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26.03 – Zwiastowanie 
Pa skie 

1.04 – Niedziela Palmowa 

5.04, 6.04, 7.04 – Triduum Paschalne 
8.04 – ZMARTWYCH- 

WSTANIE  
PA SKIE 

9.04-Poniedzia ek Wielkanocny 

8.03- Dzie  Kobiet 

21.03- Pierwszy Dzie  Wiosny 

15.04 – Niedz.  Mi o-
sierdzia Bo ego 
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Cze  Maryi! 
 
 

Ks. Jacek Kuziel CM  
Dyrektor JMV w Polsce 

 

 
itajcie Kochani  
 
Przed nami wiosenne miesi ce 

naznaczone g bok  refleksj  Wielkiego 
Postu i ogromn  rado ci  wynikaj c  ze 
Zmartwychwstania Jezusa. Bardzo ser-
decznie zapraszam do w a ciwego prze-
ywania tego czasu. Niech 
M odzie y Maryjnej nie 
zabraknie na nabo e stwach 
wielkopostnych. Chciejmy 
pobo nie i gorliwie uczest-
niczy  w Drodze Krzy owej, 
w Gorzkich alach, w reko-
lekcjach wielkopostnych.  

Czasami od m odych 
ludzi s ysz : co Pan Bóg 
mo e mi da ? Wystarczy 
wspomnie  5 rozdzia  listu 
do Galatów: Owocem za  
ducha jest: mi o , rado , 
pokój, cierpliwo , uprzejmo , dobro , 
wierno , agodno , opanowanie. 

Owocem aski u wi caj cej, 
owocem przyja ni z Panem Jezusem jest 
mi o  rado  itd. Nie ma takiego sklepu 
czy galerii handlowej gdzie mog  kupi  
troch  rado ci, mi o ci. I nie jest te  tak, 
e to sam cz owiek zapewnia sobie albo  

rozwija w sobie takie warto ci. Cho by 
nie wiem jak si  cz owiek stara  nie wy-

tworzy w sobie mi o ci, rado ci itd. To s  
DARY, to s  ASKI, którymi obdarowu-
je nas Pan Bóg. Zatem wykorzystajmy 
ten czas w a ciwie i m drze. 

Ten rok dla nas jest szczególny. 
Podczas ostatniego spotkania zarz du 
JMV u wiadomili my sobie (dzi ki 

Ma kowi wiceprzewodni-
cz cemu ),  e  w  tym  
roku mija 160 lat obecno-
ci M odzie y Maryjnej 

w Polsce. My l , e jest to 
wspania a okazja, aby po-
patrze  na histori  obecno-
ci JMV w Polsce. Zach -

cam do przygotowania 
specjalnych nabo e stw 
dzi kczynnych, przedsta-
wie , scenek okoliczno-
ciowych. To b dzie te  

wy mienita okazja do pro- 
mocji naszego stowarzyszenia w szko-
ach, parafiach, na studiach, a tak e dobra 

okazja do tego, eby troch  poszpera  
w historii o obecno ci Dzieci Maryi 
w Polsce i przybli y  j  sobie. Przygoto-
wujemy z Zarz dem specjalne spotkanie 
dla opiekunów duchowych w drugiej 
po owie roku. 

W
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Planowali my w pierwszej po o-
wie roku zorganizowa  spotkanie m o-
dzie y JMV z kilku krajów europejskich. 
Niestety nawa  pracy 
zwi zany z nowymi statu-
tami krajowymi naszego 
stowarzyszenia uniemo -
liwi  nam to. Pomys u 
jednak nie odk adamy na 
d ugo. B dziemy si  sta-
ra , aby ugo ci  naszych 
s siadów w Polsce, aby 
pokaza  im jak yjemy. 
Pokaza  im nasze wi te 
miejsca, ale przede 
wszystkim, aby si  z nimi 
spotka , pozna  i zaprzy-
ja ni . 

ycz  wszystkim cz onkom 
opiekunom i sympatykom JMV, aby 
pi knie prze yli ten czas najpierw przy-

gotowania duszy w Wielkim 
po cie, a potem radosnego 
wi towania najwa niejszego 

wydarzenia naszej wiary. 
Niech na tych dro-

gach naszego osobistego 
nawrócenia towarzyszy nam 
i wspiera nas Matka Niepo-
kalana. B ogos awionych, 
rodzinnych, pe nych pokoju 
i mi o ci wi t Wielkanoc-
nych ycz  Wam wszystkim. 

 
Z modlitw  i chrze cija skim 

pozdrowieniem. 

 

 
 

dokona  czego   
 

 
 

 
 

List do Galatów 5,16-26 
 
16 Oto, czego ucz : post pujcie wed ug ducha, a nie spe nicie po dania cia a. 17 Cia-

o bowiem do czego innego d y ni  duch, a duch do czego innego ni  cia o, i st d nie ma 
mi dzy nimi zgody, tak e nie czynicie tego, co chcecie. 18 Je li jednak pozwolicie si  prowa-
dzi  duchowi, nie znajdziecie si  w niewoli Prawa. 19 Jest za  rzecz  wiadom , jakie uczynki 
rodz  si  z cia a: nierz d, nieczysto , wyuzdanie, 20 uprawianie ba wochwalstwa, czary, nie-
nawi , spór, zawi , wzburzenie, niew a ciwa pogo  za zaszczytami, niezgoda, roz amy, 
  21 zazdro , pija stwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to ju  zapo-
wiedzia em: ci, którzy si  takich rzeczy dopuszczaj , królestwa Bo ego nie odziedzicz  
. 22 Owocem za  ducha jest: mi o , rado , pokój, cierpliwo , uprzejmo , dobro , wierno ,   
23 agodno , opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa. 24 A ci, którzy nale  do 
Chrystusa Jezusa, ukrzy owali cia o swoje z jego nami tno ciami i po daniami. 25 Maj c 
ycie od Ducha, do Ducha si  te  stosujmy. 26 Nie szukajmy pró nej chwa y, jedni drugich 

dra ni c i wzajemnie sobie zazdroszcz c. 
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DAJ  
TROCH   

 
*** 

 
aj troch !” to  temat  samo-
finansuj cej kampanii, któr  
Rada Mi dzynarodowa 
promuje jako rezultat linii 

dzia ania, wypracowanych  podczas 
Trzeciego Konwentu Generalnego. 
Obecnie odnowa Stowarzyszenia Mi -
dzynarodowego zale y od hojno ci  Rad 
Generalnych  Zgromadzenia Misji  
i Sióstr Mi osierdzia. Kampania ma na 
celu zmian  tej sytuacji  tak, aby Stowa-
rzyszenie mog o samo finansowa  wszel-
kie akcje. Propozycj  jest zebranie 
ogromnej sumy pieni dzy, eby mo na 
wspomaga   Stowarzyszenie Wincenty -
skiej M odzie y Maryjnej w ci gu na-
st pnych dwudziestu pi ciu lat. To am-
bitny program, dlatego potrzebuje wspó -
pracy ka dego z was. Rada wierzy, e 
teraz jest czas, aby podj  ten wa ny 
krok, zostawi  nasz ma y zamkni ty 
wiat i otworzy  si  na nowe horyzonty. 

Logo kampanii przedstawia du y wy-
krzyknik.  Wyra a on dynamizm, auto-
nomi , entuzjazm.  Kolory s  wietliste 
i mocne i pokazuj  m odzie cz  si  na-
szego Stowarzyszenia. Jest te  motto 
i monogram JMV oraz pi  gwiazd, 
które prezentuj  ró ne kontynenty.  
 
 

MISSION  
BOX  
EXPERIENCE 

Zastanawia e  si  kiedy  jak to 
jest spa  pod go ym niebem w kartono-
wym pudle? Noc mo e by  gor ca  
i duszna  albo zimna i deszczowa. Zie-
mia pod tob  mo e by  wilgotna  
i ch odna, ale na pewno b dzie twarda  
i niewygodna. Torba wype niona rze-
czami osobistymi mo e s u y  za po-
duszk , na której po o ysz swoj  g ow . 
Dwudziestu o miu cz onków Stowarzy-
szenia Wincenty skiej M odzie y Ma-
ryjnej sp dzi o w pa dzierniku noc  
w kartonowych pud ach, aby zebra  
pieni dze dla bezdomnych i innych ludzi 
w potrzebie.  M odzie  bior ca udzia   
w do wiadczeniu ebra a o datki i sama 
szuka a pude  do spania. Zebrane pie-
ni dze zosta y przeznaczone na kupno 
okien w domu  dla miejscowych kobiet 
potrzebuj cych pomocy. B d  tak e 
przekazane na zakup samochodu po-
trzebnego pewnej  osobie, aby mog a 
doje d a  do pracy. To, co pozostanie 
b dzie wykorzystane przez JMV na 
pomoc dla ubogich. „ To enuj ce i nie-
przyjemne ebra  o pieni dze. To spra-
wia, e zdajesz sobie spraw , e nigdy 
nie  chcia by  tego  robi ,  nawet  eby  

„D
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Czasami  
przechodzimy 

 nasze ycie nie  
zauwa aj cych  
tych, którym  
powinni my  
s u y . 

prze y ”- mówi jeden z uczestników 
akcji.  ebranie i spanie w kartonie ca  
noc pod go ym niebem, pomog o im 
nabra  wi cej zrozumienia dla tych, 
których los potraktowa  gorzej.  

w. Wincenty da  przyk ad wyci gania 
r k do innych z mi o ci  i wspó czu-
ciem. To do wiadczenie pokaza o jak to 
jest by  po tej drugiej stro-
nie. „To pomog o nam zo-
baczy  tych, którzy wokó  
nas potrzebuj  pomocy. 
Czasami przechodzimy na-
sze ycie nie zauwa aj cych 
tych, którym powinni my 
s u y .”  JMV  w  USA  ma  
program dla m odzie y zo-
gniskowanej wokó  s u by 
ubogim. Oferuje on ró ne 
misje w ci gu roku, aby 
wszystkie grupy mog y w 
nich uczestniczy  razem. 
Dwudziestu o miu m odych, którzy brali 
udzia  w tej misji pochodzi oz Ste. Ge-
nevieve, Perry i Cape County. Druga 
grupa by a z Bloomongton i Ilinois. 
Zebrali w sumie ponad 8 tysi cy dola-
rów dla ubogich.  

 
A co dzia o si  na wiecie? 

Ojciec Generalny zatwierdzi  
Statuty dla JMV w Nikaragui i Chile. 

W listopadzie Ghislain Atme-
zing- Radna Generalna i ks. Pavel Noga-
vice- dyrektor, wzi li udzia  w Kongre-
sie w Watykanie. Temat spotkania to 
„Ojciec wi ty a Europejski Wolontariat 
Katolicki”.  

W grudniu reprezentanci Sekretariatu 
Generalnego JMV w Hiszpanii spotkali 
si , aby omówi  kampani  samofinansu-
j c  Stowarzyszenie. 

Wolontariusze przy Sekretaria-
cie Mi dzynarodowym wzi li udzia   
w Misjonarskim Kursie Formacyjnym 
dla JMV w Hiszpanii na rok 2011-2012. 

Stowarzyszenie wita nowego 
wolontariusza z Kamerunu, 
Fouda Abouna, który b dzie 
koordynowa  prace francusko-
j zycznych cz onków JMV. 
Przyby  do Madrytu w listo-
padzie. 

Sekretariat zaprasza 
wszystkich m odych do zosta-
nia wolontariuszami w Ma-
drycie. Potrzebna jest bieg a 
znajomo  j zyka angielskie-
go i mo na zg osi  si  tutaj: 
paulusjmv@gmail.com 

Radni Generalni odwiedzili gru-
py w Brazylii, Meksyku, Nikaragui, 
Salwadorze i Gwatemali.  

Po raz pierwszy odby o si   
w Kijowie spotkanie reprezentantów 
grup z Ukrainy i Bia orusi, aby omówi  
plan dzia ania na najbli szy rok.  

Trzy grupy z Chorwacji odby y 
trzymiesi czn  formacj  w S owenii. Ma 
to je umocni  i pozwoli  im wzrasta . 

W Wietnamie wi towano pi t-
nast  rocznic  powstania JMV. 

JMV w Ugandzie zorganizowa o 
tygodniowy kurs pieczenia. 

 
 

s. Olga Puchrowicz SM
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wirkowe przygody 
 

Pycha i pokora 

 
*** 

 
To by o najzwyklejsze ptasie jajo. Nie wyró nia o si  spo ród innych prak-

tycznie niczym. Ani wielko ci , ani kszta tem, czy szczególn  barw . Rodzice, 
para wróbli opiekowali si  male stwem od samego pocz tku, czuwaj c, by jeszcze 
nie wyklutemu male stwu nigdy nie zabrak o rodzinnego ciep a i mi o ci. Ogrzewali 
swoje jajko niemal nieustannie. Zazwyczaj robi a to mama wróblowa, ale i o tacie 
wróblu trzeba powiedzie , e dzielnie wspiera  swoj  ma onk . Nie by o to ich 
pierwsze jajo wi c dobrze wiedzieli, ile trzeba w o y  troski w to, by maluchowi 
niczego nie zabrak o. Po wykluciu, zgodnie z wielowiekow  tradycj  rodzinn , mal-
ca nazwano wirek. Rós  jak na dro d ach i by  nadzwyczaj ciekawskim wróblem. 
Bardzo szybko nauczy  si  lata . Nie by o dnia, eby siedzia  spokojnie w gniazd-
ku. Ci gle z niego wylatywa  by zobaczy  czy przypadkiem w okolicy nie dzieje si  
co  ciekawego.  Poznawa  coraz  wi cej  ptaków  i  innych  zwierz t  le nych.  Coraz  
dalej te  zapuszcza  si  w swoich wyprawach, a potem o wszystkim opowiada  
swoim rodzicom. Zawsze z zapartym tchem i zadaj c mnóstwo pyta , na które ze 
spokojem odpowiada  zazwyczaj m dry tata.  

Pewnego dnia, swoim zwyczajem wirek skoro wit wylecia  poznawa  
wiat. Min  znajomy las i k , na której zazwyczaj wiele si  dzia o. Tego poran-

ka, by o jednak inaczej, wsz dzie cisza i spokój. 
– Nic ciekawego – pomy la  wirek i polecia  dalej. Po jakim  czasie dotar  

do jednego z gospodarstw, o którym czasem opowiada  tata. Przycupn  na jednej 
z ga zi rosn cej tam jab oni i zacz  obserwowa  otoczenie, które dla niego by o 
czym  ca kowicie nowym. Widzia  kury, które zaj te poszukiwaniami robaków nie-
ustannie o czym  rozprawia y. Kaczki, które swoim zwyczajem bra y porann  k -
piel w podwórkowej ka u y. Psa, który w a nie wyszed  z budy i wykonywa  wicze-
nia rozci gaj ce. Kota, który jeszcze nie mia  zamiaru wstawa , tylko rozejrza  
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si  woko o, ziewn , skuli  si  w k bek i znowu zasn . Ale najbardziej zaintrygo-
wa a go pewna klatka, w której to zobaczy  dwa przepi kne, o wiele wi ksze od 
niego ptaki. Nigdy wcze niej takich nie wiedzia . 

 - Czy bym dokona  jakiego  wspania ego odkrycia? – pomy la . – Musz  si  
im lepiej przyjrze .  

Podfrun  bli ej, ale tak by nadal by  niezauwa onym. Jeden z nich pod-
niós  si , zrobi  kilka majestatycznych kroków, po czym wyda  z siebie przera liwy 
g os,  jakby  chcia  zakomunikowa  ca emu  wiatu,  e  ju  wsta .  I  nagle  sta a  si  
rzecz niesamowita. wirek z wra enia o ma o nie spad  z ga zi. Ptak uniós  w gór  
swój  niezwykle  d ugi  ogon,  rozk adaj c  go  niczym  wspania y  wachlarz.  Kolorowe  
pióra, w porannym s o cu l ni y cudownie, wszystkimi kolorami t czy. wirek by  
jak zahipnotyzowany. Nie móg  oderwa  oczu od tego osza amiaj cego widoku. Po 
chwili jednak postanowi  si  ujawni  i zapyta  jak nazywaj  si  te niezwyk e stwo-
rzenia. Ale szybko zrezygnowa  z tego pomys u. 

-  Bo  niby  czemu  
tak pi kne ptaki mia y by 
zwraca  uwag  na takiego 
szarego i ma ego wróbla 
jak ja – pomy la  i zosta  
na swoim miejscu. Zafa-
scynowany, z ukrycia 
przygl da  si  ka demu 
szczegó owi. W pewnym 
momencie spostrzeg , e 
te dwa ptaki, mimo, e 
wygl daj  niemal iden-
tycznie, to ca kiem ina-
czej si  zachowuj . Jeden 

z  nich  z  dum ,  majestatycznie  przechadza  si  po  
klatce prezentuj c ca emu wiatu swoje osza amiaj -
ce pióra. Drugi natomiast, zawsze gdy tylko rozwija  
ów wspania y wachlarz swoich piór, sk ania  g ow   
i  przymyka  na  chwil  oczy.  wirek  nie  wytrzyma !  
Podlecia  bli ej i zapyta , dlaczego nie prezentuje 
swojego  ogona  z  tak  dum  jak  jego  towarzysz?  

      Rys. Krystyna Bakalarz 
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Ptak, zaskoczony nieco tak odwa nym i niespodziewanym pytaniem, po chwili na-
mys u odpowiedzia :  

- Bo widzisz, mój brat uwa a, e gdy tylko roz o y swój ogon to s o ce za-
czyna pi kniej wieci  bo odbija si  w nim krasa jego pierzastego wachlarza. Ja 
natomiast wiem, e jest na odwrót. Gdy s o ce zaczyna wieci  to mój ogon odbi-
ja jego wiat o i staje si  pi kniejszy. Ka dy z nas, mój ma y wróbelku w blasku 
s o ca staje si  pi kniejszy. Dlatego schylam g ow  przed s o cem, które na mnie 
wieci i dzi kuj  mu, e mog  y  i chodzi  w jego blasku.  

Po powrocie do domu wirek opowiedzia  wszystko co widzia  i s ysza  swo-
im rodzicom. Tata wyt umaczy  mu, e ptaki, które widzia  to pawie. Rzeczywi cie 
jedne z najpi kniejszych ptaków na ziemi. 

- W naszej okolicy z pewno ci  nikt im nie dorównuje pi kno ci  – powie-
dzia  tata wróbelka. – Dlatego niektóre mog  popa  w pych .  

– A co to jest pycha? –  wtr ci  wirek.  –  Pycha,  mój  kochany  to  co  co  
sprawia, e uwa amy si  za najlepszych, najpi kniejszych, najzdolniejszych. Jed-
nocze nie nas za lepia, sprawia e poza sob  nic nie widzimy. Pycha jest bardzo 
niebezpieczna. Kiedy  zna em pewnego pawia, który wszystkimi gardzi  i uwa a  
si  za najpi kniejsze i najm drzejsze stworzenie. Pewnego razu gdy na podwórko 
wpad  lis,  wszyscy zacz li  krzycze  i  ucieka .  Tylko dumny i  pyszny paw by  tak 
zaj ty samym sob  i pokazywaniem swoich piór, e nic nie us ysza  i nie zauwa y  
zbli aj cego si  niebezpiecze stwa. Lis niewiele si  zastanawiaj c chwyci  pawia, 
udusi  i uciek  ze zdobycz , zadowolony, e posz o mu tak atwo. Pewno nigdy by do 
tego nie dosz o, gdyby ów paw mia  w sobie, cho  troch  pokorny. 

 – Pokorny? To znaczy jaki, tato? – zapyta  wirek.  
– To znaczy taki, który si  nie wywy sza, nawet wtedy gdy jest najpi k-

niejszym i najm drzejszym stworzeniem. Dzi ki pokorze widzimy wi cej i praw-
dziwiej. Wiemy, na przyk ad, e nie my o wiecamy s o ce, ale ono nas. Dzi ki niej 
stajemy si  pi kniejsi, m drzejsi i lubiani. Bo ona upi ksza od wewn trz.  

Id c spa  wirek my la  o tym co widzia  i czego dowiedzia  si  od taty. – 
Od dzi  b d  pokorny! – postanowi  i zasn .  

 
Ks. Marcin Wróbel 
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Kasia mia a na zadanie domowe z religii u o y  z rozsypanki wyrazowej 

 nazwy poszczególnych stacji Drogi Krzy owej. Pomó  doko czy  jej prac . Pokolo-

ruj wyrazy pasuj ce do jednej stacji takim samym kolorem. Nast pnie zapisz stacje  

Drogi Krzy owej w odpowiednim miejscu.  

Nie zapomnij o tym nabo e stwie w czasie Wielkiego Postu! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

z o ony 

umiera 

upada na mier  

bierze 

Pierwszy 

skazany 

Szymon 

Weronika 

spotyka 

pociesza 

przybity z szat 

w ramiona 

krzy  

zdj ty 

p acz ce 

z krzy a nie  na krzy u po raz 

po raz 

wi ta 

Matki drugi upada ociera do krzy a 

swoj  

twarz trzeci i z o ony Cyrenejczyk niewiasty 

obna ony 

do grobu 

pomaga Matk  na swoje upadek ramiona 

krzy  
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1. Pan Jezus ....................................................................................................... 

2. Pan Jezus .......................................................................................................  

3. ........................................................................................................................ 

4. Pan Jezus ....................................................................................................... 

5. ....................................................................................................... Jezusowi. 

6. ....................................................................................................... Jezusowi. 

7. Pan Jezus ....................................................................................................... 

8. Pan Jezus ....................................................................................................... 

9. Pan Jezus ....................................................................................................... 

10. Pan Jezus ....................................................................................................... 

11. Pan Jezus ....................................................................................................... 

12. Pan Jezus ....................................................................................................... 

13. Pan Jezus ....................................................................................................... 

14. Pan Jezus ...................................................................................................... 

Barbara Zo
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Warto czyni  dobro,  
gdy  nie ma  

innej  
drogi szcz cia... 

 

Dobro prowadzi  
do nieba 

 

 
 

  
 

szystko cokolwiek czyni-
my dobrego, to jak dywan 
po którym kroczymy do 

nieba. Rzadko zastanawiamy si  nad 
tym, e nasz  drog  do nieba wyznacza 
czynione dobro. Warto u wiadomi  
sobie wag  ka dego naszego czynu. Ma 
ono bowiem znaczenie nie dla ziemskie-
go ycia lecz dla ycia wiecznego. Czy-
ni c dobro wydobywamy z siebie to co 
jest w nas najcenniejsze, 
najlepsze-mi o . Tylko 
mi o  jest motywem, dla 
którego podejmujemy uczy-
ni  cos dobrego, czyli to co 
ma warto  nadprzyrodzon . 
Czasami kto  mo e zrobi  
co  obiektywnie dobrego, 
ale z pobudek egoistycz-
nych. Wtedy jednak nie ma to warto ci 
przed Bogiem. Wa na jest intencja 
z jak  podejmujemy nasze dzia anie. 
Jedyn  intencj , która nadaje sens na-
szym intencjom jest mi o  i taki w a-
nie dobry czyn prowadzi nas do nieba. 

Ka dy z tych dobrych czynów umacnia 
nas na w a ciwej drodze, dodaje skrzy-
de , gdy spotykamy trudno ci i leczy 
rany... B d my zatem wielkoduszni 

w czynieniu dobra! Gdy  w taki sposób 
b dziemy st pa  po drodze prowadz cej 
do nieba, gdzie ju  na wieki zanurzymy 
si  w najwy szym Dobru, którym jest 
Bóg.   
 Jaka jest moja droga ycia?? 
któr dy id  ka dego dnia?? czy wybie-
ram czyny, które podpowiada mi mi-
o ?? Warto pomy le  nad tymi pyta-

niami. Warto spojrze  przed siebie bo 
z Bo ej Opatrzno ci ma-
my dzisiaj kolejny dzie  
ycia, aby drog  dobra 

przybli a  si  do ludzi, 
nieba, do Boga. Warto 
czyni  dobro, gdy  nie ma 

innej drogi szcz cia... 
   

 Drog  czynienia 
dobra sz a Maryja. Pobieg a do El biety, 
aby zanie  Jej Jezusa, dzieli  z ni  ma-
cierzy skie troski wesprze  w zwyk ej 
szarej codzienno ci. Wra liwym sercem 
zauwa y a k opot m odych ma onków 
w Kanie Galilejskiej i przyczyni a si  do 
uczynionego przez Jezusa cudu prze-
miany wody w wino. Ile  razy spieszy 
nam z pomoc  dzisiaj w naszych stra-
pieniach i k opotach. Nazywamy Maryj  

 W
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Królow  nie dlatego, e ma 
w adz  rz dzenia, ale dlatego, e s u y. 
Jest Królow  mi o ci, która prowadzi a 
J  do nieba.   
  "Jedynie mi o  mo e wznie  
cz owieka ponad jego mierteln  kondy-
cj ; jest wys annikiem Boga, iskierk  
wieczno ci" (Raould Follereau). 
     
 

I na koniec tej refleksji dedykuj  
Wam kochani pewien tekst, a raczej 
modlitw : 

 
 Wierz , tak, wierz , e pewnego dnia, 

 a b dzie to Twój dzie , mój Bo e,  
pójd  ku Tobie, nios c w r kach wszyst-

kie moje zy i to serce tak  
dziwne, które Ty mi da e ,  

serce wielkie dla nas, bo ca e dla Ciebie. 

Przyjd  pewnego dnia, a Ty odczytasz 
na mojej twarzy wszystkie smutki, 

wszystkie walki, wszystkie upadki na 
drogach wolno ci.  

Ty znasz, o Panie, ka dy mój grzech. 
Ale i to wiem, mój Bo e, e grzech przed 

tob  nie jest straszny,  
bo Ty go odpuszczasz.  

Przed lud mi jest si  poni onym,  
ale przed Tob  jest rzecz  przedziwn  

by  tak biednym, bo si  jest kochanym... 
Pewnego dnia,  

a b dzie to Twój dzie , mój Bo e,  
przyjd  do Ciebie 

 i w prawdziwym wybuchu  
mego zmartwychwstania dowiem si  
wreszcie, e czu a mi o  to Ty, e  

moja prawdziwa wolno  to tak e Ty. 
Przyjd  do Ciebie Bo e 

 i uka esz mi swoje Oblicze. 
Przyjd  do Ciebie z moim  

najbardziej szalonym marzeniem: 
 eby Ci przynie  wiat  

w moich ramionach.  
Przyjd  do Ciebie  

i wykrzycz  Ci pe nym g osem ca  
prawd  o yciu na ziemi. 

B d  krzycza  krzykiem z g bi  
wieków "Ojcze stara em si  by  

 cz owiekiem  
a jestem Twym dzieckiem!"  

 
 (JmacQues LeclercQ). 

                                                          
    

 
s. Anna elnio
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Zwiastowanie –  
b ogos awie stwo  

Maryi 
 *** 

 
 

atrz c na scen  Zwiastowania  
( k 1, 26 -38 ) najcz ciej podkre-
lamy wierno  Maryi, jej po-

s uszne „FIAT”, które zmieni o oblicze 
ziemi. Z ca  pewno ci  to bardzo wa ny 
aspekt tego wydarzenia, bowiem po ród 
wielu pi trz cych si  w Niej pyta , po-
dejmuje decyzj , aby rozpocz  t  zupe -
nie nieprzewidywaln  podró  z BO-
GIEM..” Niech mi si  stanie wed ug 
s owa Twego”. 

   Chcia abym jednak, aby ten 
temat podj  skupiaj c si  na s owach 
Anio a Gabriela: „B ogos awiona jeste  
mi dzy niewiastami”. Dotykamy tu tema-
tu b ogos awie stwa, które jest inicjaty-
w  Boga. ,,B ogos awie stwo Pana jest 
bogactwem, w asny trud niczego nie 
doda” (Prz 10, 22); ,,Z b ogos awie -
stwem Pana dotar em, i jak ten, co zbiera 
winogrona, nape ni em t ocznie”  
(Syr 33, 17). Z tych oto s ów Pismo 

wi tego jasno wynika, i  warto zabie-
ga  o Bo e b ogos awie stwo, gdy  po-
siadanie go wi e si  z szcz ciem  
i powodzeniem. A jak by o w yciu Ma-

ryi? Co oznacza y wypowiedziane nad 
ni  s owa? Czy mo e oznacza o to, e 
uniknie cierpienia i trudu zmagania si  z 
problemami codziennego ycia? 

    ledz c ycie Maryi, (o której 
niewiele S owo Bo e mówi), tak nie by-
o.. Jej ycie jest b ogos awione od po-

cz cia. w. El bieta powtarza niejako 
s owa Anio a,  a tak naprawd  s owa 
Ducha wi tego: „B ogos awiona jeste  
mi dzy niewiastami i b ogos awiony 
owoc Twojego ona”. wiadomo  tego 
pot nego b ogos awie stwa jest rado ci  
Maryi i to tak wielk , e wy piewuje 
Bogu pie  uwielbienia. To b dzie Jej 
si  u umocnieniem na trudne dni, na 
czas pyta  bez odpowiedzi, na chwile 
zagadkowego dzia ania Boga. On jest 
TAJEMNIC . Tak do ko ca nie wiemy, 
dlaczego wi ta Rodzina musia a przej  
przez tak wiele prób, ale wiemy na pew-
no,  e  wi ta  misja  by  si  nie  powiod a  
bez Bo ego b ogos awie stwa. Bóg nie 
usun  przeszkód z ycia Maryi, ale j  
przez nie przeprowadzi . Uczyni  j  m -
n  i mocn , aby umia a podzieli  los 

P
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Bo ego Syna. Urodzi a Je-
zusa w bardzo trudnych warunkach i jak 
by tego by o ma o, by a zmuszona ucie-
ka  z Nim do Egiptu. Mo na jednak od-
wróci  t  sytuacj  stwierdzaj c, e gdyby 
nie opieka Opatrzno ci – Ma y Jezus 
zgin by podczas rzezi Heroda...  
a Maryja mog aby zw tpi  w mi o  
Boga.  Jednak  tak  si  nie  sta o.  Ona  b o-
gos awi a Boga i mia a w pami ci Jego 
pe ne mi o ci s owa: „Wiernie rozwa a a 
wszystkie  te  sprawy„  ( k  2,  51).  Tak  
by o a  po krzy . 

  ycie Maryi uczy nas jak dzia a 
b ogos awie stwo Bo e, je eli oczywi-
cie otwieramy si  na nie ca ym sercem. 

Bóg nie usunie wszystkich burz z Twoje-
go ycia, ale Ci  przez nie przeprowadzi, 
osuszy i pomo e si  otrz sn . Bóg 
otworzy twoje oczy aby  móg  zobaczy  
dobro, które mo e wyprowadzi  z ka de-
go cierpienia, je li mu zaufamy. Ale nie 
bój si  Pan Bóg od razu nie rzuca nas na 
g bokie wody... On jest mi o ci  i powa-
la nam dojrzewa  w wierze. Nie ka dy 
JEST POWO ANY DO ZNOSZENIA 
WIELKICH  PRÓB  WIARY.  To  mog  
by  czasem ma e trudno ci, które z po-
moc  Boga i Jego b ogos awie stwem 
zostan  przemienione.  

 W naszych czasach Bóg w spo-
sób szczególny dzia a przez b ogos a-
wie stwo kap anów. 

Czy wierzysz w To? Mo e nie 
nale ysz do grona tych, którzy bagateli-
zuj  t  spraw  i nie pozostaj  do ko ca 
Mszy wi tej.. Ale czy naprawd  wie-
rzysz, e przez osob  kap ana dzia a 
prawdziwy Bóg? Matka Bo a w jednym 
z objawie  mówi, e gdyby kap ani do 

ko ca wierzyli w moc b ogos awie stwa 
– b ogos awiliby bezustannie.    

  Wielk  warto  ma tak e b ogo-
s awie stwo, jakie rodzice powinni 
udziela  dzieciom. Jeste my przyzwycza-
jeni do tradycyjnych momentów takich 
jak: chrzest i komunia. Ale przekonanie o 
skuteczno ci jakiego  dzia ania powinno 
prowadzi  do jego zwielokrotnienia. 

My wszyscy, którzy jeste my 
pob ogos awieni przez Boga ju  w czasie 
chrztu wi tego – powinni my b ogos a-
wi  innych. Mo emy b ogos awi  
wszystkich tych, którzy staj  na naszej 
drodze: przyjació  i nieprzyjació . Po-
winni my prosi  Pana o b ogos awie -
stwo dla nich i uczyni  nad nimi znak 
krzy a: w Imi  ojca i Syna i Ducha wi -
tego( mo na taki znak uczyni  w naszych 
my lach). Bóg toruje wtedy drog  do 
tego cz owieka i b ogos awi nas ponie-
wa , my limy o dobru innych.  

   Temat b ogos awie stwa nie 
sposób wyczerpa . jest wielka liczba 
wiadectw ludzi, których ycie zmieni o 

si , poniewa  otworzyli si  na takie w a-
nie dzia anie Bo e. Jako m ody cz o-

wiek mo esz tak e do wiadczy  tej rado-
ci, któr  prze ywa a pob ogos awiona 

przez Pana Maryja Panna. Mo esz zoba-
czy  jak Bóg( mo e w sposób bardzo 
cichy tzn. bez rozg osu i oklasków) b -
dzie dzia a  przez Ciebie w yciu innych 
ludzi. Mo e Oni dopiero w przysz ym 
yciu dowiedz  si , e dzi ki Twojej 

modlitwie i b ogos awie stwu otwarli si  
na Boga i pokonali wiele przeszkód..  
Niech Ci  Pan B ogos awi w Imi  Ojca 
 i Syna I Ducha wi tego. AMEN! 

 
s. Ma gorzata Szepke SM 
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Ze wi tymi i nie tylko… w nurt 
wincenty skiej pobo no ci  

maryjnej 
 

w. Maria Goretti 
 

                       *** 
 

itam wszystkich „fanów” 
wi tych i b ogos awionych 

Rodziny Wincenty skiej  

W tym numerze Niepokalanej 
przybli  Wam posta  m odziutkiej m -
czennicy z W oskiego miasta Corinaldo. 
Tradycyjnie cofniemy si  nieco w czasie, 
ale tylko do roku 1890. Wtedy to przy-
sz a  na  wiat  Marysia.  Dzie  po  urodzi-
nach rodzice zadbali by male stwo zosta-
o w czone do Ko cio a wi tego i za-

wierzyli je Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Pi kny pocz tek… No i pierwsze krzy-
yki na drodze. Otó  z powodu g odu, 

rodzina Goretti licz ca 8 osób,  musia a  
si  przeprowadzi . Dom, w którym za-
mieszkali znajdowa  si  na obszarze ba-
gnistym pe nym komarów i by  dzielony 
z rodzin  Sorenelli, tj. wdowcem Janem  
i jego zmanierowanym synem Aleksan-
drem. No có … S siadów nie wybiera-
my… Ci jednak byli wyj tkowo trudni. 
Zero wychowania religijnego, zero zasad 
moralnych. Alkohol, przekle stwa  

i awantury… Pewnie znacie niejedn  
tak  rodzink . 

Kolejny krzy yk to mier  pana 
Goretti. Tata Marysi widzia , co si  wi -
ci i jeszcze na o u mierci b aga  on , 
by wróci a z dzie mi do Corinaldo. Jed-
nak zobowi zania p yn ce z umowy wy-
najmu gospodarstwa nie pozwoli y na to. 
Znowu te papiery, a wydawa oby si , e 
to zaraza tylko naszego wieku. Dziesi -
cioletnia Marysia bardzo pomaga a ma-
mie, nigdy nie narzeka a i cz sto j  po-
ciesza a mówi c: „Jezus nas zabezpie-
czy”. Wzrasta a tak e w pragnieniu przy-
j cia Go do serca. Pokona a swój analfa-
betyzm i gdy tylko zda a egzaminy do-
st pi a tego cudownego zjednoczenia  
z Chrystusem Eucharystycznym w sam 
dzie  Bo ego Cia a.  Mo emy wyobrazi  
sobie jej ja niej ce czysto ci   i niewin-
no ci  oblicze. Od tamtej chwili przyst -
powa a  do  Komunii  wi tej  tak  cz sto,  
jak to mo liwe. I to w a nie ona dawa a 
jej si  do walki z Nieprzyjacielem. 

W
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Jakiej? Otó  Alek-
sander korzystaj cy z tej samej kuchni, co 
rodzina Gorettich cz sto nachodzi  Mari  
i podsuwa  niemoralne propozycje. Czy-
sta, wra liwa dusza s siadki pobudza a go 
do coraz wi kszej po dliwo ci. Sytuacja 
wygl da a nieciekawie. Aleksander za-
chowywa  si  jak tyran dla ca ej rodziny. 
Matka chc c zachowa  pokój znosi a na-
wet bicie. Tylko Mari  darzy  specjalnymi 
wzgl dami. Chocia  liczy a wówczas 
dwana cie lat (wygl da a na pi tna cie), 
by a ju  dojrza a duchowo i nie ulega a 
namowom starszego od niej Aleksandra, 
któremu wydawa o si , e nikt nie mo e 
mu stawi  oporu. A jednak… 

I oto zraniona duma m odego ty-
rana podsun a mu piekielny plan… 
5 lipca 1902 r. nakaza  wszystkim z wy-
j tkiem Marii wyj  z domu, by uska  
ziarna. Mari  natomiast poprosi , by na-
prawi a mu koszul . Dziewczyna od razu 
wyczu a podst p, ale nie mia a wyboru. 
Id cy za ni  Aleksander chwyci  j  bru-
talnie za nadgarstek krzycz c, e je eli 
go powstrzyma, to j  zabije. Maria broni-
a si  i wówczas m odzieniec w porywie 
w ciek o ci pchn  w ni  no em 14 razy 
w odleg o ci kilku milimetrów od serca. 
Nikt nie s ysza  rozpaczliwego wo ania  
o pomoc. Aleksander wyszed  i po chwili 
wróci  d gn wszy raz jeszcze, by upew-
ni  si ,  e  Maria  nie  yje.  Po  czym  bez  
adnych skrupu ów poszed  do swojego 

pokoju i zasn .    

Tymczasem Maria zdo a a dowlec 
si  do drzwi i s abo zawo a a o pomoc. 
„Pomó  mi... Pomó  mi! Aleksander 

…..próbowa  ….próbuje mnie zabi " 
Wkrótce potem straci a przytomno . 
Ton c  we krwi dziewczyn  przywiezio-
no do szpitala i operowano przez dwie 
godziny. Nie dano jej znieczulenia, 
i chocia  bardzo cierpia a adne s owo 
skargi nie wysz o z jej ust. Modli a si  
tylko: „Jezu, Ty cierpia e  tak bardzo za 
mnie, prosz  pomó  w moim cierpieniu 
dla Ciebie”. Lekarz powiedzia  do we-
zwanego ksi dza: „Ojcze znalaz e  anio-
a, ale ja obawiam si , e on opu ci swo-

je cia o”.  

Aleksander zosta  aresztowany 
godzin  po dokonaniu przest pstwa. Po-
licja musia a zapobiec linczowi przez 
t um oburzonych ludzi. Matce nie po-
zwolono sp dzi  nocy przy ó ku jej 
córki. W nocy natomiast przyszed  do 
Marii proboszcz zach caj c umieraj c , 
by przy czy a si  do Kongregacji Dzieci 
Maryi. Po o y  Medalik z niebiesk  
wst k  ko o jej szyi i pob ogos awi  j . 
Maria uca owa a wizerunek Matki Bo-
skiej na medaliku i modli a si  s owami, 
które zosta y przekazane przez Matk  
Bosk  siostrze Katarzynie Labouré: 

„O Maryjo bez grzechu pocz ta módl si  
za nami, którzy si  do Ciebie uciekamy”.  

Nast pnego dnia rano, tj. w nie-
dziel  6 lipca 1902 r., Maria otrzyma a 
Komuni  wi t . Jej twarz wydawa a si  
ja niej ca ponadnaturalnym wiat em. 
Wówczas rzek a: „Wybaczam mojemu 
mordercy z powodu mojej mi o ci do 
Pana Jezusa. Aleksander do czy do 
mnie w Niebie, jako e wybaczy am mu 
i modl  si , aby Bóg wybaczy  mu rów-
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Maria popatrzy a  
z mi o ci  na obraz  

Matki Boskiej  
wisz cy na cianie  

w jej pokoju.  
Wyszepta a:  

„Madonna czeka  
na mnie”. 

Potem nast pi y 
m czarnie  

przed miertelnej walki. 

nie . Wkrótce spotkam z nim 
si  twarz  w twarz!”. Mama czuwa a 
przy ó ku konaj cej córeczki.  Maria 
popatrzy a z mi o ci  na obraz Matki 
Boskiej wisz cy na cianie w jej pokoju. 
Wyszepta a: „Madonna czeka na mnie”. 
Potem nast pi y m czarnie przed miert-
nej walki. W ko cu ca uj c Krzy  umar a 
o godzinie 3.45 po po udniu maj c 11 lat 
i 9 miesi cy.  

Po mierci m o-
dziutkiej m czennicy do 
Calbiorii zacz y nap y-
wa  liczni pielgrzymi. 
Wiele osób kl cz c prosi-
o i otrzymywa o aski za 

jej wstawiennictwem.  

Maria Goretti, ja-
ko dziewica i m czennica 
zosta a beatyfikowana 
przez Papie a Piusa XII w 
dniu 27 kwietnia 1947 r. 
Ludzie z ca ego wiata 
przyje d ali tutaj, aby 
odda  jej ho d. Nowej 
B ogos awionej dano 
znak honoru: lili  i li  
palmowy. Jej matka Assunta by a obecna 
na audiencji u Papie a. Aleksander tym-
czasem zosta  skazany na 30 lat wi zie-
nia z ci k  prac . Po powrocie do swo-
jej celi, gdy us ysza  o jej beatyfikacji, 
roze mia  si  szyderczo: „Je li ona jest 
wi t , to niech wstanie z martwych". 

Lecz i jemu Pan Bóg ofiarowa  ask , za 
wstawiennictwem w asnej ofiary. Maria 
ukaza a si  Aleksandrowi we nie i ofia-
rowa a mu lili . Gdy przyj  kwiatek 

zmieni a go w ma e migocz ce p omie-
nie. To by  pocz tek jego zbawienia... 
Biskup, który odwiedzi  go w wi zieniu 
przekaza , e Maria Goretti wybaczy a 
mu przed mierci . Wówczas Aleksander 
przej ty dog bnym alem przyst pi  do 
spowiedzi i wyzna  publicznie przest p-
stwo. W Bo e Narodzenie  1937 r.  zrobi  
najtrudniejszy krok jad c do matki Marii, 
by prosi  j  o wybaczenie. W odpowiedzi 
us ysza : „Je li Maria przebaczy a tobie, 

to dlaczego ja nie mia a-
bym ci przebaczy ?”.  

W t  Wigili  Bo-
ego Narodzenia, Assunta 

by a widziana jak kl cza a 
przed o tarzem razem  
z morderc  jej ukochanej 
córki.  Aleksander nied u-
go  potem  wst pi  do  Za-
konu Benedyktynów, 
gdzie pracowa  w ogrodzie 
znany jako Brat Stefan. 

yczenie Marii  Goretti 
uczynione na jej o u 
mierci spe ni o si .    

Kanonizacji doko-
na  Papie  Pius XII w dniu 24 czerwca 
1950 r. w obecno ci matki i Aleksandra.  

Droga M odzie y Maryjna, Ko-
ció  daje Wam t  m odziutk  m czen-

niczk   jako wzór. Wola a wybra  mier  
ni  grzech. yjemy w wiecie odwróco-
nych warto ci moralnych, w wiecie 
duchowego upadku czysto ci, niewiary  
i s abej woli.  
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        Wasza „kole anka”  
z  JMV dzielnie znios a m cze -
stwo, ale by a to zas uga dobrego 
wychowania w rodzinie, w duchu 
modlitwy, pokuty, ycia sakra-
mentami oraz w p omiennym 
nabo e stwie do Niepokalanej.  

Maria Goretti mia a dwa-
na cie lat, kiedy zosta a poddana 
próbie. Ju  wtedy  wiedzia a   
w g bi  duszy, e Bóg jest dla 
niej najwa niejszy. Jakie s  Wa-
sze priorytety….? 

Cze  Maryi…  
Cze  Niepokalanej… 

s. Katarzyna Jarosik SM 
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Wiara rodzi si  ze s uchania (Rz 10,17a) 
 

PROPOZYCJE SPOTKA  FORMACYJNYCH 
 
Spotkanie 1 
TEMAT: CZY BÓG MÓWI? 
  
Cel: spotkanie z Bogiem i wiatem, z którym On si  porozumiewa 
Pomoce: kauczukowa maskotka, Pismo wi te ST, wszelkie rekwizyty pi mien-

nicze, papiery 
WPROWADZENIE:  

 Powiedz 10 prawdziwych zda . 
 Pytanie do dyskusji: na czym polega prawda. 

To zgodno  my li z rzeczywisto ci . Weryfikuje si  w sprawdzalno ci w yciu, 
w zaistnieniu tego, co powiedzieli my. Je li dotrzymamy s owa – uznajemy, e ono si  
spe nia.  

 Potrzebna kauczukowa maskotka, któr  mo na wygniata  na ró ne strony. Ka dy 
z uczestników wita si  z t  maskotk , w wybrany przez siebie sposób. 
ROZWINI CIE: 

Odczytanie w ciszy Rdz 1,1-2,4. Podzia  – ka dy wybiera sobie jeden z dni stworzenia, 
dobór rekwizytów. Uczestnicy maj  przedstawi  dzia anie Boga w tym dniu – Boga arty-
sty. Nast pna kolejka – ka dy – b d c Bogiem – rozmawia ze swoim dzie em – w opar-
ciu o tekst biblijny – w czasie: przed nastaniem tego dnia, w trakcie tworzenia i po. Wy-
akcentowujemy fakt, e Bóg rozmawia ze stworzeniem, prowadzi dialog. Stworzenie 
odpowiada staj c si  i przekszta caj c na Jego s owo. Jest plastyczne, poddaje si  S owu.  

Refleksje w asne m odzie y po tej cz ci spotkania – jakie prawdy o Bogu prze-
kazuje nam ten tekst i ta aktywno . Co mo esz powiedzie  o sposobie mówienia Boga. 
Jak reaguje stworzenie na mow  Boga – czy dla nas jest to w jaki  sposób wa ne. Czy 
wiat zwleka z odpowiedzi  na s owa Boga (godna zauwa enia natychmiastowo  wiata, 

który w ca ym swym pi knie ukierunkowany jest na Boga i spe nianie Jego woli).  
ZAKO CZENIE: 
Wypunktowanie najwa niejszych tre ci i uzupe nienie w oparciu o egzegez  (sza-

rytkowo@gmail.com) 
 
Spotkanie 2        
TEMAT: ROZMOWA BOGA Z CZ OWIEKIEM W RDZ 2,4b-25 

 
Cel: rozpoznanie cech dialogu Boga z cz owiekiem i przyswojenie sobie mi o ci 

w komunikacji 
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Pomoce: Pismo wi te 
WPROWADZENIE: 

 Zabawa: siedzimy sobie tu i …… (np.: „i opowiadamy historyjki” - ka dy powta-
rza wypowied  poprzednika i dodaje swoj  w asn ). 

 Przenosiny w miejsce wybrane przez autora natchnionego dla Rdz 2,4b-25. Od-
czytanie tekstu biblijnego w ciszy, indywidualnie 
ROZWINI CIE: 

Analiz  Rdz 2, 4b-25 mo na zrobi  w formie s uchowiska – ka dy wchodzi w jedn  z ról. 
Dokonujemy transpozycji tekstu – mo na go rozbudowa  – na wspó czesne realia ( w jaki 
sposób te dialogi czy monologi – np.: monolog wewn trzny Adama, gdy spotyka si  ze 
zwierz tami – brzmia yby, gdyby mia  je wypowiada  wspó czesny cz owiek). Nale y 
wyakcentowa : w jakich okoliczno ciach Bóg rozmawia z cz owiekiem, o czym rozma-
wia, jaki wzajemny stosunek tych osób wyczuwamy, czy i co Bóg ofiarowuje cz owie-
kowi i jakie cele w tym rozpoznajemy – oraz jak ta komunikacja wygl da w drug  stron : 
cz owiek - Bóg. Warto zach ci  m odych do ponownej transpozycji – tym razem ju  nie 
tylko mentalnej, formalnej, lecz te  semantycznej – czyli postawi  pytanie – jak ten dia-
log, o takich sprawach wygl da dzi , jakie ma okoliczno ci, gdzie ma miejsce, jakie kon-
kretne tematy w podobnych okoliczno ciach s  poruszane (w relacji cz owiek – cz owiek 
i cz owiek – Bóg).  

ZAKO CZENIE 
Mo na spróbowa  indagacji: co uwa acie, ze by oby warto przenie  w nasz  co-

dzienno , ocali  z tych dialogów w Rdz 2,4b-25 dla nas i transportowa  w nasze relacje. 
 
Spotkanie 3 
TEMAT: CZ OWIEK, GRZECH I BÓG 
 
Cel: poznanie psychologii pokusy i relacji: cz owiek – Bóg, cz owiek – szatan 

i cz owiek – cz owiek w sytuacji grzechu 
Pomoce: szachy/warcaby, Pismo wi te 
 
Rozpocz cie od roz o enia pionków na szachownicy – mog  by  warcaby. Naj-

pierw zaproponowanie m odzie y gry – przy wielu kompletach podzia  na pary, w przy-
padku jednego – wspólne kibicowanie dwójce graj cej. Okre lenie jasno czasu gry. 

G o na lektura Rdz 3,1-14a 
Potem prze o enie tekstu na pionki – podpisanie pionków aktorami dramatu. 
Analiza pod k tem psychologii pokusy (teksty pomocnicze szarytkowo@gmail.com, 

polecane W. Chrostowski, M. Mróz, „Oblicza kryzysu w Biblii) –podpisywanie pod pionki 
postaw i emocji poszczególnych postaci wyst puj cych w tym tek cie, umieszczanie ich na 
kartkach wokó  pionków, mo na przyj  konwencje okre lonego kszta tu/koloru kartki dla 
okre lonej emocji/postawy/deklaracji. Wa ne jest konkretne nazywanie problemów. 
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ZAKO CZENIE:  
Przedyskutowanie z m odzie  tre ci, które oni w tym fragmencie uznaj  za naj-

wa niejsze. Jeszcze jedna partyjka warcaby/szachów. Wskazanie na fakt, e ten, kto gra 
razem z Bogiem – zawsze wygrywa. S uchanie innych podszeptów nie prowadzi do ni-
czego dobrego. 

 
Spotkanie 4:  
TEMAT: RADOSNEGO DAWC  MI UJE BÓG 

 
WPROWADZENIE: 

Ka dy na to spotkanie przynosi prezent za 3 PLN, dowolny. Wa ne, by nikt nie zapo-
mnia . Prowadz cy przypina do ka dego z prezentów numer losu, nie ujawniaj c 
i umieszcza wszystkie prezenty w jednym koszyku. Losowanie odb dzie si  na koniec 
spotkania. 

ROZWINI CIE 
Wprowadzenie w temat: dzi  b dziemy mówi  o obdarowaniu. Odczytanie w ci-

szy Rdz 4,1-16. Pro ba, by m odzi wypowiedzieli wszystkie my li, jakie nasuwaj  im si  
podczas lektury tej perykopy, w cznie z buntem wobec decyzji Boga, zastrze eniami 
i pytaniami. Podczas dzielenia nie komentujemy i nie naprostowujemy, pozwalamy na 
lu n  dyskusj .  

Poddanie pytania: kto kogo w tym tek cie obdarowuje. Wyliczenie wszystkich 
osób, umieszczenie kartek z ich imionami przed oczyma grupy.  

Komentarz w oparciu o tekst pomocniczy (teksty pomocnicze szarytko-
wo@gmail.com, polecane W. Chrostowski, M. Mróz, „Oblicza kryzysu w Biblii). Wyakcen-
towanie semantyki s owa: pierwociny i faktu, e Bóg ceni autentyzm, szczero  i zaanga o-
wanie ponad wszystko. 

ZAKO CZENIE: 
Zapowied  nast pnego tematu: czy Bóg nas karze? Zach ta do my lenia podczas 

modlitwy i zastanowienia si  co kryje si  w mojej g owie podczas momentu przygotowa-
nia darów na Mszy w., a co móg bym wówczas Bogu z o y  jako szczer  ofiar . Mo e 
jak  moj  s abo ? 

 
c.d.n. s. Joanna Nowi ska SM 

 
***Pomocnicze komentarze biblijne – na szarytkowo. Warto przeczyta  je przed spotka-

niem, aby ukierunkowywa  m odzie  w trakcie refleksji i ubogaca  ich wypowiedzi. Mo na rów-
nie  po biblijnej interpretacji tekstu przez m odych – poda  im odpowiednio przygotowane frag-
menty komentarza – i poprosi  o ich odczytanie i refleksj .  
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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 

Marzec 
 

dzie   s owo 
1.03.2012 Est 4,17 

Mt7,7-12 
„Ojciec wasz, który jest w niebie, da  to, co 

dobre, tym, którzy Go prosz .” 
2.03.2012 
   

Ez 18,21-28 
Mt 5,20-26 

Pogód  si  ze swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jeste  z nim w drodze.” 

3.03.2012 Pwt 26,16-19 
Mt 5,43-48 

„B d cie wi c wy doskonali, jak doskona y 
jest Ojciec wasz niebieski.” 

4.03.2012 
II Niedziela 
Wielkiego 

Postu 

Rdz22,1-2.9-
13.15-18 
Rz8,31b-34 
Mk9,2-13 

„Jezus wzi  ze sob  Piotra, Jakuba i Jana  
i zaprowadzi  ich samych, osobno, na gór  

wysok .” 
 

5.03.2012 
 

Dn 9,b-10 
k 6,36-38 

„B d cie mi osierni,,, nie s d cie…; nie  
pot piajcie; odpuszczajcie… ;dawajcie… .” 

6.03.2012 Iz1,10.16-29 
Mt23,1,12 

„Kto si  wywy sza, b dzie poni ony, kto si  
uni a, b dzie wywy szony.” 

7.03.2012 Jr 18,18-20 
Mt 20,17-28 

„…wielcy daj  im odczu  sw  w adz .  
Nie tak b dzie u was.” 

8.03.2012 
 

Jr 17,5-10 
k 16,19-31 

 

„…teraz on tu doznaje pociech, a ty m ki  
cierpisz.” 

9.03.2012 Rdz 37,3-4.12-
13a.17b-28 
Mt 21,33-43.45-
46 

„…a winnic  odda w dzier aw  innym  
rolnikom, takim, którzy mu b d  oddawali 

plon we w a ciwej porze.” 

10.03.2012 Mi 7,14-15.18-
20 

k 15,1-3.11-32 

„Ojcze zgrzeszy em  przeciw Bogu i wzgl dem 
Ciebie…” 

11.03.2012 
III Niedziela 
Wielkiego 

Postu 

Wj 20,1-17 
1Kor1,22-25 
J 2, 13-25 

„We cie to st d, a z domu Mego Ojca  
nie róbcie targowiska!” 

12.03.2012 2 Krl5,1-15a 
k4,24-30 

„… aden prorok nie jest mile widziany  
w swojej ojczy nie.” 

13.03.2012 Dn3,25,34-43 
Mt 18,21-35 

„Nie mówi  Ci, e a  siedem razy, lecz  
a  siedemdziesi t siedem razy.:” 

14.03.2012 Pwt4,1,5-9 
Mt5, 17-19 
 

„A kto je wype nia i uczy wype nia , ten b -
dzie wielki w Królestwie niebieskim.” 
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15.03.2012 Jr 7,23-28 

k 11,14-23 
„Ka de królestwo wewn trznie sk ócone  

pustoszeje i dom na dom si  wali.” 
16.03.2012 Oz 14,2-20 

Mk12,28b-34 
„B dziesz mi owa  bli niego swego, jak siebie 

samego” 
17.03.2012 Oz 6,1-6 

k 18,9-14 
„Bo e miej lito  dla mnie grzesznika.” 

18.03.2012 2Krn 36,14-
16.19-23 
Ef 2,4-10 
J 3,14-21 

„Kto spe nia wymaganie prawdy, zbli a si  do 
wiat a, aby si  okaza o, e jego uczynki s  do-

konane  w Bogu. 

19.03.2012 2Sm7,4-5a.12-
14a.16 

k2,41-51a 

„Potem poszed  z nimi i wróci  do Nazaretu  
i by  im poddany.” 

20.03.2012 
 
 

Ez 47,1-9.12 
J5,1-3a.5-16 
 

„Czy chcesz sta  si  zdrowym?” 
 

21.03.2012 
 
 

I  49,8-15 
J 5,17-30 
 

„…a ci, którzy pe nili dobre czyny, pójd  na 
zmartwychwstanie ycia.” 

22.03.2012 Wj 32,7-14 
J 5,31-47 

„A przecie  nie chcecie przyj  do Mnie, aby 
mie  ycie.” 

23.03.2012 Mdr2,1a.12-22 
J 7,1-2.10.25-30 

„I Mnie znacie, i wiecie sk d jestem.” 

24.03.2012 Jr 11,18-20 
J 7,40-53 

„Nigdy jeszcze nikt nie przemawia  tak, jak ten 
cz owiek przemawia.” 

25.03.2012 
V niedziela 
Wielkiego 
Postu 

Dz 2,36-41  
J 20,11-18 

„Je li ziarno pszenicy wpad szy w ziemi  nie 
obumrze, zostanie tylko samo, ale je li  

obumrze, przynosi plon obfity.” 

26.03.2012 
Zwiastowa-
nie Pa skie 

I  7,10-14 
Hbr 10,4-10 

k 1,26-38 

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemo liwego.” 

27.03.2012 Lb21,4-9 
J 8, 21-30 

„Gdy wywy szycie Syna Cz owieczego, wtedy 
poznacie, e JA JESTEM.” 

28.03.2012 Dn 3,14-20.91-
92.95 
J 8,31-42 

„Zaprawd , zaprawd  powiadam wam: Ka dy, 
kto pope nia grzech, jest niewolnikiem  

grzechu.” 
29.03.2012 Rdz 17,3-9 

J 8,51-59 
„”Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Je li kto 
zachowa Moj  nauk , nie zazna mierci na wie-

ki.” 
30.03.2012 
 

Jr 20,10-14 
J 10, 31-42 

„…cho by cie Mnie nie wierzyli, wierzcie Moim 
dzie om.” 

31.03,2012 Ez 37,21-28 
J11,45-57 

„Tego wi c dnia postanowili Go zabi …”. 
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Kwiecie  

 
dzie   s owo 
1.04.2012 
Niedziela 
Palmowa  M ki 
Pa skiej 

Mk 11,1-10 
I  50,4-7 
Flp 2,6-11 
Mk 14,1-15,47 

„Cho by mi przysz o umrze  z Tob , nie wy-
pr  si  Ciebie…” 

2.04.2012 
Wielki Ponie-
dzia ek 

I  42,1-7 
J 12,1-11 

„Bo ubogich zawsze macie u siebie…” 

3.04.2012 
Wielki Wtorek 

I  49,1-6 
J 13,21-33.36-38 

„…Zaprawd  powiadam ci: kogut nie zapieje, 
a   ty trzy razy si  mnie wyprzesz.” 

4.04.2012 
Wielka roda 

I  50,4-9a 
Mt 26,14-25 

„Zaprawd  powiadam wam: jeden z was mnie 
zdradzi.” 

5.04.2012 
Wielki Czwar-

tek 

Wj12,1-8.11-14 
1Kor 11,23-26 
J 13,1-15 

Gdy up yn li oko o dwudziestu pi ciu lub 
trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa krocz cego 

po jeziorze i zbli aj cego si  do odzi. 
6.04.2012 
Wielki Pi tek 

I  52,13-53,12 
Hbr4,14-16;5,7-9 
J18,1-19,42 

„…w óczni  przebi  Mu bok i natychmiast 
wyp yn a krew i woda.” 

7.04.2012 
Wielka Sobota 

Mk16,1-8 
 

„Kto nam odsunie kamie  u wej cia do grobu.” 

8.04. 2012-
Zmartwych-

wstanie Pa skie 

Dz 10,34a.37-43 
Kol 3,1-4 
J 20,1-9 

„Jam jest chleb ycia. Kto do Mnie przycho-
dzi, nie b dzie akn ; a kto we Mnie wierzy, 

nigdy pragn  nie b dzie”. 
9.04.2012 Dz 2,14.22-32 

Mt 28,8-15 
Nie bójcie si ! Id cie i oznajmijcie Moim  
braciom: niech id  do Galilei, tam mnie  

zobacz .” 
10.04.2012 Dz2,36-41 

J 20,11-18 
„Widzia am Pana i to mi powiedzia .” 

11.04.2012 Dz3,1-10 
k24,13-35 

„…oczy im si  otworzy y i poznali Go…” 

12.04.2012 Dz 3,11-26 
k 24,35-48 

„Pokój wam” 

13.04.2012 
 

Dz 4,1-12 
J 21,1-14 

„Zarzu cie sie  po prawej stronie odzi,  
a znajdziecie.” 

14.04.2012 Dz 4,13-21 
Mk 16,9-15 

„Id cie na ca y wiat i g o cie Ewangeli  
wszelkiemu stworzeniu.” 

15.04.2012 
II niedziela 

Wielkanocna 

Dz 4,32-35 
1J 5,1-6 
J20,19-31 

„We mijcie Ducha wi tego”. 
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16.04.201 Dz4,23-31 

J 3, 1-8 
„Wy jeste cie z nisko ci, a Ja jestem z wyso-

ka.” 
17.04.2012 Dz 4,32-37 

J 3,7-15 
„Je eli wam mówi  o tym, co ziemskie, a nie 
wierzycie, to jak e  uwierzycie temu, co po-

wiem wam o sprawach niebieskich.” 
18.04.2012 Dz 5,17-26 

J3,16-21 
„…ludzie bardziej umi owali ciemno , ani eli 

wiat o.1’ 
19.04.2012 Dz 5,27-33 

J3,31-36 
„…kto z ziemi pochodzi, nale y do ziemi  

i po ziemsku przemawia.” 
20.04.2012 Dz 5,34-42 

J 6,1-15 
„Jezus wzi  chleb i odmówiwszy dzi kczy-

nienie rozda …” 
21.04.2012 Dz 6,1-7 

J 6,16-21 
„To Ja jestem nie bójcie si .” 

22.04.2012 
III niedziela 
Wielkanocna 

Dz 3,13-15.17-
19 

k 24,35-48 

„Czemu jeste cie zmieszani i dlaczego  
w tpliwo ci budz  si  w waszych sercach.” 

23.04.2012 Dz 1,3-8 
Flp 1,20-30 

Ten, kto kocha swoje ycie,traci je, a kto nie-
nawidzi swego ycia na tym wiecie, zachowa 

je na ycie wieczne.” 
24.04.2012 Dz 7,51-59.8,1 

J6,30-35 
„JAM JEST CHLEB YCIA. Kto do mnie 

przychodzi nie b dzie akn .” 
25.04.2012 1P 5,5b-14 

Mk 16,15-20 
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, b dzie  

zbawiony.” 
26.04.2012 Dz 8,26-40 

J 6,44-51 
S uga nie jest wi kszy od swego pana». Je eli 
„To jest chleb, który z nieba zst puje, kto go 

spo ywa, nie umrze.” 
27.04.2012 
 

Dz Dz 9,1-20 
J 6, 52-50 

„Kto spo ywa ten Chleb, b dzie y  na wieki.” 

28.04.2012 Dz 9,31-42 
J 6,55.60-69 

„Cia o Moje jest prawdziwym pokarmem,  
a Krew Moja jest prawdziwym napojem.” 

29.04.2012 Dz Dz 4,8-12 
1J 3,1-2 
J 10,11-18 

„Ja Jestem dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz 
oddaje ycie za swoje owce.” 

30.04.2012 Dz 11,1-18 
J 10,1-10 

„Ja przyszed em po to, aby owce mia y ycie  
i mia y je w obfito ci.” 
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MODLITWA  
W RYTMIE DNIA 

 

                              *** 
 

o e uczestniczy e  kiedy  
modlitwie brewiarzowej 
(mówi c bardziej podnio le: 

w Liturgii Godzin) – w jutrzni, nieszpo-
rach... Jest to wspania a modlitwa, tak 
roz o ona, by jej poszczególne cz ci 
kierowa y cz owieka ku Bogu w kolej-
nych momentach dnia: rano (jutrznia), 
pod wieczór (nieszpory), przed za ni -
ciem (kompleta)... Nieprzypadkowo wy-
mieni am w a nie te trzy cz ci Liturgii 
Godzin: one bowiem s  szczególnie 
zwi zane z konkretn  por , a ponadto  
w ka dej z nich wyst puje odpowiednio 
dobrana pie  z Nowego Testamen-
tu. Rano wielbimy Boga s owami 
Zachariasza ciesz cego si  z naro-
dzin Jana Chrzciciela (Benedictus – 
B ogos awiony Pan Bóg Izraela),  
o zachodzie s o ca piewamy Mu 
pie  Maryi  (Magnificat – Wielbi 
dusza moja Pana), by przed spo-
czynkiem nocnym dzi kowa  wraz 
ze starcem Symeonem trzymaj cym  
w r ku Bo e Dzieci  (Nunc dimittis – 
Teraz, o Panie, pozwól odej ...). 

Mo e spróbujesz wi c, drogi 
Czytelniku, w czy  si  w t  wielk  mo-
dlitw  Ko cio a cho by w taki minimalny 
sposób: podczas modlitwy porannej  

i wieczornej we  do r k Nowy Testament 
i pomy l o tych tysi cach kap anów, za-
konników, ludzi wieckich na ca ym 
wiecie, którzy teraz wraz z Tob  wielbi  

Boga tymi samymi s owami, które cho  
maj  ju  dwa tysi ce lat, ka dego dnia 
rozbrzmiewaj  nowym echem i now  
tre ci : tre ci  twojego dnia i twojej mo-
dlitwy. 

 
 

Nawiedzi nas Wschodz ce S o ce... 
Pie  Zachariasza ( k 1,68-79) 

 

Znikn a ju  ciemno  nocy... 
sko czy  si  czas mroku, niepewno ci 
(dla cz owieka dawnych wieków noc 
by a jakby miniatur  mierci: wchodzisz 
w mrok, zasypiasz, a wi c nie wiesz, co 
si  z tob  stanie...) i oto otwierasz oczy,  
a przez okno wpadaj  radosne promienie 

M
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Czas pracy dobiega  
ko ca, s o ce kryje  
si  za horyzontem...  

Pomy l o dniu,  
który przemin :  

o ludziach,  
których spotka e , 

o dobru, jakie uda o Ci  
si  uczyni . 

s o ca. Zaczyna si  ko-
lejny dzie : tysi ce mo liwo ci do wyko-
rzystania, tysi ce nowych darów, jakie 
Pan Bóg przygotowa  w a nie dzisiaj. 

Zachariasz by  wiadomy, jak 
wielki dar Pan Bóg ofiarowa  mu tego 
dnia. Dot d y  w mroku smutku: by  ju  
starszym cz owiekiem, a nie mia  
dzieci... ale te  w mroku y a ca a 
ludzko  czekaj ca na przyj cie 
Zbawiciela. I oto ten starzec widzi 
swojego male kiego syna, o którym 
wie, e to on przygotuje drog  przy-
chodz cemu Panu, wi c piewa 
pie  rado ci. Mo na by powie-
dzie , e Pie  Zachariasza jest jak-
by pie ni  witu, jutrzenki... na horyzon-
cie pojawia si  nadzieja! Ju  nie d ugo 
wzejdzie S o ce – narodzi 
si  Chrystus.  

Mo esz powie-
dzie : co mi do tego? To 
sta o si  ju  dawno... tak, 
ale ty te  z tego korzystasz! 
U pocz tków ycia sp yn a 
na ciebie woda Chrztu, 
wi c od dziecka yjesz w 
Bo ym wietle! Ka dego 
dnia mo esz o wieca  dro-
g  ycia wiat em Ewange-
lii, nie musisz b dzi  w 
mroku, nie wiedz c, co jest 
dobre... Spróbuj wyobrazi  
sobie, jak puste by oby 
twoje ycie bez Chrystusa, bez Ewange-
lii,  bez sakramentów...  i  ciesz si  wraz z  
Zachariaszem, e Pan nawiedzi  lud swój 
i wyzwoli , e odpu ci  grzechy, e s u y  
Mu mo emy bez trwogi. Wyt  swoj  
wyobra ni , pomy l, e yjesz w jego 
czasach, gdy w a nie spe niaj  si  od-

wieczne obietnice... mo e wtedy zrozu-
miesz, jak wiele otrzyma e ... 

 
 

Wielkie rzeczy uczyni  mi Wszechmocny 
– Pie  Maryi ( k 1,46-55) 
 

Czas pracy dobiega ko ca, s o ce 
kryje si  za horyzontem... Pomy l o dniu, 

który przemin : o lu-
dziach, których spotka-
e , o dobru, jakie uda o 

ci si  uczyni  (tak e to 
zupe nie banalne i niewi-
doczne). To nie by  ko-
lejny, seryjny dzie , ale 
ten jedyny, niepowtarzal-
ny, który by  dla ciebie 
darem i zadaniem. Bóg 
czuwa  na tob , obdarza  
ci  wszystkim, co pozwa-
la ci y  (pomy l cho by 
o... powietrzu!) Nie, nie 
jeste  prezydentem Sta-
nów Zjednoczonych, ani 

s awnym aktorem, ani wynalazc ... jeste  
zwyczajnym Kowalskim, ale dla Boga 
jeste  jedyny i  nadzwyczajny, jeste  Jego 
ukochanym dzieckiem, dla którego On 
ma niepowtarzalny yciowy dar. To On, 
który wywy sza pokornych, mówi do 
ciebie z tak  sam  mi o ci , jak do naj-
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wybitniejszych osobisto-
ci  tego wiata.  On chce da  ci  Siebie w 

Komunii  w.,  chce  z  tob  rozmawia ,  
chce w tobie mieszka . Jeste  wielki, 
Jasiu Kowalski, bo sam Bóg interesuje 
si  tob . piewaj z Maryj , pokorn , 
prost  Twoj  rówie nic  z male kiego 
Nazaretu, któr  Bóg widzia ... ukocha ... 
wywy szy . Twoja Matka jest Królow  
nieba i ziemi! A ty jeste  dzieckiem Bo-
ga, który i tobie uczyni  wielkie rzeczy. 

 
 
Moje oczy ujrza y Twoje zba-

wienie – Pie  Symeona ( k 2,29-32) 
 

 
Gdy nadchodzi pora nocnego 

spoczynku, b d  na chwil ... Symeonem: 
we  w swoje ramiona male kiego Jezusa. 
Cofasz si ? Mówisz, e nie jeste  godny? 
W a nie dlatego przed snem potrzebna 

jest ta „próba Symeona”, która powie ci, 
czy mo esz spokojnie zasn : jaka my l 
pojawi a si , gdy cofa e  r ce, które mia-
y przyj  Dzieci tko? Pok óci e  si  

z rodzicami i nie pogodzili cie si ... 
dawno nie by e  do spowiedzi, a na su-
mieniu coraz wi cej czarnych plam... 
dawno nie rozmawia e  z Jezusem i w a-
ciwie nie wiedzia by , co Mu powie-

dzie ... A je li wyobra nia nie chce pod-
sun  ci obrazu Dzieci tka, postaw sobie 
inne pytanie: czy w tej chwili móg bym 
przyj  Komuni  w.? Je li tak – dobra-
noc, pij spokojnie! A je li nie... pomy l 
o rodkach zaradczych, o szczerym alu, 
o pojednaniu z Bogiem i z lud mi. Bo-

wiem ka dy dzie  jest miniatur  
ycia: wit pe en nadziei, praca w 

spiekocie dnia... i ten wieczór Syme-
ona... jeden... drugi... trzeci... mijaj  
lata...  i  cho  teraz jeszcze o tym nie 
my lisz, w ko cu przekonujesz si , 
e tak naprawd  w yciu liczy si  

tylko jedno: by ono ca e by o przy-
gotowaniem na t  chwil , gdy ju  

nie ty Jezusa, ale to On ciebie we mie 
w ramiona i zaniesie do domu Ojca 

 
Danuta Piekarz        
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Tak sobie my l… 
 

NA POCZ TEK: INTERNET  
 

Kiedy to pisz , jest strasznie zimno, bo za-
cz  si  luty.  Nie przeszkadza to tysi com  m odych 
ludzi protestowa  na ulicach miast przeciw ograni-
czaniu wolno ci s owa w Internecie.  Marzn  i pro-
testuj .  Troch  mi ich al: tak sta  na mrozie.  Ale 
z drugiej strony chyba ich rozumiem. 

Kiedy to przeczytasz, drogie Dziecko Maryi, 
mo e ju  b dzie wiosna.  Mo e nikt na ulicach nie 
b dzie ju  protestowa .   Temat jednak pozostanie.  
I – mo na by tak rzec – pozostanie jeszcze bardziej.  
Bo Internet jest czym , bez czego i Ty, i ja, cho  
mam ju  swoje lata, nie potrafimy sobie wyobrazi  
ycia.  Tak, na pewno Ty bardziej sobie tego nie 

potrafisz wyobrazi .  Ja w sumie prze y em spory 
kawa  ycia bez Internetu – ba, nawet bez kompute-
ra.  Ty, drogie Dziecko Maryi, przysz o  na wiat 
z Internetem w roli g ównej.  No có , takie jest pra-
wo post pu: moi rodzice wi ksz  cz  ycia prze y-
li bez kolorowej telewizji, dziadkowie bez telewizji 
w ogóle, pradziadkowie bez radia, a nawet pr du 
elektrycznego – i tak dalej. 

Musz  Ci powiedzie , em troch  smutny, e 
poczciwe, pachn ce farb  i ca kiem przy tym m dre 
ksi ki odchodz  w zapomnienie.  Troch  mi si  ckni 
do czasów, kiedy wi tem by o obejrze  fajny film 
w kinie, a zamiast czatów on-line, po prostu siedzia-
o si  do pó na i gada o face-to-face, ale wszystko 

wskazuje na to e – jak podobno mawiaj  Czesi – to 
se ne vrati.   Niemniej jednak jestem realist  i zga-

dzam si  na ten wiat: wszystko przecie  z r ki Boga pochodzi.  Tylko, e… 
No w a nie: Pan Bóg da  nam rozum, eby wymy la  wci  nowe rzeczy, ale da  

nam go tak e po to, by PO LUDZKU  z nich korzysta .  PO LUDZKU, a wi c z umiarem: 
nie apczywie, jak wyg odnia y piesek, eby tylko zaspokoi  najbardziej prymitywne odru-
chy i po dania, ale tak, eby te wszystkie Internety, facebooki, iPhony i smatfony CZY-
NI Y MNIE LEPSZYM.  A wi c mój Stwórca i Ojciec da  mi to wszystko, ebym zmienia  

Rys. Sara Szczotka 
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wiat na lepsze – a siebie 
samego u wi ci .  Je li czas sp dzony 
przed komputerem sprawi , e jest we 
mnie wi cej mi o ci do Boga i cz owieka 
–  to  super.   Ale  je li  by  to  czas  ZA-
MIAST: zamiast m drej rozmowy z blisk  
osob , zamiast nauki, zamiast serdecznej 
pomocy rodzicom, zamiast odpoczynku, 
który ma mnie przygotowa  na dobre 
prze ycie jutrzejszego dnia – to CO  TU 
NIE GRA.  A je li jeszcze na dodatek, 
odchodz c sprzed ekranu, jestem bardziej 
agresywny, rozdra niony, je li mam ba-
agan w sercu i w g owie, je li wyrzuci-

em z siebie mnóstwo niepotrzebnych 
s ów, które pooooosz y hen, gdzie  
w otch anie sieci, wiadcz c o mnie jak 
najgorzej – to po prostu CZAS SI  RA-
TOWA .  Naprawd . 

I prosz  Ci : nie traktuj mnie jak 
panikarza.  Nie krzyw si  na moje ostrze-
enia.  Chc  si  po prostu podzieli  

z Tob  moj  trosk .  W ko cu jestem 
ksi dzem i zale y mi na zbawieniu ka de-
go cz owieka.  Ciebie te .  A wi c: pomy-
lisz o tym?   

Ks. Tomasz Wa ny CM

 

Nie b d …  Zapytaj ! 
 
 

 
„W Internecie ju  jaki  czas kr  katastroficzne przepo-
wiednie, pochodz ce rzekomo z Trzeciej Tajemnicy Fatim-
skiej. Jak si  do nich ustosunkowa , czy s  prawdziwe  i co  
z tego, co Maryja przekaza a dzieciom jako Trzeci  Tajemni-
c  Fatimsk  rzeczywi cie zosta o odtajnione i przekazane do 
wiadomo ci wiernym?” Ania, 19 lat 

 

Droga Aniu! 

Rzeczywi cie, gdy wpisa em w komputerze „trzecia tajemnica fatimska” wysko-
czy y mi niesamowite przepowiednie… Niektóre z nich nawet podaj  zabawne szczegó y 
(np. dotycz cymi jeszcze NRD i RFN). Inne rozpisuj  si  o wzajemnych atakach nukle-
arnych. Wcale si  Tobie nie dziwi , e mog o Ci  to zaintrygowa .  
 Tymczasem „trzecia cz  Tajemnicy Fatimskiej” zosta a ujawniona na polecenie 
Jana Paw a II w 2000 roku i sam ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard.  
J. Ratzinger pisze o pewnym rozczarowaniu, które mo e wywo a  opublikowana jej tre : 
„tyle i tylko tyle”… Nie ma tu adnych „kosmicznych odlotów” jak w tych „trzecich 
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Nie ma tu adnych  
„kosmicznych odlotów” jak  

w tych „trzecich tajemnicach” 
z Internetu. Jest „tylko”  

i „a  tylko” bardzo mocne 
wezwanie do „pokuty”(…) 

tajemnicach” z internetu. Jest „tylko” i „a  tylko” bardzo mocne wezwa-
nie do „pokuty” i zapowied  tego, co bardziej lub mniej do wiadczaj  chrze cijanie na 

ca ym wiecie, a mianowicie - prze lado-
wa . Przy czym centrum stanowi Krzy  
(Eucharystia), wokó  którego po trudnej 
drodze zbieraj  si  uczniowie Pana na cze-
le  z  „biskupem  w  bieli”.  T  symboliczn  
wizj , ukazuj c  w obrazach zapowiedzi 
przysz o ci, nie nale y bra  literalnie (do-
s ownie). Postaci mog  si  tu (podobnie jak 
we nie) nak ada , a czas „ ci ga  i rozci -
ga ”. Jan Pawe  II odniós  wyra nie t  
wizj  do swojego zamachu na Placu w. 

Piotra, co by  mo e wcale nie oznacza definitywnego ko ca cierpie  biskupów Rzymu… 
A teraz przeczytaj uwa nie sama tekst „tajemnicy” napisany w 1944 roku przez s. ucj : 

„J.MJ. 
Trzecia cz  tajemnicy wyjawionej 13 lipca 1917 w Cova da Iria-Fatima. 

Pisz  w duchu pos usze stwa Tobie, mój Bo e, który mi to nakazujesz poprzez Je-
go Ekscelencj  Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoj  i moj  Naj wi tsz  Matk . 

Po dwóch cz ciach, które ju  przedstawi am, zobaczyli my po lewej stronie Na-
szej Pani nieco wy ej Anio a trzymaj cego w lewej r ce ognisty miecz; iskrz c si  wyrzu-
ca  j zyki ognia, które zdawa o si , e podpal  wiat; ale gas y one w zetkni ciu z bla-
skiem, jaki promieniowa  z prawej r ki Naszej Pani w jego kierunku; Anio  wskazuj c 
praw  r k  ziemi , powiedzia  mocnym g osem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyli my 
w nieogarnionym wietle, którym jest Bóg: "co  podobnego do tego, jak widzi si  osoby 
w zwierciadle, kiedy przechodz  przed nim" Biskupa odzianego w Biel "mieli my prze-
czucie, e to jest Ojciec wi ty". Wielu innych Biskupów, Kap anów, zakonników i zakon-
nic wchodz cych na strom  gór , na której szczycie znajdowa  si  wielki Krzy  zbity 
z nie-ociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego kor ; Ojciec wi ty, 
zanim tam dotar , przeszed  przez wielkie miasto w po owie zrujnowane i na po y dr cy, 
chwiejnym krokiem, udr czony bólem i cierpieniem, szed  modl c si  za dusze martwych 
ludzi, których cia a napotyka  na swojej drodze; doszed szy do szczytu góry, kl cz c 
u stóp wielkiego Krzy a, zosta  zabity przez grup  o nierzy, którzy kilka razy ugodzili go 
pociskami z broni palnej i strza ami z uku i w ten sam sposób zgin li jeden po drugim 
inni Biskupi Kap ani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób wieckich, m czyzn i kobiet 
ró nych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzy a by y dwa Anio y, ka dy trzymaj cy 
w r ce konewk  z kryszta u, do których zbierali krew M czenników i ni  skraplali dusze 
zbli aj ce si  do Boga.                Tuy-3-1-1944 ». 



A MO E BY MY GDZIE  WYRUSZYLI…??? 
   

 

Niepokalana 2/2012  35 

Wskazówk  dla interpretacji trzeciej cz ci « tajemnicy » siostra 
ucja zawar a w li cie do Ojca wi tego z 12 maja 1982 r. Pisze w nim: 

« Trzecia cze  tajemnicy odnosi si  do s ów Matki Bo ej: „Je eli nie, [Rosja] roz-
szerzy swoje biedne nauki po wiecie, wywo uj c wojny i prze ladowania Ko cio a. Do-
brzy b d  m czeni a Ojciec wi ty b dzie mia  wiele do cierpienia, ró ne narody zgina ” 
(13-VII-1917). Trzecia cz  tajemnicy jest symbolicznym objawieniem, odnosz cym si  
do tej cz ci Or dzia, która spe ni si  zale nie od tego, czy przyjmiemy dania zawarte 
w samym Or dziu: "Je eli przyjm  moje dania, Rosja nawróci si  i zaznaj  pokoju; 
je eli nie, rozszerzy swoje b dne nauki po wiecie itd. ".Poniewa  nie przyj li my tego 
wezwania zawartego w Or dziu, jeste my wiadkami jego spe nienia, a Rosja rzeczywi-
cie zala a wiat swoimi b dami. A chocia  nie ogl damy jeszcze ca kowitego wype nie-

nia si  ostatniej cz ci tego proroctwa, widzimy, e stopniowo zbli amy si  do niego wiel-
kimi krokami. Nast pi ono, je eli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawi ci, zemsty, 
niesprawiedliwo ci, amania praw cz owieka, niemoralno ci, przemocy itd.I nie mówmy, 
e to Bóg tak nas karze; przeciwnie, to ludzie sami ci gaj  na siebie kar . Bóg prze-

strzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobr  drog , szanuj c wolno , jak  nam 
podarowa ; dlatego to ludzie ponosz  odpowiedzialno  ». 

Je li potrzebujesz wi cej informacji na temat autoryzowanej przez Ko ció  interpretacji 
tajemnicy, znajdziesz j  na stronie  www.vatican.va oraz wpisuj c w wyszukiwarce 
„Trzecia Tajemnica Fatimska”. W ogóle b dziesz zaskoczona ciekawym uj ciem trakto-
wania przez Urz d Nauczycielski tzw. „objawie  prywatnych” i ich relacji do pe nego 

Objawienia Boga w Jezusie Chrystu-
sie. Ten tekst rozja ni tobie bardzo 
wiele, gdy b dziesz czyta a jakiekol-
wiek objawienia prywatne uznane 
przez Ko ció . Pami taj, e to w a nie 
On - Ko ció , a nie ktokolwiek jest 
pierwszym ich adresatem… Wi c nie 
daj si  zatrwo y  „kosmicznym in-
ternetowym interpretacjom” !  
 

Pozdrawiam Ci  serdecznie 
XT 

 
*Je li masz pytanie, które w jaki  sposób wi e 
si  z nasz  wiar , a Ty jako katolik poszukujesz 

na nie odpowiedzi  – NAPISZ DO NAS –   
niepokalana.jmv@wp.pl  

 
Redakcja Niepokalanej               Rys. Sara Szczotka 
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NOLA 
 

Kochani czytelnicy Niepokalanej: 
Cze  Maryi! 

Pozdrawiaj   Was serdecznie ze s o-
necznej  Italii:  Ks.  S awek  Szucki  CM   
i ks. Adam Kaganek CM. Prowadzimy dusz-
pasterstwo w ród naszych rodaków  
w diecezji Nola, prowincja Neapol - pod jed-
nym z najs ynniejszych wulkanów Wezuwiu-
szem. Italia /jak kto  woli W ochy/ to pi kny 
kraj, ze swoj  d ug  histori , bogat  kultur , 
grobem wi tego Piotra aposto a,  a od 2005 z 
grobem Jana Paw a II – papie a Polaka..., ale 
to ju  pewno wszystko wiecie. Pewno niektó-
rzy z Was marz , a mo e ju  planuj  swoj  
podró  doko a wiata, oczywi cie z met  w 
Rzymie, dok d prowadz  wszystkie drogi.  

Mieszka cy Italii s  bardzo go cinni. 
Ka dego dnia mo na tu spotka  ludzi z naj-
dalszych zak tków wiata, ró nych j zyków i 
wyzna : wycieczkowiczów, pielgrzymów, 
studentów,  ale równie  tych, którzy przybyli 
tutaj  w poszukiwaniu pracy lub uciekli ze 
swojego kraju na wskutek wojen i prze lado-
wa . Czasem sobie my l : czy znajd  tutaj 
szcz cie, spe ni  swoje oczekiwania i b dzie 
to ich Ziemia Obiecana?  

Ks. S awkowi i mnie przysz o konty-
nuowa  prac  duszpastersk  w ród naszych 
rodaków, którzy w ogromnej wi kszo ci 
przybyli do Italii w poszukiwaniu pracy. Nie-
którzy za o yli tu rodziny, inni chc  zarobi  
pieni ki, aby pomóc swoim najbli szym w 
Polsce. 

Czasem  al nam ich wszystkich, 
zw aszcza jak widzimy, e cierpi  z powodu 
rozstania, znosz  trud roz ki pracuj c bardzo 
ci ko. Cieszymy si  kiedy widzimy, e  

Cze  Maryi! 
 
Po raz pierwszy na amach 
„NIEPOKALANEJ” pragniemy 
podzieli  si  z Wami tym, czym 
yj  Misjonarze w ró nych zak t-

kach wiata. 
 

W tym numerze zach cam wszyst-
kich do przeczytania wiadectwa 
ks. Adama oraz ks. S awka z Noli. 
Niech to, w jaki sposób do wiad-
czaj  obecno ci Pana Jezusa 
w codzienno ci, budzi w nas wia-
r  i pragnienie ycia w blisko ci 
z Nim. 
 
Mo e ten artyku  zainspiruje nas  
i nasze wspólnoty do wspierania 
Misji w bardzo konkretny sposób, 
np.; 

- przez modlitw  za Misjo-
narzy i za tych, którym s u  

- przez organizowanie 
ró nych „Akcji”, z których do-
chód przeznaczony b dzie na po-
trzeby Misji. 

 
 

Pozdrawiam serdecznie 
s. Paulina Paradowska SM 
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z Bo  pomoc  staraj  si  m drze uk ada  swoje ycie, snuj  plany na 
przysz o , zawierzaj c wszystko Jezusowi i Matce Naj wi tszej. 

Wiecie, ostatnio zaskoczy  mnie je-
den tato, który w ka d  niedziele przyje d a 
do ko cio a ze swoimi dzie mi pokonuj c 
w jedna stron  ponad 30 km mówi c: Prosz  
ksi dza, ksi dz nawet nie wyobra a sobie, co 
znaczy dla nas Msza w. w  j zyku polskim, 
jak my si  cieszymy, e ksi a tutaj s . Gdy-
by ksi dz jeszcze mia  koronk  do Bo ego 
Mi osierdzia, t  z agiewnik, to bym  s ucha  
w czasie pracy... mo e i W ochów naucz . 
Pomy la em: oto iskra Bo ego Mi osierdzia! 
Wiecie kto powiedzia , e „ona” wyjdzie 
z Polski?  

Musz  wam powiedzie , e W osi 
troszk  nam zazdroszcz  i b ogos awionego 
Jana Paw a II,  i naszych pi knych tradycji 
religijnych, i patriotycznych, no mo e nie 
t skni  za nasz  zim  / nieg tutaj mo na 
podziwia  tylko z daleka, jak przyprószy 
szczyt Wezuwiusza/, ale podziwiaj  Polaków 
za  religijno  i  pracowito .   Dlatego  te ,  
razem z ksi dzem S awkiem, staramy si  
przypomina  naszym rodakom, aby piel -
gnowali swoja wiar  podtrzymywali wszyst-
kie pi kne, polskie i rodzinne zwyczaje. 
Równie  tutaj,  na ziemi w oskiej staramy si  
szuka  ladów polsko ci organizuj c piel-
grzymki do ró nych miejsc, a ka dego roku 
modlimy si  nad grobami polskich o nierzy 
na Monte Casino. Oczywi cie mam dla was 
zadanie z historii: jak si  nazywa  genera , 
który dowodzi  polskim wojskiem w walkach 
o Monte Casino? Ilu o nierzy jest pochowa-
nych na Polskim Cmentarzu Wojennym na 
Monte Casino? Jak mia  na imi  nied wied , 

który bra  udzia  w walce o Monte Casino? 
Historia naszej Ojczyzny i bohaterskich czynów naszych ojców jest niezwykle 

bogata i pi kna tak, jak  pi kny, cho  pono  trudny, jest nasz J zyk Polski. Bardzo si  
cieszmy, e coraz wi cej dzieci z polskich rodzin tu przebywaj cych, a na co dzie  
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ucz szczaj cych do w oskiej szko y, w ka da sobot  przychodzi do na-
szej Szko y imienia Jana Paw a II / w  tym roku 30 dzieci/, aby uczy  si  j zyka polskie-
go, historii i geografii polski. Prawie wszystkie dzieci ju  si  nie mog  doczeka  kiedy 
b d  wakacje, bo chcia yby pojecha  do Polski.  

I wreszcie wiadomo , która sprawia wielk  rado  Matce Bo ej i Panu Jezusowi, 
i nam. W grudniu 2011 roku przy naszej Misji powsta o Stowarzyszenie Dzieci Maryi. 
Pi  dziewczynek otrzyma o liczne pelerynki, które zakupi y nam Siostry Mi osierdzia  
z Limanowej /Polska/ i zosta o w czonych do Stowarzyszenia przyjmuj c Medal na ró-
owej wst ce. Musz  wam powiedzie , e dziewczynki bardzo adnie prezentuj  si  

w tych strojach i s  bardzo dumne z przynale no ci do Stowarzyszenia, tylko ks. S awek 
czasami dokucza im i nazywa je smerfetkami, ale dziewczynki si  nie gniewaj , i nazy-
waj  ksi dza Papa Smerf. Gdyby cie mogli zobaczy , jak ksi dz S awek mieje si  wtedy 
od ucha do ucha. 

I tak kochani to tylko tyle, b d c w Neapolu lub okolicach koniecznie musicie 
spróbowa  pizzy i wypi  kaw ...wierzcie mi nigdzie tak nie smakuje jak tutaj. 

 
Cze   Niepokalanej... 

Ks. S awek, Ks. Adam, Dzieci Maryi, Ministranci z polskiej  
Misji w Diecezji Nola - Italia. 
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Pomó  mi Ojcze Wincenty… 

 
***  

 
Razem ze w.  Wincentym chcemy Panie Jezu spotka  si  z  Tob  w czasie  tego 

wieczoru, chcemy opowiedzie  Ci co u nas 
s ycha … co jest ciekawego… co jest mniej 
ciekawe i o tym czego si  wstydzimy… 
w ogóle o wszystkim… Pragniemy powie-
rzy  Ci to, co jest w nas, czym yjemy, aby  
Ty to przemienia  i uzdrawia  swoj  moc . 
Chcemy uwielbia  Ci  w naszej codzienno-
ci. Oddajemy Ci nas samych i zapraszamy 

Ci  do naszego ycia. 
Piosenka /Wasza ulubiona ;)/ 

 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym by  cierpliwy bez po piechu 
B ogos awimy Ci  Bo e, bo Ty pozwalasz nam ze spokojem podchodzi  do tego, 

co wyprowadza nas z równowagi, dajesz nam si , aby z rado ci  prze ywa  zwyczajno  
ka dego dnia. Nie pozwalasz nam zwariowa  w p dz cym wiecie cywilizacji. Wlewasz 
w nasze serca swój pokój. 

Pragniemy teraz odda  Ci te wszystkie miejsca w nas, gdzie nie ma jeszcze cier-
pliwo ci, te sytuacje, w których jeste my tak bardzo niecierpliwi… wchod  w nie Panie  
i przemieniaj je swoj  moc , wyzwalaj nas z niecierpliwo ci i po piechu. /Chwila ciszy/ 

 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym umia  dawa  bez alu 
B d  uwielbiony Panie! Z Twojej aski otrzymali my wszystkie dobra. Ty je 

ustawicznie stwarzasz i nam ich udzielasz. Ty troszczysz si  o wszystkie nasze potrzeby. 
Uwielbiamy Ci  Panie! Nie pozwól , aby jakakolwiek rzecz przys oni a nam Ciebie, aby-
my pragn li ich bardziej ni  Ciebie. 

Zapraszamy Ci  teraz w te wszystkie miejsca, w których jeste my przywi zani do 
dóbr materialnych, wyzwalaj nas ze wszystkich naszych przywi za . Niech one nie kieru-
j  naszym yciem. Ucz nas dzieli  si  wszystkim, co posiadamy, ucz nas dzieli  si  
z innymi naszym yciem, nasz  mi o ci .  

/Chwila ciszy/ 
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Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym podziwia  bez ch ci posiadania           
Uwielbiamy Ci  Panie w Twoim stworzeniu, w drugim cz owieku, w jego podo-

bie stwie do Ciebie , we wszystkich jego zdolno ciach i talentach. B ogos awimy Ci  za 
dary, jakie z o y e  w ka dym z nas i prosimy, aby  uczy  nas, jak dostrzec pi kno 
w innych i zachwyci  si  nim. Uwalniaj nas od wszelkich przejawów zazdro ci. Przyzy-
wamy Twojej mocy wsz dzie tam, gdzie nie dostrzegamy dobra w nas i w innych i nie 
umiemy si  nim cieszy . /Chwila ciszy/ 

 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym robi  dobrze bez ogl dania si    
Abym w wielko ci by  ma y 
B ogos awimy Ci  Panie, Ty stworzy e  nas na swój obraz, uczyni e  niewiele 

mniejszym od anio ów. To w Tobie jest nasza wielko  i si a. Ucz nas tej prawdy, aby-
my nie szukali wielko ci tam, gdzie jej nigdy nie znajdziemy… aby my byli pokorni. 

Uzdrawiaj  nasz  obraz  siebie,  pozwól  nam  poczu  si  Twoimi  dzie mi,  ucieszy  si  t  
wielk  godno ci . Wzbud  w nas pragnienie, aby ca kowicie zale e  od Ciebie. Uzdrów 
nasz  pych . Zapraszamy Ci  Panie do naszego ycia. /Chwila ciszy/ 

 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym w wolno ci umiar spotyka  
B ogos awimy Ci  Panie, e przez swoj  m k , mier  i zmartwychwstanie wy-

zwoli e  nas z niewoli grzechu. Uwielbiamy Ci  w darze naszej wolno ci. Daj nam pro-
simy w a ciwie rozumie  i rozporz dza  tym darem. Ucz nas odkrywa  prawd , e wol-
no  to nie sposobno  wyboru jednej z wielu mo liwo ci, ale to mo liwo  wyboru do-
bra, tego, co pozwala nam rozwija  nasze cz owiecze stwo. Przemieniaj swoj  moc  te 
miejsca w nas, w których wolno  mylimy ze swobod . Daj nam do wiadczy  prawdzi-
wej wolno ci. /Chwila ciszy/ 

 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym w swoim swojego nie szuka  
Uwielbiamy Ci  Panie, Ty jeste  Mi o ci ! Ucz nas ofiarno ci i bezinteresowno-

ci. Uzdrawiaj z wyrachowania, bezduszno ci… Spraw, aby my widzieli troch  wi cej 
ni  czubek w asnego nosa. /Chwila ciszy/ 

 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym z u miechem zawsze chodzi  
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Rado  jest owocem Ducha 
wi tego, którego Ty Panie nieustan-

nie nam udzielasz. Uwielbiamy Ci ! 
Zapraszamy Ci  Panie do naszych 
serc z Darem Twojego Ducha wi te-
go.  Niech  On  leczy  nas  ze  smutku  
i wszystkich zranie , z tego wszyst-
kiego, co odbiera nam rado  ycia. 
Niech nasz u miech b dzie szczery, 
niech wiadczy o sercu wolnym, czy-
stym i nape nionym Twoja mi o ci . 
Niech prawdziwa rado , której ró-
d o jest w Tobie wytry nie z naszych 
serc. /Chwila ciszy/ 

 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym przebacza  zapominaj c 

Panie, tym co nie pozwala 
nam otworzy  si  na Dary Twojego 
Ducha jest brak przebaczenia; samym 
sobie, bli nim, a cz sto tak e Tobie. 
B ogos awimy Ci , bo Ty pokazujesz 
nam czym jest przebaczenie. Ulecz 
nasze  serca… daj nam uzna , e zo-
stali my  zranieni,  e  sami  te  ranimy  
innych. Niech do wiadczenie Twoje-
go przebaczenia, którego nieustannie 
nam udzielasz, uzdolni nas do przeba-
czenia innym i proszenia o przebaczenia dla nas samych.  

/Chwila ciszy/ 
 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym szed  nie odpoczywaj c 
Abym wierzy  nie podejrzewaj c 
Uwielbiamy Ci  Panie! Ty umacniasz i o ywiasz nasz  wiar ! Niech do wiad-

czenie Twojego dzia ania w codzienno ci prowadzi nas do ca kowitego zawierzenia To-
bie naszego ycia. Niech rado  spotkania z Tob  rodzi w nas pragnienie dzielenia si  
tym do wiadczeniem z innymi, aby i inni mogli Ci  pozna  i pokocha . Przyjd  Panie  
i uzdrawiaj wszystkie miejsca, gdzie jest jeszcze l k,  gdzie chwieje si  nasza wiara, za-
bieraj nasz opór przed dawaniem o Tobie wiadectwa.  

/Chwila ciszy/ 
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Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym oczekiwa  bez zw tpienia 
Abym y  Twoim Duchem 
Abym by  szcz liwy i umia  szcz cie dawa  
Uwalniaj nas od wszystkiego, co od Ciebie oddala. Nape niaj nasze serca pra-

gnieniem poznawania Ciebie, przebywania z Tob . Oczyszczaj i uwalniaj ze wszystkiego, 
co przeszkadza w nawi zywaniu z Tob  znajomo ci, co uniemo liwia przyja . Chcemy 
Ci teraz przedstawi  wszystkie te miejsca i sytuacje, aby  móg  ich dotyka  i uzdrawia . 
Wierzymy, e ju  teraz to czynisz. Niech Duch wi ty, którym nape niasz nasze serca 
modli si  w nas. 

Piosenka /znowu Wasza ulubiona ;)/ 
 
/Na koniec mo na rozda  uczestnikom modlitw , albo zaproponowa , aby sami 

zabrali j  sobie sprzed o tarza np. w czasie piewu/ 
 
Pomó  mi Ojcze Wincenty 
Abym by  cierpliwy bez po piechu 
Abym umia  dawa  bez alu 
Abym podziwia  bez ch ci posiadania           
Abym robi  dobrze bez ogl dania si  
Abym w wielko ci by  ma y 
Abym w wolno ci umiar spotyka  
Abym w swoim swojego nie szuka  
Abym z u miechem zawsze chodzi  
Abym przebacza  zapominaj c 
Abym szed  nie odpoczywaj c 
Abym wierzy  nie podejrzewaj c 
Abym oczekiwa  bez zw tpienia 
Abym y  Twoim Duchem 
Abym by  szcz liwy i umia  szcz cie dawa  
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 
          
 
 

s. Agnieszka liwa SM 
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K CIK MOLA  
KSI KOWEGO 
 
 

Witajcie ponownie , tym razem mam dla Was now  propozycj . Niestety zako -
czyli my czytanie sagi Baxterów, czas na zmiany. Tym razem polecam pozycj   
„Ka dy powszedni dzie  ”  i  „ Rozdzieli  nas ocean”, oczywi cie tej samej autorki Karen 
Kingsbury. Nie marnujcie czasu, ale po wi cie go na czytanie dobrej ksi ki. ycie 
naprawd  jest pi kne, ale trzeba je pi knie prze y . Nasi bohaterzy pokazuj  jak to robi  
dzie  po dniu… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka dy pierwszy dzie  
 

Powszedni dzie  Aarona Hilla, m odej gwiazdy futbolu, to s awa, 
krzycz ce tytu y gazet, bogactwo i luksus, szalone powodzenie  
u kobiet. Pewnego dnia na jego drodze staje o mioletni Cory, 

ch opiec z ubogiej dzielnicy San Francisco, po mierci matki wy-
chowywany przez jej przyjació k  Megan. Z determinacj  walczy 
ona ka dego dnia o zapewnienie bytu rodzinie, ca ym sercem od-
dana charytatywnej pracy na rzecz osieroconych dzieci... Co wy-

niknie ze zderzenia tych dwóch, tak odmiennych wiatów? Jak  
rol  w yciu Aarona odegra jego starszy kolega z dru yny, 

 Derrick Anderson? Co oka e si  w yciu najwa niejsze? 
 

              Rozdzieli  nas ocean  
 

Pasjonuj ca historia grzesznej tajemnicy i leczniczej mocy  
przebaczenia. Pilot linii pasa erskich Connor Evans i jego ona 
Michele wydaj  si  by  idealn  par  wiod c  na pozór idealne 
ycie. Nagle katastrofa, samolot wpada do Pacyfiku. Jedna z 

ofiar, stewardesa Kiahna Siefert, zna a Connora dobrze...  
zbyt dobrze. Jej ostatnia wola by a bardzo prosta: zanim jej syn 
Max zostanie oddany do adopcji, ma sp dzi  lato z ojcem,  
którego nigdy nie pozna , ojcem, który nawet nie wiedzia    
o istnieniu ch opca. Czy obecno  samotnego ch opca i prawda, 
która za ni  stoi, zniszczy rodzin  Evansów. A mo e oka e si ,  
e pod postaci  siedmioletniego dziecka przyby a do niej 

 uzdrawiaj ca nadzieja. 
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Kochani! Dzisiaj chcia am si  podzieli  z Wami ksi kami, które ostatnio przeczy-

ta am. Chiara urzek a mnie swoj  niez omno ci  i „normalno ci ” ; przyznam, e nawet 
zawstydzi a....Przy tej lekturze robi am sobie rachunek sumienia z mojego pragnienia 
bycia wi t . Powie  Consilii Lakotty za , potwierdzi a po raz kolejny, e Bóg dzia a w 
sposób zaskakuj cy i...z wielkim poczuciem humoru. A przy okazji, tak szeptem: macie 
okazj  zajrze  za klauzur  konwentu St. Mary w Golden Hills  

Niektórzy z Was ju  maj  ferie, inni na nie czekaj . Zach cam Was, eby dobrze 
ten czas wykorzysta ...oczywi cie na czytanie dobrych ksi ek. Kilka lat temu, w czasie 
ferii, sama przeczyta am ich kilka, min. moj  ukochan  „Trylogi ” Tolkiena. I jeszcze 
jedno, jest taka ciekawa strona: www.parkliteracki.pl, gdzie sami mo ecie tworzy  swoj  
bibliotek , pisa  recenzje, opowiadania, dzieli  si  z innymi u ytkownikami swoimi wra-
eniami i promowa  warto ciowe ksi ki, których cz sto w spisie brakuje. Zach cam!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str. 43 – s. Magdalena Rybak 
str. 44 – s. Jolanta Marek

Ze wiata ku wiatu 
„Mamo, m odzi s  przysz o ci .  

Ja ju  nie mog  biega ,  
ale chcia abym przekaza  im pochodni ...  

jak na olimpiadzie.  
Maj  tylko jedno ycie  

i warto je dobrze wykorzysta ”.  

To przes anie pozostawione przez Chiar  Badano  
(1971–1990) dzisiejszej m odzie y. Jej lata ycia,  

cho  nieliczne, by y ci g  w drówk  ku górze.  
Pe na cnót, inteligentna, adna i wysportowana.  

Zostaje dotkni ta nowotworem, ale nie poddaje si . Powierza si  
woli Bo ej i przepe niona oblubie cz  mi o ci  zmierza na spotka-
nie z Panem Jezusem. Przyjmuje chorob  jako dar: „Je li Ty tego 

chcesz, Jezu, ja te  tego chc ”. Promienieje rado ci  i pokojem, 
s u c pomoc  i wsparciem tym, którzy s  blisko niej. 25 wrze nia 

2010 roku Ko ció  og osi  Chiar  Badano b ogos awion . Jej ycie 
stanowi wiadectwo bezwarunkowego „tak” wypowiedzianego 

mi o ci Bo ej. Owo „tak” przenika ca e jej ycie i ma moc przemie-
ni  chorob  w wietlan  w drówk  z Jezusem ku  

prawdziwemu yciu. 
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Z nadziej  id  przez ycie 
 

Mie  nadziej  to y , 
to nadawa  sens chwili obecnej, 

to i , to mie  powody, 
eby kroczy  naprzód. 
kard. Carlo Maria Martini 

 
Skieruj do Pana swe kroki, 

Ufaj Mu, a on b dzie dzia a . 
Psalm 37,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapominaj c o tym, co jest za 
mn , 

A zwracaj c si  ku temu,  
co przede mn , 

biegn  ku mecie po nagrod ,  
do której Bóg 
wzywa w gór   

w Chrystusie Jezusie. 
List w. Paw a do Filipian 3, 13-14 

Je li tylko patrzysz pod swoje nogi, 
widzisz proch, piach,  
b oto, kamienie, 

traw , która i tak zwi dnie. 
Je li spojrzysz ponad siebie, 

zobaczysz perspektyw . 
Ewa Gali ska 

 
Nadzieja jest odwieczn  

Wszystkich ludzi piastunk  
Ko ysze nas bezustannie 
I smutki nasze usypia. 

Klementyna Hoffmanowa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tam gdzie dzia aj  liczne 
sprzeczno ci, tam te  

rozkwita najwi ksza nadzieja. 
w. Ignacy Loyola 

 
 
 
 

ród o: „Pere ki” nr 196
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Kol dnicy misyjni 2011 

W dniach 30 i 31 grudnia 2011 r. po wiosce Laskówka Chor ska i Chor ec w dro-
wali kol dnicy  misyjni, którym przy wieca o has o:  „Nsatu Nzambi, nsatu kuzaba”,  to zna-
czy „Dzieci g odne Boga i wiedzy”. Tym razem w to wielkie misyjne dzie o w naszych dwóch 
wioskach zaanga owa o si  Stowarzyszenie Dzieci Maryi – 16 dzieci z klas I-VI. Udzia  
w akcji planowa o wi cej dzieci, ale uniemo liwi a im to epidemia ospy. 

W dniu 26 grudnia odby o si  rozes anie kol dników. Podczas Mszy wi tej piewali-
my kol dy, a pod koniec otrzymali my uroczyste b ogos awie stwo z r k ksi dza Bronis awa 

Myrdy. Opiekunk  kol dników by a s. Anna Pli  
Dzieciaki przebra y si  za ró ne postacie (Maryj , Dziecko z Sudanu Po udniowego, 

króla, anio ów, pasterzy). Obie grupy prowadzi a pi kna, wiec ca gwiazda. W tym roku 
zbierali my rodki dla biednych dzieci z Sudanu Po udniowego. W sumie nasza grupa zebra a 
1511, 55 z .  

Wiele osób zaprasza o nas do wn trza swojego domu i mi o przyjmowa o.  
Niektórzy cz stowali ciastem, Coca-Col  lub innymi s odyczami. Inni zainteresowani skokami 
narciarskimi nie otworzyli swych serc na kol dników misyjnych. Chodzili my do pó nego 
wieczora. Byli my szcz liwi, e mogli my pomóc dzieciom potrzebuj cym pomocy.  

  Dominik Sak i inne Dzieci Maryi z Laskówki Chor skiej 
 

 
Cze  Maryi! 

Nale  do grupy JMV. W dniach 23-26 stycznia bra am udzia  w rekolekcjach odby-
waj cych si  w o rodku u Sióstr Mi osierdzia w Ignacowie. Uczestniczy y w nich dzieci  
z Warszawy, Ostro ki, om y, Obrytego, Ignacowa. Przewodniczy  im ks. Jerzy Górny CM,  
a pracowali my nad tematem „Ko ció  moim domem”. W pracach w grupach zastanawiali-
my si  nad warto ciami, którymi buduje si  dom rodzinny, poznawali my jaki jest Ko ció   

i jego filary, a tak e jaki my mo emy mie  wk ad w jego budowaniu poprzez codzienne ycie, 
jak mo emy umacnia  jego jedno  a jak os abia . Konferencje by y bardzo pouczaj ce, war-
to ciowe i weso e. Nasze kochane siostry bardzo nas dba y, by niczego nie brakowa o i t sk-
nota za domem by a mniejsza. Nasz  grup  opiekowa a si  animatorka Olga z om y. Czas 
sp dzony na rekolekcjach uwa am za bardzo owocny i dobrze wykorzystany. Dzi kuj  
 s. Joannie za to, e mog  nale e  do JMV , gdzie lepiej poznaj   i ucz  si  kocha  nasz  Mat-
k  Maryj .       

 Angelika Przedlacka – Ignaców 
 
 

Male ka mi o  w obie pi, Male ka Mi o  przy Matce wi tej.  
Dzi  ca a ziemia i niebo l ni  dla tej Mi o ci male kiej.  

W  krótk   histori   parafii  p.w. Mi osierdzia Bo ego w Mordarce  wpisuje  si   nie-
codzienne  zdarzenie;  niecodzienne, bo  czas,  w  którym  zaistnia o  jest  niezwyk y   
i  wyj tkowy  –  to  czas  Bo ego Narodzenia. 15 stycznia wystawione zosta y jase ka   
w  wykonaniu  Dzieci Maryi z  naszej  parafialnej  wspólnoty.  By y  wydarzeniem,  które 
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przynios o  ogrom  emocji  zarówno widzom,  jak  i  jego M odym Odtwórcom. G bokie  
zaanga owanie Ma ych Aktorów,  uwidoczni o  si   szczególnie w  sposobie  odtwarzania  
betlejemskich  scen  –  dzieci ca  gra  by a  pe na otwarto ci, szczero ci i prostoty.  

Ci g jase kowych wydarze  rozpocz a pastora ka „Gore gwiazda Jezusowi”  
w wykonaniu dzieci. Pierwsza scena rozegra a si  na symbolicznym „pastwisku”. Do pro-
stych pasterzy przybywa Józef i Maryja, która jest ju  brzemienna. Pod aj  do Betlejem na 
spis ludno ci; nie znajduj  jednak adnego miejsca na odpoczynek po uci liwej podro y. 

wi ta Rodzina udaje si  do stajenki, wskazanej przez pasterzy. Nast pna scena obrazowa a 
ukazanie si  2 anio ów, którzy przybyli do pastuszków oznajmi  im radosn  nowin  o naro-
dzinach Syna Bo ego: 
W ród nocnej ciszy g os si  rozchodzi:  
wsta cie, pasterze, Bóg si  wam rodzi.  
Czym pr dzej si  wybierajcie, do Betlejem po pieszajcie, przywita  Pana! 

Kolejne sceny rozgrywa y si  ju  w szopce, gdzie Nowonarodzonego adorowa y ma-
e anio ki.Maryja tuli w ramionach „Zawini tko” – male kiego Jezusa, piewaj c mu pi knie 

czu  ko ysank :   
Lulaj e, Jezuniu, moja pere ko, lulaj, ulubione me pie cide ko.  
Lulaj e, Jezuniu, lulaj e, lulaj!  
A ty Go, Matulu, w p aczu utulaj.  

Po chwili anio ki wykona y taniec, chwal c wi te Dzieci tko; Nast pnie pasterze 
wkroczyli do stajenki z kol d  na ustach:  
Przybie eli do Betlejem pasterze 
Graj c skocznie Dzieci teczku na lirze. 
Chwa a na wysoko ci, chwa a na wysoko ci, a pokój na ziemi. 

Dzieci przebrane za pasterzy k ad y przed wi t  Rodzin  mleko, chleb, ser  i pie-
luszki. Te produkty – „uwspó cze nione” dary – uzmys awiaj  nam  istot  óbka w odniesie-
niu do czasów, w których yjemy.  Gwiazda betlejemska rozb yskuje nad stajenk  Nowona-
rodzonego, bo zbli aj  si  Trzej Królowie. Nios  dary i oddaj  pok on Jezusowi. 
Czuwaj cy przy stajence chór  anio ów piewa :  
Pójd my wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, 
Powitajmy Male kiego i Maryj , Matk  Jego. 
Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, 
Od proroków og oszony, od narodów upragniony. 

Prostota  stajenki  i  prostota  dzieci cych  Jase ek  wspó gra  ze  sob . W nich zako-
rzeniona jest odwieczna nieprzemijaj ca prawda, e – Bóg si  rodzi, moc truchleje.   

                                                                                            
JMV z  Mordarki  

Cze  Maryi ! 
W Uroczysto  Trzech Króli br. uda y my si  z s. Katarzyn , animatork  po kol dzie 

do pobliskiego Domu Pomocy Spo ecznej, aby zanie  tam rado  Bo ego objawienia. Po-
ród nas byli oczywi cie bohaterowie tego dnia, co prawda rodzaj e ski, ale maski ró nej 

karnacji wzbudza y tajemniczo , jak  wnie li ze sob  w a nie Magowie ze Wschodu. Wraz 
z chorymi i starszymi mieszka cami piewali my tradycyjne kol dy przeplatane przygotowa-
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nymi wcze niej pastora kami. By  te  czas na rozmow , po prostu bycie ze sob . Na po egna-
nie  podarowa y my na pami tk  niewielkie óbeczki, które zrobi y my jeszcze przed wi -
tami. Z kol d  na ustach, z instrumentami na plecach ruszy y my na Uczt  z Jezusem do ko-
cio a. Chcia y my wej  niezauwa alnie, najpierw do zakrystii, aby zostawi  nasze tobo ki, 

ale nie uda o si  bo naprzeciw nas w a nie posuwa a si  procesja na rozpocz cie Mszy wi -
tej dla dzieci. Królowie co prawda byli ju  „zdemaskowani”, ale ponownie ujawnili si  pod 
koniec Eucharystii, kiedy wraz z darem dzieci – wielkim obrazem serca, na którym wypisane 
by y prezenty dla Jezusa, ruszyli z dzie mi i ministrantami do óbka. 

Nast pnego dnia, wraz JMV z  Walichnów Wlk. prze yli my wspóln  Wigili . Po-
dzieli y my si  op atkiem sk adaj c sobie yczenia, a potem zasiedli my przy wigilijnym 
stole piewaj c kol dy przy akompaniamencie gitar, skrzypiec innych instrumentów. Odwie-
dzi  nas równie  w. Miko aj ze s odkimi podarunkami oraz dobrym humorem - bardzo ch t-
nie w czy  si  do wspólnych ta ców, chocia  by o mu bardzo ciep o w tym jego p aszczu.  

Mieli my tak e okazj  obejrze  prezentacj  o Siostrach misjonarkach, które pomaga-
j  ubogim w Kazachstanie. Wigili  t  prze yli my bardzo rado nie i rodzinnie. Mamy nadzie-
je, e i Wy prze yli cie takie spotkanie w Waszej grupie. yczymy Wam zdrowia, szcz cia 
i b ogos awie stwa Bo ego na 2012 roku !!! 

         
 JMV Tczew 

 
Cze  Maryi! 

Spotykamy si  w soboty od 10-12.00 na razie w du ej, jednej grupie od klasy II SP 
do klasy II Gim. Wspólnie ubogacamy si  i uczymy od siebie nawzajem, jeste my sobie po-
trzebni, jak w rodzinie. Ostatnio podczas spotka  zaprzyja niamy si  ze wi tymi i b ogos a-
wionymi Rodziny Wincenty skiej, odkrywamy nowe wzorce na dzi  naszego wzrastania w 
tym, co dobre i pi kne. Prze ywaj c Rok duszpasterski pod has em:,, Ko ció  naszym do-
mem”, anga ujemy si  w ycie naszej parafii, przygotowuj c scenki biblijne oraz opraw  
liturgiczn . W ten sposób promujemy nasz  grup  i pozyskujemy nowych sympatyków, któ-
rych wci  przybywa, co jest nasz  wielk  rado ci . 

Wspólnie pow drowali my na wi ty Krzy , wyjechali my do Kurozw k, przygoto-
wali my misterium o Cudownym Medaliku i wystaw  prac plastycznych, a tak e kiermasz 
Bo onarodzeniowy, z którego dochód przeznaczamy na wyjazd podczas ferii.Mi o wspomi-
namy spotkanie op atkowe, kol dowanie, wyjazd do Warszawy – wizyta w Domu Prowin-
cjalnym Sióstr, zwiedzanie szopek oraz w dobrym rytmie i tonie zabaw  karnawa ow . 

Nasze spotkania to czas pog biania wiary, czerpania z wzoru Maryi, ale to tak e 
czas relaksu po ca ym tygodniu zaj , a temu wszystkiemu sprzyja miejsce… Kaplica w do-
mu naszych Sióstr i nasza ,,przestrzenna, b kitna sala teatralna” - miejsce sobotnich spotka . 

Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga grupamaryjna-kielce.blogspot.com  do 
kontaktu i dzielenia si  bogactwem Waszych Grup.  

Serdecznie pozdrawiamy JMV w Kielcach   
 

Monika, Paulina, Ola, Agnieszka z Kielc  
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Nauczyciel sprawdza  
zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda,  
kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej  

nie odrobi a ? 
- Bo jestem na diecie. 

 

Jasio przynosi do domu torb  pe n  
jab ek. Mama pyta go: 
- Sk d masz te jab ka? 

Na to Jasiu: 
- Od s siada. 

- A on wie o tym? - pyta mama. 
- No pewnie, przecie  mnie goni ! 

 

W szkole na matematyce  
pani pyta Jasia: 

-Jasiu co to jest k t?? 
Jasiu na to: 

-K t to najbrudniejsza  
cz  mojego pokoju. 

 
Jasiu pyta ojca:  

- Tato, czy to prawda co mówi a wczoraj 
Pani Kowalska, e ludzie pochodz  od 

ma py?  
- By  mo e synku...  

Nie znam rodziny Pani Kowalskiej. 

 

 
Jasiu pyta si  ojca: 

-Tato, ile kilometrów ma Nil? 
- Nie wiem. 

- A kto to by  Jan Henryk D browski? 
- Nie wiem. 

- A stolic  jakiego pa stwa  
jest Madryt? 

- Jasiu nie m cz tatusia -  
prosi matka. 

- Nie strofuj dziecka, kochanie.  
Jak si  nie b dzie pyta , to niczego si  

nie dowie 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 PIEWAJMY RAZEM! 

50  Niepokalana 2/2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


