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Cze�� Maryi!  
 

 

Ks. Jacek Kuziel CM  

Dyrektor JMV w Polsce 
 

 

itam Was moi dro-

dzy ju� w nowym 

roku. Za nami 

 wi!ta, a przed nami czas wizyty 

duszpasterskiej zwanej kol!d". Zapra-

szam wszystkich cz#onków JMV do 

wspólnego dzia#ania, aby w naszych 

domach przyj"$ kap#ana, 

który pomodli si! nad 

domem, mieszka%cami i 

po&wi!ci Panu Bogu to 

miejsce, gdzie razem, na 

co dzie% �yjemy. Uwa-

�am, �e cz#onkowie 

JMV powinni by$ wzo-

rem dla innych w prze-

�ywaniu tej wizyty po-

cz"wszy od schludnego 

ubioru, (najlepiej od-

&wi!tnego stroju z na#o-

�onym Cudownym Medalikiem) po 

przygotowanie sto#u czy te� #awy z 

bia#ym obrusem, krzy�ykiem, &wie-

cami i wod" &wi!con". Pisz! o tym 

dlatego, �e w naszych domach jest 

z tymi sprawami ró�nie. Ksi"dz 

wchodzi i dopiero wtedy si! szuka 

gdzie jest kropid#o, woda &wi!cona. 

Ufam, �e tak nie jest i nie b!dzie 

w waszych domach.  

Rzecz" wielce niezrozumia#" 

by#aby sytuacja, w której rodzina 

chrze&cija%ska nie przyjmuje ksi!dza. 

By#oby to jakie& nieporozumienie. 

Przypominaj" mi si! tu s#owa Pana 

Jezusa zawarte w Ewange-

lii „Do ka�dego wi c, który 

si  przyzna do Mnie przed 

lud!mi, przyznam si  i Ja 

przed moim Ojcem, który 

jest w niebie
33

. Lecz kto si  

Mnie zaprze przed lud!mi, 

tego zapr  si  i Ja przed 

moim Ojcem, który jest 

w niebie” (Mt 10,32n). 

W wizycie kol!do-

wej najwa�niejsza jest mo-

dlitwa i po&wi!cenie mie- 

szkania. Ludzie czasami nie wpuszcza-

j" ksi!dza, bo nie maj" posprz"tane, 

czy te� nie mog" z#o�y$ �adnej ofiary 

na rzecz ko&cio#a. To nie s" rzeczy 

najwa�niejsze. Po&wi!cone mieszka-

nie, czy dom to rzecz bezcenna. 

Znacznie mniej jest wtedy k#ótni, 

sporów i innych trudnych sytuacji, 

W
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a nawet jak powstaj� to Pan Bóg 

szybko je rozwi�zuje. Zatem zach -

cam, aby we w!a"ciwy sposób prze-

#y$ tegoroczn� Kol d . 

Zaraz po kol dzie 

rozpoczynaj� si  Ferie 

zimowe. Zapraszam do 

wi kszej aktywno"ci, #eby 

w tym czasie si  nie nu-

dzi$. Wykorzystajmy na-

sze salki parafialne, 

chciejmy tak sobie organi-

zowa$ czas, aby te# na 

nasze spotkania JMV za-

prasza$ kole#anki i kole-

gów. Mamy coraz wi cej 

mo#liwo"ci do dzia!ania. 

Ostatnio s!ysza!em podczas rekolekcji 

w Warszawie takie okre"lenie: „dla-

czego nie ja” i o to w!a"nie chodzi. 

Dlaczego nie ja w!�cz  si  w przygo-

towanie ciekawego spotkania, dlacze-

go nie ja zaanga#uj  si  w "piew, dla-

czego nie ja poprowadz  spotkanie 

z m!odszymi dzie$mi itd. Uwierzmy, 

#e Pan Jezus wszystkich nas obdaro-

wa! ró#nymi zdolno"ciami i talenta-

mi, zatem to równie# od nas zale#y, 

czy na spotkaniach b dzie nudno czy 

fajnie i kolorowo. 

Nowy rok rozpo-

czynamy pod has!em: 

Ko�ció  naszym do-
mem.   B dziemy  w  tym  

roku próbowa$ zrozu-

mie$ tajemnic  Ko"cio!a 

i próbowa$ odkrywa$ 

swoje miejsce w Ko"cie-

le. B dziemy tak#e po-

g! bia$ nasze zaanga#o-

wanie i odpowiedzial-

no"$ za nasz Ko"ció!. 

Tegoroczne has!o Ko-

�ció  naszym domem za-

wiera w sobie zaproszenie, aby"my 

wszyscy popatrzyli na Ko"ció! w taki 

sposób, w jaki rodzina patrzy na swój 

dom.  

Niech Matka Naj"wi tsza wy-

prasza nam !aski, aby"my owocnie 

i dobrze prze#yli ten czas.  

 

Z modlitw� i chrze"cija%skim 

pozdrowieniem. 

 
dokona� czego  wspania!e 
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Cze�� Maryi! 

 

 

 

 

s. Gra�yna P aziak SM 

Radna Krajowa JMV 

 
 

raz z Maryj�, która 

daje nam Jezusa 

i nieustannie do 

Niego prowadzi, 

wchodzimy w No-

wy  Rok   aski…  a  tym  samym  z  no-

wym entuzjazmem i now� si � du- 

cha, zw aszcza po prze!ytych, ostat-

nich "wiatowych Dniach M odzie!y 

w Madrycie – ju! XXVI. Je#li nawet 

nie wszyscy mogli#my tam by$ oso-

bi#cie, to jednak  �czyli#my si%  

z uczestnikami tych dni w ró!noraki 

sposób, zw aszcza z przedstawiciela- 

mi naszego Stowarzyszenia, którzy 

reprezentowali JMV z Polski. 

Jest ona tak!e czasem pyta&, samot-

no#ci i rozczarowa&, ale te! czasem 

rado#ci i ci�g ym odkrywaniem. 

Wreszcie jest ona czasem nadziei. 

 No w a#nie… Przypominaj� 

mi si% s owa Prze o!onego General-

nego Ks. Gregory GAY CM, który po 

spotkaniu M odzie!y Wincenty&skiej 

w ramach ubieg orocznych "wiato-

wych Dni M odzie!y w Madrycie, 

w li#cie do m odych w Rodzinie Win-

centy&skiej wyzna : „W jasnych 

i radosnych twarzach m�odych lu-

dzi… widzia�em oblicze  w. Wincen-

tego”, a wi%c niew�tpliwie oblicze 

mi o#ci mi osiernej, która charaktery-

zowa a dobrego i twórczego Ojca 

Wincentego. O. Genera  pisze, !e 

wraz  z  m odymi  cz onkami  JMV od-

czuwali dum%, !e s�  „cz! ci" tak 

zdrowego charyzmatu wincenty#-

skiego tak wa$nego dla  wiata i dzi-

siejszego Ko cio�a” i dzieli si% dalej: 

„(…) poj!li my jaki dar otrzymali-

 my jako Rodzina Wincenty#ska 

W

M�odo ! ma to do siebie, "e jest 

jak magnes - przyci#ga. M�odo ! 

to prostota, bezinteresowno !, 

to dar dla ca�ego Ko cio�a. 
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i powo�anie, by dawa  ten dar in-

nym, szczególnie m�odym ludziom, 

prowadz!c ich do Maryi, naszej 

Matki i posy�aj!c ich jako uczniów 

i misjonarzy”. Na koniec O. Genera� 

wzywa nas do dzia�ania, ukazuje 

konkretne zadanie, gdy mówi: „Niech 

ubodzy otrzymaj! #ycie poprzez ka#-

d! ga�!$ i kraj, w których #yjemy 

nasz! duchowo%ci!. Poniewa# nie-

siemy ze sob! S�owo Bo#e, niesiemy 

#ycie w obfito%ci!” Uczy my  z  tych  

s�ów refleksj! na pocz"tku roku! To 

jest zadanie na nasze „dzi#” w Stowa-

rzyszeniu, dawa$ &ycie to dawa$ na-

dziej! tym, którzy jej nie maj" – s" 

nimi tak cz!sto ludzie m�odzi, Wasi 

rówie#nicy. Na wzór Maryi, naszej 

Matki, mamy dawa$ innym Jezusa, 

bo On jest �YCIEM. Jak? Poprzez 

mi�o#$ mi�osiern"… Jak&e warto tu 

zacytowa$ s�owa Phila Bosmansa: 

Id�my nowymi drogami. 

U yczajmy sobie  

nawzajem nadziei. 

Bo nadzieja istnieje. 

S!o"ce nigdy nie jest znu one 

i wstaje ka dego poranka  

na nowo. 

Jeszcze rodz# si$ dzieci  

ze %miej#cymi oczyma. 

Jeszcze istnieje wielu ludzi, 

w których piersiach bije  

wra liwe serce. 

Da  nadziej&, znaczy nieraz tyle, 

co przywróci  #ycie drugiemu, 

czu& si$ za drugiego  

odpowiedzialnym. 

Gdzie jeden kwiat znowu mo e 

zakwitn#&, pewnego dnia 

rozkwitn# tysi#ce! 
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Jezus naucza 
w Galilei cz. II 

 
 wiadectwo Lewiego, nazwanego Mateuszem 

 

Wyszli!my o !wicie. Na wzgórzu nad jeziorem modlitwy si" ju# 
rozpocz"$y. W ka#dym lokalnym zgromadzeniu, prowadz%cy modlitwy 
recytowa$ teksty dnia, najpierw o nadaniu Prawa Moj#eszowi na górze 
Synaj, nast"pnie fragment Ksi"gi Prorockiej. Po ko&cowych modlitwach 
Jezus wyja!nia$ s$owo Bo#e. T$um wstrzyma$ oddech. Zawsze nosi$em ze 
sob% tabliczki, wyj%$em je i zapisywa$em s$owa Jezusa. Wcze!niej  
tabliczki s$u#y$y mi do spisywania bogactw podatników, których kontro-
lowa$em. Widzia$em Jezusa z daleka, ale nie dochodzi$ do mnie Jego 
g$os.  Jeden  z  uczniów  odwróci$ si" i  powtarza$ Jego  s$owa,  a  z  kolei  
prowadz%cy modlitwy powtarzali je swoim zgromadzeniom: B$ogos$awie-
ni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale#y Królestwo Niebieskie.  
Zdanie powtarzane wielokrotnie odbija$o si" w moich uszach coraz  
silniejszym echem. Uri mia$ racj": Jezus przyszed$ otworzy' bramy 
Królestwa Niebieskiego. Zostali!my tam przez ca$y tydzie&. Uwielbiam 
swój komfortowy dom, a musia$em zadowoli' si" spaniem na ziemi  
i w dodatku trzeba by$o pilnowa' swojego miejsca, poniewa# ludzie bez 
przerwy nap$ywali. Rano m"#czy(ni uczestniczyli w nabo#e&stwie  
w synagogach, dlatego najwi"ksze t$umy gromadzi$y si" popo$udniu. Uri  
i ja na zmian" opuszczali!my t$um i schodzili!my do wsi kupowa'  
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jedzenie. Zabawne – Jezus naucza  o czym!, o czym nawet wcze!niej 
nie pomy!la em, na przyk ad o liliach polnych. Entuzjazm t umu zrobi  na 
mnie ogromne wra"enie. Co tak naprawd# Jezus chcia  powiedzie$?  
%e w!ród s uchaczy s& ludzie, którzy za bardzo si# troszcz& o to, co 
b#d& jedli nast#pnego dnia. Przypomnia , "e jeste!my synami królew-
skimi oraz potomkami %ydów, którzy otrzymali Prawo. Wzywa  do  
odzyskania godno!ci. Problemy z zaopatrzeniem zesz y na dalszy plan. 
Jezus nie powiedzia  jednak, "e nie trzeba zajmowa$ si# jedzeniem. 
Zreszt&, Jego uczniowie byli dobrze zorganizowani. Niejaki Filip  
kupowa  jedzenie dla Jezusa i uczniów. Nie chcieli!my po!ci$ w czasie 
!wi#ta pielgrzymiego , ale zadowolili!my si# tym, co uda si# kupi$. 
Zreszt&, posi ki by y okazj& do rozmowy o nauczaniu Jezusa. Dyskuto-
wali!my tak zapami#tale, "e nie czuli!my smaku jedzenia. 

Po tygodniu Uri powróci  do Tyberiady. By em mu wdzi#czny, "e 
zabra  mnie do Jezusa na Zielone 'wi&tki. Kiedy tylko wróci em do  
siebie, zapali em lamp# i gor&czkowo zacz& em spisywana pergaminie 
wszystkie s owa Jezusa. Korzysta em z notatek i uzupe nia em je  
z pami#ci. Ca a noc zesz a mi na pisaniu. Rano poszed em do biurka i jak  
zwykle przyjmowa em deklaracje podatkowe. Mi#dzy przyjmowaniem 
interesów próbowa em doko(czy$ zapisywanie kaza( Jezusa. Naraz 
kto! przybieg  z wiadomo!ci&: „Jezus nadchodzi, Jezus nadchodzi!  
Za chwil# ten sam cz owiek przybieg  zasapany z inn& nies ychan& nowi-
n&: „Korneliusz wyb aga  u Jezusa uzdrowienie Gabriela”. Jezus chcia  
i!$ do domu setnika, ale Korneliusz odpowiedzia : Panie, nie jestem  
godzien, aby! wszed  pod dach mój, ale powiedz tylko s owo, a mój s uga 
odzyska zdrowie. Bo i ja, cho$ podlegam w adzy, mam pod sob& "o nie-
rzy. Mówi# temu: Id*! – a idzie; drugiemu: Chod* tu! – a przychodzi;  
a s udze: Zrób to! – a robi.  I Jezus uzdrowi  Gabriela”. 

Z racji wykonywanej pracy pozna em setnika Korneliusza. Zosta  
on mianowany w Galilei w zasadzie wbrew swojej woli. Zaprzyja*ni  si# 
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ze swoim  ydowskim s!ug" Gabrielem i szanowa! Prawo. Korneliusz  
wyzwoli! dzieci Gabriela, ale zatrzyma! Gabriela, bo by! przekonany,  
 e nie poradzi sobie bez oddanego s!ugi. Pewnego dnia kto# napad! na 
Gabriela w mie#cie. Nie schwytano nikogo. Mo e kto# wyg!odnia!y chcia! 
mu wyrwa$ woreczek z pieni%dzmi? Podejrzewa!em te  rzymskich  
legionistów, w#ciek!ych na Gabriela,  e zainteresowa! judaizmem ich 
setnika. Poczuli si% upokorzeni, kiedy Korneliusz porosi! Jaira  
o wyt!umaczenie podstaw judaizmu. W ka dym razie od trzech miesi%-
cy Gabriel mia! obola!e plecy i cierpia! bez ustanku. Pobieg!em do Korne-
liusza. Gabriel osobi#cie otworzy! drzwi. By! tak uszcz%#liwiony odzy-
skaniem zdrowia,  e od razu  swoje obowi"zki i nie przestawa! rozpo-
wiada$ o cudownym uzdrowieniu.                                                                                                                       
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Korneliusz zrelacjonowa  szczegó owe ca e zdarzenie. Nie  
chodzi o tylko o cud uzdrowienia. Jezu powiedzia : Wielu przyjdzie ze 
Wschodu i Zachodu i zasi!d! do sto u z Abrahamem, Izaakiem  
i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Podobnie jak ja, Korneliusz  
zobaczy  otwieraj!ce si" przed nim bramy Królestwa – przed nim,  
któremu Jair t umaczy  niech"tnie #ydowskie Prawo. Trzeba przyzna$, 
#e w naszej religii tylko nieliczne przykazania dotycz! nie %ydów,  
dlatego %ydzi uwa#aj!, #e pogan nie warto wtajemnicza$ w judaizm,  
a powo anie nie %ydów jest ni#sze od powo ania synów przymierza, na 
których spoczywa odpowiedzialno&$ za trwanie ludzko&ci. I oto  
nieoczekiwanie Jezus wyró#ni  Korneliusza, jakby setnik by  z rodu 
Abrahama, i za wstawiennictwem poganina uzdrowi  %yda Gabriela.  
W czasie Zielonych (wi!tek razem z Jezusem &wi"towa em nadanie 
%ydom Prawa. Wiedzia em ju#, #e  ask" otrzymuje tan, kto chce j! 
otrzyma$, poniewa# Jezus powiedzia : Niech ci si" stanie, jak  
uwierzy e&. Poganin Korneliusz otrzyma   ask" w sposób bardziej spek-
takularny ni# #ydowscy depozytariusze &wi"tych zwojów. 

Jak! min" zrobi Jair, kiedy si" o tym wszystkim dowie? Co za 
s odka zemsta na faryzeuszach, daj!cych sobie prawo do os!dzania  
i post"powania! Niecierpliwie czeka em na nast"pny tydzie). Chodzi em 
o wszystkim opowiedzie$ Uriemu. 

Nie by o mi jednak dane i&$ do Tyberiady. Nazajutrz, jak ka#de-
go dnia, siedzia em w swoim biurze. Naraz us ysza em krzyki  
zbli#aj!cego si" t umu. W pierwszej chwili wystraszy em si", #e to  
rozz oszczeni podatnicy, ale by  to Jezus, za którym jak zwykle szed  
t um. Zmiesza em si" na my&l, #e nasze spojrzenia mog! si" skrzy#o-
wa$.  Jezus zatrzyma  si" przed komor! celn! i powiedzia  do mnie: 
Pójd* za Mn!. Wsta em i poszed em za Nim. 
 

 

�ród o: Thérèse Néel, Znali�my Jezusa. Opowie�ci krewnych i uczniów, Wydawnictwo eSPe. 
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Rozwi�� zagadki. Wpisz has a w odpowiednie miejsca. 
Uroczy cie powitany, 

z nadziej!, "e dobry b#dzie. 
Dwana cie miesi#cy przed nami 

oznajmiono wsz#dzie. 
    

 

   

 

Nios! ze sob! dary: 
kadzid$o, mirr# i z$oto. 
Sk$adaj! swoje ofiary 
z najwi#ksz! prostot!. 
     

 

        

 

W ko ciele po wi#cona, 
w domu zapalona. 

Przed burz! ochroni, 
przy  mierci trzymaj w d$oni. 

        

 
Wolny czas od nauki, 

jazda na nartach z górki. 
�y"wy, snowboard oraz sanki, 

 nie"ne bitwy i ba$wanki. 
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                                               Najpierw prze ladowca, 
                                           potem nag!a zmiana. 

                                          Wielki or"downik 
                                         Chrystusa Pana. 

      

 

     

 

Cho# by! lekarzem, 
nie z leczenia znany. 

Dzi"ki niemu o Jezusie 
w Pi mie $wi"tym poczytamy. 

      

 

      

 

 

$wiadomy i dobrowolny, 
w rzeczy wa%nej uczyniony. 
Zrywa z Bogiem wi"& mi!o ci 

i prowadzi do osch!o ci. 
      

 

Dzieci" ma!e, to zwyczaj, 
polewaj' wod'. 

Jednak gest ten wytycza 
na %ycie drog" now'. 
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W�ród tych licznych 

 imion jest jedno, 

 które zas uguje  

na szczególna uwag!,  

na d"wi!k tego imienia 

 serce nape nia si!  

rado�ci#, pozytywnymi 

uczuciami: szacunkiem, 

czci# i mi o�ci#. 

By� jak Maryja 

 

 

 
  

 

est na �wiecie niezliczona ilo�  

imion i ka!de ma jakie� wyj"t-

kowe znaczenie. Jedne si#  nam 

podobaj", inne nie. Jedne s" dla nas 

pustym d$wi#kiem, inne nios" pewne 

tre�ci i skojarzenia. Wspomnienia 

pewnych imion spra-

wia rado� , innych  

l#k i strach.  

W ko%cu s" imiona, 

które budz" szacunek, 

uczucia wdzi#czno�ci 

i mi&o�ci. W�ród tych 

licznych imion jest 

jedno które zas&uguje 

na szczególna uwag#, 

na d$wi#k tego imie-

nia serce nape&nia si# 

rado�ci", pozytyw-

nymi uczuciami: sza-

cunkiem, czci" i mi-

&o�ci". Wypowiada&y je usta królów i 

niewolników, �wi#tych i grzeszni-

ków… Ile razy to imi#- Maryja- zo-

sta&o ju! wypowiadane w ci"gu wie-

ków, trudno policzy .. 

Maryja odbiera nieustanna 

cze�  w Ko�ciele… zatem rodzi si# 

pytanie..jak dzisiaj my mo!emy  

i powinni�my J" na�ladowa  i czci  ? 

Maryja to imi# kobiety,  któr" 

Bóg wybra& na Matk# swego Syna- 

Jest  Matk" Boga.  To  pierwsza,  naj-

wa!niejsza  i fundamentalna prawda 

mówienia o Maryi. W 

swojej niesko%czonej 

m"dro�ci od wieków 

Bóg zaplanowa& zba-

wienie cz&owieka, 

który w raju powie-

dzia& Bogu „Nie”! 

W tym planie wyzna-

czy& specjalne miejsce 

Dziewicy z Nazaretu. 

Mia&a da  Bogu to, 

czego potrzebowa&, 

aby zbawi  ludzi. 

Powie kto�: Bóg mia& 

wszystko. Niezupe&-

nie. Do dzie&a Zbawienia, w tej eko-

nomii jak" zaplanowa&, potrzebowa& 

ludzkiego cia&a, potrzebowa& ma&o-

�ci, mo!liwo�ci dzia&ania i cierpienia 

po ludzku, wreszcie umierania po 

ludzku. Pi#knie t# prawd# wyrazi&a 

J
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Marie-Noel w swoim 

poemacie, w którym Maryja mówi: 

 

„Ty ust nie mia�e�, 

Bo e, aby mówi! do 

zagubionych tu na 

ziemi ludzi.. 

Przy Twoich ustach 

pier� mlekiem  

nabrzmia�a-Twe usta 

synu jam Ci darowa�a. 

R"ka, mój Bo e,  

Ty nie mia�e� r"k",  

by ludzkie cia�a  

jej dotkni"ciem  

leczy!.. 

Jak pi#stka ró y, Two-

ja pi#stka ma�a - r"k" 

Tw# Synu,  

jam Ci darowa�a. 

Cia�a, mój Bo e,  

nie mia�e�,  

by z nimi �ama! si" 

chlebem, co mia�  
ich posili!. 

Kszta�t za mnie wzi"ty 

wiosny Twego cia�a-to 

ja, mój Synu, 

 jam Ci darowa�a. 

$mierci nie mia�e�, 

Bo e by  

zbawienie �wiatu 

 darowa!.  

O, bólu tej ziemi… 

Twoja �mier! ludzka - sam, gdy noc 

zapad�a - to ja, mój ma�y, jam Ci 

�mier! t" da�a”.  
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W takim znaczeniu Maryja jest Mat-

k� Boga. Nie zrodzi a Ona Bosko!ci, 

lecz zosta a wybrana, aby da" Bogu 

to  co  cielesne.  Dzi#ki  temu  sta a  si# 

niejako „BRAM$”, przez któr� 

wszed  na ziemi# Bóg-Cz owiek, 

nasz Zbawiciel. W ekonomii zba-

wienia Bóg nie chcia  mie" automa-

tów, lecz wolnych ludzi. Dlatego 

tajemnic# Wcielenia poprzedza wol-

na zgoda Maryi:” niech mi si# stanie 

wed ug s owa Twojego”. Z chwil� 

wypowiedzenia tego  FIAT – niech 

mi si# stanie, Bóg wchodzi na aren# 

dziejów Zbawienia jako Cz owiek. 

 

Jest wiele dziedzin %ycia,  

w których mo%emy na!ladowa" Ma-

ryj#. Ja chcia abym zwróci" uwag#  

na to, by stara" si# unika"  grzechu  

i otwiera" swe serce na  aska Bo%�. 

Tego uczy nas dzi! Maryja i przez to 

bardziej b#dziemy si# do Niej upo-

dabniali.  

 

 Na koniec tego rozwa�ania 

dedykuj  Wam tekst: 

 

 Ty, Bo�e, wiesz jak to Jest! 

…du�o pracy, du�o spotka … tak 

trudno odró�ni!, to co pilne, od tego 

co wa�ne. 

Bo�e zwolnij moje tempo. 

Naucz mnie sztuki tworzenia oaz 

spokoju, w których mog" dostrzec 

pi"kno codziennych rzeczy; chmur, 

drzew, muzyki. Zach"! mnie do 

dzi"kowania Ci za wszystko ca#ym 

moim sercem. Zwró! moj$ uwag"  

na  to,  �e  w  �yciu  jest  co% wi"cej  do  

prze�ywania ni� zape#nienie ka�dej 

chwili obowi$zkami. Pomó� mi oto-

czy! si" w niektórych momentach 

cisz$. Prosz", mów do mnie i pomó� 

s#ucha!, a wtedy ja nape#ni" si" 

Twoim pokojem, mi#o%ci$ a mój 

wewn"trzny ba#agan wraz z ca#ym 

tym p"dz$cym i rani$cym %wiatem 

pozostawi" za sob$. 

 

s. Anna !elnio 

 

 



KO�CIÓ  TO MOJA WSPÓLNOTA 
 
 

Niepokalana 1/2012  17 

Bo�e mój,  

wo am...  

a nie  

odpowiadasz  

(Ps 22,3) 
 

o chyba najtrudniejszy 

problem zwi�zany  

z modlitw�: gdy nasze 

pro by zdaj� si! pozostawa" bez od-

powiedzi, gdy prosimy, prosimy...  

a tu nic, jakby niebo by#o zamkni!te 

na k#ódk!, jakby Panu Bogu popsu# 

si! s#uch! A tu jeszcze podczas nie-

dzielnej Mszy  w. s#yszymy: O co-

kolwiek by�cie prosili Ojca, da wam 

w imi  moje (J 16,23). Ufno�!, któr" 

w Nim pok#adamy, polega na prze-

konaniu, $e wys#uchuje On wszyst-

kich naszych pró�b zgodnych z Jego 

wol" (1 J 5,14). Ju$ widz! ten sarka-

styczny u mieszek niektórych czy-

telników: „%adna mi obietnica! To  

$adna sztuka – spe#nia" to, co jest 

zgodne z Jego wol�!” Tymczasem 

trzeba powiedzie": „I ca#e szcz!-

 cie!” Przede wszystkim dlatego, $e 

to  On,  a  nie  my,  wie  wszystko:  zna  

przysz#o ", któr� my mo$emy tylko 

przewidywa". My l!, $e ka$demu  

(a przynajmniej wielu) z nas zdarzy#o 

si! dzi!kowa" Panu Bogu, $e „nie 

spe#ni#” naszej pro by, która przedtem 

wydawa#a nam si! jedynie dobra, 

a tymczasem przynios#aby fatalne 

skutki! Czy wi!c ta pro ba pozosta#a 

niespe#niona? Przecie$ ostatecznie 

chodzi#o nam o to, $eby BY%O DO-

BRZE... i tak w#a nie si! sta#o, ba, 

sta#o si! lepiej ni$ my leli my! 

T
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Zanim postawi-

my sobie pytanie, czy Bóg spe�nia 

nasze pro by, najpierw zapytajmy 

si!, w JAKIEGO Boga wierzymy. 

Kto jest wszechwiedz"cy: On czy ja? 

Czy On jest bezdusznym automatem 

„wyrzucaj"cym z siebie” zamówione 

towary, czy te# jest najwspanialszym, 

kochaj"cym Ojcem, któremu przede 

wszystkim zale#y na nas, na naszym 

rozwoju, duchowym wzrastaniu 

i umie te# powiedzie$: „Nie mo#esz 

mie$ tego, bo to ci! zniszczy, ograni-

czy, zniewoli”.  

To zaufanie 

do dobroci i wszech- 

wiedzy Ojca ma ka-

pitalne znaczenie 

w przypadkach dla 

nas niezrozumia�ych: 

dlaczego zdaje si!, #e 

pozostaje bez echa 

pro ba o zdrowie dla 

ci!#ko chorego, o 

prac! dla bezrobot-

nego... przecie# pro-

simy o dobro! Ja nie odpowiem Ci, 

drogi Czytelniku, dlaczego tak jest, 

bo... ja te# nie wiem wszystkiego; ale 

ja wiem, #e Ten, który wie wszystko, 

jest Mi�o ci" i #e z powodów dla nas 

niezrozumia�ych nasze dobro wymaga 

czasem przej cia przez trudne do-

 wiadczenia.  

Jest taka pi!kna opowie $  

o cz�owieku, który chcia� pomóc 

motylowi wydoby$ si! z kokonu  

i rozci"� kokon. Tymczasem by�a to 

„nied%wiedzia przys�uga”: motyl 

potrzebowa� tego wysi�ku, tego tar-

cia, by jego skrzyd�a mog�y normal-

nie funkcjonowa$. Ten biedny motyl 

„dzi!ki pomocy” cz�owieka pozosta� 

kalek". Ile# razy prosimy Boga 

o „rozci!cie kokonu”! 

Trzeba te# wspomnie$ o jesz-

cze jednej kwestii, od której zale#y 

równie# spe�nianie naszych pró b: 

jest ni"... wola innych ludzi, z któr" 

Bóg si! liczy (mo#e nawet bardziej 

ni# my!). Wyobra%my sobie tak" 

modlitw! #ony: „Panie Bo#e, ju# tyle 

lat Ci! prosz!, 

#eby mój m"# 

by� dla mnie 

dobry!”,  co  w  

praktyce jak#e 

cz!sto mo#na by 

wyrazi$ to tak: 

„Panie Bo#e, 

zabierz mu jego 

sposób my lenia, 

jego zwyczaje 

i upodobania (a 

zw�aszcza wszystkie wady) i stwórz 

go na nowo na mój obraz i podobie'-

stwo!” Zatem chc"c spe�ni$ to #ycze-

nie, Pan Bóg musia�by zniszczy$ oso-

bowo $ m!#a, bo #ona, zamiast podj"$ 

trud dialogu (i prosi$ Boga o pomoc) 

wola�aby dosta$ wszystko „gotowe 

na talerzyku”. Nie, Bóg za bardzo 

nas kocha, by spe�nia$ dos�ownie 

takie pro by. Na pewno ta modlitwa 

te# nie pozosta�a bez echa, zapewne 

Pan Bóg – w sposób znany tylko 

 

Cz�owiek, który  yje  

w prawdziwej przyja!ni 

z Jezusem, wie, o co 

wypada prosi" tego 

Przyjaciela. 
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sobie – podsuwa� m -

!owi my"l, by stara� si  by# jak naj-

lepszy dla !ony, ale On nie po to da� 
nam szare komórki, by wszystko 

robi# za nas, kosztem wolno"ci 

i godno"ci innych ludzi.  

Dlaczego zatem obiecuje, !e 

spe�ni wszystkie pro"by? Owszem, 

obiecuje, ale stawia te! pewne wa-

runki spe�nienia tej obietnicy: Je�eli 

we Mnie trwa  b!dziecie, a s"owa 

moje w was, pro#cie, o cokolwiek 

chcecie, a to si! wam spe"ni (J 15,7). 

Zatem warunkiem spe�nienia pró"b 

jest !ycie w zjednoczeniu z Jezusem, 

!ycie Jego s�owem, a taka postawa 

kszta�tuje nasze my"lenie, oczekiwa-

nia i w konsekwencji... nasze pro"by. 

Cz�owiek, który !yje w prawdziwej 

przyja$ni z Jezusem, wie, o co wy-

pada prosi# tego Przyjaciela. Zreszt% 

spójrzmy na teksty Nowego Testa-

mentu, które sugeruj% nam, o co 

winni"my modli# si  do Boga: o m%-

dro"#, o Ducha &wi tego, o odpusz-

czenie grzechów, o zachowanie od 

z�a... owszem, znajdziemy pro"b   

o chleb powszedni, znajdziemy tylu 

ludzi prosz%cych o uzdrowienie... ale 

na pró!no szukaliby"my pró"b o na-

tychmiastowe sukcesy, karier , maj%-

tek... Obietnica spe�nienia pró"b nie 

oznacza, !e gdy tylko poprosimy,  

w naszym gara!u zaraz znajdzie si  

luksusowy mercedes. Albo te!, do-

chodz%c ju! do granic absurdu, co 

powiedzieliby"my o takim Bogu, 

który spe�nia�by pro"by bandytów 

prosz%cych o mo!liwo"# ucieczki  

z wi zienia? 

 Prowadzicie walki i k"ótnie, 

a nic nie posiadacie, gdy� si! nie  
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modlicie. Modlicie si�, 

a nie otrzymujecie, bo si� !le modli-

cie, staraj"c si� jedynie o zaspokoje-

nie swych #"dz (Jk 4,2b-3). 

Oto jeszcze jedna odpowied� 

na pytanie o „niewys uchane pro!-

by”. W oparciu o te s owa !w. Jaku-

ba teologia !redniowieczna sformu-

 owa a zasad", #e niekiedy nie 

otrzymujemy tego, o co prosimy, 

gdy# modlimy si" male (!le), mali 

(b�d"c z$ymi), mala (o z$e rzeczy).  

I znów powracamy do punktu wyj-

!cia: owszem, Jezus obiecuje wys u-

chanie pró!b, ale obiecuje to tym, 

którzy umiej$ prosi%, którzy prosz$ 

rzeczywi!cie w imi� Jego, pami"ta-

j$c, #e pierwsza pro!ba powinna by% 

zawsze powtarzaniem Jego s ów: Nie 

moja wola, ale Twoja niech si� sta-

nie! – bo ja wiem, #e moja pro!ba 

nigdy nie jest niewys uchana, #e Ty 

zawsze chcesz mojego dobra, nawet 

je!li spe nisz j$ w innym czasie, w 

inny sposób (którego mo#e ja do 

ko&ca #ycia nie odgadn"). Gdyby 

wszystko dzia o si" zgodnie z moim 

zamys em, znaczy oby to, #e ja je-

stem Bogiem, a nie Ty, #e ja mog" 

Tob$ manipulowa%, a Ty masz obo-

wi$zek spe nia% wszystkie moje ka-

prysy... jak bajkowy król wobec roz-

pieszczonej królewny. 

Nie chc" Boga – bajkowego 

króla, chc" Ciebie, który kochasz 

mnie m$drze, który jeste! najlep-

szym, cho% bardzo wymagaj$cym 

Wychowawc$ i cho% nie rozumiem 

tylu lekcji z Twojej szko y, wiem, #e 

to  nie  Ty ponosisz  za  to  win",  tylko  

moje nieuctwo i t"pota. 

 

Danuta Piekarz 
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SPOTKANIE 

 

*** 

y�em sam w ca�ym prze-

dziale poci gu. Potem 

wsiad�a jaka! dziewczyna - 

opowiada� pewien niewidomy 

hinduski ch�opiec. – M"#czyzna 

i kobieta, którzy j  odprowadzali, 

musieli by$ jej rodzicami. Dawali 

jej mnóstwo rad i wskazówek. Nie 

wiedzia�em jak wygl da�a dziew-

czyna, ale podoba�a mi si" barwa 

jej g�osu. 

 

Czy jedzie do Dehra Dun? – pyta-

�em si" siebie, kiedy poci g rusza� 

ze stacji.  

Zastanawia�em si", jak mog" nie 

da$ po sobie pozna$, #e jestem 

niewidomym. Pomy!la�em sobie: 

je!li nie b"d" si" rusza� z mojego 

miejsca powinno mi si" to uda$. – 

Jad" do Saharanpur – powiedzia-

�a. – Tam wyjdzie po mnie moja 

ciocia. A pan dok d jedzie, mo#na 

wiedzie$? 

– Dehra Dun, a potem do Musso-

orie – odpowiedzia�em. – O, jaki 

pan szcz"!liwy!  

Pragn"�abym bardzo pojecha$  

do Mussoorie. Uwielbiam góry. 

Szczególnie w pa%dzierniku, kie-

dy jest tam pi"knie.  

– Tak to najlepszy sezon – odpo-

wiedzia�em, si"gaj c pami"ci  do 

czasów, kiedy jeszcze widzia�em. 

– Wzgórza us�ane s  dzikimi da-

liami, s�o&ce jest �agodne, a wie-

czorem mo#na sobie siedzie$ wo-

kó� ogniska i rozmy!la$ popijaj c 

brandy. Wi"ksza cz"!$ letników 

ju# wtedy odje#d#a, ulice s  bez-

ludne i ciche.  

 

Milcza�a, a ja zadawa�em sobie 

pytanie czy moje s�owa zrobi�y na 

niej jakie! wra#enie, czy te# jedy-

nie my!la�a, #e jestem sentymen-

talny. Potem pope�ni�em b� d 

i zapyta�em: 

– Jak jest na zewn trz? Ona jed-

nak w moim pytaniu nie zauwa#y-

�a nic dziwnego. Czy#by ju# spo-

strzeg�a, #e nie widz"? Jednak 

s�owa, które zaraz po tym wypo-

wiedzia�a, pozbawi�y mnie wszel-

kich w tpliwo!ci.  

– Dlaczego pan nie spojrzy w 

okno? – zapyta�a mnie z najwi"k-

sz  naturalno!ci . Przesun �em si" 

B
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wzd�u� siedzenia, sta-

raj c si! z uwag  odszuka" okno. 

By�o otwarte, odwróci�em si! w 

jego stron!, robi c wra�enie, �e 

przygl dam si! mijanym wido-

kom. Oczami wyobra#ni widzia-

�em telegraficzne s�upy, które 

przesuwa�y si! w biegu. – Zauwa-

�y�a pani – o$mieli�em si! powie-

dzie" – �e te drzewa wydaj  si! 

porusza"? – Zawsze tak si! wyda-

je – odpowiedzia�a.  

 

Odwróci�em si! znów w stron! 

dziewczyny i przez pewien czas 

siedzieli$my w milczeniu. Potem 

powiedzia�em – Ma pani bardzo 

interesuj c  twarz. Za$mia�a si! 

mi�o wibruj cym i jasnym g�osem. 

– Przyjemnie to us�ysze" – rzek�a. 

– Nudz  mnie ci, którzy mówi , 

�e moja twarz jest �adna! Musisz 

mie" naprawd! �adn  twarz pomy-

$la�em sobie, a po chwili doda�em 

pewnym g�osem:  

– Hm, interesuj ca twarz mo�e 

by" równie� bardzo pi!kna. 

– Jest pan bardzo mi�y? powie-

dzia�a. – Ale dlaczego jest pan 

taki powa�ny? – Ju� nied�ugo b!-

dzie pani na miejscu, stwierdzi�em 

do$" nieoczekiwanie. – Dzi!ki Bo-

gu. Nie lubi! d�ugich podró�y po-

ci giem. Ja natomiast by�bym go-

tów siedzie" tak niesko&czenie 

d�ugo, byleby tylko s�ysze" jak 

ona mówi. Jej g�os posiada� tak 

srebrzysty d#wi!k jak górski  
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strumie�. Zaraz po wyj ciu z po-

ci!gu zapomni pewnie o naszym 

spotkaniu; ja jednak zachowam j! 

w swojej pami"ci przez pozosta#! 

cze $ podró%y a mo%e i d#u%ej. 

 

Poci!g wjecha# na stacj". Kto  

zawo#a# i zabra# ze sob! dziew-

czyn".  

 

Pozosta# po niej jedynie zapach. 

Mrucz!c co  pod nosem wszed# 

do przedzia#u jaki  m"%czyzna. 

Poci!g ruszy# ponownie. Odszu-

ka#em po omacku okno i usadowi-

#em si" naprzeciwko wpatruj!c si" 

w  wiat#o, które by#o dla mnie 

ciemno ci!. Jeszcze raz mog#em 

powtórzy$ moj! gr" z nowym to-

warzyszem podró%y.  

 

– Szkoda, %e nie mog" by$ tak 

n"c!cym towarzyszem w podró%y 

jak ta dziewczyna, która dopiero 

wysz#a ? powiedzia# do mnie, sta-

raj!c si" nawi!za$ rozmow".  

 

– To bardzo interesuj!ca dziew-

czyna  stwierdzi#em. – Czy móg#-

by mi pan powiedzie$... czy jej 

w#osy by#y d#ugie czy krótkie? – 

Nie pami"tam? odpowiedzia# 

zdawkowym tonem.  

– Przygl!da#em si" jedynie jej 

oczom a nie w#osom. By#y rze-

czywi cie pi"kne!  

Szkoda, %e nie mog#y jej do ni-

czego s#u%y$... By#a niewidoma. 

Nie zauwa%y# pan tego? 

 

 

Dwoje niewidomych ludzi, którzy udaj�,  e widz�. Ile  ludzkich 

spotka! jest podobnych do tego. Ze strachu, by nie objawi" tego, 

jacy jeste#my naprawd$ zaprzepaszczamy nieraz najwa niejsze 

spotkania naszego  ycia. A niektóre spotkania zdarzaj� si$ jedy-

nie raz w  yciu. 

 

Bruno Ferrero
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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 

 

Stycze�  
 

dzie�  s owo 

1.01.2012 

!w. Bo"ej 

Rodzicielki 

Lb 6,22-27 

Ga 4, 4-7 

#k 2, 16-21 

„Wszyscy s uchaj$cy dziwili si% temu, co im  

przez pasterzy zosta o powiedziane. Lecz Maryja  

zachowywa a wszystkie te sprawy i rozwa"a a je 

w swoim sercu.” 

2.01.2012 
1 J 2,22-28 
J 1,19-28 

„Po&ród was stoi Ten, którego wy nie znacie,  
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem go-

dzien odwi$za' rzemyka u Jego sanda a”. 

3.01.2012 
1 J 2,29-3,6 

J 1,29-34 

„Ja to ujrza em i daj% &wiadectwo,  

"e On jest Synem Bo"ym”. 

4.01.2012 
1J 3,7-10 

J 1,1-18 

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (…) 

Chod)cie a zobaczycie ”. 

5.01.2012 
1 J 3,11-21 

J 1,43-51 

„Odpar  mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, "e powie-

dzia em ci: Widzia em ci% pod drzewem figowym? 

6.01.2012 

Uroczysto&' 

Objawienia 

Pa�skiego 

Iz 60,1-6 

Ef 3,2-3a.5-6 

Mt 2,1-12 

„Gdy ujrzeli gwiazd%, bardzo si% uradowali. Weszli 

do domu i zobaczyli Dzieci% z Matk$ Jego, Maryj$; 

upadli na twarz i oddali Mu pok on”. 

7.01.2012 
1J 3,22-4,6 

Mt 4,12-17.23-25 

„I obchodzi  Jezus ca $ Galile%, nauczaj$c w tam-

tejszych synagogach, g osz$c Ewangeli% o króle-

stwie i lecz$c wszelkie choroby i wszelkie s abo&ci 

w&ród ludu.”  

8.01.2012 
Niedziela Chrztu 

Pa�skiego 

I" 42,1-4.6-7 
Dz 10,34-38 

Mk 1,6b-11 

„Ty& jest mój Syn umi owany, w Tobie mam 
upodobanie.” 

9.01.2012 
1Sm1,1-8 

Mk 1,14-20 
„Nawracajcie si% i wierzcie w Ewangeli%” 

10.01.2012 
1Sm 1,9-20 

Mk 1,21-28 

„Nawet duchom nieczystym rozkazuje  

i s$ Mu pos uszne.” 

11.01.2012 
1 Sm 3,1-10.19-20 

Mk 1,29-30 

„On podszed  do niej i podniós  j$, uj$wszy za r%k%, 

tak i" gor$czka j$ opu&ci a.” 

12.01.2012 
!Sm4,1-11 

Mk 1,40-46 

„Tr%dowaty przyszed  do Jezusa (...)  

Je�li chcesz mo esz mnie oczy�ci!” 

13.01.2012 
1Sm 8,4-7.10-22a 

Mk 2,1-12 
„Synu, odpuszczaj$ Ci si% Twoje grzechy.” 

14.01.2012 

1 Sm 9,1-4.17-

19;10;1a 

Mk 2,13-17 

„Nie potrzebuj$ lekarza zdrowi, lecz ci,  

którzy si% )le maj$.” 
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15.01.2012 

II Niedziela 

zwyk�a 

1 Sm 3,3b-10,19 

1 Kor 613c-15a. 17-20 

J 1,35-42 

„Znale li!my Mesjasza.” 

16.01.2011 
1Sm 15,16-23 

Mk 2,18-22 

„Czy go!cie weselni mog" po!ci# dopóki 

pan m�ody jest z nimi.” 

17.01.2012 
1Sm16,1-13 

Mk 2,23-28 

„To szabat zosta� ustanowiony dla cz�owieka, 

a nie cz�owiek dla szabatu.” 

18.01.2012 

1Sm 17,32-33.37. 

40-51 

Mk 3,1-6 

„Wyci"gnij r$k$. Wyci"gn"� i r$ka sta�a si$ 

znów zdrowa.” 

19.01.2012 
1Sm 18,6-9;19,1-7 

Mk 3,7-12 
„Wielu bowiem uzdrowi�.” 

20.01.2012 
1 Sm 24,3-21 

Mk3,13-19 

„Jezus wszed� na gór$ i przywo�a� do siebie tych, 

których sam chcia�.” 

21.01.2012 

2 Sm 1,14.11.19.  

23-27 
Mk 3,20-21 

„Mówiono bowiem: odszed� od zmys�ów. 

22.01.2012 

III Niedziela 

zwyk�a 

Jon 3,1-5.10 

1 Kor 7,29-31 

Mk 1,14-20 

„Pójd cie za mn" a sprawi$, %e uczyni$ was 

rybakami ludzi.” 

23.01.2012 
2 Sm 5,1-7.10 

Mk 3,22-30 

„Je!li dom wewn$trznie jest sk�ócony,  

to taki dom nie b$dzie móg� si$ osta#.” 

24.01.2012 
2Sm6,12b-15.17-19 

Mk 3,31-35 

„Bo kto pe�ni wol$ Bo%", ten mi jest bratem,  

siostr" i matk".” 

25.01.2012 
Dz 22,3-16 

Mk 16,15-18 

„Id cie na ca�y !wiat i g�o!cie Ewangeli$  

wszelkiemu stworzeniu.” 

26.01.2012 
2 Tm1,1-8 

&k 10,1-9 

„ Czy po to wnosi si$ !wiat�o, by postawi# je pod 

korcem lub pod �ó%kiem?” 

27.01.2012 
2Sm11,1-4a.5-
10a.13-17.27c 

Mk4,35-41 

Z Królestwem Bo%ym dzieje si$ tak jak gdyby  

kto! nasienie wrzuci� w ziemi$.” 

28.01.2012 
2Sm12,107a.10-17 

Mk4, 35-41 
„Wicher si$ uspokoi� i nasta�a g�$boka cisza.” 

29.01.2012 

IV Niedziela 

zwyk�a 

Pwt 18,15-20 

1Kor 7,32-35 

Mk1,21-28 

„…uczy� ich bowiem jak ten, który ma w�adz$,  

a nie jak uczeni w Pi!mie.” 

30.01.2012 

2Sm15,13-14.30; 

16,5-13a 

Mk5,1-20 

„ Wtedy zacz$li go prosi#, %eby odszed�  

z ich granic.” 

31.01.2012 

2 Sm 18,9-10.14b. 

24-25a. 

31-19,3 

Mk5,21-43 

„Córko, twoja wiara ci$ uzdrowi�a, id  w pokoju  

i b"d  uzdrowiona ze swej dolegliwo!ci.” 



KO�CIÓ  TO MOJA WSPÓLNOTA 
 
 

Niepokalana 1/2012  27 

Luty 
 

dzie�  s owo 

1.02.2012 
2 Sm24,2.9-17 

Mk 6,1-6 
„I pow!tpiewali o Nim.” 

2.02.2012 

"wi#to 

Ofiarowania 

Pa�skiego 

Ml 3,1-4 

$k 2,22-40 

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 

wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwia% si# 

b#d!. A Twoj! dusz# miecz przeniknie, aby na ja 

w wysz y zamys y serc wielu”. 

3.02.2012 

 

Syr 47,2-11 

Mk 6,14-29 
„Nie wolno Ci mie% 'ony Twego brata.” 

4.02.2012 
Ap 22,1-5 

Mt, 25,1-13 
„Pan m ody idzie, wyjd(cie mu na spotkanie.” 

5.02.2012 
V niedziela 

zwyk a 

Hi 1,4.6-7 

1 Kor 9,16-19.22-
23 

Mk 1,29-39 

„Nad ranem, gdy jeszcze by o ciemno, wsta , wyszed  
i uda  si# na miejsce pustynne i tam si# modli .” 

6.02.2012 
1Krl 8, 1-7.9-13 

Mk 6,53-56 

„A wszyscy, który si# Go dotkn#li odzyskiwali  

zdrowie.” 

7.02.2012 
1 Krl 8,22-23 
Mk 7,1-13 

„Uchylili)cie przykazanie Bo'e, a trzymacie si#  

ludzkiej tradycji..” 

8.02.2012 
1 Krl 1-,1-10 

Mk 7,14-23 

„Ca e to z o z wn#trze pochodzi i czyni cz owieka 

nieczystym.” 

9.0.2012 
1 Krl 11,4-13 

Mk 7,24-30 
„… a z y duch wyszed .” 

10.02.2012 

1 Krl 11,29-32; 

12,19 

Mk 7,31-37 

„Effahta , to znaczy: otwórz si# !” 

11.02.2012 

1 Krl 12,26-

32;13,33-34 

Mk 8,1-10 

„A wzi!wszy siedem chlebów, odmówi   
dzi#kczynienie, po ama  i dawa   uczniom.”  

12.02.2012 

VI niedziela 
zwyk a 

Kp  13,1-2.45-46 

1Kor 10,31-11,1 
Mk 1,40-45 

„Je)li chcesz, mo'esz mnie oczy)ci%.” 

13.02.2012 
Jk 1,1-11 

Mk 8,1-13 
„…domagali si# od Niego znaku.” 

14.02.2012 
Dz 13, 46-49 

$k 10,1-9 

„*niwo wprawdzie wielki, ale robotników ma o;  

pro)cie wi#c Pana 'niwa, 'eby wyprawi o  

robotników na 'niwo swoje.” 

15.02.2012 
Jk 1,19-27 

Mk 8,22-26 
„…wszystko widzia  teraz jasno i wyra(nie.” 

16.02.2012 
Jk 2,1-9 

Mk 8, 27-33 
„…Syn Cz owieczy musi wiele wycierpie%…” 
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17.02.2012 
Jk 2,14-24.26 

Mk 8,34-9,1 

„Je�li kto� chce pój�  za Mn!, niech si" zaprze samego 

siebie, niech we#mie krzy$ swój i niech mnie na�laduje.  

18.02.2012 
Jk 3,1-10 

Mk 9,2-13 
„To jest Mój Syn umi%owany, Jego s%uchajcie.” 

19.02.2012 

VII niedz. zwy-

k%a 

I$ 43,18-19.21-

22.24b-25 

2Kor 1,18-22 

Mk 2, 1012 

„Wsta&, we# swoje %o$e i id# do domu.” 

20.02.2012 
Jk 3,13-18 

Mk9,14-29 
„Wierz", zarad# memu niedowiarstwu.” 

21.02.2012 
Jk 4,1-10 

Mk 9, 30-37 

„Je�li kto chce by  pierwszy, niech b"dzie ostatnim ze 

wszystkich i s%ug! wszystkich.” 

22.02.2012 

Popielec 

Jl 2,12-18 

1 Kor 5,20-6,2 

Mt 6,1-6.16-18 

„A Ojciec twój, który widzi w kryciu odda tobie.” 

23.02.2012 
Pwt 30,15-20 
'k 9,2-25 

„Bo có$ za korzy�  ma cz%owiek, je�li ca%y �wiat  
zyska, a siebie zatraci lub szkod" poniesie.” 

24.02.2012 
Iz 58, 1-9 

Mt 9,14-15 

„Czy go�cie weselni mog! po�ci ,  

dopóki pa m%ody jest z nimi.” 

25.02.2012 

 

Iz 58,9b-14 

'k 5,27-32 

„nie potrzebuj! lekarza zdrowi, lecz ci, którzy si" #le 

maj!.” 

26.02.2012 

I niedziela 

Wielkiego Postu 

Rdz 9,8-15 

1P 3,18-22 

Mk 1,12-15 

„Nawracajcie si" i wierzcie w Ewangeli".” 

27.02.2012 
Kp% 19,1-2.11-18 

Mt 25,31-46 

„Wszystko, co uczynili�cie jednemu z tych braci  

moich najmniejszych, Mnie�cie uczynili.” 

28.02.2012 
Iz 55,10-11 

Mt 6,7-15 
„Na modlitwie nie b!d#cie gadatliwi jak poganie.” 
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Ze �wi tymi…  
i nie tylko…  
w nurt wincenty!skiej  
pobo"no�ci maryjnej 

 

 

B#. Ceferino  
Giménez Malla 

 

 

rwamy w okresie �wi tecz-

nym. Zapewne my�li kr !  

gdzie� wokó" stajenki Betle-

jemskiej i Ma"ego Jezusa. To dobrze. 

Jednak dzi� chc# Ci# zaprosi$ by 

przyjrze$ si# kontekstowi %wi#tej 

i Cichej Nocy, jak to �piewamy 

w niejednej z kol#d. W Adwencie 

towarzyszy" nam �w. Jan Czciciel. 

Posta$ pi#kna, ale jakby�my okre�lili 

to  w wymiarze literatury: posta$ tra-

giczna. Wiedzia", !e ca"e jego !ycie 

zmierza do ostatecznego �wiadectwa 

z !ycia. Mia" �wiadomo�$, !e jest 

tylko wys"annikiem, który przygoto-

wuje drog# Panu. Pami#tamy, !e zo-

sta" �ci#ty z powodu prawdy, któr  

g"osi". Zreszt  wi#kszo�$ proroków 

przela"o krew w Imi# Pana. Drugi 

dzie' �wi t, jest liturgicznym wspo-

mnieniem �w. Szczepana. To diakon 

wybrany przez Aposto"ów, który zosta" 
ukamienowany za Chrystusa. Zaraz po 

Bo!ym Narodzeniu czcimy w Ko�cie-

le pami#$ �wi#tych m"odzianków. S  

nimi wszystkie dzieci, które wymor-

dowa" Herod boj c si# o swoj  w"a-

dz#. %wi#ta Rodzina zd !y"a uciec do 

Egiptu. Dobrze znamy t# histori#.  

Zobacz ile wokó" tych „spo-

kojnych �wi t” historii ludzkiej m#ki. 

W zesz"ym numerze Niepokalanej 

mogli�cie pozna$ �w. Berett# Molla. 

T



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

30  Niepokalana 1/2012 

Nade wszystko 

 by� cz�owiekiem  

czyni cym pokój  

oraz  

rozwi zuj cym  

konflikty w!ród 

 swoich braci. 

Ona walczy�a o  ycie 

pocz!te a jeszcze nie narodzone i sta-

�a si! poniek"d m!czennic" za to  y-

cie. Dzi# nieco opowiem o #wieckim 

b�ogos�awionym rodziny wincenty$-

skiej. Jest to  pierwszy wyniesiony do 

chwa�y o�tarzy Cygan, b�. Zefiryn 

Gimenez Malla. Ceferino urodzi� si! 

w romskiej rodzinie prawdopodobnie 

26.08.1861 r. we Fraga, w prowincji 

de Huesca w Aragoni i jak ca�a spo-

�eczno#% Romów pro-

wadzi� w!drowny tryb 

 ycia. Chrzest przyj"� 

dopiero jako cz�owiek 

doros�y. Od dzieci$-

stwa zakochany by� 

w Teresie Giménez 

Castro, któr" po#lubi� 

w tradycji romskiej. 

W Ko#ciele ze swoj" 

wybrank" zwi"za� si! 

przysi!g" ma� e$sk", 

gdy mia� 51 lat. Nie 

mogli mie% dzieci, 

dlatego adoptowali bratanic! Teresy – 

Pepit!. Byli lud&mi zamo nymi. Ce-

ferino handlowa� (uczciwie) – ko$mi 

i innymi zwierz!tami. Zamieszkali 

w zakupionym przez siebie domu w 

Barbastro. To ma�e miasteczko jest 

ziemi" nas"czon" krwi" m!czenni-

ków. W czasie bratobójczej wojny 

domowej 837 jego mieszka$ców po-

nios�o #mier% za wiar! w Chrystusa. 

Jako wdowiec Ceferino wst"pi� do 

Trzeciego Zakonu #w. Franciszka, by� 

cz�onkiem Konferencji Stowarzysze-

nia #w. Wincentego à Paulo, oraz 

nale a� do grupy religijnej „Nocne 

Adoracje”. Nie maj"c teologicznego 

wykszta�cenia, jako niepi#mienny 

uczy� dzieci katechezy (nie tylko 

romskie), przekazuj"c im podstawo-

we prawdy wiary i ucz"c modlitwy. 

By� dyrygentem chóru, prowadzi� 

kó�ko ró a$cowe. Nade wszystko by� 

cz�owiekiem czyni"cym pokój oraz 

rozwi"zuj"cym konflikty w#ród swo-

ich  braci.  Mia� du y  auto-

rytet w miejscu zamiesz-

kania. Cz!sto zwracano si! 

do niego z pro#b" o pomoc 

przy rozstrzyganiu sporów. 

B�. Ceferino (Zefi-

ryn) jest jednym z m!-

czenników wojny domo-

wej w Hiszpanii (1936-

1939 r.). Z r"k zwolenni-

ków Republiki ponios�o 

wówczas #mier% ponad 

6 tys. duchowie$stwa i osób konse-

krowanych oraz wiele tysi!cy katoli-

ków #wieckich. Ceferino, znany jako 

El Pelé, stan"� w obronie prze#lado-

wanego ksi!dza wleczonego przez 

ulic! za nogi na rozstrzelanie. Nic nie 

wskóra�. Natomiast sam zosta� za-

trzymany, a podczas rewizji znalezio-

no u niego ró aniec. Móg� go wyrzu-

ci%, wyrzekaj"c si! Chrystusa i to 

zapewne przynios�oby mu ocalenie, 

ale wybra� inaczej. Jeden z milicjan-

tów, który zna� Zefiryna jako dobre- 

go cz�owieka, próbowa� go ratowa%,  
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prosz�c o dyskretne 

oddanie ró a!ca w jego r"ce. Zefiryn 

pozosta# jednak wierny swoim prze-

konaniom. Odwa nie wyzna# wiar", 

godz�c si" na wi"zienie i $mier%. 

W wi"zieniu modli# si" na ró a!cu 

i pociesza# innych ”. Nie skorzysta# 

z propozycji uwolnienia w zamian za 

zaprzestanie modlitwy ró a!cowej. 

Po 15 dniach uwi"zienia, tj. 8 sierpnia 

1936 r. zosta# rozstrzelany na cmenta-

rzu w Barbastro. Przed $mierci� wy-

powiedzia# s#owa: „Niech  yje Chry-

stus Król”. Najpierw zosta# pocho-

wany w nieoznakowanym 

grobie. Po wojnie cia#o eks-

humowano i pochowano 

obok  ony. Zosta# beatyfi-

kowany przez Jana Paw#a II 

4 maja 1997 roku. 

Historia jego  ycia 

przypomina nam jak  y% 

siln� wiar�. To ona popycha 

do daru z siebie. Umiej"t-

no$% wprowadzania pokoju, 

jak� mia# b#. Zefiryn i pe#ne 

po$wi"cenia wstawianie si" 

za innym mo e by% kierun-

kiem dla nas. Nie brakuje 

nam sytuacji w których mo-

 emy wyzna% Jezusa za na-

szego Pana. B#ogos#awiony 

m"czennik zgina# z ró a!-

cem w r"ku.  

Kiedy dzi$ rozwa amy  

o stajence Betlejemskiej  

i Ma#ym Jezusie si"gnijmy  

po ró aniec, by prosi% Maryj"  

o pomoc na naszej drodze.  

Rado$ci  ycz" i odwagi  

w Nowym Roku. 

 

s. Katarzyna Jarosik SM 
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JAK KOCHA  

OJCIEC? 

 

*** 
 

apraszamy do obejrzenia 

krótkiego filmu.  Ale za-

nim to zrobisz, przeczy-

taj poni�sze wprowadzenie, zro-

zumiesz wi cej    

�yli syn i ojciec. I syn 

powiedzia  do swojego ojca: 

„Tato, chc! przebiec dystans 

5 mil w zawodach. Ojciec po-

wiedzia : „Dobrze synu, pobie-

gn! z tob"”. Du#o $wiczyli 

i uda o si!. A potem syn zoba-

czy  maraton. Marato%czycy nie 

biegn" 5 mil, oni biegn" wi!cej 

ni# 40 kilometrów. I syn powie-

dzia  ojcu: „Tato, ja chc! spró-

bowa$ przebiec dystans marato-

nu”. I ojciec powiedzia  synowi: 

„Dobrze, pobiegn! z Tob"”.  

A kiedy& potem syn zobaczy  za-

wody triathlon.  A wiesz prze-

cie#, co to takiego triathlon. 

Zawodnicy z pocz"tku biegn", 

potem jad" na rowerach, a po-

tem jeszcze p yn". To zawody 

dla #elaznych ludzi. I syn po-

wiedzia  do ojca: „Tato, ja chc! 

wzi"$ udzia  w tych niesamowi-

tych zawodach”. I ojciec powie-

dzia : „Synu, jestem gotowy 

wzi"$ udzia  w tych zawodach 

razem z tob", ale ja nie umiem 

p ywa$”. I ojciec trenowa  i na-

uczy  si! p ywa$ i razem wyszli 

na start.  

 

Teraz mo�esz obejrze! film 

http://www.youtube.com/watch?

v=Bd63bJfJPfY 

 

Tekst piosenki: 
 
Kto nauczy" s"o#ce rano wsta-

wa! na wschodzie? 

Kto nakaza" oceanowi zatrzy-

ma! bieg swoich fal? 

Kto pokaza" ksi �ycowi, gdzie 

si  schowa!, póki nie nastanie 

noc? 

Kto jednym s"owem mo�e z"a-

pa! spadaj$c$ gwiazd ? 

Z
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Tak, ja wiem: mój Zbawiciel �y-

je! Wiem: mój Zbawiciel �yje! 

Ca e stworzenie !wiadczy, ca e 

moje istnienie krzyczy: mój 

Zbawiciel �yje! 

 

Wielki Bóg, który wypu!ci  pla-

nety na orbit". 

zszed  ku potrzebuj#cym 

i s abym. 

Jego D onie mnie podtrzymuj#, 

gdy jestem skruszony. 

One przemog y !mier$ i przy-

nios y mi zwyci"stwo. 

 

Tak, wiem: Mój Zbawiciel �yje! 

 

On �yje, by zabra$ mój wstyd. 

On �yje i ja wiecznie b"d" 

!wiadczy$, �e zap at# za moje 

grzechy  

by o bezcenne �ycie, które On 

odda , a teraz �yje, a grób pozo-

sta  pusty! 

 
s. Monika M�ynarczyk SM 
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Wszystko mog� w Tym, który 
mnie umacnia. 

Flp 4,13 

 

ZAPROSZENIE DO STO U  
S OWA 

 
 

*** 
 

najd� przynajmniej 20 min 

czasu, by w ciszy i samotno - 

ci usi! " z Pismem  w. w d#o-

niach. Odszukaj w Ewangelii 

 w. Mateusza 14,22-33, ale staraj si$ 

nie patrze" na spis tre ci i strony, ale 

szukaj Mt przechodz!c poszczególne 

ksi$gi – w ten sposób masz szans$ 

oswoi" si$ z Bibli! bardziej ni% do tej 

pory.  Krótko  pomódl  si$ do  Ducha  

&wi$tego, by pomóg# ci otworzy" 

swoje serce na S#owo Pana. Przeczy-

taj tekst przynajmniej dwa razy. 

A potem skorzystaj z poni%szych tek-

stów i po prostu rozmawiaj z Jezu-

sem. To pi$kna modlitwa. 

 

Zaraz te� przynagli  uczniów, 

�eby wsiedli do  odzi i wyprzedzili Go 

na drugi brzeg, zanim odprawi t u-

my. Gdy to uczyni , wyszed  sam jeden 

na gór!, aby si! modli". Wieczór za-

pad , a On sam tam przebywa .  
Jezus nie jest bezczynny, daje 

uczniom wskazówki, propozycj$, jest 

aktywny. Tak%e wobec mojego %ycia – 

to On mnie prowadzi, On mn! kieruje. 

Wydarzenia mojego %ycia s! przez 

Niego przewidziane, On o nich wie! 

Jezus jest zatopiony w modli-

twie.  Sam.  Rozmawia  z  Ojcem.  Roz-

mawia tak%e o mnie. Jest mn! nie-

ustannie zainteresowany.  

Czy chc$, by Jezus by# Cen-

trum mojego %ycia? Powierzaj Mu 

wszystko co by#o, jest i b$dzie.   

#ód$ za% by a ju� sporo sta-

diów oddalona od brzegu, miotana 

falami, bo wiatr by  przeciwny.  

Uczniowie te% dzia#aj!. S! za-

anga%owani. P#yn! na drugi brzeg. Od-

czuwaj! zm$czenie i zmagaj! si$ z %y-

wio#em, budzi to w nich l$k i niewiar$. 

Z
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Oddanie inicjatywy Bogu nie 

oznacza mojej bierno�ci, nie oznacza 

te ,  e omin! mnie wszystkie wypró-

bowania. Ale jedno jest pewne: nawet 

gdy o tym zapominam: On JEST! On 

modli si" gdy ja walcz"! Ile troski 

i mi#o�ci w tej rozmowie z Ojcem! 

Jezus liczy na mnie,  e dam rad" 

przetrwa$ burz". 

Lecz o czwartej stra�y noc-

nej przyszed  do nich, krocz!c po je-

ziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go 

krocz!cego po jeziorze, zl"kli si" my-

#l!c, �e to zjawa, i ze strachu krzykn"-

li. Jezus zaraz przemówi  do nich: 

«Odwagi! Ja jestem, nie bójcie si"!»  

To jest moment mocnego prze-

ra enia uczniów. A Jezus w tym w#a-

�nie momencie okazuje swoj! moc. 

I do mnie skierowane s! s#owa: „Nie 

l"kaj si"! Mnie nie musisz si" ba$!” 

Na to odezwa  si" Piotr: «Pa-

nie, je#li to Ty jeste#, ka� mi przyj#$ 

do siebie po wodzie!» A On rzek : 
«Przyjd%!» Piotr wyszed  z  odzi, 

i krocz!c po wodzie, przyszed  do 

Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru 

ul!k  si" i gdy zacz!  ton!$, krzykn! : 

«Panie, ratuj mnie!» Jezus natych-

miast wyci!gn!  r"k" i chwyci  go, 

mówi!c: «Czemu zw!tpi e#, ma ej 

wiary?»  Gdy wsiedli do  odzi, wiatr 

si" uciszy . Ci za#, którzy byli w  odzi, 

upadli przed Nim, mówi!c: «Praw-

dziwie jeste# Synem Bo�ym».  

Piotr pokonuje l"k, nabiera 

odwagi, by zbli y$ si" do Jezusa. 

A  Jezus  wyci!ga  r"k".  I  w  moim   y-

ciu mo e by$ obecna pro�ba: „Jezu, 

we% mnie za r"k" i poprowad%, dok!d 

chcesz”. Jak d#ugo b"d" trzyma$ si" 

Jezusa i patrze$ na Niego, nie wci!-

gnie mnie  adna niebezpieczna fala. 

A trudno�ci nie b"d! w stanie mnie 

pokona$. 

 

Na zako&czenie tej 

modlitwy podzi"kuj Panu za 

prowadzenie i #aski, jakich ci 

udzieli# podczas tych wspól-

nie z Nim sp"dzonych chwil. 

Mo esz tak e zapisa$ sobie 

my�li, które zbudzi#y si" 

w tobie podczas modlitwy.   

 

 

s. Monika M ynarczyk SM
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B�OGOS�AWIE STWO  

PE�NI  CZASU 

 

*** 
 

ezus daje si� odnale ! i rozpo-

zna! tym zw"aszcza, którzy umie-

j# pospieszy! si� na spotkanie z 

Nim. Którzy potrafi# pozostawi! 

wszystko, co mog"oby stan#! temu 

spotkaniu na przeszkodzie lub je 

opó ni!. Jak pasterze, którzy „po-

spiesznie udali si� do Betlejem”, po-

s"ani s"owem anio"a: „A to b�dzie 

znakiem dla was: Znajdziecie Nie-

mowl�, owini�te w pieluszki i le$#ce 

w $"obie” (%k 2,12). Poszli. Znale li. 

Aby odnale ! szybciej, nie wahali si� 

zostawi! w polu swej trzody, nad któ-

r# trzymali stra$ nocn#. Wyruszyli 

niezw"ocznie na powitanie Nowona-

rodzonego. „I znale li Maryj�, Józefa 

i Niemowl�, le$#ce w $"obie” (%k 

2,16). 

Pro&ci pasterze umieli rozpo-

zna! „czas swojego nawiedzenia” 

(por. %k 19,44), pozna! niepowta-

rzalny moment nadej&cia pe�ni czasu 

w dziejach &wiata i w ich w"asnym 

$yciu. Nie przeoczyli tej wyj#tkowej 

chwili "aski, lecz wyszli jej naprzeciw 

- czujni i gotowi. Wst�puj#c na du-

chowy szlak spotkania z Bogiem 

przychodz#cym w Dzieci�ciu, pod#-

$aj#c spiesznie do Betlejem, stali si� 

pierwszymi dziedzicami b"ogos"a-

wie'stwa przynoszonego przez Em-

manuela - „Boga z nami”, któremu 

nadano imi� Jezus. 

My równie$ przybywamy, do 

naszego duchowego Betlejem (hebr. 

Bet-lehem - „dom chleba”). Przyby-

wamy do domu Chleba, do naszej 

&wi#tyni, która jest domem Euchary-

stii - Bo$ego Chleba. Przychodzimy 

tutaj, bo pragniemy sta! si� dziedzi-

cami b"ogos"awie'stwa, jakie p"ynie 

ze spotkania z Bogiem $ywym.  

Rozpoznaj#c nasz# „pe"ni� czasu”, 

do&wiadczamy obecno&ci Jezusa  

w skierowanym do nas Jego s"owie  

i w zaofiarowanej nam Komunii 

(wi�tej. Pragniemy z tego $yciodaj-

nego dla nas spotkania wróci!, jak 

betlejemscy pasterze, „wielbi#c i wy-

s"awiaj#c Boga za wszystko, co s"y-

szeli&my i widzieli&my” (por. %k 

2,20). Bardzo chcieliby&my odczu! w 

g"�bi serca, jak oni, po&ród otaczaj#-

J
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�ród em wszelkiego 

 dobra,  

przyczyn! sprawcz!  

jakiejkolwiek  

pomy"lno"ci,  

jest Bóg. 

cego mroku, �e Chrystus nam si  na-

rodzi!. "e rodzi si  nam i w nas nie-

ustannie.  

Za takim - ca!orocznym - Bo�ym  

Narodzeniem gor#co t sknimy. 

 

B�ogos�awie stwo 
 

Prze�ywaj#c ten szczególny czas, 

stoj#cy pod znakiem serdecznych 

�ycze$ noworocznych , warto podj#% 

cho% krótk# refleksj  na temat ich 

istoty i g! bszego sensu. 

Otó�, gdy sk!a-

dam komu& �yczenia, 

pragn  dla niego ja-

kiego& dobra ducho-

wego czy materialne-

go. Chc , by sta!o si  

ono jego udzia!em. 

Ale przecie� - jestem 

tego w pe!ni &wiadom 

- urzeczywistnienie 

si  owego dobra wca-

le nie zale�y ode mnie. Nie jest ono 

absolutnie w mojej gestii i dlatego nie 

jestem w stanie w �aden sposób nim 

dysponowa%. A zatem, aby moje �y-

czenia nie pozosta!y jedynie w sferze 

ca!kowicie abstrakcyjnych i ulotnych 

idei, powinny zachowa% - przynajm-

niej w mojej my&li, w mym sercu - 

odniesienie do ostatecznego (ród!a 

tych dóbr, których dla kogo& mi dro-

giego �yczliwie pragn . Tym (ród!em 

wszelkiego dobra, przyczyn# spraw-

cz# jakiejkolwiek pomy&lno&ci, jest 

Bóg. Sk!adane przeze mnie �yczenia 

nabieraj# wi c swego pe!nego sensu 

dopiero wtedy, gdy s# zakorzenione, 

zakotwiczone w Bogu jako rzeczywi-

stym Sprawcy tego dobra, którego 

�ycz  mojemu bli(niemu. Wszelkie 

�yczenia dla niego, jakie mog , jako 

cz!owiek wierz#cy, wyrazi%, sprowa-

dzaj# si  wtedy do pragnienia, by Bóg 

obdarzy! go obficie swoj# !ask# i b!o-

gos!awie$stwem. W nich bowiem 

mie&ci si  spe!nienie wszystkich na-

szych �yciowych pragnie$ i najskryt-

szych marze$. 

„B!ogos!awie$-

stwo Aaronowe” wyra�a 

najpi kniejsze �yczenia, 

jakie mo�na sobie tylko 

wyobrazi%. Obejmuj# 

one niczym nie zast#-

pione, pochodz#ce od 

Boga, dary !aski i poko-

ju, które s# wyrazem 

Jego b!ogos!awie$stwa i 

�yczliwo&ci wobec sy-

nów Izraela. S!owa te sam Bóg wk!a-

da  w  usta  kap!ana  Aarona  i  jego  sy-

nów mówi#c: „Tak b d# wzywa% 

imienia mojego nad Izraelitami, a Ja 

im b d  b!ogos!awi!” (Lb 6,27). Ja-

hwe zobowi#zuje si  swoim autoryte-

tem spe!ni% �yczenia zawarte w Jego 

b!ogos!awie$stwie. "yczenia te pozo-

staj# niezmiennie aktualne dla nas 

wszystkich - szczególnie w dzisiej-

szym dniu: „Niech ci  Pan b!ogos!awi 

i strze�e. Niech Pan rozpromieni obli-

cze swe nad tob#, niech ci  obdarzy 

sw# !ask#. Niech zwróci ku tobie ob-
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licze swoje i niech ci� obdarzy poko-

jem” (Lb 6,24-26). To do tych w a-

!nie s ów wydaj" si� nawi"zywa# 

autorzy ksi"g Nowego Testamentu, 

w!ród nich zw aszcza !w. Pawe , któ-

rzy  "cznie a$ 17 razy $ycz" swym 

adresatom Bo$ej  aski i pokoju. 

Pochodz"cy od Boga dar pokoju 

(hebr. szalom) w rozumieniu Biblii 

obejmuje ogó  materialnych i ducho-

wych dóbr oraz dobrodziejstw po-

trzebnych cz owiekowi do szcz�!li-

wego, spe nionego $ycia.  

 

Pe�nia czasu 
 

Pochylmy si� nad misterium 

Wcielenia Bo$ego Syna, które prze-

$ywali!my niedawno. Jego wej!cie w 

nasz !wiat, przybycie do nas w posta-

ci podobnego nam cz owieka, wyzna-

cza t� pe�ni  czasu, o której mówi !w. 

Pawe  w dzisiejszym drugim czyta-

niu: „Gdy nadesz a pe nia czasu, Bóg 

zes a  swojego Syna, zrodzonego z 

niewiasty [...] aby!my mogli otrzy-

ma# przybrane synostwo” (Ga 4,4-5). 

Niewiast" wype�nionego dla nas czasu 

jest Maryja, !wi�ta Bo$a Rodzicielka, 

której uroczysto!# dzi! obchodzimy. 

To w a!nie Jej wiara, wyra$ona w 

scenie Zwiastowania przez pe ne po-

kory fiat - „niech mi si� stanie”, 

umo$liwi a nadej!cie zbawiennej pe�-

ni czasu w historii ludzko!ci. 

Maryja, przez swoj" wiar� i mi-

 o!# odpowiadaj"c na Bo$e zaprosze-

nie, wyra$one anielskimi ustami Ga-

briela, zrodzi a nam Jezusa-

Zbawiciela. I staje przed nami dzi!, u 

pocz"tku roku, jako niezawodna 

przewodniczka na wiod"cych w przy-

sz o!# drogach naszego $ycia. Ona, 

Matka Odkupiciela, uczy nas w a!ci-

wego przyjmowania wielkiego daru 

przybranego synostwa Bo$ego. Uczy 

nas wzrastania w godno!ci synów 

Bo$ych na wzór Syna Jednorodzone-

go. Wskazuje nam tak$e i wprowadza 

nas w dziedzictwo, ofiarowane z woli 

Boga swym przybranym synom. Jest 

to przede wszystkim dziedzictwo 

wolno!ci: „Nie jeste! ju$ niewolni-

kiem, lecz synem”. Synowie ciesz" 

si� wolno!ci". Ale dar wolno!ci nie 

jest im dany w sposób niezobowi"zu-

j"cy. Jest to bowiem dar, który odwo-

 uje si� do odpowiedzialno!ci. Dar 

dany i zadany. 

Bogurodzica jest najlepsz" na-

uczycielk", jak wype nia# $yciowe 

zadanie p yn"ce z wolno!ci. Jak jej 

u$ywa# dla budowania, a nie dla bu-

rzenia; ku wspólnemu po$ytkowi p y-

n"cemu ze zgodnej wspó pracy, a nie 

ku zatracie, do której prowadz" wy-

górowane ambicje i niezgoda… 

Zadajmy sobie zatem u pocz"t-

ku roku pytanie: jakimi uczniami 

przysposobienia do !ycia w wolno"ci 

chcemy stawa# si� przez najbli$sze 12 

miesi�cy? … 

 

ks R. Z. 

oprac. S. Magdalena Szepke SM 
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Zaczn� od siebie 
Chcia�em zmieni  "wiat. 

Doszed�em jednak do wniosku, #e mog$ jedynie zmieni  siebie.  

Aldous Huxley 

 

Czemu widzisz drzazg$ w oku brata,  

a belki we w�asnym oku nie dostrzegasz? 

jak mo#esz mówi  swemu bratu:  

„Bracie, pozwól, #e usun$ drzazg$,  

która jest w twoim oku”, 

gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? 

Ob�udniku, wyrzu  najpierw belk$ ze swego oka, 

a wtedy przejrzysz, 

a#eby usun%  drzazg$ z oka swego brata. 
Ewangelia wg �w.  ukasza 6, 41-42  

Najdro#sz% dla cz�owieka rzecz% jest #ycie. 

Dane jest raz cz�owiekowi i trzeba je prze#y  tak, 

aby nie wstydzi  si$ lat prze#ytych bez celu. 
Miko!aj Ostrowski 

 

M%dro"  musisz sam z siebie  

w�asn% doby  prac%. 
Adam Mickiewicz 

 

To jakim jestem cz�owiekiem, 

 jest niesko&czenie wa#niejsze od tego,  

co posiadam. 

Phil Bosmans 

 
 "ród!o: „Pere!ki” nr 53 
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Cze�� Maryi! 

 

8 pa dziernik 2011…dochodzi godzina 9 rano… do Domu Katolickiego  

w !ywcu przybywaj" dzieci i m#odzie$ z !ywiecczyzny na kolejny ju$ zjazd. Tema-

tem tegorocznych spotka% b&dzie modlitwa w $yciu chrze�cijanina.  

 Zawi"zali�my wspólnot& podczas �piewu i ta%ca „Gromadzisz nas i #"-

czysz nas w jedno”, a nast&pnie podzielili�my si& na grupy, by w nich zastanawia� 

si& nad znaczeniem modlitwy. Nast&pnym - najwa$niejszym - punktem zjazdu by#a 

Eucharystia sprawowana w $ywieckiej Katedrze przez naszych Kap#anów. W ka-

zaniu Ks. Piotr Le�niak nawi"za# do my�li przewodniej naszego spotkania, „Gdy 

chcesz si& modli�, wejd  do swej izdebki, zamknij drzwi i módl si& do Ojca twego, 

który jest w ukryciu” ( Mt 6,6). Porówna# nasze spotkanie z Bogiem na modlitwie 

do wej�cia do namiotu.  

Po uczcie duchowej udali�my si& do ogrodu naszych Sióstr Szarytek na 

ma#" uczt& dla cia#a. Tam ogrzewali�my si& piek"c kie#baski przy ognisku, pij"c 

gor"c" szarytkowsk" herbatk& i �piewaj"c. By# tak$e czas na podzielenie si& tym, 

co dzia#o si& na spotkaniach w grupach. Ka$dy z nas dosta# tak$e ma#" doniczk&  

z ziemi" i posianymi tam ziarenkami, by pami&ta� o piel&gnowaniu naszej wi&zi  

z Jezusem. Wspólny czas rado�ci tej pa dziernikowej soboty zako%czyli�my modli-

tw" ró$a%cow". Niech owoce tego zjazdu wzrastaj" w naszych sercach i wydaj" 

swoje plony!  

 

s. Agnieszka 'liwa SM 
 
 

 

Bo ka$dy, komu zale$y by spokojnie porozmawia� z Jezusem, potrze-

buje stworzy� sobie taki namiot, który musi by� przede wszystkim 

szczelny-by nic nam nie przeszkadza#o w tym pi&knym spotkaniu. 

Modlitwa nie jest #atwa i ka$dy uczy si& jej tak naprawd& przez ca#e  

$ycie. Ale oby ka$dy z nas po tym spotkaniu, cho� próbowa# zbudowa� 

swój namiot z spotkania z Jezusem. Bo tylko przez modlitw& mo$na  

nauczy� si& modli�…  
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Cze�� Maryi! 

Chc  podzieli� si  z wami moimi wra!eniami i odczuciami, które prze!y-

"am na trzydniowych rekolekcjach w Gnie#nie.     

 Wcze�niej by"am ju! na tych rekolekcjach trzy lata temu, ale nie by"y one 

dla mnie tak owocne jak tegoroczne. My�l , !e wi$za"o si  to z moim nastawie-

niem duchowym, po prostu nie by"am wtedy jeszcze tak dojrza"a i nie rozumia"am 

tych wszystkich, na tamten czas trudnych dla mnie spraw duchowych.  

Kiedy w tym roku wybiera"am si  na rekolekcje, jecha"am tam po to, aby odci$� 

si , wyciszy� od �wiata zewn trznego, od telewizji, komputera, telefonów. Jecha-

"am tam po to, aby owocnie prze!y� ten czas. I tak jak my�la"am, nie zawiod"am 

si .            

 By"y to dotychczas najlepiej sp dzone trzydniowe rekolekcje. Wspania"a 

atmosfera ludzie, do�wiadczenia. Najwi kszym zaskoczeniem dla mnie by" sakra-

ment pokuty, który uwa!a"am tylko za tak$ "formalno��", odmówienie suchej for-

mu"ki i czekanie na wybaczenie grzechów, ale to co tam prze!y"am by"o wspania-

"e, nie do opisania.         

 Najwspanialsze by"o spotkanie z Jezusem sam na sam, i oddanie mu ca"e-

go !ycia. Ka!dy z obecnych na rekolekcjach móg" porozmawia� z Jezusem i z"$-

czy� si  z nim.         

 Nie zabrak"o te! wspania"ej zabawy, jak i dawania �wiadectw innym.  

Nie wspominaj$c ju! o wspania"ych siostrach i pysznym jedzonku. :) 

  Mam nadziej , !e za rok tak!e b d  mog"a uczestniczy� w tak wspania"ych 

rekolekcjach. 

Paulina Lasota 

  

Cze�� Maryi! 

 Na rekolekcjach w Gnie#nie jestem ju! trzeci raz. Zawsze wracam z nich 

do domu pe"na si" i nowej ch ci do pracy. Zawsze jest, co wspomina�.  

Jednak tegoroczne rekolekcje uwa!am za najbardziej owocny okres  

w moim !yciu.  

Nigdy nie prze!y"am tak g" bokiej  spowiedzi, a to dzi ki wspania"emu 

kap"anowi, który kierowa" nas i naucza" w czasie rekolekcji. 
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 Prze�y�am je zupe�nie inaczej ni� te wcze niejsze. W tym roku skupia�am 

si! bardziej na relacji z Panem Bogiem, ni� z drugim cz�owiekiem. Intensywniej 

czyta�am i prze�ywa�am Pismo "wi!te. Kartki Pisma, próbowa�am prze�o�y# na 

moje post!powanie w �yciu codziennym. Mocniej czu�am Pana w swojej modlitwie 

i uwierzy�am, w 100%, �e Pan mnie kocha, mimo wszystko. Mimo wcze niejszych 

waha$, które mi towarzyszy�y, nie �a�uj!, �e przyjecha�am na te rekolekcje. Zazna-

�am tu niesamowitej �aski Boga, pi!knej szczero ci i ciep�a od osób.  

 

Aleksandra  B%dziel  Buk 

  

 

Rekolekcje w Gnie%nie 

 Nasze rekolekcje zacz!�y si! ju� w�a ciwie w poci&gu, w drodze do Gnie-

zna. Nie da�o si! ukry#, �e jeste my grup& zorganizowan&, m.in. nasz  

podró�ny - do # poka%ny dobytek - to zdradza�. Przedzia�y by�y przepe�nione,  

a dzi!ki nam tak samo wygl&da� korytarz. Weso�e pogaw!dki, delikatne pod pie-

wywania rozpali�y towarzyski zapa� niektórych pasa�erów. Zach!cili nas oni do 

g�o nego  piewania, a potem… to by� ju� „koncert �ycze$”. Przez drog! do wiad-

czy�y my jak Pan Bóg przez innych ludzi podaje nam sposób ewangelizowania.

 Podczas spotka$ w Gnie%nie bardzo prze�y�y my modlitw! o uzdrowienie 

naszych zmys�ów, aby dostrzega�y one Pana Boga. Cieszymy si! bardzo, �e mia�y-

 my mo�liwo # czuwania, adoracji przed Naj wi!tszym Sakramentem. Jeste my 

umocnieni postaw& ksi!dza rekolekcjonisty oraz jego  wiadectwem wiary bardzo 

g�!bokiej, prostej i radosnej. Docenia�y my podczas naszych rekolekcji obecno # 

Przewodnicz&cej Krajowej JMV i jej zach!t! do trwania w Stowarzyszeniu oraz 

podejmowania misji pomocy ubogim.     

 Przyjazna, roz piewana atmosfera, zatroskanie Sióstr, które nam towarzy-

szy�y pomog�y nam do wiadczy# wspólnoty Ko cio�a jak& tworzymy. 

 Umocnione duchowo wyruszy�y my na dworzec PKP. Nie potrzeba by�o 

wiele czasu, by poderwa# si! do  piewu, poznali my przecie� tak du�o piosenek. 

Rozwin!�y my nasze „skrzyd�a” muzycznej ewangelizacji na peronie. Maski leku 

przed tym, co ludzie o nas pomy l& zostawi�y my przed Jezusem w Naj wi!tszym 

Sakramencie, dlatego ca�ym sercem  piewa�y my i ta$czy�y my dla Pana.  
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Bardzo dzi�kujemy Siostrze Jolancie Brandyk za zaproszenie nas do Gnie-

zna  i wszystkim Siostrom oraz naszym kole ankom i kolegom ze Stowarzyszenia, 

za mo liwo!" pi�knego prze ycia ostatnich trzech dni pa#dziernika w Rodzinie !w. 

Wincentego. 

  

                                                                                     JMV Walichnowy i Tczew 

    

 Cze!" Maryi! 

 Na rekolekcjach u sióstr mi$osierdzia w Gnie#nie by$am ju  pi%ty raz 

.Mieszkam w Gnie#nie  i nale � tam do Stowarzyszenia M$odzie y Maryjnej, dla-

tego rekolekcje te  od zawsze by$y dla mnie bardzo wyj%tkowe.   

  W tym roku has$em rekolekcji by$o zawo$anie ,,Umi$owa$e! mnie mi$o!ci%  

odwieczn% ,,a prowadzi$ je ks. Marcin Modrzy&ski wraz z siostrami.  

Bardzo owocnym momentem podczas rekolekcji  by$a praca w grupach. 

Dzi�ki niej uczestnicy rekolekcji mogli si� bli ej pozna". Mog� powiedzie"  e 

dzi�ki niej  zawar$am wiele nowych przyja#ni. 

Przebiega$a ona w zupe$nie inny sposób ni  w latach poprzednich. Wszy-

scy zgromadzeni na sali nie widzieli Monstrancji, poniewa  znajdowa$a si� na 

scenie, zas$oni�ta kurtyn%..  

Osobi!cie bardzo prze y$am ten moment. Pami�tam do dzi!  e poczu$am 

wtedy  ogromny pokój w sercu i to jak Bóg  dotyka je swoj% Wielk% mi$o!ci%. 

Kto nas wtedy widzia$ i s$ysza$ mia$ okazj� zobaczy" jak wygl%da Bo e 

szale&stwo. By$a to okazja, by da" !wiadectwo wiary oraz podzieli" si� 

przes$aniem Niepokalanej o Cudownym Medaliku.  

 

Najwspanialszy , jak dla mnie, momentem by$a Adoracja. Szczególnie 

ta jedna,  prze yta którego! z  wieczorów, by$a najpi�kniejsz% w moim 

 yciu. 

Ka dy po kolei wchodzi$ przez kurtyn� do pomieszczenia gdzie móg$ 

cho" przez chwil� poby" sam na sam z Jezusem 
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Mile wspominam, tak�e konferencje ksi dza Marcina. Przez nie wiele zrozumia-

!am , chocia�by to, �e cz!owiek cz sto ma z!e wyobra�enie Boga a przez to zamyka 

swoje serce na jego mi!o"#. My"l , �e umocnieniem wiary  dla wi kszo"ci osób  

by!o ostanie b!ogos!awie$stwo  z nak!adaniem r%k, podczas którego  nie które 

osoby zasn !y w Duchu &wi tym. Mnie osobi"cie te wszystkie ma!e cuda które 

dzia!y si  podczas tego b!ogos!awie$stwa bardzo utwierdzi!y w wierze.  

  Ka�de rekolekcje które prze�ywam u sióstr mi!osierdzia !aduj% moje aku-

mulatory wiary. Wychodz  z nich pe!na do"wiadcze$, które owocuj% na co dzie$ w 

moim �yciu. 

 

Justyna Gniezno 

 

Cze"# Maryi! 

Dnia 1 pa'dziernika  2011 roku w Odporyszowie odby!o si  II Spotkanie 

Wspólnot Maryjnych dzia!aj%cych na terenie d%browszczyzny. Tym razem 

przybyli"my do Sanktuarium Matki Bo�ej Zwyci skiej w Odporyszowie, gdzie 

zaprosi! nas Proboszcz tamtejszej parafii - Ks. Ryszard Kowalski. 

 Spotkanie to zgromadzi!o !%cznie 102 dzieci i m!odzie�y oraz ich 

opiekunów. Przyjecha!y nast puj%ce grupy: Odporyszowska Schola Dzieci ca 

„Iskierki”, Dzieci Maryi z Sieradzy, Dzieci Maryi ze Sm gorzowa, Dzieci  

i M!odzie� Maryjna z Laskówki Chor%skiej oraz grupa Dzieci i M!odzie�y 

Maryjnej z D%browy Tarnowskiej. 

Celem spotkania u stóp Odporyszowskiej Pani by!o wspólne rozpocz cie 

roku formacyjnego 2011/2012, jego tematem - „Misja Dziecka Maryi”, a pomoc% 

w poznaniu naszego zadania mia! by# "w. Wincenty a Paulo. W czasie Mszy "w. 

Ks. Zbigniew z D%browy T. pomóg! nam zrozumie# co jest nasz% misj% na 

najbli�szy rok: oddawanie czci Matce Bo�ej (kult Maryi), praca nad swoim �yciem 

duchowym (formacja), "wiadczenie w swoim "rodowisku o Panu Jezusie 

(apostolstwo) oraz pomoc ludziom, którzy tego od nas potrzebuj%.  

Spotkanie rozpocz li"my zapaleniem "wiecy i od"piewaniem Hymnu Dzieci 

i M!odzie�y Maryjnej. Nast pnie ks. Tomasz CM przybli�y! nam histori  

sanktuarium w Odporyszowie. Wa�nym go"ciem by!a Przewodnicz%ca 

Widzia!am na w!asne oczy, jakimi !askami obdarza cz!owieka Bóg. 
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Stowarzyszenia w Polsce Aleksandra �o�y�ska, która w kilku s�owach da�a 

 wiadectwo swojej przynale!no ci do JMV, dumy z Medalu noszonego na 

niebieskiej wst"!ce. Ola zach#ci�a te! nas do systematycznego przychodzenia na 

spotkania.          

 Po uroczystej Eucharystii, w czasie której sze $ dziewczynek z Sieradzy 

przyj#�o Medal na ró!owej wst"!ce, by� czas na wspólny posi�ek, zapoznanie si# 

mi#dzy wspólnotami i zabaw# na  wie!ym powietrzu w M�odzie!owym O rodku 

Rozwoju Spo�ecznego Fundacji  „DEMOS”. Zm#czeni bieganiem, graniem, 

skakaniem i ta�cem ponownie zabrali my si# do pracy w grupach. Wszyscy 

cz�onkowie mieli nie lada zadanie. Korzystaj"c z podpowiedzi  otrzymanej 

podczas homilii mieli my w formie pantomimy przedstawi$ misj# ka!dego cz�onka 

Stowarzyszenia niezale!nie od wieku. Trzeba przyzna$, !e scenki przedstawiane 

przy studzience, miejscu objawie� Matki Bo!ej, by�y ciekawe i bardzo jasno 

opowiedzia�y o modlitwie, s�u!bie i apostolstwie w naszych  rodowiskach. Tam te! 

po wspólnym ró!a�cu zostali my pos�ani do ca�orocznej pracy.   

 Tam zako�czyli my nasze II Spotkanie Wspólnot Maryjnych z nadziej", !e 

za rok zbierzemy si# znowu, tym razem w celu podzielenia si# naszymi sukcesami. 

 

s. Beata SM oraz s. Anna SM  
 

Cze $ Maryi ! 

We wrze niu (24 i 25-go), czyli miesi"cu naszego tradycjonalnego piel-

grzymowania do Pani Jasnogórskiej, w Cz#stochowie odby� si# Zjazd Rodziny 

Wincenty�skiej.          

 W lipcu Ojciec Genera� skierowa� do Rodziny Wincenty�skiej list, w któ-

rym zaproponowa�, aby Dni Modlitw odby�y si# w tym roku pod has�em:  Zbierz-

cie owoce Roku Jubileuszowego! Z Warszawy wyjechali my w sobot#  oko�o go-

dziny 7.30, na miejscu za  byli my bardzo szybko, bo oko�o godziny 12.00. To by�a 

moja pierwsza pielgrzymka do Cz#stochowy. Do Cz#stochowy przyjechali wszyscy 

przedstawiciele ró!nych ga�#zi Rodziny Wincenty�skiej. By�a to tak!e wspania�a 

okazja to spotkania si# w trwaj"cym dla nas ju! nowym rokiem szkolnym, poroz-

mawiania oraz po prostu pobycia ze sob" przez te dwa dni. Inauguracj# rozpocz#-

Ka!da wspólnota otrzyma�a zapalon"  wiec#. Jej p�on"cy ogie� ma nas 

nieustannie zapala$ do zada�, które daje nam Niepokalana Maryja 

objawiaj"ca si# w Odporyszowie i w Pary!u na ul. du Bac. 
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li�my od Koronki Bo ego Mi!osierdzia wraz z konferencja multimedialn" ksi#dza 

Kazimierza Ma! e$skiego CM. Przed uroczysto�ci" �w. Wincentego a Paulo u 

stóp Czarnej Madonny pragn#li�my wyprasza& potrzebne !aski na kolejny rok 

pracy formacyjnej i wincenty$skiego apostolstwa. Centralnym punktem naszej 

pielgrzymki by!a Msza �w. koncelebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu, której 

przewodniczy! i wyg!osi kazanie Ksi"dz Wizytator Arkadiusz Zakr#ta CM. Pod-

czas Mszy �w. mia!am po raz pierwszy okazj# by& w �rodku kaplicy Cudownego 

Obrazu, mog!am zobaczy& Matk# Bosk" ju  w nowej szacie. Co prawda widzia!am 

j" z daleka, ale i tak zrobi!a na mnie wielkie wra enie. W kaplicy cudownego ob-

razu ka dy z nas zawierzy! w chwili cichej modlitwy swoje intencje, które 

wie'li�my do Naj�wi#tszej Panny.  

 Niedziel# rozpocz#li�my Msz" �w. w kaplicy sióstr mi!osierdzia. Po �niada-

niu zebrali�my si# ponownie w kaplicy, aby po obchodach Roku Jubileuszowego 

wymieni& si# do�wiadczeniami z pracy w naszych wspólnotach. Zjazd Rodziny 

Wincenty$skiej zako$czy! si# drog" krzy ow" na wa!ach Jasnogórskich. Poszcze-

gólne stacje drogi krzy owej s" wykonane  wed!ug projektu Stefana Szyllera. Na 

monumentalnych coko!ach z pot# nych g!azów i polerowanego granitu znajduj" 

si# odlane w br"zie figury 14 stacji, autorstwa warszawskiego rze'biarza Piusa 

Welo$skiego. S" czym�, co trudno opisa&… Zachwyci!a mnie precyzj", z jak" zo-

sta!y wyrze'bione, ka da cz#�& jest tak  dok!adnie oddana. 

Mam nadziej#,  e to nie by! mój ostatni wyjazd do Cz#stochowy. Bardzo si# 

ciesz# i dzi#kuj# Matce Bo ej,  e mimo ju  wielu obowi"zków mog!am pojecha& 

na tak dostarczaj"c" wielu uczu& i wra e$ pielgrzymk#. 

 

Monika Skibi$ska – Warszawa, �w. Krzy  
 

Cze�& Maryi! 

 Z rado�ci" pragn# podzieli& si# widomo�ci", która dotyczy wczo-

rajszego dnia - tj. 26 listopada - jaka mia!a miejsce w Warszawie przy ul. Radnej 

14,.a mianowicie uroczysto�ci" zwi"zan" z kolejn" rocznic" objawie$ cudownego 

medalika. Pod tym adresem mie�ci si# kaplica Cudownego Medalika, a do nie-

O godzinie 21.00 odby! si# Apel Jasnogórski oraz czuwanie dla ch#t-

nych. Liczba ludzi, którzy przybywaj" na Jasn" Gór# wywar!a na mnie 

du e wra enie, wszyscy w ciszy i spokoju powierzali Matce Bo ej swoje 

troski, intencje i podzi#kowania.  
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dawna mia�o tam swoj  centraln  siedzib! Stowarzyszenie Cudownego Medalika 

(Apostolat Maryjny).  

Dla osób mniej znaj cych Warszaw! pragn! doda", #e ul. Radna znajduje 

si! na warszawskim Powi$lu w niedalekim s siedztwie Tamki. Natomiast dla 

m�odszej generacji informacja, #e obecny wygl d kaplicy by� ogromnym stara-

niem, zatroskaniem i zas�ug  $p. ks. prof. Teofila Hermanna CM. 

W wydawanym przed II wojn  $wiatow  „Roczniku Maria&skim” (1935, 

nr 11, s.233) czytamy, #e przy ul. Radnej do wspomnianego Stowarzyszenia nale-

#a�o oko�o tysi ca cz�onki&.  

Uroczystej Eucharystii przewodniczy�  i homili! wyg�osi� ks. proboszcz Ba-

zyliki $w. Krzy#a Robert Berdychowski CM, który razem z ks. Dyrektorem Stowa-

rzyszenia Cudownego Medalika Tadeuszem Lubelskim CM i Jego Zast!pc  ks. 

Jackiem Wachowiakiem CM oraz przyby�ymi kap�anami dzi!kowali za dar cu-

downego medalika oraz modlili si! w intencjach przyby�ych pielgrzymów. 

Oprócz cz�onków Stowarzyszenia Cudownego Medalika na Eucharysti! 

przyby�y dzieci i m�odzie# z Bazyliki $w. Krzy#a i z parafii NMP Królowej 'wiata, 

przy ul. Opaczewskiej w Warszawie. Towarzyszyli im s. Anna Galewska i s. Ja-

dwiga Zawadzka oraz rodzice. Po zako&czonej Eucharystii by�a mo#liwo$" spo-

tkania si! przy stole chleba powszedniego oraz ciep�ym bigosie.  

Dzi!kujemy za czas wspólnej modlitwy… 

 

       s. El#bieta Kowalewska 

 
Cze$" Maryi!  

Jeste$my szcz!$liwe, #e mog�y$my wzi " udzia� w zje(dzie dla animatorów 

i opiekunów duchowych, który odby� si! w Cz!stochowie w dniach od 21-23 pa(-

dziernika. O godz. 8.00 wyruszy�y$my z Brze$cia poci giem. Po drodze mia�y$my 

kilka przesiadek i na godz. 20.00 dotar�y$my do celu,  do Królestwa Pani Jasno-

górskiej.         

 W czasie spotka&, a tak#e podczas pracy w grupach pochylali$my si! nad 

Niezwyk�e miejsce i wyj tkowa kaplica, która od dawien dawna groma-

dzi�a niezliczone rzesze cz�onków Stowarzyszenia Dzieci Maryi. 

W homilii kaznodzieja nawi zuj c do objawie& cudownego medalika 

oraz pontyfikatu Jana Paw�a II zwróci� uwag! na trzy podstawowe wy-

razy: wiara, wdzi�czno ! i nadzieja.  
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trudnymi dla wspó�czesnego cz�owieka tematami, a zarazem tak bardzo wa ny-

mi… 

Rado!" zmartwychwstania. A my mamy dawa"  o tym !wiadectwo w na-

szych !rodowiskach.  

Chrystus przyszed� na !wiat dla rado!ci. Ewangelia nie ko#czy si$  ukrzy-

 owaniem i !mierci% lecz zmartwychwstaniem!  

Kimkolwiek by! nie by�, do czegokolwiek by! nie by� powo�any -  do  ycia 

w ma� e#stwie, celibacie, do na!ladowania Chrystusa w jakim! zakonie, ka dy 

powtarzam ka dy jest powo�any do wielkiej mi�o!ci. Jednym z  przyk�adów takiej 

w�a!nie mi�o!ci jest Maryja. Tylko taka mi�o!" ma sens, która jest ukierunkowana 

na rozwój drugiej osoby. 

MI&O'( – nie jest tylko uczuciem 

MI&O'( nie jest naiwna 

MI&O'( nie jest tylko akceptacj% drugiej osoby 

MI&O'C nie jest wolnym zwi%zkiem  

MI&O'( jest darem samego siebie w �%czno!ci z Bogiem. 

Postawi�y!my przed sob% zadanie, cel,  e trzeba „umacnia� mocnych”. 

Dlatego musimy ka dego dnia i w ca�ej pe�ni !wiadczy" o Chrystusie i Je-

go bezgranicznej Mi�o!ci, a tak e obdarza" swoj% mi�o!ci% naszych najbli szych. 

 

z pozdrowieniami…  

grupa JMV z Brze!cia na Bia�orusi 
 
 
 
 
 

 
 

 

Chrze�cija stwo nie mo!e bazowa" na emocjach lecz na tym, co jest 

prawdziwe i aktualne w !yciu konkretnego cz#owieka. Chrze�cija stwo 

to nie smutek, krzy!, cierpienie… chrze�cija stwo to RADO$%. 

„Wczoraj do Ciebie nie nale y, jutro niepewne… tylko dzisiaj jest  

twoje”(JP II). 
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Do ruszaj!cego z przystanku  
autobusu podbiega m"#czyzna,  

krzycz!c: 
- Ludzie, zatrzymajcie ten  

autobus, bo si" spó$ni" do pracy! 
- Panie kierowco - wo%aj! pasa#e-

rowie - niech pan stanie!  
Jeszcze kto& chce wsi!&'! 

Kierowca zatrzymuje autobus, 
m"#czyzna zadowolony wsiada  

i mówi z ulg!: 
- No, nie spó$ni%em si" do pracy... 

Bilety do kontroli prosz"! 

Przychodzi blondynka do sklepu  
i mówi: 

- Chcia�am z�o y! skarg".  
- Tak? A z jakiego powodu?  
- Dlaczego moje Lay’s prosto  

z pieca s# zimne? 
 

Siedz! dwie blondynki w parku  
i jedna mówi 

-Wiesz co to znaczy I don't know? 
Druga sie odzywa  

-Nie wiem, sprawd$ w s%owniku 
-S%ownik te# nie wie. 

 
Pani od j"zyka polskiego  

pyta Jasia: 
- Je eli powiem jestem pi"kna, 

to jaki to b"dzie czas? 
- Z ca�# pewno$ci# przesz�y. 

 

-Zosiu, co tak d%ugo robisz  
w kuchni? 

- Wpad%a mi kostka lodu do  
wrz!tku i nie mog" jej znale$'. 

 
- Jasiu, dlaczego wczoraj na 

wywiadówce by�a Twoja babcia?  
– pyta pani. 

- Szczerze? – upewnia si" Jasiu. 
- Szczerze! 

- Bo jest g�ucha. 
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