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Kochani!Zmiany nigdy nie są proste. Przyzwyczajeni dopewnych utartych schematów czujemy siębezpieczni. Jednak nadszedł czas gdy nasza„Niepokalana” musi przejść przez tentrudny etap. A my jako czytelnicy musimyodkryć na nowo nasze czasopismo. To pierwszy numer, który został stwo-rzony przez pełen skład redaktorski. Z lękiemoddajemy w wasze ręce nasze dzieło. Poczy-nając od grafiki, nazw działów aż do artyku-łów, wszystko przeszło przemianę. Choć niebyło to proste zadanie, mamy nadzieję, że po-dołaliśmy.Liczymy na wasze wsparcie. Wciąż czekamyna nowych redaktorów i dziennikarzy „Niepoka-lanej”. Niesamowite doświadczenie ciężkiej pracynad kolejnym numerem ubogaca nas wewnętrz-nie. Obrany cel jest coraz bliżej, a my doceniamydziałanie we wspólnocie. W tym miejscu chcieli-byśmy również serdecznie podziękować naszympoprzedniczkom – Adzie Zoń i Joli Kamińskiej zaogrom wysiłku, który włożyły w rozwój naszegopisma. Zachęcamy Was  do zapoznania się z najnowszymnumerem. Wierzymy, że nasz entuzjazm będziemożna wyczytać między wierszami. Nadal w „ Niepo-kalanej” prym będzie wiódł św. Wincenty a Paulo oraz Matka Boska. Jednak chcemy Wam ichprzedstawić z innej strony.Zapraszamy do kontaktu z nami. Bardzo chcemy wiedzieć co myślicie o naszej pracy. Czy to,co stworzyliśmy, Wam się spodobało? Czy coś jeszcze chcecie zmienić? A może coś dodać? Cze-kamy na emaile pod adresem: niepokalana.jmv@wp.pl.
Aleksandra Chmielińska

Redaktor Naczelna
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Kraków, 1 sierpnia 2013r.Cześć Maryi! Witajcie Kochan!Piszę te słowa kilka dni po decyzji Pa-pieża Franciszka o wyborze miasta Kra-kowa na miejsce spotkania Światowych
Dni Młodzieży w 2016 roku. Mam jesz-cze świeżo w pamięci spotkanie młodychw Madrycie gdzie z kilkuosobową dele-gacją mogliśmy brać udział nie tylko wŚwiatowych Dniach Młodzieży, ale rów-nież w spotkaniu Młodzieży Wincentyń-skiej z całego świata. Podziwialiśmyprofesjonalizm, trud i zaangażowanie na-szych braci i sióstr z Hiszpanii, którzyczęsto rezygnując z wakacji włączyli sięw to wielkie dzieło organizacji tych dni. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, żebędziemy w Polsce gospodarzami tego wyda-rzenia i będziemy mogli zaprosić młodychludzi z całego świata, aby właśnie u nas, „wnaszym domu” spotkać się razem i podzielićswoją wiarą w Jezusa i pobożnością Maryjną.Cieszę się podwójnie ponieważ wreszcienasza polska młodzież zobaczy, że wiara wJezusa jest „trendy” jest „cool” jest czymś zczego można być dumnym. Cieszę się również z tego powodu, żenasza Młodzież Maryjna ujrzy na własneoczy, iż do Stowarzyszenia nie przynależy się

tylko do ostatnich klas gimnazjum, ale że todopiero początek wspaniałej młodzieńczejprzygody, przeżywanej razem z innymi mło-dymi pod znakiem Cudownego Medalika.Skończyły się wakacje, dlatego w tymmiejscu pragnę bardzo serdecznie podzięko-wać wszystkim kapłanom, siostrom Szaryt-kom i z innych wspólnot zakonnych za trudprzygotowania i poprowadzenia rekolekcjiwakacyjnych, które przybierają rozmaitąformę i są skierowane do wszystkich katego-rii wiekowych. Dziękuję Rodzicom za ichwrażliwość w chrześcijańskim wychowywa-niu swoich dzieci. Dziękuję Animatorom, któ-rzy swoją posługą wspierali prowadzących wodpowiedzialnym dziele formacji chrześci-jańskiej. Dziękuję wszystkim uczestnikomspośród dzieci i młodzieży i mam głęboką na-dzieję, że ten czas zaowocuje kiedyś ich pięk-nym i szlachetnym życiem.Miesiąc wrzesień to pamięć o wyjątko-wym człowieku św. Wincentym a Paulo,który w pocie czoła i trudzie rąk przekonujenas, że „serce jest bogatsze, gdy bije dla in-
nych, a zwłaszcza dla ubogich”. W tym rokuwiary pracujemy nad tym, aby nasza wiarabyła mocna i abyśmy tę wiarę zanosili tym,którzy jej nie mają albo ją stracili.

S E R C E   J E S T
B O G AT S Z E
GdY BiJE dlA iNNYCh
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Cześć Maryi! Moi Drodzy, witam Was bar-dzo serdecznie po wakacjach!Mam nadzieję, że dla wszyst-kich był to czas odpoczynku,ale również szkoły… Tak,szkoły - szkoły kontaktu zPanem Bogiem i ludźmi. Napewno wielu z Was wzięłoudział w wakacyjnych wyjaz-dach i rekolekcjach. Liczymyna relacje z tych przeżyć!Zapewne każdy z Was jużwie, że kolejne Światowe Dni Młodzieży od-będą się w naszym ukochanym Krakowie w2016 roku. Przed nami mnóstwo przygoto-wań, ale i tyle samo radości z racji tego wy-darzenia. Już dziś zachęcam Was bardzoserdecznie do włączenia się w organizacjętego spotkania oraz zachęcam do modlitwyw tej intencji. Jeśli o spotkaniach mowa - zapraszamWas serdecznie na spotkanie Opiekunów i 

A n i m a t o r ó wWincentyńskiejMłodzieży Ma-ryjnej, które od-będzie się w dn.25-27.10.2013r.tradycyjnie już, ustóp naszejMamy i Przewod-niczki, w Często-chowie.We wrześniuwspominamy św.Wincentego aPaulo. Człowieka,który służył przezcałe życie ubogim ipotrzebującym. Może to nie przypadek, żewłaśnie we wrześniu „restrukturyzujemy”trochę nasze wspólnoty? Na pewno grupy po-większyły się o nowych członków (serdecz-nie Was witam:). Zachęcam Was do tego, abyw tym czasie zmian znaleźć czas na służbędrugiemu człowiekowi. Sami widzicie, że po-trzeby są duże, my jesteśmy młodzi i pełni za-pału, więc do dzieła! Bądźmy jeszcze bardziejwincentyńscy! 

Miesiąc październik jest  miesiącemróżańca. Kiedyś pisałem o grupach ró-żańcowych w każdej wspólnocie ipragnę teraz zapytać na łamach na-szego czasopisma w jakiej są one kon-dycji, czy jesteśmy wierni przynajmniejjednej dziesiątce różańca codziennie?Ofiarujmy Maryi naszą codzienność,a Ona nasza Matka za przyczyną Jezusabędzie nam hojnie wypraszała łaski,aby każdy dzień był przez nas przeżytyjak najlepiej. Czego Wam i sobie życzę.Szczęść Boże.
ks. Jacek Kuzielks. Jacek Kuziel

Dyrektor KrajowyDyrektor Krajowy
WMM w PolsceWMM w Polsce

WMM
WiElKA MOC 

MiŁOSiERdZiA
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Pewna mądra siostra szarytkapowiedziała kiedyś, że jej marze-niem jest, aby każda grupa miałaswojego jednego ubogiego, o któ-rego będzie dbać. Od tamtej porystało się to również moim marze-niem. Są wśród nas ludzie z do-świadczeniem w takiej pracy -Siostry, Księża, osoby świeckie - ci,którzy po prostu pracowali już z na-szymi braćmi. Mam do Wasogromną prośbę - pomóżcie tym, którzy zaczynają. Przygotujcie ich, dodajcie otuchy, podzielciesię swoimi przeżyciami :) Kończąc już, polecam Waszej modlitwie cały Zarząd WMM. W dn. 4-5.10.2013 spotykamysię w Warszawie na obradach. Podczas tych spotkań zawsze jesteście obecni w naszych modlit-wach i pamięci, tym razem na pewno nie będzie inaczej.Życzę Wam dużo radości i światła Ducha Świętego na ten nowy, rozpoczynający się rokszkolny i akademicki. Do Jezusa, z Maryją! 
Aleksandra Żołyńska

Przewodnicząca WMM w Polsce
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WiNCENTY A PAUlO
„Cóż mamy czynić? Objąć serca wszystkich ludzi. Czynić to, co uczynił

Syn Boży, gdy przyniósł ogień na ziemię, aby rozpalić miłość. Czy możemy
pragnąć czegoś innego, niż aby ta miłość płonęła i zapalała wszystkich?”

Niewiele jest tak barwnych i urzekających postaci jak św. Wincenty a
Paulo. Jego życie od początku aż do ostatniego dnia pełne było niesamowi-
tych wydarzeń. Swoją wielką wiarą i zapałem potrafił inspirować ludzi wokół
siebie i wydobywać z nich dobro i piękno. 27 września obchodzimy wspo-
mnienie tego niezwykłego człowieka. Z tej okazji zapraszamy Was, aby na
nowo przyjrzeć się jego życiu i duchowości.
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A PAULO
S Ł O W O O.G R E G O R E G O N A ś W i ę TO N A S Z E G O PAT R O N A

Winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na
Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. (por. Hbr 12,1-2)Rzym, 10 czerwca, 2013
Bracia i siostry, co roku w okresie uroczystości św. Wincentego a Paulo rozważamy

temat, który pozwoli nam pogłębić naszą duchowość i wzmocnić nasze oddanie się Ubo-
gim. W tym roku zechciejmy rozważyć temat wiary, centralny motyw naszej tożsamości
chrześcijańskiej.W związku z obchodami pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, Papież BenedyktXVI wezwał wszystkich nas do świętowania Roku Wiary. W swoim Liście Apostolskim Porta Fidei PapieżBenedykt pisze, że jest to czas, aby wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia,
ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie — pełnię życia.W całej historii Kościoła chrześcijanie byli wzywani do pogłębienia swojej wiedzy na szczególne tematy,które wszystkie są istotne i niezbędne dla wiary. Jednak tym razem nasze zgromadzenie jest bardzo ważneponieważ jesteśmy wezwani do refleksji nad tym, co stanowi centralny punkt naszych relacji z Bogiem, amianowicie nad tematem wiary.Świętowanie roku wiary wymaga, abyśmy jako chrześcijanie celebrowali Jezusa Chrystusa jako cen-trum i kulminację naszej wiary. W liście do Hebrajczyków słyszymy, że winniśmy wytrwale biec w wyzna-
czonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. (por. Hbr12,1-2). Jezus jest fundamentem naszej wiary i jednocześnie jej treścią. Jako człowiek  jest również wzoremwierzącego. Jest przywódcą, ponieważ zainicjował nowy sposób wiary w Boga. Jest perfekcjonistą, ponie-waż żył pełnią wiary. Jezus jest prawdziwie człowiekiem, ponieważ jest prawdziwie wierzącym i jak uczynas List do Rzymian poprzez swoją wiarę mówi nam, że jesteśmy zbawieni (por. Rz 3:21-26).W całej historii Kościoła jest wiele ludzi, którzy wędrowali z Jezusem w rezultacie czego stali się dlanas wzorami. Jednym z nich jest Maryja, nasza Matka. Ewangelie podkreślają wiarę Maryi, gdyż jest po-wiedziane: błogosławieni, którzy uwierzyli (Łk 1,45).Duchowość Wincentyńska skupia się na Jezusie. Wincentianie to mężczyźni i kobiety, którzy pytają:co w tej sytuacji uczyniłby Jezus? Dlatego, w odniesieniu do tego motywu wiary, powinniśmy zapytać: jakJezus żył swoją wiarą? Widzimy, że Jezus bezwarunkowo oddał swoje życie Bogu, temu, którego nazywał„Ojcem”. Życie Jezusa było bezwzględnym zaufaniem i oddaniem się w ręce Ojca. Nawet kiedy wielce cier-piał, Jezus pokonał każdą pokusę wyrzeczenia się zaufania i polegania na swoich siłach.Jezus sam jest drogą, liderem, człowiekiem wiary. Dlatego nasza sytuacja jako wierzących wymagaaktu głębokiej ufności. Podobnie jak On, zostaliśmy zaproszeni do tego, aby oddać się w ręce Boże, nawetwtedy, gdy doświadczamy samotności i cierpienia.W całej historii Rodziny Wincentyńskiej wiele postaci dało to świadectwo wiary, a dzisiaj niektóre z 

ŻYCiE  WiNCENTEGO W PiGUŁCE:
1581 - narodziny w wiosce Pouy, we Francji
1600 - przyjęcie kapłaństwa
1605-1607 - przebywanie w niewoli, w Tunisie
1607 - ucieczka z niewoli i podróż do Rzymu
od 1610 - zostaje kapelanem Małgorzaty de Valois, probosz-
czem w Clichy, wychowawcą dzieci p.Gondich

1617 - spowiedź wieśniaka w Gannes, probostwo w Chatillon
1619 - kapelan galer, Misje i bractwa w posiadłościach Gondich
1624 - poznanie Ludwiki de Marillac
1625 - założenie Zgromadzenia Misji
1632 - założenie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
1660, 27 września - śmierć Wincentego w Paryżu
1737 - kanonizacja
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tych osób są czczone jako święci, błogosławienii/lub Słudzy Boży. Te same osoby stały się pun-ktami odniesienia dla naszego życia. Dlatego wrazJezusem Chrystusem jako naszym punktem wyj-ścia zostaliśmy zaproszeni do przeżywania na-szego życia z perspektywy Boga. Jesteśmypowołani do życia w ten sam sposób jak żył Jezus.Św. Wincenty przypomina nam, że wiara oznacza
widzieć w taki sposób w jaki widzi Bóg oraz że
wiara pozwala nam odkryć Chrystusa w Ubogich.Ubodzy są beneficjentami naszej duchowości, aJezus jest środkiem dotarcia do nich, lecz jedynieprzez wiarę w Jezusa odkryć możemy drogę, naktórą mamy wejść.Nie możemy poznać Jezusa nie nawiązując bli-skiej relacji z Ubogimi. Święta Ludwika równieżnam o tym fakcie przypomina, pisząc: bliźni został
mi dany w miejsce Naszego Pana poprzez miłość,
którą zna jego dobroć i którą objawił memu sercu,
chociaż nie jestem zdolna do wyrażenia jej słowami(LM, pisma duchowe, 821 [A.26]).Elżbieta de Robiano (założycielka SłużebnicUbogich z Ghyseghem) mówi: Bóg cię nie zawie-
dzie, jeśli naprawdę oddasz się Bogu i zrobisz to na
zawsze. Nasze oddanie się Bogu nie jest ograni-czone w czasie. Jest to najtrudniejszy wymiarwiary, ponieważ zawsze widzimy przed sobą rze-czy jednorazowe i tymczasowe.Wierność polega na poświęceniu się, wyWierność polega na poświęceniu się, wy--rzeczeniu się siebie, przekazaniu się. Wierrzeczeniu się siebie, przekazaniu się. Wier--ność wymaga również odwagi, aby znieśćność wymaga również odwagi, aby znieśćwszystko dla Bożej miłości, która objawia sięwszystko dla Bożej miłości, która objawia sięw Ubogich.w Ubogich.Ignatia Jorth (założycielka Sióstr MiłoIgnatia Jorth (założycielka Sióstr Miłosier-

dzia św. Wincentego a Paulo w Zagrzebiu) odnosisię do tej idei, kiedy pisze: jesteśmy w służbie Ubo-
gim. Ubodzy są dziećmi Bożymi, a my jesteśmy po-
wołani, aby im służyć, co jest najszlachetniejszym
zadaniem. Jeśli nasza posługa będzie skutkować
brakiem wdzięczności i obelgami to dlatego, że po-
zwolą nam kroczyć znacznie bliżej śladami naszego
Boskiego Nauczyciela. Nie zawsze łatwo jest być
wiernym Bogu. Skutkiem skupienia się na Bogu jest
pewna satysfakcja, ale także związanie się z krzy-
żem, a nie każdy ma ochotę konfrontować się z
krzyżem. Dlatego droga wiary to ścieżka wymaga-
jąca codziennego nawracania się.Wincentianie, dzisiaj, odnowieni przez wiarę,muszą dać coś światu. W niektórych miejscach lu-dzie nie wierzą w nikogo i w nic, a w innych miejs-cach ludzie wierzą  w zbyt wiele. Nasza kreatywnawierność winna być żywym świadectwem wiaryw świecie, który potrzebuje być wzmocniony iuzdrowiony na wiele sposobów. Jesteśmy zapro-szeni, aby żyć wiarą, która jest zdolna przekształ-cić świat. Błogosławiony Fryderyk Ozanampowiedział: Nasza wiara, zawsze młoda zdolna jest
do zaspokojenia potrzeb każdej epoki  i uzdrowienia
ran wszystkich ludzi.Pozwólmy, aby Jezus Chrystus był naszym nau-czycielem i pozwólmy, aby Jezus Chrystus byłdrogą, która prowadzi nas do Ojca. Wierzmy Jezu-sowi Chrystusowi. Podążajmy również Jego śla-dami, które sprawią, że uwierzymy w Bogadami, które sprawią, że uwierzymy w Bogażycia, Boga, który pragnie dać życie tym, któżycia, Boga, który pragnie dać życie tym, któ--rym są Ubodzy.rym są Ubodzy.

Wasz brat w św. Wincentym,Wasz brat w św. Wincentym,
G. Gregory Gay CMG. Gregory Gay CM

Bazylika św. Krzyża w Warszawie
pierwsza siedziba Księży Misjonarzy w Polsce 99



M A R Y J A

N I E P O K A L A N A  4 / 2 0 1 31010

Będąc na początku lipca w ka-
tedrze wileńskiej usłyszałam od
przewodnika: „W kaplicy świę-
tego Kazimierza Jagiellończyka,
jest jeden z kilkunastu wizerun-
ków uśmiechającej się Madonny”.Kilkunastu?! Na świecie?! Jak to?Nie umiem wyobrazić sobie, byMatka Boża nie uśmiechała się, albo robiła totak rzadko za życia. W końcu była „błogosła-wioną między niewiastami”, a błogosławionyoznacza szczęśliwy. Jak najświętsza i najlep-sza z żyjących od zarania dziejów kobietmogła unikać tego drobnego skurczu mięśni?Dlaczego temat uśmiechu był  unikany przezmalarzy i rzeźbiarzy?Wracając z katedry zastanawiałam sięnad tym. Jedynym wytłumaczeniem, jakie misię nasunęło, był fakt, że uśmiech może wy-dawać się niektórym zbyt ludzką emocją.Można by pomyśleć, że nawet jeśli MatkaBoża śmiała się, to na pewno bardzo delikat-nie, po cichu, w duchu,  na pewno nie „ryczącze śmiechu” czy, „płacząc ze śmiechu”, „chi-chocząc” „parskając śmiechem”, „pękając ześmiechu”... Nie, te określenia zupełnie nie pa-sują do Matki Bożej! Co bardziej „pobożni”powinni teraz wpaść w święte oburzenie i zo-baczyć jaki jest ostateczny wydźwięk tego ar-tykułu, by wiedzieć, czy warto czytać dalej -autor jednak zaprasza.Pismo Święte na ten temat nie mówi zbytdużo. Jeśli prześledzimy emocje, które towa-rzyszą Matce Bożej podczas Zwiastowania,Nawiedzenia, tekstów o dzieciństwie Jezusa,wesela w Kanie, Spotkania przy Świątyni Je-rozolimskiej a później Zmartwychwsta-nia i spotkań ze ZmartwychwstałymJezusem możemy znaleźć dowody (patrzMagnificat Łk 1,46-55) i pewne prze-słanki (smutna na weselu?) o radości,jaką przeżywała Maryja na co dzień, orazszczęścia, jakie czerpała z bliskości i mi-łości Boga. Także wspomnienia wizjone-rów z objawień często mówią ouśmiechniętej i pięknej Maryi.

Wróćmy jednak do wizerunków. Badacz,który odezwał się we mnie, postanowił po-szukać i policzyć uśmiechnięte Matki Boże. Ichcę znaleźć chociaż 20 takich Madonn, po-sługując się wszelkimi udogodnieniami XXIwieku. To liczymy!
1. Matka Boża w katedrze 1. Matka Boża w katedrze 
Wileńskiej.Wileńskiej.

UśMiEChNięTE
M A T K i B O Ż E

Historię tego sanktuarium i figury można poz-nać dzięki literaturze, bądź przy pomocy Inter-netu. A warto, bo jest naprawdę ciekawa. Powiemtylko tyle, że jest to piękny, średniowieczny wize-runek Matki Bożej, który ma według podań i le-gend znaczenie dla naszego państwa. A co istotnew naszych rozważaniach - Matka Boża uśmiechasię od ucha do ucha.

2. Matka Boża Łokietkowa2. Matka Boża Łokietkowa
z Wiślicy. z Wiślicy. 
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4,5,6,7,8,9 i 10 - Matka Boża w Leśniowie,
Matka Boża z Banneux, Matka Boża Mucho-
borska (zwana Matką Bożą Dobrego Uśmie-
chu), piękna rzeźba Matki Bożej z Krużlowej,
figurka Matki Bożej Bardzkiej, Uśmiechnięta
Madonna z Inowrocławia, Madonna Brzeska.Po odnalezieniu 10 UśmiechniętychMatek Bożych i patrząc na czas jaki mi to za-jęło, muszę przyznać, że chyba jest trochęracji w tym, co powiedział przewodnik w Wil-nie. Ale szukajmy dalej, może jakiś renesan-sowy malarz postanowił nieco rozchmurzyćoblicze gotyckich Madonn.

12. 12. Święta RodzinaŚwięta Rodzina , , 
Hendrik Golzius Hendrik Golzius to już nie renesans, tylko cykl„Życie Marii”; źródła pisane głoszą,że Matka Boża na tej grafice uśmie-cha się do Małego Jezusa. Czy takjest, nie wiem, nie udało mi się od-naleźć żadnej reprodukcji.13. Madonna w Lubece.14....?!
Stwierdzenie, że  poddaje się, by-łoby kłamstwem, po prostu oddajęposzukiwania w ręce Czytelników -jest Was więcej, jeśli znajdziecie,piszcie! Zostało jeszcze 7 do znale-zienia, by „kilkanaście” nie było prawdą, więcoglądajcie obrazy, albumy, przyjrzyjcie sięprzedstawieniom Matki Bożej w Waszych ko-ściołach, może akurat odnajdziecie uśmiech-niętą Maryję.Tymczasem zapraszam do wspólnego ba-dania polskiej pobożności Maryjnej, któranam, członkom WMM powinna być takbliska. Przez następne miesiące będziemywspólnie przyglądać się nietypowym przed-stawieniom Niepokalanej, duchowo zwiedzaćco ciekawsze Sanktuaria, albo znowu czegośszukać. Zwrócimy się też w stronę sztuk pięk-nych i wielkich mistrzów malarstwa i rzeźbynp. Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Ra-faela i Parmigianino, który namalował Maryjęz tak długą szyją, że pewnie zaśmiała się wNiebie. Bo chyba nikt nie ma wątpliwości żeMatka Boża się uśmiecha? :)Miejsca, o których będę pisać czasamibędą bardzo odległe, a czasem, co niektórzyCzytelnicy będą mogli wybrać się na jedno-dniową pielgrzymkę do danego Sanktuarium,by zobaczyć opisaną rzeźbę czy obraz, doczego gorąco zachęcam!

Ania Przybyła

3. Matka Boża Uśmiechnięta w PszowieJest to kopia wizerunku Matki Boskiej Częstochow-skiej pochodząca z XVIII wieku. Parafialny malarz pod-czas naprawyuszkodzonego wtransporcie obrazupostanowił dodaćMaryi trochę sło-wiańskiej urody, wrezultacie Maryjawyszła uśmiech-nięta, a cuda któredziały i dzieją sięw Pszowie zawstawiennictwem

11. Madonna z Bonnois,11. Madonna z Bonnois,
leonardo da Vincileonardo da Vinci
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Kinga (zdrobnienie imienia Kunegunda)to węgierska królewna i polska księżna. Uro-dziła się 5 marca 1234r. na Węgrzech, byłajednym z dziesięciorga dzieci króla Beli IV iMarii, cesarzówny bizantyjskiej, siostrą św.Małgorzaty Węgierskiej oraz bł. Jolanty.Kiedy miała 5 lat, została zaręczona z 13-letnim księciem Bolesławem Wstydliwym.Zamieszkała w Sandomierzu, a jej dalszymwychowaniem zajęła się Grzymisława, matkaBolesława. W 1241 r. z powodu najazdu Mon-gołów, których w Europie nazywano Tata-rami, musiała chronić się na Węgrzech iMorawach.W roku 1243 Bolesław został ogłoszonyksięciem Małopolski. Kinga zamieszkała zmężem w Nowym Korczynie, ponieważzamek w Krakowie został zniszczony przezTatarów. Księżna wspierała swego męża wsprawowaniu władzy, zwłaszcza w latach1243-1279, kiedy był królem Polski. Za zgodą Bolesława wstąpiła do III Za-konu św. Franciszka z Asyżu. Zgodnie zówczesnymi kanonami świętości, oboje po-stanowili zachować czystość. Ślub ten złożylina ręce biskupa krakowskiego Jana Prandoty.

Kinga wspierała hojnie świątynie i klasz-tory, ufundowała kościoły w Nowym Korczy-nie i w Bochni oraz klasztor franciszkanów wStarym Sączu. Przyczyniła się do kanonizacjiśw. Stanisława ze Szczepanowa.Księżna realizowała swoje macierzyń-stwo w sposób duchowy, opiekując się cho-rymi, prowadząc dzieła dobroczynne. Pełniłamisje mediacyjne między skłóconymi możno-władcami. Cały swój posag, olbrzymi jak naowe czasy, przekazała na odbudowę państwapolskiego, spustoszonego po najeździe Tata-rów. W dowód wdzięczności w 1257 r. otrzy-mała na własność ziemię sądecką i Pieniny.Po śmieci Bolesława, w 1279 r. Kingarazem ze swoją siostrą bł. Jolantą, zamiesz-kała w Sączu, gdzie zajmowała się m.in. orga-nizacją parafii oraz budowaniem kościoła iklasztoru klarysek. Zamieszkała w nim w1280 r., a po kilku latach została zakonnicą.Przypisuje się jej wprowadzenie do pro-gramu zajęć w klasztorze wspólnych modlitworaz pieśni i kazań w języku polskim. Miło-sierdzie wobec potrzebujących, hojnośćserca, praca oraz gorliwość w modlitwie - tocharakterystyczne rysy jej duchowości za-konnej. 

WSZYSTKO CO
MiAŁA OddAŁA

POlSCE
ś W i ę TA K i N G A

Kinga należy do grona tych świętych, któ-
rzy są nieprzerwanie, aż po dzień dzisiejszy,
żywo obecni w świadomości i religijności
wiernych. Jest patronką Polski, Litwy, ziemi
sądeckiej, diecezji tarnowskiej oraz górni-
ków wydobywających sól. Kościół oddaje jej
cześć 24 lipca.
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Od jesieni 1291 r. ciężko chorowała, przykuta do łóżka, przez wiele miesięcy znosiła cier-pienia w duchu całkowitego podporządkowania się woli Bożej. Zmarła 24 lipca 1292 roku. Wprzekonaniu o jej świętości pochowano ją w kaplicy ufundowanego przez nią klasztoru.  Zostaław pamięci Polaków jako obrończyni wiary, matka narodu oraz orędowniczka kultury i mowypolskiej. Beatyfikował ją papież Aleksander VIII w 1690 r. 16 czerwca w 1999 r. w Starym Sączukanonizował ją Jan Paweł II.Kinga przez całe swe życie ceniła dzieła sztuki, popierała rozwój muzyki i śpiewu, kochałamowę polską, była wrażliwa na piękno przyrody. Stała się wielką orędowniczką kultury polskiej.Zawsze była rozmiłowana w modlitwie i pięknie liturgii.W ikonografii przedstawiana jest w stroju księżnej lub klaryski (na ilustracji), jej atrybutemjest makieta starosądeckiego klasztoru, bryła soli lub pierścień. Z osobą św. Kingi wiąże się wielelegend. Jedna z nich głosi, że Kinga wskazała mieszkańcom Bochni miejsce, gdzie miała znajdo-wać się sól. Inna wiąże się z Tatrami, które miały powstać z porzuconej przez nią korony kró-lewskiej. Najwięcej podań wiąże się z cudownymi wydarzeniami, jakich miała dokonaćpowstrzymując najeżdżających Polskę Tatarów.Kinga wyróżnia się spośród innych świętych tym, że realizowała w swoim życiu aż dwa po-wołania - do małżeństwa oraz do zakonu. Jako założycielka klasztoru Sióstr Klarysek w Sączuzadbała o to, by siostry w pełni oddały swoje życie Bogu przez całkowite odcięcie kontaktów zeświatem. Jest to zakon zamknięty ze ściśle określonymi regułami.To właśnie Kinga stała się wzorem dla wszystkich kobiet, które umiłowały życie w czystościi postanowiły całkowicie oddać się jedynemu Oblubieńcowi - Jezusowi.
Kinga Zając

św. Kinga szczególną troską otoczyła budowę świątyni i klasztoru św. Kinga szczególną troską otoczyła budowę świątyni i klasztoru 
przeznaczonego dla wspólnoty klarysek w Sączu, dokąd siostry klaryskiprzeznaczonego dla wspólnoty klarysek w Sączu, dokąd siostry klaryski

przybyły ze Skały koło Krakowa w roku 1281.przybyły ze Skały koło Krakowa w roku 1281.
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bo tak nakazuje przykazanie, bo takmówił ksiądz na kazaniu (i zapyta o to nanajbliższej lekcji religii), bo tak chodziliTwoi dziadkowie, rodzice, więc maszchodzić Ty, Twoje dzieci i wnuki... zresztąwszyscy idą na Mszę św., więc niby dla-czego miałoby tam zabraknąć Ciebie?Przytaczają wiele racji, coraz mniej prze-konujących dla nastoletniej głowy.Trzeba powiedzieć sobie jasno, żestało się coś okropnego, obrzydliwego:nauczyliśmy się patrzeć na to, co jest naj-większym przywilejem i zaszczytem w

naszym życiu jak na uciążliwy obowią-zek, który trzeba wypełnić (albo po pro-stu „odfajkować”), żeby mieć spokojnesumienie i nie musieć spowiadać się zgrzechu. Idziemy na Mszę św. nie jak naspotkanie z ukochanym Ojcem, ale jak naimieniny nielubianego szefa, któremu le-piej się nie narażać. Niby twierdzimy, żeChrystus jest dla nas Kimś ważnym, a zdrugiej strony tak ciężko nam „odżało-wać” te 45 minut, by uczestniczyć w Ofie-rze Chrystusa, by karmić się Słowem i

Ciałem Pańskim, wreszcie bydostrzec nawet w nieznanychsąsiadach z osiedla braci wChrystusie! A przecież pod-czas Eucharystii słyszymyczęsto te poruszające słowa:„Dziękujemy, że nas wybrałeś,abyśmy stali przed Tobą iTobie służyli”. A więc jest tozaszczyt wyboru, za którytrzeba dziękować... również za to, że wnaszych polskich warunkach mamy takułatwione uczestnictwo we Mszy św., żenie musimy – jak na Wschodzie – wędro-wać kilkudziesięciu kilometrów do naj-bliższego kościoła i nie obawiamy się –jak na Zachodzie – że gdy umrze dzie-więćdziesięcioletni proboszcz, być możedługo będzie trzeba czekać na jego na-stępcę. Naprawdę, mamy za co dzięko-wać: i za te wyżej wspomniane dary, i zatyle innych, które otrzymujemy każdegodnia. Czyż więc nie wypadałoby przynaj-mniej raz w tygodniu (powtarzam: przy-najmniej!) uczestniczyć w tymwielkim Dziękczynieniu (toprzecież oznacza słowo„Eucharystia”), w którymsam Chrystus składa Ojcu takąofiarę, jakiej my sami nigdy nie potra-filibyśmy złożyć? Jak ktoś powie-dział – „zbierzcie razem
krew wszystkich męczenników, całą
świętość wszystkich świętych, uwiel-
bienie wznoszące się od miliardów
aniołów, a to wszystko nie zrówno-
waży tej czci i chwały, jaką Bóg od-
biera w jednej tylko Eucharystii”.Dlatego opuszczanie niedzielnej Mszyśw. jest nie tylko złamaniem przykazania,ale jest też dowodem niewdzięczności,pewnej duchowej sklerozy, która spra-wia, wia, że zapominamy, jak wiele otrzy-

i d ę b o m u s z ęI znów niedziela: dzień, w którymI znów niedziela: dzień, w którymrodzice nie pozwalają Ci nigdy wyrodzice nie pozwalają Ci nigdy wy--spać się do woli, bo twierdzą, żespać się do woli, bo twierdzą, żemasz iść do kościoła:masz iść do kościoła:

nauczyliśmy się patrzeć na to, co jest
największym przywilejem i zaszczy-
tem w naszym życiu jak na
uciążliwy obowiązek
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mujemy. Serce się ściska, gdy słyszy sięwciąż o „obowiązku” niedzielnej Mszyśw. 
(Czemu nie mówi się o
obowiązku jedzenia
obiadu, wyjazdu na wa-
kacje, czy wreszcie o tym
wielkim „marnotrawstwie czasu”,
jakim jest „obowiązek” snu?
Dlaczego tak łatwo po-
dejmujemy obowiązki wobec ciała, a
tak trudno – wobec ducha? Czy tylko
dlatego, że dusza nie boli, a właściwie:
inaczej boli?)Gdyby Pan Jezus w kościołach rozda-wał pieniądze, zapewne każdego dniapodczas nabożeństw świątynie pękałybyw szwach... tymczasem On pragnie daćnam „tylko” (!) samego siebie, stanąćwraz z nami przed Ojcem, by uobecnićswoją Ofiarę krzyżową przedstawiającOjcu nas wszystkich, nasze prośby, po-dziękowania, uwielbienie... Przecież Onprzygotował wszystko:pomyślmy,ilu lu-d z i o mBóg mówiłdo serca,aby przygo-tować tonasze nie-dzielne spot-k a n i e !Najpierw po-budził dos z c z o d r o ś c itych, którzyprzyczynili siędo budowy ko-ścioła, aby deszcznie lał się nam na

głowy, to On również powołał księdza (aon odpowiedział na wezwanie), któryteraz stoi za ołtarzem, to On zaprosił tyle

osób, byś mógł poczuć, że w swej wierzenie jesteś sam (nawet ta stareńka paniKowalska przyszła o lasce, choć przejście500 metrów zajęło jej prawie pół go-dziny). Przyjdźcie, bo wszystko gotowe!(Łk 14,17b). Tylko to jedno miejsce wławce pozostało puste... 
Twoje miejsce.

Danuta Piekarz

Gdyby Pan Jezus w kościołach rozdawał
pieniądze, zapewne każdego dnia

podczas nabożeństw świątynie
pękałyby w szwach... 

N I E P O K A L A N A  4 / 2 0 1 3



E C h O  S Ł O W A

N I E P O K A L A N A  4 / 2 0 1 31616

1.09.2013 ndz
Syr 3, 17-18.28-29

Hbr12,18-19.22-24a
Łk 14, 1. 7-14

2.09.2013 pn
1 Tes 4, 13-18

Lk 4, 16-30

3.09.2013 wt
1 Tes 5, 1-6.9-11

Łk 4, 31-37

4.09.2013 śr
Kol 1, 1-8

Łk 4, 38-44

5.09.2013 cz
Kol 1, 9-14
Łk 5, 1-11

6.09.2013 pt
Kol 1, 15-20
Łk 5, 33-39

7.09.2013 sb
Kol 1, 21-23

Łk 6, 1-5

8.09.2013 ndz
Mdr 9, 13-18b

Flm 9b-10.12-17
Łk 14, 25-33

9.09.2013 pn
Kol 1,24-2,3

Łk 6, 6-11

10.09.2013 wt
Kol 2,6-15
Łk 6, 12-19

11.09.2013 śr
Kol 3, 1-11
Łk 6, 20-26

12.09.2013 czw
Kol 3, 12-17
Łk 6, 27-38

13.09.2013 pt
1Tm 1,1-2.12-14

Łk 6, 39-42

14.09.2013 sb
Lb 21, 4b-9
J 3, 13-17

15.09.2013 ndz
Wj 32,7-11.13-14 

1Tm 1,12-17
Łk 15, 1-32

16.09.2013 pn
1Tm 2, 1-8
Łk 7, 1-10

17.09.2013 wt
1Tm 3, 1-13
Łk 7, 11-17

18.09.2013 śr
Mdr 4, 7-15
Łk 2, 41-52

19.09.2013 czw
1Tm 4, 12-16
Łk 7, 36-50

20.09.2013 pt
1Tm 6, 2c-12

Łk 8, 1-3

21.09.2013 sb
Ef 4,1-7.11-13

Mt 9, 9-13

22.09.2013 ndz
Am 8 4-7

1Tm 2, 1-8
Łk 16, 1-13

23.09.2013 pn
Ezd 1, 1-6

Łk 8, 16-18

24.09.2013 wt
Ezd 6,7-8.12b.14-20

Łk 8, 19-21

25.09.2013 śr
Ezd 9, 5-9
Łk 9, 1-6

26.09.2013 czw
Ag 1. 1-8
Łk 9, 7-9

28.09.2013 sb
Za 2,5-9.14-15a

Łk 9, 43b-45

29.09.2013 ndz
Am 6, 1a.4-7
1Tm 6, 11-16
Łk 16, 19-31

30.09.2013 pn
Za 8, 1-8

Łk 9, 46-50

27.09.2013 pt
Ag 1, 15b-2,9

Łk 9, 18-22

„

1 Kor, 26-31Często nie potrafimy rozeznać, co mamy robić w życiu,która droga będzie dla nas najlepszą z tych wszystkichmożliwych do wyboru. W szybkim tempie współczesnegożycia, gdzie naszą uwagę przyciągają setki kolorowychmagazynów, pragnienie bycia we wszystkich dziedzinachnajlepszym czy wyglądu na wzór celebryty sprawia, że mi-jamy gdzieś istotę nas samych, nie potrafimy rozpoznaćnaszego własnego powołania. Wydaje się, że zagubiliśmyteż gdzieś tę prawdę, iż każdy z nas, bez wyjątku, zostałpowołany do rzeczy wielkich. Zapominamy, że przecieżBóg, mimo naszych wszelkich słabości, zaplanował cośprzez nasze działanie. I to coś z czasem przerodzi się wnaprawdę potężną rzeczywistość, ukazując sens zawartyw naszych staraniach. Truizmem* wydaje się stwierdzenie, iż każdy z nas jestpowołany do działania. Nieważne czy jesteś osobą o sil-nym czy wręcz przeciwnie – bardzo słabym charakterze.W zamyśle Boga każdy ma swą wyjątkową misję do wy-pełnienia. Różnorodność prostych, ludzkich zdolnościoraz upodobań – choć czasem wydają się trywialne i błahe– czyni ciekawym nasze wspólne życie. To, co uważamy zanic nie znaczące, może być niezwykle ważne dla drugiegoczłowieka – i co więcej, pobudzić go do działania, a w kon-sekwencji pomóc w odnalezieniu własnej drogi. Misja, doktórej zostaliśmy wezwani przez Ojca, wypełnia się wewłaściwym, choć czasem niezrozumiałym dla każdego znas, czasie. Bóg nie chce nikogo z nas pospieszać. Cierpli-wie czeka, aż dojdziemy w naszym życiu do punktu, w któ-rym nasze powołanie rozkwitnie i zaczniemyprzekazywać Piękno, jakie w nas się zrodziło.
*truizm - to, co jest oczywiste, powszechnie znane; banał, komunał, frazes

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców,
upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie
urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest,
unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga.

P R Z Y P A T R Z C i E
S i ę  B R A C i A

P O W O Ł A N i U W A S Z E M U

„
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1.10.2013 wt
Syr 3, 17-18.28-29

Hbr 12,18-19.22-24a

2.10.2013 śr
1 Tes 4, 13-18

Lk 4, 16-30

3.10.2013 czw
1 Tes 5, 1-6.9-11

Łk 4, 31-37

4.10.2013 pt
Kol 1, 1-8

Łk 4, 38-44

5.10.2013 sb
Kol 1, 9-14
Łk 5, 1-11

6.10.2013 ndz
Kol 1, 15-20
Łk 5, 33-39
Łk 17, 5-10

7.10.2013 pn
Kol 1, 21-23

Łk 6, 1-5

8.10.2013 wt
Mdr 9, 13-18b

Flm 9b-10.12-17

9.10.2013 śr
Kol 1,24-2,3

Łk 6, 6-11

10.10.2013 czw
Kol 2,6-15
Łk 6, 12-19

11.10.2013 pt
Jl 1,13-15;2,1-2

Łk 11, 15-26

12.10.2013 sb
Jl 4, 12-21

Łk 11, 27-28

13.10.2013 ndz
2Krl 5, 14-17
2Tm 2, 8-13
Łk 17, 11-19

14.10.2013 pn
Rz 1, 1-7

Łk 11 ,29-32

15.10.2013 wt
Rz 1, 16-25

Łk 11, 37-41

16.10.2013 śr
1Tm 2, 1-8
Łk 7, 1-10

17.10.2013 czw
1Tm 3, 1-13
Łk 7, 11-17

18.10.2013 pt
Mdr 4, 7-15
Łk 2, 41-52

19.10.2013 sb
1Tm 4, 12-16
Łk 7, 36-50

20.10.2013 ndz
Wj 17, 8-13

2Tm 3,14-4,2
Łk 18, 1-8

21.10.2013 pn
Rz 4, 20-25

Łk 12, 13-21

22.10.2013 wt
Rz5,12.15b.17-

19.20b-21
Łk 12, 35-38

23.10.2013 śr
Rz 6, 12-18

Łk 12, 39-48

24.10.2013 czw
Rz 6, 19-23

Łk 12, 49-53

25.10.2013 pt
Rz 7, 18-24

Łk 12, 54-59

26.10.2013 sb
Rz 8, 1-11
Łk 13, 1-9

27.10.2013 ndz
Syr 35,12-14.16-18

2Tm 4,6-9.16-18
Łk 18, 9-14

28.10.2013 pn
Ef 2, 19-22
Łk 6, 12-19

29.10.2013 wt
Rz 8, 18-25

Łk 13, 18-21

30.10.2013 śr
Rz 8, 26-30

Łk 13, 22-30

31.10.2013 czw
Rz 8, 31b-39
Łk 13, 31-35

Jednak niekiedy, pomimo naszego wysiłku,
wkrada się w nasz umysł negacja i niewiara.Powoli przestajemy ufać naszym siłom i możliwościom,nie wierzymy, że jesteśmy do czegokolwiek dobrego itwórczego zdolni. Przekreślamy własne wewnętrznebogactwo – najczęściej pod wpływem czyjejś oceny, zbu-dowanej jedynie na naszym zewnętrznym funkcjonowa-niu. A przecież to najprawdziwsze znajduje się wśrodku. Nie powinniśmy dać sobie wmówić, że skoro np.nie umiemy ugotować obiadu to tym samym jesteśmywe wszystkim najgorsi. Przecież wówczas tak naprawdęnie zauważamy, że potrafimy chociażby świetnie opie-kować się dziećmi i organizować dla nich coraz to nowezabawy – albo też jesteśmy w stanie dokładnie posprzą-tać cały dom. 

Nie powinniśmy rezygnować z poszukiwania w
głębi nas tego, w czym jesteśmy najlepsi. Warto pró-bować swoich sił w różnych dziedzinach, powoli pytającsiebie jak się w danej rzeczywistości odnajdujemy.Warto zwrócić się tez do najbliższych z pytaniem co naj-bardziej w nas doceniają – często bowiem po prostu niezauważamy własnych zdolności. Wskaźnikiem do roz-woju może być satysfakcja z sukcesu w jakiejś pracy czyradość, której wykonując to doświadczamy.

W poszukiwaniu własnego miejsca w świecie
ważna jest analiza codzienności – szczegółowa, bezpośpiechu. Bezmyślność prowadzi do niemądrych wy-borów, a pogoń w tłumie – do utraty tego, co własne – aono jest przecież najpiękniejsze, bo przygotowane spe-cjalnie dla nas i darowane przez Tego, Który zna nas naj-lepiej. Joanna Suchanecka



R E l A C J E

N I E P O K A L A N A  4 / 2 0 1 31818

która przybliża do miłości
C Z Y l i C Z Y M J E S T,  A C Z Y M N i E J E S T M i Ł O ś ć

Jestem przekonana, że na tym etapie czytelników Niepokalanej nie trzeba przekonywać i za-chęcać do słuszności sensu zachowywania czystości. Myślę jednak, że warto przypomnieć sobiepowody, dla których tak naprawdę warto to robić. Miłość jako postawa aktywna, wymaga zaan-gażowania i odwagi. Postaram się wyjaśnić, czym nie jest, aby w łatwy sposób rozróżnić postawędobrą od tej, która wymaga poprawy. 
Miłość to uczuciePierwszy przejaw błędnego myślenia. Uczucia są zmienne, towarzyszą człowiekowi przezcałe życie, a ich ambiwalencja* jest jednym z symptomów dojrzewania do pewnych ról. Zauro-czenie, będące fazą rozwoju prowadzącą do miłości wykluczałoby sens i możliwość sakramentumałźeństwa. 
Miłość to zakochanieZakochanie to stan emocjonalny, obowiązkowa faza w procesie wzajemnego poznania. Niemożemy pozostać w stanie zauroczenia, gdyż powinno sie ono przerodzić się w miłość, którasię nie kończy. Poza tym, podczas  zakochania kierujemy się zbyt  dużą ilością emocji, przez cozapominamy o obiektywnym spojrzeniu. Druga osoba powinna fascynować nawet po okresiezakochania.
Miłość to całkowita akceptacjaTo częsty problem, który już na starcie burzy i hamuje relację. Często pełna akceptacja łączysię z subiektywny spojrzeniem i brakiem krytyki wobec ukochanej osoby oraz sprzeciwu wobeczłych nawyków. W życiu, a zwłaszcza w miłości, trzeba przed sobą stawiać wyzwania. Wartostawiać je przed samym sobą, ale jeszcze lepiej jest,kiedy w drodze do doskonałości wspiera nas ktośbliski. Wspólne zmaganie się zbliża i uczy, że wżyciu zawsze opłaca się walczyć o wartości.

Miłość to przeznaczeniePodstawą miłości Boga do człowieka jest ofiarowa-nie mu wolności. Bóg pomaga człowiekowi w życiowychtrudnościach, uczy pokory i cierpliwości, ale nie determi-nuje tego, kto stanie na naszej drodze, kogo poko-chamy. Gdyby miłość była przeznaczeniem,ograniczałaby wolność; ślub nie byłby ważnym sakramentem. Miłość jest przecież pięknemprawdziwej wolności.

Z pewnością każdy z nas lubi dosta-
wać prezenty. Miło jest również spra-
wiać drugiej osobie przyjemność
obdarowując ją czymś pięknym i
niezwykłym. A co, jeśli sa-
memu można by stać się dla
kogoś wspaniałym darem?

* ambiwalencja - jednoczesne przeżywanie przeciwstawnych uczuć i pragnień w stosunku do tych samych osób,przedmiotów lub sytuacji
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Miłość jest naiwnaMiłość nie pozostawia wyboru. Oczekuje uczciwości i przestrzegania zasad w imię relacji zdrugą osobą. W życiu często trzeba iść pod prąd, opowiadając się po jednej ze stron, rezygnującz postaw neutralnych. Jeśli relacja stawia ponad wszystko dobro drugiej osoby, jej poczucie god-ności, to z pewnością jest to najlepsza droga do miłości. 
Miłość to wolność i niezależnośćMiłość. Relacja. Ja i druga osoba. Troska o wspólne dobro. Dojrzewanie do postawy zaczy-nając od podjęcia decyzji, przez uszczęśliwianie drugiej osoby, po dorastanie do wielkiej miłości.Niezależność? Pewnie. Pełna wolność? Oczywiście! Ale pamiętaj - miłość to nie jest wolny zwią-zek, w miłości trzeba się poświęcić bez reszty. 
Miłość to współżycieWbrew pozorom, to stwierdzenie ma najwięcej wspólnego z miłością. To dzie-lenie swojego życia z drugą osobą. Dobre działanie w jeszcze lepszym celu.Czy może być coś piękniejszego niż pozwolenie drugiemu człowiekowi naingerencję w moje życie, w moje decyzje i w moje działanie? Najważniejsze i pewnie najtrudniejsze w bliskiej re-lacji jest zaufanie. Miłości nie można i nie da się „udo-wodnić” w sposób cielesny. Miłością można sięjedynie podzielić.Z pewnością każdy z nas lubi dostawać prezenty.Miło jest również sprawiać drugiej osobie przyjem-ność obdarowując ją czymś pięknym i niezwykłym. Aco, jeśli samemu można by stać się dla kogoś wspaniałymdarem?W jaki  sposób to  zrobić?Współczesna młodzież oczekuje gotowych i bezpośrednich odpowiedzi na nurtujące pytania:„jak być blisko, ale nie za blisko”, „jak się bawić, aby nie przekraczać granic”.Dobrze jest prezentować pewne postawy na podstawie przykładów. Dzięki temu słowo na-biera wartości czynu i staje się żywe. Konkret: błogosławiona Karolina Kózka. Jej droga do świę-tości poprzez czystość to zaledwie szesnaście lat ziemskiego życia i prawie sto lat nauki dla nas. Karolina, autorytet dla młodzieży, daje świadectwo życia swoją bohaterską postawą. Zwra-cając uwagę na okres, w którym tej młodziutkiej dziewczynie przyszło żyć, można zadać sobiepytanie: “jak zachować człowieczeństwo w tak nieludzkich czasach?”Nie ulega wątpliwości, że początek XX wieku był rzeczywiście “czasem przed burzą”. Ruchyniepodległościowe, przeciwstawne interesy państw europejskich, ekspansja terytorialna i ko-lonialna to czynniki, które zapowiadały czasy masowej zagłady. Śmierć cicha i samotna, która -jak się później okazało - nosi znamiona prawdziwego męczeństwa i świętości, również była dlaBoga darem. Za to każdy człowiek tu, na Ziemi, może stać się świadectwem miłości - tak samow kapłaństwie, bezżeństwie jak i w małżeństwie.
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Czego uczy nas błogosławiona Karolina?

…moralność i czystość stawiała ponad wszystko...Umiejętność odmawiania nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie. W innym wypadku, seks zo-stanie sprowadzony do poziomu powszechnej dostępności, stanie się główną atrakcją spotkań i będzieprzeszkodą na drodze do samodoskonalenia, bo zniewoli jak nałóg.
...prawdziwie kochała ludzi i pragnęła ich dobra...Jan Paweł II powiedział: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali". Karolina Kózka mi-łując Boga, tym samym miłowała człowieka. To otwarcie się na dobro w stosunku do drugiego człowiekazostało sprecyzowane jako miłość czysta, wstydliwa. Wymagała ona od siebie więcej, miłując piękno i szla-chetność. Swoim zachowaniem skłaniała do cenienia cnoty czystości, będąc przy tym naturalną i pogodną.To nauka dla nas, współczesnych, by sprawić, żeby rzecz pozornie drobna i może niewiele znacząca, na-brała wiekszego wymiaru. 
...w dążeniu do celu była wytrwała i nieugięta...Receptą na sukces Karoliny było trwanie w swoich postanowieniach. Na ile my, młodzi, jesteśmy wstanie w prawdziwy sposób stać się kwintesencją męskości i kobiecości? Czy w chwilach zwątpienia po-trafimy wyjść z błędnego koła, by oczyścić myśli, wyzwolić swój umysł z grzechu?Moi drodzy, eufemizmy* to może pozostawmy na lekcjach języka polskiego. Twojego sumienia nieoceni realnie nikt oprócz Ciebie i Pana Boga. Wejdź w głąb siebie - w swoje myśli, w swoje serce, aby wprawdzie stanąć nie tylko przed Panem Bogiem, ale także (a może przede wszystkim) przed samym sobą.Bądź wobec siebie krytyczny i wymagaj od siebie, choćby inni od ciebie nie wymagali. Konkretnie i bezzłudzeń.Życzę wszystkim wzrastania w pięknej i czystej Miłości!

Magda Drożdż*eufemizm - słowo lub wyrażenie użyte zastępczo w celu złagodzenia wyrażeń drastycznych, dosadnych lub nieprzy-zwoitych
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To był piękny poranek  złotej  jesieni.  Kolorowe liście mieniły się
w promieniach słońca. . .Tak nie zaczyna się żadna baśniowa opowieść, to jeden z tych dni pełny zwyczajnych zajęć.Tramwaj powoli toczył się wybrukowaną uliczką starego miasta. Przez okno zobaczyłam dziew-czynę. Była piękna. Nie było to jednak piękno podrasowane szminką i drogimi ciuchami. Wręczprzeciwnie, stłamszone rozciągniętą spódnicą i czerwonym swetrem. Strój przestał mnie zu-pełnie interesować, gdy dostrzegłam,  że jest niewidoma.  Niewidzącym wzrokiem nie mogłaogarnąć tego pięknego poranka. Z ufnością trzymała pod rękę chłopaka, który był jej przewod-nikiem, nie wiem kim jeszcze…A gdybym była niewidoma?  - pomyślałam. Bo przecież pełna sprawność  nie jest regułą.Traktujemy ją jak coś, co nam się zwyczajnie należy, jak pewnik, a przecież tak nie jest…  Każdyz nas, w każdej chwili może ją stracić. I nie chodzi mi o to, by wysnuwać jakieś mroczne scena-riusze, ale by skłonić naszą rytualną codzienność do refleksji.Tyle czasu zajmuje mi uczesanie włosów i zrobienie makijażu, a ile podziękowanie Bogu, że 
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jestem w stanie to zrobić, że mogę spojrzeć w lustro i zobaczyć tam swoje odbicie? Zadałamsobie to pytanie, a odpowiedź była zdumiewająca i szczerze mówiąc było mi trochę wstyd. Bonagle dotarło do mnie jak bardzo przywiązani jesteśmy do rzeczy i tego co zewnętrze. Jakbyśmyciągle usiłowali przekonać siebie samych, że to jest niemal wieczne. A to, co najistotniejsze prze-myka w naszej codzienności.  Zachować równowagę między tym, co ważne dla ciała i ducha – to wielkie wyzwanie.  Jeśliw ciele powstaje jakaś ułomność – to duch musi być jeszcze silniejszym motorem, który napędzanasze działanie. Bo zdrowe ciało i dusza to rzeczy, za które nie zapłacimy  żadnymi pieniędzmi.Dostaliśmy je zupełnie za darmo! Dlatego trzeba dbać o obie i być wdzięcznym, że możemy torobić samodzielnie. Wiem, to takie oczywiste i banalne, a ile razy o tym zapomniałeś?Ja zapomniałam jeszcze o jednym, ta dziewczyna w czerwonym swetrze, mimo swojego ka-lectwa, uśmiechała się. Jakby była wdzięczna, że może czuć wszystkimi innymi zmysłami tenpiękny dzień i bliskość drugiego człowieka.  A jej oczy, mimo kalectwa były wyjątkowo piękne.JK

B Y ć  W d Z i ę C Z N Y M
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ZŁYCH UCZUĆ
Gdy piszę te słowa, jest dzień 11 lipca.

Właśnie dziś w Polsce wspomina się
straszliwe wydarzenia, których apogeum
miało miejsce właśnie tego dnia w roku
1943, w samym środku ciemnej nocy II
wojny światowej. 70 lat temu na Wołyniu,
krainie położonej między Lwowem i Cheł-
mem, ukraińscy nacjonaliści zamordowali
około 100 tysięcy swoich polskich sąsia-
dów.  Zamordowali ich w straszny, bestial-
ski sposób. Zamordowali dzieci,
niemowlęta nawet, kobiety i starców.  Za
to tylko, że byli Polakami.Dlaczego piszę dziś o tym?  Trochę dla-tego, że zbrodnia wołyńska w pośredni spo-sób dotknęła moją rodzinę, gdyż mama mojaurodziła się właśnie na Wołyniu.  Wkrótce pourodzeniu, wraz z dziadkami, musiała ucie-kać w bezpieczniejsze rejony okupowanejPolski.  Na szczęście udało im się wyrwać z

tej matni zła.  Przede wszystkim jednak piszęo tych niewyobrażalnie okrutnych wydarze-niach  po to, by uświadomić Ci, drogieDziecko Maryi, że niezwykle ważną rzecząjest nie pielęgnować w sobie złych, ciemnychuczuć.  Tam, na Wołyniu, wszystko zaczęło siędużo wcześniej, gdy ukraińscy gospodarze,mieszczanie, ba, nawet niektórzy kapłani, za-częli w sercach pielęgnować niechęć, a potemnawet wręcz nienawiść do Polaków, żyjącychod wieków razem z nimi, przy tej samej ulicy,w tej samej wiosce, za ścianą tej samej kamie-nicy.  Gdy przyszła wojna, wyzwoliła w lu-dziach najgorsze instynkty.  I nienawiśćprzerodziła się w żądzę krwi.  I stała się owastraszna rzeź, nazwana później zbrodnią wo-łyńską.  I nic już nie było tak, jak dawniej.Boże mój, ileż razy ten sam schemat po-wtarzał się w dziejach świata.  Przypo-mnijmy: rzeź Ormian w Turcji, bolszewickie
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czystki w Rosji, rzeź plemienna w Rwandzie,bratobójcze walki w Jugosławii…  Zły duchnaprawdę nie próżnuje.  A są wśród nas tacy,którzy w niego nie wierzą…Historia dwudziestego wieku pełna jestszatańskich dzieł.  Niech zatem dzieje tegonieszczęsnego stulecia nauczą nas tego,byśmy nie trzymali w sercach złych uczuć.  Tosię zawsze musi źle skończyć.  A poza wszyst-kim innym: to jest zwyczajnie droga dopiekła. To jest radykalne odwrócenie się odBoga – i od Maryi.  A my przecież chcemy być

Jej dziećmi. I Bożymi świadkami też.  Zatem:do dzieła. Wyrzućmy z serca niechęć, po-zbądźmy się złych emocji względem bliźnich,wysprzątajmy duszę z kurzu nienawiści, za-zdrości, niezrozumienia.  A o ofiarach wołyń-skich rzezi nie zapomnijmy w swychmodlitwach.  My, Polacy, jesteśmy to winninaszym braciom i siostrom w wierze i pol-skości.
ks. Tomasz Ważny

NiE BŁĄdź - ZAPYTAJ!
Jeśli masz pytania, dotyczące wiary - napisz do nas, a ks. Tomasz odpowie na nie na łamach

„Niepokalanej”. Pytania należy nadsyłać na adres Redakcji:  niepokalana.jmv@wp.pl

M Ł O d Z i
S P O T K A J Ą   S i ę
Z  P A P i E Ż E M

W KRAKOWiE!
Drodzy młodzi, jesteśmy umó-

wieni na spotkanie, na następne
Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Krako-

wie, w Polsce. Prośmy o wstawiennictwo Maryi, światło Ducha Świętego
dla drogi, która nas zaprowadzi na te nowe radosne święto wiary i miłości Chrys-
tusa.Tak  papież Franciszek odpowiedział na zaproszenie kardynałów  Stanisława Dziwisza orazKazimierza Nycza. Młodzi ludzie z całej Polski z wielkim entuzjazmem przyjęli tą wiadomość.Radosne bicie dzwonów i aplauz młodzieży zgromadzonej w Bazylice Bożego Miłosierdzia – toreakcja Krakowa na wieść o tym, że będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni Młodzieży.Łagiewnickie Sanktuarium opanowała nieopisana radość i euforia: oklaski, okrzyki i skan-dowanie „dzię-ku-jemy!” i „za-pra-sza-my!”. Nad głowami młodych uczestników  Mszy Świętejna zakończenie spotkania „Rio w Krakowie” rozkołysały się flagi polskie i zagraniczne. Kra-kowska młodzież poznała wybór Papieża dzięki łączom telewizyjnym z Rio de Janeiro. Aplauz iniemilknąca burza oklasków trwały kilka minut.
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Dzięki tej decyzji młodzi nie tylko spotkają się z Ojcem Świętym ale również poznająswoich braci w wierze. Ponadto będą mogli współpracować przy tworzeniu tego wydarzenia.Polska w 2016 roku będzie świętować 1050 rocznicę chrztu,  co może oznaczać, że biskupRzymu odwiedzi nie tylko Kraków, ale również Poznań i Gniezno.  Kardynał Nycz ma na-dzieję, że Warszawa nie zostanie pominięta podczas tej wizyty. Podobnie jak podczas Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, 23 lata temu, po-winniśmy pomóc młodym z Ukrainy, Białorusi i Rosji, którzy najczęściej nie mają wystar-czających środków, by opłacić podróż i pobyt u nas - to najważniejsze zadanie wedługmetropolity warszawskiego. Wszystkie diecezje na terenie Polski zostaną aktywnie włą-czone w organizację Światowych Dni Młodzieży.  Zadaniem każdej lokalnej społeczności bę-dzie przyjęcie pielgrzymów z zagranicy i pokazanie im polskiego kościoła. 
I Błonia i Łagiewniki są za małe. Po tym, co widziałem w Rio wiem, że konieczne będzie

znalezienie dużej przestrzeni, która pomieści wszystkich - kardynał Dziwisz realnie ocenia sy-tuację. Szacuje się, że w ŚDM w 2016 roku wezmą udział 2 mln Polaków oraz 300-400 tys.turystów.  Na szczęście na przygotowanie odpowiedniego miejsca mamy jeszcze 3 lata.Każdy młody człowiek będzie mógł się aktywnie włączyć w organizację Światowych DniMłodzieży jako wolontariusz. Jednak najważniejsza jest teraz modlitwa w intencji całegowydarzenia, zarówno jego uczestników jak i organizatorów.Kolejną konsekwencją decyzji papieża jest zobowiązanie Wincentyńskiej Młodzieży Ma-ryjnej w Polsce. Naszym obowiązkiem jest przygotowanie Międzynarodowego Zjazdu Mło-dzieży Wincentyńskiej.  Wszyscy będziemy musieli pomóc naszemu zarządowi wposzukiwaniu sponsorów oraz planowaniu atrakcji dla wszystkich członków WMM, którzyzechcą odwiedzić Polskę. Choć stoi przed nami duże wyzwanie wiemy, że dzięki wsparciuśw. Wincentego i Matki Boskiej - podołamy.



ENCYKliKA NA  CZTERY  RęCE
lUMEN  FidEi  -  ś W i AT Ł O W i A R Y

5 lipca tego roku Watykan opublikował tekst pierwszej encykliki papieża Fran-
ciszka „ Lumen Fidei” czyli „Światło wiary”.  Wiara nie jest oderwana od rzeczywistości, tylkopozwala na jej głębsze zrozumienie. Dzięki niej możemyzauważyć jak silna jest miłość Boga do świata. Togłówne przesłanie tego pisma. Celem encykliki jestrównież wytłumaczenie, że wiara nie przeszkadza ro-zumowi. Tylko ich współdziałanie pozwala na praw-dziwe poznanie świata i samego siebie. Ten dokumentpapieski, który jest niewielki objętościowo, był pisany„na cztery ręce”, ponieważ pierwszy szkic przygotowałpapież Benedykt XVI. Obecny biskup Rzymu dodałwłasne przemyślenia. Dzięki temu encyklika jest bogat-sza, ale również prostsza w odbiorze.  Wszystkich go-rąco zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Wiara jest bezinteresownym darem Boga, który wymaga pokory i odwagi, by za-
ufać i zawierzyć się, ażeby zobaczyć jasną drogę spotkania między Bogiem i
ludźmi, historię zbawienia.

Gdy człowiek myśli, że znajdzie samego siebie oddalając się od Boga, jego egzys-
tencja okazuje się porażką.

Dowiadujemy się zatem, że światło, które niesie wiara, związane jest z konkret-
nym opowiadaniem o życiu, z wdzięcznym wspominaniem dobrodziejstw otrzy-
manych od Boga i stopniowym spełnianiem się Jego obietnic. 

Światło Boże dociera do nas przez opowiadanie o Jego Objawieniu, dlatego po-
trafi oświecić naszą drogę w czasie.

Chrystus zmartwychwstał i przeprowadza nas poza próg śmierci, wiara jest świat-
łem bijącym z przyszłości, które otwiera przed nami wielkie horyzonty i kieruje
nas poza nasze odosobnione «ja» ku szerokiej komunii. Rozumiemy więc, że wiara
nie mieszka w mroku; jest ona światłem dla naszych ciemności. 

Wiara rozumie, że słowo, rzecz pozornie krótkotrwała i ulotna, gdy wypowie-
dziane jest przez Boga wiernego, staje się rzeczą najbardziej pewną i niewzru-
szoną ze wszystkich, tym, co sprawia, że możliwa jest nasza dalsza wędrówka w
czasie. Wiara przyjmuje to Słowo jako mocną skałę, na której można budować jak
na solidnych fundamentach.
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Nie mam złota ani srebra, ale przynoszę to, co dostałem najcenniejszego: Jezusa Chrystusa! –mówił papież w swoim przemówieniu powitalnym podczas pierwszej zagranicznej pielgrzymkido Brazylii. Słowa te powtarzano w wielu mediach na całym świecie. Większą jednak uwagęprzykuły gesty papieża. Wsiadając do samolotu sam niósł sobie teczkę, a rozpoczynając wizytęprosił o pozwolenie głoszenia Słowa Bożego. „Niech mi więc będzie wolno w tej chwili delikatnie
zapukać do tych drzwi (Brazylii). Proszę o pozwolenie, by wejść i spędzić ten tydzień z wami”Wielu zapewne  pamięta także przemówienie skierowane do przyszłych księży, zakonników

i zakonnic z całego świata, którzy przybyli do Rzymu z pielgrzymką z okazji Roku Wiary „Boli
mnie, kiedy widzę księdza albo zakonnicę w najnowszym modelu samochodu. Ależ tak nie można!”Papież na słowach tych jednak nie poprzestaje. W czasie pielgrzymki po ulicach poruszał sięzwyczajnym fordem. Tłum, który napierał na samochód, przyprawiał o drżenie całą papieskąochronę. Nie bał się za to Franciszek i do wszystkich wiernych odnosił się niezwykle życzliwiei pokornie, niczym pasterz. Czy ten spokój nie powinien dziwić, skoro w tym samym czasie grupademonstrantów protestowała przeciwko wizycie papieża, za argument podając jej wysokiekoszty?Natychmiast czytam więc o lekkomyślności ze strony papieża, bo nie zważa na bezpieczeń-stwo. Dodatkowo sprawia takim zachowaniem duże problemy ochronie. Noszenie teczki to „gestpod publiczkę”, a „pogadanka o drogich samochodach księży, to jedynie kreowanie pozytywnegowizerunku”. Cóż, zaciekłych przeciwników nigdy nie zadowolisz, bo Benedykta z kolei krytyko-wano za oziębłość i zacofane podejście do wielu kwestii w zakresie wiary.Wracając jednak do gestów, są oczywiście czymś zupełnie innym. Dla umęczonych ubóstwemludzi, papież który otwiera szybę w zwykłym samochodzie, by nawet podczas przejazdu ulicąbłogosławić, jest niezwykle autentyczny. Bo słowa stają się czynami. Pierwszy hierarcha Kościołai nauczyciel pokazuje siebie jako świadek wiary, ufający Bożej Opatrzności. 

AlE PRZEdE WSZYSTKiM śWiAdKÓW

Wiecie, czego oczekuję po światowych dniach

Młodzieży? Chcę, byście poszli na ulicę robić

RABAN. Chcę rabanu w waszych diecezjach.

Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulicę. Żeby od-

rzucił ziemską powłokę, wygodę, klerykalizm,

żebyśmy przestali zasklepiać się w sobie. Niech

biskupi i księża mi wybaczą, jeśli młodzież zrobi

im raban. Ale taka jest moja rada.
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Takie zachowanie znaczy wiele, zwłaszcza dla Brazylijczyków, gdzie ludzie odchodzący odkatolicyzmu nie stają się ateistami, leczszukają wyznań lepiej odpowiadających ichwyobrażeniom o wartościach religijnych.Wielu odwraca się od katolicyzmu, a powo-dem jest m.in. przykład hierarchów utożsa-miających się z najbogatszą klasą społecznąi władzą. By zrozumieć bliźniego trzeba,choć spróbować przyjąć jego punkt widze-nia. Jest takie przysłowie, które mówi, że
nie należy oceniać nikogo, jeśli choć przez
chwilę nie maszerowało się w jego butach.Niektóre buty są wyjątkowo ciasne i znisz-czone, a papież to rozumie i chce być bliżej– by pokazać, że Chrystus jest zawsze bli-sko.

Jestem ateistą - czytam na jednym z portali – ale ten papież bardzo mi się podoba, fajny z niego
gość. Kościół jest fajny, a my tylko musimy nauczyć się to pokazywać.PS Nie zapomnijcie, że papież do Brazylii poleciał ze względu na Świtowe Dni Młodzieży.
„Przyjechałem, by spotkać młodych, przybyłych z całego świata, których przyciągnęły

otwarte ramiona Chrystusa Odkupiciela. Chcą oni znaleźć schronienie w Jego uścisku, właś-
nie przy Jego sercu, raz jeszcze usłyszeć Jego jasne i mocne wezwanie: „Idźcie więc i nau-
czajcie wszystkie narody (...) znajdują w Chrystusie odpowiedzi na swe najbardziej wzniosłe
i wspólne dążenia, mogą zaspokoić głód czystej prawdy i prawdziwej miłości, które ich jed-
noczą ponad wszelką różnorodnością”.Już ustalone, że fajny z niego gość, ale także nauczyciel. Nie zapomnij, by zerknąć, co mówido nas, bezpośrednio na spotkaniach z młodzieżą oraz swoim oficjalnym profilu na Twitterze:

Jola Kamińska
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Mijał kolejny rok od kiedy Ćwirek opuściłrodzinny dom i udał się do miasta, kontynuo-wać swoją naukę. Życie w mieście w niczymnie przypominało tego na wsi. Było bardziejzabiegane. Nie było już tyle czasu na wspólnezabawy, na beztroskie „marnowanie czasu”w gronie najbliższych, na na nowe przygody,które kryły się za każdym krzakiem i drze-wem, pod każdym kamieniem i liściem. Niebyło nawet czasu na poznawanie nowychmiejsc. Ciagle tylko bieganie z lekcji na lekcję,a potem do domu i nauka. W mieście Ćwirkowi nie było łatwo.Zwłaszcza na początku. Wszystko go przeras-tało. Często spotykał się z niesprawiedliwo-ścią i złem. Dlatego często starał sięprzypominać sobie wszystkie wskazówkitaty, by nie zrobić czegoś, czego bę-dzie później żałować. Unikał wszel-kich okazji do złego. Codziennieprzypominał sobie, do czego wiedziepycha, zazdrość, nieumiarkowanie,nieczystość, gniew, lenistwo i chci-wość. Z czasem doszło do tego, ze za-pragnął być idealnym. Chodził doszkoły, wracał z niej do domu i uczyłsię. Prawda, że wyniki nauki miałświetne, ale stracił radość życia. Prze-stał spotykać się z równieśnikami. Niepoznawał nowych przyjaciół, nie miałczasu dla starych. Owszem, był bar-dzo uprzejmy, grzeczny, zawsze chętnypomóc, ale jakoś nikt nie chcial z tej pomocykorzystać... Tak nasz bohater stał sie miłymodludkiem, opętanym manią bycia idealnym. Przed powrotem do domu upewnił się, czywszystko w porzadku z jego mieszkaniem.Czy przypadkiem nie zapomniał załatwićjeszcze czegoś ważnego. Upewniwszy się, za-

mknął mieszkanie i ruszył wdrogę do domu rodzinnego.Cieszył się, że będzie mógl zo-baczyć się z rodzicami i przy-jaciółmi. Ma im tyle doopowiedzenia! Jednak pochwili, kiedy zaczął myslećnad tym, od czego by tu za-cząc opowiadanie, stwierdził, ze opróczszkoły i nauki, nie ma o czym opowiadać.Trochę zaskoczony swoim odkryciem, pofru-nął dalej. W domu powitaniom nie było końca. Ra-dość, radość i jeszcze raz radość przepełniałaserca wszystkich. Radosne ćwierkania sły-chać było w całej okolicy. Wieczorem, kiedyzmęczony drogą powrotną ale niesamowicieradosny, połozył się spać, stwierdził, że tegomu właśnie brakowało. Mimo zmęczeniaemocje nie pozwalały mu zasnąć. Chłonąłcałym sobą atmosferę rodzinnego domu, ajakoś dziwnie rozbudzone serce, mocno biłow jego maleńkiej piersi. Nie mogąc zasnąć postanowiłwyjść na zewnatrz. Cisza nocy

zawsze pomagała mu pozbierać myśli i jakośje uporzadkować. Stanąwszy przed domem,wziął głęboki oddech i powoli wypuszczałpowietrze. - Też nie mozesz zasnąć? – nagle usłyszałgłos swojego taty. - Jakoś nie mogę się doczekać na sen. Chybasię spóźnia, albo o mnie zapomniał – zażarto-

ćw irkowe przygody

DOBRO CZYŃzła unikaj
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wał wróbelek. - Cieszę się, że przyleciałeś – powie-dział tata. - Ja też się cieszę. Wiesz, brakuje miWas, Ciebie i mamy. Czasem nie ma dokogo zwrócić się o radę, a myślę, że jejpotrzebuję... – Ćwirek zadumał się przezchwilę...- Cała noc przed nami – przerwałciszę tata – obu nam nie chce się spać,więc możemy pogadać – dodał. - Ostatnio zauważyłem, że nie mamprzyjaciół...- Jak to, Ty? Ty miałbyś nie mieć przy-jaciół? Jak to możliwe? – zapytał tata. - Też się dziwię. Pamietam wszystkieTwoje rady i wskazówki. Staram się unikać wszystkiego, co może prowadzić do złego. Unikampychy, zazdrości, nieczystości, gniewu, lenistwa, nieumiarkowania i chciwości. Staram się byćtemu jak najwierniejszy. Chyba boję się, że kiedyś i tak mnie to wszystko dopadnie i wtedy wogóle nie będę nadawał się do niczego. Boję się zła, które mam wrażenie ciągle czyha na mnie ilada chwila mnie połknie... Nie wiem co robic... - Czyń dobro. - Przeciez to chyba właśnie robię... Jeśli unikam zła, to tak jest dobrze. Tak? - Tak, to jest dobrze, ale to nie jest czynienie dobra. Wydaje mi się, że za bardzo jesteś sku-piony na tym, żeby unikać zła. Tymczasem najlepiej unika sie zła, kiedy jest się skupionym naczynieniu dobra. Sęk w tym, że pamiętasz tylko, że trzeba unikać pychy, chciwości i tak dalej, azapomnialeś, co masz robić zamiast. Zamiast być pysznym, być pokornym. Zamiast chciwym -hojnym. Zamiast zazdrościć, kochać. Zamiast być nieumiarkowanym w jedzeniu czy piciu, byćwstrzemięźliwym. Zamiast za wszelką cenę unikać myśli i czynów nieczystych, skupić się natym, co piekne i czyste i tego szukać. Zamiast się gniewać, być cierpliwym i przebaczać. Zamiastbać się lenistwa, mieć zajęcie. To chyba Ci wychodzi aż za dobrze. Pamietaj, że uciekając przedlenistwem nie można popaść w pracoholizm i zapomnieć o innych i o sobie. Każdego ranka za-miast zastanawiać sie nad tym jak uciec przed złem, po prostu myśl co dobrego możesz zrobići to rób. Jeśli się skupisz na tym, co dobre, nie będziesz myślał o tym co złe w sposób naturalnyi bez wysiłku. Ważniejsze od tego ile razy unikniesz zrobienia czegoś źle jest to, ile razy zrobiszcoś dobrze. - To ma sens. Więcej radości jest w byciu dobrym i czynieniu dobra niż unikaniu zła – po-wiedział zdumiony wróbelek.- Jak będziesz stał obok ogniska i patrzył się na nie i myslał żeby się nie poparzyć to ciaglebędziesz blisko ognia i ryzyko poparzenia będzie duże, mimo że wcale tego nie chcesz. A naj-lepszym sposobem, żeby się nie poparzyć jest odejście od ognia. - A jeśli mimo wszystko się poparzę? To co?- To zaboli. Ale pamietaj, że wszystkie rany się goją. Potrzeba tylko dobrego Lekarza i sku-tecznego lakarstwa... - A znasz takie lekarstwo i takiego Lekarza, który leczy rany złego?- Jasne! Jeszcze nigdy nie zawiódł...
ks. Marcin Wróbel

Spotyka pająk pająka
- Cześć, co robisz?
- Gram w motylki.
- Skąd masz?
- A, ściągnąłem sobie z sieci

Pani od Biologii pyta Kazia:
- Wymień mi pięć zwierząt, mieszkają-
cych w Afryce!
Na to Kazio:
- dwie małpy i trzy słonie.

J U N i O R Z Y
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CDN

Przychodzi baba do lekarza z drutem w uszach.
- Co pani wyrabia?
- Słucham metalu

by
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irm
od

el



3333N I E P O K A L A N A  4 / 2 0 1 3

J U N i O R Z Y

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe i widzi,
że Jagoda nie zrobiła. Pyta się : 
- Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
Jagoda mówi:
- Po obiedzie. 
Nauczycielka:
- To czemu nie masz tego zadania zrobionego?
- Bo jestem na diecie

1. Gdzie urodził się św. Wincenty?2. Jaką funkcję pełnił św. Wincentyw domu generała galer królewskich?3. Gdzie studiował założyciel zgromadzenia Szarytek?4. W jakiej miejscowości św. Wincenty zakończył swoje życie?5. Jak się nazywa się sędzia, który oskarżył Wincentego o kradzież?6. U jakiej rodziny Wincenty był zatrud-niony jako wychowawca dzieci?1. Gdzie założyciel zgromadzenia Lazarystów przeprowadza pierwszećwiczenia dla kandydatów do święceń?2. Jak się nazywa dokument papieski,który zatwierdził powstanie Zgromadzenia Misji?3. Jak na imię miał mąż Ludwiki de Marillac?4. W 1657 w pewnym kraju nastąpiłazaraza w której zmarli Misjonarze Św.Wincentego a Paulo, co to za kraj?5. Przy jakim Hotelu zostało zało-żone stowarzyszenie Pań Miło-sierdzia?6. Gdzie św. Wincenty otrzymałniższe święcenia?7. Gdzie św. Wincenty zostaje proboszczem w 1612 roku? 

CO WIESZ
o świętym

Wincentym?
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Na scenę wchodzi członkini WMM, obładowana plecakiem (najlepiej dużym, wojskowym, z przytroczonymi
różnymi „przydasiami”: butelka, termos, słuchawki, suszarka itp.) U wylotu drogi widoczny jest drogowskaz
ku górze  „Niebo”. W pewnym momencie słychać burzę i grzmoty.

Członkini WMM: Ojej, zaczynam się bać, czy uda mi się dotrzeć do celu podróży! Wiem tylko,że mam iść drogą wiary. Trzeba mi przejść przez bramę wiary, która podobno jest zawszeotwarta... Matko Boska (po kolejnym grzmocie) pomóż mi bezpiecznie dojść do celu, pomimożyciowych burz. Bardzo trudna ta wędrówka! Jak mam rozeznać drogę, żeby się nie zagubić? 
Głos Maryi: Nie bój się, staraj się tylko odszukać moje ślady na swojej drodze i stawiaj na nichswoje stopy. W ten sposób, naśladując mnie, będziesz szybko posuwać się ku niebu i dojdzieszbezpiecznie  do Jezusa. Odwagi, spotkasz na swojej drodze przewodników, którzy wskażą cidrogę, bo sami kroczyli  moimi śladami. 
Członkini WMM: (rozgląda się trochę spokojniejsza. Na scenę wchodzi dziecko z pierwszym śladem tek-
turowym z napisem: „ufność”, w tle melodia „Ave Maria”) O, a to co? Widzę jakiś ślad. Czy ktoś może towyjaśnić? 

Wchodzi św. Katarzyna w kornecie.
Św. Katarzyna: Możesz śmiało pokierować się tym śladem. Nie zawiedziesz się!

Śpiew: Chcę pozostać zupełnie nieznana...        
Członkini WMM: Chce Siostra być nieznana? A taka całkiem prywatna znajomość nie wchodziw rachubę?
Św. Katarzyna: Nazywam się Katarzyna Labouré. Miło mi cię poznać. Możesz mi wierzyć, żeidąc śladem ufności, (pokazuje na ślad) dojdziesz do Nieba, podobnie jak ja. Kiedy byłam młodąsiostrą seminarzystką, przeżyłam niezwykłe spotkanie z Maryją. Tamtej nocy w naszej paryskiejkaplicy Matka Boża przekazała mi wiele cennych wskazówek. O tym, co od niej usłyszałam, ka-zała mi mówić z wielką ufnością i prostotą, mimo sprzeciwów i trudności. Przepowiedziałaróżne nieszczęścia, ale w miarę jak się wypełniały, doświadczaliśmy Jej opieki tak, jak to obie-cała. Przypomnij sobie, ile trudnych, niezrozumiałych wydarzeń spotkało Matkę Bożą i Jej Syna,a jednak zachowała ufność w Bogu do końca... 
Członkini WMM: Postaram się zapamiętać: mam kroczyć śladem ufności, tzn. naśladować Ma-ryję zawierzając Bogu wszystko...

Wchodzi drugie dziecko niosąc ślad z napisem „męstwo” lub „odwaga” 
Członkini WMM: Zobaczymy, czy dobrze umiem tropić ślady! O, widzę już następny! Znowupostać z historii... 
Sł. B. Dolores: Czy pamiętasz słowa Pana Jezusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prze-śladować”? Jestem Dolores Broseta. Będąc w twoim wieku chodziłam do szkoły prowadzonejprzez siostry szarytki i cieszyłam się, że należę do Dzieci Maryi. W stowarzyszeniu, jak mogłam,włączałam się w pomoc dla ubogich. Rok 1936 r. dla mojej Ojczyzny – Hiszpanii – to początekokrutnej wojny domowej i prześladowań Kościoła. Ja jednak nigdy nie zdjęłam Cudownego Me-dalika, choć wiedziałam, że mogę to przypłacić życiem. 
Członkini WMM: Ale... czy to znaczy, że mam zostać męczennicą?
Sł. B. Dolores: Nie ma większego zaszczytu, jak oddać życie za Chrystusa. Nie spodziewałamsię, że go dostąpię. Prosiłam tylko Matkę Bożą o wierność Jezusowi do końca...  Nie wszyscy sąpowołani do męczeństwa, ale wszyscy powinniśmy mężnie bronić swojej wiary (wskazuje na ślad)i znosić kpiny czy upokorzenia dla Jezusa.

ŚLADAMI MARYI
i M i E J S C E P O d C Z A S Z JA Z d U W K R A KO W i E
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Członkini WMM: (idzie dalej rozglądając się i szukając śladów) Mam nadzieję, że nie braknie mi mę-stwa i... nie przegapię żadnego śladu!
Wchodzi trzecie dziecko niosąc ślad z napisem „apostolstwo”

Stasia Orzechowska (Dz. Maryi z Hajnówki): Nazywam się Stasia Orzechowska. W czasie oku-pacji w Hajnówce Dzieci Maryi działały w konspiracji. Drzwi kościoła były zamknięte na kluczdla ostrożności. Serca jednak kołatały nam nie ze strachu, ale z radości, że Maryja będzie nasprowadzić przez życie. Gdy na piersi zawisł na niebieskiej zapasce medalik Niepokalanej - wil-gotniały nam oczy ze szczęścia!
Członkini WMM: Ale co mogłyście zdziałać w takich warunkach?
Stasia Orzechowska: Nasze zadanie to kochać Maryję i ogień tej miłości zapalać w innych ser-cach. Ksiądz polecił nam przygotować do I Komunii chłopców z ulicy, którzy w lecie mieli udaćsię na wypas krów. Opiekowałyśmy się też chorymi i samotnymi. Ja z drugą Stasią miałyśmy podopieką chorą kobietę z trojgiem małych dzieci i chorą babcią. Ojciec tej rodziny został wywie-ziony przez Niemców. My sprzątałyśmy, zajmowałyśmy się dziećmi, czyściłyśmy ich główki pełneinsektów. Chciałyśmy pokazać innym Jezusa, tak jak to czyniła Matka Najświętsza (wskazuje na
ślad).
Członkini WMM: No tak, w czasie wojny nie było lekko! Chciałabym iść tym śladem Maryi z niemniejszym zapałem, jak ta dziewczyna sprzed wieku.

Śpiew: Mario, proszę, spraw...   

Wchodzi czwarte dziecko niosąc ślad z napisem „pomoc”  
Sonia Visedo: Hola! (czyt. ola) Mam na imię Sonia. W zeszłym roku spełniło się moje marzenie– wylądowałam w Afryce. Spędziłam 3 miesiące w Mozambiku na misji, z którą współpracujeWincentyńska Młodzież Maryjna. Nigdy wcześniej nie widziałam tyle ubóstwa – ulice Nacala toprawdziwe potoki śmieci, nie istnieje coś takiego jak kontenery. Włączałam się trochę w pracęmisjonarzy i przekonałam się o prawdziwości słów św. Wincentego: „Ubodzy nas ewangelizują”.W tym całkiem innym świecie oczy dzieci i dorosłych odbijają szczęście. Pokazali mi swoją ża-rliwą pobożność i braterstwo. Wróciłam do Hiszpanii inna - doceniając proste rzeczy, któryminas Bóg obdarzył, a przede wszystkim wartość otwarcia się na drugiego.  To Maryja, która spieszyła z pomocą Elżbiecie i obdarzała Ubogich swą troską, zaprasza nas dopójścia tym śladem. (Wskazuje na ślad)
Członkini WMM: To już jesteśmy w dzisiejszych czasach. Ale świat Afryki wydaje się od nasbardzo odległy, mimo internetu i globalizacji... 
Sonia: Nie martw się, tym śladem możesz chodzić też po pobliskich osiedlach...

Wchodzi piąte dziecko niosąc ślad z napisem „ofiara”
Kora: Warto iść do końca śladami naszej Matki.  Ileż dobra i piękna można zobaczyć przez oku-lary wiary! Mam na imię Kora. Dziękuję Matce Niebieskiej, że prowadziła mnie za rękę przez 10lat mojego życia. Znaki na Jej medaliku przypominają o tym, że Jezus ofiarował siebie za nas.Przed I Komunią św.  złożyłam moją ofiarę z życia po to, by moja mama mogła przyjąć do sercaJezusa. Później, podczas choroby nowotworowej, nie puściłam dłoni Maryi. Nawet nie przypusz-czasz, jak wiele darów możesz wyprosić dla innych stąpając po śladach „ofiary” (wskazuje na ślad)i jakie to da ci szczęście! Będę się modlić za ciebie, byś doszła tu, gdzie ja jestem!
Członkini WMM: Szczerze dziękuję Ci za modlitwę. Czuję, że czeka mnie długa droga, a więcejna niej niewiadomych niż w zadaniach z matematyki! Matko Boża, pomóż mi uważnie szukaćśladów Boga w moim życiu...

W tym czasie dzieci trzymające ślady odwracają je i ukazuje się napis „WIARA” 
Śpiew: Szukam z Tobą w moim życiu, śladów Boga...

i M i E J S C E P O d C Z A S Z JA Z d U W K R A KO W i E
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W tej części dowiecie się w jaki sposób
ziarno miłości Niepokalanej trafiło na
polską ziemię oraz jakie były początki
Stowarzyszenia w naszym kraju...

Stowarzyszenie Dzieci Maryi w Polsce po-wstało dość wcześnie. Pierwszy akt erek-cyjny wydany został w roku 1852 dla Domuśw. Kazimierza we Lwowie, gdzie praco-wały Siostry Miłosierdzia. Jednak pierwszezebranie Dzieci Maryi odbyło się tam do-piero w roku 1860. Dlatego chyba słuszniemożna powiedzieć, że pierwszeństwo na-leży do Chełmna. Tam bowiem już w 1855roku zebrały się pierwsze aspirantki z ini-cjatywy ks. Kamockiego ze ZgromadzeniaKsięży Misjonarzy, ówczesnego dyrektoraSióstr Miłosierdzia. Natomiast 21 maja 1858roku siostra Aniela Maszyńska, przełożonaDomu Prowincjalnego w Chełmnie, przy-wiozła od Przełożonego Generalnego KsiężyMisjonarzy i Sióstr 

Miłosierdzia akt erek-cyjny. Dlatego już 19 lipca1858 roku pierwsze aspi-rantki (14 dziewcząt) przy-jęły z rąk kapelana SióstrMiłosierdzia, ks. Tuchołki,Cudowny Medalik na niebieskiejwstążce, stając się w ten sposób pierw-szymi na ziemi polskiej członkiniami Stowa-rzyszenia Dzieci Maryi.11 grudnia 1863 roku Stowarzyszenie po-wstało w Krakowie. Tego samego roku roz-poczęło ono swoją działalność również wWarszawie.W latach 1872-1888 rząd pruski wydawałwciąż nowe rozporządzenia ograniczającedziałalność stowarzyszeń katolickich, aż do

zupełnej ich kasacji. Los ten spotkał równieżStowarzyszenie Dzieci Maryi. Na czas długichmiesięcy zaniechano zebrań. Dopiero gdy ter-ror pruski nieco złagodniał, wznowiono spot-kania i wspólne modlitwy.Od 1928 roku Stowarzyszenie umocniłosię i rozpoczęło bardziej intensywną działal-ność. Ponieważ jego rozwoju i działalnościnie krępował już zaborca, dlatego członki-nie Stowarzyszenia starały się przepoićideą maryjną każdą niemal dziedzinężycia. Uwzględniając różnorodność za-miłowań i uzdolnień, tworzono w Stowa-rzyszeniu różne kółka, np. misyjne,charytatywne, modlitewne, teatralne, czy-telnicze, muzyczne itp. Prawie każdawspólnota posiadała dość pokaźny zbiórksiążek w prowadzonej przez siebiebibliotece. Godna podziwu i naśladowania jestwielka ofiarność Dzieci Maryi i ich go-towość do poświęcenia nawet w naj-trudniejszych sytuacjach. 

S T O W A R Z Y S Z E N i E  W  P O l S C E :
1855 - pierwsze spotkanie grupy w Chełmnie
1852 - pierwszy akt erekcyjny dla grupy z Lwowa
1863 - powstanie grup w Krakowie i Warszawie
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Trudno jest opowiedzieć w kilku słowachczym jest dla mnie czas, który spędzam wMadrycie. Jestem Księdzem Misjonarzem, po-chodzącym z małego kraju we wschodniejEuropie - Słowacji. Ludzie często proszą,żebym opowiedział o tym, co robię w Madry-cie i zawsze wtedy przychodzi mi na myśljedno słowo: misja. Czego innego możnaoczekiwać od Misjonarza? Dlatego próbujęangażować się w służbę, o którą jestem pro-szony i traktować to jako misję.Dla mnie być Misjonarzem czy być namisji... te słowa nie opisują jakiegoś specjal-nego miejsca albo czasu. Raczej określająkogoś, kto z pasją szuka nowych dróg, aby do-cierać do ludzkich serc, a w tym szczególnymwypadku docierać do serc ludzi młodych. Wten sposób ktoś ma możliwość głosić DobrąNowinę osobom, które z odwagą będą szukaćnowych horyzontów we własnym życiu. Mojamisja w Madryce nie jest łatwa, ale dużo sięnauczyłem. Mam niezapomniane momenty zróżnych wizyt w waszych krajach, podczasktórych mogłem dzielić się z wami w czasieformacji i uroczystości. Każde spotkanie, wktórym wziąłem udział i każdy jeden kontaktz wami tworzą to niezapomniane doświad-czenie.

Jest taki aspekt misji, który nigdy nieprzestanie mnie zaskakiwać. Nazwijmy tosposobem, w który młodzi ludzie byli zemną, sposób myślenia. Każdy z nich doda-wał mi odwagi, aby zostawić wszystko, bymóc służyć Stowarzyszeniu. Mogę tylko po-wiedzieć dziękuję za wszystko czym się zemną dzieliliście, dziękuję Siostrom, delegat-kom międzynarodowym, które przewijałysię przez Sekretariat. To było wspanniałedoświadczenie i pomogło mi zobaczyć, żeprzyszłość należy do świeckich... ale ciświeccy potrzebują towarzyszenia.Chcę też podziękować Matce Najświęt-szej, założycielce Stowarzyszenia, za prowa-dzebnie mnie razem z młodymi, z tylomawspółbraćmi i Siostrami Miłosierdzia.... Dzię-kuję wam i niech wincentyńsko-maryjny cha-ryzmat WMM będzie bardziej widoczny wświecie! Dziękuję wam, młodzieży, jestemdumny z tego, czym się ze mną podzieliliście.

Oto tylko jeden z wielu przykładów, zano-towany w „Roczniku Mariańskim”:
„W 1918 r. podczas szerzącej się w

Czerwonogrodzie i okolicy epidemii ty-
fusu plamistego, kiedy chorobie uległy
prawie wszystkie Siostry Miłosierdzia
tamtejszego Zakładu, tak, że według
opowiadań świadków nie było komu
nawet szklanki wody im podać, Dzieci
Maryi stanęły do pracy i w miejsce sióstr
odwiedzały i ratowały ludność, wśród
której szerzyła się straszliwa choroba”..s. Jolanta Janiszewska

BYć
MiSJONARZEM
W  MAdRYCiE

ks. Pavol Nogaks. Pavol Noga
Dyrektor SekretariatuDyrektor Sekretariatu

MiędzynarodowegoMiędzynarodowego



W E  W S P Ó l N O C i E

Wydaje się, że Stowarzyszenie w Syrii zaczęło działać wczoraj. 35 lattemu rozpoczęliśmy naszą drogę prawdziwej wiary, życia duchowegopod przewodnictwem Maryi i św. Wincentego. To 35 lat dzielenia,spotykania potrzeb ubogich i chorych z różnych religii, z miło-ścią. Wszystko to prowadziło naszych członków do wzrostu du-chowego. Nawet gdy przechodzimy przez tą trudną sytuację,jaką jest wojna w naszej ukochanej Syrii, nie jesteśmy zniechę-ceni do podtrzymywania tej samej misji. Nasze motto  "Dzielić sięBożym pokojem” pomaga nam pamiętać, że Jezus jest źródłemprawdziwgo pokoju.Podczas spotkania Rady zdecydowaliśmy, że z powodów bezpie-czeństwa wszyscy członkowie powinni jednak spotkać się razem na tygod-niowym zjeździe i konwencie. Nie trzeba wspominać, że kilka takich spotkań było wcześniejodwoływanych własnie  z tego powodu.Mamy około 100 członków, dużo mniej niż do tej pory. Jest to bardzo smutne; Chrześcijanieopuszczają nasz kraj z powodu strachu przed przyszłością. My chcemy tu zostać z mocną woląi wiarą w Boga, pracując mocno i głosząc sedno chrześcijaństwa, znaczenie świętości i krzyżaChrystusa, jak to robiliśmy w Wielkim Poście. O tym wszystkim rozmawiamy z członkami sto-warzyszenia, w różnych aspektach - socjalnym, wychowawczym i religijnym. Próbujemy moty-wować ich w codziennym życiu i żyć tak, jak nauczał Jezus.Chcę wspomnieć, że towarzyszą nam osoby dorosłe przez różne projekty, pomagając ludziomposzkodowanym przez wojnę (żywienie, leki, różne potrzeby, zbieranie datków), nigdy nie za-pominając o wsparciu moralnym. 6 kwietnia mieliśmy akcję oddawania krwi.Jako chrześcijanie wierzymy, że nasze dusze wrócą do Boga, odnajdziemy światło i pełniępokoju, z tą wiarą myślimy o s. Dalal Zaarour, która odeszła 15 marca. Była przykładem życiaoddanego służbie całym sercem i żyła dla WMM przez 35 lat, odkąd założyła je w Syrii.Nie przestaniemy troszczyć się o misję, w którą wierzymy. Jakie by nie były przeciwności,prosimy was o modlitwę za nas i nasz kochany kraj, tak będziemy mogli nieść krzyż z wiarą wZmartwychwstanie.
JMV z Syrii

WIEŚCI 

ZE ŚWIATA
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█ STOLICADamaszek █ POŁOŻENIE:Bliski Wchód █ JĘZYK
URZĘDOWYarabski █ USTRÓJrepublika █ RELIGIA

DOMINUJĄCAislam
S Y R Y J S K A   R E P U B L I K A   A R A B S K A

WMM KobylanyWMM Kobylany
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W sobotę 18 maja 2013 roku miałomiejsce spotkanie członków dwóch wolsztyń-skich grup Dzieci Marii - z parafii farnej Nie-pokalanego Poczęcia NMP oraz św. Józefa. Zpowodu deszczu nie mógł się odbyć zaplano-wany piknik w ogrodzie, dlatego spotkanieprzeniesione zostało do przedszkola.Zebrała się całkiem spora gromadauczestników, bo licząca prawie 30 osób. Nie-którym dzieciom towarzyszyły mamy. Spot-kanie rozpoczęło się śpiewem LitaniiLoretańskiej, który był zaproszeniem Maryido wspólnej radości Jej dzieci.Następnie w pogodnej atmosferzewszyscy spożyli smaczny posiłek, który dodałsił do uczestniczenia w przygotowanych nie-spodziankach. Pierwszą z nich było krótkieprzedstawienie dotyczące objawień Maryj-nych, przygotowane przez kilkoro dzieci dlapozostałych członków Stowarzyszenia. Nie zabrakło wspólnego śpiewu, któryanimowała s. Justyna, odbywająca w tym cza-sie staż apostolski w naszej wspólnocie.Dzieci najchętniej śpiewały piosenki poznanepodczas rekolekcji w Gnieźnie.Ponieważ 18 maja przypadała rocznicaurodzin błogosławionego Jana Pawła II, odbyłsię także konkurs wiedzy o jego pontyfikacie.Ku zaskoczeniu dorosłych, dzieci wykazałysię sporą wiedzą o życiu Karola Wojtyły. Powysiłku intelektualnym przyszedł czas na wy-próbowanie swoich sił w konkurencjachzręcznościowych: rzut do celu oraz wrzucanieziaren fasoli do butelek. Do tej zabawy dali się

namówić także dorośli uczestnicy spotka-nia:)Popołudnie było bardzo radosne, dziecibędą je długo pamiętać; mimo braku pogodyna zewnątrz, Pan Bóg pobłogosławił nas po-godą ducha i radością. Wzmocnienie więzi miedzy członkamiobu grup zauważyć można było już w niedłu-gim czasie – podczas procesji Bożego Ciała,która przeszła ulicami naszego miasta od ko-ścioła p.w. św. Józefa do ołtarza na rynku,dzieci z obu grup były zaangażowane na każ-dym jej odcinku; rozpoczynając od dziewczy-nek sypiących kwiatki poprzez ministrantóważ do pocztu sztandarowego.Na początku lipca przedstawicielki na-szych wspólnot wzięły udział w Wincentyń-skich Wakacjach z Bogiem w Bysławku.Tematem tegorocznych rekolekcji byli święciświadkowie wiary. Uczestniczki podczas ty-godniowego turnusu dotknęły blasku ichświętości, dowiedziały się jak trzeba żyć, byosiągnąć świętość oraz chwaliły Boga poprzezróżne formy modlitwy i zabawy (m.in. kąpielw jeziorze, podchody, konkursy). Bieżące informacje o nas oraz więcej zdjęćmożna znaleźć pod adresem: http://jmv-fara-wolsztyn.blogspot.com/Cieszymy się, że pod czułą opieką Maryi,Pani Wolsztyna, rozwija się Stowarzyszenie wobu parafiach naszego miasta, ufamy że Jejtroska będzie nam towarzyszyć w kolejnymroku formacji. 
s. Teresa SM i s. Paulina SM

Z ŻYCIA WSPÓLNOT 
MARYJNYCH W WOLSZTYNIE



Spotkanie rozpoczęliśmyod Mszy Świętej, która jestnajdoskonalszą formą inte-gracji duchowej wszystkichczłonków WMM. Naszą li-turgię uświetnił chór „Sa-lawa” pod kierownictwemAndrzeja Godki. Późniejmieliśmy czas na integracjętowarzyską. Rozpoczęliśmyod loterii, w której każdy loswygrywał. Po Aniele Pańskim i obie-dzie Siostry zaproponowałynam spotkania w grupach.Młodsi spotkali się z sios-trami seminarzystkami. Astarsi ze świadkami wiaryze wspólnoty Cenacolo.  Achwilę potem nastąpił naj-bardziej ekscytu-jący moment dnia.Kilka grup WMM,które przygoto-wały konkursoweprzedstawienia,rozpoczęły swojespektakle. Ich treść miałabyć związana z rokiemwiary oraz naszymi patro-nami. Wszyscy świetnie sięspisali. Zabawa była feno-menalna. Śmiech towarzy-szył nam przez cały czas. Aoklaski nie miały końca. Jury

jednak musiało podjąćtrudną decyzję i wybraćjedną wspólnotę, by uhono-rować ją nagrodą.  Wygrała
Laskówka Chorąska, której
scenariusz został zamiesz-
czony w tym numerze „Nie-
pokalanej”. ZapraszamyWas gorąco do wykorzysta-nia go w swoich parafiach. Po tych zmaganiach nad-szedł czas na relaks. W ogro-dzie Pana Jezusa siostry wrazz wodzirejem przygotowałydla nas poczęstunek orazmnóstwo zabaw, które zaan-gażowały wszystkich. Dzieńzakończyliśmy wspólnymodmówieniem Litanii do Naj-świętszego Serca Pana Je-

zusa. Choć te kilka krótkichchwil nie pozwoliło namwszystkim dobrze się poz-nać, cieszymy się tym spot-kaniem. I dziękujemywszystkim organizatorom zawkład, jaki włożyli w przygo-towanie tego zjazdu.
8 czerwca w Kra-

kowskim Domu
Sióstr Miłosierdzia
odbył się kolejny
zjazd Wincentyńskiej
Młodzieży Maryjnej z
naszej prowincji.
Szczególnie licznie
przybyło południe
Polski.
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Cześć Maryi! W niedzielę 9 czerwca br. w naszej parafii odbyła się uro-czystość przyjęcia do Stowarzyszenia nowych członków izmiana wstążki z różowej na zieloną.  Do Stowarzyszenia na-leżę od pięciu lat i właśnie podczas Mszy Świętej byłam jednąz dziewcząt, zmieniającą kolor wstążki z różowej na zieloną.Kolejny raz potwierdziłam swoje przynależenie do Maryi. Wsercu czułam ogromną radość, że mogę nazywać się dzieckiemMaryi. Kiedy ksiądz proboszcz nałożył mi medal czułam dumę,że Niepokalana zechciała mieć mnie i moje koleżanki bliżej sie-bie. Podczas Eucharystii dziękowałam Bogu za wspaniałydzień. Po Mszy odbył się słodki poczęstunek przygotowanyprzez siostry animatorki s. Dorotę i s. Marię oraz najstarszedziewczynki. Nowi członkowie zostali przywitani brawami idrobnymi pamiątkami. Justyna Bogumił z Łomży

W E  W S P Ó l N O C i E

PRZYJĘCIE MEDALI NIEPOKALANEJ W ŁOMŻY

ZJAZD DZIECI
W OBRYTEM

Dnia 27 kwietnia br w miejscowości Obryte odbył się zjazd Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, którąanimują Siostry Miłosierdzia z Prowincji Warszawskiej. Hasło spotkania brzmiało: Historia naszej Ojczyzny
nie jest nam obca. W zjeździe wzięło udział około 200 osób - członków WMM oraz ich opiekunów. Repre-zentowane były następujące wspólnoty: Ignaców, Jazgarzew, Kielce, Kobylany, Kurozwęki, Łomża, Łuków,Ostrołęka, Przasnysz, Warszawa-św. Krzyż oraz lokalna grupa z Obrytego. Swoją obecnością zaszczycił nasKs. Dyrektor WMM Jacek Kuziel CM, Ks.Jacek Dądela CM, Ola Żołyńska - przewodnicząca i Maciej Opiłowski- wiceprzewodniczący. W spotkaniu wzięło udział około 30 sióstr szarytek. Warto dodać, że z tej parafii pochodzi 21 sióstr na czele z Siostrą Wizytatorką Marią Leszczyńską, którateż była z nami obecna. Wielką radość sprawili nam rodzice i bliscy naszych Sióstr, którzy przybyli na  spot-kanie i uczestniczyli we wspólnej modlitwie. Niespodzianką byli przedstawiciele wojska z XIII Pułku Pie-choty z Pułtuska, którzy w czasie Eucharystii pełnili wartę honorową, a potem przez cały czas namtowarzyszyli swoją obecnością...Poza tym było nam dane doświadczyć wspólnego pielgrzymowania i zasmakować wojskowej gro-chówki, a także wziąć udział w loterii fantowej. Dodać trzeba, że ogromny wkład w przebieg spotkaniaoprócz Sióstr miała miejscowa gmina na czele z panem wójtem, a także ks. Proboszcz tutejszej parafii.Piękna słoneczna pogoda, zabawa, śpiew wojskowych (i nie tylko) piosenek oraz wspólna modlitwa, spra-wiały wiele radości. s. Elżbieta
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CUDA!

22 czerwca 2013r. Wincentyńska Młodzież Maryjna z Łomży udała się razem z s. Dorotą do „KrólowejMłodzieży” w Płonce Kościelnej. W tej małej miejscowości na Podlasiu  odbył się IV Festiwal Młodych podhasłem „Wiara czyni cuda”.Wszystko rozpoczęło się przy źródle „na Łasku”, gdzie młodzież z Diecezji Łomżyńskiej wyznała swojąwiarę. Około godziny 13 wyruszyła pielgrzymka jedności do miejsca, gdzie miał odbyć się festiwal. Naplacu festiwalowym była animacja młodych oraz blok ewangelizacyjny. W czasie bloku odbyła się konfe-rencja o. Remigiusza Recława, a także koncert wspólnoty „Mocni w Duchu”. Gościem specjalnym był aktorteatralny pan Rafał Supiński, który zgromadzonej młodzieży dał świadectwo swojej wiary. O 16 rozpoczęłosię przygotowanie do Eucharystii, a także czas świadectw. Równo o 17 zaczęła się Msza Święta, którą po-prowadził Ks. Bp Stanisław Stefanek. Po Mszy przyszedł czas na posiłek. Mieszkańcy Płonki przygotowalikanapki, bigos, a także mnóstwo przepysznego ciasta. Po wspólnej agapie nadeszła chwila wyciszenia.Rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz tańce uwielbienia. Festiwal zakończył się kon-certem zespołu „Trzecia Godzina Dnia”, a także Apelem Jasnogórskim z modlitwą o powołania.Takie spotkanie odbywa się co roku w Płonce Kościelnej. Jest to wspaniały czas, gdzie można naprawdęświetnie się bawić i to razem z Jezusem Chrystusem. Dzięki takim spotkaniom można poznać wiele wspa-niałych osób, poznać nowe piosenki, historie, które przeżyły różne osoby. Uważam, że warto chociaż razpojechać na taki festiwal. Można przeżyć naprawdę coś niesamowitego!
Marlena Dziemińska z Łomży

W E  W S P Ó l N O C i E

Grupa dziecięca WMM z par. pw. św. Krzyża wGrupa dziecięca WMM z par. pw. św. Krzyża w
Warszawie uczestniczyła w koloniach, Warszawie uczestniczyła w koloniach, 

organizowanych dla uczniów SP nr 211.organizowanych dla uczniów SP nr 211.
Lipcowy wyjazd w Beskid Sądecki dostarczyłLipcowy wyjazd w Beskid Sądecki dostarczył
niezapomnianych wrażeń i pozwolił spędzić niezapomnianych wrażeń i pozwolił spędzić 

kilkanaście dni w miłej,  radosnej atmosferze.kilkanaście dni w miłej,  radosnej atmosferze.
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W dniach od 10.05 do
11.05 w Tczewie odbył się
dwudniowy Dzień Wspól-
noty Dzieci i Młodzieży
Maryjnej z prowincji Chełmnińsko-
Poznańskiej. Temat spotkania brzmiał"Wspólnota". W ciągu tych dwóch owocnych dniuczestniczyliśmy w Eucharystii, modlitwach,biegu ulicami Tczewa i spotkaniach w grupach.W tym czasie dowiedzieliśmy się czym jestWspólnota  i jak dobrze ją budować.

Dzięki co rocznym Dniom Wspólnoty zaszcze-
piamy w sobie chęci do działania i umacniamy
się w przekonaniu , że jesteśmy jedną wielką Ro-
dziną Wincentyńską.

„Wspólnota”

„Wspólnota”

hasło z jazdu w Tczewie

hasło z jazdu w Tczewie

W E  W S P Ó l N O C i E

DZIEŃDZIEŃWSPÓLNOTYW T C Z E W I E
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Nasza grupa WMM w długiweekend majowy wyruszyła napodbój Wiednia! Pełni zapału iradości z długo wyczekiwanegowyjazdu, zwiedziliśmy stolicę Austrii. Pierwszym punktem wyprawy była Msza Święta na Kahlen-bergu - górze, z której król Polski, Jan III Sobieski rozpoczął słynną odsiecz wiedeńską.  Z jejszczytu mogliśmy podziwiać  przepiękną panoramę miasta. Szczególny zachwyt wzbudziło wnas zwiedzanie Wiednia nocą. Mimolekkiego zmęczenia podróżą, nasyci-liśmy oczy cudownymi widokami operyi zespołu pałacowego Hofburg. Ta nocbyła pełna wrażeń...:) W drugi dzień naszej wyprawyzwiedziliśmy Schonbrunn, rezydencjęcesarską. Nawet ulewny deszcz nieprzeszkodził nam w poznaniu zabudo-wań pałacowych i  ogrodów w stylufrancuskim, znajdujących się wokół re-zydencji. Przewodniczka ukazała namtakże jeden z najsłynniejszych i najbar-dziej oryginalnych domów w Wiedniu. Mieliśmy okazję posłuchać historii Sissi - cesarzowejAustrii i królowej Węgier oraz zwiedzić Belweder. W miłym towarzystwie skosztowaliśmytakże wiedeńskiego specjału, jakim jest tort Sachera:) Trzeciego dnia modliliśmy się przed wizerunkiem Matki Bożej w Mariazell i podziwialiśmyprzepiękne miasteczko usytuowane w Alpach. Odwiedziliśmy także opactwo benedyktyńskiew Melku. Jedną z największych atrakcji  wieczoru był  Prater.  To niezwykłe wesołe miasteczkodostarczyło nam niezapomnianych wrażeń. Jesteśmy pełni podziwu dla bohaterstwa  księdzaProboszcza, który wraz z nami wybrał się na tę szaloną eskapadę!  Ostatni dzień wyprawy był równie ekscytujący! Podziwialiśmy wystawę w Muzeum His-torii Naturalnej, gdzie  przedmioty badań  naukowców przedstawione zostały w sposób cie-kawy dla odbiorcy. Mieliśmy okazję zobaczyć jak zmieni się świat w przyszłości i odczuć nawłasnej skórze erupcję wulkanu!  Po takich przeżyciach, pełni radości (także ze zdobycia balonów z helem:)), ruszyliśmy wdrogę do Gniezna. Czas spędzony w Wiedniu był pełen atrakcji. To wyjazd, który z pewnością każdy znas będzie długo wspominał! 
Ewelina Siejak

WIEDEŃ!
NA PODBÓJ STOLICY



Młodsi również mieli krótki dzień skupieniaMłodsi również mieli krótki dzień skupienia
w sobotę na placu u Sióstr Miłosierdzia. W dniuw sobotę na placu u Sióstr Miłosierdzia. W dniu
przyjęcia medalu zorganizowaliśmy także kierprzyjęcia medalu zorganizowaliśmy także kier--
masz ciast, aby nazbierać na wyjazd wakacyjnymasz ciast, aby nazbierać na wyjazd wakacyjny
do Zakopanego. Zapraszamy na stronę www, jeślido Zakopanego. Zapraszamy na stronę www, jeśli
ktoś chce obejrzeć inne wydarzenia w naszej paktoś chce obejrzeć inne wydarzenia w naszej pa--
rafii (pawel.lublin.pl). Jesteśmy wdzięczni Ks.rafii (pawel.lublin.pl). Jesteśmy wdzięczni Ks.
Biskupowi za przyjęcie nas do Stowarzyszenia,Biskupowi za przyjęcie nas do Stowarzyszenia,
naszemu Ks. Proboszczowi za możliwość przeżynaszemu Ks. Proboszczowi za możliwość przeży--
cia tej uroczystości w parafii i naszemu ks. Dacia tej uroczystości w parafii i naszemu ks. Da--
mianowi za przygotowanie nas do niej. mianowi za przygotowanie nas do niej. 

WMM z Lublina
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W E  W S P Ó l N O C i E

W czerwcowy weekend  ekipa WMM z Gniezna i Tczewa wybrała się doOstrzyc- malowniczej wioski położonej na Kaszubach. To był pełen atrakcjiczas, w którym mogli-śmy  odpocząć po roku pracy na rzecz Stowarzyszenia.

16 czerwca16 czerwca
był dniem bogabył dniem boga--
tym w wydarzenia dla grupy dzieci i młodzieży, należących do Wincentyńskiej Młodzieżytym w wydarzenia dla grupy dzieci i młodzieży, należących do Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej w Lublinie. Podczas wizytacji parafialnej, ks. bp Artur Miziński w sposób uroMaryjnej w Lublinie. Podczas wizytacji parafialnej, ks. bp Artur Miziński w sposób uro--
czysty przyjął w czasie Mszy Świętej o godz 13.00 ślubowanie Dzieci i Młodzieży Maryi.czysty przyjął w czasie Mszy Świętej o godz 13.00 ślubowanie Dzieci i Młodzieży Maryi.
Nowi kandydaci: Maciek, Gabrysia, Julia, Wiktoria i Oliwia złożyli akt oddania JezusowiNowi kandydaci: Maciek, Gabrysia, Julia, Wiktoria i Oliwia złożyli akt oddania Jezusowi
przez Maryję i zostali włączeni do wspólnoty. Pozostali członkowie w obecności ks. Bisprzez Maryję i zostali włączeni do wspólnoty. Pozostali członkowie w obecności ks. Bis--
kupa odnowili swoje zobowiązania. Było to bardzo wielkie przeżycie dla wszystkich. Przykupa odnowili swoje zobowiązania. Było to bardzo wielkie przeżycie dla wszystkich. Przy--
gotowywaliśmy się do tego dnia przez cały rok a niektórzy nawet kilka lat...:) Dodatkowogotowywaliśmy się do tego dnia przez cały rok a niektórzy nawet kilka lat...:) Dodatkowo
w piątek w kaplicy przy parafii mieliśmy tzw. „wieczór skupienia” dla starszych. Składałw piątek w kaplicy przy parafii mieliśmy tzw. „wieczór skupienia” dla starszych. Składał
się on z nieszporów, konferencji naszego opiekuna ks. Damiana Szewczyka, świadectwasię on z nieszporów, konferencji naszego opiekuna ks. Damiana Szewczyka, świadectwa
Basi, pracy w grupach i dzielenia się, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy wstaBasi, pracy w grupach i dzielenia się, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy wsta--
wienniczej i krótkiej agapy. wienniczej i krótkiej agapy. 

P R Z Y J ę C i E d O W M M W l U B l i N i E

WEEKEND 
W OSTRZYCACH



W dniu 16.06.2013 r. odbyło się zakończenie roku formacyjnego dla Wincentyńskiej Młodzieży Ma-ryjnej z Moszczan. Z tej okazji cała wspólnota wraz z s. Anną i naszymi rodzicami udała się, podobniejak w zeszłym roku, do Wielkich Oczu, na piknik zorganizowany wspólnymi siłami przez uczestników.Wyprawę rozpoczęliśmy o godz. 15:10, odjeżdżając samochodami na naszą wyprawę z parkingu w po-bliżu kościoła w Moszczanach. W sanktuarium w Wielkich Oczach znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, który26.05 tego roku obchodził swój Jubileusz 400-lecia. Zgromadzeni blisko wizerunku Maryi wzięliśmyudział w nabożeństwie czerwcowym i we Mszy św., podczas której Marcin przeczytał I czytanie, a s.Anna zaśpiewała psalm. Po modlitwie udaliśmy się na plac obok kościoła, gdzie mogliśmy usiąść na ła-weczkach i skorzystać z rusztu grillowego, aby upiec kiełbaski. Przywieźliśmy ze sobą także różne ciasta,cukierki, przekąski i napoje. Zanim jednak zabraliśmy się do jedzenia, miało miejsce rozdanie wyróżnieńi podziękowania. W tym roku najwięcej obecności uzbierał Marcin, na drugim miejscu Kinga i Paulina.W młodszej grupie na spotkania najgorliwiej chodziła Estera, a na drugim miejscu Paweł i Kacper. Dzieciw nagrodę otrzymały obraz Maryi. Symboliczny breloczek dostały dzieci, które były najbardziej ak-tywne i zaangażowane w życie wspólnoty::Laura (I miejsce), Oliwia i Justyna z młodszejgrupy, oraz Kinga, Ola i Marcin ze starszej.Szczególne podziękowania otrzymali rodzice:państwo Batiuk i Osetek za ugoszczenie dziecina zakończenie kolędowania, pani Anna Kwaki pani Agnieszka Zołotnik za pomoc przy pro-wadzeniu kroniki i fotokroniki oraz pan Jan Gę-barowski za robienie dzieciom zdjęć. Nie mogłaprzyjechać z nami pani Ania Bosak, która anga-żowała się w ciągu roku w przygotowaniewszystkich przedstawień. Podziękowaliśmy jejprzekazując przez córkę Weronikę podkoszu-lek z logo JMV.Naszym gospodarzem na pikniku był tutej-szy ks. Proboszcz Józef Florek, który pomógł nam rozpalić ogień pod rusztem i towarzyszył nam przyognisku. Piękna pogoda sprzyjała tańcom na trawie przy muzyce. W taniec belgijski włączyli się nawetrodzice. Bawiliśmy się w takie gry jak: "wiewiórki" czy kalambury, w których ks. Wikary Bartłomiej Za-krzewski pokazał swój talent aktorski. Mogliśmy skorzystać z atrakcji znajdujących się na placu zabawnależącego do DPS-u w Wielkich Oczach: z huśtawek, trampoliny i zjeżdżalni. Bawiąc się w miłej at-mosferze nie odczuwaliśmy upływającego czasu, o którym przypomniał nam zapadający zmierzch ispora plaga komarów. Około godz. 20:00 rozpoczęliśmy sprzątanie placu, z którego korzystaliśmy i poodśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i końcowym błogosławieństwie, udzielonym nam przez tamtejszegoKsiędza Proboszcza, rozjechaliśmy się do swoich domów. W taki sposób zakończył się rok formacyjny2012/2013. Z niecierpliwością oczekujemy upragnionych wakacji. Dzieci Maryi z Moszczan

WYPRAWA DO WIELKICH OCZU
I ŚWIĘTOWANIE ZAKOŃCZENIA ROKU

W E  W S P Ó l N O C i E
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27 czerwca 2013 roku zakończyliśmy rok formacyjny 2012/2013.Tego dnia o godz. 18:30 spotkaliśmy się na wspólnej Eucharystii aby podziękować Jezusowii Matce Najświętszej za dar Wspólnoty i za tak owocny rok pracy. Tuż po Mszy Świętej prze-szliśmy do ogrodu parafialnego na wspólny poczęstunek. W trakcie spotkania obejrzeliśmy pre-zentacje multimedialną przygotowaną przez Beatkę. W swojej prezentacji uchwyciła onanajważniejsze wydarzenia WMM z minionego roku formacyjnego.Podczas naszego spotkania nie zabrakło wspólnych podziękowań osobom, które wspierająnaszą grupę i  prowadzą ją ale także śpiewów, tańców i wspólnego grillowania.
Kiedy wspominam miniony rok działalności naszej wspólnoty jestem z nas dumna!
Myślę , że każdy człowiek potrzebuje poczucia Wspólnoty. Dzięki Wam każdego dnia wiem, że

to możliwe tworzyć grono przyjaciół, w któ-
rym każdy jest inny, ale wyjątkowy. Mimo ,że
tyle nas różni mamy wspólny cel jakim jest
coraz głębsza wiara i ufność w Bożą Wolę to
piękne tak nawzajem umacniać się w wie-
rze...

Dzięki Waszej obecności mogę śmiało po-
wiedzieć, że....

Wspólnota jest moim domem...Justyna z Gniezna

W E  W S P Ó l N O C i E

ZAKOŃCZENIE ROKU 
WINCENTYŃSKIEGO 

GNIEŹNIEŃSKIEJ 
GRUPY WMM
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O G N i O O d P O R N Y  ( F i R E P R O O F )Film o zmaganiu się człowieka z siłą ognia, a przede wszystkim,z samym sobą. Główny bohater, strażak, w pracy spisuje sięidealnie, natomiast jego życie osobiste wisi na włosku. Żona po-stanawia odejść od niego ze względu na jego charakter. Całą sy-tuację znają rodzice chłopaka. Ojciec postanawia podzielić się zsynem pewną tajemnicą. Młody strażak poznając sekret przyj-muje go, podejmuje wysiłek walki o swoją rodzinę. Zmienia sięi pracuje nad sobą dla ukochanej. Mi-łość, którą ponownie odnajdują wsobie rozkwita, ale czy nie jest zapóźno? Zachęcam do sprawdzeniasamemu :)
zdoby wca  Oscara  za
na j lepszy  d ługomet-
rażow y f i lm an imo-
wany 2013

„ M E R i d A
W A l E C Z N A ”Księżniczka Merida, byuniknąć zamążpójścia, wy-rusza w podróż. Spotyka wiedźmę, która za od-powiednią opłatą obiecuje jej pomóc...

Książkazbudowana jest woparciu o refleksje autora,które rzucają człowiekowi światłona pewne życiowe sytuacje. Czyta-jąc ją wyczuwałam ogromne po-kłady wolności drzemiące wtwórcy, które udzielały się rów-nież mnie. Polecam wszystkim,którzy szukają Bożego Głosu. Paulina Szumna

POTęGA  BOŻEGO  SZEPTU
Bill HybelsBill Hybels, amerykański pastorto autor, którego kilka pozycjijest w moim posiadaniu. Naj-lepszą z nich chciałabym się zWami podzielić. „Potęga Bo-żego Szeptu” wgniotła mnie wfotel podczas czytania. Utrzy-mana w spokojnym klimaciepozycja porządnie daje czytel-nikowi do myślenia. 

MIŁOŚĆ

najlepszy film 

nieanglojęzyczny

ŻYCIE PI

najlepsze zdjęcia, muzyka,

efekty specjalne

powtórka z O
SCARÓW - co

 warto zobaczyć:
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O Ł Ó W E KKatarzyna Rosicka-JaczyńskaKochani Czytocholicy, mam nadzieję, że przez wakacje nie nudziKochani Czytocholicy, mam nadzieję, że przez wakacje nie nudzi--liście się ani troszeczkę... Wszak mamy tyle możliwości, aby dobrzeliście się ani troszeczkę... Wszak mamy tyle możliwości, aby dobrzewykorzystać każdą, daną nam od Boga minutkę. Dziś kolejna porcjawykorzystać każdą, daną nam od Boga minutkę. Dziś kolejna porcja„odstraszaczy” nudy. Dwie książki. Wprawdzie „Ołówek” na razie„odstraszaczy” nudy. Dwie książki. Wprawdzie „Ołówek” na razietylko przeglądałam, ale poleciła mi go Osoba, do której mam pełnetylko przeglądałam, ale poleciła mi go Osoba, do której mam pełnezaufanie, jeśli chodzi o dobrą książkę (i nie tylko). Druga propozyzaufanie, jeśli chodzi o dobrą książkę (i nie tylko). Druga propozy--cja to kolejna książka Autora „Chaty”, kto przeczytał, nie potrzebujecja to kolejna książka Autora „Chaty”, kto przeczytał, nie potrzebujereklamy. I pamiętajcie: ”Jezus nigdy nie jest nieobecny”. Cokolwiekreklamy. I pamiętajcie: ”Jezus nigdy nie jest nieobecny”. Cokolwieksię dzieje, pochyla się nad Wami z czułością. Wzywam Jego błogosię dzieje, pochyla się nad Wami z czułością. Wzywam Jego błogo--sławieństwa nad Wami. sławieństwa nad Wami. 
Z modlitwą, s. Jola

Urodzona w ciepły majowy poranek, zaczęła oddychać dopiero po silnym klapsie w tyłeczek.Szkoła nie zostawiła właściwie żadnych wspomnień, za którymi by tęskniła. W liceum chłopcy od-kryli jej urodę, a ona w sobie zdolności przywódcze i nieumiejętność podporządkowania się zakazom,rozkazom, nakazom, autorytetom… Na Warszawskim Uniwersytecie, wśród zgiełku akademiku, dys-kotek, kawiarnianych spotkań, wolna od szkolnych ograniczeń wreszcie pokochała naukę, na którąrzuciła się jak wygłodniałe zwierzę. Wegetarianka z wyboru, nie pijąca, nie paląca, była wśród stu-denckiej braci duszą towarzystwa.Leszek, magister prawa, został jej mężem i ojcem trójki dzieci. Po pięciu latach niańczenia malu-chów w cieple domowego ogniska, rzuciła się w wir pracy. Została bizneswomen.Kiedy jej firma Ars-media odnosiła spektakularne sukcesy gwałtownie zachorowała. Po trzech la-tach dostała diagnozę - choruje na SLA – śmiertelną, nieuleczalną chorobę.I tutaj powinna się kończyć historia jej życia, a ona właśnie teraz dopiero się zaczyna…
„Zamknęłam oczy i w marzeniach i realnym świecie.
– Boże - wyszeptałam – jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał mnie uzdrowić, obiecuję, że docenię naj-

mniejszy okruszek podarowanego mi życia.” – doceniać każdą chwilę życia, bo jutra może nie być – tochyba najważniejsze przesłanie „Ołówka”.
R O Z d R O Ż APaul YoungWilliam Paul Young, autor bestsellerowej "Chaty", po-wraca z nową, ekscytującą powieścią - "Rozdroża".  AnthonySpencer jest egoistycznym, dumnym biznesmenem, którydo wszystkiego doszedł sam i zapłacił za sukces niezwyklewysoką cenę. W wyniku krwotoku mózgowego zapada wśpiączkę i trafia do szpitala na oddział intensywnej terapii.Wprawdzie odzyskuje przytomność, jednak nie po-wraca do znanej sobie rzeczywistości. Znajduje się terazw odrealnionym świecie, w którym przeżywa ponownieswoje wzloty i upadki. Wizje, które uznaje za projekcjepodświadomości, pozwalają mu spojrzeć krytycznie nawłasne życie, przeanalizować dokonane wcześniej wy-bory... i zobaczyć w innym świetle relacje z bliskimiludźmi. 

Czy proces, przez który prze-
chodzi Anthony, uzdrowi jego zra-
nione serce? Czy mężczyzna będzie
miał jeszcze szansę naprawić wyrzą-
dzone innym krzywdy? „

W A R T O C Z Y T A ć d O B R E K S i Ą Ż K i !

„
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P i E ś N i K

Kto śpiewa,  modl i  s ię  razy  dwa!
Wspaniały Dawco Miłości, D G D Gskładamy na Twoim stole,   D G Awszystko co mamy,   G Awszystko co mamy,   fis Hchoć i tak to od wieków jest Twoje(Twoje).   G A (D)

1. Niech Twój święty duch Cdziś przeniknie mnie.   aI niech zawsze już   Cgości w duszy mej.    aRef.I niech spadnie deszcz   Fbłogosławieństw Twych,   eOjcze obmyj mnie,   dDuchu Święty przyjdź.   G2. Duchu Święty przyjdź,działaj z mocą w nasDuchu Święty przyjdź,przemień smutku czas.

O Maryjo dla Ciebie śpiewam (D h G A)i klaszczę w moje tłuste łapki.O Maryjo posłuchaj jak śpiewami zobacz, jaki jestem gładki.Dziękuję Tobie Boże drogi,za obie moje krzywe nogii za piegi, za buzię pyzatą,i za to, że jesteś dla mnie Tatą.1. Przywołaj mnie Panie e Dprzywołaj mnie Panie C hna pustynie.   a H eI niech duch mój Ciebie  e Di moja tęsknota, przywoła Ciebie.   C href. Mów do mego serca,   e Dmów do mego serca,  e hTy znasz jego ukryte doliny,   C D C DTam gdzie usychają piękne winnice, Ty wiesz gdzie otworzyć ukryte źródła.2. Niech we mnie umilknąpragnienia i myśli, abyś mógł mówić Ty.Niech słowa miłości i przebaczeniaprzenikną dusze mą
Moje wędrowanie, Panie mój e D G C DMoje upadanie, Panie mój   e D G C DMoje powstawanie, Panie mój   E D G C GTwoje Miłowanie.   e D Gref. Jesteś dla nas spragnionych, jak rosa poranna   C G D eTobie śpiewamy, radosne Hosanna   C G D eJesteś dla nas wędrowców, jak zdrój czystej wody.   C G D eDuszy wytchnienie, Niebiańskie ogrody.    C G D e2. Nasze wędrowanie, Panie naszNasze upadanie, Panie naszNasze powstawanie, Panie naszTwoje Miłowanie.ref. Jesteś dla nas żeglarzy, jak gwiazda zaranna. Tobie śpiewamy, radosne HosannaJesteś dla nas pielgrzymów, jak burzy ustanieJesteś drogą co nam, przez Ojca jest dana.


