
 

 

BIULETYN WINCENTYŃSKIEJ MŁODZIEŻY MARYJNEJ W POLSCE  

 

Na początku kolejnego roku formacyjnego chcę powiedzieć, że bardzo cieszę się z Waszej obecności 

i serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, życząc Wam jednocześnie owocnego przeżycia czasu  

we wspólnocie WMM – zbliżenia się do Pana Boga przez przykład życia Matki Bożej, świętych rodziny 

Wincentyńskiej i przykład naszego życia. Zachęcajmy się nawzajem życzliwością, uśmiechem 

i odpowiedzialnością do bycia wiarygodnymi świadkami dzieci Maryi.  

Ten rok formacyjny zakończy się dla nas w sposób wyjątkowy. Otóż - jak większości z Was już 

wiadomo – w dniach od 17 do 21 lipca 2020 roku, odbędzie się w Bydgoszczy V Zgromadzenie Generalne 

Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, w czasie którego przedstawiciele naszego Stowarzyszenia z ponad 60 

krajów, wybiorą nowego Przewodniczącego i Radę Międzynarodową WMM, jak również zastanowią się 

nad dalszym kierunkiem działania Stowarzyszenia. To ogromny zaszczyt dla nas, że będziemy mogli gościć 

siostry i braci z najodleglejszych stron świata, właśnie w Polsce. Jednocześnie jest to także duża 

odpowiedzialność i potrzeba ogromnej pracy, aby spotkanie to przygotować w jak najlepszy i bezpieczny 

sposób. Dlatego też, w imieniu całego Zarządu Krajowego, proszę Was o gorliwą modlitwę w intencji 

pomyślnego przebiegu Zgromadzenia Generalnego w Bydgoszczy. W związku z tym spotkaniem, 

Sekretariat Międzynarodowy naszego Stowarzyszenia ogłosił konkurs na zaprojektowanie hymnu i/lub 

logo najbliższego Zgromadzenia Generalnego. Jeśli macie ochotę – indywidualnie lub grupowo – wziąć 

udział w tym konkursie prosimy Was o przesłanie swoich prac do Zarządu Krajowego, na adres e-mail 

sekretarzwmm@gmail.com do 1 grudnia br.  Zarząd Krajowy dokona następnie wyboru  dwóch hymnów  

i trzech logo, które do dnia 15 grudnia br. zostaną przesłane do Sekretariatu Międzynarodowego. 

Sekretariat, spośród propozycji nadesłanych z różnych krajów, dokona wyboru oficjalnych emblematów  

V Zgromadzenia Generalnego WMM. Proponowane logo powinno zawierać motto Zgromadzenia 

Generalnego (Witnessing with hope) oraz jego datę i miejsce (Bydgoszcz, Poland, July 17-21, 2020)  

w jednym z oficjalnych języków Sekretariatu Międzynarodowego, tj. angielskim, francuskim, hiszpańskim  

lub portugalskim (w nawiasach podałam Wam motto, datę i miejsce w języku angielskim). Nagrodą  

w konkursie jest zwolnienie z opłaty rejestracyjnej na Zgromadzenie (tj. 250 euro) jednego z uczestników 

delegacji krajowej. Przypomnę tylko, że w Zgromadzeniu Generalnym bierze udział 3-osobowa delegacja 

z każdego kraju, w którym działa WMM. Tak więc, łącząc nasze siły i pomysły możemy znacznie pomóc 
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naszym delegatom z Polski. Serdecznie zachęcam Was do zaangażowania! Przy okazji zapraszamy też 

wszystkich chętnych członków naszego Stowarzyszenia, którzy władają jednym z wymienionych wyżej 

języków, zwłaszcza angielskim, do zaangażowania się jako wolontariusze na czas trwania spotkania. 

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt na adres e-mail sekretarzwmm@gmail.com lub za pośrednictwem 

Doradców Prowincji do końca stycznia 2020 roku.  

Ponadto, w tym roku formacyjnym,  

w odpowiedzi na list Ojca Generała Tomaža 

Mavriča z 12 sierpnia br., w którym zachęca 

nas do zaangażowania się w „Sojusz Rodziny 

Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych”, 

chcielibyśmy poprosić Was, w ramach 

poszczególnych grup WMM, o stworzenie 

„duchowego domu” dla jednej lub jednego  

z naszych sióstr i braci, których dotknął 

problem bezdomności, samotności  

i jakiegokolwiek innego trudu lub cierpienia. Niech każda grupa postara się o „duchowy dom” dla tych 

osób, przede wszystkim poprzez obecność, rozmowę, wspólną modlitwę, czy nawet pomoc materialną. 

Niech ten rok formacyjny będzie dla Nas okazją do regularnego spotykania się z wybranym potrzebującym, 

tak dalece, by nasz bliźni w potrzebie poczuł, że ma swój prawdziwy dom, który tworzą przede wszystkim 

kochający ludzie, a nie mury.  

 Nawiązując jeszcze do minionego roku formacyjnego, chcielibyśmy poprosić Was o przekazanie 

Doradcom poszczególnych Prowincji, krótkich informacji o tym, w jaki sposób promowaliście  

i poznawaliście świętych Rodziny Wincentyńskiej. Dzielmy się nawzajem pięknymi historiami naszych 

poprzedników! 

Kolejna, istotna kwestia, którą chciałabym Wam przekazać w tym liście, dotyczy kwoty składek 

członkowskich. W związku z podniesieniem rocznej składki na potrzeby Sekretariatu Międzynarodowego 

(z 500 euro na 700 euro) i – wciąż niestety – trudną do dokładnego określenia liczbą członków naszych 

grup WMM, Zarząd Krajowy WMM postanowił podwyższyć roczną kwotę składki członkowskiej na 10 zł. 

Prosilibyśmy Was, aby animatorzy grup lub przedstawiciele poszczególnych Prowincji dostarczali zebrane 

składki na dany rok Skarbnikowi, do końca stycznia kolejnego roku. Nowa wysokość składek będzie 

obowiązywać od 2020 roku.  

 

Kończąc, chciałabym raz jeszcze życzyć Wam wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego  

na Waszą codzienność i wszystkie cele oraz ważne wydarzenia które teraz lub w najbliższym czasie przed 

Wami stoją. Ja, jak i Zarząd Krajowy, cały czas czekamy na Wasze pytania, sugestie i pomysły! Dzielmy się 

sobą! Przez ręce Matki Bożej polecam Was wszystkich w swojej codziennej modlitwie. 

 

Z Maryją do Jezusa! 

 

Przewodnicząca Krajowa WMM w Polsce 
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Na początku nowego roku formacji, zwracam się do Was z ogromną prośbą o zaangażowanie  

w działalność naszego Stowarzyszenia. Wśród wielu potrzeb i trosk, które pojawiają się w naszych 

Wspólnotach, w tym roku chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili szczególnie na dwa zagadnienia: 

pierwsze z nich, to nasze relacje w ramach ogólnopolskiej wspólnoty WMM, drugie to zaangażowanie 

animatorów świeckich.  Zagadnienia te powinny być szczególnie rozwijane przez Siostry oraz Księży, którzy 

zajmują się grupami w parafiach. 

 Kwestia relacji między grupami w ramach WMM w Polsce, powinna być otaczana przez nas 

szczególną troską. W naszym Stowarzyszeniu działa wiele grup rozproszonych po całym kraju. Borykają się 

one z wieloma problemami, a wspólne spotkania są okazją do podzielenia się doświadczeniami  

i sposobami radzenia sobie z trudnościami. Jest to również okazja do wzajemnej motywacji- wymiany 

nowych pomysłów oraz idei. Te spotkania dają nam także poczucie siły i uświadamiają członkom 

Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej konieczność odpowiedzialności oraz to, że jest się częścią większej 

całości. Wielokrotnie jest to bardzo motywujące dla dzieci i młodzieży. Nie możemy doprowadzić do 

sytuacji, w której grupa jest „własnością” jakiegoś księdza czy siostry. Członkowie naszych wspólnot muszą 

się identyfikować jako członkowie WMM, a nie jako grupa tej siostry, czy tego księdza. Warto to 

przemyśleć analizując nasze statuty, a pomocą w rozumieniu wspólnoty jako całości, może okazać się 

powrót do rozmyślania, w oparciu o tekst 1 Kor 3, 4-7.  

 Drugie zagadnienie na które musimy zwrócić uwagę, to zaangażowanie osób świeckich.  

Jest konieczne, abyśmy dołożyli wszelkich starań, by jak najszybciej na czele naszych wspólnot umieścić 

kompetentne osoby świeckie. Dzięki ich odpowiedniemu przygotowaniu i zaangażowaniu, będziemy mogli 

utrzymać grupy, którymi z braku możliwości nie mogą zająć się księża czy siostry. Musimy potraktować to 

jako priorytet! Dobrze uformowani świeccy mogą stać się jedyną szansą dla naszego Stowarzyszenia. 

Trzeba sobie uświadomić, że wiele grup w najbliższym czasie zostanie pozbawionych opieki siostry czy 

księdza. Ma to związek ze zmianami, które będą musiały być dokonywane ze względu na braki personalne 

w naszych Zgromadzeniach. Musimy już dziś zabezpieczyć funkcjonowanie naszych wspólnot.  

Nie czekajmy na moment kiedy będzie już za późno! Już dziś uczmy naszych podopiecznych troszczenia się 

o wspólnotę. Wyjaśnijmy im rolę jaką powinien pełnić animator, rozpocznijmy proces formacji i zacznijmy 

im powierzać pewne zadania tak, aby nauczyli się odpowiedzialności i przejmowania inicjatywy. Musimy 

im uświadamiać, że bez ich „chcenia” Stowarzyszenie nie będzie mogło dalej istnieć.  

 W budzeniu odpowiedzialności za losy Stowarzyszenia oraz pokazywaniu jedności całej naszej 

Wspólnoty, niewątpliwą pomocą są organizowane spotkania z członkami Zarządu Krajowego WMM,  

w czasie których reprezentanci Zarządu przybliżą młodzieży zadania jakie pełnią oraz pokażą jak wyglądają 

struktury Stowarzyszenia. Bardzo proszę wszystkich opiekunów grup, zwłaszcza księży i siostry,  

aby zadbali o zorganizowanie takich spotkań. 



 

 

 Podsumowując, jeszcze raz usilnie proszę: zwróćmy w tym roku baczną uwagę na integrację  

i współpracę między poszczególnymi grupami w ramach Polskiego WMM, oraz zadbajmy o to, aby świeccy 

przejęli jak najwięcej inicjatyw. 

Na czas nowego roku formacji z serca wszystkim błogosławię i zapewniam o pamięci w modlitwie.  

 

Krajowy Dyrektor WMM w Polsce 

 

 

 

ZLOT NA SŁOWACJI  

Delegacja WMM z Polski, uczestniczyła 
w Zlocie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, 
który odbył się w dniach 26-29 lipca 2019r.,  
w Lendaku na Słowacji. Na spotkaniu 
zgromadziło się około 200 członków 
Stowarzyszenia z całej Słowacji. W tych dniach, 
tematem przewodnim były słowa Maryi: 
„Niech się stanie”.  

W Lendaku przywitał nas piękny widok 
panoramy Tatr, rozpościerający się nad 
miastem. Od pierwszych chwil w tej góralskiej 
miejscowości, ujęła nas serdeczność i głęboka 
pobożność mieszkańców. Podczas ceremonii 
otwarcia Zlotu, młodzież w tradycyjnych 
ludowych strojach, przywitała wszystkich 

uczestników i organizatorów wydarzenia. Nasza delegacja, wraz z dziećmi biorącymi udział w rekolekcjach 
w Piwnicznej- Zdrój, miała okazję zaprezentować się na scenie i podziękować za zaproszenie na Zlot. 
Uroczyście odśpiewaliśmy hymn WMM oraz zaprosiliśmy naszych przyjaciół ze Słowacji na Zgromadzenie 
Generalne, które odbędzie się w 2020 roku w Bydgoszczy. Po ceremonii otwarcia, miała miejsce Msza 
Święta w pobliskim kościele. Tego dnia, odbyło się także pierwsze spotkanie w grupach, podczas którego 
mogliśmy się poznać oraz zastanowić nad pytaniem „Po co mi Bóg?”  

 Rozważanie to towarzyszyło nam także kolejnego dnia Zlotu. Podczas konferencji  
ks. Jana Jakubovica, wsłuchiwaliśmy się w słowo o znaczeniu woli Bożej w życiu młodego człowieka- jak 
odpowiadać Bogu „Niech się stanie”, rozpoznawać dobre natchnienia i nie bać się świadczyć o Chrystusie 
w codzienności. Praca w grupach była okazją do zastanowienia się nad świadomością obecności Boga w 
naszym życiu. Dla młodego człowieka ważna jest możliwość dzielenia się wiarą, dlatego konieczna jest 
wspólnota, w której można rozmawiać o Bogu i umacniać wiarę. To doświadczenie wspólnoty mogliśmy 
pogłębiać podczas Mszy Świętej, gdzie byliśmy świadkami przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia. 
Dzieci otrzymały Medale na żółtej wstążce, w formie przypinki; starsi członkowie przyjęli Medal na wstążce 



 

 

białej, zaś ceremonia konsekracji maryjnej, podobnie jak w Polsce, wiązała się z otrzymaniem niebieskiego 
Medalu. Z radością i dumą obserwowaliśmy młodych Lendaczan, powierzających swoje życie Maryi.  

Doświadczyć mocy wspólnoty mogliśmy również podczas warsztatów. Z wielu propozycji 
popołudniowej aktywności w grupach, m.in. nauki szycia strojów ludowych, wyprawy w góry, czy 
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, nasza delegacja wybrała odwiedzimy chorych. Udałyśmy się  
do lendackiej rodziny, która przyjęła nas z wielką serdecznością. Mogliśmy poznać ich problemy i radości, 
wspólnie śpiewać i modlić się w ich intencjach. Spotkanie to było pięknym wypełnieniem wincentyńskiej 
misji naszego Stowarzyszenia oraz wprowadzeniem do 
wieczornej prezentacji różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. 
Zwieńczeniem tego dnia, była zaś adoracja- osobiste spotkanie 
z Panem na modlitwie, które trwało do późnych godzin 
nocnych.  

„Niech mi się stanie, według Twego słowa”- maryjne 
TAK (po słowacku „Ano”), towarzyszyło niedzielnym 
rozważaniom podczas konferencji i spotkań w grupach. 
Mieliśmy okazję usłyszeć świadectwa osób, które 
odpowiedziały na wolę Bożą i wypełniają ją w kapłaństwie, 
małżeństwie lub na misjach. O swojej służbie opowiedziały 
także wolontariuszki, które spędziły miesiąc w kaplicy przy rue 
du Back w Paryżu. Podczas uroczystej Mszy Świętej,  
trzy członkinie MISEVI, udające się na misje do Hondurasu, 
otrzymały krzyże misyjne i specjalne błogosławieństwo. Tego 
dnia, Maryja towarzyszyła nam w modlitwie różańcowej, 
przygotowanej przez wspólnoty WMM w formie filmu.  

Ostatniej nocy na Słowacji czekała na nas moc atrakcji- 
koncert Petera Juhása, finalisty The Voice oraz Lendacki 
Wieczór, podczas którego zaprezentowany został lokalny 
folklor.  Braliśmy udział w pokazie mody regionalnych 
strojów oraz tradycyjnym obrzędzie zaślubin. Nie obyło 
się bez hucznego wesela- góralskich tańców oraz pysznych 
lendackich przysmaków.  

Spotkanie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej  
na Słowacji, było okazją do nawiązania relacji  
i współpracy międzynarodowej. Mogliśmy zainspirować 
się stylem bycia i funkcjonowania tamtejszych wspólnot- 
zobaczyć z jakim zaangażowaniem odpowiadają  
na proponowane akcje, jak dzielą się wiarą i miłością  
do Maryi. Piękne doświadczenie Zlotu na Słowacji 
zabieramy z sobą do Polski- wracamy umocnieni, 
ponownie zachwyceni mocą Stowarzyszenia oraz zmotywowani do wierności WMM i  kroczenia z Maryją 
do Jezusa!  

Zastępca Przewodniczącej WMM  

 

 

 



 

 

ZGROMADZENIE GENERALNE  

 

Oto mały niezbędnik dla chcących wiedzieć więcej:  

1. Zgromadzenie Generalne- co to takiego?  

 To najwyższy organ naszego Stowarzyszenia, 

 Zwoływane jest raz na pięć lat,  

 Uczestniczy w nim Rada Międzynarodowa oraz delegacje ze wszystkich krajów, w których 

działa WMM.  

2. Jaki jest cel Zgromadzenia?  

 Wybór świeckich członków Rady 

Międzynarodowej (Przewodniczącego  

oraz czterech Radnych),  

 Omówienie aktualnej sytuacji 

Stowarzyszenia na świecie,  

 Praca nad Statutem Międzynarodowym,  

 Ustalenie kierunku formacji dla WMM  

i sporządzenie Dokumentu Końcowego, 

 Międzynarodowa wymiana doświadczeń  

i pomysłów. 

3. Gdzie odbywa się Zgromadzenie?  

 W jednym z krajów, w którym działa Stowarzyszenie. Decyzję o miejscu podejmuje Rada 

Międzynarodowa,  

 Poprzednie Zgromadzenie miało miejsce, m.in. w Hiszpanii (2015r. ) oraz Portugalii 

(2010r.) 

 Kolejne ZG odbędzie się w dniach 17-21.07.2020r., w Polsce, w Bydgoszczy.  

4. Przygotowania:  

 W dniach 23-25 sierpnia, gościliśmy w Bydgoszczy delegację z Sekretariatu 

Międzynarodowego, na czele z Przewodniczącym Yancarlosem Carrasco oraz o. Irvingiem 

Amaro. Podczas spotkania omawialiśmy najważniejsze kwestie dotyczące zbliżającego się 

Zgromadzenia oraz odwiedziliśmy obiekty, które zostaną wykorzystane na potrzeby 

wydarzenia.    

 

    

 

 

 

 



 

 

Z PROWINCJI WARSZAWSKIEJ  

 

 

Tyle dzieci i młodzieży, co 22 czerwca 2019r., w Kurozwękach dawno nie gościło. Tego dnia 

uczestniczyliśmy w dorocznym zjeździe WMM Prowincji Warszawskiej pod hasłem: „Wincentyńscy 

Przewodnicy w drodze do Nieba”. Rozpoczęliśmy go u stóp Kurozwęckiej Matki Serdecznej. Na uroczej 

posiadłości Państwa Popielów młodzież z poszczególnych grup prezentowała swoją całoroczną pracę 

związaną ze świętym lub błogosławionym Rodziny Wincentyńskiej. Bardzo ubogacił nas przykład świętych, 

a w homilii Ks. Damian wskazał nam jaką wartość stanowią dla nas jako przewodnicy na drodze  

do zbawienia. Radość wspólnych spotkań, zwieńczona została grą terenową o puchar Siostry Wizytatorki.  

Na szlaku trzeba było odnaleźć skarb – Cudowny Medalik oraz wykonać czyny miłosierdzia: opatrzeć 

rannego, nakarmić głodne dziecko… Na szczęście towarzyszyli nam Aniołowie, a na końcu drogi czekała 

Matka Boża i św. Katarzyna. Puchar zdobyła wspaniała grupa z Obrytego. Wszystkie grupy bawiły  

się świetnie w pięknej rywalizacji. A co zostało po Zjeździe ? Nie mamy możliwości zapytać wszystkich,  

ale tak o tym wydarzeniu mówi młodzież z Kurozwęk:  

- Zjazd mi pokazał, że współpraca jest 

bardzo potrzebna i przydatna, że 

mimo dużych różnic wieku  

i odmiennych zdań, można się dużo 

nauczyć. Przygotowania do zjazdu 

pokazały mi, że jeśli jest coś 

trudnego na drodze razem  

z przyjaciółmi, przy odrobinie 

dobrych chęci możemy pokonać 

każdą przeszkodę,  

- Dla mnie najważniejszym było spotkanie całej wspólnoty. Można było zobaczyć znajome twarze  

i zapoznać się z nowymi członkami WMM. Duże znaczenie miała dla mnie Msza Święta, gdyż czuć było 

wtedy obecność Boga,  

- Podczas gry terenowej byłem Aniołem. Zjazd mi pokazał, że potrafię zarażać ludzi dobrymi rzeczami  

i że ludzie potrafią niesamowicie szybko zmieniać swoje zachowanie,  

- Cały zjazd był cudowny, jednak najbardziej podobała mi się wspólna gra terenowa, a także wyjątkowa 

Msza Święta. To cudowne uczucie, gdy ma się możliwość bycia częścią takiej formy uwielbienia,  

- Poznałem ciekawych, pełnych energii ludzi, razem spędziliśmy świetny czas, nie mogę doczekać się 

kolejnych spotkań,  



 

 

- Komunikacja i relacje z innymi ludźmi są jedną z najlepszych dziedzin naszego życia. Myślę że ten zjazd 

otworzył mnie na inne osoby pełne miłości wobec bliźniego. Spędziłem wspaniale ten dzień i będę go długo 

wspominał. Pamiętajmy że nie ma problemów nie do rozwiązania...  

- Podczas gry terenowej, byłam głodnym dzieckiem. Zjazd mi pokazał, że potrafię bardzo dobrze udawać 

/odgrywać role/ i że ludzie są bardzo radośni i zabawni,  

- Spotkała mnie ta ogromna przyjemność, że na tegorocznym zjeździe byłam jego prowadzącą. Świetnie 

było sprawdzić się w nowej roli, która ogromnie mi się spodobała, a jeszcze lepiej było zabawiać wszystkich 

i mobilizować do wspólnego uczestnictwa w grach i zabawach. Uwielbiam tego typu przedsięwzięcia, 

ponieważ jeszcze bardziej pogłębiają moja wiarę i ładują pozytywną energią!  

- Zjazd utwierdził mnie w przekonaniu, że droga śladami Maryi i św. Wincentego to najlepszy wybór. Będąc 

aniołem podczas gry terenowej, mogłem spędzić czas w innymi i wspólnie cieszyć się obecnością Boga 

między nami. Zjazd ten na pewno zapadnie mi w pamięci jako radosny i miło spędzony z innymi,  

w atmosferze wzajemnego szacunku i miłości, 

 

 

 

 

 

   



 

 

Z PROWINCJI CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKIEJ 

 

Nasza wspólnota przeżyła ,, Wakacje z Bogiem i Maryją” w Trójmieście.  Każdy 

dzień rozpoczynaliśmy od wspólnej modlitwy – od Aktu Oddania się Matce 

Bożej i Eucharystii. Po śniadaniu wyruszaliśmy komunikacją miejską lub pieszo, pokonując nieraz sporo 

kilometrów brzegiem morza, lub wśród leśnych krajobrazów. Późne popołudnie poświęcaliśmy na gry  

i zabawy, w zależności od planu dnia. Wieczorem, po kolacji, była wspólna modlitwa połączona ze 

śpiewem, przy akompaniamencie gitar. Czuliśmy wśród radosnych śpiewów i modlitwy obecność naszej 

ukochanej Matki Maryi. Mieliśmy świadomość, iż tą radość w serach Jej zawdzięczamy oraz to, że pomogła 

nam zrealizować ten wspólny wyjazd. Maryja zapewniła nam też cudowną pogodę, dzięki której była 

możliwość kąpieli i zabaw nad morzem. Nasze serca przepełnia radość i wdzięczność, że jesteśmy dziećmi.   

 

Członkowie WMM z Gniezna, w wakacje udali się do Smotrycza, by tam służyć potrzebującym i chorym 

przebywającym w Domu Sióstr.  Dwa tygodnie w ukraińskiej wiosce, były pięknym wypełnieniem 

Wincentyńskiej misji WMM!  

 

 

 

    

 

 

 

  



 

 

Z PROWINCJI KRAKOWSKIEJ  

Cześć Maryi! Mam na imię Agnieszka i chciałabym wam opowiedzieć  

o Rekolekcjach, które odbyły się w wakacje w Piwnicznej-Zdrój. Turnus trwał  

od 2-7 lipca i miałam przyjemność być tam animatorką. Rekolekcje były 

prowadzone przez siostrę Joannę Nowińską. Turnus był przeznaczony głównie 

dla dzieci młodszych. Przez całe rekolekcje poznawaliśmy historię Józefa, a nasze hasło brzmiało: ,,Kanaan 

jest tu”. W trakcie tych kilku dni byliśmy nawet na koncercie Lazarystów w Piekarach! Podczas rekolekcji, 

rozwijaliśmy swoje umiejętności artystyczne, robiliśmy masę kreatywnych rzeczy oraz integrowaliśmy się 

przy wspólnych zabawach.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje te były bardzo urozmaicone, zwłaszcza pod względem artystycznym. Trwały od 8-13 lipca. 

Siostra Joanna Nowińska świetnie tłumaczyła Księgę Jozuego i realia tamtejszej kultury. Wszystkie 

zabawy, wycieczki, zajęcia malarskie, teatr sprowadzały się do tego, żeby lepiej rozumieć Pismo Święte, 

nauczyć się je czytać i bawić się nim. Momentem spajającym każdy punkt programu była Msza Święta 

(prowadzona przez ks. Konrada), podczas której człowiek spotykał się z naprawdę ŻYWYM Bogiem. 

Polecam te rekolekcje dla każdego, bo zarówno mały, jak i duży wyciągnie z nich coś wartościowego.                                                                                              

 



 

 

Z PROWINCJI KRAKOWSKIEJ 

Pod koniec pierwszego miesiąca wakacji (23-28/07/2019), ponad 

czterdzieści osób z sześciu różnych miejscowości (Laskówki Chorąskiej, Tarnowa, 

Wielopola, Biegonic, Nowego Sącza oraz Dąbrowy Tarnowskiej) miało możliwość 

integracji, poprzez uczestnictwo w wakacyjnych rekolekcjach odbywających się  

w Piwnicznej Zdroju, pod nazwą „Serdeczne Rekolekcje”. Motywem przewodnim było serce- symbol 

miłości, o którym animatorzy, wraz z małymi grupami uczestników, dyskutowali, biorąc przykład z postaci 

świętych lub bohaterów z bajek. Młodzież miała możliwość rozwoju lub odkrycia swoich talentów 

plastycznych, dzięki lepieniu serc z masy papierowej. Serca te nie należały tylko do Maryi czy Jezusa, lecz 

do nas samych. Codziennie mieliśmy szczególnych gości, którzy ukazywali nam swoje „Dobre Serducha”.  

Ich przemówienia i prezentacje poruszały oraz 

podsuwały ciekawe pytania na temat ich 

działalności.  

W czasie naszego wyjazdu mieliśmy możliwość 

spotkania z Zarządem Krajowym, który poprzez 

zabawy objaśniał nam jak działa oraz uczestniczył  

z nami w kilku punktach programu. Kolejnego dnia, 

wyjechaliśmy na Słowację oraz spędziliśmy kilka 

gorących godzin w Aqua City w Popradzie.  

Po największej atrakcji, następnym punktem był 

obiad, po którym prosto ruszyliśmy na szlak, który 

doprowadził nas na Ścieżkę Koronami Drzew w Bechladce. Widok zapierał dech w piersiach, zwłaszcza  

u osób, które bały się wysokości (najwyższe piętro wieży widokowej miało wysokość 32m). Pod koniec 

dnia, całą grupą mieliśmy możliwość zaprezentowania się, poprzez odśpiewanie hymnu,  

na Ogólnokrajowym Zjeździe WMM na Słowacji, w Lendaku.  

„Zmęczeni ale szczęśliwi” – tak z rekolekcji wracali animatorzy; uczestnicy zaś do domu jechali  

z wielkim żalem. Podczas tych rekolekcji, każdy z nas nauczył się czegoś nowego, chociaż głównym celem 

spotkania było przypomnienie o jednej ważnej rzeczy: „Kochaj bliźniego jak siebie samego”. 



 

 

 

Z ŻYCIA WMM 

 

 W dniach 23-25 sierpnia 2019, w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie 

przygotowujące do Zgromadzenia Generalnego. Uczestniczyła w nim delegacja 

z Sekretariatu Międzynarodowego- Yancarloss Carrasco oraz ks. Irving Amaro,  

 Ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie 

hymnu i/lub logo najbliższego Zgromadzenia Generalnego. 

Projekty można przesyłać na adres 

sekretarzwmm@gmail.com, do 1 grudnia br.  

(więcej informacji w liście od Przewodniczącej),  

 14 września odbyło się spotkanie Zarządu WMM  

w Bydgoszczy,  

 Od stycznia 2020 roku, obowiązywać będzie nowa wysokość 

składek członkowskich WMM- 10 zł na rok,  

 7 września br., Przewodnicząca WMM- Marlena, zawarła 

związek małżeński. Nowożeńcom życzymy wielu łask przez 

ręce Niepokalanej i polecamy ich Waszej modlitwie!   

 

 

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:  

 27 września- Uroczystość św. Wincentego, 

 11-13 października- Zjazd Młodzieży Wincentyńskiej w Skwierzynie, 

 18-20 października- Rekolekcje dla Młodzieży w Gnieźnie, 

 18-20 października- Rekolekcje dla studentów i pracujących w Warszawie (Tamka)  
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