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Drodzy członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej, 
 

 
 

 
 W tym szczególnym dniu 182 rocznicy pierwszego 
objawienia się Dziewicy Maryi św. Katarzynie Laboure, w dniu 
który jest również początkiem przygody Stowarzyszenia 
Młodzieży Maryjnej, przyjmijcie serdeczne i braterskie pozdro-
wienia ! 
 

 W tym roku, w szczególny sposób myślę o św. Katarzy-
nie, powiernicy Niepokalanej. Niesamowitym jest uświadomienie 
sobie, że wydawała się ona być kimś, kto nie ma światu nic do 
powiedzienia, żyjąc w milczeniu i ufności. Tymczasem jej życie,  
w służbie Orędzia Cudownego Medalika, przyczyniło się do 
przemiany wielu, w tym także i nas. Odegrała ono wielką rolę, 
byśmy dziś mogli być członkami Stowarzyszenia i w nim służyć 
Chrystusowi w najuboższych. Wiemy, że ten przywilej widzenia  

i rozmawiania z Dziewicą Maryją niczego nie zmienił; pomógł jej raczej być jeszcze 
wierniejszą obietnicy uczynionej w dzieciństwie: „Teraz, Ty bądź moją Matką”. 

 
 Proste życie Katarzyny przeżyte w sposób nadzwyczajny, wzywa nas do 
postawienia sobie pytań. Przypatrzmy się uważnie trzem aspektom jej życia. Najpierw, jej 
wierność na co dzień, prawdziwy sekret świętości. Pan chce, byśmy byli wierni w małych 
rzeczach. Myślę, że dziś odkrycie świętego i uświęcającego charakteru małych codziennych 
rzeczy, może nas przemienić: dobre wypełnienie obowiązku  naszego stanu (studia, praca, 
itd.); przeżywanie wszystkich naszych relacji osobistych w świetle Ewangelii, pozostając 
wiernymi naszym wartościom; każdego dnia podejmując nasze drobne decyzje mieć na  
uwadze sprawę Królestwa Bożego i budowanie świata bardziej sprawiedliwego w odniesie-
niu do ludzi i do ziemi, żyjąc tu z oczyma zwróconymi ku naszej wieczenj ojczyźnie. Po 
drugie, jej ufność w moc modlitwy. W swoich autobiograficznych notatkach napisała, że 
gdy słucha w Zgromadzeniu instrukcji na temat świętych i Dziewicy Maryi to: „wywołuje to 
we mnie wielkie pragnienie ujrzenia Najświętszej Dziewicy; myślałam, że mi wyjedna tę 
łaskę. Pragnienie to było tak wielkie, że byłam przekonana, iż zobaczę Ją wspaniałą w całej 
Jej piękności. Żyłam tą nadzieją”. Inne zapiski wspominają o jej modlitwie do św. Wincen-
tego, polecając innych i samą siebie. Modlitwa jako miejsce spotkania serca z sercem Pana 
i z Jego przyjaciółmi, była istotnym elementem dnia św. Katarzyny; modlitwa osadzona na 
zaufaniu, zanoszona z nadzieją i pewnością bycia słuchaną, modlitwa przeżywana w ścisłej 
łączności z pogłębioną lekturą Słowa Bożego i z przeżytymi wydarzeniami. Dziś nadal 
modlitwa jest niezbędna, by żyć wiernie każdego dnia, wypełniając swoją własną misję. 
Uderzający jest widok tego, jak społeczne sieci komunikacji są coraz bardziej 
wykorzystywane jako środki apostolstwa, modlitwy i wzajemnego wsparcia, nawet jeśli nie 
wolno nam ignorować ryzyka uzależnienia się od tych mediów i zredukowania modlitwy do 
petycji. W ostatnim roku możliwość korzystania z Facebooka dała mi okazję refleksji na 
temat świętych obcowania. W rzeczywistości, dzięki temu środkowi, wzajemne wsparcie, 
jakie sobie dajemy poprzez modlitwę, słowa i/lub wymianę zdjęć, stało się bardziej 
konkretne. Równocześnie, łatwo jest zauważyć, że dusza, która się wznosi uświęca innych, 
podczas gdy ta, która upada (poprzez nieodpowiednie obrazy lub słowa) osłabia innych. 
Nigdy o tym nie zapominajcie przy korzystaniu ze środków komunikacji. Niech św. Katarzy-
na, jako wzór świętości opartej na modlitwie, prostocie i wierności w życiu codziennym, 
wciąż nas inspiruje. Jest to moje życzenie dla każdego z Was 
 

 Trzecim inspirującym nas aspektem życia św. Katarzyny jest jej wytrwałość. Ani 
opór spowiednika, ani inne trudności nie przeszkodziły jej w pójściu aż do zrealizowania 
tego, co było jej zadaniem. Takie postawy pomogły jej żyć w pełni powołaniem Siostry 
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Miłosierdzia, uzyskać pozwolenie na wybicie medalika i być świadkiem powstania pierwszej 
grupy Dzieci Maryi. Dziś, taka sama wytrwałość powinna charakteryzować działalność 
naszego Stowarzyszenia. Nasze grupy, nasze Rady, nasi członkowie mogą przechodzić 
różne kryzysy, jednak powinno nas zachęcać przekonanie, że to co robimy nie jest naszym 
projektem, lecz pragnieniem naszej Matki i to Ona trzyma w swoich rękach stery 
Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej. Jesteśmy jedynie sługami Jej pragnienia, uczniami 
Mistrza razem z Nią, zależnymi od ubogich. 
  Powinniśmy zachować tę wytrwałość na drodze kontynuo-
wania naszej Międzynarodowej Kampanii Samofinansowania. Od 8 
grudnia 2011, daty jej uruchomienia, do 15 czerwca 2012, zebraliśmy 
25715 euro i 26322 dolarów. Większa część pochodzi od 
ofiarodawców, którzy są członkami Rodziny Wincentyńskiej. Nie 
zapominajmy jednak, że kampania ta jest naszą kampanią i że 
powinna ona być przede wszystkim owocem naszych wysiłków. 
Dlatego właśnie pragnę Wam przypomnieć, że pewna fundacja jest 
gotowa ofiarować nam 25 000 dolarów, jeśli członkowie, grupy i Rady 
Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej zbiorą taką samą sumę do 
czerwca 2013 roku. Dotychczas sami zebraliśmy 1778 euro, zatem 
jeszcze nam daleko do celu wyznaczonego przez fundację. Mam 
nadzieję, że w najbliższych miesiącach wszystkie kraje zaangażują 
się do wpłacenia swoich składek rocznych na konto 2012 roku (suma 
ta będzie częścią kampanii) i prześlą do Sekretariatu inne wpłaty na 
rzecz kampanii. Możemy to zrobić i jestem pewna, że w moim liście 
na przyszły rok będę mogła podzielić się z Wami dobrymi wiadomo-
ściami na ten temat. 

 
 W czasie, gdy w tym roku obchodzimy rocznicę powstania 
Stowarzyszenia, wiele przedstawicieli JMV Ameryki Łacińskiej zebrało się 
w Quito (Ekwador) na EMLA, Spotkanie-Misja, które ma bardzo ważne 
znaczenie dla JMV tegoż kontynentu. Polecam ich Waszym modlitwom. 
Kolejny raz, za JMV, będą w tym dniu zanoszone modlitwy na rue du 
Bac. Pełni ufności w macierzyńską obecność Maryi przy nas, 
kontynuujmy naszą drogę ku świętości indywidualnie i jako wspólnoty. 
Niech 18 lipca tego roku będzie dla nas nowym początkiem, niech nas 
zachowa wiernymi temu kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani. 
 

 

Radosnej Rocznicy JMV! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yasmine Cajuste, 
MIĘDZYNARODOWA PRZEWODNICZĄCA JMV 

 


