
Niepokalana 5/2011  3 

  
  

  
  

 

  

  
  
  

GRUDZIE  
ND PN WT R CZ PT SB 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

  
  

LISTOPAD 
ND PN WT R CZ PT SB 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

Wszystkich  
wi tych 

Dzie   
Zaduszny 

wi to  
Niepodleg o ci 

Chrystusa 
Króla 

Ofiarowanie 
NMP 

Niepokalane 
Pocz cie 

NMP 

NMP 
Loreta skiej 

NMP 
z Guadelupe 

Wigilia BN 

Bo e 
Narodzenie 

w. Szczepana 
wi tej  

Rodziny Sylwester 

NMP Cudownego  
Medalika 



DO WSZYSTKICH CZ ONKÓW JMV W POLSCE 
 
 

4 Niepokalana 5/2011 

Przez Maryj   
do Jezusa 

 
 

Ks. Jacek Kuziel CM  
Dyrektor JMV w Polsce 

 
 

1. Jak  by  w  Komunii  z  Bogiem?  
Pisa em ju  o udziale we Mszy 
w.,  w  której  przyjmuj c  w  Eu-

charystii Pana Jezusa do swojego 
serca jeste my z Nim i w Nim. Po 
drugie z naszym Panem i Zbawi-
cielem czymy si  w wi zi przy-
ja ni poprzez modli-
tw . Trzecia mo li-
wo  ods ania si  jak-
by sama, w duchu 
wincenty skim mo na 
by  w  Komunii  z  Bo-
giem pomagaj c bied-
nym i bezdomnym.  

2. Tak si  sk ada moi 
drodzy, e pisz  te 
s owa w tygodniu mi-
osierdzia. Mam jeszcze ywo  
w pami ci ostatni  nasz  akcj  
parafialn , kiedy to w odpust ku 
czci w. Wincentego a Paulo po-

cz stowali my naszych biednych, 
ubogich i bezdomnych ciep ym 
posi kiem. Jako  mocno dotar o 
do nas, e ju  wystarczaj co du o 
si  mówi o mi osierdziu. Teraz 
przychodzi pora, aby zacz  dzia-
a . Zach cam zatem wszystkich 

cz onków JMV, Sio-
stry Mi osierdzia  
i Ksi y opiekunów 
do aktywnego i kon-
kretnego dzia ania 
na rzecz pomocy lu-
dziom biednym  
i bezdomnym.  

3. Przed nami listopa-
dowe dni, kiedy od-
damy  cze  w.  Ka-

tarzynie Laboure i b dziemy 
wspomina  kolejn  rocznic  ob-
jawie  przy du Bac, a tak e wi -
towa  Niepokalane Pocz cie Ma-
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ryi. To s  najwa niejsze dni dla 
Stowarzyszenia JMV. Zach cam 
wszystkich, aby z jednej strony 
by  to czas na osobist  refleksj : 
jak te wydarzenia wp ywaj  dzi  
na moje ycie. A z drugiej strony 
jak pomagaj  mi s u y  
we wspólnocie. Niech 
wspomnienie Cudow-
nego Medalika i do-
gmat o szczególnym 
wybraniu Matki Naj-
wi tszej rozgrzeje na-

sze serca nowym entu-
zjazmem w na ladowa-
niu naszej Matki z nie-
bie. 

4. Z prac zarz du. Pracu-
jemy ostatnio nad dostosowaniem 
mi dzynarodowego modlitewnika 
do potrzeb naszych polskich 
wspólnot. Musz  Wam przyzna , 
e jestem pod ogromnym wra e-

niem tych tekstów. Polecam 
wszystkim, aby kiedy ju  si  on 
uka e drukiem rozwa y  wpro-
wadzenie do tego modlitewnika. 
Ujawnia si  bardzo wielka troska 
autorów tej ksi eczki o to, aby 
ka dy m ody cz owiek, który na-
le y do JMV by  cz owiekiem 
modlitwy.  

5. Przed nami wi ta Bo ego Naro-
dzenia. Kolejny raz b dziemy 
ubiera  choink  obdarowywa  si  
prezentami, piewa  kol dy. y-
cz  wszystkim cz onkom i sympa-
tykom JMV, siostrom zakonnym  

i ksi om, aby te 
wi ta nigdy si  

Wam nie znudzi y. 
Niech zawsze b d  
ród em Mi o ci, 

Nadziei i Rado ci  
w naszych domach, 
parafiach i wspól-
notach, w naszych 
szkolnych klasach  
i salach wyk ado-
wych. Niech Matka 

Naj wi tsza, która ofiarowuje 
nam Jezusa wyprasza dla ca ego 
Stowarzyszenia moc darów, ask  
i b ogos awie stwo Bo ej Dzieci-
ny  na  czas  wi t  i  na  ca y  Nowy  
2012 rok. 
 
 

 
Kraków, w wi to Matki Bo ej 

Ró a cowej, 7 pa dziernika 
2011r. 
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Cze  Maryi!  

 
 

Magdalena S adek  
Sekretarz JMV 

 
bli aj cy si  wielkimi 
krokami okres Adwen-
tu, a przedtem listopa-

dowa uroczysto  Wszystkich wi -
tych chyba u ka dego z nas dotyka 
specyficznej cz ci naszego ycia 
jak  s  wspomnienia i przesz o . 
Wspomnienia bliskich nam ludzi, 
którzy odeszli, wspomnienia przyja-
ció  za którymi mo e t sknimy, bo 
nie  widzieli my  si  od  lat,  bo  nasze  
drogi si  rozesz y. Wspomnienia, 
wspomnienia, wspomnienia. Ka dy 
napotkany przez nas cz owiek, który 
w jaki  sposób zapisa  si  w naszej 
pami ci, sta  si  cz ci  naszej w a-
snej osobistej historii i my równie  
tworzymy czyj  histori . Wkracza-
my w czyje  ycie jako znajomi, 
przyjaciele, bliscy i nie tylko. To, czy 
nasza obecno  w czyim  yciu pozo-
stawi dobry, pozytywny lad, zale y 
od nas.  

yjemy w czasach, w których 
potrzeba ludzi dobrych, po prostu 
dobrych – ka dy z nas intuicyjnie 
czuje co to znaczy. Potrzebujemy 
ludzi dobrych w ten na pozór zwy-

czajny sposób, umiej cych wyci gn  
do nas pomocn  d o , takich którzy 
chc  budowa  relacje, którzy chc   
o nie dba  i po prostu takich, którzy  
z nami b d  bez wzgl du na okolicz-
no ci. Zostawianie dobrych ladów  
w yciu innych ludzi polega w a nie 
na takiej prostej codziennej dobroci, 
której przyk adem jest oczywi cie 
Maryja.  
 W budowaniu pozytywnych 
relacji mi dzyludzkich niezb dna jest 
oczywi cie dobra komunikacja, st d 
bardzo zach cam do zacie nienia 
kontaktów mi dzy cz onkami naszego 
Stowarzyszenia w sposób bardzo 
konkretny.  

Od wrze nia tego roku dzia a-
j  w prowincjach Doradcy Nadzwy-
czajni, których jednym z zada  jest 
w a nie komunikowanie si  z Wami, 
z Waszymi wspólnotami i zacie nia-
nie wi zi mi dzy grupami. Internet 
daje w tej kwestii niemal nieograni-
czone mo liwo ci, zach cam do  
tworzenia grupowych stron interne-
towych, kont na portalach spo eczno-
ciowych i ka dej innej dzia alno ci 

Z
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któr  mo ecie si  podzieli  z innymi 
grupami i reszt  wiata przez Internet. 
Grupy niejednokrotnie chc  wiedzie  
co w trawie piszczy w s siedniej 
prowincji. Robimy bardzo wiele 
wietnych akcji, mamy nowe pomy-
s y, ró ne sposoby realizacji pewnych 
rzeczy i dlatego zach cam do dziele-

nia si  tym, co mo e nas w jaki  spo-
sób ubogaci . Adresy Waszych stron 
internetowych i nie tylko przesy ajcie 
na adres sekretariatjmv@wp.pl a my 
umie cimy linki gdzie trzeba   
 

Pozdrawiam Was bardzo  
serdecznie i pami tam w modlitwie! 

 
Ty mo esz zrobi  to, czego ja nie potrafi . 

Ja mog  robi  to, co si  tobie nie udaje. 
                         Wspólnie mo emy dla Pana Boga  

dokona  czego  wspania ego.  
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Jezus naucza  
w Galilei cz. I 

 
wiadectwo Lewiego, nazwanego Mateuszem 

 
W pobli u Kafarnaum przebiega granica, która oddziela Galile  

od Trachonitidy i w a nie w tym miejscu celnicy kontroluj  karawany 
przychodz ce z Syrii. Maj jest zawsze pi knym miesi cem a adna  
pogoda sprzyja handlowi. Rozpocz  si  ju  okres zbiorów i zbli a  si  
czas zbierania podatków.  
 Siedzia em w swoim biurze. By em jaki  rozdra niony. Zastana-
wia em si , w jaki sposób podnie  swoje zarobki, chocia  nie by o to 
konieczne, y em ju  na wysokim poziomi. No tak, ale zapewnienie sobie 
jedzenia i picia, to nie wszytsko. M czyzna pragnie udowodni , e  
dobrze sobie radzi w pracy. A poza tym im bardziej ydzi mn  pogar-
dzali i wyzywali od zdrajców, tym usilniej robi em wszystko co w mojej 
mocy, by wydawa  si  cz owiekiem warto ciowym we w asnych oczach. 
Ci hipokryci uwa aj  mnie za sprzymierze ca Rzymu i pot piaj !  
A przecie  wed ug Prawa naród musi mie  s dy, eby panowa  porz dek. 
A na s dy potrzeba pieni dzy, rz dz cy musz  wi c pobiera  podatki – 
tak jest w ka dym pa stwie. Najch tniej zosta bym nauczycielem syna 
króla ydowskiego i wychowywa bym go ch tnie na pot nego w adc , 
który wyrzuci by st d Rzymian. Ale w mi dzyczasie trzeba y  na 
przyzwoitym poziomie, jak cywilizowani ludzie i nie mo na dopu ci   
do szerzenia anarchii.  
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Ludzie pewnie my l , e nie mam idea ów. B d my realistami, 
gdyby ydzi szanowali Prawo i p acili podatki, nie by oby poborców  
podatków i ja, Lewi, siedzia bym teraz w wi tyni i wychwala bym 
Wszechmog cego. Ale od bardzo dawna ludzie zaniedbuj  Prawo,  
a Lewici nie utrzymuj  si  ju  z dziesi ciny. Jeszcze faryzeusze p ac  
terminowo dziesi cin  od mi ty i kminku, ale im bardzie uwa aj  si  za 
doskona ych religijnie, tym bardzie mn  pogardzaj , jakbym by   
nieprzyjacielem Boga. 

Czeka em na przyjaciela z dzieci stwa, Uriego. Osiedli  si   
w Tyberiadzie. Król Herod za o y  to miasto trzyna cie lat temu.  
Zach ca  ubogich do osiedlenia si  w Tyberiadzie i zapewnia  im prac . 
Kap ani nieprzychylnym okiem patrzyli na powstawanie miasta nazwane-
go imieniem cesarza Tyberiusza. Szerzyli pog oski, e Tyberiad   
zbudowano na miejscu cmentarza. Rzymianie zaprzeczali pog oskom  
i jednocze nie zastanawiali si  w jaki sposób udowodni , e ludno , 
która od czasów Jozuego zamieszkiwa a ów region, nigdy nie grzeba a 
tam umar ych. No tak, je li kap ani stwierdzaj  nieczysto   miejsca za 
ka dym razem gdy tylko maj  jakie  w tpliwo ci, to nied ugo na ca ym 
terytorium Izraela b dzie obowi zywa  zakaz budowania i religia  
przeszkodzi ludziom y . 

Z powodu pog osek faryzeuszy mieszka cy Tyberiady byli le  
widziani w Galilei i w a nie to zbli y o mnie do Uriego. Razem narzekali-
my na niesprawiedliwo  losu i pocieszali my si  nawzajem przy  

dobrym jedzeniu. Urii przyszed  do mnie w wigili  szabatu i z kolei  
zaprasza  mnie do siebie na przysz y szabat. Tym razem by a to wigilia 
Zielonych wi tek i Urii mia  pozosta  w moim domu przez ca y tydzie . 
 Przyszed  punktualnie. Nie przyby  prosto z Tyberiady. Od kilku 
dni przemierza  Galile  w druj c za Jezusem z Nazaretu. Czy  
s ysza em o Jezusie? Owszem. Zamkn em Jego akta, kiedy Jezus  
odsprzeda  warsztat stolarski swojego ojca. Nowy w a ciciel albo jest 
niekompetentny, albo oszukuje. Prawie nie p aci podatków.  
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 nie o tym mówi em – sprostowa  Urii i jego oczy rozb ys y  
– s ysza e  o cudach Jezusa? 

- Zbieranie kr cych pog osek jest obowi zkiem poborcy po-
datków, ale ja nie widzia em cudu. Prawie nie wychodz  z biura, chyba 
e sk adam wizyt  setnikowi, który jest przyzwoitym cz owiekiem. 

Reszt  czasu  sp dzam  w  domu,  nie  wychodz ,  bo  nie  mam  ochoty   
wys uchiwa  obelg. Posadzi em nawet na tarasie winoro l, nie po to, by 
mie  swoje winogrona, ale by zas ania a mnie przed nie yczliwymi  
spojrzeniami. 
- A jednak proponuj , eby  wyszed  ze mn  dzi  wieczór.  
Pójdziemy do Jezusa. 
- Po co? 

Podczas kolacji, któr  przygotowa em specjalnie dla niego,  
rozentuzjazmowany Urii opowiada  wszystko, co wiedzia  o Jezusie: 
Jezus nie pot pia nikogo, ani mieszka ców Tyberiady, ani nie prakty-
kuj cych, których faryzeusze wytykaj  palcami, ani chorych, których 
zdrowi uwa aj  za dotkni tych kar  samego Boga. Nie przestawa  
mówi :  

-  Nie  mog  mie  pewno ci  co  do  cudów,  bo  przecie  nie  zna em 
ludzi, którzy zostali uzdrowieni. Zawsze mo e to by  jaki  spryciarz ze 
wspólnikami, który w ten sposób wy udza ja mu n . Ale gdyby  s ysza  
Jego s owa… mówi prosto z serca, inaczej ni  uczony w Pi mie czy  
zelota. Nie mo na Go atwo zaklasyfikowa . Pewnego dnia zaczeka am 
na Niego i zobaczy em Go z bliska. W Jego spojrzeniu ujrza em  
szczero  cz owieka, który ofiaruje siebie. Lewi, my dwaj jeste my 
cynikami i dlatego ludzie pogardzaj  nami i obrzucaj  przezwiskami. 
Ale w oczach Jezusa zobaczy em szacunek dla drugiego cz owieka. 
Czy by Bóg szanowa  ciebie i mnie?  W jaki sposób dowiedzie  si , czy 
spojrzenie Boga jest podobne do spojrzenia kap anów jerozolimskich, 
czy raczej faryzeuszy, a mo e zelotów? Kto wie, czy ci ludzie wprowa-



             NAJM ODSZYM W JMV 
 

 

Niepokalana 5/2011  11 

dzaj  nas w b d kiedy ka  wierzy , e Bóg jest z nimi, przeciw takim 
jak my. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus naucza: pozwólcie dzieciom przychodzi  do mnie, nie prze-

szkadzajcie im; do takic bowiem nale y królestwo Bo e. Mam ju  do  
tych wszystkich, którzy mnie strasz , e królestwo Bo e jest dla mnie 
zamkni te – jakby to oni mieli klucze do królestwa – i mam ochot   
pos ucha  kogo , kto g osi, e brama do królestwa jest otwarta i eby 
wej  do niego wystarczy sta  si  podobnym do dziecka, a to nie jest 
trudne. Jezus nie da ode mnie, ebym wyprowadzi  si  z Tyberiady 
lub rozda  swoje oszcz dno ci. 

- No, s  i tacy. Ostatnio czterech rybaków w Kafarnaum porzuci-
o swoj  prac  i posz o za Jezusem. Ojciec dwóch z nich przyszed  do 
mnie z pro b  o obni enie podatków. 
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- Nie wszyscy mog  sp dza  czas na w drowaniu. Za tydzie   
wracam do siebie g osi  dobr  nowin  s siadom. Mia em sen. ni  mi si  
dzie , kiedy ka dy b dzie y  w pokoju i szcz ciu, w cieniu winoro li 
lub drzewa figowego – zgodnie z przepowiedni  proroka – je  b dzie 
owoce ziemi obiecanej i patrzy  na s siada jak na brata zamiast  
zniewa a  go z tego powodu, e nie praktykuje albo my li po swojemu. 
 Odchodzimy st d jutro o wicie. Najcz ciej Jezus nie mówi, 
gdzie b dzie nast pnego dnia, ale na Zielone wi tki wyznaczy  nam 
spotkanie na wzgórzu nad jeziorem. Nie pielgrzymujemy do Jerozolimy, 
bo  to  za  daleko.  Przez  ca y  tydzie  pozostaniemy  w  jednym  miejscu   
i sp dzimy czas na czytaniu i komentowaniu Pisma. Zabieramy ze sob  
zapasy jedzenia, bo tamtejsi kupcy mieliby trudno ci z wy ywieniem 
t umu. 
- Ale mo na was atwo rozpozna . Ja, poborca podatkowy, czu bym si  
o mieszony, gdyby kto  dowiedzia  si , e s ucha cz owieka, który ka e 
na ladowa  dzieci.  A  co  z  moim  bezpiecze stwem?  Je li  jaki  zelota  
rozpozna mnie, mo e mnie zasztyletowa  i szybko zniknie w t umie. 
- czmy si  w grupy rodami lub wioskami za przyk adem naszych 
przodków, którzy yli gromadnie w czasach, gdy otrzymali Prawo  
Moj eszowe. Skontaktowa em si  ju  ze starszymi z Zippori i jeste my 
umówieni.  Mo esz  i  ze  mn ,  oni  nie  wiedz  czym  si  zajmujesz.   
Mo esz im powiedzie , e jeste  kupcem. Pomy l o Jairze, on  
przep dzi  ci  z synagogi. Czy zdajesz sobie spraw , e przyja nisz si  
z rzymskim setnikiem Korneliuszem, nie ze swoimi ydowskimi bra mi? 
Jezus obiecuje ka demu odzyskanie miejsca po ród swojego ludu. 
 

C.D.N. 
 
 
 

ród o: Thérèse Néel, Znali my Jezusa. Opowie ci krewnych i uczniów, Wydawnictwo eSPe. 
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27. listopada 1830 roku Matka Bo a objawi a siostrze Katarzynie Labouré 
Cudowny Medalik. Maryja powiedzia a wtedy:  

 
„Wszystkie osoby, które go nosi  b d  na szyi, otrzymaj  wielkie aski.  

aski b d  obfite dla tych, którzy nosi  go b d  z ufno ci .” 
  
Zapewne Ty te , szczególnie jako Dziecko Maryi, masz Cudowny Medalik. 
Przypatrz si  Mu uwa nie. Czy wiesz co oznaczaj , umieszczone na Nim, 
poszczególne symbole? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naj wi tsza Maryja Panna stoj ca na kuli ziemskiej - …......................................... 

............................................................................................................................ 

Maryja mia d ca w a - …...................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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wietliste promienie - …............................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

Litera „M” - ….......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

Krzy  - ….................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..  

Dwana cie gwiazd -  ................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

Serce otoczone koron  cierniow  - ........................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

Serce przebite mieczem - …....................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Niech modlitwa wybita na Medaliku: 

„O Maryjo bez grzechu pocz ta, módl si  za nami,  

którzy si  do Ciebie uciekamy”  

stanie si  Twoj  codzienn  modlitw !!! 

 
 
 
 
 
 

Barbara Zo  
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Tam gdzie jest miejsce  
na mi o  tam zawsze  

zdarzaj  si  cuda. 

Trzecia cnota - cnota  
Mi o ci 

  

 
 
 

„Nie po to rodzisz si  na wiecie eby  kwiaty sam dla siebie rwa , 
zobacz ludzie wokó  Ciebie, kochaj nie b dziesz sam”. 
 
  

i o  to taki dar-Maryja 
 w pe ni rozumia a co to 
znaczy kocha  i by  da-

rem dla innych gdy  sama ten dar 
najpierw przyj a  
i dzi  nas uczy jak i  
przez ycie by je wy-
gra , by doj  do nie-
ba.   
 Bóg jest Mi o-
ci . Jest to zaskaku-
j ca i niewyobra alna Nowina, która 
przychodzi do nas w Ewangelii, któ-
ra jest yciem. To Bóg sta  si  cz o-
wiekiem, aby cz owiek przez mi o  
sta  si  cz owiekiem dla drugiego. 
Trzeba nam pami ta , e ka dy mój 

bli ni to cz owiek, który czeka na 
moj  mi o , który potrzebuje moje-
go uznania i przyja ni. To cz owiek 
któremu ka dego dnia mog  na nowo 

pomóc jednym ycz-
liwym spojrzeniem, 
dobrym s owem, ser-
decznym u ciskiem 
d oni. Maryja w pe ni 
to rozumia a i s u y a 
pomoc  i s u y po-

moc  do  dzi  ka demu  z  nas.  Ona  
wiedzia a, e mi o  jest fundamen-
tem szcz liwego ludzkiego wspó -
ycia. Tam gdzie jest miejsce na mi-
o  tam zawsze zdarzaj  si  cuda, 
tam gdzie jest miejsce dla serca-

M
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mi o ci, tam cz owiek, ten 
zwyk y cz owiek znajduje si   
w centrum zainteresowania. Wsz -
dzie gdzie ludzie wspólnie yj , 
mieszkaj  pracuj  tam cz owiek zaw-
sze powinien by  w centrum ycia 
spo ecznego , politycznego i ekono-
micznego.  

Jak kropla wody, daje kwiatu si , by 
podniós  si  z omdlenia, tak odrobina 
mi o ci mo e uleczy  cz owieka do-

pomóc mu odzyska  utracon  odwa-
g . Zatem wyruszmy na poszukiwa-
nie mi o ci tam gdzie jeste my  
w zwyczajnych prostych zaj ciach  
a spotkamy Jezusa a w Nim drugiego 
cz owieka. 

 

s. Anna elnio
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OD  
„PRZEDSZKOLA” 

DO… GÓRY  
B OGOS AWIE STW 

 

 
 

adny mi podr cznik moralno ci, ta Biblia! Patriarcha Jakub zdobywa 
podst pem b ogos awie stwo swego ojca, Izraelici zdobywaj  Ziemi  Obiecan  
metodami dalekimi od pokojowych, Dawid ma ca y harem (nie mówi c ju   
o tym, w jaki sposób zdoby  ukochan  on )... 

 
 

prostujmy od razu pewne niepo-
rozumienia. Owszem, Pismo w. 
jest „podr cznikiem moralno ci”, 

ale tylko dla ludzi inteligentnych. Ono 
nigdzie nie mówi: „wszyscy moi boha-
terowie s  wzorami do na ladowania”, 
wr cz przeciwnie, ukazuje nieraz po-
staci zdecydowanie negatywne, gdy  
jest to Ksi ga, która zawiera prawd  o 
ludzkim yciu, w którym wspó istnieje 
dobro i z o. Nie jest to ckliwa hagiogra-
fia wybielaj ca wszelkie ludzie wady, 
ale m dra wskazówka, e pomimo tylu  

wad i grzechów cz owiek wci  jest 
kochany i prowadzony przez Boga. 

Ponadto jest to historia wycho-
wywania cz owieka przez Boga, histo-
ria wielkiego dialogu, w którym obie 
strony coraz lepiej si  poznaj . 

Spójrzmy na Izraelitów yj -
cych w Egipcie, w kraju poga skim, 
wykonuj cych niewolnicze prace dla 
faraona. Czy do tych ludzi Bóg móg by 
od razu pos a  Chrystusa z Jego Ewan-
geli ?! 

Co powiedzieliby my o ojcu, 
który prawi by kazania pó rocznemu 

S
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szkrabowi: „Nie nale y 
rozrzuca  zabawek, d entelmen tak nie 
post puje!”? Mo emy by  pewni, e 
„d entelmen” nic nie zrozumie z tej 
przemowy, a zabawki jeszcze przez 
pewien czas b d  fruwa  w powietrzu. 

Bóg, najlepszy Ojciec, doskona-
le wie, ile mo na wymaga  od swego 
dziecka na danym etapie jego rozwoju. 
Skoro wszystkie s siednie ludy uzna-
wa y wielo e stwo, 
trudno by o od razu 
ustawi  Izraelitom 
tak wysok  po-
przeczk : „jedna 
ona i koniec!”  

Skoro zemsta 
by a uwa ana za 
wi te prawo, czy  

Bóg móg  od razu 
powiedzie : Mi ujcie 
nieprzyjació  wa-
szych, módlcie si  za 
tych, którzy was nie-
nawidz ? Nawiasem mówi c, zauwa -
my, jak w tym kontek cie okazuje si  
m dre prawo, które nam wydaje si  
okrutne: Oko za oko, z b za z b. To 
prawo nie oznacza, e masz obowi zek 
zemsty, ale mówi ono: skoro ju  chcesz 
si  zem ci , pami taj, e wolno zabra  
ci tyle, ile straci e ... i ani grosza wi -
cej! Bowiem jak wygl da o to w prak-
tyce, mo emy przeczyta  w „Pie ni 
Lameka” w Rdz 4,23-24... zreszt  po-
my lmy cho by o sytuacjach z czasów 
ostatniej wojny, gdy za zabicie jednego 
Niemca musia o zgin  wielu Polaków! 

„Dzikie” prawo sprzed wieków wydaje 
si  szczytem sprawiedliwo ci! 

Jednak gdy czytamy o pewnych 
Bo ych wymaganiach zapisanych w 
ksi gach Starego Testamentu, wydaj  
si  nam one bardzo dziwne: czemu 
bowiem zakazywa  jedzenia pewnych 
potraw (np. wieprzowiny), czemu 
wprowadza  tyle drobiazgowych re-
gu ? Bóg uczy  przez to swój lud, e 

jest on ludem wy-
branym, wi tym, a 
wi c ca e ycie we 
wszystkich jego 
wymiarach ma by  
jakim  wiadectwem 
tej wi to ci (st d 
zakaz spo ywania 
zwierz cia uwa a-
nego za obrzydliwe). 
Ca e ycie jest nie-
ustannym wybiera-
niem, tak naprawd  
nie ma spraw moral-

nie oboj tnych. 
Zatem gdy czytamy pewne  tek-

sty biblijne, które nas szokuj  czy 
wr cz gorsz , zwró my uwag , z jakiej 
epoki one pochodz , spróbujmy 
uchwyci , jak my leli ówcze ni ludzie, 
ile Bóg móg  od nich wymaga . 
Spójrzmy te  na w asne ycie. Je li 
jeste my dobrymi obserwatorami, do-
strze emy  w  nim  to  samo  Bo e  wy-
chowanie: uwa ali my pewne zacho-
wania za „normalne i dozwolone”, a  
pewnego dnia jaki  wewn trzny g os 

Bóg,  
najlepszy Ojciec,  
doskonale wie,  

ile mo na wymaga  
od swego dziecka  
na danym etapie  

jego rozwoju. 
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kaza  nam spojrze  na to z 
innej strony, by dojrze  niedostrzegane 
dot d z o. 

Zatem ustalili my, e nie b -
dziemy gorszy  si  z em czynionym 
przez bohaterów biblijnych... ale jak e 
czyta  w naszej epoce, wra liwej na 
budowanie pokoju, teksty o Bogu, któ-
ry „zap on  gniewem i rozgromi  wro-
gów swego ludu”, o Bogu – wojowniku 
siej cym groz ? Czy by Bóg si  zmie-
ni ? Czy to z biegiem czasu gro ny 
wojownik sta  si  Królem Pokoju? 

Nie, Bóg jest zawsze ten sam, 
nieogarniony w swym bogactwie dla 
ciasnego ludzkiego rozumu, dlatego 
cz owiek w ró nych epokach podkre la 
pewne aspekty Boga, te, które s  mu 
szczególnie bliskie. 

Izraelitom sprzed wieków, pro-
stym ludziom, trudno by oby zachwy-
ci  si  „najwy szym Bytem, Trójjedy-
nym, transcendentnym”. Dla nich pod-
stawow  kwesti  by o bezpiecze stwo: 
czy  temu  Bogu  mo na  zaufa ,  czy  On  
potrafi nas obroni  od nieprzyjació ? 
To dlatego tak przekonuj cy by  obraz 

Boga w zbroi, walcz cego w obronie 
swego ludu. 

A czy i dzi  tak samo mówi by  
o TYM SAMYM Bogu do dzieci, do 
biznesmenów i do wi niów? A ty, czy 
tak samo patrzysz na niego teraz, jak 
wtedy, gdy mia e  pi  lat? Nie, to nie 
On si  zmieni , ale ty. On wci  ods a-
nia ci ciebie i... Siebie. Wychowuje ci  
tak jak wychowywa  Izraela. Po to w a-
nie  da  ci  Pismo  wi te.  Ono  nie  jest  

bajk  dla dzieci, gdzie biedna sierotka 
szybko zostaje on  królewicza i odt d 
yj  d ugo i szcz liwie. Tak jest tylko 

w bajkach! 
W yciu – i w Biblii – dostoso-

wanie si  do warunków ycia Rodziny 
Królewskiej (Trójcy wi tej, która 
zaprasza nas do udzia u w swym yciu) 
dokonuje si  mozolnie, w ród wielu 
trudno ci, potkni  i upadków. O tym 
wszystkim mówi Pismo w. ukazuj c 
nam jasno drog , ale te  chroni c przed 
naiwn  iluzj .  I  dlatego  jest  KSI G  
PRAWDZIW . 

     
  Danuta Piekarz 
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Zwyczajno   
uczyni  niezwyk … 

 

 
amknij oczy i pomy l.. 
Siedzisz w ciemnym ko cie-
le, za murami pochmurno i 
szaro. Kto  mówi  Ci o 

pi knych i okaza ych witra ach, ale ty 
teraz widzisz jedynie tajemnicz  
czer .  

Czasem ycie mo e przypo-
mina  taki witra , któremu brakuje 
s o ca aby ukaza  t cz  barw, odcieni 
i kszta tów. Mówisz wi c: nuda i mo-
notonia, bo ka dy dzie  jakby taki 
sam...  
Ta sama trasa do szko y i wci  to 
samo zm czenie po lekcjach. Kto  

powiedzia : „Monotonia mo e zabi  
nawet najmniejsze rado ci schowane 
g boko na dnie naszego serca ... „ 

Pomy l jednak: Podobnie jak 
odrobina wiat a padaj ca na witra  
mo e go o ywi , tak promie  Bo ej 
aski i mi o ci mo e przemieni  nasz  

szarzyzn . To jednak nie oznacza, e 
zawsze b dzie nam „ z górki” .. 

Maryja  -  Ta,  która  jest  prze-
pe niona ask  Boga, Jego wiat em, 
przychodzi do bardzo zwyczajnego 
ycia w. Katarzyny Labouré.  

Rodzi si  w dziewi tnastowiecznej 
burgundzkiej wiosce. Mieszka w niej 

Z
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Jej tajemnic  by a  
modlitwa, która by a  

prawdziwym spotkaniem  
z WIELKIM PRZYJACIELEM. 

Codziennie wymyka a  
si  do ko cio a w Fain  

i d ugie godziny kl cza a  
na zimnej posadzce.  

Wtedy czas zatrzymywa   
si  i wszystko stawa o si  

wiat em… 

tylko 200 mieszka ców 
– takie Betlejem.. 

Jako ma a dziewi cioletnia 
dziewczynka do wiadcza bólu rozsta-
nia z matk , która wyniszczona ci -
k  praca i chorob  umiera osieracaj c 
dziewi cioro dzieci.. Wraz z m odsz  
siostr  zostaje odda-
na do ciotki, gdzie 
przebywa dwa lata. 
Po powrocie do ojca 
staje si  jego najbli -
sz  wspó pracowni-
c . Dwunastoletnia 
gospodyni i to w pe -
nym tego s owa zna-
czeniu, bo mo na jej 
naprawd  zaufa : 
Gotuje i nosi posi ki 
w pole ( co nie by o 
lekk  prac ..), co-
dziennie rano wie-
czorem doi krow  
oraz daje pasz  i po-
myje winiom. Nasza 
m odziutka wi ta 
dba tak e o kurnik, piecze chleb, robi 
pranie i sprz ta. 
Có , wymarzone zaj cia dla dwuna-
stolatki…? Ale czy to koniec na tym? 
Przecie  nie ka dy zapracowany 
cz owiek osi ga wi to . Tu nam 
jeszcze czego  brakuje.. 
W ród tych zaj  powtarzaj cych si  
cyklicznie, by o co  co roz wietla o 
ka dy dzie  Katarzyny. Ona y a 
czym  tak intensywnie, e ka de z 
tych zaj  nabiera o zupe nie innego 

znaczenia i wymiaru.. Jej tajemnic  
by a modlitwa, która by a prawdzi-
wym spotkaniem z WIELKIM 
PRZYJACIELEM. Codziennie wy-
myka a si  do ko cio a w Fain i d u-
gie godziny kl cza a na zimnej po-
sadzce. Wtedy czas zatrzymywa  si   

i wszystko stawa o 
si  wiat em… 
Tabernakulum w tym 
ko ciele by o puste, 
lecz jej to zupe nie 
nie przeszkadza o 
Tak, ycie Katarzyny 
by o niezwyk e jesz-
cze zanim otrzyma a 
tajemniczy sen pro-
roczy i ask  widze-
nia Maryi.  Bo to nie 
tylko wizje i obja-
wienia czyni  ycie 
cz owieka niezwy-
k ym. To sprawia 
Komunia w. … 
Proste, bardzo proste 
a zarazem niesamo-

wite, poci gaj ce i tajemnicze. Do-
wiadczamy cudu Eucharystii i dalej 
yjemy jakby nic si  nie sta o, jakby-
my po kn li kawa ek chlebka.. a to 

Jezus. Ale On czeka… 
Katarzyna zosta aby w. na pewno 
tak e wtedy gdyby nie by o jej dane 
widzie  Maryj . Kiedy jest w semina-
rium widzi ka dego dnia Jezusa w 
miejscu Eucharystii. Ukazuje si  jej 
Maryja, która min. objawia Cudowny 
Medalik. Wtedy  w. Katarzyna do-
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wiadcza czu o ci Maryi, 
gdy  przez dwie godziny trzyma r ce 
na jej kolanach. 
To wydaje si  nam mo e obce i odle-
g e. Tyle razy si  ju  o tym dowiady-
wali my i znamy ju  to na pami . 
Ale to troch  jak z ogl daniem sta-
rych fotografii rodzinnych, które nig-
dy si  nie znudz .  

Warto aby  odkry , e twoje ycie jest 
kolorowe. jest tak zw aszcza dlatego, 
e jeste  w Stowarzyszeniu, które 

Maryja bardzo kocha. Jeste  jej 
chcianym dzieckiem… Ona mo e 
uczyni  z twego ycia kolorowy wi-
tra , tak, e aden dzie  nie b dzie 
taki sam, gdy po wi cisz go JEJ. Je li 
wi c przyt acza Ci  szarzyzna zwró  
si  do najlepszej z MATEK 

 
s. Ma gorzata Szepke SM
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LITURGICZNY KALENDARZ JMV 

Przewodnik 
po codziennej lekturze 

S owa Bo ego 
tak jak czytaj  

wszyscy chrze cijanie na wiecie:  
abym wiedzia , 

co dzi  Bóg mówi do Ko cio a. 
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Kalendarz JMV – 

ANIMATOR W CZNO CI Z KO CIO EM 
LISTOPAD 

dzie   S owo 
1.11.2011 Ap 7,2-4.9-14 

1 J 3,1-3 
Mt 5,1-12a 

„Cieszcie si  i radujcie, albowiem wielka jest wasza  
nagroda w niebie”. 

2.11.2011 Hi 19,1.23-27a 
1 Kor 15,20-24a. 

25-28 
k 23,44-46.50. 
52-53;24,1-6a 

„Dlaczego szukacie yj cego w ród umar ych? Nie ma Go 
tutaj; zmartwychwsta y”. 

3.11.2011 Rz 14,7-12 
k 15,1-10 

„Tak samo w niebie wi ksza b dzie rado  z jednego 
grzesznika, który si  nawraca…” 

4.11.2011 
 

Rz 15,14-21 
k 16,1-8 

„Bo synowie tego wiata roztropniejsi s  w stosunkach  
z lud mi podobnymi sobie ni  synowie wiat a.” 

5.11.2011 Rz 16,3-9.16,22-27 
k 16,9-16 

„Nie mo ecie s u y  Bogu i mamonie”” 

6.11.2011 
XXXII 

niedziela 
zwyk a 

Mdr 6,12-16 
1 Tes 4,13-18 

Mt 25,1-13 

„Te, które by y gotowe wesz y z Nim na uczt  weseln   
i drzwi zamkni to.” 

7.11.2011 Mdr 1,1-7 
k 17,1-6 

„Je li brat twój zawini, upomnij go i je li a uje, przebacz 
mu” 

8.11.2011 Mdr 2,23-3,9 
k 17,7-10 

„S udzy nieu yteczni jeste my, wykonali my to, co  
powinni my wykona ” 

9.11.2011 Ez 47,1-2.8-9.12 
J 2,13-22 

„Jezus da  im tak  odpowied : „Zburzcie t  wi tyni , a Ja 
w trzech dniach wznios  j  na nowo”. 

10.11.2011 Mdr 7,22-8,1 
k 17,20-25 

„Bo jak b yskawica, gdy zab y nie, wieci od jednego 
kra ca widnokr gu a  do drugiego, tak b dzie z Synem 

Cz owieczym w dniu Jego.” 
11.11.2011 
niedziela 

Mdr 13,1-9 
k 26,17-37 

„Kto b dzie si  stara  zachowa  swoje ycie, straci je;  
a kto je straci, zachowa je.” 

12.11.2011 Mdr 18,14-16; 19,6-9 
k 18,1-8 

„Czy jednak Syn Cz owieczy znajdzie wiar  na ziemi.” 

13.11.2011 
XXXIII 
niedziela 
zwyk a 

Prz 31,10-13.19-
20.30-31 

1Tes 5,1-6 
Mt25,14-30 

„Ka demu bowiem, kto ma, b dzie dodane, tak e nadmiar 
mie  b dzie.” 

14.11.2011 1Mch 1,10-15.41-
43.54-57.62-64 

k 18,35-43 

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj si  nade mn !” 
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15.11.2011 2 Mch 6,18-31 

k 19,1-10 
„Syn cz owieczy przyszed  szuka  i zbawi  to, co zgin o” 

16.11.2011 2 Mch 7,1.20-30 
k 19,11-28 

„Dobrze, s ugo dobry; poniewa  w drobnej rzeczy okaza e  
si  wierny, sprawuj w adz  nad dziesi ciu miastami” 

17.11.2011 1 Mch2,15-29 
k 19.41-44 

„Powal  na ziemi  ciebie i twoje dzieci z tob  i nie zostawi  
w tobie kamienia na kamieniu za to, e  nie rozpozna o  

czasu twojego nawiedzenia” 
18.11.2011 

 
1 Mch 4,36-37. 

52-59 
k 19,45-48 

„ Mój dom b dzie domem modlitwy, a wy uczynili cie  
z niego jaskini  zbójcy.” 

19.11.2011 1 Mch 6,1-13 
k 20,27-40 

„ Bóg nie jest Bogiem umar ych, lecz ywych; wszyscy 
bowiem dla Niego yj .” 

20.11.2011 
Uroczysto  
Chrystusa 

Króla 

Ez 34,11-12.15-17 
1Kor 15,20-26.28 

Mt 25,31046 

„By em g odny, a dali cie Mi je ; 
By em spragniony, a dali cie Mi pi ; by em przybyszem  

a przyj li cie Mnie, by em nagi, a przyodziali cie Mnie…” 

21.11.2011 Dn 1,1-6.8-20 
k 21,1-4 

„Wszyscy bowiem wrzucali na ofiar  z tego co im zbywa o; 
ta za  z niedostatku swego wrzuci a wszystko, co mia a na 

utrzymanie.” 
22.11.2011 Dn 2,31-45 

k 21,5-11 
„Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw 

królestwu.” 
23.11.2011 Dn 5,1-6.13-14.16-

17.23-28 
k 21,12-19 

„I z powodu Mojego Imienia b dziecie w nienawi ci  
u wszystkich” 

24.11.2011 Dn 6,12-28 
k 21,20-28 

„Wtedy ujrz  Syna Cz owieczego, nadchodz cego w ob oku 
z wielk  moc  i chwa .” 

25.11.2011 
 

Dn 7,2-14 
k 21,29-33 

”Niebo i ziemia przemin , ale moje s owa nie przemin .” 

26.11.2011 Dn 7,15-27 
k 21,34-36 

„Czuwajcie wi c i módlcie si  w ka dym czasie, aby cie 
mogli unikn  tego wszystkiego, co ma przyj , i stan  

przed Synem Cz owieczym.” 
27.11.2011 
I Niedziela 
Adwentu 

Iz 63,16b-
17.19b;64,3-7 

1Kor 1,3-9 
Mk 13,33-37 

„”Uwa ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, Kiedy czas  
ten nadejdzie.” 

28.11.2011 Iz 2,1-5 
Mt 8,5-11 

„Panie nie jestem godzien, aby  wszed  pod dach mój…” 

29.11.2011 Iz 11,1-10 
k 10,21-24 

„Wys awiam Ci  Ojcze Panie nieba i ziemi, e zakry e  te 
rzeczy przed m drymi i roztropnymi, a objawi e   

prostaczkom.” 
30.11.2011 Iz 49,1-6 

Mt 4,18-22 
„Pójd cie za Mn  a uczyni  was rybakami ludzi.” 
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GRUDZIE  

dzie   S owo 
1.12.2011 Iz 29,17-24 

Mt 9,27-31 
„Nie ka dy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do  

królestwa niebieskiego.” 
2.12.2011 

 
 

Iz 30,19-21.23-26 
Mt 9,35-10,1.5.6-8 

„A widz c t umy, litowa  si  nad nimi, bo byli zn kani  
i porzuceni, jak owce nie maj ce pasterza.” 

3.12.2011 Iz 30,19-21.23 
Mt 9,35-10,1.5.6-8 

„Darmo otrzymali cie darmo dawajcie” 

4.12.2011 
II Niedziela 

Adwentu 

Iz 11,1-10 
Rz 15,4-9 
Mt 3,1-12 

„Ja was chrzcz  wod  dla nawrócenia; lecz Ten, Który 
idzie za mn , mocniejszy jest ode mnie…” 

5.12.2011 Iz 35,1-10 
k 5,17-26 

„Mówi  ci wsta , we  swoje o e i id  do domu.” 

6.12.2011 Iz 40,1-11 
Mt 18,12-14 

„A je li si  mu Ida j  odnale , zaprawd  powiadam wam: 
cieszy si  ni  bardziej ni  dziewi dziesi ciu dziewi ciu 

tymi, które si  nie zab ka y.” 
7.12.2011 Iz 40,25-31 

Mt 11,28-30 
„Przyjd cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci eni 

jeste cie, a Ja was pokrzepi .” 
8.12.2011 

Niepokalane 
Pocz cie 

Rdz 3,9-15.20 
Ef 1,3-6.11-12 

k 1,26-38 

Na to rzek a Maryja: „Oto Ja s u ebnica Pa ska, niech Mi 
si  stanie wed ug twego s owa!” 

9.12.2011 
 

Iz 48,17-19 
Mt 11,16-19 

„ A jednak m dro  usprawiedliwiona jest przez swe  
czyny.” 

10.12.2011 Syr 48,1-4.9-11 
Mt 17,10-13 

„Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi  wszystko” 

11.12.2011 
III Niedziela 

Adwentu 

Iz 61,1-2a.10-11 
1Tes 5,16-24 
J1,6-8.19-28 

„”Jam g os wo aj cego na pustyni: Prostujcie drog  Pa sk , 
jak powiedzia  prorok Izajasz.” 

12.12.2011 Lb 24,2-7 
Mt 21,23-27 

„Sk d pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?” 

13.12.2011 So 3,1-2.9-13 
Mt 21,28-32 

„Przyszed  bowiem do was Jan drog  sprawiedliwo ci,  
a wy cie mu nie uwierzyli.” 

14.12.2011 Iz 45,6b-8.18.21b-
25 

k 7,18b-23 

„A b ogos awiony jest ten, kto we Mnie nie zw tpi” 

15.12.2011 Iz 54,1-10 
k 7,24-30 

„Lecz najwi kszy w Królestwie Bo ym jest  
mniejszy ni  on.” 

16.12.2011 
 
 

Iz 56,1-3a.6-8 
J 5,33-36 

„On by  lamp  co p onie i wieci, wy za  chcieli cie na 
krótki czas radowa  si  Jego  wiat em.” 
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17.12.2011 Rdz 49,2.8-10 

Mt 1,1-17 
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 

18.12.2011 
IV Niedziela 

Adwentu 

2Sm 7,1-5.8b-
12.14a.16 
k 1,26-38 

„Duch wi ty zst pi na Ciebie i moc Najwy szego os oni 
Ci .: 

19.12.2011 Sdz 13,2-7.24-25a 
k 1,5-25 

„Ja jestem Gabriel, który stoj  przed Bogiem. A zosta em 
pos any, aby mówi  z tob  i oznajmi  ci t  wie  radosn .” 

20.12.2011 Iz 7,10-14 
k 1,26-38 

Anio  Jej odpowiedzia : „Duch wi ty zst pi na Ciebie  
i moc Najwy szego os oni Ci . Dlatego te  wi te, które si  

narodzi, b dzie nazwane Synem Bo ym.” 
21.12.2011 Pnp 2,8-14 

k 1,39-45 
„B ogos awiona jeste  mi dzy niewiastami i b ogos awiony 

jest owoc Twojego ona.” 
22.12.2011 1 Sm 1,24-28 

k 1,46-56 
„Wielbi dusza moja Pana,  

i raduje si  duch mój w Bogu, Zbawcy moim.” 
23.12.2011 Ml 3,1-4;4,5-6 

k 1,57-66 
„Jan b dzie mu na imi ” 

24.12.2011 2 Sm 7,1-5.8b-
12.14a.16 
k 1,67-79 

„B ogos awiony Pan, Bóg Izraela,  
bo lud swój nawiedzi  i wyzwoli .” 

25.12.2011 
Bo e Na-
rodzenie 

Iz 9,1-3.5-6 
Tt 2,11-14 

k 2,1-14 

„Oto zwiastuj  wam rado  wielk , która b dzie udzia em 
ca ego narodu; dzi  w mie cie Dawida narodzi  si  wam 

Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.” 
26.12.2011 

w. Szcze-
pana 

2 Dz 6,8-10;7,54-
60 

Mt 10,17-22 

„Gdy  nie wy b dziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego 
b dzie mówi  przez was.” 

27.12.2011 1 J 1,1-4 
J 20,2-8 

„Wtedy wszed  do wn trza tak e i ów drugi ucze , który 
przyby  pierwszy do grobu. Ujrza  i uwierzy .” 

28.12.2011 1 J 1,5-2,2 
Mt 2,13-18 

„Wtedy spe ni y si  s owa proroka Jeremiasza: „Krzyk  
us yszano w Rama, p acz i j k wielki.” 

29.12.2011 1 J 2,3-11 
k 2,22-35 

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwia  si  b d . A Twoj  

dusz  miecz przeniknie, aby na jaw wysz y zamys y serc 
wielu.” 

30.12.07 
wi tej 

Rodziny 

Syr 3,2-6.12-14 
Kol 3,12-21 

Mt 2,13-15.19-23 

„Przyby  do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiad . Tak 
mia o si  spe ni  s owo Proroków: „Nazwany b dzie  

Nazarejczykiem.” 
31.12.07 1 J 2,18-21 

J 1,1-18 
„Z Jego pe no ci wszyscy my otrzymali ask  po asce.” 
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Ze wi tymi… i nie tylko… w nurt wincen-
ty skiej pobo no ci maryjnej 

 

w. Joanna Beretta Molla 
 

 
 

 
 

 
Cze  Maryi! 

 
itajcie w atmosferze 
przed wi tecznej… 
Wystarczy rozejrze  si  

dooko a, wszystko mówi o Bo ym 
Narodzeniu. Ozdoby choinkowe, 
drzewka, lampeczki, stroje Miko a-
ja… No tak, ale… ale… gdzie istota? 
Tania tandeta  wiecide ek za mi a 
wielki skarb, jakim jest ycie.  
A przecie  ono jest najwa niejsze. 
Czy my l c o Bo ym Narodzeniu, 
my limy dzi  jeszcze o Tym Boskim 
Male stwie? Nie mam przekonania, 
czy ankietowani do Familiady, nie 
postawiliby na pierwszym miejscu 
gwiazdki, karpia i prezentów. 

I tu dotykamy wspó czesnego 
problemu. Czym jest to ycie? Kiedy 
zaczynamy wi towa  jego narodzi-
ny? wi ta Bo ego Narodzenia po-
winni my prze ywa  ju  od marca. 

Od dnia Zwiastowania. Przecie  wte-
dy  pocz  si  Syn  Bo y.  Je li  ta  Ta-
jemnica jest tak wa na, to jak e mo -
na lekcewa y  jakiekolwiek ycie, 
które pojawia si  pod sercem matki. 
Dziewi  nie atwych ale jak e pi k-

W
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Kult Maryjny by  dla  
niej czym  absolutnie  

naturalnym  
i koniecznym.  

Mówi a: Bez Maryi  
nie b dziemy mogli  
dosta  si  do Nieba. 

nych miesi cy wzra-
stania matki wraz z rozwijaj cym si  
dzieckiem s  szko  nie tylko dla ro-
dziców ale i otoczenia.  

Pragn  przybli y  Wam jedn  
z wielu mam, które odwa nie podj y 
walk  o ycie,  w my l s ów Ewange-
lii, je li ziarno pszenicy nie obumrze 
zostanie samo jedno, lecz je li umrze 
przyniesie plon obfity. I taki te  plon 
zrodzi a wi ta Joanna Beretta Molla. 

Przysz a ona na 
wiat 4 pa dziernika 

1922 r. we w oskiej 
miejscowo ci Magenta 
ko o Mediolanu, jako 
dziewi te dziecko. Ro-
dzice  (nale cy  do  ro-
dziny franciszka skiej) 
nauczyli j  mi o ci do 
Boga i bli niego. Joan-
na na laduj c tat  
ucz szcza a codziennie 
na Msz  wi t  a wie-
czorny ró aniec by  nieod cznym 
punktem dnia. Szczególnego wyrazu 
nabiera a dla niej niedziela. Ten dzie  
po wi cony Bogu by  okazj  do g b-
szej modlitwy oraz odwiedzin osób 
starszych, samotnych, biednych. To, 
co rodzina zaoszcz dzi a, przezna-
czane by o zawsze dla potrzebuj -
cych. Joanna wzrasta a tak e w at-
mosferze zaufania w Opatrzno  Bo-

. Jej gorliwo  w szkole mia a 
wp yw na niektórych kolegów z kla-
sy. Po latach mówili o niej, jako nie-
samowicie czystej duszy o wielkim 

sercu, ch tnej do po wi ce . Sw  
duchowo  rozwija a w katolickiej 
akcji m odzie owej. Po rekolekcjach 
ignacja skich podj a wa ne posta-
nowienia, które wyznaczy y jej drog  
wi to ci. Mi dzy innymi takie: 

Wol  raczej umrze , ni  po-
pe ni  grzech ci ki; Postanawiam 
wszystko zrobi  dla Pana, ofiaruj  
Mu wszystko, co czyni , ka d  napo-
tkan  trudno ; Ka dego dnia odmó-

wi  Zdrowa  Maryjo, 
aby Pan da  mi dobr  
mier ; Aby s u y  Bo-

gu, nie pójd  do kina, 
zanim nie upewni  si , 
e film jest odpowiedni, 
e nie jest gorsz cy lub 

niemoralny… 
Mia a wielk  

cze  dla Matki Naj-
wi tszej. Kult Maryj-

ny by  dla niej czym  
absolutnie naturalnym  

i koniecznym. Mówi a: Bez Maryi nie 
b dziemy mogli dosta  si  do Nieba.    
Po mierci matki (mia a 53 lata) Jo-
anna po wi ci a si  studiom medycz-
nym. Nauka przeplatana codzienn  
Msz  wi t  i modlitw  nie os abi a 
jej zapa u i aktywno ci w Akcji 
Katolickiej. Gromadzi a wokó  siebie 
m ode kobiety i formowa a z nimi 
rodzaj modlitwy i apostolatu. Czu a 
jednak,  ze  powinna  uczyni  co  wi -
cej. Z czasem podj a prac  na rzecz 
biednych staj c na czele 40 dziewcz t 
Konferencji w. Wincentego a Paulo.   



         A MO E BY MY GDZIE  WYRUSZYLI…??? 
 
 

30  Niepokalana 5/2011 

(W poprzednim wyda-
niu Niepokalanej mogli cie przeczy-
ta  o b . Piotrze Frasatti, który by  
równie  zwi zany z Konferencja-
mi…) Po zdanych egzaminach z pe-
diatrii, chcia a si  po wi ci  tak uko-
chanym przez siebie dzieciom i mat-
kom. Marzy a o wyje dzie do Brazy-
lii jako lekarz- misjonarz. Jednak w 
roku, gdy ju  by a gotowa do podró-
y, pozna a swego przysz ego m a. 
M oda lekarka wyjecha a nawet do 
Lourdes, by poprosi  Dziewic   
o wskazanie, co powinna uczyni : 
wyjecha  na misje czy wyj  za m . 
Poprzez usta spowiednika otrzyma a 
podpowied , by za o y a rodzin , 
gdy  tak bardzo potrzeba dobrych 
matek. Tak rozpocz  si  pi kny, 

cho  obfity  w  obowi zki  czas,  naj-
pierw ma e stwa a nied ugo potem 
macierzy stwa. Joanna urodzi a Pio-
tra Ludwika, po roku Mari  Zyt   
a  nieco pó niej Laur . W roku1961 
us ysza a kolejn  cudown  nowin   
o pocz ciu dzieci tka, lecz dwa mie-
si ce pó niej lekarze wykryli  u matki 
guza, zagra aj cego zarówno yciu 
male stwa jak i jej. Szans  na wyle-
czenie by a operacja, która jednak 
zabi aby dziecko. Tu Joanna nie mia a 
adnych w tpliwo ci. Stanowczo do-

maga a si  ratowania ycia dziecka za 
wszelk  cen . T  cen  mia o sta  si  
jej w asne ycie. Operacj  dokonano, 
gdy dziecku w onie nie grozi o nie-
bezpiecze stwo.  
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Teraz Joanna Emanu-
ela mog a si  rozwi-
ja , ale stan Joanny 
Bertty nie pozosta-
wia  cienia w tpliwo-
ci, e jej ycie powo-

li si ga ziemskiej gra-
nicy. Narodziny no-
wego ycia rozpocz -
y jednocze nie ago-

ni  tej, która to ycie 
pocz a i porodzi a.  

Jej ycie sta-
nowi pi kny wzór 
matki. Mo e dzi  
przemówi  do Ciebie 
s owa, jakie wypo-
wiedzia a jeszcze nim 
zosta a matk : Istnieje 
tyle trudno ci, ale z Bo  pomoc  
musimy zawsze bez l ku i  do przo-
du. Cho by my w walce o realizacj  
naszego powo ania musieli umrze , to 
by by to najpi kniejszy dzie  w na-
szym yciu. 

Niech Maryja, która prowadzi-
a w. Joann  Berett  Molla pomo e 

równie  Wam odkry  warto  ka de-
go pocz tego ycia i… prawdziw  
istot  Bo ego Narodzenia.  
 
 
 

 
ycz  by Jezus znalaz  miej-

sce w Waszym sercu, nie ci ni tym 
marnymi gad etami „bo onarodze-
niowymi” oferowanymi przez super-
markety.  
 
Cze  Niepokalanej   
 

     
  

s. Katarzyna Jarosik SM   
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Ks. Jan  
Twardowski  - rozwa ania 

w nastroju wi t Bo ego 
Narodzenia  

 
  /fragmenty/ 

 

    
     

Zerwali si  ze snu i pobiegli do Jezusa… 
Widocznie pasterze nie biegli z daleka, bo 
adna kol da nie mówi, e byli zm czeni, 

zaspani, e ci ko oddychali po d ugim  
biegu… 
Sercu ludzkiemu zawsze jest tak blisko do 
Pana Boga. 
 
Tymczasem ci trzej uczeni astronomowie,  
z tytu ami królewskimi jak z dyplomami, 
t ukli si  po pustyniach dwa lata, a mo e 
 i d u ej. Droga ludzkiego rozumu do Boga 
jest czasem znacznie d u sza (chocia  ro-
zum te  sk ada pok on Bogu, ale zawsze 
spó nialski, maruda). 
Czy nie dzieje si  to wszystko teraz na na-
szych oczach? 
 
Ile musi rozum podró owa , ile si  musi 
t uc na wielb dach, ile ud wign  pakun-
ków, eby wreszcie pok oni  si  Panu  
Bogu. 
Ten pok on rozumu jest niezwyk y i wzru-
szaj cy. Pasterze mo e ukl kli, a mo e 
tylko stajni z sercem wyrywaj cym si  do 
nieba – a rozum dumny, szukaj cy prawdy, 

Twardowski Jan (1915-
2006), ksi dz katolicki, 
poeta. W czasie II wojny 
wiatowej by  o nierzem 

AK. Walczy  w Powstaniu 
Warszawskim (1944).  
W 1948 przyj  wi cenia 
kap a skie. W latach 
1948-1952 by  wikarym  
w  bikowie,  od  1952  rek-
torem ko cio a P.P. Wizy-
tek w Warszawie. Praco-
wa , jako duszpasterz  
w szko ach dla upo ledzo-
nych dzieci. Debiutowa , 
jako poeta, na amach 
prasy 1935, nawi zuj c do 
poetyki Skamandra. Jego 
twórczo  cieszy si  
ogromn  popularno ci , 
jako niekonwencjonalny 
przejaw poezji religijnej, 
g osz cej rado  godziwe-
go ycia i solidarno   
w cierpieniu. Jest m.in. 
laureatem nagrody Ikara 
(2000; za "wyj tkow  we 
wspó czesnej literaturze, 
pe n  g boko humani-
stycznych tre ci poezj , 
przemawiaj c  do ka de-
go i za fenomen popular-
no ci szczególnie w ród 
m odzie y"). 
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wszystko sprawdzaj cy, po o y  si  na ziemi cichutko, jak myszka. 
 
Pok on rozumu jest chyba wa niejszy, bo g bszy od pok onu serca. Niech nas nie 
zra a , e czasem mo e by  trudniejszy. 

 
  

 
Jakie to wzruszaj ce, e wi ta Bo ego Narodzenia nawet w najgorszych czasach 
wojennych i okupacyjnych wnosi y zawsze spokój i rado , budzi y nadziej . S  
ask  Bo  dla ludzi wierz cych i niewierz cych. 

 
S  wi teczne zy. Zacznijmy od tych naj-
mniejszych: barszcz czerwony wykipia a  
i zala  kuchenk , ciasto dro d owe nie wy-
ros o, uszka si  polepi y. 
 
S  i wi ksze zy. Niech si  przypomn  zy 
przy op atku, nawet przy tym , który przy-
niós  listonosz ze zamarzni tej skrzynki 
pocztowej. Ile jest ez przy dzieleniu si  
op atkiem. P acze m  i przeprasza on , bo nie zawsze by  na medal. P acze 
ciotka ze wzruszenia, bo j  zaproszono pomimo wszystko. S  zy przy kol dach, 
starych i nigdy nie starzej cych si , który przypominaj  dom rodzinny sprzed 
wojny 
. 
U miechni te i zap akane mog  by  yczenia. U miechni te, bo cioci, która j czy 
na staw biodrowy, ycz  stu lat zdrowia, wujkowi, od którego ona uciek a,  
ycz  wszystkiego najlepszego. 

 
Czy s  yczenia zap akane? S . Te, które wzruszaj  do ez. yczenia, które przy-
si gaj  mi o  d u ej ni  na zawsze. Sami sobie mamy yczy , aby my wi t nie 
prze uwali, ale prze ywali. 
 

/fragmenty rozwa a  pochodz  z elementarza Ks. Twardowskiego/ 
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„Emmanuel – Bóg  
z nami” 

 
/przy wygaszonym wietle ; bia e wiat o reflektora skierowane na Pismo w.; na 
tle muzyki czytanie z Ks. Rodzaju/ 

 
Osoba I 
Czytanie z  Ksi gi Rodzaju : Na pocz tku Bóg stworzy  niebo i ziemi . Ziemia 
za  by a bez adem i pustkowiem: ciemno  by a nad powierzchni  bezmiaru wód, 
a Duch Bo y unosi  si  nad wodami. Wtedy Bóg rzek : Niechaj stanie si  wia-
t o . I sta  si  wiat o  . 
 
/nast puje wzmocnienie muzyki, a jednocze nie roz wietlenie miejsca misterium 
bardzo mocnym wiat em/ 
 
A wreszcie rzek  Bóg : Uczy my  cz owieka na nasz obraz , podobnego nam. 
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd em, nad 
ca  ziemi  i nad wszelkim zwierz tkiem naziemnym. Stworzy  wi c Bóg cz o-
wieka na swój obraz. 
 
Osoba II 
O, Panie, nasz Bo e jak przedziwne Twe imi  po wszystkiej ziemi. 
Ty  swój majestat wyniós  na niebiosa. 
Sprawi e , e nawet usta dzieci i niemowl t oddaj   
Ci chwa , na przekór  Twym przeciwnikom,  
aby poskromi  nieprzyjaciela i wroga. 
Gdy patrz  na twe niebo, dzie o palców Twych, 
ksi yc i gwiazdy, które  Ty utwierdzi : 
czym jest cz owiek, e o nim pami tasz? 
 
Osoba III 
Bóg uczyni  cz owieka panem wszelkiego stworzenia. Umie ci  go w ogrodzie 
Eden, gdzie by  obdarzony szcz ciem przebywania z Bogiem. Niestety nie wyko-
rzysta  tej wielkiej okazji. Swemu Stwórcy okaza  niepos usze stwo. Ale i wtedy 
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Bóg nie pozostawi  go samemu sobie – dla cz owieka zab ys o na 
nowo wiat o – obietnica Zbawiciela. 
 Ta obietnica b dzie odt d przez wieki ci gle ponawiana i zapowiadana. 
 
Osoba I 
Proroctwo Izajasza :  
S uchajcie wi c, domu Dawidowy :  
Czy  ma o wam  naprzykrza  si  ludziom i  naprzykrzacie si  tak e mojemu  
Bogu? Dlatego Pan sam  da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie 
Go imieniem Emmanuel. 
 
Osoba III 
W mrokach historii, Bo e, kre lisz znak Panny, która pocznie. Panny w koronie  
z gwiazd dwunastu, dziewczyny, która przynios a nam Ciebie, a sta a si  dla ka -
dego kim  bliskim. Zapowiedziany Mesjasz b dzie Panem Pokoju. Wprowadzi 
ad i porz dek. Prorok Izajasz mówi o tym ukazuj c zwierz ta, które nie b d  so-

bie robi y krzywdy. 
 
Osoba I 
Proroctwo Izajasza: 
Wyro nie ró d ka z pnia Jessego… 
I spocznie na niej Duch Pana, duch m dro ci i rozumu, duch rady i m stwa, duch 
wiedzy i boja ni Bo ej.  
Nie b dzie s dzi  z pozorów ni wyrokowa  wed ug pog osek: raczej rozs dzi 
biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda s uszny wyrok. 
Rózg  swoich ust uderzy gwa townika, tchnieniem swych warg u mierci bezbo -
nego. Sprawiedliwo  b dzie mu pasem na biodrach…  
Wtedy wilk zamieszka z barankiem, pantera z ko l ciem le e  b d , ciel  i lew 
pasa  si  b d  spo em i ma y ch opiec b dzie je pogania … 
Niemowl  igra  b dzie na norze kobry, dziecko w o y sw  r k  do kryjówki mii.  
Z a czyni  nie b d  ani zgubnie dzia a  po ca ej wi tej mej górze, bo kraj si  
nape ni znajomo ci  Pana, na kszta t wód, które przepe niaj  morze. 
 
/piosenka/ 
 
Osoba IV 
Proroctwo Izajasza: 



         A MO E BY MY GDZIE  WYRUSZYLI…??? 
 
 

36  Niepokalana 5/2011 

Naród krocz cy w ciemno-
ciach ujrza  wiat o  

wielk , nad mieszka cami 
kraju mroków wiat o za-
b ys o. Pomno y e  rado , 
zwi kszy e  wesele. Rozra-
dowali si  przed Tob , jak 
raduj  si  we niwa, jak 
wesel  si  przy podziale 
upu. Albowiem Dzieci  si  

nam narodzi o. Syn zosta  
nam dany, na Jego barkach 
spocz a w adza. Nazwano 
Go imieniem: Przedziwny 
Doradca, Ksi  Pokoju, Odwieczny Ojciec, Emmanuel, Bóg Mocny. Wielkie b -
dzie Jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad Jego Króle-
stwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwo ci  – odt d i na wieki. 
 
Osoba III 
Mieszka cy krajów mroków dostrzegaj  Cibie. Stajesz si  coraz ja niejszym wia-
t em, które rozb yska. Podchwytuj  t  my l pal ce si  wiece. wiece symbole: 
cztery wiece to symbol czterech tysi cy lat oczekiwania na przyj cie Mesjasza – 
cztery wiece to cztery tygodnie przygotowa  do wi t Bo ego Narodzenia. 
 
Osoba I 
Proroctwo Micheasza:  
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jeste  w ród judzkich miast, z ciebie wyjdzie 
Ten, który b dzie rz dzi  ludem moim, a pochodzenie Jego od pocz tku od dni 
wieczno ci. 
 
/piosenka lub muzyka/ 
 
Osoba V 
Gdyby przyszli do Ciebie wtedy w wi t  noc,  
kiedy wieci a jedyna czytelna gwiazda,  
ci co uwa aj , e trzeba wszystko mie , eby nie przesta  by , 
mo e chcieliby przykry  Ci  we nian  ko dr , 
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porozwiesza  firanki w stajni,  
sprawi  wi temu Józefowi r kawiczki, te najcieplejsze z jednym palcem, za o y  
centralne ogrzewanie. 
Bardziej wp ywowi pisaliby do urz du kwaterunkowego 
O mieszkanie dla Ciebie z wy-
godami 
eby  nie mieszka  k tem. 

Poeci ubieraliby Betlejem  
w uliczne wykr tasy, 
Malarze smarowaliby z otym 
p dzlem, w najlepszym  
wypadku modliliby si  do  
Ciebie. 
Jak do ma ego milionera  
z o onego umy lnie na sianie, 
a Ty… 
 
Osoba II 
T umaczysz, e nie chcesz 
takiego Bo ego Narodzenia, 
e jeste  tajemnic  naga, e 

oddajesz wszystko… 
Twój Bóg, który u miecha  si  
w zas onach proroctw. 
Za chwil  b dziesz wiadkiem. Na tym o tarzu, za naszych czasów przyjdzie  
i stanie w ród nas to samo Dzieci  Jezus.  
Wyjd my na spotkanie. Niechaj dokona si  Bo e Narodzenie.  
Kiedy rodzi si  Bóg, niech w tym ko ciele, niech w Tobie, nie b dzie zimniej ni  
w tamtej stajni. 
 
/piosenka lub muzyka/ 
 

***  KONIEC *** 
 

ród o: ks. Andrzej Moj eszko „Wszystko to dla Jezusa”.



        WE WSPÓLNOCIE 
 
 

38  Niepokalana 5/2011 

 

O ÓWEK 
  

„Mia em niemal idealny plan na 
przysz o , a  w a ciwie to na najbli -
sz  jej cz . Tak my la em do mo-
mentu a  „wszystko” zacz o si  wa-
li . Pytanie dlaczego ja , czemu to 
w a nie mnie spotyka ten los, bezu-
stannie t uk o si  w mojej g owie. 
Cierpia em, a ja przecie  nie chc  
cierpie . To straszne i niekonstruk-
tywne.  Czy  jeszcze  mog  co  z  tym   
zrobi  ? Niewa ne, przecie  to nic nie 
zmieni, ju  nic nie da si  poprawi . 
Ko cz  z tym „planowaniem” liczy 
si  tu i teraz , co potem , to nie wa ne. 
W tych ciuchach wygl dam koszmar-
nie i jeszcze ten deszcz za oknem…” 
Pomy lisz mo e, e to stos narzeka  
jakiego  zm czonego yciem cz o-
wieka, który  do szpiku ko ci prze-
si kn  pesymizmem. Ale zastanów 
si , czy nie dostrzegasz w nim jakiej  
cz stki siebie, gdy spotykaj  Cie nie-
powodzenia? 
Jest jednak co , co mo e wiele zmie-
ni . Wyobra  sobie, e mo e by  to 
zwyczajny o ówek. Pochyl si  nad 
opowiadaniem Paulo Coelho a prze-
konasz si , e to nie art. 

  
 
Ch opiec patrzy , jak babcia pisze list. 
W pewnej chwili zapyta : 

- Piszesz o tym, co si  przydarzy o?  
A mo e o mnie? 
Babcia przerwa a pisanie, u miechn -
a si  i powiedzia a: 

-  To  prawda,  pisz  o  tobie,  ale  wa -
niejsze od tego, co pisz , jest o ówek, 
którym  pisz .  Chc  ci  go  da ,  gdy  
doro niesz. 
Ch opiec z zaciekawieniem spojrza  
na o ówek, ale nie zauwa y  w nim 
nic szczególnego. 
- Przecie  on niczym si  nie ró ni od 
innych o ówków, które widzia em! 
- Wszystko zale y od tego, jak na 
niego spojrzysz. Wi e si  z nim pi  
wa nych cech i je li je b dziesz od-
powiednio piel gnowa , zawsze b -
dziesz y  w zgodzie ze wiatem. 
Pierwsza cecha: mo esz dokona  
wielkich rzeczy, ale nigdy nie zapo-
minaj, e istnieje d o , która kieruje 
twoimi  krokami.  Ta  d o  to  Bóg  i  to  
On prowadzi ci  zgodnie ze swoj  
wol . 
Druga cecha: czasem musz  prze-
rwa  pisanie i u y  temperówki. 
O ówek troch  z tego powodu ucierpi, 
ale potem, b dzie mia  ostrzejsz  
ko cówk . Dlatego naucz si  znosi  
cierpienie, bo dzi ki niemu wyro-
niesz na dobrego cz owieka.  

Trzecia cecha: u ywaj c o ówka, 
zawsze mo emy poprawi  b d za 
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pomoc  gumki. Zapami taj, e po-
prawienie nie jest niczym z ym, prze-
ciwnie, jest bardzo wa ne, bo gwa-
rantuje uczciwe post powanie. 
Czwarta cecha: w o ówku nie wa na 
jest drewniana otoczka, ale grafit  
w rodku. Dlatego zawsze ws uchuj 
si  w to, co dzieje si  w tobie. 
Wreszcie pi ta cecha: o ówek zaw-
sze pozostawia lad. Pami taj, e 
wszystko,  co  uczynisz  w  yciu,  zo-
stawi jaki  lad. Dlatego miej wia-
domo  tego, co robisz. 

  
 
Tak. Ka dy z nas jest w pewnym sen-
sie o ówkiem w r kach  dobrego Bo-
ga. Nie zapominajmy o tym.  
Zbli a si  okres Adwentu, przygoto-
wania na przyj cie Zbawiciela. To 
dobry czas by pochyli  si  nad swoim 
yciem i odpowiedzie : Czy dostrze-

gam w nim wol  Boga, czy potrafi  
przyj  cierpienie, czy mam si   
i odwag  by co  zmieni ? Czy wa -
niejsze jest dla mnie wygl da  i mie  
czy mo e by ? Jaki zostawi  po sobie 
lad? 

To nie b dzie atwe, ale je li potrafisz  
zada  sobie te pytania, to ju  zrobi e  
stumilowy krok od szarego pesymi-
zmu. Bóg da  Ci  kolejny dzie , aby  
go wykorzysta . Na pewno potrafisz 
to dostrzec.  I popatrz,  ten  deszcz za 
oknem zmienia  si  w nieg. Zwiastu-
je niczym anio  wielk  rado , bo 
niebawem do naszego serca w Bo ym 
Narodzeniu znów przyjdzie male ki 
Bóg. Przyjmij go z rado ci  „Bo ego 
o ówka”. 
 
 

J.K.
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Optymistom atwiej! 
 
    Dwie rzeczy daj  duszy  
          najwi ksz  si : 
       wierno  prawdzie  
          i wiara w siebie.  
                       Seneka 
 

Trzeba mie  wytrwa o  i wiar  w siebie. 
Trzeba wierzy , e cz owiek jest do czego  zdolny 

i osi gn  to za wszelk  cen . 
Maria Sk odowska-Curie 

 
Optymizm jest prawdziwym kamieniem filozoficznym, 

która zmienia w z oto wszystko czego dotkniemy. 
Jean Etienne Chaponnière 

 
Chcesz by  szcz liwy? 

Podno  stale poziom optymizmu we krwi! 
Aldona Ró anek 
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K CIK MOLA  
KSI KOWEGO 
 

Czy ciekawi  Was dalsze przygody naszej rodzinki ? Mam nadziej , e co 
niektórzy nie mog  doczeka  si  ko ca ,dlatego zdradz  Wam , e ju  bli ej ni  
dalej.  

Obiecuj  równie , e w dalszym ci gu b d  zach ca  wszystkich do czy-
tania. Zapewne b d  to inne powie ci naszej autorki Karen Kingsbury, ale warto. 
Czytanie jej ksi ek to tak e odkrywanie odpowiadanie sobie na pytanie - jak Bóg 
dzia a w yciu ka dego cz owieka na ziemi niezale nie od pochodzenia, rasy, ko-
loru skóry , a nawet wyznania ? Wystarczy tylko w to mocno uwierzy  i Jemu 
zaufa . Ka de nawet trudne i nie zrozumia e po ludzku wydarzenie ma cel, ale 
jaki ? dowiemy si  w dalszym yciu lub po drugiej stronie. Czytajmy wi c i pa-
trzymy na nasze ycie i na ycie naszych bliskich oczami Boga !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzina 
 

Nieub aganie zbli a si  termin rozprawy  
dotycz cej napa ci Margie Madden.  
Czy Caty Hart i Dayne Matthews b d   
umieli zmierzy  si  z niedosz  
 morderczyni  i atakuj cymi ich z ka dej 
 strony paparazzimi? Czy Dayne mimo  
wiadomo ci, e yj  z Katy na dwóch 

 zupe nie nieprzystaj cych do siebie  
wiatach, znajdzie sposób, by zatrzyma  

 ukochan  u swego boku? Czy John Baxter zdob dzie 
si  na odwag  i poinformuje swoje dzieci, e ich  
najstarszym bratem jest najwi kszy gwiazdor 
 Hollywood? 
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s. Magdalena Rybak 

 

Na zawsze 

 

Katy i Dayne z niecierpliwo ci  oczekuj  dnia 
za lubin: chc , eby uroczysto  odby a si  w Blo-

omington, w gronie najbli szych, z dala od blichtru 
Hollywood. Jednak ciekawscy paparazzi nie chc  da  
im o sobie zapomnie  - doprowadzaj  do przera aj -

cego wypadku, po którym Dayne zapada 
 w pi czk . Czy mimo nie najlepszych  

rokowa  Katy pozostanie u boku  
narzeczonego? Rodzina Baxterów powoli 
 oswaja si  z my l , e ich najstarszy syn  

i brat to gwiazdor filmowy. Jednak nie  
wszyscy jej cz onkowie s  w stanie to  

zaakceptowa , szczególnie po wypadku,  
po do wiadczeniu nieoczekiwanej  

popularno ci i natr ctwa brukowców.  
Czy ta nowa sytuacja nie podzieli  

domowników? 
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„Zakorzeniona w Chrystusie i mocna w wierze” 
 

Zakorzeniona w Chrystusie i mocna w wierze, w a nie taka wróci am z tegorocznych 
wiatowych Dni M odzie y, które odby y si  w dniach 15-21 sierpnia w Madrycie. To naj-

wa niejsze wydarzenie moich wakacji i jedne z wa niejszych w yciu, dlatego musz  przy-
zna , e niezwykle trudno jest napisa  zwi z e wiadectwo na temat tego, co si  tam wyda-
rzy o i co prze y am. Ogrom emocji, wspomnie  i wydarze  troch  mnie przyt acza, niemniej 
jednak spróbuje Wam co nieco przybli y . 

Oficjalne DM rozpoczyna y si  15-go sierpnia, my jako Wincenty ska M odzie  
Maryjna przylecieli my do Madrytu wcze niej, bo ju  12-go. Przyczyna by a prosta, dni te 
dedykowane  by y ludziom m odym, czyli tak e nam cz onkom JMV. Ponadto, jak wiemy, 
wiatowy zarz d naszego stowarzyszenia, znajduje si  w a nie w Madrycie, dlatego organi-

zacja mi dzynarodowego zjazdu JMV, by a niezwykle trafionym pomys em. Naszym celem 
nie by a tylko integracja, a t  zapewnia y nam podzia y na grupy i mi dzynarodowe pokoje. 
Przede wszystkim mi li my zrozumie  na czym polega pomoc wincenty ska i zobaczy , jak 
wygl da ona w praktyce. To bardzo cenne do wiadczenie, które u wiadomi o mi jak ma o, my 
polscy cz onkowie JMV w tym ceku robimy. 

Kultura Hiszpa ska, jedzenie, j zyk i sam Madryt zrobi y na mnie ogromne wra e-
nie. Mo liwo  po czenia prze y  religijnych, z wydarzeniami kulturalnymi, by a dla mnie 
niezwykle istotna i atrakcyjna. Znajduj  si  tam rzeczy i miejsca, których po prostu nie mo -
na przegapi . Muzeum Narodowe Prado czy stadion Realu Madryt, to tylko niektóre z nie-
samowitych obiektów, które mia am okazje zobaczy . Mro ona zupa Gazpacho oraz s odkie, 
twarde i wie e owoce s  po prostu mistrzostwem wiata! Mia am przyjemno  by  na portu-
galskim przedstawieniu o Karolu Wojtyle. Mimo tego, e nie znam portugalskiego to by am 
pod ogromnym wra eniem ca ego musicalu, a zw aszcza widowni, która reagowa a zupe nie 
inaczej ni , my Polacy jeste my do tego przyzwyczajeni. Oklaski i taniec towarzyszy y akto-
rom przez ca y czas.   

Z przykro ci  musz  jednak stwierdzi , e poranne katechezy nie spe ni y moich 
oczekiwa . Spodziewa am si  czego  co mn  wstrz nie, czy mnie poruszy do g bi. A us y-
sza am przeci tne aczkolwiek m dre i warto ciowe wyk ady na temat zakorzeniania w Chry-
stusie, ludzkich pragnie  i tego czym jest wiadectwo.  

Do wiadczanie Boga w naszym codziennym yciu jest niezwykle wa ne dla naszego 
rozwoju duchowego, pog biania wiary i poznawania Najlepszego Ojca. Tych kilka dni poka-
za o mi jak blisko Boga mog  by , jak bardzo On mnie kocha i jak si  o mnie troszczy. Pod-
czas nocnego czuwania na lotnisku Cuatro Vientos, które zaznaczam jest ogromnym placem 
zda a od miasta i jakiegokolwiek zadaszonego pomieszczenia, spotka am nas burza z pot -
nymi piorunami. O ile deszcze w Hiszpanii nie s  obfite, a temperatura jest tak wysoka, e 
cz owiek bardzo szybko schnie, nawet noc , o tyle silny wiatr i olbrzymie pioruny potrafi  
przestraszy . Okoliczno ci by y takie, e nie by o gdzie ucieka , gdzie si  schowa , jedynym co 
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nam pozosta o, to w jak najskuteczniejszy sposób os onic swój dobytek i zwróci  si  z pro b  
Boga o lito . Przyznaj , e ten moment przerazi  mnie naprawd , spokój znalaz am  
w modlitwie „Aniele Bo y…”, tak szczerej i pe nej zrozumienia dla s ów, które wypowiada-
am jak chyba nigdy wcze niej. Jego obecno  by a wyczuwalna nie tylko na modlitwie  

i w ko ciele ale tak e, a mo e przede wszystkiemu, w kontaktach z drugim cz owiekiem.  
To niezwyk e ciep o, yczliwo  i otwarto , zdolno  zrozumienia si  mimo ogromniej  
przepa ci j zykowej, na co dzie  rzadko spotykane, tam nieustannie obecne, dawa o poczucie 
namacalnego do wiadczania Chrystusa. 

To niesamowite, jak w jednym miejscu i jednym czasie zbiera si  m odzie  z ca ego 
wiata. Cz owiek autentycznie ma wra enie, e przyjechali tam wszyscy m odzi ludzie, po 

to, by si  spotka  nie tylko z papie em, ale tak e ze sob  nawzajem, daj c wzajemne wiadec-
two swojej wiary. Ko ció  nadal istnieje, a  religia chrze cija ska jest ywa wiar  swoich 
wiernych. Zebrani s  oni w ró nych grupach, tak e w JMV, które na arenie mi dzynarodowej 
na prawd  dzia a i jest pot ne. Si  i przysz o ci  Ko cio a katolickiego wed ug Jana Paw a 
II jest m odzie , teraz wiem, e mia  ca kowit  racj . Powiem wi cej, wiem ju , e nie mar-
twi  si  o przysz o  ko cio a widz c to, co dzieje si  na zorganizowanych przez Niego 
dniach ludzi m odych. Ogromna rado , energia, nieustanne piewy, ta ce i modlitwa. Zm -
czenie by o ogromne, powodowane g ównie wysok  temperatur , jednak nie by o w stanie nas 
przemóc.  

Kolejnym dowodem na jego istnienie jest fakt i  w ogóle si  tam znalaz am. Propozy-
cja wyjazdu by a dla mnie ogromnym wyró nieniem i zaskoczeniem. Wiadomo, e taki wy-
jazd wymaga odpowiedniej organizacji, a przyznaj , e przeszkód by o niema o. Niemniej 
jednak tam dotar am i prze y am co  tak wspania ego, jak nigdy. Wszystko za spraw  Boga, 
który chcia  bym znalaz a si  w a nie tam. 

To kropla w morzu tego, co mo na by o tym wydarzeniu opowiedzie . Jedynym spo-
sobem na to by to zrozumie  jest si  tam znale . Dlatego mam nadziej  do zobaczenia za 
dwa lata w Rio…! 
                                                            

Aneta Bugalska, Warszawa – w. Krzy  
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„Ciastko w. Wincentego” 

 
25 wrze nia w Par. Nawiedzenia NMP w Ostro ce mia a miejsce II edycja Akcji 

Charytatywnej "CIASTKO W. WINCENTEGO", w któr  w cza y si  grupy parafialne, 
a w ród nich JMV. Dochód ze sprzeda y ciast w asnego wypieku by  przeznaczony dla ubo-
giej rodziny.  Podczas Mszy w. z udzia em dzieci ,dziewcz ta z grupy JMV przedstawi y 
scenk  "Powiew Mi osierdzia", wykorzystuj c slajdy ze zdj ciami w. Wincentego - opowia-
daj c  o dzia alno ci Patrona Dzie  Mi osierdzia. 

 
s. Anna Galewska – Ostro ka  
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Cze  Maryi! 
 

Pisz , poniewa  pragn  si  podzieli  ze wszystkimi cz onkami Stowarzyszenia moj  
rado ci  uczestnictwa w wakacyjnym wyjedzie do Zakopanego dla JMV ze S ubic.  
W dniach 1-11 lipca 2011 r. s ubicka wspólnota z S. Krystyn  Koszut sp dzi a NIEZA-
POMNIANE wakacje w górach. Podczas naszego wyjazdu mogli my si  integrowa  z grup  
ministrantów ze migrodu, którzy do czyli do nas z Ks. S awomirem Czujem i diakonem 
Ma kiem Musielakiem. 

Pi kne by o dla mnie do wiadczenie wspólnoty, która radowa a si  piewem i umia a 
go przemieni  w modlitw  a tak e wspólne sp dzanie czasu na podziwianiu górskiego pi kna. 
By  to dla mnie czas, kiedy mog am zobaczy  jak rozwija si  nasza wspólnota i jeszcze bar-
dziej zaprzyja ni  si  z dziewczynkami, których jestem animatork . Pomimo wielu atrakcji 
np.: zwiedzaniu Zakopanego i Krakowa, wizyty w Kopalni Soli w Wieliczce oraz Sanktu-
arium w agiewnikach, wyjazdów na basen i wielu innych rozrywek nie zapomnieli my  
o Panu Bogu, gromadz c si  na codziennej Eucharystii i wspólnej modlitwie. Mog am po-
dzi kowa  Panu za wieloletni  przynale no  do JMV oraz sp dzaj c czas z dziewczynkami 
i Siostr  przypomnie  sobie swoje pierwsze kroki, jakie stawia am w Stowarzyszeniu b d c 
dzieckiem. My l , e ten wyjazd wniós  wiele dobrego do naszej s ubickiej wspólnoty, umo -
liwi  zawi zanie nowych przyja ni z cz onkami grupy ze migrodu oraz pozostawi  pi kne 
wspomnienia, które s  w naszych sercach.  

 
An. Monika ze S ubic 
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Blondynka pyta brunetk : 
- Gdzie le y Krym? 

- Na ciostku. 

 

 

 

 

 

Ojciec czyta na dobranoc bajk   
swojemu synowi. Po pó  godzinie 

przychodzi mama i si  pyta: 
- I co, pi? 

Na to syn odpowiada: 
- Nareszcie pi. 

Dlaczego blondynki nie lubi  bu ki 
tartej? 

- Bo trudno j  posmarowa  mas em. 
 
 

Ojciec ogl da zeszyt synka:  
- Oj nierówno literki piszesz. 
- To nie literki tato. To nuty. 

 
 

Ja  mówi do kolegi: 
- Wiesz co? Jak dzwoni mi  

budzik, to wydaje mi si  e do mnie 
strzelaj . 

- I co? Zrywasz si  z ó ka? 
- Nie... Le  jak zabity. 

 
Co robi Smurf, jak mu dach  

przecieka? 
- Szybko wo a na  

pomoc Pap . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ile b d  zarabia ? - pyta m ody 
cz owiek podejmuj cy pierwsz   

w yciu prac . 
- Na pocz tek dostanie pan 600 z , 

ale pó niej b dzie pan móg  zarobi  
du o wi cej. 

- Doskonale - ucieszy  si   
m odzieniec. To ja przyjd  pó niej. 

 
Poniedzia ek, siódma rano. W tram-
waju cisk. Nagle w ród st oczonych 

ludzi kto  wo a: 
- Czy jest tu lekarz?!  

- Jestem! - krzyczy pasa er z daleka  
i przeciska si  przez t um.  

Gdy lekarz dochodzi do wo aj cego, 
ten pyta: 

- Choroba gard a na 6 liter...? 
 

Przychodzi Ma ysz do kiosku  
i kupuje gazet : 

- Dwa z ote - mówi sprzedawca. 
- Ale ja mam tylko srebrny i br zowy 

- odpowiada Ma ysz. 
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Z okazji nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia ,  
pragniemy czytelnikom  Niepokalanej  

oraz wszystkim cz onkom i opiekunom JMV z o y   
wi teczne yczenia -  „wierszem  staro wieckim” Jana Twardowskiego. 

 
Pomódlmy si  w  Noc Betlejemsk , 
w Noc Szcz liwego Rozwi zania, 

by wszystko nam si  rozpl ta o,  
w z y, konflikty, powik ania. 

 
Oby si  wszystkie trudne sprawy  

porozkr ca y jak supe ki, 
w asne ambicje i urazy 

zacz y mieszy  jak kukie ki. 
 

Oby w nas paskudne j dze  
pozamienia y si  w owieczki, 
a w oczach m dre zy stan y 

jak na choince barwnej wieczki. 
 

Niech anio  podrze ka dy dramat 
a  do rozdzia u ostatniego, 

i niech nastraszy ka dy smutek, 
tak jak goryla niem drego. 

 
Aby si  wszystko upro ci o - 

by o zwyczajne – proste sobie – 
by szpak pstrokaty, zagrypiony, 

fika  kozio ki nam na grobie. 
 

Aby w tpi cy si  rozp aka  
na cud czekaj c w swej kolejce, 

a matka boska – cichych, ufnych - 
na zawsze wzi a w swoje r ce. 

 
Sekretariat JMV  


