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1.05 –  wi!to Pracy 

27.05 – Zes"anie 
Ducha  w. 

3.05 – NMP Królowej 
Polski 

20.05 – Wniebowst#pienie 
Pa$skie 

26.05 – Dzie$ Matki 

28.05 – NMP Matki  
Ko%cio"a 

7. 06 – Bo&e Cia"o 

1.06 – Dzie$ Dziecka 

29.06 – %w.Piotra  
i %w.Paw"a 

23.06 – Dzie$ Ojca 

8.05-%w.Stanis"awa, biskupa 
i m!czennika 

3.06 –  wi!tej Trójcy 

15.06- Naj%w. Serca Pana 
Jezusa 

30.06- Krwi Chrystusa 

Fot. Gra yna Pluta 
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Drodzy Czytelnicy Niepokalanej ! 
 
„Czy wola�by  aby Niepokalna by�a dost!pna w formie elektronicznej” tak brzmia�o jedno  
z pyta" zawartych w ankiecie, któr# przeprowadzono w ród cz�onków JMV, czytelników 
Niepokalanej. Przeankietowano 253 osoby we wszystkich trzech prowincjach. 
Ankietowani odpowiadali nast!puj#co:  
87 osób  (34,39%)  -  wola�oby Niepokaln# w formie elektronicznej. 
131 osób (51,78%)  -  opowiedzia�o si! za wersj# papierow#. 
35 osób (13,83%)  -zadeklarowa�o, $e jest im to obojetne. 
 
 
 
W zwi�zku uzyskanymi 
wynikami, dwumiesi cznik  
Niepokalna pozaostanie  
w dotychczasowej 
papierowej formie. 

 
 
 
 
Zach!camy równie$ do uwa$nej 
lektury artyku�ów. Ju$ od numeru 
marzec- kwiecie" , na �amach naszego dwumiesi!cznika, poza  swoimi ulubionych dotych-
czasowymi artyku�ami i ich autorami , znajdziecie kilka nowo ci.  
Na sta�e w  rubrykach: 
- „Do wszystkich Cz�onków JMV” s. Olga Puchrowicz otworzy okno na stowarzyszenie  
w zakresie mi!dzynarodowym 
 - „Najm�odszym JMV”  mo$ecie  ledzi% przygody ciekawskiego wróbelka &wirka  – autor-
stwa ks. Marcina Wróbla.  
- „Zanurzeni w s�owie” znajdziecie propozycje spotka" formacyjnych przygotowywanych 
przez s. Joann! Nowi"sk#.  
- „A mo e by!my gdzie! wyruszyli” proponujemy wam felietony ks. Tomasza Wa$nego,   
literackie podró$e po misjach  dzi!ki s. Paulinie Paradowskiej oraz odpowiadamy na wasze 
pytania w osobie ks. Tomasza Szarli"skiego. 
-  „We wspólnocie” s. Agnieszka 'liwa zapewni chwil! modlitewnej refleksji. 
 

Zatem – przyjemnej  lektury ! 

 

Redakcja Niepokalanej 
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Cze�� Maryi! 
 

 W tym roku wiosna nadesz a nie-
spodziewanie szybko, darz!c nas od same-
go pocz!tku pi"knymi s onecznymi dniami 
i nape niaj!c nasze serca ciep em i rado-
�ci!. Korzystajmy z tego wspania ego Bo-
skiego daru, nie zapominaj!c o naszych 
codziennych obowi!zkach domowych  
i szkolnych.   
 Pami"tajmy równie#, #e jest to 
szczególny dla nas czas, gdy# trwa okres 
wielkanocny - a w miesi!cu maju szcze-
gólnie wszystkie nasze troski i rado�ci 
powierzamy Najlepszej Naszej Matce Ma-
ryi w Litanii Loreta$skiej. Warto wspomi-
na� w swoich modlitwach o naszym Sto-
warzyszeniu, nie zapomina� o dziesi!tku 
ró#a$ca w tej intencji i o obowi!zkach 
zwi!zanych z przynale#no�ci! jak np. 
wp acanie sk adki . Serdecznie zapra-
szamy na Przegl!d Piosenki Religijnej 
Vincentiana 2012 do Piekar k/Krakowa – 
tam zawsze mo#emy do�wiadczy� jak #y-
wa jest Ewangelia i spotka� ludzi dla któ-
rych nie jest Ona tylko pisanym S owem. 
W tym czasie obchodzi� te# b"dziemy 
uroczysto�� Zes ania Ducha %wi"tego  
i Uroczysto�ci Przenaj�wi"tszego Cia a  
i Krwi Chrystusowej. Niech poprzez 
uczestnictwo w tych jak#e wa#nych i boga-
tych dniach nasze wspólnoty staj! si" sil-
niejsze, bardziej zjednoczone, a poprzez 
obfite  aski, które wci!# otrzymujemy b"d! 
dla wszystkich #ywymi �wiadkami Mi o�ci 
Chrystusa. 
  Czerwiec b"dzie obfitowa  w ró#ne 
ciekawe inicjatywy takie jak np.: spotkanie 
m odych nad Lednic! której has em b"dzie 
"MI&O%' CI( ZNAJDZIE" i uczestnicy 

zapoznani zostan! za-
poznani z fragmentami 
dzienniczka siostry 
Faustyny oraz spotkaj! 
si" z realizatorami ka-
pitalnego filmu o zjed-
noczeniu z biednymi 

tego �wiata pt. „The Human Experience”. 
W prowincji krakowskiej odb"dzie si" 
równie# zjazd cz onków Stowarzyszenia w 
Zakopanem. Przed nami te# rekolekcje 
wakacyjne! Ofert JMV w ca ej Polsce jest 
bardzo du#o – st!d korzystajmy z tego 
rewelacyjnego czasu . Animatorów za-
ch"camy do gorliwego zg aszania si" do 
pos ug wakacyjnych oraz do gor!cego 
propagowania rekolekcji w�ród m odych. 
Zach"cajmy naszych rówie�ników, by je-
chali z nami – wówczas jest szansa, #e 
do !cz! do naszych wspólnot – a bogactwa 
 ask w JMV starczy dla wszystkich  
W !czmy si" zatem w te dzie a i nie zapo-
minajmy o dzieleniu si" na forum swoimi 
w asnymi inicjatywami jakich si" lokalnie 
podejmujemy.    
 Bior!c pod uwag" maj jako czas 
matur #yczymy Wam wszystkim, nasi dro-
dzy maturzy�ci powodzenia na egzaminach 
maturalnych i wyników daj!cych wst"p do 
wybranych uczelni. Niech Duch %wi"ty 
udziela natchnienia do dobrych wyborów 
#yciowych, a Niepokalana Maryja darzy 
nas swoj! nieustann! opiek!. 

 
w imieniu Zarz�du   

Dorota Nowakowska 
doradca nadzwyczajny prowincji 

krakowskiej 
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Jak Maryja daj co� 

wi cej! 

 

*** 

 

 
 ostatnim numerze Biuletynu 
Mi�dzynarodowego pojawi o 
si� kilka ciekawych informa-

cji o dzia aniach Stowarzyszenia na !wie-
cie, spotkaniach z Radnymi w ró"nych 
krajach, a tak"e zach�ta do zaanga"owania 
si� w przygotowania i do wolontariatu w 
czasie #wiatowych Dni M odzie"y w Bra-
zylii. Na pocz$tku znalaz  si� artyku  
Przewodnicz$cej Mi�dzynarodowej. Jego 
skrót oraz artyku  radnej Argelys Vega 
poni"ej. Zach�cam do przeczytania, rozwa-
"enia i podzielenia si� przemy!leniami 
w grupach. 

 
Jak Maryja daj co! wi�cej! 

Jasmine Cajuste zaprasza nas do 
przyjrzenia si� Maryi, aby tak jak Ona, 
wierna Bogu nawet u stóp Krzy"a, powie-
rzy% si� Mu przez wypowiedzenie bezwa-
runkowego „tak” Jego wezwaniu. To „tak” 
Maryja powiedzia a w okre!lonym czasie 
swojego "ycia, ale powtarza a je nieustan-
nie w ka"dym momencie, nie zwa"aj$c na 
humory i okoliczno!ci. „Tak” wypowiada-
my w Stowarzyszeniu przez konsekracj� 
Maryjn$, która jest dusz$ JMV i musi zo-
sta% na nowo odkryta. W tym roku jako 
Stowarzyszenie chcemy wej!% g �biej w 
zrozumienie i uznanie znaczenia naszego 
zawierzenia, naszego „tak” powiedzianego 
Bogu przez Maryj�. Przygotowali!my kilka 

spotka&, które nam w tym pomog$- mówi 
Jasmine. 

Jednocze!nie zadaje pytanie czy 
dajemy z siebie 100%? Czy usi ujemy da% 
100%? Zach�ca do zaanga"owania w akcj� 
„Daj troch�!”, o której pisali!my w po-
przednim numerze. Wielu braci i sióstr, ju" 
doros ych cz onków Stowarzyszenia, 
wspomaga je finansowo, daj$c przyk ad 
odpowiedzialno!ci i dojrza o!ci. Rada 
mi�dzynarodowa proponuje utworzenie 
specjalnych kont w ka"dym kraju, aby 
zbiera% pieni$dze na ten cel. Nawo uje 
tak"e, by!my zapraszali innych do wspó -
pracy w misji JMV, s u"$c ubogim mimo 
kryzysu ekonomicznego. Perspektyw$ 
kampanii jest lepsza s u"ba m odym i naj-
bardziej wykluczonym. Potrwa ona od 
2012 do 2014 roku. Rada przypomina jed-
nak, "e nie chodzi tylko o to, "eby robi% 
wi�cej, ale "eby by% bardziej, "y% auten-
tycznie, tak jak jeste!my do tego wezwani. 

Dlatego ufni Maryi zawierzmy 
Bogu nasze chleby i ryby, które On mo"e 
rozmno"y%, nasze ma e kroki w akcji sa-
mofinansowania i zróbmy to z pewno!ci$, 
"e Bóg uczyni nas zdolnymi do zaufania 
naszym planom mi o!ci, aby w ten sposób 
wyda% wi�cej owoców. Jak Maryja daj co! 
wi�cej!  Podczas  2012  r.  to  jest  nasza  mo-
dlitwa za was, cz onkowie i przyjaciele 
Stowarzyszenia- ko&czy Jasmine Cajuste, 
Przewodnicz$ca JMV. 

 

W
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Chc�c wzmocnienia tych  

warto ci w Stowarzyszeniu, 

uczestnicy Konwentu  

Generalnego w Rzymie  

w 2000r, zobowi�zali nas  

do zg!"biania i promowania 

konsekracji Maryjnej,  

która jest znakiem naszej  

przynale#no ci do Maryi. 

Jeste�my dzie mi Maryi, w sposób 
naturalny obieramy J! sobie za wzór  
i chcemy i�  za jej przyk"adem powierzaj!c 
si# Jej modlitwie. Identyfikujemy si#  
z Ni! zw"aszcza w bezwarunkowym odda-
niu si# Bogu. Chc!c wzmocnienia tych 
warto�ci w Stowarzyszeniu, uczestnicy 
Konwentu Generalnego w Rzymie  
w 2000r, zobowi!zali nas do zg"#biania  
i promowania konsekracji Maryjnej, która 
jest znakiem naszej przynale$no�ci do 
Maryi. W ci!gu tego 
roku Grupa Mi#dzyna-
rodowa podj#"a pierw-
szy krok i wnios"a 
pi#kn!, prost! formu"# 
zawierzenia oraz przy-
gotowa"a troch# mate-
ria"ów, które nas w tym 
temacie poprowadz!. 
B#d! one dost#pne dla 
Rad Krajowych. 

Stowarzysze-
nie proponuje m"odym 
oddanie Chrystusowi 
przez Maryj# jako 
drog# wyra$enia kon-
sekracji chrzcielnej i uczynienia $ycia ca"-
kowitym darem dla Boga, aby ewangeli-
zowa  ubogich, wybieraj!c Maryj# za 
Matk# i wzór. Oddanie Chrystusowi przez 
Maryj# b#dzie rezultatem g"#bokiej wiedzy 
o Stowarzyszeniu, formacji w wierze  
i poddaniu rozeznaniu w  Duchu %wi#tym. 
To oddanie b#dzie drog! pod!$ania za 
Chrystusem, �cie$k!, któr! m"odzi ludzie 
wybior!, aby i�  przez $ycie jak Maryja. 
Akt zawierzenia nie jest tylko powierz-
chown! pobo$no�ci! i rutyn!. Jest raczej 
drog! $ycia, stylem $ycia. Jest to droga 
$ycia harmonicznego i prowadzi nas dro-
gami konsekracji chrztu z wi#ksz! wierno-
�ci! i intensywno�ci!. 

Konsekracja Maryjna jest decyzj! osobist!, 
podj#t! w wolno�ci; jest zaproszeniem do 
$ycia wymaganiami chrztu i zobowi!zuje 
do pój�cia za Jezusem oddaj!c si# Mu jak 
Maryja. Akt zawierzenia jest odpowiedzi! 
wiary i staje si# programem $ycia. To jest 
nasze „tak” na wezwanie Jezusa: „je�li kto� 
chce pój�  za Mn!” ('k 9,23). Zawierzy  
to $y  w intensywniejszy sposobów Jezusie 
i dla Jezusa, pod!$aj!c za Ewangeli! i szu-
kaj!c doskona"ej mi"o�ci. 

Panie Jezu, za przyk�adem 

Maryi, chc  Ci  odkrywa!! 

Razem z Ni", Matk" Ko#cio-

�a, w sercu s�u$"cej wspól-

noty, chc  by! obecny  

w mojej m�odo#ci oddaj"c 

si  ca�kowicie dla ewangeli-

zacji. Panie Jezu, za przy-

k�adem Maryi chc  i#! za 

Tob"! Z Maryj", uprzywile-

jowan" córk" Boga Ojca 

oraz b d"c wiernym konse-

kracji chrztu, chc  by! takim 

jak Ty, ewangelizatorem 

ubogich, budowniczym %y-

cia, Mi�o#ci i Pokoju! Panie 

Jezu, jak Maryja chc  Ci  kocha!! Razem z 

Ni" rozmodlon" Dziewic" pe�n" Ducha 

&wi tego, chc  uczyni! moje $ycie drog" 

modlitw i s�u$by, w prostocie i  pokorze 

przyjmuj"c duchowo#! Magnificat. Panie 

Jezu, jak Maryja chc  Ci ofiarowa! siebie! 

Z Ni", Twoj" pierwsz" uczennic", pragn  

otwiera! moje serce i mój umys� na misj , 

tak, aby dary, które mi da�e#, by�y w s�u$bie 

m�odym na #wiecie, a ten sposób b d  
Twoimi r koma dla innych, Panie. 

 
Argelys Vega  

Radna Mi�dzynarodowa 
 

s. Olga Puchrowicz SM 
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 wirkowe przygody 
 

Sroka Honorata 
     Chciwo�  i hojno�   
 
            *** 

 

o by! pi"kny poranek. Bezchmurne niebo zapowiada!o dobr# pogod" 
na ca!y dzie$. Wszystko wokó! ch!on"!o s!oneczne promienie. Wszy-
scy mieli  ju% dosy& deszczowej pogody,  która dawa!a si" we znaki  

mieszka$com lasu od ponad dwóch tygodni. Zwierz"ta powychodzi!y ze swoich 
nor,  gniazd,  legowisk,  by wystawi& si" na koj#ce i  wr"cz lecznicze dzia!anie s!o-
necznych promieni. W ca!ym lesie zapanowa!a atmosfera rado'ci. Ka%dy jak móg! 
chwali! Boga za to, %e wraz ze s!onecznymi promieniami powróci!o do lasu %ycie.  

 wirek skoro 'wit wyruszy! na swój zwiadowczy przelot. By! bardzo cie-
kawskim wróblem i  nic  nie umkn"!o jego uwagi.  Ciekawi!o go dos!ownie wszystko.  
Zauwa%a! najmniejsze szczegó!y, o których inni nawet by nie pomy'leli. Serce mu 
bi!o mocno, bo by! ju% zm"czony ci#g!ym siedzeniem w gnie(dzie i przygl#daniem 
si" deszczowemu krajobrazowi.  W ci#gu tych dwóch tygodni  mia! du%o czasu na 
przemy'lenia i stwierdzi!, %e jedn# z najgorszych rzeczy jest siedzenie w jednym 
miejscu i nic nie robienie. 

 - Tak, to strasznie nudne – pomy'la!  wirek.  
- Wsz"dzie mokro, ale s!o$ce grzeje coraz mocniej, wi"c za par" godzin 

wszystko powinno by& w porz#dku – pomy'la! lec#c nad poblisk# !#k#. 
 Nieco zm"czony siad! na ga!"zi jod!y, która ros!a na skraju lasu i by!a 'wietnym 
punktem obserwacyjnym. Rozgl#daj#c si" zauwa%y! nieopodal pi"kne migocz#ce 
gniazdo. Zaciekawiony podlecia!, by si" lepiej przyjrze& temu wspania!emu dzie!u. 
Gdy by! blisko zobaczy!, %e jest obwieszone ró%nymi 'wiecide!kami i b!yskotkami, 
które odbija!y s!oneczne promienie. Oblecia! je doko!a i my'l#c, %e nie ma jego 
w!a'ciciela, usiad! obok, by móc lepiej mu si" przyjrze&.  

–  To  jest  moje  gniazdo.  Sio  st#d  ciekawski  maluchu!  No  ju%,  uciekaj!  –  
us!ysza! nagle  wirek. 

T
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 – Spokojnie! Tylko 
podziwiam wspania e gniaz-
do i te !wiecide ka. Robi" 
naprawd# du$e wra$enie – 
odpowiedzia . – Jestem 
wróbel %wirek. A ty? – 
doda .  

– A ja jestem sroka 
Honorata i to jest moje 
gniazdo. Tylko moje! I te 
b yskotki te$ s" moje. Tyl-
ko moje! – krzycza a sroka.  

– Ale$ ja nie chc# ci ich zabra& – t umaczy  si# %wirek i chc"c zmieni& te-
mat zagadn" : - pi#kny dzie( dzi! mamy, nieprawda$? 

– Mo$e i pi#kny, nie wiem, nie obchodzi mnie to – odpowiedzia a sroka. 
 –Jak mo$esz nie wiedzie&, $e jest pi#kny dzie(? Nie wychodzisz ze swego gniaz-
da?– zdziwi  si# %wirek.  
– A $eby! wiedzia , $e nie wychodz# – zaskrzecza a sroka. –Dobrze mi w nim, 
a poza tym  jest zbyt cenne, bym mog a sobie pozwoli& na jego opuszczanie. Tu s" 
wszystkie moje skarby. Tylko moje! I nikogo wi#cej! Rozumiesz!? A teraz zmiataj 
ma y natr#cie! Jeste! ma y, szary i nie nic wart, dlatego nie mam zamiaru d u$ej 
z Tob" rozmawia&. No ju$, uciekaj! 

Nieco przestraszony wróbelek odlecia . Nie móg  ogarn"& swoim jeszcze 
ma ym rozumkiem tego dziwnego zachowania sroki.  

– Jak mo$na ca e dnie sp#dza& w gnie)dzie i w dodatku by& takim gburem? 
– my!la . Zdziwiony, sko owany i nieco zdenerwowany wlecia  do swojego gniazda 
i  usiad ,  nic  nie mówi"c.  Mama od razu zauwa$y a,  $e z ma ym %wirkiem jest co! 
nie tak. Po cichu podesz a do taty i poprosi a $eby ten, porozmawia  z ich male(-
stwem. Tata przerwa  swoje poranne zaj#cia, podszed  do %wirka i zapyta , czy 
wszystko w porz"dku. Malec niemal jednym tchem wy&wierka  ca " porann" przy-
god#, nie kryj"c oczywi!cie swojego zdziwienia i zdenerwowania.  

-  Ach,  spotka e! star" Honorat# –  powiedzia  tata,  gdy  %wirek  sko(czy  
swoj" opowie!&.  –  To  prawda,  $e  jej  zachowanie  jest  dziwne.  Ale  kiedy! tak  nie  
by o. By a bardzo weso ", przyjacielsk", sympatyczn" srok". Wszystko zacz# o si# 
wtedy, gdy znalaz a po raz pierwszy srebrn" monet#. By a ni" tak zafascynowana, 
$e niemal !wiata poza ni" nie widzia a. Z czasem jedna moneta przesta a jej wy-

rys. Krystyna Bakalarz 
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starcza , wi!c zacz!"a szuka  kolejnych, cennych w jej mniemaniu rzeczy. I tak jak 
pewno zauwa#y"e$ ma ich pe"no. Ca"e jej gniazdo jest obwieszone najró#niejszymi 
$wiecide"kami, a w $rodku podobno trzyma te najcenniejsze. Te wszystkie b"yskot-
ki, monety i inne skarby zmieni"y Honorat!. Po kolei traci"a przyjació" i coraz cz!-
$ciej  zamyka"a  si! w  swoim gnie%dzie.  Nieufnie  patrzy"a  na  ka#dego,  kto  do  niej  
przylatywa", my$l&c, #e chce ukra$  jej skarby. I tak sta"a si! zamkni!t&, zdziwa-
cza"&, podejrzliw& i przede wszystkim chciw& srok& – zako'czy" tata.  

– Chciw&? A co to znaczy chciw&? – zapyta" )wirek. 
 – Chciwo$  to #&dza posiadania rzeczy. Chciwy to ten, kto pragnie mie  

wszystkiego  jak  najwi!cej  i  chocia# ma  du#o,  to  ci&gle  mu  ma"o  i  zrobi  bardzo  
wiele, #eby mie  jeszcze wi!cej. A im wi!cej ma, tym wi!cej chce mie . Ci&gle mu 
ma"o. Chciwo$  to taki niezaspokojony g"ód. I mimo, #e posiada si! coraz wi!cej, 
to tak naprawd! traci si! to, co najcenniejsze – przyjació" i wolno$ . Chciwy, 
wszystkim i wszystkiemu nadaje cen!, ale zapomina, #e to co najcenniejsze znaj-
duje  si! nie  na  zewn&trz,  a  wewn&trz  nas.  Nie  rzeczy  s& najwa#niejsze  a  inni,  
którzy s& wokó" nas, nasi przyjaciele, oni nie pozwol& na to, by kiedykolwiek by"o 
nam %le. Naszym prawdziwym skarbem s& nasi bliscy i przyjaciele. Ty jeste$ na-
szym, moim i mamy najwi!kszym skarbem – powiedzia" tata. 

 – Tato, a jak walczy  z chciwo$ci&? – zapyta" malec. 
 –  Z  chciwo$ci& walczy  si! hojno$ci&.  Bo  hojny  to  ten,  kto  umie  dawa ,  

dzieli  si!, by  pomocnym dla innych i nie zatrzymuje wszystkiego dla siebie. 
Dzi!ki temu ma du#o przyjació" i jest lubiany – odpowiedzia" tata.  

– Czyli najwi!kszym z najwi!kszych skarbów jest jak kto$ mnie lubi, czyli 
mi"o$ , tak? 

 – Oczywi$cie, synku. Nie ma nic cenniejszego jak j& mie  i ni& si! dzieli  – 
potwierdzi" tata. 

 –  To ja nie chce by$ chciwy ,  od dzi$ b!d! hojny –  postanowi" wróbelek 
i wylatuj&c z gniazda z rado$ci& zawo"a" – kocham Ci! mamo, kocham Ci! tato!  

 

 
                                                         Ks. Marcin Wróbel       
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Wykre�lanka 

Rozwi ! podane has"a i odszukaj je w diagramie (wprost lub wspak).  

Pozosta"e litery, czytane poziomo, utworz  rozwi zanie. 

 

- Uroczysto#$ Naj#wi%tszego Cia"a i Krwi 
Chrystusa ….............................. 

- Tam Matka Bo!a objawi"a si% trojgu 
dzieciom ….................. 

- Patron robotników - ….......................... - &wi%ty dzie' judaizmu …..................... 

- Obchodzi imieniny z Paw"em.............. - Pierwszy Sakrament …........................ 

- Imi% Siostry Mi"osierdzia, której 
beatyfikacja odby"a si% 24. maja 2008 
roku we Lwowie …......... 

- „Mimo drzwi zamkni%tych” tego 
pomieszczenia Jezus stan " tam po#rodku 
Aposto"ów …........... 

- &piewana podczas nabo!e'stw 
majowych …............ 

- Aposto" wybrany w miejsce 
Judasza.................... 

- Dzie' …....... - obchodzony 26. maja - Patron stra!aków ….................... 

- Sypi  je dziewczynki w czasie Oktawy 
Bo!ego Cia"a …............... 

- Pierwsz  w Polsce uchwalono 3. Maja 
1791 roku ….......................... 

- Po zako'czeniu roku szkolnego …............ - Odpoczynek na "onie natury …................. 

- Cztery ….......... - budowane na procesj% 
Bo!ego Cia"a 

- „Domie …............” - jedno z wezwa' 
Litanii loreta'skiej 

- Obok mamy …............ - …............... Wojty"a 

- Niewierny Aposto" ….......... - Wakacyjny miesi c ….................. 

- 40 dni po Zmartwychwstaniu 
…..................... 

- Trzecie Osoba Trójcy &wi%tej 
…................... 

- Imi% papie!a, który og"osi" 
b"ogos"awionym Jana Paw"a II - 
…............................ 

- Otrzymujesz je na zako'czenie roku 
szkolnego …........................ 

- „Chwalcie …............... umajone” - Najkrótsza nazwa miesi ca …............. 

- Wszyscy tam zd !amy …..............  
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D P K O N S T Y T U C J A J A M 

U T S E Z R H C A O L I P I E C 

C D M Z S A M O T K Y D E N E B 

H K A C Z Z A W A K A C J E S W 

  I C A A B K K O � T A R Z E A 

W N I E B O W S T ! P I E N I E 

I R E P A " I A C K J I N P I E 

# E J I T E A M L I T A N I A Z 

T Z K K A C T I A N A I R O L F 

Y C A N T I K T A M P O M T I E 

N E R I R A I A Y T O � Z R A Z 

J I O K A � O F B N I E B O O Ó 

G W L U M O W T C E D A I W   J 

 

HAS�O: …...................................................................................................................................................... 

 
Wpisuj�c litery wed ug kodu rozszyfruj has o. 

1 – A  5 – E  9 – J  13 – N  17 – T  21 – Z  

2 – �  6 –    10 – K  14 – O  18 – U  22 – !  

3 – B  7 – G  11 – L  15 – Ó  19 – W   

4 – C  8 – I  12 – M  16 – S  20 – Y   

 

 
4 21 4 8 9 12 20  12 1 17 10 6  3 14 22 2 

                  

19  12 1 9 18  16 21 4 21 5 7 15 11 13 8 5 
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Zawsze bowiem,  

dobro, 

 które czynimy,  

wraca do nas  

samych i pomaga nam. 

Oto tajemnica  

ludzkiej �yczliwo ci! 

Wykorzysta� czas 
 

*** 
 

 
      Czas si� nie spieszy.  Czas p ynie w swoim sta ym rytmie…  Czas jednak mija… 

 
a�dego dnia jeste my  wiad-
kami tylu wydarze!. S"uchamy 
o nich w radiu pokazuj# je nam 
w telewizji, niektórych sami 

jeste my  wiadkami lub uczestnikami. Czy 
wszystkie s# wa�ne? , które z nich najwa�-
niejsze? Dla nas to powinny by$ chwile w 
których czynimy dobro. Bo czas to mi"o $. 
Im bardziej go wype"niamy mi"o ci#, tym 
lepiej go wykorzystujemy. 
Co wi%cej wtedy gdy 
okazujemy komu  mi"o $, 
mo�emy by$ pewni, �e 
do wiadczamy obecno ci 
Boga. Bo Bóg jest Mi"o-
 ci#!. A tam gdzie mi"o $-
tam Bóg!, wniosek dla nas 
taki p"ynie, �e w codzien-
no ci naszego �ycia sta-
rajmy si% jak najwi%cej 
czyni$ dobra: My la, 
s"owem, przyk"adem, 
czynem. Ka�dy nasz trud 
czynienia dobra jest ofiar# 
mi"# Bogu. Ka�dy okruch dobra, dzie! po 
dniu przybli�a nas do naszego mieszkania 
w niebie, które ju� zosta"o dla nas przygo-
towane przez Chrystusa. Zabierzemy do 
nieba tylko to co umieli my rozda$ na 
ziemi. Gromadzimy skarb w niebie, je li 
dzielimy si% naszym bogactwem na ziemi. 
A najwi%kszym z nich jest mi"o $, która 

wyra�a si% w dobroci serca, w �yczliwo ci 
dla innych, w modlitwie, w dzieleniu trosk 
i zmartwie!, w szerzeniu wiary, w niesie-
niu pomocy materialnej. Warto i $ t# dro-
g#, bo nie tylko daje nam rado $, ale te� 
uskrzydla w trudnych chwilach i momen-
tach naszego �ycia. Zawsze bowiem dobro, 
które czynimy, wraca do nas samych 
i pomaga nam. Oto tajemnica ludzkiej 

�yczliwo ci!  
  Czasami w na-

szym sercu pozostaje 
smutek, �e komu  nie 
pomogli my, nie okazali-
 my mi"o ci, a on ju� 
odszed" z tego  wiata… 
co zrobi$  z tym ci%�a-
rem? Nie musimy go 
nie $ , bo w"a nie czyni#c 
teraz dobro ludziom �yj#-
cym jeszcze  na   wiecie, 
mo�emy  to te� czyni$ 
przez modlitw%  gdy ju� 
tej osoby obok nas nie ma. 

   Bóg da" czas równie� Maryi. 
Ona umia"a go wykorzysta$ , po wi%caj#c 
go ca"kowicie s"u�eniu Bogu i ludziom. W 
ka�dej chwili  mówi"a Bogu „ tak”, przyj-
muj#c Jego wol% i wype"niaj#c . Kiedy 
przyj%"a do swojego "ona Syna Bo�ego, to 
z po piechem pobieg"a do El�biety aby nie 
tylko podzieli$ si% z ni# radosn# nowin#, 

 K
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ale nie�� pomoc samej El biecie, która 
równie  oczekiwa!a dzieci"tka. 

Zatem spieszmy si# kocha� ludzi 
bo szybko odchodz", nie�my mi!o��,  ycz-
liwo�� serca tam gdzie nas Bóg stawia.:) 

  
„Bo ro�niesz tym co dajesz i ro�nie 

nawet Twoja zdolno�  dawania. I je�li jak 

rok d!ugi, w"drujesz, buduj#c swoje $ycie, 

szcz"�liwy jeste�, bo szykujesz sobie �wi"to, 

a nie zbierasz zapasów. Bo ro�niesz tym, co 

dajesz z my�l# o �wiecie, ale nim �wi"to 

nadejdzie.”   (A. de Saint-Exupery). 

 

 

s. Anna �elnio SM
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Odda� si  Maryi  
 na dobre i na  

z!e… 

 
 

Wiem, �e tytu  brzmi do!" górnolotnie.. Wydawa" by si# mog o, �e prawdziwie od-
da" si# Maryi i Jezusowi mog$ jedynie ludzie !wi#ci, naprawd# dobrzy i nienaganni. 
Có�… jest w tym troch# prawdy, ale tylko troch#.  

 
wi�to ! jest zwi"zana z inicjatyw" 
Boga, Jago pe#nym mi#o ci dzia#aniem 
na osob�, któr" On wybiera, powo#uje. 

Jednych wzywa do pe#nienia heroicznych, 
nadzwyczajnych czynów, a drugich, któ-
rych jest przewa$aj"ca wi�kszo ! do  wi�-
to ci zwyczajnej i codziennej. %ycie poka-
zuje nam jak cenne jest korzystanie z do-
 wiadczenia innych. Nie jest #atwo doj ! 
samemu do m"dro ci $yciowej, dlatego te$ 
przygl"damy si� $yciu  wi�tych, aby uczy! 
si�. Wielu z nich z pomoc" Ducha 'wi�te-
go, wpad#o na wspania#y pomys# szybkiego 
doj cia do  wi�to ci. Mo$na powiedzie!, $e 
znale(li Oni sekretny skrót do Nieba – 
przez Maryj� do Jezusa. Nale$a# do nich 
min.  w. Ludwik  Maria Grignion de Mont-
fort, który to napisa# s#ynne dzie#o pt. 
„Traktat o prawdziwym nabo$e)stwie do 
Naj wi�tszej Maryi Panny”, gdzie drog� 
przyja(ni z Maryj" nazywa duchowym 

niewolnictwem, czyli dobrowolnym i uf-
nym poddaniem si� Jej. Niewola kojarzy 
si� nam z czym  negatywnym, ujemnym 
a wr�cz nieetycznym.. Tymczasem w wy-
daniu Ludwika niewolnictwo oznacza by-
cie prawdziwie wolnym, wolnym od utra-
pie) tego  wiata. Jego zdaniem po wieci! 
si� Maryi to $y! w uzale$nieniu od Niej, by 
by! prowadzonym pewniej, drog" najkrót-
sz" do Jezusa. To czyni! wszystko, ka$de-
go dnia z Maryj", jakby w Jej cieniu. Wy-
nika z tego za$y#o ! wielka za$y#o !. Natu-
ra Maryi oddzia#uje z ka$dym dniem na 
natur� Jej dzieci. „I jak Matka cieszy si� 
widz"c dzieci przypominaj"ce coraz bar-
dziej Jezusa, tak Pana nape#nia rado !, 
kiedy odkrywa stopniowo u nich charakte-
rystyczne cechy Swej Naj wi�tszej Matki”- 
mówi  w. Ludwik. Maryja prowadzi wi�c 
Swe dzieci do Jezusa tak pewnie, jak kory-
to rzeki prowadzi wody do oceanu. 

'
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Podobnym „Sza�cem 
Niepokalanej”, by  Prymas Wyszy�ski, 
który przebywaj!c w wi"zieniu w Stoczku 
Warmi�skim 8 XII 1953 roku, obok daru 
ze siebie, ofiarowa  Maryi bliskie sobie 
osoby, sprawy, miejsca i rzeczy, s owem 
— wszystko, co sk ada o  si" na jego #ycie. 
W $rodkowej cz"$ci tego Aktu znajduj! si" 
s owa:  
„Oddaj� si� Tobie, Maryjo, ca kowicie  

w niewol�, a jako Twój niewolnik  

po!wi�cam Ci cia o i dusz� moj", dobra 

wewn�trzne i zewn�trzne, nawet warto!# 

dobrych uczynków moich, zarówno prze-

sz ych jak obecnych i przysz ych, pozosta-

wiaj"c Ci ca kowite i zupe ne prawo  

rozporz"dzania mn" i wszystkim bez  

wyj"tku, co do 

mnie nale$y,  

wed ug Twego 

 upodobania,  

ku wi�kszej  

chwale Boga,  

w czasie  

i w wieczno!ci”. 

 
 

Wiemy, #e Pry-
mas Stefan Wy-
szy�ski paste-
rzowa  w czasie nie atwym dla Ko$cio a w 
Polsce. Zamykano ma e seminaria i szko y 
zakonne, rozwi!zywano wszystkie organi-
zacje katolickie, wprowadzano wychowa-
nie m odzie#y - bez Boga. Dlatego te# 14 
lutego 1953 Ksi!dz Prymas powiedzia  do 
najbli#szego otoczenia: "Wszystko posta-
wi em na Maryj" - i to Jasnogórsk!". Mary-
ja by a jego si ! w przeciwno$ciach i stra#-
niczk! jego niez omnej wiary,  

Mo#na by przytacza% jeszcze wiele 
postaci takich jak: $w. Katarzyna Laboure 
czy  b .  Jan  Pawe  II  ze  swoim  „  Totus  

Tuus” . A co dla nas oznacza oddanie si" 
Maryi? 

Wypowiadamy AKT ODDANIA 
podczas uroczysto$ci przyj"cia do stowa-
rzyszenia i na wspólnych spotkaniach. 
Mo#e modlitw" t" traktujemy ju# rutyno-
wo, jako kolejn! formu k"… podczas gdy 
oznacza ona w praktyce dzielenie si" swo-
im #yciem z Maryj!, czyli powierzanie jej 
swoich codziennych rado$ci i sukcesów, 
trosk i niepowodze�. W budowaniu tej 
za#y o$ci wa#ne jest zwracanie si" do Niej 
z pro$b! o dobre natchnienie na ró#ne po-
dejmowane dzia ania, jak równie# konfron-
towanie w asnych postaw i konkretnych 
zachowa� ze znanymi z Objawienia posta-
wami  Maryi.  Mo#e  si" to  wyra#a%  na  

przyk ad, w pytaniu: co 
Maryja uczyni aby na 
moim miejscu? Jest to 
trudne bo przecie# Maryja 
#y a w zupe nie innych 
czasach, ale przecie# Ona 
#yje tak#e naszym #yciem, 
Ona #yje w naszych cza-
sach! Kiedy u$wiadomimy 
sobie jej realn! obecno$%, 
pokochamy J! i zechcemy 
cho% w cz"$ci J! na$lado-
wa%, a to poprzez bezgra-

niczne zawierzenie Jej swojej codzienno$ci 
na osobistej modlitwie. Warto mie% taki 
ulubiony obrazek Maryi by zaanga#owa% 
wyobra&ni" i jeszcze bardziej otworzy% si" 
na Jej obecno$%.   

Maryja nie chce zabra% nam nicze-
go. Ona pragnie uczyni% nas pi"kniejszymi 
dla Jezusa. 

Oddajmy si" jej tacy, jacy jeste$my 
– na dobre i na z e…  

 
s. Ma gorzata Szepke SM 
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Ze �wi tymi i nie tylko…   
w nurt wincenty!skiej  

pobo"no�ci maryjnej 

 

#w. Ludwika  
de Marillac 

 

    *** 
 

ochani Mi�o�nicy Maryi! 

Poniewa  jestem Siostr! Mi�o-
sierdzia wypada�oby abym nieco 
opowiedzia�a o naszej Matce, 

która za�o y�a Zgromadzenie i jej mi�o�ci 
ku Maryi. Ostatecznie, gdyby nie pos�ucha-
�a natchnienia Ducha "wi#tego to i Wa-
szych wspólnot by nie by�o, poniewa  
Maryja wybra�a w�a�nie Siostr# Mi�osier-
dzia, by g�osi�a or#dzie z cudownego Me-
dala i za�o y�a Dzieci Maryi.  

"wi#ta Ludwika de Marillac uro-
dzi�a si# dziesi#$ lat po ksi#dzu Wincentym 
w roku 1591. Niestety nigdy nie pozna�a 
mamy i wychowana by�a w klasztorze, 
a pó%niej przez ubog! kobiet#. Nauczy�a 
si# wi#c zarówno modlitwy jak i ci# kiej, 
codziennej i praktycznej pracy. Wincente-
go a Paulo spotka�a jako doros�a kobieta. 
Ich wspó�praca rozpocz#�a si# najpierw od 
duchowego wsparcia udzielanego Ludwice. 
Ostatecznie przerodzi�a si# ona w pi#kn! 

duchow! przyja%& nios!c! ich oboje na 
wy yny �wi#to�ci.  

Ludwika chocia  bardzo chcia�a 
by$ zakonnic! nie mog�a zrealizowa$ swo-
jego marzenia ze wzgl#du na zdrowie. Wy-
sz�a za m!  i mia�a syna Micha�a (sprawia� 
jej niez�ych problemów, ale go kocha�a...  
). Jednak m!  Antoni szybko zmar�. Wtedy 
Ludwika mog�a po�wieci$ si# s�u bie Ubo-
gim. U�o y�a w�asny regulamin  ycia (taki 
rozk�ad dnia). Maryja zajmowa�a w nim 
bardzo wyra%ne miejsce. Nie b#d# go opi-
sywa�a dok�adnie, a je�li kto� ma pragnienie 
dowiedzie$ si# wi#cej odpowiem na ka dy 
mail  W ka dym razie Maryja by�a nie-
mal  w  ka dej  chwili  tego  planu.  "wi#ty  
Wincenty pomóg� Ludwice odkry$ Jezusa 
w cz�owieku ubogim. Tak wi#c obok mo-
dlitwy szed� w parze czyn mi�osierdzia. 
Prace których si# kiedy� nauczy�a, mog�a 
teraz wykorzysta$, aby pomaga$ innym, 
np. szycie koszul dla ubogich.. 

K
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Dla Ludwiki de Marillac  

na�ladowa  Maryj!  

znaczy przyjmowa   

Wol! Bo"# przez ca$e  

"ycie i podobnie jak  

Maryja pragn#  "y   

tak d$ugo,  

jak si! Bogu podoba. 

Ludwika pozostawi�a 
po sobie wiele pism, w których z ogromn  
prostot  i mi�o!ci  mówi�a o Maryi. Mo"na 
powiedzie#, "e jej pobo"no!# by�a „ludo-
w ”. Ludzie od dawna chodzili na piel-
grzymki do ró"nych sanktuariów, czcili 
!wi$te wizerunki, od-
prawiali ró"ne nabo"e%-
stwa maryjne, modlili 
si$ na ró"a%cu, itd… 
Taka by�a te" pobo"no!# 
Ludwiki. Co j  jednak 
odró"nia�o to, to  "e 
Maryja stawa�a si$ dla 
Ludwiki pewn  inspira-
cj  do dzia�ania.  Jednak 
samym  centrum jej 
"ycia by� Chrystus.  
Maryja tylko na Niego 
kierowa�a wzrok. 

Ludwika tak si$ 
modli�a si$: „(…) Nale"$ do Ciebie, Naj-
!wi$tsza Dziewico, by doskonalej nale"e# 
do Boga”. Czu�a si$ s�aba i grzeszna, ale 
wiedzia�a, "e tylko opieraj c si$ na Maryi 
mo"e uczy# si$ od Niej, jak na!ladowa# Jej 
Syna. Dla Ludwiki de Marillac na!ladowa# 
Maryj$ znaczy przyjmowa# Wol$ Bo"  

przez ca�e "ycie i podobnie jak Maryja 
pragn # "y# tak d�ugo, jak si$ Bogu podo-
ba. Zach$ca�a do takiego odmawiania mo-
dlitwy Anio� Pa%ski i  ró"a%ca, aby!my 
rozwa"aj c tajemnice "ycia Jezusa i Maryi 
mogli nimi "y#. Sama bardzo stara�a aby 

my!li z modlitwy urzeczy-
wistnia�y si$ w konkretnym 
na!ladowaniu "ycia i cnót 
Maryi. 

Tych my!li na temat 
Maryi by�o bardzo wiele, nie 
sposób ich tu przytacza#. 
Jednak chcia�abym aby takie 
postanowienie zrodzi�o si$ w 
Waszych sercach po prze-
czytaniu artyku�u: Jako 
Dziecko Mary, M�odzie" 
Maryjna postaram si$, by 
moja modlitwa prowadzi�a 
do konkretnych uczynków. 

Chc$ na!ladowa# Maryj$ i z Ni  i!# za 
Jezusem. Chc$ cz$!ciej na Ni  spogl da# 
w ci gu dnia. A odmawiaj c ró"aniec, chc$ 
si$ zatrzyma# przy tajemnicach i odczyta# 
– do czego dzi! wzywa mnie Bóg? Jak 
wype�nia# Jego Wol$? Niech 'wi$ta Lu-
dwika nam w tym pomaga. Nied�ugo maj... 

miesi c Maryjny, wspa-
nia�a szansa przybli"enia 
do  Jej  Serca.    Rado!ci  
"ycz$! 

 
s. Katarzyna Jarosik SM 
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Zanurzeni w s�owie - PROPOZYCJE SPOTKA  

FORMACYJNYCH 

 

Spotkanie 5 
TEMAT: WYKORZYSTA� CZAS, W KTÓRYM PRZYCHODZI BÓG 
 

Cel: uczestnicy staj  si! #wiadomi warto#ci ka$dej minuty jako czasu przychodzenia Boga 
Pomoce: Pismo %wi!te ST, arkusz A3, mazaki, zegar 
 
WPROWADZENIE:  

 modlitwa 
 uczestnicy wyliczaj  10 wydarze&, jakie ostatnio mia'y miejsce (w dowolnym czasie, 

o dowolnym zasi!gu i wymowie – nale$y zaznaczy(, by nie kierowali si! $adnymi 
kryteriami, lecz wymieniali te sytuacje, które przychodz  im pierwsze na my#l) i za-
pisuj  je na plakacie 

 obliczanie stosunku procentowego pozytywnych wydarze& do trudnych, negatyw-
nych 

 jakie s  efekty tych trudnych wydarze& – zapis obok danych wydarze& 
 
ROZWINI)CIE: 

 indywidualna lektura Rdz 5 
 dzielenie si! spostrze$eniami 
 wyja#nienia: wiek podany jest symboliczny, uk'ad poszczególnych osób w tym tek-

#cie jest celowy, wszystkie wymienione szczegó'y maj  znaczenie 
 próba interpretacji i szukanie celowo#ci takiego u'o$enia tekstu (w miar! post!powa-

nia czasu obni$a si! wiek ludzi – w miar! rozprzestrzeniania si! z'a ludzie krócej $y-
j ; narodziny dziecka – dla *yda to cel $ycia i znak Bo$ego b'ogos'awie&stwa) 

 kto i jak zosta' wyró$niony w tek#cie, z jakiego powodu 
 
ZAKO+CZENIE: 

 czego uczy nas up'ywaj cy czas – zapis wniosków na kartkach i umieszczenie ich 
wokó' zegara (je#li ma to miejsce w salce dobrze by by'o, aby dekoracja ta pozosta'a 
do nast!pnego spotkania) 

 
 
Spotkanie 6 
TEMAT: CZY BÓG NAS KARZE? 

Cel: m'odzi odkrywaj  sens cierpienia 
Pomoce: artyku', krzy$ówki, d'ugopisy 
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WPROWADZENIE:  

 modlitwa 
 rozwi�zywanie krzy ówki 

  

  
 
 

 

1. zaburzenie naturalnego funkcjonowania organizmu 
2. zako!czenie  ycia przez organizm 
3. gwa"towne roz"adowanie napr# e! nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku 

przej$ciowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszaj�cych si# wzd"u  linii 
uskoku 

4. katastrofa samochodowa, w której bierze udzia" kilkana$cie aut 
5. przej$ciowe zjawisko hydrologiczne polegaj�ce na wezbraniu wód rzecznych lub 

morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powoduj�ce po przekrocze-
niu przez wod# stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów l�du 

6. instytucja opieki paliatywnej funkcjonuj�ca w ramach systemu opieki zdrowotnej. 
7. w psychologii okre$lenie zachowania ukierunkowanego na zewn�trz lub do we-

wn�trz, maj�cego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. 
8. stan emocjonalny cz"owieka wynikaj�cy najcz#$ciej z braku pozytywnych relacji  

z innymi osobami 
9. utrata wolno$ci przez cz"owieka na skutek u ywek b�d% dzia"ania innych ludzi 
10. fakt nieposiadania przez kogo$ obojga rodziców 

 

 odczytanie has"a 
 
ROZWINI&CIE: 

 lu%na dyskusja na temat pochodzenia cierpienia i stosunku ludzi do jego prze ywania 
 indywidualna lektura artyku"u bpa G. Rysia http://gosc.pl/doc/809314.Czy-

cierpienie-jest-za-kare 
 dzielenie si# spostrze eniami 

 
ZAKO'CZENIE: 

 Wykonanie logo cierpienia z umieszczeniem wokó" niego wniosków ze spotkania 
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 Spotkanie 7 

TEMAT: NIEZMIERZONA WIELKO�C BOGA 
 
Cel: uczestnicy u wiadamiaj! sobie wielko " i wszechmoc Boga 
Pomoce: Pismo �wi#te ST, komputer, papier, pisaki 
 
WPROWADZENIE:  

 modlitwa 
 odczytanie indywidualne Rdz 6,9-8,19 

 
ROZWINI$CIE: 

 film z you tube „Sk!d wzi#%y si# wody biblijnego potopu” 
 wolne wnioski 
 podjecie tematu wielko ci Boga, który jest ponad ca%ym wszech wiatem, jest wi#k-

szy ni& wszystkie galaktyki, o których istnieniu my ludzie nie mamy nawet poj#cia, 
zna doskonale funkcjonowanie  wiata, gdy& miliardy razy go przewy&sza.  

 Do wiadczenie sacrum Boga w judaizmie (np.: wypowiadanie tylko raz w roku 
Imienia Boga) i islamie (np.: pok%ony kultyczne bez wzgl#du na miejsce przebywa-
nia, gdy tylko rozlegnie si# g%os muezina) 

 Refleksja indywidualna – czym zdaj# sobie spraw# z wielko ci Boga 
 

ZAKO'CZENIE: 
 Wynotowanie aspektów &ycia, w których jest do wiadczana wielko " Boga – chocia& 

cz#sto udajemy, &e jej nie widzimy 
 
 
Spotkanie 8 
TEMAT: WIELKO�C BOGA I MA(O�) CZ(OWIEKA 
 
Cel: uczestnicy u wiadamiaj! sobie niezwyk%! mi%o " Boga w stosunku do cz%owieka 
Pomoce: Pismo �wi#te ST, kartki, d%ugopisy 
 
WPROWADZENIE:  

 Uczestnicy wynotowuj! wszystkich ludzi, których uwa&aj! za swoich przyjació% 
 Klasyfikacja wiekowa tych osób 
 Odczytanie z iloma osobami, które przewy&szaj! nas wiekiem i godno ci! si# przy-

ja*nimy 
 Wprowadzenie w temat przyja*ni cz%owieka z Kim  tak wielkim jak Bóg 

 
ROZWINI$CIE: 

 Odczytanie Rdz 8,15-9,17 
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 Dzielenie si� wolnymi my lami odno nie tre ci 
 Wyakcentowanie tematów takich jak:  

o Od czego rozpoczyna Noe !ycie po uratowaniu i o czym to  wiadczy 
o kto inicjuje relacj� 
o co oznacza s"owo przymierze (pomoc: A. Jankowski, Biblijna teologia 

przymierza) 
o na czym ma polega# uk"ad mi�dzy Bogiem i Noem – jakie s$ obietnice, jakie 

przywileje, a jakie obowi$zki poszczególnych stron tego uk"adu 
o jaka warto # okazuje si� najcenniejsza 
o "uk jest atrybutem wojennym – odk"adaj$c go Bóg co  obiecuje - jak$ wy-

mow� ma ten znak na przysz"o # 
o czy jest tu równo # kontrahentów 

 
ZAKO%CZENIE: 

 podj�cie tematu: dlaczego, z jakich racji, Bóg tak zbli!a si� do cz"owieka, !e zawiera 
z nim przyja&'. Profity i „straty” dla Boga.  

 Jakie znaczenie ma ten fakt dla naszego sposobu my lenia o Bogu i funkcjonowania 
pomi�dzy lud&mi 
 

*dobr� pomoc sta-

nowi� komentarze w Pi mie 

!wi"tym wydanym przez 

paulistów – polecam  

**has#a do krzy$ów-

ki: choroba,  mier%, trz"sie-

nie ziemi, karambol, powód&, 
hospicjum, agresja, samot-

no %, zniewolenie, sieroctwo. 

HAS'O POWSTA'E: cier-

pienie 

 

s. Joanna Nowi�ska 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 

 

Maj 

dzie�  s owo 
1.05.2012 Dz 11,19-26; Ps 87 

J 10,22-30 
,,Moje owce s uchaj! mojego g osu, a ja znam je.” 

2.05.2012 
 

Dz 12,24-13,5a; Ps 67 
J 12,44-50 

„Nie przyszed em bowiem po to, aby "wiat sadzi#, ale by 
"wiat zbawi#.” 

3.05.2012 
NMP 
Królowej Polski 

Ap 11,19a;12,1.3-
6a.10ab 
Kol 1,12-16 
J 19,25-27 
 

„Jezus (…) rzek  do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.  
Nast$pnie rzek  do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny 
ucze� wzi!  j! do siebie.” 

4.05.2012 
 

Dz 13,26-33, Ps 2 
J 14, 1-6 

„Niech si$ nie trwo%y serce wasze.” 

5.05.2012 Dz 13,44-52; Ps 98 
J 14, 7-14 

,,O cokolwiek prosi# Mnie b$dziecie w imi$ moje , ja to 
spe ni$.” 

6.05.2012 
V Niedziela      
Wielkanocna 

Dz 9, 26-31; Ps 22 
1 J 3,18-24 
J 15,1-8 
 

„Kto trwa we Mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity.” 

7.05.2012 
 

Dz 14,5-18; Ps 115 
J 14, 21-26 

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi uje.” 

8.05.2012 
&wi$tego 
Stanis awa 
Biskupa i m$czennika 

Dz 20,17-18a, 
28-32,36 
Ps 100 
Rz 8,31b-39 
J10,11-16 

„Ja Jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje 
Mnie znaj!.” 

9.05.2012 
 

Dz 15,1-6; Ps 122  
J 15,1-8 

„…bez Mnie nic nie mo%ecie uczyni#.” 

10.05.2012 
 
 

Dz 15, 7-21; Ps 96 
J 15,9-11 

„Wytrwajcie z mi o"ci mojej!.” 

11.05.2012 
 

Dz 15,22-31;  Ps 57 
J 15,12-17 

„To jest moje przykazanie aby"cie si$ wzajemnie mi owali 
tak jak Ja was umi owa em.” 

12.05.2012 Dz 16,1-10, Ps 100 
J 15,18-21 
 

„Je%eli Mnie prze"ladowali to i was prze"ladowa# b$d!.” 

13.05.2012 
VI Niedziela Wielka-
nocna 

Dz 10,25-26. 
34-35.44-48 
Ps 98 
1 J 4,7-10 
J 15,9-17 

„Wy jeste"cie przyjació mi moimi, je%eli czynicie to , co 
wam przykazuje .” 

14.05.2012 Dz 1,15-17.20-26; Ps 
133  
J 15,26-16,4a 

„To wam powiedzia em aby"cie si$ nie z amali w wierze.” 

15.05.2012 Dz 16,22-34; Ps 138 
J 16,5-11 

„Smutek nape ni  wasze serca.” 
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16.05.2012 
 

Ap 12,10-12a; Ps 34 
1Kor1,10-13.17-18 
J 17, 20-26 

„Oby si� zespolili w jedno, aby  wiat pozna!, "e  TY 
mnie pos!a! i "e  TY ich umi!owa!a tak jak Mnie  
umi!owa!e  .” 

17.05.2012 
 

Dz 18,1-8; Ps 98  
J 16,16-20 

„Wy b�dziecie p!aka# i zawodzi#, a  wiat b�dzie si� 
weseli!.” 

18.05.2012 
 

Dz 18,9-18; Ps 47  
J 16,20-23a 

„Wy b�dziecie si� smuci#, ale smutek wasz Zamienie  
w rado #.” 

19.05.2012 Dz 18,23-28; Ps 47 
J 16,23b-28 

„O cokolwiek by cie prosili Ojca, da wam w imi� moje.” 

20.05.2012 
Wniebowst$pienie 
Pa%skie 

Dz 1, 1-11; Ps 47 
Ef 1,17-23 
Mk 16,15-20 
 

,,Id&cie na ca!y  wiat i g!o cie Ewangeli� ” 

21.05.2012 
 

Dz 19, 1-8; Ps 68 
J 16,29-33 

”Na  wiecie doznacie ucisku, ale miejcie odwag�.” 

22.05.2012 Dz 20,17-27 
Ps 68 
J 17,1-11a 

”Wszystko bowiem moje jest Twoje a Twoje jest moje,  
i w nich zosta!em otoczony chwa!$” 

23.05.2012 
 

Dz 20,28-38; Ps 68 
J 17,11b-19 

„A za nich Ja po wi�cam w ofierze samego siebie, aby  
i oni byli u wi�ceni w prawdzie” 

24.05.2012 Dz 22,30;23,6-11 
Ps 16 
J 17,20-26 
 

,,Ja w nich a ty we Mnie” 

25.05.2012 Dz 25, 13-21; Ps 103 
J 21,15-19 

„Czy kochasz Mnie? .”  

26.05.2012 Dz 28,16-20. 
30-31 
Ps 11 
J 21,20-25 

„Ty pójd& za mn$.” 

27.05.2012 
Zes!anie Ducha 
'wi�tego 

Dz 2,1-11 
Ps 104 
1 Kor 12,3b-7. 
12-13 
J 20, 19-24 
 

,,Pokój Wam” 
,,We&mijcie Ducha 'wi�tego. ” 

28.05.2012 Rdz 3,9-15,20 
Ps 87 
J 2,1-11 

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam Powie.” 

29.05.2012 1 P 1,10-16 
Ps 98 
Mk 10,28-31 

,,Oto my opu cili my wszystko i poszli my za Tob$” 

30.05.2012 
 

1 P 1,18-25 
Ps 147B 
Mk 10,32-45 

„A kto by chcia! by# pierwszym mi�dzy wami, niech 
b�dzie niewolnikiem wszystkich .” 

31.05.2012 
 

So 3,14-18 
Iz 12,2-6 
(k 1,39-56 

„Wielbi dusza moja pana i raduje si� duch mój w Bogu 
moim Zbawcy” 
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                            Czerwiec 
dzie�  s owo 
1.06.2012 

 
 

1 P 4,7-13 
Ps 96 
Mk 11,11-25 

,,Miejcie wiar! w Boga.” 

2.06.2012 
 
 

Jud 17.20b-25 
Ps 63 
Mk 11,27-33 

„I kto Ci da  te w adz! #eby to czyni$.” 

3.06.2012 
Uroczysto%$ &wi!tej 
Trójcy 

Pwt 4,32-34.39-40 
Ps.33 
Rz 8,14-17 
Mt 28,16-20 

„Id'cie wi!c i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj(c im 
chrztu w imi! Ojca i Syna i Ducha &wi!tego.” 

4.06.2012 
 

2P 1,1-7 
Ps 91 
Mk 12,1-12 

„To jest dziedzic. Chod'cie zabijmy go , a dziedzictwo 
jego b!dzie nasze”  

5.06.2012 
 

2 P 3,12-15a,17-18 
Ps 90 
Mk 12,13-17 

„Oddajcie wiec Cezarowi to ,co nale#y do Cezara,  
a Bogu to, co nale#y do Boga.” 

6.06.2012 
 

2 Tm 1,1-3,6-12 
Ps 123 
Mk 12,18-27 

„Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.” 

7.06.2010 
Uroczysto%$ Cia a i Krwi 
Chrystusa - 
Bo#e Cia o 

 

Wj 24,3-8 
PS 166B 
Hbr 9 ,11-15 
Mk 14,12-16. 
22-26 
 

„Bierzcie to jest Cia o moje.” 

8.06.2012 
 

2 Tm 3,10-17 
Ps 119 
Mk 12,35-37 

„Si(d' po prawicy mojej a# po o#!  
nieprzyjació  Twoich  pod stopy twoje.” 

9.06.2012 2 Tm4,1-8 
Ps 71 
Mk 12, 38-44 

„Strze#cie si! uczonych w Pismie.” 

10.06.2012 Rdz 3,9-15 
Ps 130 
2 Kor 4,13-5,1 
Mk 3,20-35 

„Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe ni wol! Bo#(, 
ten Mi jest bratem, siostra i matk( ”  

11.06.2012 
 

Dz 11, 21b-26;13,1-3 
Ps 98 
Mt 10,7-15 

„Bliskie jest królestwo Niebieskie.” 

12.06.2012 
 

1 Krl 17,7-16 
Ps 4 
Mt 5 , 13-16 

„Wy jeste%cie sol( ziemi” 

13.06.2012 
 

1 Krl 18,20-39 
Ps 16 
Mt 5,17-19 

”Dopóki niebo i ziemia  nie przemin( ani jedna jota, ani 
jedna kreska nie zmieni si! w Prawie a# wszystko si! 
spe ni.” 

14.06.2012 
 

1Krl 18,41-46 
Ps 65 
Mt 5,20-26 

„Nie zabijaj.” 

15.06.2012 
Naj%wi!tszego Serca 
Pana Jezusa 

Oz 11,1.3-4.8c-9 
Iz 12 
Ef 3,8-12,14-19 
J 19,31-37 

„…I natychmiast wyp yn! a  krew i woda ." 
Za%wiadczy  to ten który widzia , a %wiadectwo Jego 
jestprawdziwe. 
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16.06.2012 
 

Iz 61,9-11 
1 Sm 2 
�k 2, 41-51 

„Czemu cie Mnie szukali ?Czy nie  wiedzieli cie,  
!e powinienem  by" w tym co nale!y do Ojca” 

17.06.2012 
 

Ez 17,22-24; Ps 92 
2 Kor 5,6-10 
Mk 4,26-34 

,,… z  Królestwem Bo!ym dziej# si# tak  jak  gdyby  kto  
nasienie wrzuci$ w ziemi# 
Czy  pi czy czuwa, we dnie i w nocy kie$kuje i ro nie, on 
sam nie wie jak… 

18.06.2012 
 

2Krl  18,3-8.12-17.22 
Mt 5,38-42 
 
 

„Oko za oko, z%b za z%b …A ja wam powiadam: 
Nie stawiajcie oporu z$emu… 

19.06.2012 2 Krn 18,25-31a.33-34 
Ps 51 
Mt 5,43-48 
 

„Mi$ujcie waszych nieprzyjació$ i módlcie si# za tych 
którzy was prze laduj%...” 

20.06.2012 
 

2 Krl 2,1.6-14 
Ps 31 
Mt 6,1-6.16-18 

„Strze!cie si# !eby cie uczynków po bo!ych nie wyko-
nywali  przed  lud'mi  po  to  by  was  widzieli  inaczej  nie  
b#dziecie mie" nagrody u Ojca waszego który jest  
w Niebie” 

21.06.2012 
 

Syr 48,1-14; Ps 97 
Mt 6,7-15 

„Na modlitwie nie b%d'cie gadatliwi jak Poganie …  
Nie b%d'cie podobni do nich.” 

22.06.2012 2 Krl 11,1-4.9-18 
Ps132 
Mt 6,19-23 

„Nie gromad'cie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól  
i rdza niszcz% i gdzie z$odzieje w$amuj% si# i kradn%..” 

23.06.2012 
 

2 Krn 24,17-25 
Ps 89 
Mt 6,24-34 

„Nie mo!ecie s$u!y" Bohu i Mamonie.” 

24.06.2012 
Narodzenie (w. Jana 
Chrzciciela 

Iz 49,1-6 
Ps 139 
Dz 13,22-26 
�k 1,57-66.80 

„Jan b#dzie mu na imi# ..i wszyscy si# zdziwili.” 

25.06.2012 
 

2 Krl 17,5-8. 
13-15a.18 
Ps 60 
Mt 7,1-5 

„Nie sad'cie a nie b#dziecie sadzeni” 

26.06.2012 
 

2 Krl 19,9b-11.14-21.31-
35a36 
Ps 48 
Mt 7,6.12-14 

„...Bo szeroka jest brama i przestronna droga która pro-
wadzi do zguby, a wielu jest takich którzy przez ni%  
wchodz%” 

27.06.2012 
 

2 Krl 22,8-13;23,1-3 
Ps 119 
Mt 7, 15-20 

,,…poznacie ich po owocach. ” 

28.06.2012 
 

2 Krl 24,8-17 
Ps 79 
Mt 7 , 21-29 

,,Nigdy was nie zna$em, Odejd'cie  ode mnie wy którzy 
dopuszczacie si# nieprawo ci. ” 

29.06.2012 
 w. Aposto$ów Piotra  
i Paw$a 

Dz 12, 1-11 
Ps 34 
Mt 16,13-19 

,,Ty jeste  Piotr(czyli Ska$a)i na tej Skale zbuduje  
Ko ció$ mój a ska$y piekielne go nie  przemog%” 

30.06.2012 
Uroczysto " Krwi 
Chrystusa 

Es 12,21-27; Ps 102  
Hbr 9,11-15 
Mk 14,12-16.22-26 
 

,,To jest moja Krew Przymierza, która za wielu b#dzie 
wydana. ” 
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MODLITWA  

PAPUGI 

 

                             *** 
�wi ! si  imi  Twoje, przyjd" Królestwo Twoje, b#d" wola Twoja ... Wydawa�oby si , !e 
oto przed Panem Bogiem stan"� wzorowy ucze#, pragn"cy pe�ni$ Jego wol , ot, taki, 
którego nie kanonizowano tylko dlatego, !e jeszcze !yje. Ca�y problem w tym, !e gdy 
ten wspania�y ucze# zostanie postawiony wobec wyboru pomi dzy w�asn" wygod", 
korzy%ci", uznaniem dla siebie a wol" Bo!", bez wahania wybierze w�asne imi , w�a-
sn" wol , w�asne „królestwo”. 

 
le� fa szu kryje si! cz!sto w naszej 
modlitwie! Jak�e cz!sto powtarzamy 
tre"ci „z ksi#�eczki”, nawet nie za-

stanawiaj#c si! nad tym, �e one w �aden 
sposób nie przystaj# naszych my"li i pra-
gnie$. Stajemy przed Panem Bogiem jak 
przed szacown# star# ciotk#, wobec której 
trzeba by% mi ym i grzecznym, a gdy za-
trza"nie si! drzwi, mo�na wreszcie ode-
tchn#% z ulg# i „znów by% sob#”.  

Modlimy si! jak papugi albo jak 
automaty, które zaprogramowano w dzie-
ci$stwie na pewne zachowania rano i wie-
czorem plus niedzielna Msza "w. Po-
my"lmy cho%by o przykl!kaniu w ko-
"ciele. Postawa kl!cz#ca ma by% wyra-
zem najg !bszego ho du wobec Tego, 
przed którym si! kl!czy... tymczasem 
jak�e cz!sto podczas przeistoczenia 
widzimy ludzi poskr!canych w „kl!cz#-
copodobny” paragraf, rozgl#daj#cych 
si! t!pym wzrokiem po ko"cielnych 
malowid ach... Oto Syn Bo�y uobecnia 
krzy�ow# ofiar!, przemienia chleb w 
swoje Cia o... a wielu „wiernych” za-

chowuje si! jak tresowane pieski, które 
us ysza y rozkaz „le�e%” i nawet nie zadaj# 
sobie pytania o sens tego polecenia. 

Bezmy"lne przykl!kanie, czynie-
nie znaku krzy�a w formie dziwnego okr!-
gu (jakby Chrystus umar  na krzaku...) – 
czemu to wszystko ma s u�y%? Czy to na-
prawd! JA kl!kam przed BOGIEM, czy te� 
bezmy"lnie na"laduj! postawy innych osób, 
powtarzaj#c wyuczone na pami!% s owa? 

Czy naprawd! jeste"my tak naiw-
ni, by my"le%, �e wszechwiedz#cy Bóg „da 
si! na to nabra%”? &e uwierzy w nasze 

I
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Bóg jest najlepszym  

Ojcem i chce  

by� traktowany  

jak Ojciec (…) 

�piewy Ty� mi jeden ulu-

biony, skoro minuta dzi kczynienia po 
komunii �w. wydaje si  za d!uga? A mo"e 
ma by# Mu mi!e odmawianie psalmu Zo-

baczcie, jak jest dobrze przebywa  razem 

z bra mi w rodzinie, gdzie jeden drugiemu 
ci$gle skacze do gard!a... 

Jak"e cz sto zachowujemy si  jak 
Jonasz, który wychwala Boga za ocalenie 
mu "ycia, ale... ani s!owem nie wspomina o 
swojej „dezercji” z misji nawracania 
mieszka%ców Niniwy. Ot, taka milutka, 
cieplutka modlitwa, 
"eby Pan Bóg si  cie-
szy!, a cz!owiek nie 
musia! dotyka# bole-
snych miejsc. 

Nie, Pan Bóg 
nie cieszy si  tak$ mo-
dlitw$. Nie zadowoli 
si  – jak owa szacowna 
ciotka – mi!ym u�mie-
chem i wykrochmalonym ko!nierzykiem. 
Bóg jest najlepszym Ojcem i chce by# 
traktowany jak Ojciec, do którego si  przy-
chodzi w dobrej i z!ej doli, wiedz$c, "e 
Jemu mo"na powierzy# najskrytsze, naj-
bardziej wstydliwe problemy, w!a�nie dla-
tego, "e On... i tak wie wszystko. Tylko On 
zna wszystkie twoje motywacje, l ki, opo-
ry, tylko On wie nie tylko o tym, co zrobi-
!e�, ale te" dlaczego to zrobi!e�. W!a�nie na 
modlitwie naj!atwiej mo"emy odnale&# 
siebie, bo stajemy przed Tym, przed któ-
rym nie musimy zas!ania# si  „obronnymi 
tarczami”. On nigdy nas nie wy�mieje, nie 
ni skrzywdzi, nie potraktuje z pogard$. 

Dlatego nie ma sensu zas!ania# si  przed 
Nim s!owami, które nie maj$ nic wspólne-
go z moim "yciem, a mia!yby by# tylko 
„pobo"nym kosmetykiem” zakrywaj$cym 
krosty i brud mojego prawdziwego oblicza. 

Nie, nie chc  nikogo namawia# do 
rezygnacji z pewnych formu! modlitew-
nych (nawet tych najbardziej „ambitnych”), 
nie o to chodzi! Chodzi mi tylko o prawd , 
o odpowiedzialno�# za wypowiadane s!o-
wa. Je�li nie potrafimy ca!ym sercem po-
wiedzie#: B!d" wola Twoja, umiejmy po 

tych s!owach powiedzie# 
Bogu: „Wci$" tak trudno 
przyjmowa# mi Twoj$ wol ! 
Naucz mnie tego!” 

S!owa modlitwy 
(zw!aszcza Ojcze nasz) mog$ 
by# kapitalnym materia!em 
do... rachunku sumienia: do 
odkrycia, jaka przepa�# dzieli 
nas od tego idea!u, który 

wypowiadaj$ nasze usta. My�l , "e Pan 
Jezus (który przecie" doskonale zna nasz$ 
s!abo�#) nauczy! nas tak trudnej (je�li cho-
dzi o jej realizacj ) modlitwy w!a�nie po 
to, by�my w niej nie tylko wielbili Ojca, 
ale te" odkrywali prawd  o sobie. I je�li 
zauwa"amy, "e s!owa modlitwy nie s$ 
jeszcze nasz$ rzeczywisto�ci$, niech cho-
cia" b d$ naszym pragnieniem, "yciowym 
programem... "eby nam si  chocia" „chcia-
!o chcie#”! 

    

   Danuta Piekarz 
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Tak sobie my�l�… 
 

BOCIANY I INNE STWORY 
 

Gdy pisz� te s owa (oj, to ju! chyba przejdzie 

do tradycji…), jest przedwio"nie.  Nie ma jeszcze pra-

wie !adnych kwiatów, a ziemia wci#! jeszcze jest 

zmarzni�ta.  Dopiero co przylecia y bociany.  Rozgl#-

daj# si� w a"nie doko a, stoj#c dumnie na swych solid-

nych gniazdach, jak gdyby chcia y sprawdzi$, czy 

"wiat wokó  nich aby zanadto si� nie pozmienia .  Bo 

gdyby – na nieszcz�"cie – zmieni  si� zbyt mocno, mo-

g oby si� okaza$, !e nie zdo aj# ju! w tym samym miej-

scy za o!y$ l�gu i wykarmi$ m odych.  I tak niestety 

bywa, gdy cz owiek zmieni bocianowi warunki natu-

ralne a to stawiaj#c ko o jego gniazda jakie" osiedle, 

a to likwiduj#c podmok #  #k� i zamieniaj#c j# w pole 

uprawne, a to przeprowadzaj#c tam pi�kn# i szerok# 

autostrad�…  

 Oj, nie atwe jest !ycie bociana… 

No bo spójrzcie: dwa razy do roku pokonuje, 

biedaczek, kilka tysi�cy kilometrów, lec#c na zim� do 

tak zwanych ciep ych krajów (czyli, rzecz jasna, do 

Afryki) i z powrotem.  A gdy ju! przyleci do naszej 

kochanej Polski, mo!e si� okaza$, !e b�dzie musia  
szuka$ nowego miejsca na gniazdo. Gdy za" ju! uda 

mu si� je znale&$, czeka go jeszcze zadanie nie lada: 

budowa takiego pot�!nego gniazda.  Biedny bocian… 

A my tak kochamy nasze bo$ki.  I inne ptaki, 

które fruwaj# nam nad g owami, które budz# nas ka!-

dego wiosennego ranka, od bladego "witu "piewaj# 

nam niebia'skie trele.  I tyle z nich, cho$ wiele jest tak 

male'kich i – zda si� - delikatnych, te! pokonuje ka!-

dego roku setki i tysi#ce kilometrów, lec#c jesieni# 

tam, gdzie cieplej, wiosn# za" wracaj#c do nas, gdzie 

przysz y na "wiat i gdzie wywiod# swoje potomstwo.  Imponuj#ce. 

Ludzie czasem pytaj#: gdzie s# dzisiaj cuda?  Poka!cie nam cuda – dopominaj# si� – 

to uwierzymy w Boga.  Biedni.  Nie widz# corocznego wiosennego cudu natury.  Nie widz# 

dobrej d oni Boga w tym masowym powrocie ptasich przyjació  do polskich gniazd.  Nie s y-

sz# ptasich treli o poranku.  Nie widz#?  Nie s ysz#?  Wcale nie.  Oni NIE CHC( WIDZIE) 

 i NIE CHC( S*YSZE).  Szkoda.   
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A my wiosn� po-

módlmy si  za niedowiarków naszej epoki.  

I z ca!ego serca podzi kujmy Bogu za wio-

sn .  I o wiosn  w sercach naszych dbajmy, 

oj, dbajmy.  A wiosna w sercu jest wtedy, 

gdy cz!owiek przez sakramenty czerpie 

o"ywcz� !ask  zdoln� przemienia$ %wiat od 

samego &ród!a, którym jest nasz Pan. 

I niech tak b dzie zawsze. 

 
 

Ks. Tomasz Wa�ny CM

 

Nie b��d�…  Zapytaj ! 
 

 

 

"Czy rekolekcje przez Internet s� wa ne?"  
Agnieszka, 16 lat 
 

Agnieszko! 

 
  Domy�lam si , !e nie chodzi ci tylko o pytanie prawne... 
lecz zastanawiasz si , czy je!eli wys"uchasz kilku nauk w sieci 
(np. ks. Pawlukiewicza, o. Sciera#skiego), wystarczaj$co zadbasz o przygotowanie si  do 
%wi$t Wielkanocy czy Bo!ego Narodzenia. Ka!dy z nas chrze�cijan rzeczywi�cie ma obo-
wi$zek troszczy& si  o swoje !ycie duchowe. Rekolekcje s$ organizowane jako jedna z pomo-
cy dla nas. Przewa!nie mamy do czynienia z rekolekcjami parafialnymi, ale w wi kszych 
miastach mo!esz ju! spotka& rekolekcje akademickie, dla nauczycieli, dla artystów itp. 
Wszystko po to, aby ka!dy móg" znale'& jak$� form  dostosowan$ do swojej drogi duchowej. 
Czasami ludzie wybieraj$ tzw. "rekolekcje zamkni te" w klasztorach, uczestnicz$c tam cza-
sowo w !yciu danej wspólnoty. Rekolekcje wi c, maj$c wymiar wspólnotowy, s$ spraw$ 
bardzo indywidualn$, zalecan$ przez Ko�ció", ale nie obligatoryjn$. 

Celem rekolekcji jest umocnienie przyja'ni z Chrystusem czy te! powrót do niej. Nie 
dokonuje si  to nigdy z pomini ciem realnej wspólnoty Ko�cio"a, któr$ jest nade wszystko 
parafia. W rekolekcjach wymiar komunikacyjny jest wa!ny (to jak rekolekcjonista g"osi na-
uki), lecz nie najwa!niejszy. To co istotne - to nasze pojednanie z Bogiem i z lud'mi, które 
swe apogeum osi$ga w prze!ytej razem Eucharystii. Tego w"a�nie najistotniejszego wymiaru 
rekolekcji Internet nigdy nie zapewni. 
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W rekolekcjach wymiar  

komunikacyjny jest wa�ny 

(to jak rekolekcjonista  

g osi nauki), lecz nie  

najwa�niejszy. 

Sie� stwarza te  pewne niebezpiecze!stwa... Otó  ludzie niepowo-
"ani równie  mog# tam si$ podszywa� pod 
"rekolekcje", gdy tymczasem ich nauki wcale 
nie s# katolickie. Ponadto w rekolekcjach zwy-
kle g"osz#cy uwzgl$dniaj# okoliczno%ci miejsca 
i czasu, nie zamierzaj#c dostosowywa� nauk 
do szerokiego odbiorcy. Zreszt# nagranie zaw-
sze wycina wiele z rzeczywistych niewypowie-
dzianych gestów komunikacyjnych, które cza-
sami s# bardzo wa ne... 

Podsumowuj#c, sam ch$tnie ogl#dam 
i s"ucham konferencji niektórych ludzi z charyzm#, lecz wiem,  e nigdy nie zast#pi# one rze-
czywistych rekolekcji (mo e i mniej "udanych" od strony intelektualnej, lecz maj#cych wy-
miar komunijny - wspólnotowy). 

Ju  po Wielkanocy... lecz przed tob# mo e jakie% rekolekcje wakacyjne? &ycz$ ci 
wiele mocy od naszego jedynego Mistrza... i wielu nowych przyjació". 

x. T  

 

Drogi  Czytelniku ! 

Je�li masz pytanie zwi zane z wiar , napisz do nas, a ks. Tomasz  

odpowie na nie, na !amach Niepokalanej. Pytania nale"y wysy!a# na 

adres mailowy redakcji niepokalana.jmv@wp.pl 

Redakcja Niepokalanej   
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W FATIMIE,  
JAKIEJ NIE 
 ZNACIE ! 

 

Cze�� Maryi! 
am na imi  ks. W!odzimierz, je-
stem kap!anem ze Zgromadzenia 
Misji. Pos!uguj  w Papui Nowej 
Gwinei. Gdy po raz pierwszy wy-

l"dowa!em w Górach Goilala w marcu 2009 
roku, by!em najm!odszym nieopierzonym 
proboszczem w okolicy. Przede wszystkim, 
by!a „okolica”, bo mia!em s"siadów probosz-
czów ze wszystkich stron. Po trzech latach, 
jeste�my tu w Fatimie (wraz z wikarymi) jedy-
nymi ksi #mi w okolicy (100 kilometrów, 
kilka dni na piechot  przez busz), a ja jestem 
dziekanem tego „dekanatu-widma”. Najbli#szy 
s"siad proboszcz jest par  dni drogi albo w 
stolicy... Inne porównanie. W 2009 roku mieli-
�my 3 loty w tygodniu do Port Moresby: po-
niedzia!ek, �roda, sobota. Poza tym, mo#na 

M

 

 

 

 

 

 

                                 

            

 

 

 

 

  

          

 Cze�� Maryi! 

Zapraszam do przeczytania 

fascynuj cego �wiadectwa ks. W!o-

dzimierza, który pos!uguje w Papui- 

Nowej Gwinei.  

Ma!a powtórka z geografii- 

Papua-Nowa Gwinea jest pa"stwem 

po!o#onym w zachodniej cz$�ci 

Oceanu Spokojnego i  obejmuj ce 

wschodni  cz$�� wyspy Nowa Gwi-

nea (zachodnia nale#y do Indonezji) 

i ok. 2800 wysp i wysepek le# cych 

od niej na pó!noc i wschód. Klimat 

równikowy. Warto wiedzie�, #e g!o-

w  tego pa"stwa jest królowa brytyj-

ska El#bieta II. Ko�ció! Katolicki 

liczy oko!o 1, 6 milionów wiernych. 

Wspierajmy modlitw   

i drobnymi ofiarami wszystkich 

Misjonarzy i Misjonarki.  
 

 

Pozdrawiam serdecznie 

s. Paulina Paradowska SM 
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by�o sobie za�atwi  czarter z ka!d" lotni-
cz" firm" w mie#cie. Trzy lata pó$niej. Ta 
firma z trzema lotami ju! nie lata w ogóle, 
bo straci�a dwa samoloty w dwa lata. Inna 
firma przej%�a „biznes”, ale lata tylko raz 
w tygodniu i to nie zawsze. Pozosta�e 
firmy nawet nie chc" s�ucha  o lataniu 
w góry. W 2009 roku w stacji rz"dowej 
w Woitape by�y jeszcze jakie# „resztki” 
lokalnego rz"du i prawo rz"du. Koniec 
2011 roku to kompletna pustka i pró!nia. 
Nie ma nikogo. Ka!dy si% dziwi, jakim 
cudem my tu jeszcze jeste#my i robimy 
wszystkie te rzeczy?? Ano jeste#my. Ro-
bimy. A cudem... jest �aska Bo!a, Opieka 
Pani Fatimskiej. 

Jeste#my i robimy. „Duchowo” przede wszystkim. 
Oprócz normalnej „codziennej” pracy duszpasterskiej, rok 
2011 by� naznaczony dwoma specjalnymi inicjatywami. 
W sierpniu, w �"czno#ci z Papie!em Benedyktem XVI i m�o-
dzie!" z ca�ego #wiata, prze!ywali#my nasz lokalny Goilala 
&wiatowy Dzie' M�odych 2011. Przylecia� nasz biskup Ro-
chus, który poprowadzi� katechezy i wymowne nabo!e'stwa. 
Codziennie i „na !ywo” ogl"dali#my, co si% dzieje w Madrycie. 
Dla wi%kszo#ci uczestników, by�a to pierwsza okazja w !yciu, 
by zobaczy  Ojca &wi%tego oraz tak" liczb% m�odych katoli-
ków, wyznaj"cych publicznie swoj" wiar%. Wymiernym owo-
cem tych Dni M�odzie!y w Fatimie by�o przebudzenie wielu 
m�odych ludzi z naszej w�asnej wspólnoty, ale tak!e narodziny 
podobnych inicjatyw w s"siednich parafiach. Po kilku miesi"-
cach widzimy, !e te owoce trwaj", a nawet si% rozwijaj". Po-
dobn" nadziej% mamy odno#nie naszych #wieckich wspó�pra-
cowników, dla których przygotowali#my specjalny kurs 
w grudniu tego starego roku. Kurs okaza� si% te! wydarzeniem. 
Po wielu, wielu latach, nareszcie udaje si% nam wróci  do nor-
malnej regularnej formacji #wieckich. I jak wspomnia�em uwa-
!am ten kurs za najwa!niejsz" rzecz jak" uda�o mi si% zrobi  
w Fatimie w ci"gu moich trzech lat tutaj. To jest naprawd% 
sedno naszej misji – formacja tych, którzy b%d" rdzeniem para-
fii i diecezji w nast%pnym pokoleniu. Tak w odniesieniu do 
#wieckich wiernych, jak i lokalnego duchowie'stwa.  
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„Ora et Labora” („Módl si� i pra-
cuj”) pozostaje zawsze naszym przewod-
nim has em, wi�c w czasie gdy si� nie 
modlimy, pracujemy. Pracowali!my w tym 
2011 roku bardzo ci�"ko, "eby Fatim� 
przywróci# do jej dawnego blasku albo 
nawet wi�cej... Nie wszystko, co chcia em 
w tym roku, uda o nam si� sko$czy#. Tak 
czy inaczej, uda o nam si� uporz%dkowa# 
par� k%tów na stacji. Jak mo"ecie zobaczy# 
na pierwszej stronie, du"a zmiana to dawny 
tzw. Guest House, a teraz wielofunkcyjny 
budynek, w którym wiele si� dzieje w ci%gu 
dnia, pocz%wszy od porannej toalety w 
cywilizowanych warunkach, a sko$czywszy na spotkaniach m odzie"y nawet do 11 w nocy. 
Werand� przed u"yli!my „za róg” i w ten sposób mamy teraz fajne g ówne wej!cie do stacji 
pod dachem, gdzie ludzie mog% sobie usi%!#, odpocz%# i... poogl%da# wie!ci ze !wiata. To 
chyba jedyna taka stacja, gdzie ludzie mog% sobie obejrze# telewizj� praktycznie o ka"dej 
porze dnia. Rano w %czamy kana y informacyjne. Potem co! edukacyjnego. W po udnie wia-
domo!ci, a ca e popo udnie nale"y do katolickiej EWTN. Przerwa na wieczorn% Msz� i Ró"a-
niec. Osobi!cie jestem zadowolony ze sposobu w jaki ludzie korzystaj% z tego „dobrodziej-
stwa”. Bardzo na to k ad em nacisk, "e nie chc� tutaj nikogo widzie# siedz%cego ca y dzie$ 
i patrz%cego w to p askie pude ko. I zasadniczo, dzia a to  adnie. Na przyk ad, dzieciaki wy-
czai y, "e pó&nym popo udniem jest fajny program katolicki dla dzieci. No to przylatuj% 
i siadaj% i patrz%... i si� ucz%. Jest kilku m�"czyzn, którzy lubi% dyskutowa# o problemach, to 
i oni sobie co! wypatrzyli w ramówce, co im daje wi�cej argumentów w dyskusjach. 

Czasami relaksujemy si� w ogrodzie. Mamy ju" jego jedn% cz�!# „sko$czon% na go-
towo”, tzn. tak jak to ju" b�dzie. Co kilka tygodni przekopuj� moj% cz�!# i wysiewam rzod-
kiewk� i inne warzywa, my mie# ich !wie"% dostaw� ca y czas. Ostatnio uda a mi si� bardzo 

kapusta. Nic dziwnego, je!li ros a na 10 
centymetrach obornika. Kawa ek po 
kawa ku otaczamy stacj� „ogrodze-
niem” z kwiatów i innych ozdobnych 
ro!lin, by by o wida# z samolotu gdzie 
jest dok adnie to ma e królestwo Pani 
Fatimskiej w Górach Goilala. Nietrud-
no  wypatrze# Fatim� z  samolotu  czy  
!mig owca, bo b yszcz% si� ze stacji ju" 
3 stawy, w tym jeden du"y. Cieszy si� 
w nim "yciem 80 karpi, dokarmianych 
przez natur� wszystkim, co ulewny 
deszcz wyp uka z buszu, a kana  przy-
niesie do naszego hydro. Ko$czymy 
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kolejny staw, w którym swój ekosystem znajdzie tilapia – co� w rodzaju 
naszego okonia. Wygl da, !e Fatima si" b"dzie rozwija# w$a�nie w tym kierunku – rybo$ów-
stwa, bior c pod uwag" ci"!ki sprz"t budowlany, który niebawem zawita do naszej stacji.   

Dzi"kuj" Wam serdecznie za ka!d  oznak" !yczliwo�ci. Przede wszystkim, wielkie 
dzi"ki za modlitw". S  rzeczy, których Wam tutaj nie pisz", jak wszelkiego rodzaju wyzwania 
i rozterki duchowe misjonarza w obcym kraju, w�ród obcych ludzi, w bardzo ci"!kim „tere-
nie” w sensie spo$ecznym i religijnym. W pewnym sensie samego „jak palec”, nawet je�li nie 
samego. Ile razy ju! mnie przycisn"$o do �ciany... i z Bo!  pomoc  jako� si" wymkn $em. Ale 
ka!dego dnia, ka!dego wieczoru mo!e by# raz jeszcze. A za ka!dym razem „s$ysz"” te same 
czu$e s$owa z Ewangelii �w. Jana: „do you love me?” „How much do you love me?” Je�li 
jeszcze wci ! jestem na tej misji i chc" tu by# jak najd$u!ej, to dzi"ki Waszej modlitwie. Po-
lecamy si" jej – ja, John Paul i Pieter. 

Tym pi"knym akcentem, który nam przypomina, !e testament swojego Syna z Krzy!a 
Maryja bierze powa!nie i go realizuje w sobie w$a�ciwy perfekcyjny matczyny sposób. To 
oznacza tak!e trosk" o tych, którzy bardziej lub mniej nieudolnie g$osz  Ewangeli" w odleg$ych 
zak tkach �wiata. &ycz" Wam wszystkim, by�cie na co dzie' do�wiadczali Jej wstawiennictwa i 
matczynej troski. W Nowym 2012 Roku !yczymy Wam z Fatimy – Szcz"�# Bo!e! 

 
Do rych�ego...   

Ks. W�odzimierz Ma�ota CM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



A MO�E BY MY GDZIE  WYRUSZYLI…??? 
   

 

Niepokalana 3/2012  37 

BEZCENNE DARY 
 

(Propozycja dla cz�onków JMV w wieku 15+) 

Czy lubisz otrzymywa� dary? A je li podarunek stanowi skrz!tnie zapakowana nie-
spodzianka, jaka  tajemnicza niewiadoma, czy nie sprawia Ci rado ci rozpakowy-
wanie i odkrywanie jego funkcji, ukrytych zalet? 

 

�ówny bohater filmu pt. „Bezcen-
ny dar” – zdawa�oby si  cyniczny 
i przywyk�y do wygodnego !ycia 

ch�opak – podejmuje wyzwanie ze strony 
zmar�ego dziadka. Warunkiem otrzymania 
tajemniczego spadku okazuje si  wykona-
nie szeregu zada". Dziewczynka, poznana 
w trakcie próby sprostania im, nie dowie-
rza: co, za�o y�e! si" z umar�ym?! Przeko-
nujemy si  stopniowo, !e dziadek z video-
nagrania pragn#�, aby jego wnuk odkry� 
naprawd  drogocenne dary: dar pracowito-
$ci, przyja%ni, marze", $miechu, uczenia 
si ... itd.  

 Pan Bóg daje nam mnóstwo oka-
zji, aby$my mogli doceni& z pozoru zwy-
czajne, cz sto niezauwa!ane przez nas 
�aski.  

My$l , !e $wietn# okazj# do od-
krycia wielu z darów zaplanowanych przez 
dziadka ze wspomnianego filmu, szans# 
odnalezienia wielu cennych pere�, mo!e 
by& udzia� w tzw. „Oazie dla niepe�no-
sprawnych”  w 'ososinie Górnej. My$l  tu 
zarówno o tych, którym m�odzi wolonta-
riusze (czemu by nie Ty?) u!yczaj# swojej 
si�y r#k i nóg, jak i o tych, którzy wyje!-
d!aj# tam w roli „pomagaj#cych”. Podob-
nie jak w filmie, mo!e si  zdarzy&, !e dary 
te z pocz#tku b d# wydawa& si  trudne... 

W pierwszym tegorocznym numerze „Nie-
pokalanej” Siostra Monika udost pni�a 
nam link do video z poruszaj#cym przyk�a-
dem u!yczenia swoich r#k i nóg niepe�no-
sprawnemu. Chodzi tu o Dicka Hoyta, 
który wystartowa� ze swoim sparali!owa-
nym synem Rickiem ju! w ponad 1000 
wy$cigach, z triathlonem w�#cznie. Po-
$wi cenie tego ojca sprawi�o, !e teoretycz-
nie niemo!liwe rzeczy sta�y si  mo!liwe. 
Punktem zwrotnym dla niego sta�y si  
s�owa syna, kiedy po przebiegni ciu miej-
scowego maratonu z Rickiem na wózku, 
ten powiedzia� do taty: Kiedy biegli$my, 
czu�em si  tak, jakbym wcale nie by� spara-
li!owany!  

Uczestnicy oazy, którzy s# niepe�-
nosprawni ruchowo, mog# si  czasem po-
czu& podobnie jak Rick Hoyt, kiedy wolon-
tariusze pchaj#cy wózek umo!liwi# im 
udzia� w spotkaniach oazowych, piel-
grzymce do Matki Bo!ej Limanowskiej czy 
do Pasierbca, w wycieczce, a tak!e zaba-
wie. W ci#gu roku do$wiadczaj# wielu 
ogranicze", które nieraz powoduj# izolacj  
od kole!anek i kolegów.  

„Bezcenne dary” odkrywaj# jed-
nak szczególnie opiekunowie, którzy cz -
sto nie przypuszczali wcze$niej, jak wie- 
le mog# si  nauczy& od swoich kole!a- 

G
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A najpi�kniejsze w tym 

 wszystkim jest wspólne  

odkrywanie obecno ci  

i pomocy kochaj!cego Boga. 

nek(-gów) maj�cych trudno ci z porusza-
niem si!. Zadziwiaj� si! ich otwarto ci�, 
szczero ci�, umiej!tno ci� cieszenia si! 
tym, co ma"e, a przede wszystkim ich si"� 
wiary. W takiej wakacyjnej wspólnocie 
wszyscy bez wyj�tku maj� szans! odkry#, 
$e s� w jakim  obszarze niepe"no-sprawni 
i potrzebuj� obecno ci oraz pomocy dru-
giego cz"owieka. A najpi!kniejsze w tym 
wszystkim jest wspólne odkrywanie obec-
no ci i pomocy kochaj�cego Boga. 

Tym, co pozwoli"o pokona# prze-
pa # mi!dzy  wiatem Ricka, dotkni!tego 

g"!bokim pora$eniem mózgowym, a  wia-
tem ludzi zdrowych, jest mi"o # jego ojca 
- „pomys"owa a$ do niesko%czono ci” - 
jak mawia"  w. Wincenty. My l!, $e Pa-
tron Stowarzyszenia M"odzie$y Maryjnej 
–  w. Wincenty - zaprasza"by Was gor�co 
do takiej próby wolontariatu. Naprawd! 
niewiele potrzeba, aby pomóc innym, by 
czuli si� tak, jakby wcale nie byli sparali-

 owani – ka$dy z Was mo$e ofiarowa# 
czas, u miech, s"owo...  

Zapraszam na turnus oazowy do 
'ososiny Górnej k. Limanowej w terminie 
od 15 do 28 lipca 2012 r. Op"ata za pobyt 
od wolontariusza-opiekuna wynosi 240 z". 
Mo$na zg"asza# ch!# udzia"u na adres: 
s.anna.plis@gmail.com 
 

 

s. Anna Pli� SM
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STOWARZYSZENIE  
   NA KARTACH HISTORII 

 

*** 
  Troch� historii w zwi zku z przypadaj c  w tym  roku 160 rocznic  powstania 
„Stowarzyszenia Dzieci Maryi” w Polsce. W tym artykule pomini�ty zosta! rozwój 
Stowarzyszenia w skali "wiatowej, cho# mo$e w przysz!o"ci warto do niego  wróci#… 
 

Zanim powsta�o „Stowarzyszenie 
Dzieci Maryi”, w Ko ciele Katolickim  du!o 
wcze niej istnia�y i by�y znane ró!ne grupy i 
wspólnoty o charakterze maryjnym.  W za-
le!no ci od rodzaju swojej dzia�alno ci i od 
zasi"gu terytorialnego przyczynia�y si" one 
w miar" swoich mo!liwo ci do apostolskiej 
misji w Ko ciele. 

Na szczególn# uwag" zas�uguj# zna-
ne powszechnie „Sodalicje Maria$skie”, 
które gromadzi�y w swoich szeregach g�ów-
nie m�odzie! i formowa�y j# w duchu maryj-
nym. Trzeba jednak zaznaczy%, !e przyjmo-
wana tam  m�odzie! wywodzi�a si" zasadni-
czo z wy!szych sfer spo�ecze$stwa. 

Wszystkie grupy istniej#ce w Ko-
 ciele zawsze posiada�y  ci le okre lone 
zadania funkcje…  Ponadto, aby mog�y 
przyczynia% si" do dobra i rozwoju wspólno-
ty, jak# jest Ko ció�, musia�y zawsze spe�-
nia% podstawowe wymogi, którymi s#: za-
chowanie czysto ci wiary, zachowanie jed-
no ci z Ko cio�em i uznanie zwierzchnictwa 
oraz  wiadectwo codziennego !ycia. Spe�nia-
j#c te zadania przyczynia�y si" w ten sposób 
do jedno ci i wzrostu  wi"to ci w Ko ciele. 

Tego typu motywy przy wieca�y 
tak!e nowo powstaj#cemu „Stowarzyszeniu 
Dzieci Maryi”. Mia�o ono o tyle podnios�# 
wymow", !e powsta�o z inicjatywy samej 

Matki Bo!ej. By�a to zasadniczy akcent, 
który wyró!nia� to Stowarzyszenie od  in-
nych wspólnot religijnych, które mia�y &ró-
d�o swego powstania w ludzkiej inspiracji. 

Od momentu zatwierdzenia „Stowa-
rzyszenia Dzieci Maryi” przez autorytet 
Ko cio�a i nadania mu tym samym mo!liwo-
 ci korzystania z odpustów Stowarzyszenie 
bardzo si" rozwija�o liczbowo. Powstawa�y 
wci#! nowe wspólnoty, zw�aszcza tam, gdzie 
pracowa�y Siostry Mi�osierdzia i ksi"!a Mi-
sjonarze. Doda% nale!y, !e w setn# rocznic" 
objawie$ na rue du Bac Stowarzyszenie by�o 
ju! dobrze znane w ko ciele powszechnym. 

Od momentu za�o!enia pierwszego 
„Stowarzyszenia Dzieci Maryi” na terenie 
Francji, up�yn"�o prawie 20 lat, zanim po-
wsta�o ono w Polsce. Bazuj#c na tekstach 
zamieszczonych na �amach „Rocznika Ma-
ria$skiego” wydawanego w latach 1925-
1939  pierwsza wspólnota „Dzieci Maryi” 
rozpocz"�a swoj# dzia�alno % we Lwowie, 
przy zak�adzie  w. Kazimierza, który znaj-
dowa� si" w s#siedztwie Sióstr Mi�osierdzia. 
Prawdopodobnie jego pocz#tki si"gaj# roku 
1850. Natomiast dyplom eryguj#cy „Stowa-
rzyszenie” zosta� opatrzony dat# 28 maja 
1852 roku. Nast"pnie podpisa� go ks. Etien-
ne, ówczesny Genera� Ksi"!y Misjonarzy 
i zosta� on zatwierdzony przez tamtejsz# 



        WE WSPÓLNOCIE 
 

 

40  Niepokalana 3/2012 

w�adz  archidiecezjaln!. Na 
podstawie informacji z pierwszego numeru 
„Rocznika Maria"skiego” wiadomo, #e przy-
j tych by�o tam 292 cz�onków. Od pocz!tku 
Dyrektorami Stowarzyszenia byli Kap�ani 
Zgromadzenia Misji, mianowicie: ks. Klin-
ger, Siedlecki, Kiedrowski, Block, Ciopalski,  
Rossmann, Feicht. Natomiast funkcj  Dyrek-
torki Stowarzyszenia pe�ni�a ówczesna prze-
�o#ona siostra M. Czarli"ska.  

Kolejna wspólnota Stowarzyszenia 
powsta�a tak#e we Lwowie. Podobnie jak 
poprzednio, Stowarzyszenie otrzyma�o dy-
plom z r!k ks. Etienne w 1860 roku. Po 
up�ywie 9 lat ks. Etienne przekaza� Stowa-
rzyszeniu kolejny dyplom, poniewa# po-
przedni obejmowa� osoby, które by�y wy-
chowankami Sióstr, a ze wzgl du na istniej!-
c! wówczas sytuacj  polityczn! zak�ad za-
mkni to. Kolejny dyplom dotyczy� osób z 
zewn!trz, które przynale#a�y do Stowarzy-
szenia i zosta� zatwierdzony przez miejsco-
wego ksi dza arcybiskupa Wierzchlejew-
skiego. Na wyj!tkow!  uwag  zas�u#yli ka-
p�ani: Kierkowski i Block, którzy przez po-
nad 30 lat s�u#yli swoj! pomoc! cz�onkiniom 
Stowarzyszenia. 

Na uznanie zas�uguje te# Dyrektorka 
Stowarzyszenia, siostra Rzewuska. W szere-
gi tej grupy w�!czy�o si  ponad 800 osób 
cz�onków. 

Nast pn! miejscowo$ci! w Polsce, 
gdzie za�o#ono „Stowarzyszenie Dzieci Ma-
ryi” by�o Che�mno. Po 5 latach od utworze-
nia tam Prowincji Pozna"skiej, za zgod!  
ks. Mariana Kamockiego i ówczesnej Wizy-
tatorki Filipiny Studzi"skiej, siostra Aniela 
Meszy"ska, która zarz!dza�a wy#sz! szko�a 
#e"sk!, dnia 11 grudnia 1855 roku zorgani-
zowa�a przyj cie pierwszych aspirantek. Po 
50 latach istnienia tam Stowarzyszenia liczba 

cz�onki" wynosi�a oko�o dwóch tysi cy. 
Jednak w latach 1872-1888, dobrze zapo-
wiadaj!ce si  Stowarzyszenie uleg�o kasacji, 
tak jak wi kszo$% wspólnot religijnych  
w kraju. Cz�onków Stowarzyszenia oraz 
Siostry wzywano do s!du, gdzie wypytywa-
no je o cel, zadania i zaj cia stowarzyszo-
nych. W zwi!zku z t! sytuacj! Stowarzysze-
nie uleg�o znacznemu zmniejszeniu, nie 
zosta�o jednak ca�kowicie rozwi!zane.  

W Warszawie zgod  na za�o#enie 
Stowarzyszenia wyrazi� ksi!dz arcybiskup 
Feli"ski i w sposób kanoniczny zosta�o ono 
za�o#one w 1861 roku. Ogromny wk�ad  
w jego rozwój na p�aszczy&nie Prowincji 
Warszawskiej w�o#y�a ówczesna Wizytator-
ka Ró#a Ok cka: „mimo licznych zaj��, 

które poch ania y j! jako Prze o"on! Zgro-

madzenia Sióstr Mi osierdzia Prowincji 

Warszawskiej, znalaz a jednak do#� czasu, 

by rozci!gn!� troskliw! opiek� nad nami  

i gor!co interesowa� si� nasz! spraw!. O jej 

dzia alno#ci na polu Stowarzyszenia najle-

piej za#wiadcz! dane liczbowe: zasta a 

6 grup… a pozostawi a 40.” 

Za jej kadencji po raz pierwszy za-
cz to organizowa% w Polsce Zjazdy dla 
cz�onki" Stowarzyszenia. Pierwszy z nich 
odby� si  w Warszawie w dniach 5-6 czerw-
ca 1927 roku.  

Przemawiaj!c do zebranych ks. Pa-
we� Kurtyka powiedzia�: „Nie w!tpi�, "e za 

przyk adem Prowincji Warszawskiej pójd! 

inne Prowincje, a przez podniesienie ducha, 

którego wyrazem b�dzie bezgraniczna mi o#� 

do Maryi Niepokalanej, prace Stowarzysze-

nia Dzieci Maryi cieszy� si� b�d! Jej macie-

rzy$skie serce”. 

 
s. El�bieta Kowalewska SM 

 
Ps. Materia�em &ród�owym jest rocznik Maria"ski wydawany w latach 1925-1939.  
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MODLITWA  

PSALMAMI 

 

*** 
/Zanim rozpoczniemy modlitw� krótko wprowadzamy obecnych w tematyk� Psa terza. 

Ka!dy z obecnych powinien mie" do dyspozycji Pismo #wi�te ST i NT./ 

 

Ksi�ga Psalmów to zbiór, kolekcja jedyna w swoim rodzaju. Nie mo na jej rozpatry-
wa!, analizowa! tak, jak inne ksi�gi. S"owo Bo e jest dane cz"owiekowi po to, by by"o czyta-
ne i s"uchane. W#ród licznych ksi$g istnieje ta szczególna, która powsta"a po to, aby stawa"a 
si� MODLITW� cz"owieka.  

Psa"terz zawiera 150 psalmów. Ps 1 stanowi niezwyk"e wprowadzenie do ca"o#ci. Jest 
to psalm m$dro#ciowy, który ukazuje dwie drogi  ycia. Cz"owieka szcz�#liwego, który swoje 
 ycie buduje na pos"usze%stwie PRAWU PANA oraz cz"owieka grzesznego, który zmierza ku 
zag"adzie. To, co ma prowadzi! cz"owieka przez  ycie, to Prawo Pana, pos"usze%stwo Jemu 
samemu, wierno#!. Wezwanie do wierno#ci dotyczy wszystkich momentów  ycia cz"owieka. 
Zarówno wtedy gdy prze ywa rado#!, jak i wtedy, gdy cierpi. St$d psalmy ukazuj$ bogaty 
wachlarz prze y! cz"owieka. A wszystko to prowadzi do tego, co zawiera ostatni Ps 150: do 
uwielbienia, do chwa"y Boga. Pos"usze%stwo jest warunkiem uwielbienia, tak jak te  jest 
pierwszym warunkiem wej#cia do chwa"y wiecznej (por. Mk 10,17-22). To pos"usze%stwo 
rozpoczyna si� od upodobania i rozwa ania (Ps 1,2) Prawa Pana dniem i noc$, czyli zawsze.  

Przez wieki te proste modlitwy p"yn$ce z serc Izraelitów nabra"y statusu MODLI-
TWY uniwersalnej, która mo e towarzyszy! cz"owiekowi w ka dym miejscu na ziemi,  
w ka dej jego sytuacji  yciowej.  

Kolekcja psalmów zosta a ustanowiona na wzór Pi!cioksi!gu tworzy pi!" ksi#g: 
1. Pierwsza ksi�ga zawiera 41 Psalmów (1-41). Zbiór ten to najcz�#ciej dawidowe 

b"agania indywidualne.  
2. Druga ksi�ga zawiera 31 Psalmów (42-72).W drugim zbiorze znajdziemy zarówno 

b"aganie jak i chwa"�.  
3. Trzecia ksi�ga zawiera 17 Psalmów (73-89).Zauwa a si� w nich g"ównie lamenta-

cj�, skarg�.  
4. Czwarta ksi�ga równie  zawiera 17 Psalmów (90-106). S$ w niej obecne psalmy 

chwa"y.  
5. Pi$ta ksi�ga zawiera pozosta"e 44 Psalmy (107-150). Zbiór ten to psalmy dzi�k-

czynne i pie#ni chwa"y.  
W KKK dla M"odych (473) czytamy: «Obok „Ojcze nasz”, Psalmy stanowi$ naj-

wi�ksz$ cz�#! skarbu modlitwy Ko#cio"a. Rozbrzmiewa w nich nieprzemijaj$cy hymn ku czci 
Boga».  
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Sobór Watyka�ski II nazywa Psalmy „g osem Oblubienicy (Ko!cio a) 
przemawiaj"cej do Oblubie�ca”.  

Wprowadzenie: 
Modlitwa do Ducha �wi tego:  
Ty, który jeste! sam" Prawd", Duchu #wi$ty b"d% uwielbiony.  
Duchu Prawdo Odwieczna, u!wi$& nas w prawdzie  
Daj nam ujrze& !wiat taki jakim jest. 
Daj nam  ask$ widzenia w prawdzie siebie samych.  
Daj nam pozna& jak bardzo zostali!my obdarowani. 
Przyjd% i ogarnij tych, którzy siedz" w mroku, przekonaj nas o Twej obecno!ci 
i doprowad% do spotkania z Jezusem w chwale Ojca. 
/Z modlitewnika ‘Duchu �wi ty wo!am przyjd"’/ 

 

Piosenka do Ducha �wi tego: 
Panie Jezu wierzymy, (e jeste! obecny po!ród nas;  powiedzia e! swoim uczniom,  
(e gdzie s" dwaj, albo trzej zebrani w Twoje Imi$, tam jeste! po!ród nich. Stajemy 

dzi! przed Tob" ze wszystkimi naszymi sprawami. Chcemy powiedzie& Ci o tym, co jest dla 
nas wa(ne, a co banalne; co radosne, a co trudne, czego nie rozumiemy.  

/Poczujmy si , jak Jego najbli#si przyjaciele. Pozwólmy Mu wej$% w ka#dy obszar na-

szego #ycia; zapro$my Go do naszego domu, do wszystkich pokoi, kuchni, piwnic, strychów… 

wszystkich zakamarków. 

Niech ka#dy z nas u$wiadomi sobie, co jest aktualnie dla niego najwa#niejsze, co 

dzieje si  w jego sercu, co prze#ywa… i to w ciszy swojego serca wypowie przed Jezusem./ 

 

D!U"SZA CHWILA CISZY  
Mo(e niektórym z nas trudno jest powiedzie& Jezusowi, co dzieje si$ w jego (yciu. 

Mo(e nie potrafimy znale%& s ów, aby wyrazi& stan naszego ducha. Jest w nas taki rozgar-
diasz, (e nie wiemy od czego zacz"&. 

Z pomoc" przychodz" nam Psalmy –jak  s yszeli!my –w nich znajdujemy to, co sami 
prze(ywamy, to one pouczaj" nas, jak mamy mówi& do Boga. 

/Si gnijmy teraz do Ksi gi Psalmów w naszym Pi$mie �wi tym i niech ka#dy wybierze 

sobie ten Psalm, który najlepiej odzwierciedla sytuacj  jego serca, to co czuje. Pomocny mo#e 

by% podzia! z tematyk& Psalmów, który zosta! przedstawiony na pocz&tku. Niech to poszuki-

wanie w!asnego Psalmu, w!asnej modlitwy b dzie przez nas przezywane w ciszy. Kiedy ju# 
wybierzemy dany Psalm, niech stanie si  on nasz& osobist& modlitw&./ 

D!U"SZA CHWILA CISZY 
Niech zako�czeniem naszego spotkania z Panem b$dzie g o!na modlitwa wybranym 

fragmentem naszego Psalmu. /Ka#dy z obecnych czyta na g!os wybrany werset swojego Psal-

mu, mo#na je przeplata% piosenkami./ 
Modlitwa na zako#czenie: 
Niech Twoje S owo, Chryste zamieszka w nas w obfito!ci, aby!my sk adali Tobie 

dzi$kczynienie w psalmach, hymnach i pie!niach pe nych ducha. Amen 
s. Agnieszka �liwa SM 
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K�CIK MOLA  

KSI� KOWEGO 
 

 
 
Mam  nadziej�,  e ostatnie ksi! ki bardzo si� Wam podoba"y  i przeczytali#cie je jed-

nym tchem. Czas na kolejne pozycje, które równie  s! bardzo wci!gaj!ce. Autorka Karen 
Kingsbury my#lami jest bardzo zwi!zana z  yciem poszczególnych bohaterów, a wydarzenia 
s! osadzone w rzeczywisto#ci. Czas wi�c na kolejne „prze ycia”. ZAPRASZAM ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W PEWIEN WRZE�NIOWY PORANEK  

 
Obcy ludzie o bli�niaczo podobnych twarzach: pe en  

po!wi"cenia stra#ak i zapracowany biznesmen. Oboje maja 

rodziny, ale ka#dy dba o nie wed ug w asnych pomys ów. 

Jedno spotkanie, a ile zmian wprowadzi w szar$  

codzienno!%. Tego fatalnego wtorku jeden z nich opu!ci 

Twin Towers #ywy - ale czy kiedykolwiek odnajdzie w asn$ 

drog" do domu ? 

 

CIE  WRZE�NIOWEGO PORANKA 

 

Od terrorystycznego zamachu na World Trade Center  

min" y trzy lata, ale Jamie Bryan, wdowa po stra#aku pole-

g ym podczas akcji ratowniczej, wci$# budzi si" w !rodku 

nocy z sercem przeszytym bólem, który przyniós  ów  

straszny wtorkowy poranek. Zdecydowana nada% znaczenie 

przepe niaj$cemu j$ smutkowi, ca e swe #ycie przela a  

w prac" wolontariusza w ma ej kaplicy !w. Paw a usytu-

owanej w pobli#u... Czy spotka kogo! z kim postanowi  

prze#y% reszt" #ycia ?  
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Czasami jest nam trudno zrozumie�, ze Pan Bóg dopuszcza takie do wiadczenie jak 
 mier� bliskich osób dla nas w niew!a ciwym czasie. Tragedia taka szczególnie dotyka  dzie-
ci, ale Pan Bóg ma pewne plany, które s" odpowiednie co do miejsca i czasu, trzeba tylko 
w to uwierzy� i nie pyta� : DLACZEGO ? 

     s. Magdalena Rybak SM 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mo#ecie zapyta�, po co taka tragiczna lektura i to w okresie kiedy cieszymy si$ Zmartwych-
wstaniem Chrystusa? W!a nie w obliczu zwyci$stwa Jezusa nad  mierci", historia Racheli  
i jej kolegów nabiera zupe!nie innego wymiaru...Otwiera na Nadziej$...Rachela by!a zwyk!" 
nastolatk"...%mia!a si$ i p!aka!a; z!o ci!a si$ kiedy co  nie sz!o po jej my li i z !agodno ci" 
zatrzymywa!a si$ przy tych, którzy byli odrzucani...Dotyka!o j" uczucie zazdro ci i wspania-
!omy lnie zapomina!a o swoich planach. Mia!a za sob" ma!e "wpadki" i skrywa!a w swym 
sercu cierpienie...A nade wszystko kocha!a Jezusa! Ka#dy jej dzie& by! zmaganiem si$ ze 
sob", ze z!em  wiata, ale wytrwale i wiernie kroczy!a drog" wiary.  
  
 

s. Jolanta Marek SM 

 

 

 

 

 

�ZY RACHELI 

 
 

"20 kwietnia 1999 roku w Columbine High School, 

liceum w Columbine, niedaleko Denver, w stanie 

Kolorado, w USA, dosz�o do masakry. Eric Harris 

 i Dylan Klebold, dwaj nastoletni uczniowie szko�y, 

weszli na jej teren i u ywaj!c broni palnej,  

zamordowali dwunastu rówie"ników i jednego  

nauczyciela, dwadzie"cia cztery osoby zosta�y ranne. 

Sprawcy pope�nili samobójstwo, zanim do budynku 

wkroczy�a policja. Wydarzenie to jest jednym  

z najwi#kszych masowych zabójstw na terenie  

placówek o"wiatowych USA". 
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PPPrrraaagggnnniiieeennniiieee   ccciiissszzzyyy   
 

CCCiiissszzzaaa   pppooozzzwwwaaalllaaa   nnnaaasss ���uuuccchhhiiiwwwaaa      
ttteeegggooo   tttaaajjjeeemmmnnniiiccczzzeeegggooo   ggg ���ooosssuuu,,,    

kkktttóóórrryyy   mmmóóówwwiii   www   nnnaaasss    
dddlllaaa   ppprrrzzzeeemmmiiiaaannnyyy   nnnaaassszzzeeegggooo   !!!yyyccciiiaaa...    

DDDaaaggg   HHHaaammmmmmaaarrrssskkkjjjooolllddd ,,,   

   

   

WWW   zzzaaaccciiissszzzuuu   pppooolllaaannnyyy   uuupppssstttrrrzzzooonnneeejjj    ppplllaaammmaaammmiii   
sss ���ooo"""cccaaa,,,    

ppprrrzzzeeemmmiiijjjaaajjj###    sssmmmuuutttkkkiii    iii    zzzmmmaaarrrtttwwwiiieeennniiiaaa...    
EEEwwwaaa   WWWoooyyydddyyy ��� ���ooo   

   

   

GGGóóórrryyy   iii    mmmooorrrzzzeee   www   llleeetttnnniiimmm   zzzaaaccchhhooodddzzz###cccyyymmm   
sss ���ooo"""cccuuu,,,    

nnniiieee   ppprrrzzzeeemmmaaawwwiiiaaajjj###    dddooo   nnnaaasss   llluuudddzzzkkkiiimmm      
ggg ���ooossseeemmm,,,    

aaallleee   ccciiissszzz###    iii    pppiii$$$kkknnneeemmm   nnnaaatttuuurrryyy   
rrrooozzztttaaaccczzzaaajjj###ccceeejjj    sssiii$$$    dddoookkkooo ���aaa...    

NNNiiieee   mmmaaarrrnnnuuujjjmmmyyy   tttaaakkkiiiccchhh   ccchhhwwwiii lll ,,,    
aaallleee   nnnaaapppeee ���nnniiiaaajjjmmmyyy   sssiii$$$    nnniiimmmiii    

iii    wwwrrraaacccaaajjjmmmyyy   wwwyyyccciiissszzzeeennniii ...    
MMMiiirrrooosss ���aaawwwaaa   JJJuuuccchhhnnniiikkk   

   

 

PPPooowwwiiieeetttrrrzzzeee,,,    %%%wwwiiiaaattt ���ooo,,,    ooodddpppoooccczzzyyynnneeekkk      
uuuzzzdddrrraaawwwiiiaaajjj### ,,,    

llleeeccczzz   nnnaaajjjwwwiii$$$kkkssszzzeee   uuukkkooojjjeeennniiieee    
ppp���yyynnniiieee   zzz   kkkoooccchhhaaajjj###ccceeegggooo   ssseeerrrcccaaa...   

TTThhheeeooodddooorrr    FFFooonnntttaaannneee   

   

   

WWWllleeewwwaaajjjmmmyyy   www   ssseeerrraaa   ccciiissszzz$$$    iii    ssspppoookkkóóójjj ,,,   
kkktttóóórrreee   ooofffiiiaaarrrooowwwaaa ���aaa   nnnaaammm   nnnaaatttuuurrraaa...    

MMMiiirrrooosss ���aaawwwaaa   JJJuuuccchhhnnniiikkk   

 
 
 
 

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 
   
   

PPPrrraaawwwdddzzziiiwwwyyy   wwwzzzrrrooosssttt    %%%wwwiiiaaatttaaa    
ooodddbbbyyywwwaaa   sssiii$$$    www   ccciiissszzzyyy   iii    mmmiiilllccczzzeeennniiiuuu,,,    

www   ggg ���$$$bbbiii    iii    sssaaammmoootttnnnooo%%%ccciii ...    
JJJeeerrrzzzyyy   ZZZaaawwwiiieeeyyyssskkkiii   

   
SSSzzzuuukkkaaajjj    ccciiissszzzyyy!!!    

ZZZaaaggg ���$$$bbbiiiaaajjj    sssiii$$$    www   jjjeeejjj    tttaaajjjeeemmmnnniiiccc$$$ ...    
WWW   nnniiieeejjj    zzznnnaaajjjdddzzziiieee   tttwwwooojjjeee   ssseeerrrccceee   ooodddpppooowwwiiieeedddzzziii ,,,    

kkktttóóórrryyyccchhh   rrrooozzzuuummm   zzznnnaaallleee&&&      nnniiieee   pppoootttrrraaafffiii ...    
PPPhhhiii lll    BBBooosssmmmaaannnsss   

 
 

���rrróóóddd    ooo:::    „„„PPPeeerrreee    kkkiii”””   nnnrrr   111555
Fot. Gra!yna Pluta 
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                                             W�GROWIEC 

              DZIECI MARYI DZIEL� SI  SWOJ� RADO!CI� 

 

10 lutego nasza ekipa wyruszy"a na rekolekcje, dla uczniów szkó" podstawowych,  

organizowane przez gnie#nie$skie siostry. W tym roku temat przewodni brzmia": „Moje szcz%-
&cie jest w Twoich r%kach” i chyba nie istnieje trafniejszy temat, bo by"o naprawd% weso"o. 

Ilo&ci uczestników nie przewidzieli nawet organizatorzy, bo zamiast pi%'dziesi%ciu o&miu 

zg"oszonych, przyby"y a( siedemdziesi)t dwie osoby! 

Po przybyciu i rozlokowaniu, zebrali&my si%, by nawzajem si% zapozna' i przede 

wszystkim przywita'. Grupy by"y bardzo ró(ne, wiekowo, jak i ilo&ciowo. Najmniejsza by"a 

dwuosobowa, a w)growiecka okaza"a si% najliczniejsza, bo by"o nas dwadzie&cia jeden,  

w dodatku samych dziewcz)t. 

Przez nieca"e trzy dni bawili&my si%, podzieleni na grupy tworzyli&my projekty  

(o cz"owieku szcz%&liwym, sposób na rozreklamowanie Stowarzyszenia, „Dom szcz%&cia”),  

a przede wszystkim pog"%biali&my nasz) wi%# z Bogiem i Matk) Bo(). 

Godziny szybko mija"y, wype"nione po brzegi. Jednego wieczora ogl)dali&my film, 

wi%c spa' poszli&my dopiero oko"o pó"nocy, drugiego „wyginali&my &mia"o cia"o” na zabawie 

karnawa"owej. Niektórzy przebrali si% w stroje, ale my ograniczy"y&my si% do namalowania 

kocich w)sów, serduszek i u&miechni%tych buziek na twarzach. 

*al by"o wyje(d(a', bo te trzy dni up"yn%"y zbyt szybko. W ko$cu jednak nieuchronnie 

nadszed" czas po(egnania. Obieca"y&my przyjecha' na nast%pne rekolekcje, za rok, a najstar-

sze ju( w pa#dzierniku, kiedy odb%d) si% dla gimnazjalistów i starszych. Zapraszamy do  

naszej grupy, do Dzieci Maryi, jest naprawd% wspaniale, a wyjazd na rekolekcje to bogaty  

w ró(ne prze(ycia czas. ZAPRASZAMY!           

 

                               Laura z W)growca wraz z kole(ankami 

                                        Dzieci Maryi uczestniczki rekolekcji. 

 

 
Cze&' Maryi! 

 

Czerwone &wiat"o! To w"a&nie oznacza"o dla nas chwil% zatrzymania i oderwania si% 
od wiru codziennych spraw… 

A by"y to trzydniowe rekolekcje w ciszy od 16-18 marca, w +ukowie. Naszym prze-

wodnikiem duchowym na ten czas by" ksi)dz Janusz O'wieja CM., który w bardzo dok"adny  

i przejrzysty sposób nawi)zywa" do tematu: „Niekochane uczucia”. 

Podczas  posi"ków mieli&my mo(liwo&' s"uchania czyta$ zwi)zanych z tematem,  

co szczerze mówi)c by"o dla mnie czym& nowym i pozytywnym. 

Byli&my do&' ma") grupk) licz)c) tylko osiem osób &wieckich plus trzy  

Siostry i Ksi)dz. 

W sobot% odprawili&my Drog% Krzy(ow) na zewn)trz i rozwa(ali&my M%k% Pa$sk). 

Ka(dy z nas mia" zaszczyt nie&' Krzy(… Mo(na by"o poczu' obecno&' Boga w lekkim  

i delikatnym powiewie wiatru… 
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Wieczorem w pi�tek i sobot  by!o wystawienie Naj"wi tszego Sakramentu, gdzie  

ka#dy móg! szczerze porozmawia$ z Bogiem, prosi$  Go o co", przeprasza$ oraz dzi kowa$ 

Mu… Moim zdaniem by!a to ze wszystkich najbardziej wyj�tkowa chwila. 

Nawet nie spostrzegli"my si , kiedy zasta!a nas ju# niedziela, co oznacza!o  

w pewnym sensie koniec. Mówi , w pewnym sensie, poniewa# rekolekcje nie ko%cz� si  wraz 

 z rozes!aniem, lecz s� w nas ca!y czas. 

Tak naprawd , to musia!abym si  dobrze podszkoli$ z literatury pi knej, by opisa$ 

s!owami ten wyj�tkowy dla nas czas, ale raczej i toby nie wystarczy!o. To wszystko jest  

najlepszym dowodem na to, jak Bóg potrafi zaskakiwa$ i obdarza$ nas Swoim pi knem daj�c 

nam ró#ne prezenty, w tym przypadku w postaci tych trzech dni… 

       Magdalena Matejuk 

 

 

Cze"$ Maryi! 

 

„Jestem odpowiedzialny za… siebie i innych, za wspólnot� Ko cio!a i Stowarzysze-

nia” -  pod takim has!em odby!a si  kolejna seria kursorekolekcji w Warszawie, na Tamce.  

W dniach od 24-26 lutego 2012 roku znowu przywita!y nas go"cinne progi Sióstr  

Mi!osierdzia. Tym razem do Warszawy przyby! z Sopotu ks. &ukasz Pato% CM, który zechcia! 

nam przybli#y$, ukaza$ i u"wiadomi$ czym tak naprawd  jest odpowiedzialno"$. Natomiast  

z drugiego kra%ca  Polski, czyli z Krakowa do!�czyli do nas nasi misjonarscy klerycy: Jakub 

Hiler i Mateusz Lechowski, którym  dzi kujemy za obecno"$ i bycie z nami, szczególnie  

podczas prac w grupach. 

 Kursorekolekcje rozpocz !y si  w wyj�tkowym czasie, tu# po 'rodzie Popielcowej, 

wi c tym bardziej ka#dy z nas robi! wszystko, aby prze#y$ je mo#liwe jak najlepiej.  Codzienna 

Eucharystia, Droga Krzy#owa,  konferencje, sakrament pokuty, adoracja Krzy#a i praca  

w grupach tworzy!y ca!okszta!t tego szczególnego czasu. 

Wi cej dowiecie si  czytaj�c to, co napisali"my na zako%czenie: 

„Te kursorekolecje by!y dla mnie wielkim umocnieniem. Wiele da!y mi konferencje 

ks. &ukasza i praca w grupach. Wiem, #e bycie odpowiedzialnym jest bardzo trudne, ale b d  

si  stara$ by$ takim cz!owiekiem”. Kto" inny napisa!: „Bardzo podoba!y mi si  konferencje 

poniewa# otworzy!y mi jeszcze bardziej oczy na moj� odpowiedzialno"$. Bardzo jestem zado-

wolona z tego, #e te rekolekcje by!y na pocz�tku Wielkiego Postu, bardziej przygotowa!am si  

do prze#ycia tego czasu”. Natomiast Olga z &om#y napisa!a: „Na tych rekolekcjach najbar-

dziej podoba!a mi si  wyj�tkowa adoracja Krzy#a. 'wietnym pomys!em by!y fioletowe  

wst�#eczki, które b d� przypomina$ nam o Wielkim Po"cie i umartwieniu oraz pi kna deko-

racja. By!a bardzo oryginalna praca w grupach i scenki, które pokaza!y przejawy odpowie-

dzialno"ci we wspó!czesnym "wiecie. Jedyn� wad� by!o to, #e trwa!y za krótko. 

(yczymy sobie, by te rekolekcje mia!y dalekosi #ny wymiar i pomaga!y ka#demu z nas 

by$ cz!owiekiem odpowiedzialnym… Pozdrawiamy i dzi kujemy ks.  &ukaszowi, klerykom  

i Siostrom… 

Uczestnicy kursorekolekcji w Warszawie 

Cze"$ Maryi! 
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„Spotkali�my Jezusa … w starszych i chorych” 

 

11 luty, jak wiemy, to rocznica objawie  naszej Matki Niepokalanej w Lourdes,                 

a od 1992 roku równie! #wiatowy Dzie  Chorego ustanowiony przez b$. Jana Paw$a II.  

Postanowili�my na t% okazj% przygotowa& niespodziank% dla podopiecznych w O�rodku Opie-

ku czym na terenie naszej parafii. Zabrali�my si% z rado�ci' do pracy ju! dwa dni wcze�niej, 

!eby zrobi& co� s$odkiego do kawy. Nie chwal'c si%, trzeba przyzna&, !e wysz$y …paluszki 

liza&! Nast%pnego dnia obejrzeli�my prezentacj% pt. „Testament �w. Bernadety Soubirous”, 

omówili�my z Siostr' jak ma wygl'da& nasza wizyta w�ród chorych, tak, jak uczy$ na�lado-

wa& Jezusa �w. Wincenty a Paulo; pomaga& potrzebuj'cym tak co do cia$a, jak i co do duszy. 

Zaplanowali�my �piew, modlitw%, zabaw% przy skocznej muzyce, no i na koniec ciasteczka. 

Trzeba by$o przygotowa& jakie� $adne opakowania do nich, wi%c wzi%li�my si% do dekorowa-

nia wcze�niej zrobionych pude$ek. W sobot% wczesnym przedpo$udniem pojawili�my si% zwar-

t' za$og'(co prawda w pomniejszonym sk$adzie, bo to czas ferii) w O�rodku. Jak zawsze, 

chorzy i Panie opiekunki przyj%li nas bardzo serdecznie i ciep$o. Tym razem by$o jeszcze  

cieplej, bo po cz%�ci „co do duszy” , by$a cz%�& na rozruszanie cia$a. Wszyscy anga!owali si% 

ch%tnie, co by$o wida& po rozweselonych twarzach. Troch% zasapani tymi szale stwami prze-

szli�my do nast%pnego punktu – pogaw%dki przy kawie,( dla nas oczywi�cie przy herbacie) 

 i s$odkich przek'skach. Odwiedzili�my równie! chorych na salach, którzy nie mogli by& na 

�wietlicy. Trudno nam by$o wyj�&, tak si% rozgadali�my, a przecie! obiad tu!, tu!.   

Po!egnali�my si% do nast%pnego zobaczenia, ubogaceni dobroci' mieszka ców tego Domu  

i tych, którzy tam pracuj'.   

 

   Dzieci i M$odzie! Maryjna z Tczewa; 

Justyna, Nicole, Monika, Kamila, Karolina i Szymon                                                                    
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W restauracji rodzina posila si�  

promocyjnym obiadem. Zostaje sporo 

resztek i ojciec prosi kelnera:  

- Czy mo e pan nam zapakowa!  

te resztki? Wzi�liby"my dla pieska. 

- Hurrra! - krzycz# dzieci.  

B�dziemy mie! pieska! 

 

Chc� rozmawia! z dyrektorem! 

- Dyrektora nie ma. 

- Przecie  przed chwil# widzia$em go  

w oknie? 

- Dyrektor te  pana widzia$. 

 

Nauczycielka pyta si� Jasia  

na lekcji polskiego 

-Jasiu, je"li powiem,  

 e„Ja wychodz� za m# '',  

to jaki to b�dzie czas? 

-Najwy szy-odpowiada ch$opiec. 

 

 
Rozmawiaj# dwie blondynki,  

jedna mówi do drugiej: 

- Wiem ju  tyle o zwierz�tach,  

 e mog$abym zosta! weteranem! 

Na to druga: 

- Chyba wegetarianinem. 

- Ale Ty jeste" m#dra! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Dlaczego blondynka chodzi na kolanach  

w sklepie?  

Bo szuka niskich cen! 
 

 
Wiesz dlaczego blondynki  

jedz# ziemi�?  

Bo grunt to zdrowie! 

 

 
Siedmioletni ch$opczyk wraca  

ze szko$y.  

Podje d a samochód. Kierowca opuszcza 

szyb� i mówi:  

- Wsiadaj do "rodka, dam Ci 10 z$ i lizaka.  

Ch$opczyk nie reaguje  

i przyspiesza kroku.  

Samochód powoli toczy si� za nim.  

Znowu si� zatrzymuje:  

- No wsiadaj, dam Ci 20 z$,  

lizaka i chipsy.  

Ch$opczyk ponownie kr�ci g$ow#  

i przyspiesza kroku.  

Samochód powoli jedzie za nim:  

- No nie b#d% taki! Moja ostatnia  

oferta: 50 z$, chipsy i cola.  

- Oj, odczep si� tato. Skoro kupi$e"  

matiza, to naucz si� z tym  y! 
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