wstawienniczą skuteczność Maryi 
jest obecna w Kościele od początku. Tradycja Kościoła na-
zwie  Ją „Wszechmocą błagającą”  i  „Panną możną” (Virgo 
potens),  ponieważ Jej  modlitwa  może  wpływać na  wszech-
moc Syna, co ukazuje pierwszy cud przemiany wody w wino 
na godach w Kanie Galilejskiej. Maryja nie ma w Kościele żad-
nej władzy, a wszystko może, gdyż Syn niczego Jej nie odma-
wia. Po zesłaniu Ducha Świętego nie wyrusza w świat, jak to 
uczynili Apostołowie. Maryję otacza milczenie. Jej misją nie 
jest rządzenie, ale służenie, bycie do dyspozycji. 
 Tę wstawienniczą relację Maryi do Kościoła Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego ujmuje w słowach: „Kościół modli się wraz 
z Maryją Matką i modli się do Maryi Matki. Jej wstawiennictwo 
w Kanie Galilejskie potwierdza jej rolę pośredniczą między 
Jezusem a nami i to we wszystkich potrzebach. Przez Jej rę-
ce miłość przenosi ponad doczesność, aż na wyżyny nieba”. 
 Obecność wzorcza Maryi w Kościele –  to  życie  według  
Ewangelii Jezusa. Kościół znajduje w Maryi swój pierwowzór. 
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Św. Jan XXIII w swym Dzienniku duszy wielokrotnie daje wy-
raz swemu przekonaniu, że warunkiem bycia świadkiem 
wiary jest konkretne naśladowanie Maryi. Trzeba, tak jak 
Ona, zawierzyć Bogu całe swe życie i realizowane posłannic-
two. Głęboka wiara, na wzór Maryi, ma inspirować do doko-
nywania działań kreujących nową rzeczywistość współczesne-
go świata. Maryja, która jest wzorem głębokiej wiary, pokazu-
je, jak troszczyć się o wzrost dojrzałości w wierze. Jawi się jako 
wzór cnót wiary, nadziei i miłości. Daje temu wyraz Sobór Wa-
tykański II stwierdzając, że Maryja „przodowała”, stając się 
„pierwowzorem Kościoła, w porządku wiary, miłości i doskona-
łego zjednoczenia z Chrystusem” (Lumen gentium,  63).  Owo  
wzorcze „przodowanie” odnosi się do samej wewnętrznej ta-
jemnicy Kościoła, który widzi wypełnienie swej zbawczej misji, 
łącząc w sobie – podobnie jak Maryja – właściwości matki 
i dziewicy. Sobór odsyła nas do obrazu Dziewicy słuchającej, 
żyjącej  Słowem  Bożym,  która  zachowuje  w  sercu  słowa  po-
chodzące od Boga, układa je w całość niczym mozaikę i uczy 
się je  rozumieć;  odsyła  nas  do  Panny  wiernej,  która  z  pełną 
ufnością oddaje się w ręce Boga, zawierzając Jego woli; odsyła 
nas do pokornej Matki, która usuwa się na bok, kiedy wymaga 
tego misja Jej Syna, a zarazem do Niewiasty mężnej, która 
stoi pod krzyżem, gdy uczniowie uciekają przelęknie-
ni. Maryja jest tą, która wskazuje drogę. 
 
 3. Trudne czasy się nie skończyły 
 Cudowny Medalik był darem na trudne czasy. Współcze-
sny świat jest niepokojony przez różnego rodzaju plagi  
dotykające pojedynczych ludzi, środowiska i całe narody – 
ubóstwo, cierpienie duchowe i fizyczne, upadek moralności, 
przemoc, niszczenie świątyń, prześladowanie i dyskrymino-
wanie chrześcijan, pozbawianie ich prawa do życia zgodnie 
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z wiarą i własnym sumieniem, walka z Kościołem instytu-
cjonalnym, usuwanie go z przestrzeni publicznej, któremu 
towarzyszy szyderstwo, nienawiść i cynizm. Przekleństwem 
stało się negowanie obiektywnych prawd i poddanie się 
wszechobecnemu relatywizmowi. Podstawowe dla życia 
społecznego i jednostkowego pojęcia odzierane są z ich 
znaczenia. Słowa takie jak małżeństwo i rodzina, kobieta 
i mężczyzna, córka i syn, w imię poprawności politycznej, są 
przeinaczane lub wymazywane ze słowników. Prawdziwi 
bohaterowie, przy inspiracji tych, których umysły zaślepił 
bóg tego świata, strącani są z cokołów, na których stali od 
lat. Ich miejsce zajmuje ohyda spustoszenia. 
 My czcimy jeszcze naszych bohaterów. Uciekamy się do 
świętych. Niewiele czasu dzieli nas od uroczystości beatyfi-
kacyjnej Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Na tę 
chwilę czekaliśmy z wielkim utęsknieniem. Osoba Prymasa 
Tysiąclecia, która przypomina o tragicznych dla nas Polaków 
czasach komunizmu i latach bezwzględnej walki z wiarą 
w Boga, uczy, gdzie szukać pomocy i  ratunku. W obliczu nie-
bezpieczeństw grożących Ojczyźnie i Kościołowi, prymas Ste-
fan Wyszyński, podobnie jak kard. August Hlond i największy 
z rodu Polaków – św. Jan Paweł II, postawił wszystko na Mary-
ję. Wzorem swojego poprzednika na urzędzie prymasowskim, 
uczynił własnym jego maryjny testament: „Pracujcie i walczcie 
pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny”. 
 Prymas Stefan Wyszyński, świadom tego, że ludzkie siły 
nie wystarczą, wszystko zawierzył Matce Bożej. W 1971 roku, 
w 25. rocznicę konsekracji biskupiej mówił: „Wydaje mi się, 
że najbardziej bezpośrednią Mocą w moim życiu jest Maryja. 
Przez szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, 
została Ona postawiona na mej nowej drodze. Podczas 
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uwięzienia w Stoczku Warmińskim, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1953 r., złożył akt osobiste-
go oddania Matce Bożej. Ślubów dokonał po trzech tygo-
dniach przygotowań, które prowadził według wskazań św. 
Ludwika Grignion de Montfort: 
 „Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie 
opuszczę,  nie  powiem i  nie  uczynię nic  przeciwko  Tobie.  Nie  
pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci 
Twojej. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako 
Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra we-
wnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków mo-
ich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozosta-
wiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną 
i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy według Twego 
upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczno-
ści” (Kard. S. Wyszyński, Zapiski więzienne). 
 Wydaje się, że był to kulminacyjny moment na maryjnej 
drodze kard. Wyszyńskiego, o czym świadczą jego słowa wy-
powiedziane tuż przed śmiercią: „Jestem całkowicie uległy woli 
Ojca i woli Syna, który sam jeden ma wieczne kapłaństwo i je 
przydziela oraz przekazuje innym. Jestem uległy wobec Ducha 
Świętego, dlatego, że moje życie wewnętrzne było w Trójcy 
Świętej. I jestem ufny wobec Matki Najświętszej, z którą się 
związałem w więzieniu w Stoczku i wszystko przez Jej dłonie 
składałem na chwałę Trójcy Świętej”. 
 
 4. Trwanie w obecności Maryi 
 Dziś stawiamy pytanie o to dziedzictwo. Idąc ulicami na-
szych miast możemy odczuwać niepokój. Spotykani przez 
nas ludzie wydają się żyć w innej rzeczywistości, zamiast 
patrzeć w przed siebie, wpatrują się w ekrany smartfonów. 
W nich szukają autorytetów i recept na życie, spotykają się 
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z przyjaciółmi. Choć w tłumie, są sami, skupieni na sobie, 
współcześni egocentrycy, egoiści, zafoliowani indywidualiści. 
Zatrudnieni w wielkich korporacjach, pozbawieni braci i bez 
Chrystusa, znają tylko własny interes. Odrzucając Boga, ule-
gają jakiemuś stanowi ślepoty i przestają dostrzegać widno-
krąg, za którym kryje się prawdziwe szczęście. Horyzont ży-
ciowych aspiracji zakreślają wokół własnych nóg i szukając 
wolności, popadają w kolejne niewole i lęki. Dotyczy to też 
Kościoła: „Boimy się mediów, boimy się opinii, boimy się 
naszych własnych braci” – napisał kard. Robert Sarah w gło-
śnej książce ʺWieczór się zbliża i dzień się już chyli”. 
 W tej epoce lęków i niepewności Matka Boża powtarza nam 
słowa tej samej obietnicy: „Zawsze  czuwam  nad  wami,  wy-
jednam wam liczne łaski”. Matczyna obecność Maryi widocz-
na jest wyraźnie w życiu wielu osób noszących Cudowny Me-
dalik. Na maryjnym froncie swoją misję z wielkim oddaniem 
realizuje cała Rodzina Wincentyńska: Księża Misjonarze, Sio-
stry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i liczne stowarzysze-
nia wincentyńskie, w tym Apostolat Maryjny, reaktywowany 
w Polsce w 1980 r. przez ks. prof. Teofila Herrmanna CM. 
 Realizacji tej misji służy nasz charyzmat. Posiada on trzy 
istotne rysy, które wyznaczają trzy płaszczyzny naszego 
apostołowania: eklezjalny, wincentyński i maryjny. Rys ekle-
zjalny wskazuje,  że  pozostajemy  w  głębokiej  jedności  ze  
wspólnotą całego Kościoła i naszymi pasterzami, świadomi, 
że apostolstwo ludzi ochrzczonych będzie mogło zachować 
swoją autentyczność i jedność, jeśli będzie realizowane 
w łączności z pasterzami odpowiedzialnymi za Lud Boży. 
 Rys wincentyński zwraca naszą uwagę na Ubogich – du-
chowo i materialnie. Zainspirowani Chrystusem mamy słu-
żyć bliźniemu, świadomi, iż bez Niego nic nie możemy uczy-
nić. To Jezus, obecny w nas, przynagla, byśmy wychodzili ku 
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ubogim.  Matka  Teresa  z  Kalkuty  twierdziła,  że  bez  mocnej  
i żarliwej obecności Boga w naszym sercu, bez życia głęboką 
i intensywną bliskością z Jezusem jesteśmy zbyt ubodzy, 
żeby zajmować się ubogimi. „Miłość Chrystusa ukrzyżowa-
nego przynagla nas” – przypominała swoim córkom św. Lu-
dwika de Marillac. Miłość chrześcijańska (caritas) sięga znacz-
nie dalej niż świecka działalność humanitarna, która zawsze 
wykazuje  tendencję do  tego,  by  przerodzić się w  drapieżne  
interesy. Prawdziwa caritas jest bezinteresowna. Caritas to 
uczestnictwo w miłości Serca Jezusa do ludzi. Bez Chrystusa 
caritas jest maskaradą. Wielcy święci, którzy służyli ubogim, 
swoje dzieła charytatywne zbudowali na miłości Boga. Tę 
samą drogę przeszedł ojciec Ubogich św. Wincenty a Paulo. 
 Rys maryjny wskazuje, że nasze trwanie i działanie w Ko-
ściele realizowane jest w duchu zawierzenia Maryi i oddania 
się Jej  do dyspozycji.  My potrzebujemy Jej,  a  Ona potrzebuje 
nas. Potrzebuje naszych serc i naszych rąk, pragnie abyśmy 
byli Jej głosem i wykonawcami Jej pragnień. Wskazując na Sy-
na, mówi do nas „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” 
(J 2, 5). Jak na weselu w Kanie jest przy nas i czuwa nad nami. 
 Dziewięć lat dzieli nas od wielkiego Jubileuszu 200. rocz-
nicy objawienia Cudownego Medalika. Dziękując Matce 
Przenajświętszej  za  Jej  opiekę,  odprawimy  nowennę i  z  ró-
żańcem w dłoni będziemy rozważać najważniejsze tajemnice 
naszego zbawienia. Będziemy chcieli ożywić wiarę i poprzez 
miłość nieść nadzieję tym, którzy jej nie mają, rozdawać 
Medalik Ubogim współczesnego świata, wspierać ich i za 
nich się modlić. Misja powierzona siostrze Katarzynie ciągle 
jest na czasie, ciągle trwa, ona nigdy się nie kończy. To jest 
pole, na którym każdy Apostoł może uczynić wiele. 
 Od współczesnych apostołów Maryi Bóg oczekuje świa-
dectwa. Chce, abyśmy z żarliwością pierwszych chrześcijan, 
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poprzez przykład życia i uczynki miłosierdzia, w rodzinach 
i we wszystkich środowiskach, głosili Dobrą Nowinę. Poprzez 
świadczone bliźnim dobro mamy pokazywać miłość, która 
jest z Boga. Jego samego, który jest miłością. Ten, kto 
świadczy o Bogu, przeżywa swoje życie w pięknym stylu; 
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” – 
pisze św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 13, 8). 
 Jest to droga dla każdego z nas. Trudno nam mierzyć się 
ze świętymi, ale mimo naszych braków, opierając się nie na 
własnych siłach i możliwościach, lecz Bożej łasce możemy 
uczynić wiele. W ufnej modlitwie zawierzmy Matce Bożej od 
Cudownego Medalika siebie i całą Rodzinę Wincentyńską. 
Nie lękajmy się! Ona przecież czuwa nad nami i otacza tą 
samą, nieodwołalną miłością. 

 
 AMM – CENTRUM   
 STOWARZYSZENIA 
 CUDOWNEGO MEDALIKA 
 

„MARYJA UCZY MIŁOŚCI DO EUCHARYSTII” 
 

DNIA 12 SIERPNIA 2021 R. MIJA STO LAT,  
GDY ZAWITAŁ NA ŚWIECIE KS. TEOFIL HERRMANN CM! 

 
 Wydaje się, że tak niedawno na zjeździe moderatorów 
w Kaniach, gdy obchodził 80. urodziny, śpiewaliśmy mu „sto 
lat!”… Zostały pamiątki:  
 …został posmak wielkiej kultury, poszanowania bliźnich 
poprzez uwielbienie dla Niepokalanej Cudownego Medalika, 
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której oddał swoje życie do ostatniego tchnienia. Mówił: 
„Nie ma po co żyć, jeśli nie można dla Niej pracować”.  
 …zostały ocalone od zapomnienia jego listy. Wszystkie 
utrzymane w podniosłym nastroju zapalonego czciciela 
Matki Bożej, którego entuzjazm udzielał się jego podopiecz-
nym i podczas spotkań formacyjnych i założycielskich Apo-
stolatu Maryjnego. Ten wielki entuzjazm, skupiał wokół 
Księdza równie zapalonych czcicieli Niepokalanej. Te czasy, 
atmosferę panującą w gronie apostołów, wspominamy jako 
niepowtarzalną, jaką potrafił wzbudzać charyzmatyczny 
ks. Teofil Herrmann CM.  
 Co powiedziałby, co napisałby 
do nas dzisiaj? Sięgnę do jednego 
z wczesnych listów (1.01.1986), 
zawierającego przesłanie na naszą 
dalszą drogę apostolską:  
 „Ukochani Bracia i Siostry! 
 Módlmy się jeden za drugiego! 
Troszczmy się wzajemnie o siebie, 
by  się zachęcać do  miłości  i  do-
brych uczynków. Nie opuszczajmy 
naszych wspólnych zebrań (Hbr 
10, 24). Pamiętajmy, że wszystko 
możemy w  tym,  który  nas  umac-
nia (Flp  4,  13)  przez  Niepokalaną!  Podajmy  sobie  dłonie  na  
znak miłości i  wspólnej drogi w walce o zwycięstwo dobra! 
Radujmy się zawsze w Panu (Flp 4, 4). Wszystkie nasze 
sprawy niech się dokonują w miłości” (1Kor 16, 14)”. 

 
Ewa Pruska-Zajdel 

~~~~~~~~ 
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KRZYŻÓWKA 
 Drodzy Czytelnicy. Z okazji 100-lecia urodzin założyciela 
Apostolatu Maryjnego, zamieściliśmy w tym numerze ko-
lejną KRZYŻÓWKĘ. Wszystkie pytania dotyczą życia i działal-
ności pierwszego dyrektora Apostolatu Maryjnego Ks. Prof. Teo-
fila Herrmanna CM.  
 
 Poziomo: 
1. nazwisko kardynała, który zatwierdził ruch Apostolatu Maryjnego 
4. w jakim mieście rozpoczął nowicjat 
5. jaka diecezja stała się kolebką powstających grup AM 
8. w jakim miesiącu przyjął święcenia kapłańskie 
13. gdzie kontynuował tajne studia seminaryjne 
14. dokończ tytuł modlitewnika „Stawajcie się coraz ……… 
15. Miesiąc urodzenia ks. Teofila 
18. nasz Założyciel spoczywa na ……… 
19. miejsce pierwszej posługi kapłańskiej 
 
 Pionowo: 
2. w jakiej miejscowości pracował najdłużej (23 lata) 
3. miejsce uwięzienia kleryka 
4. gdzie utworzył Centralny Ośrodek AM 
6. Nazwisko założyciela Apostolatu Maryjnego 
7. dokończ ulubiony zwrot: Drodzy i ……… 
9. Do jakiej diecezji obecnie należy rodzinna miejscowość 
10. ile lat przebywał w Rzymie 
11. jaki abp przewodniczył mszy pogrzebowej 
12. do Zgromadzenia jakich księży wstąpił 
16. często podkreślał, że wrogiem miłości jest ……… 
17. miesiąc śmierci ks. profesora 
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 Prawidłowe hasła wpisane w diagram (wycięty lub skopio-
wany), należy przesłać do dnia 20 listopada 2021 r. na adres: 
Małgorzata Daszczyszak, ul. Długa 48A, 66-008 ŚWIDNICA. Za 
prawidłowe odpowiedzi, nadesłane w terminie (liczy się data 
stempla pocztowego), przewidziane są nagrody. 
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PO RAZ 41.  
PIELGRZYMOWALIŚMY  

DO JASNOGÓRSKIEJ PANI 
 
 Tegoroczny Ogólnopolski Zjazd 
Apostolatu Maryjnego na Jasną 
Górę odbył się w  dniach  30-31  
lipca  2021  r.  Za  jego  organizację 
odpowiedzialne były: diecezja 
białostocka, warszawska i war-
szawsko-praska, ich moderatorzy 
i opiekunowie duchowi diece-

zjalni. Czuwali nad przebiegiem spotkania: Dyrektor Krajo-
wy AMM – ks. Jerzy Basaj CM i Moderator Krajowa AMM – 
Małgorzata Daszczyszak. 
 Towarzyszyło nam hasło: „MARYJA UCZY MIŁOŚCI DO EU-
CHARYSTII”. 
 W Zjeździe wzięli udział licznie przybyli kapłani, duchowi 
opiekunowie grup AMM, apostołowie maryjni i wolontariusze, 
a szczególnymi gośćmi byli: główny celebrans, JE ks. bp Grze-
gorz Suchodolski z Siedlec, Wizytator Polskiej Prowincji Zgro-
madzenia Księży Misjonarzy, ks. Paweł Holc CM, nasz Dostoj-
ny Jubilat – ks.  Dyr.  senior  Tadeusz  Lubelski  CM,  ks.  dr  An-
drzej Kakareko – kanclerz Kurii Biskupiej w Białymstoku i opie-
kun diecezjalny AMM; s. Jadwiga Szok SM – wizytatorka War-
szawskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. 
 
 PIĄTEK, 30 LIPCA. Już od godz. 14.00 dostępny był dla 
przyjeżdżających punkt informacyjny w Sali ojca Augustyna 
Kordeckiego, w którym zgłoszenia przyjmowały i sprzedawa-
ły wydawnictwa oraz okolicznościowe medaliki: ap. Helena 
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Balcerek, ap.  Kazimiera  Żytkiewicz  oraz  ap.  Krystyna  Bor-
kowska i ap. Janina Stokowska z Warszawy. 
 Inauguracja Zjazdu odbyła się o godz. 17.00 na Mszy Świętej 
w bazylice, którą celebrował ks. Maciej Musielak CM Dyrek-
tor Krajowy Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. 
 Od godz. 18.30 do 19.00 odbyło się spotkanie formacyjne, 
podczas którego wszystkich obecnych powitała moderator 
krajowa, M. Daszczyszak. Następnie część modlitewną spo-
tkania poprowadzili: Janina Stokowska moderator diecezji 
warszawskiej, z-ca Krystyna Borkowska i Andrzej Siborenko 
moderator diecezji warszawsko-praskiej. Konferencję forma-
cyjną wygłosił ks. kan. Zygmunt Zimnawoda opiekun du-
chowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a wprowadzenia 
do konferencji dokonał ks. Dyrektor Jerzy Basaj CM. 
 Następnie na wałach jasnogórskich, pod przewodnictwem 
ks. Dyrektora Krajowego, rozważania Drogi Krzyżowej przy 
poszczególnych stacjach poprowadzili apostołki i apostoło-
wie maryjni z Warszawy: Janina Stokowska, Krystyna Bor-
kowska, Maria Miodek, Barbara i Katarzyna Siborenko, Li-
dia Chodzyńska, Tadeusz Moniak, Mirosława Skwarska, 
Wojciech Paczuski. 
 O godz. 21.00 udaliśmy się do Kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej na Apel Jasnogórski. Wybrzmiały fanfary, odsło-
nięto Obraz i odśpiewaliśmy: „Maryjo, Królowo Polski, jestem 
przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Bardzo wzruszające rozwa-
żanie poprowadził nasz dyrektor krajowy, ks. Jerzy Basaj CM. 
Po Apelu rozdawane były Cudowne Medaliki. 
 Do godz. 24.00 trwała adoracja połączona z czuwaniem 
przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej, w którą zaanga-
żowała się Wincentyńska Młodzież Maryjna wraz z ks. Macie-
jem Musielakiem CM. Po adoracji została odprawiona Msza 
Święta, celebrowana przez ks. dyr. Jerzego Basaja CM. 
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 Służbę liturgiczną pełnili: Mirosław Misztal – czytanie lekcji; 
Dorota Filipczak – śpiew Psalmu responsoryjnego; Janina Sto-
kowska – modlitwa wiernych; Krystyna Borkowska – modlitwa 
po Komunii św. homilię wygłosił ks. Tadeusz Lubelski CM. 
 
 SOBOTA, 31 LIPCA. Od wczesnego ranka, tj. od godz. 7.00 
czynny był punkt informacyjny, gdzie pracowały: Helena Bal-
cerek oraz apostołki z diecezji warszawskiej i białostockiej. 
Moderator Krajowa, M. Daszczyszak spotkała się z kandyda-
tami do uroczystego przyjęcia o godz. 8.30. 
 Rozważania różańcowe od godz. 8.30 poprowadziły apo-
stołki z diecezji białostockiej: Elżbieta Suchocka, Wiesława 
Bek, Paulina Panek wg tekstu napisanego przez E. Suchocką 
z Supraśla. 
  Pieśni ubogacające rozważania śpiewały: ap. Wiesława 
Jodłowska i ap. Antonina Polak. 
 Uroczyste powitanie przybyłych pielgrzymów nastąpiło 
o godz. 10.00, a dokonali tego: ks.  Dyrektor  Krajowy i  Mo-
derator Krajowa. szarytka s. Aneta Zawada SM i moderator 
białostocka Wiesława Jodłowska odmówiły Litanię do Nie-
pokalanej Cudownego Medalika. Świadectwa otrzymanych 
łask za przyczyną Niepokalanej Cudownego Medalika złoży-
ły: nauczycielka Elżbieta Suchocka (mówiła o Krystianie, 
który otrzymał od niej medalik Niepokalanej, nosił go z wia-
rą, a gdy miał wypadek motocyklowy, szczęśliwie ocalał). 
Drugie świadectwo złożyła ap. Anna Citko, a dotyczyło ono 
wyznania siostry Genowefy z Łagiewnik. 
 Dwie apostołki maryjne: Wiesława i Antonina, zaintono-
wały pieśń „Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry”. 
 Następnie wysłuchaliśmy konferencji ks. dr. Andrzeja Ka-
kareki, kanclerza Kurii Biskupiej Białostockiej, a zarazem 
diecezjalnego opiekuna duchowego białostockiego Aposto-
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latu Maryjnego. (tekst konferencji zamieszczony w części 
FORMACJA) 
 Wybrzmiała pieśń „Zdrowaś Maryjo”, zapowiadająca głów-
ną część sobotniego dnia – uroczystą Eucharystię. Do ołtarza 
polowego na Szczycie zbliżyli się celebransi. Zebranych ka-
płanów i licznie zgromadzonych pielgrzymów powitał pod-
przeor Jasnej Góry, o. Rafał Wilk OSPPE. Zaznaczył, że nasze 
pielgrzymowanie jest podobne do pielgrzymki Maryi do 
świątyni jerozolimskiej, a „apostolstwo maryjne to trwanie 
przy Chrystusie, trwanie przy nim wszędzie, także na Drodze 
Krzyżowej”. Zachęcił apostołów maryjnych do takiej posługi 
apostolskiej, „która wnosi w świat Chrystusa, Tego, w którym 
człowiek może jedynie rozpoznać swoją godność i cel swoje-
go życia. Dodał: Niech pobyt u Matki umocni was do tej pięk-
nej, trudnej misji. Misji, dla której warto poświęcić życie”. 
 Ks.  dyrektor  Jerzy  Basaj  CM podziękował Ojcu podprzeo-
rowi i poprosił JE ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego o prze-
wodniczenie Eucharystii i wygłoszenie Słowa Bożego. Przed-
stawił również intencje Mszy Świętej:  
 – dziękczynno-błagalna za kończący się Rok Jubileuszowy, 
z prośbą o dalsze łaski na dziewięcioletni czas Nowenny; 
 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej dla by-
łych  dyrektorów  SCM:  ks.  Jerzego  Owsiaka  CM  i  ks.  Jacka  
Wachowiaka CM; 
 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi – dla 
ks. Jubilata Tadeusza Lubelskiego CM, w 55. rocznicę świę-
ceń kapłańskich; 
 – o rozwój i duchowy wzrost Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika; 
 – za chorych i cierpiących apostołów maryjnych oraz 
w intencjach osób proszących o modlitwę; 
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 – o liczne powołania do zgromadzeń Sióstr Miłosierdzia 
i Księży Misjonarzy; 
 – za zmarłego ks. Teofila Herrmanna CM i zmarłych apo-
stołów maryjnych; 
 – w intencjach wyznaczonych dla poszczególnych cele-
bransów. 
 
 Eucharystia. Liturgia uwzględniała czytanie z Księgi Przy-
słów  (ap.  Wiesława  Jodłowska);  Psalm  responsoryjny  z  re-
frenem: „Tyś wielką chlubą naszego narodu” (s. Aneta Za-
wada SM); czytanie z Listu św. Pawła do Galatów (ap. 
Agnieszka Łajewska) i Ewangelię opisującą Cud w Kanie Gali-
lejskiej, którą odczytał ks. A. Kakareko. 
 Jego Ekscelencja ks. bp Grzegorz Suchodolski powitał ka-
płanów i apostołów maryjnych, przybyłych z całego kraju, 
przypomniał główny cel pielgrzymowania, czyli dziękczynie-
nie Panu Bogu za okazywane nam miłosierdzie oraz za „cu-
downą historię, jaką od ponad 190 lat Bóg pisze w sercach 
ludzi”, poprzez cudowną historię objawień Niepokalanej i Jej 
dar w postaci Cudownego Medalika. Pozdrowił ks. Dyrektora 
Krajowego, Jego poprzedników, a zwłaszcza Jubilata, ks. Ta-
deusza Lubelskiego, członków Zarządu AMM, wszystkich 
moderatorów dzieła, moderatorki, obecnych księży asysten-
tów, wszystkich apostołów maryjnych i sympatyków AMM. 
Podziękował za ofiarną służbę u boku Maryi, „za stałą goto-
wość posługiwania Kościołowi w Polsce charyzmatem i mo-
cą Cudownego Medalika. – Wszystko z Niepokalaną!”. 
 Wspomniał ks. prof. Teofila Herrmanna CM, który reak-
tywował stowarzyszenie. Podkreślił, jak wielką rolę odgrywa 
formacyjny trud apostołów maryjnych, w czasie powszech-
nie uwidaczniających się wokół trosk, zmartwień, chorób, 
śmierci. Zaznaczył, że: „Przynosimy Maryi wszystko to, co 
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nas trapi, niepokoi, ale i apostolski zapał. Dziękujemy za 
opiekę w czasie pandemii i prosimy o nowe natchnienia, 
z głębi serc wołając: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. 

 Nawiązał do cudu w Kanie 
Galilejskiej, do postawy Matki 
Bożej, która wstawiła się za 
potrzebującymi do swego Sy-
na. Zapytał: „Na jakim etapie 
wesela w Kanie Galilejskiej 
jesteśmy? Na jakim etapie 
jesteście wy jako stowarzy-
szenie i jako Kościół w Polsce? 
Może to jest ten etap, który 

przeżywa Matka Jezusa, gdy spostrzega, że brakuje wina? 
Może to ten etap, gdy widzimy puste stągwie, puste kościo-
ły? Czy nie jest to etap pustki we wspólnotach, w kołach 
Żywego Różańca, w salach duszpasterstw akademickich? Od 
17 miesięcy widzimy puste stągwie, a to co było, kończy się”. 
 Prosił Maryję, by przyjęła nasze niedostatki, nasze puste 
stągwie i nie ustawała w interwencji u Swojego Syna. A kie-
dy Ona powie: „Zróbcie wszystko, co powie wam Syn, trzeba 
stać się sługami z Kany, wziąć puste stągwie i biec w trudzie 
apostolskim, aby je napełnić niewiernymi, nawet grzeszni-
kami,  z  nadzieją,  że  kiedy  Jezus  przyjdzie,  przemieni  je  
w cudowne wino łaski i że wesele nie zawiedzie nas, bo jest 
z nami Chrystus i Matka Najświętsza, Niepokalana”. 
 Powtórzył pytanie: „Na jakim etapie jesteśmy?” Przypo-
mniał, że każdy katolik jest jak sługa z Kany, trudzący się 
w apostolstwie i takiej gotowości do służby dziś potrzebuje 
Kościół. Maryja w Kanie Galilejskiej wciąż pokazuje Jezusowi 
proste ludzkie serca złaknione miłości, a nam przypomina, 
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że „nic bez Jezusa”. Takiej postawy możemy się od Niej 
uczyć, bo taka postawa jest nam dziś potrzebna. „Maryja 
była protagonistką działania Jezusa: czuła, wierna, pełna 
ufności przedstawiła Synowi potrzebę ludzi. To niepojęte 
i dziwne, by smaku wina zakosztować i poznać objawienia 
się chwały  Bożej.  Wszystko  z  Niepokalaną,  od  samego  po-
czątku. Maryja pokazała Jezusowi proste ludzkie serca złak-
nione miłości, a On, na peryferiach świata objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I wszystko z Nie-
pokalaną!... Maryja zna swoje miejsce w historii zbawienia: 
nic bez Jezusa… Kim jesteś, Pani? – Jestem Niepokalane Po-
częcie, ale nic bez Jezusa. Ufam i idę za Jezusem, by On ob-
jawił swoją chwałę i  by  uwierzyli  w  Niego  Jego  uczniowie.  
Nie kończy się jednak misja i przesłanie, które z nich wynika. 
Kana jest początkiem. Dzięki apostołom i Maryi, Ewangelia 
pójdzie dalej. Wesele w Kanie nie zakończy się fiaskiem. 
Wejdźmy  w  nasłuchujący  dialog  Matki  i  Syna  (...).  Jak  Bóg  
wybrał Maryję, tak i Ona wybiera prostych, pokornych apo-
stołów: Katarzynę Labouré, Hiacyntę, Bernadettę, Łucję, 
Franciszka, Maksymiliana Kolbe, kard. S. Wyszyńskiego, 
Matkę Różę Czacką i innych, którymi chce się posłużyć”. 
 W tej historii Bożego działania jest miejsce i dla ciebie. 
Czy jesteś gotowy? Gotowa? 
 Ks. Biskup podziękował Maryi, za dzieło Apostolatu Ma-
ryjnego, za objawienie światu Cudownego Medalika, za Jej 
cudowne wspólnoty apostolskie, za comiesięczne spotkania, 
za zdanie do powtarzania, za patronów miesiąca. Na zakoń-
czenie powiedział: „Niech będzie Bóg uwielbiony w tym 
dziele. O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy! Amen”. 
 Po homilii ojciec paulin zaintonował pieśń „O Stworzycie-
lu Duchu, przyjdź”. Moderator krajowa, M. Daszczyszak od-
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czytała  prośbę o  przyjęcie  kandydatów  do  AMM,  a  oni  od-
mówili wraz z wiernymi „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogą-
cego”, złożyli przyrzeczenie pod dyktando moderator krajo-
wej i  otrzymali z rąk ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego po-
święcone medaliki. W trakcie obrzędu śpiewana była pieśń 
„Matko Niebieskiego Pana”. Ks. dyr. Jerzy Basaj CM przyjął 
uroczyście 63 nowych członków do Apostolatu Maryjnego. 
 

* * *  
 Modlitwę wiernych czytały apostołki: Wiesława Jodłow-
ska i Halina Matusiak. Rozpoczęła się kolejna część Mszy 
Świętej – Ofiarowanie. Delegacje przynosiły do ołtarza na-
stępujące dary: czyny apostolskie, kwiaty – ap. Grażyna Go-
łębiewska, ofiarę pieniężną na renowację organów, oscypki 
(apostołki z Zakopanego Olczy),  wodę i  wino  –  ap.  Eliza 
Jurgiel oraz  Hostię –  ap. Wiesława Bek. W trakcie procesji 
z darami śpiewano pieśń „Jasnogórska Pani, Tyś naszą Het-
manką”, a podczas udzielania Komunii św.: „U drzwi Twoich 
stoję, Panie”, „Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja”, 
„Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem”. Modlitwę 
po Komunii św. odczytały: ap. Wiesława Jodłowska i ap. Ha-
lina Matusiak. 
 Ks. dyr. Jerzy Basaj CM skierował słowa podziękowań do 
ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego – za przewodniczenie Eu-
charystii i wygłoszone słowo Boże, do współcelebransów, do 
ks. Kanclerza – za wygłoszoną konferencję, do ks. Wizytatora, 
do wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych – opieku-
nów  AMM,  do  ks.  Macieja  Musielaka,  który  prowadził czu-
wanie nocne z Młodzieżą Maryjną i do apostołów maryj-
nych. Podziękował Ojcom paulinom, pielgrzymom, góralom, 
kierowcom autokarów i życzył bezpiecznej powrotnej drogi. 
Szczególny wyraz wdzięczności złożył Panu Bogu za dobrego 
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i gorliwego kapłana, duszpasterza w sopockiej parafii i opie-
kuna tamtejszego AMM, a tegorocznego Jubilata, ks. Tadeu-
sza Lubelskiego CM, który przez kilka lat był misjonarzem 
na różnych kontynentach, wykładowcą w WSD oraz dyrekto-
rem krajowym AMM. Teraz jako senior również pomaga 
w dziełach apostolskich. Zrelacjonował Jego drogę kapłańską 
od chwili święceń w 1966 roku. 
 Ks. Jubilat, dziękując za słowa do Niego skierowane, przy-
pomniał, że w tej pracy, jaką pełnią kapłani, mają być wierni 
do końca, niczym góral z przyśpiewki na oczepiny (jużek się 
ożenił,  jużek  się zaprzągnął,  już się nie  wyprzęgnę,  aż nogi  
wyciągnę). I dodał: „Trzeba również pamiętać słowa św. Win-
centego a Paulo, że „ludzie wiekowi, zwłaszcza chorzy, cier-
piący, są skarbem Kościoła”. Zaapelował: „Ubogacajmy Ko-
ściół! Bądźmy wierni Bogu! W pracy trzeba pozostać wier-
nymi  do  końca”.  Przypomniał też słowa  św.  Jana  Pawła  II  
zapisane w liście Tertio Millenio Adveniente –  na  Jubileusz  
2000 r.: „Jubileusze są po to, żeby z wdzięcznością wspomi-
nać przeszłość, aktywnie przeżywać teraźniejszość i z na-
dzieją patrzeć w przyszłość”. 
 Na koniec dyrektor krajowy ks. Jerzy Basaj CM, przytoczył 
słowa Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, które 
w tym szczególnym miejscu wybrzmiały niczym testament, 
a jednocześnie przesłanie do przyszłej pracy apostolskiej: 
 „Nie bójcie się dzieci Boże czynić dobrych postanowień na 
dalsze życie. Choćbyście byli słabi, jak trzcina chwiejąca się 
od wiatru, czyńcie je jak tylko możecie najszczerzej. Stańcie 
się twierdzą wiary i chrześcijańskiej kultury ojczystej. Ożyw-
cie w sobie wiarę w Boga. Nie opuszczajcie codziennego pa-
cierza. Nigdy nie opuszczajcie Mszy św. niedzielnej i świą-
tecznej. Przekazujcie wiarę Chrystusową. Czuwajcie. Niech 
was rozpłomienia radość żywej wiary i nadziei. Niech was 



31 

ogarnie miłość Chrystusa, która przewyższa wszelki zamysł. 
Niech was ogarnie pokój Boży, który przynosi wam Matka 
Jezusa Chrystusa i słodka Matka nasza”.  
 Wszystkim Bóg zapłać! Wszystko z Niepokalaną! Po wy-
stąpieniu ks. Dyrektora nastąpiło tradycyjne podziękowanie 
bukietami kwiatów, które wręczały ks. Biskupowi, ks. Jubila-
towi i ks. Wizytatorowi apostołki: moderator krajowa Mał-
gorzata Daszczyszak z Janiną Stokowską, ap. Grażyna Go-
łębiewska i ap. Józefa Proskieniuk. Następnie Celebransi 
uklękli  przed obrazem Matki  Bożej  i  wraz z  ks.  Dyrektorem 
zawierzyli Jej dalsze apostołowanie. Pielgrzymkę zakończyła 
modlitwa Anioł Pański. 

oprac. Zofia Miernik, diec. radomska 
 
 
 

Z ŻYCIA WSPÓLNOT 
JUBILEUSZE 

I SPRAWOZDANIA 
 
 

DIECEZJA GLIWICKA 
 
OD REDAKCJI: Bardzo gorąco przepraszam całą Wspólnotę Ju-
bilatów z Krupskiego Młyna. Wasze sprawozdanie, które 
wpłynęło  w  2020  roku,  zostało  (z  powodu  braku  miejsca)  
w ostatniej chwili wycofane z bieżącego numeru „Biuletynu” 
z zamiarem opublikowania w kolejnym. Niestety, przez po-
myłkę zostało oznaczone jako już zamieszczone i w ten spo-
sób pominięte. Mój błąd naprawiam, zamieszczając poniżej 
to ciekawe sprawozdanie. Moderator krajowy Małgorzata 
Daszczyszak. 



32 

20 lat Apostolatu Maryjnego 
w parafii św. Józefa w Krupskim Młynie 

 
 W dniach 3-4.10.2020 r. braliśmy udział w nabożeństwach 
jubileuszowych. Świętowaniu przewodniczył Dyrektor Krajowy 
Stowarzyszenia Cudownego Medalika (Apostolatu Maryjnego) 
ks. Jerzy Basaj CM, który głosił homilie podczas Mszy św. 
w sobotę i w niedzielę, i przewodniczył uroczystościom. W so-
botę, przed wieczorną Mszą św., Apostolat Maryjny prowadził 
modlitwę różańcową. Następnie była Msza św. za zmarłych 
członków Apostolatu. Jubileuszową Niedzielną Mszę św. w in-
tencji Apostolatu, poprzedziło nabożeństwo Maryjne, prowa-
dzone przez ks. wikarego Przemysława Tyburskiego.  
 Uroczystą sumę koncelebrowali: ks. Jerzy Basaj CM (prze-
wodniczył), ks. Zdzisław Śliż (opiekun diecezjalny Apostolatu), 
ks. Paweł Kaniewski (opiekun Apostolatu w Zabrzu) i ks. prałat 
Stefan Jezusek. Ks. Dyr. Jerzy Basaj CM w wygłoszonej homilii 
przedstawił genezę powstania niezwykłego daru Matki Bożej 
jakim jest Cudowny Medalik, podał przykłady łask, jakie uzy-
skujemy od Niepokalanej nosząc Go z wiarą i ufnością. Za-
równo nabożeństwo maryjne jak również jubileuszową Mszę 
św. wzbogacił śpiew chóru Salve Pater, starszej scholii para-
fialnej i psałterzystki Oli. Na organach grał nasz organista 
Krzysztof Brodziak. Obecnością i udziałem w uroczystej li-
turgii zaszczycili nas przedstawiciele wspólnot Apostolatu 
z Zabrza, z Miasteczka Śląskiego, z Lublińca (par. św. Mikoła-
ja, Stanisława Kostki i Podwyższenia Krzyża św.), z Sadowa, 
Lisowic, Lubecka i Pawonkowa. Ucieszył nas udział modera-
torki diecezjalnej – Wiesławy Bromer.  
 Po Mszy św. miejscowi członkowie Apostolatu i goście sta-
nęli do wspólnej fotografii przed figurą MB Fatimskiej, a na-
stępnie uczestniczyli w agapie w sali parafialnej. Spotkanie 
rozpoczęto modlitwą Anioł Pański, którą poprowadził op. die-
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cezji ks. Zdzisław Śliż. Poczęstunek połączono z świadectwami 
apostołek, ks. Dyrektora J. Basaja CM i wymianą doświadczeń. 
Ks. proboszcz nawiązał do 40-lecia parafii św. Józefa (przypo-
mniał m.in. niezwykłe dzieje naszego tabernakulum). Ks. Dyr. 
Jerzy Basaj CM wręczył dyplomy z podziękowaniem za osobi-
ste oddanie się i szerzenie kultu Niepokalanej oraz promowa-
nie Cudownego Medalika. Na zakończenie spotkania odmó-
wiono wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po Mszach 
w sobotę i niedzielę, rozdawane były Cudowne Medaliki i ob-
razki z wizerunkiem Niepokalanej. Ufamy, że nasza wspólnota, 
umocniona łaską Bożą i ludzką życzliwością, będzie się nadal 
rozwijać na chwałę Maryi i ku pożytkowi naszej parafii. Człon-
kowie Apostolatu wyrażają wdzięczność swojemu opiekunowi, 
ks. prob. Stefanowi Jezuskowi, za udział w spotkaniach, starania 
związane z uroczystością i gościnę oraz ks. wikaremu Przemy-
sławowi Tyburskiemu za duszpasterską posługę. Słowa wielkie-
go podziękowania kierujemy do członków Chóru i Pierwszej 
Scholi, którzy mimo utrudnień związanych z pandemią przybyli 
(czasem z daleka), by uświetnić jubileusz.  
 W imieniu naszych gości i własnym, przekazujemy uzna-
nie i podziękowanie za piękno obejścia kościelnego, kwiaty, 
krzewy, zadbane trawniki. Bóg zapłać za ten cichy trud. Mo-
że na co dzień nie dostrzegamy piękna zadbanego otoczenia 
i wnętrza naszego kościoła. Goście byli też zachwyceni wy-
mową „żywego witraża”, okalającego krzyż, w oknie nad 
ołtarzem. Mamy powód do radości, że matka natura ręką 
Pana Boga, zmienia nam ten obraz nad ołtarzem przez ko-
lejne pory roku. Doceniajmy piękno naszego Domu Bożego 
i jego otoczenia. Bierzmy też udział w tworzeniu i pielęgno-
waniu tego piękna. Wszystko z Niepokalaną.  

przew. L. Gawron 
~~~~~~~~ 

 



34 

Z życia Rodziny Wincentyńskiej 
 
 Tydzień Formacji Wincentyńskiej w tym roku odbywał się 
pod hasłem „Wincentyńska Duchowość Maryjna”. Rekolek-
cje odbyły się w Misjonarskim Ośrodku Rekolekcyjnym  
„Vincentinum” w Krzeszowicach w dniach 26-30 VII 2021 r. 
 Program rekolekcyjny Wspólnoty Wincentyńskiej był bar-
dzo bogaty. Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w wykładzie 
pt.  „Maryja  w życiu i  konferencjach św. Wincentego a Pau-
lo”, którą prowadził ks. Jerzy Górny CM. W kolejnych dniach 
formacji, program opierał się przede wszystkim na Objawie-
niach Maryjnych przy ul. du Bac. Konferencje wygłosił ks. Prof. 
Waldemar Rakocy CM i ks. Prof. Jan Dukała CM ze Zgromadze-
nia Księży Misjonarzy. Dowiedzieliśmy się wg jakich cnót żyła 
s. Katarzyna Labouré. Należały do nich: bezgraniczna na wzór 
Boga miłość do drugiego człowieka, posłuszeństwo przeło-
żonym, troska o zbawienie dusz, milczenie, głęboka pokora, 
wierność regułom, cierpienie i ułomność, a przede wszyst-
kim czystość w sercu. Ks. Jan mówił, iż „człowiek jest twórcą 
siebie”, a Katarzyna poprzez swoje piątkowe i sobotnie po-
sty zbudowała wzniosłe i codzienne tworzywo świętości. Jej 
więź – blasku objawień i milczenie, pokora życia i służba 
wśród ludzi wyrzuconych poza nawias, do końca dawała 
przykład niezwykłego apostolstwa.  
 Dzień 28 lipca powitał nas słońcem i tego też dnia powitał 
nas Kraków, ponieważ byliśmy uczestnikami pielgrzymki do 
tego pięknego miasta, a ks. Jerzy Górny został naszym prze-
wodnikiem. Pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium św. Józefa, 
kościoła św. Piotra i Pawła, gdzie znajduje się sarkofag 
ks. Piotra Skargi. Zwiedziliśmy kościół św. Andrzeja i kościół 
Bernardynów. Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy, gdzie 
znajdują się jego relikwie i Panteon Narodowy, w którym 
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są sarkofagi pisarza Sławomira Brożka, chemika Karola Ol-
szewskiego i fizyka Zygmunta Wróblewskiego, hrabiego Wi-
tolda Bielińskiego i biskupa Andrzeja Trzebickiego. 
 Ks. Jerzy pokazał, gdzie mieszkał w czasie studiów w se-
minarium. Zaprowadził nas również do wydawnictwa Księży 
Misjonarzy. Przy okazji zaopatrzyliśmy się w wydawnictwa 
i materiały potrzebne do naszego apostołowania. Książka 
pt. „Św. Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik” autorstwa 
ks. prof. Waldemara Rakocego CM, rozchodziła się jak ciepłe 
bułeczki. Przeszliśmy przez Wawel, obejrzeliśmy barbakan 
i sąsiadujące ulice, gdzie na każdej można spotkać coś cie-
kawego.  Kraków to piękne miasto a  pobyt  w nim to nieza-
pomniane przeżycia, szczególnie dla tych uczestników na-
szej pielgrzymki, którzy w tym mieście byli pierwszy raz. 
Wszyscy zmęczeni, ale zachwyceni możliwością zobaczenia 
nieprzebranych zabytków Krakowa wróciliśmy do Krzeszo-
wic, a ks. Jerzy dobrze zdał egzamin jako nasz przewodnik. 
 W czwartek swoje wystąpienie miały poszczególne gałęzie 
Rodziny Wincentyńskiej. Konferencje na temat swojej dzia-
łalności wygłosiła Wincentyńska Młodzież Maryjna, którą 
reprezentowała Marcelina Zgama. Stowarzyszenie Cudow-
nego Medalika reprezentowała i konferencję wygłosiła Rena-
ta Piosek członek Rady Krajowej AMM, która swoje wystą-
pienie uwieńczyła przedstawianiem kilku świadectw za 
wstawiennictwem MB Cudownego Medalika. Na zakończe-
nie wykładu wszyscy uczestnicy tegorocznej formacji zostali 
obdarowani Cudownymi Medalikami i pamiątką przyjęcia.   
 W ostatnim dniu pobytu, z racji „Roku św. Józefa”, ks. Je-
rzy Górny CM wygłosił konferencję pt.: „Co to jest konsekra-
cja św. Józefa”. Jak już stało się tradycją, Siostra Iwona wraz 
z młodzieżą z Nowego Targu uświetniała wszystkie jutrznie, 
Eucharystię, Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, 
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Apel Jasnogórski oraz adorację Najświętszego Sakramentu, 
pięknym śpiewem przy akompaniamencie gitary. Młodzież 
pięknie czytała i śpiewała psalmy. Wszystkie Msze św. od-
prawiane były w koncelebrze (m.in. ks. J. Górny CM, ks. Jacek 
Wachowiak CM, ks. Paweł dyrektor ośrodka rekolekcyjnego, 
ks. Jan Dukała CM). Radość płynąca z uczestnictwa w Eucha-
rystii była dla nas autentycznym świadectwem naszej wiary 
i miłości do Boga i jego Matki. 
 Podczas formacji bardzo aktywnie pracowaliśmy w gru-
pach. Wypracowanymi spostrzeżeniami i wnioskami dzielili-
śmy się na forum. Tegoroczne rekolekcje były rozmodlone, 
rozśpiewane, przepełnione wincentyńską duchowością Ma-
ryjną i św. Katarzyny Labouré. Jak co roku uczestnikami dni 
formacyjnych były osoby z różnych stron Polski: Nowy Targ, 
Wrocław, Pabianice, Warszawa, Śląsk.   

Danuta Szuluk, przew. AMM przy parafii NSPJ  
w Zabrzu Rokitnicy  

 
�� 

 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 

Diecezjalny Dzień Skupienia w Sanktuarium  
Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich 

 
 Po długim okresie braku wspólnotowych spotkań, z rado-
ścią przyjęta została propozycja zorganizowania diecezjalne-
go Dnia Skupienia członków Apostolatu Maryjnego diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu. Tutaj od 
1971 do 1975 r. funkcję rektora Gorzowskiego Wyższego Semi-
narium Duchownego, pełnił Ks. Prof. Teofil Herrmann CM, a do 
1994 r. był wykładowcą teologii biblijnej, Pisma Świętego i ję-
zyków biblijnych. Data spotkania 12 sierpnia 2021 r. nie zosta-
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ła wybrana przypadkowo, ponieważ właśnie w tym dniu przy-
padła 100. rocznica urodzin śp. ks. Teofila Herrmanna CM.  
 Po krótkim powitaniu i przypomnieniu najważniejszych 
faktów z życia założyciela Apostolatu Maryjnego i jednocze-
śnie odnowiciela Stowarzyszenia Cudownego Medalika, roz-
poczęła się część modlitewna. Matkę Bożą Wychowawczynię 
Powołań Kapłańskich, ponad 200 uczestników spotkania, 
prosiło w intencji kapłanów i nowych świętych powołań ka-
płańskich, rozważając tajemnice „Różańca Biblijnego”. Uro-
czysta Msza św., której przewodniczył diecezjalny Duchowy 
Opiekun ks. kan. Zygmunt Zimnawoda w koncelebrze kapła-
nów – parafialnych Opiekunów Duchowych, dopełniła część 
modlitewną. Podczas Mszy św. pięć osób złożyło uroczyste 
przyrzeczenie i zostało przyjętych w poczet Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika.  
 Spacer  po  ogrodzie,  po  którym przechadzał się w  modli-
tewnym zamyśleniu śp. ks. profesor Teofil, był okazją do 
rozmów i dzielenia się doświadczeniem nabytym w czasie 
pandemii. Dla wszystkich parafialnych grup AM, był to trud-
ny czas, w którym spotkania formacyjne nie mogły odbywać 
się w  dotychczasowej  formule.  Trzeba  jednak  przyznać,  że  
każda z grup, potrafiła wypracować sobie swój sposób na 
wzajemne przekazywanie zadań formacyjnych i intencji mo-
dlitewnych. Wspaniale działał i nadal działa system sms – 
prośba o modlitwę. Częstsze jak się okazało były także roz-
mowy telefoniczne z chorymi i samotnymi osobami, a takich 
jak wiemy w naszych szeregach nie brak.  
 Wszyscy jednak już bardzo tęskniliśmy za uśmiechem i za 
naszym pozdrowieniem: dobrze, że jesteś, takim przekaza-
nym bezpośrednio drugiej osobie. Spotkanie było naprawdę 
radosne i zakończone radosnym zapewnieniem, że „Wszyst-
ko z Niepokalaną!”. Myślę, że na pytanie ks. Zygmunta Zim-
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nawody, czy: na pewno Wszystko? Każdy obecny mógł 
z czystym sercem odpowiedzieć: Wszystko z Niepokalaną! 
 Jordanowo-Paradyż, gdzie od lat klerykami opiekuje się 
Matka Boża Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, to miejsce, 
do którego chcemy powracać. Cichutko myślimy, że 12 sierpnia 
każdego roku, będziemy do tego miejsca związanego z życiem 
i działalnością śp. ks. Teofila Herrmanna CM powracać z modli-
twą w intencji kapłanów i o nowe święte powołania kapłań-
skie. Jako wspólnota Apostolatu Maryjnego, zobowiązani je-
steśmy do poszerzania kultu do Niepokalanej Cudownego 
Medalika i podtrzymywania ognia miłości, który zapłonął 
w naszych sercach dzięki pracy ks. Teofila Herrmanna CM. 
Apostolat Maryjny to Jego i NMP Niepokalanej dzieło. Wszyst-
ko z Niepokalaną! 

Małgorzata Daszczyszak 
 

�� 
 
DIECEZJA KIELECKA  
 

Przy Sercu Niepokalanej! 
 
 Dnia 12 czerwca 2021 r., w święto Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny, czciciele Maryi spotkaliśmy się na 
diecezjalnym zjeździe Apostolatu Maryjnego – Stowarzysze-
nia Cudownego Medalika, w sanktuarium Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy w Morawicy koło Kielc. 
 Dzień skupienia rozpoczęliśmy od Nowenny do Niepoka-
lanej Cudownego Medalika, którą poprowadził opiekun die-
cezjalny, ks. Jerzy Korona. Dziękowaliśmy za otrzymane ła-
ski, za kapłanów obchodzących swoje jubileusze i rocznice 
święceń kapłańskich, za 16 prymicjantów, prosiliśmy o nowe, 
święte powołania do służby kapłańskiej i o nowych uczniów 
Maryi. Słowami modlitwy naszego Założyciela, ks. prof. Teo-
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fila Herrmanna CM, Bogu i Maryi zawierzaliśmy obecne 
sprawy  naszej  umiłowanej  Ojczyzny.  O,  jakże  jego  myśli  są 
i dziś bardzo aktualne: 
 „BRACIA I SIOSTRY! Gdy wielkie troski przytłaczają nas 
i czujemy ciężar odpowiedzialności za niezwykle ważne 
sprawy naszego Narodu i Kościoła, zwracamy się do Matki 
i Królowej naszej Ojczyzny w pokornej i wytrwałej modli-
twie, prosząc o Jej wstawiennictwo u Boga. Tak też w chwili 
obecnej jesteśmy przynagleni do żarliwego i gorącego woła-
nia pełnego ufności w modlitwie o pomoc, o opiekę, o po-
myślność w załatwianiu tak istotnych dla przyszłości Narodu 
problemów, jakimi są: wychowanie młodego pokolenia 
w czystości i karności, w poszanowaniu Bożych praw i pol-
skich tradycji narodowych. 
 Chcemy  gorąco  modlić się o  to,  by  w  życiu  społecznym  
i politycznym naszego wolnego państwa odgrywali rolę kie-
rowniczą ludzie uczciwi, szlachetni, światli, inspirowani mi-
łością Ojczyzny i dobrem wspólnym, a nie osobistymi korzy-
ściami i egoistycznymi celami. Pragniemy błagać Boga w wy-
trwałej  i  usilnej  modlitwie,  by  w  życiu  naszego  Narodu  na-
stąpiła istotna zmiana przejawiająca się w żywej i odważnej 
wierze, w szacunku dla życia ludzkiego, w rzetelnej pracowi-
tości i miłości wzajemnej, rodzinnej i społecznej. Będziemy 
gorliwie prosić w nieustającej modlitwie, abyśmy jako apo-
stołowie maryjni mogli skutecznie wyjść naprzeciw potrze-
bom duchowym i materialnym społeczeństwa, szerząc 
wszędzie dobro, prawdę i poszanowanie prawa Bożego oraz 
cześć i miłość względem Niepokalanej Matki Bożej”. 
 Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Jerzy Korona w asy-
ście kapłanów: ks. Ireneusza Jakusika – proboszcza par. Sam-
sonów, ks. Franciszka Piwowarczyka – proboszcza par. MB Ła-



40 

skawej w Jędrzejowie, ks. Piotra Wojtasińskiego – opiekuna 
AM w par. Kielce-Barwinek. 
 Wdzięczni jesteśmy ks. Piotrowi za wygłoszoną homilię: 
„Maryja uczy miłości do Eucharystii”. Oprawę liturgiczną 
Mszy św. przygotowały: czytanie – Dobrosława Brożek z AM 
Rykoszyn, psalm – wnuczki przewodniczącej AM z par. Sob-
ków, modlitwę wiernych – AM z par. Chęciny. 
 Miłym upominkiem dla Kapłanów były perełki „Wspania-
łemu Księdzu” i „Biuletyn” nr 64. 
 Po krótkiej modlitwie przy grobie śp. ks. kan. Stanisława 
Korneckiego,  udaliśmy  się na  Drogę Krzyżową,  której  prze-
wodniczył nasz diecezjalny Opiekun Duchowy, ubogacając 
śpiewem rozważania, które przygotował Apostolat Maryjny 
w Chełmcach.  Ich myślą przewodnią był Św. Józef  –  Patron 
i Opiekun Rodzin na trudne czasy. Tak bardzo zatęskniliśmy 
już za spotkaniami w maryjnej Rodzinie. 
 Przerwa na rozmowy przy kawie, herbacie, to czas wy-
miany naszych myśli, wzajemnego ubogacania się. 
 Zbliża się 100. rocznica urodzin Ks. Prof. Teofila Herrman-
na  CM,  założyciela  i  pierwszego  Dyrektora  Krajowego  Apo-
stolatu Maryjnego w Polsce, dlatego też wykład zatytułowa-
ny „Szaleniec Niepokalanej”, poświęciliśmy Jego pamięci. 
Nasze zamyślenia przeplatane śpiewem maryjnych pieśni 
nawiązywały do świadectw Kapłanów i Moderatorów AM, 
które zostały zamieszczone w książce pt.: „Wszystko z Nie-
pokalaną”. Trwamy na modlitwie ufając, że kiedyś zostanie 
wyniesiony na ołtarze. Od niego uczymy się miłości, cichości, 
pokory, czytania Pisma Świętego i oddawania wszystkiego 
Jezusowi i Maryi. Mottem były Jego słowa, którymi często 
kończył swoje listy: „Nie opuszczajcie się w gorliwości. 
Bądźcie płomiennego ducha” (Rz 12, 11). 



41 

 Był też czas  na  ważniejsze  ogłoszenia.  Przed  nami  Ogól-
nopolska Pielgrzymka na Jasną Górę, trwa peregrynacja Ob-
razu Niepokalanej Cudownego Medalika, przygotowujemy 
się do obchodów 25. rocznicy Apostolatu Maryjnego w die-
cezji kieleckiej. 
 Łańcuchem rąk i śpiewem: „Abyśmy byli jedno”, wdzięczni 
Bożej Opatrzności, że mimo pandemii mogliśmy się spotkać 
w licznym gronie uczniów Maryi (z ok. 30 parafii). Gospoda-
rzom spotkania dziękujemy za wielką gościnę i życzliwość. 
Dziękujemy ks. proboszczowi Janowi Ciszkowi, że od lat obda-
rza nas wielką serdecznością. Maryja potrzebuje dziś nie tylko 
gorliwych kapłanów-opiekunów grup modlitewnych, ale i do-
brych uczniów, którzy będą dawać świadectwo całkowitego 
oddania się do Jej dyspozycji. Czas przeżywania Wielkiej, 
Dziewięcioletniej Nowenny przed 200. rocznicą Objawień Nie-
pokalanej św. Katarzynie Labouré i dziękczynienia za dar Cu-
downego Medalika – to czas wzrastania i dojrzewania w nas 
owoców Ducha Świętego: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, 
uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania (por. 
Gal 5, 22-23). Prowadź Maryjo! Wszystko z Niepokalaną!  

Halina Pilewska, moderator diecezjalny AM-Kielce   
Kielce, 18.06.2021 r.  
 

�� 
 
DIECEZJA PELPLIŃSKA 
 

Do Matki Bożej Byszewskiej – Królowej Krajny 
 
 Szczęść Boże! Każdego dnia Bóg obdarza nas wieloma 
łaskami, których często nie dostrzegamy, a jeszcze gorzej, bo 
nie dziękujemy. Na tą naszą obojętność są różne sposoby, 
a jednym z nich jest, wspólna modlitwa szczególnie dzięk-
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czynna, przebywanie razem i pielgrzymowanie. Nasza grupa 
Apostolatu Cudownego Medalika po dłuższym czasie mogła 
spotkać się na Eucharystii w Kaplicy siostrzanej, aby wspólnie 
się modląc, dziękować za osobę ks. Patryka Śwista, który bę-
dąc naszym opiekunem dużo dobra bożego nam przekazywał. 
Trochę ze smutkiem przebiegało to ostatnie nasze spotkanie 
przed wakacjami, bo połączone z pożegnaniem Księdza Patry-
ka, który nie długo, będzie miał zmianę placówki. Niech Pan 
Mu błogosławi na drodze pełnienia Woli Bożej.  
 Na szczęście to nie koniec naszego wspólnego przebywa-
nia, bo ks. Patryk z s. Cecylią zorganizowali pielgrzymko-
wycieczkę dla naszego Apostolatu. Wiadomo, że w autokarze 
jest więcej miejsc, niż osób w naszym Stowarzyszeniu, więc 
zaprosiliśmy ochotników na wyjazd z naszej parafii pw. Św. 
Józefa i  z  innych parafii:  13.06.2021 r.  –  43 osoby,  wyruszyły 
rano do Koronowa, gdzie w Bazylice Mniejszej pw. Wniebo-
wzięcia NMP uczestniczyliśmy we Mszy św., wysłuchaliśmy 
koncertu organowego, a następnie ks. Patryk oprowadził nas 
i opowiedział o najciekawszych zabytkach takich jak: ołtarz 
główny, pochodzący z I połowy XVIII wieku. W ołtarzu znajdu-
ją się dwa cenne obrazy: przedstawiający scenę Wniebo-
wzięcia  NMP  i  przyjęcie  Matki  Bożej  w  niebie  przez  Pana  
Jezusa. Bardzo wielka i bogata jest ambona z końca XVII w., 
organy o pięknym brzmieniu, cykl dziecięciu obrazów przed-
stawiających początkową historię cystersów, ołtarze boczne, 
gdzie wyróżnia się ołtarz „Alegoria Eucharystii”. Na obrazie 
Pan Jezus ubrany w szaty kapłańskie do sprawowania Mszy 
św. podając komunię swojej Matce i napis po łacinie: „Teraz 
mnie karmisz ciałem, które Ciebie piersią żywiło i które Cie-
bie zrodziło, teraz ożywiasz” (pokrzepiasz). Jest to unikato-
we przedstawienie Eucharystii. Także ołtarz Matki Bożej Ko-
ronowskiej zachęcał do modlitwy i oddania się w Jej opiekę. 
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 Wyruszyliśmy na obiad a później zostaliśmy zaproszeni na 
rejs „Nivą” po Zalewie Koronowskim. Pogoda dopisała :) Mi-
ło spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, podziwiając uroki 
pięknego Zalewu Koronowskiego. Czas szybko nam mijał 
więc spiesznie pojechaliśmy do następnego sanktuarium 
Maryjnego, do Matki Bożej Byszewskiej – Królowej Krajny. 
Historia Byszewa rozpoczyna się najprawdopodobniej już 
w XII stuleciu, jednak pierwsze dokładne informacje pocho-
dzą z połowy XIII w., kiedy to Mikołaj Zbrożek – podskarbi 
księcia kujawskiego Kazimierza w 1250 r. ofiarował cyster-
som Byszewo. Świątynia byszewska należy do Międzynaro-
dowego Szlaku Cysterskiego. Może się ona poszczycić kom-
pletnym wyposażeniem w stylu barokowym i rokokowym. 
Oprócz łaskami słynącego XIII-wiecznego obrazu Matki Bo-
żej,  cennymi  zabytkami  są w  niej  też herby  malowane  na  
blasze i portrety trumienne z drugiej połowy XVII wieku oraz 
srebrna i pozłacana sukienka Maryi pochodząca z XVII wie-
ku. Jest ona darem miejscowego opata Stanisława Bagniew-
skiego, który został cudownie uzdrowiony za przyczyną 
Matki Bożej Byszewskiej.  
 Kościół w Byszewie obok cudownego obrazu Matki Bożej, 
kryje  w  sobie  wiele  innych,  niezwykle  drogocennych  skar-
bów. Kult maryjny w tym miejscu, ma równie dawną historię 
jak sama miejscowość i sięga XIII wieku, kiedy to osiedlili się 
tutaj  cystersi.  Wiadomo  jedynie,  że  w  1288  r.  Krzyżacy  za-
grabili na osiem lat obraz Matki Bożej – kroniki cysterskie 
z czasów opata Gerarda wspominają o wielkiej czci tego wi-
zerunku wśród wiernych, a także o nieznanej przyczynie 
zwrotu tegoż obrazu przez Krzyżaków. Obraz przedstawia 
Maryję z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Maryja ubrana 
jest w ciemnoczerwoną suknię, przykrytą zielonym płasz-
czem.  W lewej  ręce  Maryja  trzyma berło.  Jezus  prawą dłoń 
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unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma białą 
różę, którą ofiarowuje swej Matce. Z tyłu obrazu jest łaciński 
napis, który po polsku brzmi: „Witaj Rodzicielko białego jak 
śnieg Kwiatu, witaj Panienko, słodka ozdobo, chwało pierw-
sza moja”. Na odwrocie obrazu namalowano również scenę 
męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła. Chwałę Matki Bożej 
w tutejszym sanktuarium rozszerzają liczne cuda, które cały 
czas się dokonują. Do sanktuarium zaczęło przybywać 
w czasie klęsk, wielu chorych, którzy doznawali ulgi przed 
cudownym obrazem, a także ci, którzy stale do Matki Bożej 
pielgrzymują. Proboszcz sanktuarium ks. S. Adrich z wielką 
gorliwością oprowadzał nas po skarbach świątyni i z jeszcze 
większym przejęciem opowiadał o cudach jakie się dokonują 
przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Krajny. Zachęcił 
nas do powierzenia wszystkich swoich spraw Najlepszej 
Matce. Warto pielgrzymować do takich wyjątkowych miejsc 
i pogłębiać ufność we wstawiennictwo Tej, która nas pro-
wadzi zawsze do Jezusa.  

Z modlitwą, s. Cecylia  
 

�� 
 
DIECEZJA RADOMSKA 
 

Sprawozdanie z pracy AMM w parafii NPNMP  
w Skarżysku-Kamiennej w 2020 r. 

  
 Naszą działalność – jak co roku – rozpoczęłyśmy uczest-
nictwem w nowennie do Niepokalanego Poczęcia NMP, gdyż 
nasza parafia jest pod Jej wezwaniem. Nowenna zakończyła 
się rekolekcjami parafialnymi, w których brałyśmy udział. 
Przez cały rok zaznaczałyśmy swoją obecność w comiesięcz-
nej  Mszy  św.,  czytając  modlitwę wiernych  i  modlitwę po  
Komunii Świętej. Mimo ograniczeń z powodu pandemii spo-
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tykałyśmy się w nielicznym gronie w ramach spotkań forma-
cyjnych w drugie niedziele miesiące, od stycznia do marca, 
potem od czerwca do października. W sierpniu pożegnały-
śmy proboszcza O. Rafała Kołodziejskiego OFMConv.  
 Od września urząd objął nowy proboszcz O. Krzysztof Świ-
derek OFMConv. Zaprosiłyśmy go na spotkanie w październi-
ku. Przedstawiłyśmy mu w skrócie istotę działalności AM, zale-
cenia statutowe i podejmowane inicjatywy. Z otwartością 
serca  przyjął wiadomości  o  naszej  pracy  w  parafii.  Od  18  li-
stopada przygotowywałyśmy się do rocznicy objawień Matki 
Bożej Cudownego Medalika (udział w nowennie, przygotowa-
nie okolicznościowej dekoracji z figurą Niepokalanej i Cudow-
nymi Medalikami oraz kwiatami). Przed Mszą św. 27 listopada 
przedstawiłam historię objawień Niepokalanej na Rue du Bac. 
Eucharystię sprawował O. Krzysztof. W homilii przytoczył m.in. 
świadectwa otrzymanych łask za przyczyną Niepokalanej i Cu-
downego Medalika. Apostolat Maryjny włączył się w oprawę 
Mszy św. przez czytania mszalne, modlitwę wiernych i dary 
ołtarza, w których znalazły się też Cudowne Medaliki oraz fol-
dery, które po Eucharystii rozdano chętnym. Msza św. zakoń-
czyła się odmówieniem Aktu Zawierzenia Apostolatu Maryjne-
go NM Pannie. Co roku w tym dniu odbywała się agapa, ale 
obecnie ze względu na ograniczenia pandemiczne, poczę-
stowałyśmy obecnych słodyczami. 
 Od października, w każdy czwartek Apostolat prowadził 
modlitwę różańcową z rozważaniami według obranych in-
tencji. Natomiast w listopadzie codziennie modliłyśmy się 
po Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem, w intencji 
ustania pandemii koronawirusa; apostołki odmawiały jed-
ną część różańca świętego. W parafii istnieje wieloletnia tra-
dycja modlitwy podczas Apelu Jasnogórskiego w pierwsze 
soboty miesiąca; w niej też brałyśmy udział. Kilka apostołek, 
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w tym jedno małżeństwo uczestniczyło przez rok w ,,sztafecie 
różańcowej’’ – przez jedną godzinę w tygodniu, w intencji 
Ojczyzny  oraz  o  wyzwolenie  od  wszelkich  zniewoleń.  Jedna  
z apostołek codziennie odmawiała jedną część różańca w in-
tencjach Ojczyzny. Codziennie przed wieczorną Mszą św. od-
mawiałyśmy różaniec w różnych intencjach, w zależności od 
potrzeby. Natomiast przed Mszą św. każdego miesiąca, od-
prawianej dla AM, ofiarowałyśmy modlitwę różańcową w in-
tencjach Dyrektora Krajowego, Rady Krajowej, Moderatorów, 
Księdza opiekuna diecezjalnego i miejscowego AM. 
 Nasza wspólnota ma wiele członkiń w podeszłym wieku. 
Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie; o ile to możliwe – osobi-
stym i telefonicznym. Przekazujemy im bieżące informacje, 
pamiętamy o ich imieninach, składamy też życzenia świątecz-
ne. Niektórym przynosimy posiłki, gdyż nie mogą ich przygo-
tować same. Dbamy o duchową stronę ich życia (spowiedź 
i Komunia św., sakrament Namaszczenia Chorych). 
 Inne inicjatywy:  
 – Codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy 
okolicznościowe. 
 – Przygotowanie każdego umierającego ap. maryjnego – 
Koronka do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. 
 – Dnia 14 października zmarł w Łodzi nasz były proboszcz, 
O. Marek Zienkiewicz OFM Conv. Był w naszej parafii  12 lat 
przed O. Rafałem Kołodziejskim. Zamówiłyśmy 9 Mszy Świę-
tych z prośbą o jego zbawienie. Podobnie zamawiamy Msze 
św. w intencji zmarłych apostołek maryjnych. 
 – Podjęcie modlitwy w ramach akcji: „Zaadoptuj nieprzy-
jaciela Kościoła” (od 15 sierpnia do 24 grudnia 2020 r.). Od-
mawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia i innych modlitw. 
 – Od sierpnia do końca roku, w kościele z inicjatywy AM – 
odmawiana była Litania do Wszystkich Świętych i śpiewane 
suplikacje, w związku z przykrymi wydarzeniami w Ojczyźnie. 
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 – Od października do 8 grudnia objęłyśmy modlitwą ludzi 
zagubionych w ramach adopcji: „Uratuj bliźniego”. W tym 
celu odmawiany był różaniec. 
 Przed nami kolejne wyzwanie: zapoznanie kolejnego pro-
boszcza z duchem Apostolatu Maryjnego. Od 28 grudnia 
2020 r. został nim bowiem O. Janusz Siwiński OFM Conv. 
 Pomimo różnych niesprzyjających okoliczności, staramy 
się trwać wraz z Niepokalaną, Ją czcić, uwielbiać i służyć 
wraz z Nią Jezusowi Chrystusowi. Wszystko z Niepokalaną! 

Maria Stachoń., przewodnicząca AMM 
 

~~~~~~~~ 
 

Sprawozdanie z działalności AMM  
w parafii Świętej Rodziny w Radomiu, 2020 r. 

 
 Apostolat Maryjny w naszej parafii ma 22 lata i liczy obec-
nie 21 członków, z których dwie osoby przebywają w Domu 
Opieki. Przed pandemią odwiedzałyśmy je, obecnie kontakt 
z nimi jest utrudniony, ale modlimy się za nie. Mimo obo-
strzeń z powodu koronawirusa odprawiane są comiesięczne 
Msze Święte, w których uczestniczy kilkanaście osób; niektó-
re modlą się w domach, korzystając z transmisji radiowo-
telewizyjnych. W roku 2020 do listopada włącznie, były tylko 
trzy spotkania modlitewno-formacyjne. Uczestniczyłyśmy 
w nabożeństwach majowych i czerwcowych. Wzięłyśmy czyn-
ny  udział w  procesji  Bożego  Ciała.  W  intencjach  Ojczyzny  
modliłyśmy się całodobowo na różańcu 26 maja i 26 paź-
dziernika. Praktykujemy indywidualnie stałą, codzienną mo-
dlitwę różańcową w intencjach wyznaczonych i osobistych. 
Szczególną troską otaczamy ludzi chorych. Mszę św. z dnia 
27 października ofiarowałyśmy w intencji AM z Pionek, który 
obchodził w tym roku 25-lecie swej działalności. Z wiado-
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mych przyczyn nie zostało zorganizowane spotkania diece-
zjalne, jak to było praktykowane w poprzednich latach. Za-
znaczamy swoją obecność w parafii, odpowiadając na proś-
by księdza proboszcza. Sprzedajemy prasę katolicką, a przed 
świętami rozprowadzałyśmy świece „Caritas” i opłatki wigi-
lijne. Wszystko z Niepokalaną!    

Elżbieta Strzelecka, przewodnicząca AMM 
 

�� 
 
DIECEZJA BYDGOSKA 
 

Bazylika pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy 
 
 Jubileusz 35-lecia powstania Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika w naszej Bazylice przeszedł do historii Kościoła 
diecezji bydgoskiej. Był dniem niezwykłym. Obchodzony 
8.09.2021 w święto narodzin Najświętszej Maryi Panny, na-
szej Najukochańszej Matki Boskiej Siewnej, Matki Pięknej 
Miłości, Patronki naszej diecezji. Mszę Świętą poprzedziła 
Nieustająca Nowenna do Matki Bożej Objawiającej Cudowny 
Medalik. Eucharystię koncelebrowało sześciu kapłanów. 
Wśród nich Krajowy Dyrektor Apostolatu Maryjnego ks. Jerzy 
Basaj CM, Opiekun wspólnoty Apostolatu Maryjnego przy 
Bazylice ks. Marek Ristau CM, założyciel i opiekun męskiej 
wspólnoty Wojowników Maryi ks. Dominik Chmielewski 
SDB. Rzeszę wiernych stanowiło między innymi liczne grono 
Apostołów Maryjnych wspólnot Bydgoszczy, Złotowa, Żołę-
dowa oraz wspólnota Wojowników Maryi. Podczas jubileu-
szowej Mszy Świętej do grona wspólnoty Apostolatu Maryj-
nego zostało przyjętych kolejnych, czterech bydgoszczan. 

Elżbieta Strzelecka, przewodnicząca AMM 
 

�� 
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DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA 
 

25-lecie Apostolatu Maryjnego 
w parafii Świętego Marcina w Ochabach 

 
 W niedzielę 19 lipca 2020 r. wspólnota Apostolatu Maryj-
nego z parafii św. Marcina w Ochabach (okręg Strumieński) 
świętowała pod przewodnictwem Ks. Dyrektora Jerzego Basa-
ja CM jubileusz 20-lecia. Ks. Dyrektor na Mszach Świętych 
wygłosił homilie na temat Cudownego Medalika i Apostolatu 
Maryjnego. Przy wyjściu z kościoła wierni mieli okazję przyjąć 
Cudowne Medaliki i podstawowe materiały dotyczące zarów-
no objawień Niekopalnej Cudownego Medalika jak i naszego 
stowarzyszenia. Ze względu na obowiązujące obostrzenia nie 
można było spotkać się w sali  przy poczęstunku. Po uroczy-
stej Mszy św. w intencji Apostolatu, członkowie parafialnej 
wspólnoty wraz z proboszczem ks. kan. Dariuszem Panethem, 
ks. neoprezbiterem Damianem Dadakiem oraz z zaproszony-
mi przedstawicielami Apostolatu z okolicznych parafii, cieszyli 
się radosnym przebywaniem we wspólnocie w Kościele.  
 Ks. Dyrektor podziękował Opiekunowi Duchowemu ks. Da-
riuszowi, przewodniczącej oraz członkom Apostolatu Maryjne-
go za zaangażowanie, dawane świadectwa i posługę apo-
stolską w swoich środowiskach. Wręczył listy z wyrazami 
wdzięczności i życzeniami na czas dalszego posługiwania 
w parafii. Do podziękowań dołączyły się też moderator die-
cezjalna i jej zastępczyni – Stanisława Boryś pełniąca rów-
nocześnie funkcję moderatora okręgowego w Okręgu Stru-
mieńskim. Był czas na wspomnienia zarówno te radosne jak 
i trudne. Do wieczności odeszła jedna z ośmiu apostołek – 
Maria Staniek, także córka przewodniczącej w wieku zaled-
wie  33  lat.  W  2020  r.  zmarła  również kolejna  apostołka  –  
Bernardyna Sajak. 
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 Po spotkaniu nawiedziliśmy grób ks. proboszcza Włady-
sława Wali który zapoczątkował powstanie wspólnoty Apo-
stolatu Maryjnego oraz groby bliskich osób. Przed Kościołem 
wspólna fotografia upamiętniła przeżywany jubileusz – po 
raz pierwszy pod przewodnictwem Ks. Dyrektora. 
 Wspólnota Apostolatu Maryjnego korzysta z regularnej for-
macji na comiesięcznych spotkaniach. Apostolat dwa razy 
w roku organizuje specjalne spotkania: z okazji Uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (w grudniu) 
oraz spotkanie opłatkowe w okresie Bożego Narodzenia. 
 Po odejściu do wieczności ks. proboszcza Władysława Wali 
przez dziewięć lat opiekunem był ks. proboszcz Antoni Mło-
czek a od 2008 r. opiekę duchową sprawuje obecny pro-
boszcz ks. Dariusz Paneth, który troszczy się o rozwój i wzrost 
duchowy Apostolatu Maryjnego. Na przestrzeni tych lat Apo-
stolat aktywnie włączał się w życie wspólnoty parafialnej po-
przez udział w przygotowaniu „parafiady”, przygotowywaniu 
dzieci do odwiedzania chorych parafian przed świętami Bo-
żego  Narodzenia  i  Wielkanocy.  Na  tą okoliczność ks.  pro-
boszcz ofiarowuje drobne upominki i życzenia a dzieci wy-
konują własnoręcznie właściwe dla świąt elementy dekora-
cyjne. Odwiedzają tych parafian, którzy sami nie mogą 
przyjść do Kościoła. Stało się tradycją, że Panie z Apostolatu 
Maryjnego przygotowują oraz zachęcają parafian do włącze-
nia się w prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. 
 Apostolat Maryjny włącza się również w nieustającą mo-
dlitwę w intencji Ojczyzny w maju i październiku, w termi-
nach wyznaczonych dla naszej diecezji. Uczestniczy także 
w corocznej Pielgrzymce Apostolatu Maryjnego na Jasną Gó-
rę, w dniach skupienia i rekolekcjach w ośrodku rekolekcyj-
nym w Pogórzu oraz innych formacjach wspólnotowych or-
ganizowanych przez nasze stowarzyszenie. 
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 W parafii Apostolat Maryjny organizuje całodzienne czu-
wania przed Najświętszym Sakramentem, dwa razy w roku 
w intencji obrony życia: w święto Zwiastowania Pańskiego 
oraz w miesiącu październiku (w okolicy Dnia Papieskiego). 
 Apostolat włącza się też w prowadzenie Nabożeństw Ró-
żańcowych w październiku. Uczestniczy w comiesięcznych 
nabożeństwach do Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, 
odmawiając różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Bierze 
także udział w Dniach Skupienia i rekolekcjach organizowa-
nych przez Apostolstwo Dobrej Śmierci. Z wyrazami wdzięcz-
ności  za  zaangażowanie  i  wkładany  trud  w  codzienne  apo-
stolstwo.  

Urszula Raszka, moderator w diec. bielsko-żywieckiej 
 

~~~~~~~~ 
 

25-lecie Apostolatu Maryjnego w parafii  
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pogórzu 

 
 W  dniach  29-30  maja  2021  r.  wspólnota  Apostolatu  Ma-
ryjnego świętowała swoje 25-lecie (z pewnym poślizgiem 
czasowym ze względu na pandemię). Uroczystość tę połą-
czyliśmy z wiosennym dniem skupienia dla Apostolatu Ma-
ryjnego z diecezji bielsko-żywieckiej. Po 19-miesięcznej prze-
rwie apostołowie Maryjni z radością przybyli na spotkanie. 
Ze względu na obowiązujące obostrzenia było nas mniej niż 
zwykle, bo 61 osób. Uroczystościom przewodniczył ks. Dy-
rektor Jerzy Basaj CM, który ubogacił swoim słowem Nie-
dzielę Maryjną w tutejszej parafii. W sobotę wspólnota die-
cezjalna przeżywała jubileusz razem z członkami Apostolatu 
Maryjnego z Pogórza, natomiast w niedzielę wspólnota para-
fialna wraz z Księdzem Dyrektorem i miejscowymi kapłanami 
dziękowała za dar Apostolatu Maryjnego. Po raz pierwszy nie 
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było wraz z nami ks. Prałata Alojzego Zubra – diecezjalnego 
opiekuna duchowego, który w październiku 2020 r. odszedł 
do wieczności. 
 Ufamy, że wraz z innymi kapłanami – byłymi opiekunami 
wspólnot parafialnych, oręduje za nami przed Panem. 
 Podczas dnia skupienia Mszę Świętą koncelebrowało sze-
ściu kapłanów: 
 – Ks. Dyrektor Jerzy Basaj CM, 
 –  Ks.  Kanonik  Ignacy  Czader  –  diecezjalny  Opiekun  Du-
chowny, proboszcz parafii w Pogórzu, 
 – Ks. Kanonik Marian Kubecki – zastępca diecezjalnego 
Opiekuna Duchowego, 
 – Ks. Kanonik Kazimierz Osiński – okręgowy opiekun du-
chowy w okręgu Cieszyńskim, który świętował 60-lecie sa-
kramentu kapłaństwa, 
 –  Ks.  Prałat  Oskar  Kuśka  –  okręgowy  opiekun  duchowy  
w okręgu Strumieńskim, który świętował 50-lecie sakramen-
tu kapłaństwa, 
 – Ks. Zbigniew Macura – opiekun wspólnoty Apostolat 
Maryjnego w parafii Matki Bożej Różańcowej na Górnym 
Borze w Skoczowie. Ks. Dyrektor wręczył mu nominację na 
Okręgowego Opiekuna Duchowego w Okręgu Skoczowskim. 
 Do Apostolatu Maryjnego został przyjęty kolejny apostoł 
Maryjny Piotr Cholewa (31 lat), który od 8 lat jako sympatyk 
ofiarnie angażował się na wielu przestrzeniach w służbie 
Apostolatowi Maryjnemu. 
 Więcej czasu niż w poprzednich latach spędziliśmy na 
modlitwie, zwłaszcza na adoracji Najświętszego Sakramentu 
w Kościele. Był czas na spotkanie w sali w większych odstę-
pach przestrzennych – trzeba było dostosować się do aktu-
alnie obowiązujących obostrzeń i wymogów. Uczestników 
przedstawiła zastępca moderatora diecezjalnego Stanisława 
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Boryś a wszystkich zebranych po modlitwie przywitał – jak 
zawsze ciepło i serdecznie gospodarz tego miejsca ks. Kano-
nik Ignacy Czader i ubogacił nas swoim słowem, głębokim 
oraz radosnym. Następnie ks. Dyrektor w konferencji obda-
rował Apostołów  Maryjnych  słowem  formacyjnym  –  jak  
zwykle pięknym i głębokim. 
 Po głównym posiłku wręczył Jubilatom listy gratulacyjne 
i dziękczynne. Był czas na dzielenie się doświadczeniami 
i przeżyciami zarówno przez kapłanów jak i apostołów 
świeckich. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą w kościele, 
odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia i po kapłań-
skim błogosławieństwie powróciliśmy do naszych środowisk 
– rozradowani i ubogaceni. Kapłani wraz z przedstawicielami 
Apostolatu udali się do Skoczowa na modlitwę przy grobie 
ks. Prałata Alojzego Zubra naszego wieloletniego diecezjal-
nego Opiekuna Duchowego. 
 W niedzielę odbył się ciąg dalszy uroczystości parafialnej 
związanej z dziękczynieniem Panu Bogu za dar 25 lat Apo-
stolatu Maryjnego w Pogórzu. Na Mszach Świętych, ks. Dy-
rektor przybliżył treści dotyczące Cudownego Medalika 
i Apostolatu Maryjnego. Wierni mieli okazję do przyjęcia Cu-
downych Medalików oraz materiałów informacyjnych.  
 Od około 16 lat przewodniczącą parafialnej wspólnoty 
Apostolatu Maryjnego jest Maria Nowak, która przejęła tę 
funkcję po pierwszej przewodniczącej Teresie Sobierajskiej. 
Wspólnota składa się z 13 członków, a 11 apostołów odeszło 
już do wieczności. Pierwszym Opiekunem Duchowym wspól-
noty był przez pięć lat ks. Stanisław Gawlas, który zmarł nagle 
27 sierpnia 2001 r.  w wieku 45 lat.  W związku z 20. rocznicą 
śmierci oraz 65. rocznicą urodzin będziemy się modlić w Je-
go intencji podczas Mszy Świętych sprawowanych w koście-
le parafialnym w Pogórzu. 
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 To właśnie on zapoczątkował regularne dni rekolekcyjne 
dla diecezjalnej wspólnoty Apostolatu, wspierając w ten 
sposób diecezjalnego Opiekuna Duchowego ks. Prałata Aloj-
zego Zubra w trosce o nasz rozwój i wzrost duchowy. Dzieło 
to bardzo ofiarnie kontynuuje obecny proboszcz ks. Kanonik 
Ignacy Czader. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za troskę o to, 
by nasze dni skupienia przebiegały w bardzo dogodnych wa-
runkach oraz serdecznej i życzliwej atmosferze. 
 Ks. Dyrektorowi Jerzemu Basajowi oraz poprzednim Księ-
żom Dyrektorom dziękuję za przewodniczenie i przeżywanie 
wraz z nami ubogacających nas duchowo dni. Miejscowemu 
Apostolatowi Maryjnemu za troskę o przygotowania do dni 
skupienia a także za włączanie się w proces zakładania no-
wych wspólnot w diecezji.   

Urszula Raszka, moderator w diec. bielsko-żywieckiej 
 

~~~~~~~~ 
 

Jubileusz 35-lecia Apostolatu Maryjnego 
w parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie 

 
 W niedzielę, 13 września 2020 r., wspólnota Apostolatu 
Maryjnego przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Sko-
czowie świętowała jubileusz 35-lecia. Ta grupa AM jest naj-
starszą na terenie obecnej diecezji bielsko-żywieckiej. Wcze-
śniej nasza parafia należała do diecezji katowickiej. Uroczy-
stościom przewodniczył ks. Dyrektor Jerzy Basaj. Wygłaszał 
homilię na temat Cudownego Medalika i Apostolatu Maryjne-
go zarówno w naszym kościele parafialnym jak i na Mszach 
Świętych w kościele znajdującym się na terenie parafii pw. 
Znalezienia Krzyża Świętego. Parafia ta od kilku lat – po odej-
ściu dotychczasowego ks. proboszcza na emeryturę, jest pod 
opieką ks. proboszcza Kanonika Witolda Grzomby. Parafianie 
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z uwagą słuchali pięknych i głębokich homilii, z wdzięcznością 
przyjmowali Cudowne Medaliki. 
 Wieczorem członkowie Apostolatu Maryjnego oraz sym-
patycy uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze, a także o rozwój dzieła Apostolatu 
Maryjnego. Bożemu Miłosierdziu powierzyliśmy zmarłych 
członków Apostolatu Maryjnego. Po Mszy św. jako pierwsza 
przewodnicząca parafialnej wspólnoty Apostolatu Maryjnego 
wyraziłam wdzięczność Księdzu Dyrektorowi za przewodni-
czenie naszej uroczystości, za zaangażowanie i trud wkładany 
w szerzenie dzieła Apostolatu Maryjnego w naszym kraju. 
 Podziękowania skierowałam również do proboszcza ks. kan. 
Witolda Grzomby oraz ks. opiekuna Dariusza Byrskiego, który 
od sześciu lat formuje naszą parafialną wspólnotę. Wyraziłam 
nasza wdzięczność ks. Wojciechowi Tyczyńskiemu, który od 
wielu lat przebywa na terenie naszej parafii jako emeryt i przy-
lgnął do naszej Maryjnej Wspólnoty. Słowa podziękowania 
należały się również pozostałym kapłanom posługującym 
w parafii, bowiem Apostołowie Maryjni swoją podstawową 
formację kształtują w ramach codziennej posługi duszpaster-
skiej, głębokiej i regularnej. 
 Podziękowałam także Apostołom Maryjnym za trud i za-
angażowanie  na  przestrzeni  35  lat  w  posługę w  parafii.  Te  
formy  zostały  opisane  w  naszym  „Biuletynie”  nr  64,  we  
wspomnieniu o ks. Prałacie Alojzym Zubrze, który przez ok. 
30 lat był opiekunem parafialnej wspólnoty a następnie die-
cezjalnym Opiekunem Duchowym. Niestety nie mógł prze-
żywać z nami uroczystości jubileuszowej ze względu na ob-
ostrzenia covidowe. Miesiąc później odszedł do wieczności. 
 Z wdzięcznością wspominamy Jego trud i zaangażowanie 
w regularnym formowaniu wspólnoty parafialnej oraz w sze-
rzeniu dzieła Apostolatu Maryjnego w diecezji i troskę o jego 
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rozwój  i  wzrost  duchowy.  Ks.  Dyrektor  wyraził wdzięczność 
kapłanom i członkom Apostolatu Maryjnego za poświęcenie 
i trud wkładany w wielorakie formy apostolskiej posługi. Ob-
darował nas pamiątkami i dyplomami zawierającymi podzię-
kowania i życzenia z racji przeżywanego Jubileuszu. Spotka-
nie  ubogaciła  nam  członkini  wspólnoty  bł.  Edmunda  Boja-
nowskiego Łucja Rauer akompaniamentem muzycznym na 
akordeonie. Z radością oddawaliśmy cześć Matce Najświęt-
szej śpiewem pieśni Maryjnych a wraz z Niepokalaną dzięko-
waliśmy Panu Bogu za Jej dzieło w naszej parafii, diecezji 
i Ojczyźnie. Obecnie nasza wspólnota składa się z 34 człon-
ków, w tym dwie osoby przebywają w domach opieki oraz 
trzech sympatyków. Funkcję przewodniczącej po apostołce 
Marii Bogusz przejęła apostołka Maria Kisiała. Jednocześnie 
posługuje ona w Apostolacie Maryjnym jako zastępca mode-
ratora diecezjalnego oraz moderator okręgowa w Okręgu 
Skoczowskim. Wspierają ją we wspólnocie parafialnej dwie 
zastępczynie: Marta Grzybek i Danuta Molga. 
 Poprzednia przewodnicząca Maria Bogusz przez wiele lat 
włączała się w proces zakładania nowych wspólnot Aposto-
latu Maryjnego w diecezji jako zastępca moderatora diece-
zjalnego ds. szerzenia dzieła Apostolatu Maryjnego. 
 Niektóre osoby z naszej wspólnoty regularnie uczestniczy-
ły w spotkaniach prowadzonych przez ks. Dyrektora Teofila 
Herrmanna  CM.  Były  to  dni  skupienia  organizowane  na  te-
renie diecezji katowickiej, także rekolekcje w Częstochowie 
oraz dni formacyjne w Kaniach pod Warszawą. Wielokrotnie 
bywaliśmy też w Domu Niepokalanej przy ul. Radnej. Ks. Dy-
rektor przygotowywał nas w ten sposób do szerzenia dzieła 
Apostolatu Maryjnego w naszej diecezji. 
 Pierwsza grupa Apostolatu została uroczyście przyjęta do 
Apostolatu Maryjnego na Jasnej Górze w 1985 r. w czasie ob-
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chodów 5.  rocznicy  AM w naszym kraju.  Ze względu na obo-
strzenia covidowe, nie mogliśmy spotkać się w sali przy poczę-
stunku z racji przeżywanego Jubileuszu 35-lecia. Spotkaliśmy 
się przy  stole  we wspólnocie  regularnie  dwa razy w roku:  na 
spotkaniach z okazji przezywania Rocznicy Objawień oraz na 
spotkaniu opłatkowym, wspólnie z członkami innych wspól-
not: Koła Radia Maryja, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
i Grupy Biblijnej. Wielką radością napełniła nas możliwość 
uczestniczenia w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasnej Górze – 
z naszej diecezji udało się na nią pięć autokarów. To pielgrzy-
mowanie w drodze jest okazją do przybliżenia treści dotyczą-
cych Cudownego Medalika i Apostolatu Maryjnego, gdyż wielu 
pielgrzymów to parafianie, których zapraszamy co roku, by 
udawali się wraz z nami do Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. 
 Apostołowie Maryjni chętnie angażują się w tą ewangeliza-
cję w drodze, dając świadectwo o swojej posłudze w dziele 
Matki Bożej. Cenię sobie również włączanie się Apostołów Ma-
ryjnych z różnych parafii w zakładanie nowych grup w diecezji. 
Czynimy to od ponad 25 lat – zawsze wspólnotowo, dojeżdża-
jąc na comiesięczne spotkania – do momentu usamodzielnie-
nia się nowych Grup Parafialnych Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika. Kiedy spotykamy się na rekolekcjach i dniach sku-
pienia w Pogórzu czy też na pielgrzymkach jesteśmy już sobie 
bliscy przez to wcześniejsze formacyjne poznawanie. Pragnę 
więc na końcu podziękować wszystkim kapłanom oraz Aposto-
łom Maryjnym zarówno z naszej parafii jak i z diecezji, którzy 
włączają się w to apostolskie wezwanie. 

Urszula Raszka, moderator w diec. bielsko-żywieckiej 
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V Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ V 
 

 Wspólnota Apostolatu Maryjnego przy parafii pw. Matki 
Bożej Bolesnej w Gdańsku z głębokim bólem pożegnała 
Apostołki, które powołał do siebie Pan: 
 Dnia 8 grudnia 2020 roku Śp. Helenę Kujaszewską 
wielką Czcicielkę Niepokalanej, przewodniczącą w latach 
2006-2013. Osobę niezwykle oddaną Kościołowi i bliźnim, 
która całym sercem i zaangażowaniem okazywała miłość do 
Jezusa i Jego Matki.  
 Dnia 16 listopada 2020 roku Śp. Annę Sonnecką, która 
była osobą silnej wiary. Wyróżniała się miłością do Niepoka-
lanej i ogromną życzliwością do ludzi. Z uśmiechem oraz 
ofiarnością odwiedzała chorych i potrzebujących mówiono 
o Niej „Anioł dobroci”. Żyła pięknie i długo, prawie 100 lat. 
 Dnia 30 października 2020 roku Śp. Danielę Borowską 
wrażliwą Apostołkę, radosną i zawsze gotową do niesienia 
pomocy,  której  udzielała  z  życzliwym  uśmiechem.  Wierną 
Czcicielkę Jezusa Eucharystycznego i Niepokalanej. 

przew. Danuta Karczewska 
 
 
 Wspólnota Stowarzyszenia Apostolatu Maryjnego w para-
fii św. Dominika w Nysie w dniu 30 lipca 2020 roku w wieku 
80 lat pożegnała przewodniczącą Apostolatu Maryjnego 
Śp. Annę Rybę. Śp. Anna przez 18 lat prowadziła spotkania 
Apostolatu w wielkim zaangażowaniu i oddaniu się Maryi, 
zawsze była obecna na każdym dniu skupienia i spotkaniach 
stowarzyszenia. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła wśród 
swojej najbliższej rodziny. 
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 Odeszła do wieczności, aby tam wstawiać się za nami na-
leżącymi do grupy Apostolatu Maryjnego. 
 
 
 Dnia 20 lutego 2021 roku w wieku 79 lat zmarła przewod-
nicząca Apostolatu Maryjnego z Otmuchowa Śp. Helena 
Klak, która poruszając się na wózku inwalidzkim była czyn-
ną i oddaną apostołką w swojej parafii. Pomimo wieku 
i choroby brała czynny udział w codziennych adoracjach 
Najświętszego Sakramentu. Przed Mszą Świętą przez cały 
tydzień prowadziła różaniec lub Koronkę do Bożego Miło-
sierdzia. Zmarła w trudnym okresie pandemii na tę chorobę 
więc nie wszyscy mogliśmy brać udział w uroczystości po-
grzebowej. Przed śmiercią poprosiła księdza i skorzystała 
z Sakramentów Świętych.  
 Jesteśmy wdzięczni Bogu za nasze przewodniczące Śp. Apo-
stołki, za ich trud, świadectwo wiary miłości do Maryi i jej syna 
Jezusa Chrystusa. Odpoczywajcie w pokoju, w wiecznej świa-
tłości, a my będziemy o Was pamiętać w modlitwie. 
 

 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
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O OGŁOSZENIA i INFORMACJE O 
 

 Październik to miesiąc naszej nieustającej modlitwy ró-
żańcowej w intencjach Ojczyzny i rodzin. Może nie wszyscy 
będziemy mogli w ziąć udział w nabożeństwach różańco-
wych, wielu bowiem wśród nas jest chorych. Dla tych, którzy 
pozostają w swoich domach, ale i dla tych, którzy poprowa-
dzą wspólnotową modlitwę, zamieszczamy poniżej propozy-
cję rozważań Radosnych Tajemnic Różańca Świętego. 

 
„MARYJA PRZEWODNICZKĄ KU EUCHARYSTII”  

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE 
 

 Wstęp: Niepokalana Maryjo, Matko Boża, przychodzimy 
dzisiaj do Ciebie jako rodzina Apostolatu Maryjnego Stowa-
rzyszenia Cudownego Medalika. Przynosimy Ci nasze bóle 
i niepokoje po czasie pandemii oraz nasze nadzieje. Poleca-
my Ci wszystkich naszych bliskich, którzy już odeszli do Do-
mu Ojca. Zawierzamy Ci każdą z nas i  każdego z nas: tych, 
którzy  są już związani  z  Apostolatem  Maryjnym,  noszą ze  
czcią Cudowny Medalik, znak Twojej opieki i tych, który 
jeszcze się na to nie zdecydowali. Prowadź nas, Matko, 
strzeż od złego i otaczaj płaszczem Swojej macierzyńskiej 
opieki. Pomóż nam poznać Eucharystię, docenić dar, jaki 
nam pozostawił Jezus Chrystus. Toruj nam szlak do Boga 
Ojca, wzmacniaj wiarę i ucz dojrzałej religijności, kształtują-
cej cnoty Apostoła Maryjnego: pokorę, prostotę, skromność, 
pobożność, radość serca.  
 

Wierzę w Boga (1 x), Ojcze nasz (1 x),  
Zdrowaś Maryjo (3 x), Chwała Ojcu (1 x). 
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Część I. RADOSNA 
 
 Tajemnica 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. 
Maryjo, jak podaje Święty Łukasz, podczas spotkania z Anio-
łem Gabrielem usłyszałaś słowa: „Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego Święte, które 
się narodzi, będzie zwane Synem Bożym”. Mimo tego, że nie 
wiedziałaś, co cię czeka, zaufałaś Bogu. Nie zastanawiałaś 
się, czy to się opłaca, nie robiłaś bilansu zysków i strat, po 
prostu uwierzyłaś. Dziękuję Ci, Matko, za ten wzór wiary: 
prostolinijnej, naturalnej, ufnej, szczerej, pozbawionej wyra-
chowania. Dziękuję, że zgodziłaś się począć Syna, który stał 
się moim Bogiem: Dzieciątkiem, które ciągle rodzi się w mo-
im sercu, a także Chrystusem, który zaprasza mnie do Eu-
charystii, przyjacielem, który ociera łzy w chwilach cierpie-
nia.  To  Twoje:  „FIAT”  –  MATKO,  sprawiło,  że  po  kolejnych  
upadkach ciągle się podnoszę, ciągle mam odwagę i siłę, 
aby powstawać i szukać zagubionego sensu życia.   

Ojcze nasz (1 x), Zdrowaś Maryjo (10 x) 
 
Tajemnica 2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety. Maryjo, gdy no-
siłaś pod sercem Swoje Dziecko, nie myślałaś o prawach, 
jakie Ci przysługują. Nie zastanawiałaś się nad tym, czy 
masz jakieś przywileje jako kobieta w stanie błogosławio-
nym. Nie manifestowałaś swojej wolności i prawa wyboru 
losu swojej ciąży. Nie demonstrowałaś praw swojego ciała. 
Nie  myślałaś o  sobie.  Wybrałaś się w  podróż w  góry,  aby  
odwiedzić swoją krewną Elżbietę. Nie zwracałaś uwagi na 
trudy i niewygody. Gdy Elżbieta usłyszała Twoje pozdrowie-
nie, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, „a Duch Święty na-
pełnił Elżbietę”. Maryjo, Ty byłaś w nieustannej łączności 
z Duchem Świętym. Twoje Słowo uświęciło Elżbietę i wyzwo-
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liło reakcję dzieciątka – Jana Chrzciciela – w okresie prenatal-
nym. Widać tutaj, Maryjo, jak błogosławisz matkom oczeku-
jącym potomstwa, widać, jaką radość wnosisz w ich życie, 
jeżeli Ci zaufają. Dziękuję Ci Matko za swoje macierzyństwo: 
realne i duchowe, za radość, jaką wniosło ono w moje życie, 
za nadzieje, jakie we mnie budzi i za łzy, jakie mi ocierasz.  

Ojcze nasz (1 x), Zdrowaś Maryjo (10 x) 
 
Tajemnica 3. Narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, rodząc Jezusa 
w stajence i kładąc go na sianie, całkowicie wypełniłaś wolę 
Boga. Jakże musiało Ci być przykro, gdy nie było dla Ciebie 
i  Józefa  miejsca  w  gospodzie…  Ileż bólu  i  upokorzenia  mu-
siałaś znosić, ile niepokoju – tak po ludzku – musiałaś od-
czuwać, a jednak nie buntowałaś się. Ileż zdziwienia musiał 
wywołać u  Ciebie  pokłon  pasterzy,  a  potem  pokłon  Trzech  
Króli… Wszystkie te sprawy zachowywałaś i rozważałaś 
w swoim sercu. Podziwiam Cię, Matko, za hart ducha, silę 
woli, niezłomne macierzyństwo, pokorę i skromność. Mimo 
bardzo trudnej sytuacji nie wypowiedziałaś ani jednego 
zbędnego słowa. Jesteś dla mnie mistrzynią dyplomacji 
i wzorem taktu. Uczysz mnie, jak należy znosić trudy losu. 
Maryjo, pragnę iść przez życie Twoją drogą…  

Ojcze nasz (1 x), Zdrowaś Maryjo (10 x) 
 
Tajemnica 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo! 
Gdy upłynęły dni według prawa Mojżeszowego, razem z Jó-
zefem zaniosłaś swoje dziecko do świątyni, aby przedstawić 
Je Panu. Zgodnie z prawem jerozolimskim każde pierworod-
ne dziecko płci męskiej należało poświęcić Bogu. Gdy się 
wypełniło wszystko według Prawa Pańskiego, wróciłaś z Jó-
zefem do Galilei, do miasta Nazaret. Jezus rósł, napełniał się 
mądrością i łaską Bożą. Starałaś się Go wychować najlepiej 
jak umiałaś. Bóg obdarzył Cię szczególnymi łaskami. Dziś 
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Twój Syn, Maryjo jest obecny w Najświętszym Sakramencie. 
Przychodzi do mnie podczas Mszy Świętej. Porządkuje moje 
myśli. Uczy mnie właściwej hierarchii wartości. Nadaje sens 
mojemu  życiu.  Uwielbiam  Cię,  Synu  Maryi,  który  Swoją 
Krwią obmywasz moje rany, delikatnie ocierasz moje łzy. 
Twój dotyk działa jak balsam. Odchodzi ból fizyczny i psy-
chiczny. Złe duchy tracą swoją moc, a to, co niemożliwe, sta-
je się możliwe. To Ty, Synu Maryi, podczas Eucharystii poka-
zujesz mi silę prawdziwej miłości, która potrafi wybaczać, 
nawet tym, którzy mnie skrzywdzili, miłości, która nie prze-
chowuje w sercu żadnej urazy.   

Ojcze nasz (1 x), Zdrowaś Maryjo (10 x) 
 
Tajemnica 5.  Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.   Maryjo! 
Gdy Jezus miał 12  lat,  udałaś się razem z nim i  Józefem do 
Jerozolimy na Święto Paschy. Podczas uroczystości nie zau-
ważyłaś, gdy straciłaś dziecko z oczu. Jakże silny musiał być 
Twój niepokój, gdy spostrzegłaś, że Syna nie ma przy Tobie. 
Odnalazłaś go dopiero po trzech dniach. Co wtedy przeży-
wałaś? (…) Ileż musiałaś mieć wiary i zaufania do Boskiej 
Opatrzności, że tak zwyczajnie – po matczynemu – nie wpa-
dłaś w panikę… A potem ze spokojem przyjęłaś słowa Syna: 
„Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinie-
nem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Nawet jeżeli nie 
wszystko zrozumiałaś, to pokornie przechowywałaś słowa 
Syna w swoim sercu. Maryjo, naucz mnie, cierpliwości i wy-
trwałości w poszukiwaniu Twego Syna. Pragnę Go znajdo-
wać nie tylko w kościele, na kartach „Pisma Świętego”, ale 
i w domu, w pracy, w życiu codziennym, wśród ludzi, którzy 
potrzebują pomocy. Matko Boga bądź moją przewodniczką 
w drodze do Chrystusa Eucharystycznego.   

Ojcze nasz (1 x), Zdrowaś Maryjo (10 x) 
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PROŚBA RADY KRAJOWEJ 
 
 Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich przewodni-
czących parafialnych grup AMM, aby zapoznali się z rejona-
mi,  wyznaczonymi  przez  organizatorów  „NOWENNY  200”,  
której inauguracja odbędzie się 27 listopada 2021 r. w trzech 
głównych ośrodkach:  

1. SANKTUARIUM W ZAKOPANEM-OLCZA 
2. WARSZAWA KAPLICA NA UL. RADNEJ 14  
3. BYDGOSZCZ BAZYLIKA 

 Rejony zaznaczone na 
mapce, którą zamiesz-
czamy poniżej, zgodne są 
z granicami Prowincji Zgro- 
madzenia Sióstr Miłosier-
dzia, do których przydzie-
lone zostały także koordy-
natorki spośród modera-
torów AMM:  
 1. Prowincja krakow-
ska: Renata Piosek czło-
nek Rady Krajowej.  
 2. Prowincja warszaw-
ska: Małgorzata Daszczy- 
szak moderator krajowy.  

 3. Prowincja chełmińsko-poznańska: Ewa Pluskota mode-
rator diecezji włocławskiej.  
 Koordynatorzy AMM, będą kontaktować się z moderato-
rami diecezjalnymi i z Wami drodzy przewodniczący parafial-
ni, w sprawach organizacyjnych związanych z przebiegiem 
dziewięcioletniej peregrynacji Cudownego Medalika. 
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% UWAGA % 
 

Cena naszego „Biuletynu” wynosi obecnie 4 zł. 
Wpłat należy dokonywać na konto odbiorcy: 

Dyrektor Krajowy AMM 
Numer konta bankowego: 

49 2030 0045 1130 0000 0547 2030  
 W rubryce: tytułem, należy wpisać kto i  za ile egzempla-
rzy dokonuje wpłaty. Na powyższe konto można także prze-
kazywać dobrowolne składki i ofiary na cele statutowe Apo-
stolatu Maryjnego. 
 

iCENNIK NA 2021 ROK 
 
UWAGA! ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI I WSZYSTKIE PUBLIKACJE  
PROSIMY ZGŁASZAĆ Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM  
DO CENTRUM AMM W WARSZAWIE: 
 ks. Jerzy Basaj CM – e-mail: vivaldi7@onet.eu 
   – tel. kom. 601 472 764  
Ks. W. Rakocy CM, Św. Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik  – 15,00 zł 
Dar z Nieba. Życie św. Katarzyny Labouré. Historia objawień  
 Cudownego Medalika (komiks) – 5,00 zł 
Wybór świadectw nadzwyczajnych łask otrzymanych  
 przez pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika – 15 zł 
Podręcznik AMM (trzy tomy A,B,C), w oprawie twardej – 50 zł  
Statut AMM – 2 zł 
Kwartalnik – „Biuletyn” AMM – 4,0 zł  
Kalendarz Apostolatu Maryjnego na 2022 rok – 5,0 zł  
Refleksje na miesiąc maj  – 5 zł  
Nowe Rozważania Na Miesiąc Maj – 8 zł  
Modlitewnik „Stawajcie się coraz doskonalszymi” – 12 zł  
Różaniec biblijny i wynagradzający – 5 zł  
Jak Ci, Maryjo, dziękować? – modlitewnik – 5 zł 
Nowenna  – 2 zł  
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  CENY MEDALIKÓW 
Medaliki aluminiowe małe  – 30 groszy 
Medaliki srebrne  – 10 zł 
Medaliki zatapiane („łezka”) mały  – 2 zł 
Medaliki zatapiane (łezka) duży  – 10 zł 
Medalik aluminiowy duży (wysokość 3,5 cm) – 2 zł 
Medalik aluminiowy (Brelok) – 3 zł 
 FOLDERY  
ABC Cudownego Medalika  – 30 groszy 
Noście Cudowny Medalik (dla księży)  – 80 groszy 
Stowarzyszenie Cudownego Medalika  – 40 groszy 
Pamiątka przyjęcia Cudownego Medalika – 20 groszy 
Modlitwa dzieci za dzieci – 15 groszy 
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Wszystko z Niepokalaną! 
 

 
 
 
 

Na pierwszej stronie okładki: 
Monstrancja Fatimska na Jasnej Górze  
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