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Drodzy Członkowie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce!
Przyjaciele czasopisma „Niepokalana”!
Trwając w radosnym okresie Bożego Narodzenia,
chciałabym jeszcze raz życzyć Wam wszystkim
błogosławionego 2019 roku, pełnego wiary, nadziei,
wzajemnej miłości i siły do odważnego kontynuowania
misji, jaką powierzyła nam Matka Boża.
Z pewnością większość z Was dziwi fakt, że
„Niepokalana” przyjęła formę biuletynu online i że na
pierwszej stronie, pod artykułem zapowiadającym numer,
pojawia się Marlena Wyskok, a nie Marlena Dziemińska.
Ale co tu dużo mówić, Pan Bóg lubi robić niespodzianki!
Tak się życie potoczyło, że nasza kochana Marlena musiała
zrezygnować z funkcji redaktor naczelnej „Niepokalanej”,
co wyjaśni Wam w kolejnym artykule. Dlatego też,
chciałabym w tym miejscu wyrazić w imieniu nas
wszystkich wielką wdzięczność za Jej ogromne
poświęcenie i piękną służbę dla Stowarzyszenia
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Dziękujemy Ci
Marlenko za każdy numer „Niepokalanej”, który zawsze
był dla nas krokiem do lepszego poznania Matki Bożej i Jej
Syna. Bez Twojego zaangażowania nasze artykuły nie
byłyby tak piękne i nie dotarłyby do wielu z nas. Życzymy
Ci obfitości łask Bożych w dalszej dziennikarskiej pracy i
wszelkiej pomyślności w życiu!
Ponadto już od dłuższego czasu, trapiły nas
pewne problemy natury ekonomicznej, związane z
wydawaniem „Niepokalanej”, z którymi z trudem sobie
radziliśmy. Stąd też kiedy te dwie sprawy – natury
ekonomicznej i personalnej – nałożyły się na siebie,
zadecydowaliśmy na ostatnim posiedzeniu Zarządu w
Warszawie, że „Niepokalana”, wzorem Biuletynu
Międzynarodowego WMM, przyjmie właśnie taką krótszą
i tańszą formę.

Trudno było nam, zgromadzonym na Zarządzie,
podjąć tę decyzję, ponieważ wiemy, jak wielkim
sentymentem wielu z nas darzy to czasopismo – właśnie
w takiej tradycyjnej formie. Niestety zmusiły nas do tego
okoliczności, być może tylko tymczasowo. Ponadto nie
ukrywam, że brakuje nam wszystkim – członkom
Stowarzyszenia – troszkę odwagi, może też chęci, do tego,
by pisać artykuły dla naszej wspólnoty, by dzielić się
swoimi doświadczeniami i świadectwami. Stąd też
chciałabym prosić Was o chwilę refleksji, spojrzenia w głąb
siebie, po to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
jestem w stanie, w duchu wincentyńskim, podzielić się
czymś z moimi braćmi i siostrami, a może nawet
odpowiedzialnie prowadzić biuletyn Stowarzyszenia
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce. Zachęcam
Was do tego gorąco! Jestem przekonana, że wśród wielu
z nas są osoby będące w stanie z radością pełnić funkcję
redaktorów, a nawet redaktora naczelnego. Czekam na
Wasze propozycje i pytania. Pamiętajcie, że Pan Bóg
pragnie, abyśmy byli odważni i pracowali nad swoimi
talentami! Tymczasem to ja i Ewelina Siejak, przy
współpracy całego Zarządu – i mam nadzieję Was
wszystkich – zajmiemy się redakcją „Niepokalanej”.
Wierzymy, że wspólnie będziemy godnie i z
odpowiedzialnością służyć naszemu Stowarzyszeniu,
także poprzez redakcję wspólnotowego czasopisma.
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do
lektury biuletynu „Niepokalana”.
Marlena Wyskok
Przewodnicząca WMM

Drodzy Czytelnicy „Niepokalanej”!
W

życiu nadchodzi ten moment, kiedy człowiek staje

przed trudnym wyborem, zastanawia się jak pogodzić ogrom
obowiązków, nie rezygnując z żadnego. Ja również w październiku
tego roku stanęłam przed takim wyborem. Nie przychodziło mi to
łatwo, jednak musiałam zdecydować.
Oddaję „Niepokalaną” i funkcję redaktora naczelnego
innym osobom, aktualnie Marlenie Wyskok i Ewelinie Siejak. Ta
decyzja była jedną z najtrudniejszych w moim życiu, jednak
zdecydowałam, że czas rozwijać się w karierze zawodowej i czas
myśleć o tym jak utrzymam się, gdy skończę studia. To właśnie Pan
Bóg w październiku postawił na mojej drodze pewną osobę, która
mi zaufała i dzięki niej mogę pracować w mediach katolickich.
Chciałabym podziękować za zaufanie, które otrzymałam
od Zarządu ponad rok temu. To właśnie na przełomie październikalistopada zaczęłam uczyć się swojej nowej funkcji, a już w
listopadzie wyszedł pierwszy numer spod mojej ręki.

To był bardzo owocny czas, poznałam wiele życzliwych
osób, które zawsze wspierały mnie w tym co robię, służyły dobrą
radą. Niektórych z Was, drodzy Redaktorzy nawet nie miałam
okazji poznać, jednak ufam, że Bóg stworzy nam jeszcze kilka
okazji, aby nadrobić ten czas i porozmawiać twarzą w twarz, a nie
tylko przez e-maile.
Drodzy Czytelnicy, mam nadzieję, że przez ten rok
spełniłam wasze oczekiwania co do naszego dwumiesięcznika.
Cieszę się, że mogłam tworzyć go razem z naszą Redakcją dla Was!
Korzystając z okazji, że mogłam napisać ten krótki list, w 2019 roku
życzę Wam samych łask, błogosławieństwa Bożego oraz spełnienia
waszych marzeń (jednak pamiętajcie zostawcie coś na następne
lata). Szanujcie swój czas, bo w dzisiejszych czasach to właśnie tego
nam najbardziej brakuje. Gospodarujcie nim jak najlepiej,
poświęcajcie czas swoim bliskim i realizujcie swoje cele.
Przez Maryję do Jezusa!
Marlena Dziemińska

Cudowny Medalik – znak Bożego Narodzenia

Trwając w radości płynącej z Bożego Narodzenia, na
początku chcę złożyć Wam życzenia wielu łask od nowo
narodzonego Dzieciątka. Drodzy członkowie Wincentyńskiej
Młodzieży Maryjnej, proszę Was, abyście adorując Dzieciątko Jezus
w szopce betlejemskiej, uświadomili sobie, że to ogromny dowód
na Bożą miłość do człowieka. Nasz Pan chciał być jak najbliżej ludzi,
tak by każdy z nas mógł powiedzieć o Bogu, że On wie co my
czujemy. Stał się On nam tak bliski, że dziś każdy z nas może się
wpatrywać w oblicze Jego Syna. Cud wcielenia dokonał się dzięki
Bożemu Słowu. Pan wyrzekł Słowo do Maryi, a ona Je przyjęła. To
jej otwarcie i zasłuchanie w Boże Słowo, powinno być dla każdego
z nas inspiracją. Ona pokazuje nam, że największe cuda na świecie
dokonują się we współpracy człowieka z Bogiem. Nic nie dzieje się
wbrew woli człowieka.
Aby łaska Boża w naszym życiu działała skutecznie, musi
być pełne otwarcie człowieka na nią. Musimy pamiętać o tym, że
Cudowny Medalik jest przypomnieniem tej prawdy. Widzimy na
nim Maryję, która jako człowiek współpracujący z Bogiem,
pokazuje nam, że wraz z łaską Boga jesteśmy w stanie zwyciężyć
zło. Każdy może pokonać szatana w swoim życiu, musi się tylko
otworzyć na Boga. Jako członkowie Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej musimy odpowiedzieć na Boże słowo, które zostało
skierowane do nas podczas objawień, które miała św. Katarzyna.
Jesteśmy powołani do tego, by ludziom nieść orędzie Cudownego
Medalika. Musimy na każdym kroku przypominać ludziom,
zwłaszcza pogrążonym w rozpaczy i rezygnacji, że Bóg chce uczynić
ich życie szczęśliwym. Musimy mówić im, że zawsze jest nadzieja
na pokonanie zła w życiu.

Wystarczy otworzyć się na Bożą łaskę i zacząć z nią
współpracować. Medal, który im rozdajemy ma być znakiem tego,
że się w to wierzy. Cudowny Medalik jest niesamowicie związany z
Bożym Narodzeniem. Medal bowiem przypomina o
konsekwencjach przyjęcia Bożego Słowa w życiu. Widzimy je w
życiu Maryi i możemy zobaczyć je również w swoim życiu, jeśli
tylko zechcemy w nie zaprosić Boga. Postarajmy się więc zadbać,
aby orędzie Bożego Narodzenia, dzięki znakowi jakim jest
Cudowny Medalik, dotarło do jak największej grupy ludzi. Niech
Boże Dzieciątko udzieli nam potrzebnych łask, a prośba Matki
Boskiej będzie dla nas motywacją.
Ks. Maciej Musielak CM
Dyrektor Krajowy
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Wieści z Białorusi
Cześć Maryi!
Z

radością

dzielimy się wydarzeniem, które miało

miejsce w parafii pw. św. Józefa w Brześciu na Białorusi.
Z okazji zbliżającego się święta Objawienia Cudownego
Medalika, w sobotę, 24 listopada odbyło się spotkanie Dzieci
Maryi z Białorusi, podczas którego miało miejsce przyjęcie
Cudownego Medalika. Pomysł, by zebrać wszystkich członków
Stowarzyszenia, wziął początek ze wspomnień s. Barbary Kondrat,
z inicjatywy której w latach 1995–1996, po raz pierwszy na
Białorusi, w Pieliszczach, kilkanaścioro dzieci przyjęło Medal.
Dodatkowym bodźcem do podjęcia i zrealizowania pomysłu, była
zachęta ze strony Proboszcza parafii, który podczas jednego ze
spotkań Dzieci Maryi dowiedział się od ich rodziców, że i oni kiedyś
przyjęli Medalik Niepokalanej. Wtedy właśnie powiedział: „Trzeba
zebrać wszystkie Dzieci Maryi razem!”. Odczytałyśmy to jako znak
i rozpoczęłyśmy planowanie spotkania.
Odnaleźć wszystkich członków Stowarzyszenia (a
naliczyłyśmy ich ponad 80 osób) nie było zadaniem łatwym,
ponieważ ci pierwsi zmienili miejsce zamieszkania, a często
nazwiska. Większość jednak udało się zaprosić wraz z ich
rodzinami. Spotkaniu nadałyśmy hasło: „Maryja potrzebuje nas”.
Na tym spotkaniu chciałyśmy nie tylko przypomnieć wszystkim
członkom o dawnym wydarzeniu przyjęcia Cudownego Medalika,
ale także uświadomić, że Matka Boża o nich nie zapomniała, jest
zawsze wierna swoim obietnicom, nawet gdy Jej Dzieci już nie
wykazują aktywnego udziału w Stowarzyszeniu. Zebrało się około
70 osób, niektórzy z nich przebyli bardzo długą drogę (Szumilino,
Mińsk, Grodno, Szereszewo, Baranowicze, Homel, Pieliszcze,
Czernawczycy, Pińsk, Brześć).
Modlitwą do Ducha Świętego rozpoczęliśmy spotkanie.
Po kilku słowach wstępu pokazana została multimedialna
prezentacja zdjęć, którą przygotowała młodzież, żeby myślą
wrócić do początków wstąpienia do Stowarzyszenia Dzieci Maryi.
Następnym punktem była możliwość przedstawienia się: kim i
skąd jestem, kiedy przyjąłem/ przyjęłam Medal. Można też było
podzielić się swymi wspomnieniami. Świadectwa, które
usłyszałyśmy, były pełne dobrych wspomnień i wdzięczności dla
Maryi za Jej szczególną opiekę oraz dla Sióstr za animowanie
maryjnej formacji. Niektórzy dzielili się swoim doświadczeniem w
posłudze Ubogim chorym oraz tym, jak ta posługa formowała ich
świat wewnętrzny i zmieniała podejście do takich ludzi. Po
dzieleniu się miała miejsce adoracja
Najświętszego Sakramentu i możliwość
spowiedzi. Kolejny punkt to obiad i
możliwość indywidualnych rozmów, a
następnie koronka do Bożego Miłosierdzia.

Wincentyńskiej, ten właśnie błogosławiony wydał się większości
młodzieży osobowością z aktualnym przesłaniem.
Około godziny 16:00 konferencję wygłosił ks. Jacek
Dubicki CM. W skierowanym słowie niejednokrotnie podkreślał
potrzebę radykalizmu chrześcijańskiego, jakiego przykład dał bł.
Frassati. Był on „szaleńcem” Bożym, gdyż jego postępowanie
zupełnie nie zgadzało się z logiką tego świata.
Ks. Jacek przypomniał, że wszyscy jesteśmy „dziećmi”
Maryi i swym życiem dajemy świadectwo o swojej Mamie – tak, jak
dzieci dają świadectwo o swoich rodzicach. Zwrócił uwagę, że
powinniśmy być apostołami Maryi wszędzie gdzie jesteśmy: w
domu, w szkole, w pracy... Świadczyć o swoim „dziecięctwie” przez
wierność naszym obowiązkom. Nie możemy być „jak wszyscy”,
powinniśmy być „szaleńcami” Bożymi jak Frassati i odważnie
świadczyć o swojej wierze. Ks. Jacek zachęcał do aktywnego
udziału w życiu parafii, zostawiając do własnego rozeznania formę
zaangażowania, która świadczyłaby o naszym maryjnym
dziecięctwie.
Spotkanie zakończyło się Mszą Świętą z liturgii
Objawienia Cudownego Medalika, podczas której wszyscy
członkowie Stowarzyszenia odnowili swoje oddanie się Matce
Bożej. W kazaniu ks. Jacek podkreślił, że świadectwo dajemy także
poprzez wierne wykonywanie naszych zwyczajnych domowych
obowiązków. Nie jest prawdziwa ta działalność apostolska, która
nie ma potwierdzenia w życiu rodzinnym.
Wszystkich uczestników tego spotkania oddajemy w ręce
Maryi Niepokalanej, z wiarą i nadzieją, że Maryja poprowadzi
swoje dzieci i pomoże zachować ich tożsamość „Dzieci Maryi”.
s. Julia z Białorusi

Dużym zainteresowaniem cieszyła się scenka
o bł. Pier Giorgio Frassatim, którą
przygotowała młodzież brzeska. Dlaczego
właśnie o tym świętym? W odpowiedzi na
wezwanie Ojca Generała, by poznawać
świętych i błogosławionych Rodziny
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Z Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to
patronalne święto naszego Stowarzyszenia. W ten dzień, w
wielu wspólnotach naszej prowincji miało miejsce przyjęcie
Medalu. Gratulujemy nowym członkom WMM oraz życzymy
wzrastania we wspólnocie. Niech Maryja Niepokalana
otacza wszystkich swoją matczyną miłością!
Joanna Siejak
Doradca Prowincji Chełmińsko-poznańskiej
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Z Prowincji Krakowskiej
Smęgorzów
W ostatnim półroczu formacji

członków WMM
Smęgorzów odbyło się kilka ciekawych wydarzeń. Zaliczyć
do nich można takie, które wzmacniały naszego ducha, a
poprzez zabawę pogłębiały relacje oraz zacieśniały więzy.
Pod koniec wakacji udaliśmy się do Energylandii, gdzie
spędziliśmy cały dzień na wspaniałej zabawie. Na pierwszym
planowanym spotkaniu, świętując narodzenie Matki Bożej,
poszliśmy pieszo z naszą parafią do Odporyszowa, by Maryi
zawierzyć naszą grupę i jej dalsze losy oraz prosić o nowych
kandydatów. Następnie wspólnie świętowaliśmy 10-lecie
istnienia grupy WMM z Laskówki. Pod koniec miesiąca
udaliśmy się na zjazd grup prowincji krakowskiej, podczas
którego wystąpił zespół Lazarystów. W październiku
podjęliśmy się prowadzenia nabożeństw różańcowych.
Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się przygotować
scenki do poszczególnych części różańca. Matka Boża
pobłogosławiła nam i przyprowadziła prawie 10 nowych
osób do wspólnoty (od przedszkola do piątej klasy). W
listopadzie starsza grupa zaangażowała się w
porządkowanie zaniedbanych grobów na parafialnym
cmentarzu. Młodsi natomiast wspierali modlitwą zmarłych i
zapalili znicze na grobach. Podczas spotkań rozważaliśmy
treści związane ze śmiercią i zbawieniem oraz poznawaliśmy
naszych świętych Patronów. Pod koniec miesiąca,
uczestniczyliśmy w skupieniu. Tak nadszedł czas grudniowy,
a wraz z nim święta Bożego Narodzenia poprzedzone
spotkaniem ze św. Mikołajem.
WMM Smęgorzów
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Z Prowincji Warszawskiej
Łuków
Łuków to miejscowość w województwie lubelskim.
Nasza łukowska grupa WMM liczy 10 osób. Spotykamy się
w każdą sobotę w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym,
który jest prowadzony przez Siostry Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo.
Dnia 25 listopada, na Mszy Świętej w naszym
Kościele pw. Przemienienia Pańskiego, świętowaliśmy
uroczystość Objawienia Cudownego Medalika. W tym dniu
pięć osób zostało włączonych do naszej Rodziny
Wincentyńskiej, przyjmując medal na różowej wstążce.
Podczas kazania siostra Barbara opowiedziała najmłodszym
historię Cudownego Medalika, a nasza grupa zaangażowała
się w liturgię. Na koniec Mszy Świętej rozdawaliśmy
patafianom medaliki oraz książeczki o Cudownym Medaliku.
Joanna Kielmas

Przasnysz
Jak każdego roku delegacja naszej Grupy Maryjnej
z Przasnysza wzięła udział w pielgrzymce Rodziny
Wincentyńskiej na Jasną Górę, w dniach 22-23.09.2018 r.
W kaplicy Cudownego Medalika pielgrzymów powitał ojciec
Jerzy Górny.
Ks. prof. Przemysław Nowakowski CM wygłosił
konferencję: „Miejsce i rola ubogich w liturgii".
Niezapomnianym przeżyciem była uroczysta Msza święta w
kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył i kazanie
wygłosił J.E. ks. bp Paweł Socha.
Z uwagi na to, że obecny rok jest Jubileuszem
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Droga
Krzyżowa na wałach była odprawiana w intencji naszej
ukochanej Ojczyzny. Pan redaktor Grzegorz Górny wygłosił
konferencję: „Tu zawsze byliśmy wolni". Podkreślił rolę
Królowej – Matki Bożej z Jasnej Góry w naszej Ojczyźnie.
Końcowym akcentem pielgrzymki była Msza Święta
koncelebrowana przez ks. Jerzego Górnego i ks. Wizytatora
Kryspina Banko w Kaplicy Cudownego Medalika.
WMM Przasnysz
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Świadectwo

Z życia WMM

Dnia 4 września 2018 roku, siedmioletni Ksawery
upadł z trzeciego stopnia schodów. Jego mama natychmiast
wezwała karetkę pogotowia. Okazało się, że chłopiec nie
nawiązuje kontaktu i stwierdzono, że należy
przetransportować go do szpitala w Poznaniu. Lekarze
ustalili, że obrażenia są bardzo poważne, gdyż spora część
mózgu jest rozlana, a ponadto wystąpiło wiele innych
obrażeń. Poinformowali rodziców, że stan Ksawerego jest
krytyczny i w każdej chwili może umrzeć. Lekarze byli
również zaskoczeni, że po tak teoretycznie małym upadku,
obrażenia są znaczne. Tego samego dnia wieczorem,
członkowie WMM z Ponieca zamówili Mszę Świętą w
intencji uratowania życia chłopca i modlili się na różańcu. Od
5 września, codziennie spotykali się w małej Kaplicy przy
probostwie na modlitwie różańcowej. Dzieci i Młodzież z
WMM podarowali Ksaweremu również Cudowny Medalik.
Wiele osób modliło się o uratowanie życia dziecka za
przyczyną Matki Bożej od Cudownego Medalika. W dniu
8 września, w święto Narodzin NMP, lekarze powiedzieli, że
dzień ten jest decydujący o życiu chłopca. Wtedy jedna z
członkiń WMM – Zosia, wypowiedziała następujące słowa:
„Siostro oczywiście, że dzisiejszy dzień jest decydujący. Dziś
Święto Matki Bożej i dziś dokona się cud uzdrowienia
Ksawerego. To Jej czas!”. Byłam zdumiona wiarą i ufnością
do Niepokalanej. Ku zdziwieniu lekarzy dziecko żyło i mimo
wielu trudności, stan Ksawerego się poprawiał. Dziś
chłopiec wrócił już do szkoły, jest pełen sił i energii –
znacznie większej niż przed wypadkiem. Radość przepełnia
jego codzienność. Kiedy rozmawiam z członkami WMM z
Ponieca, nie mają wątpliwości – to CUD uzdrowienia przez
Maryję! Dziękujemy Ci Niepokalana Matko!

❖ 15 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie
Zarządu Stowarzyszenia.
❖ Zarząd WMM przyjął do Stowarzyszenia grupy
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z parafii pw.
św. Marcina bpa w Mchach i z parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Zdunach.
❖ Kolejne Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się 21
stycznia w Panamie. Poprzedzone zostaną
Wincentyńskimi Dniami Młodych pod hasłem: The
joy of being Vincentian - Radość z bycia
Wincentianinem (18-21 stycznia). W spotkaniu
uczestniczyć będzie delegacja WMM z Prowincji
Warszawskiej.
❖ W dniach 18-20 stycznia, odbędą się w Gnieźnie
rekolekcje dla dzieci.
❖ Sekretariat
Międzynarodowy
poszukuje
anglojęzycznych
wolontariuszy.
Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt- udzielimy
szczegółowych
informacji
(sekretarzwmm@gmail.com).
❖ Przypominamy o zadaniu na rok formacyjny- każda
grupa wybiera jedną postać z grona świętych i
błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej, którą
będzie szczególnie poznawać i promować w tym
roku.
Ewelina Siejak
Zastępca Przewodniczącej

Siostry z ul. Mariackiej w Poznaniu
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