
 

 

BIULETYN WINCENTYŃSKIEJ MŁODZIEŻY MARYJNEJ W POLSCE  

 

Pełna pokoju i radości, jakie niesie Nam Boże Narodzenie, chciałabym serdecznie powitać Was 

wszystkich w Nowym Roku i życzyć wszystkiego, co najlepsze na kolejny rok Waszego życia. 

Najpiękniejsze i najtrafniejsze jest oczywiście Słowo Boże, dlatego składam Wam z serca płynące 

życzenia noworoczne cytując Pismo Święte: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 

rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje 

i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26). 

Dziękuję, że czytasz kolejny numer „Niepokalanej” i że jesteś z nami! Stowarzyszenie 

Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej bardzo Cię potrzebuje! Rok 2020 będzie szczególny dla naszej 

Wspólnoty, a zwłaszcza dla jej polskich członków. W dniach od 17 do 21 lipca 2020 roku  

w Bydgoszczy odbędzie się V Zgromadzenie Generalne WMM. Będziemy zatem gospodarzami 

bardzo ważnego wydarzenia dla funkcjonowania naszego Stowarzyszenia na całym świecie.  

Już wiemy, że do Bydgoszczy zawitają nasi bracia i siostry z najdalszych zakątków świata, takich 

jak Stany Zjednoczone Ameryki, Argentyna, Syria, Madagaskar, Indonezja, czy Papua Nowa Gwinea. 

Zgromadzenie Generalne WMM, obejmujące przedstawicieli z większości państw, w których 

funkcjonuje WMM, będzie decydować o wielu istotnych sprawach Stowarzyszenia, jak również 

wybierać jego władze międzynarodowe. To ogromne przedsięwzięcie dla naszego Zarządu  

Krajowego, jak i wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej. Chcemy, aby wydarzenie to miało 

jak najlepszy, a przede wszystkim bezpieczny przebieg. Spoczywa zatem na nas wszystkich 

ogromna odpowiedzialność. Stąd też po raz kolejny proszę Was o gorliwą, indywidualną  

i wspólnotową, modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu V Zgromadzenia Generalnego  

w Bydgoszczy i bardzo zachęcam do zaangażowania się w pomoc przy jego organizacji. Zapewniam 

o pamięci w modlitwie. 
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Wincentyńska Młodzież Maryjna- to wspólnota serc, pragnących każdego dnia 

stawać się lepszymi, bardziej szlachetnymi i kochającymi. Stowarzyszenie jest 

jedną z życiowych dróg, na których postawił nas Bóg- powinniśmy być 

wdzięczni za ten wielki dar. „Czy istnieje powołanie, którego można bardziej 
pragnąć niż nasze, a które polega na tym, że mamy żyć i działać tylko po to,  

by budować (…)” To słowa św. Wincentego, skierowane do misjonarzy, jednak bardzo aktualne i dla 

nas. Warto się nad nimi zastanowić i zapytać w sercu o odpowiedź, czy wezwanie do życia we 

wspólnocie WMM jest dla mnie wartością, którą doceniam i pielęgnuję? Jesteśmy powołani,  

by BUDOWAĆ. Nie niszczyć, lecz łączyć, być siewcami wiary i nadziei, głosicielami Miłości ukrytej  

w Słowie Bożym. Co udało Ci się zbudować, będąc w WMM? Być może podniosłeś z gruzów swoje 

życie- we wspólnocie ludzi wiary odnajdując wsparcie, akceptację i miłość. Być może Bóg pozwolił 

Ci stać się promieniem nadziei, dla tych, którzy dawno już ją porzucili? Nasze Stowarzyszenie daje 

właśnie taką możliwość- pozwala spotkać ludzi łaknących miłości, zagubionych, samotnych, 

cierpiących. Realizując wincentyński charakter WMM, jesteśmy wezwani, by z gorliwością służyć, 

uczyć się wrażliwości na krzywdę i dostrzegać nie tylko zewnętrzną biedę, ale także docierać  

do serc i tworzyć prawdziwe relacje. Jak to zrobić?  

Jestem przekonana, że okazja by tego doświadczyć, czeka tuż 

za rogiem (przecież działamy przy Siostrach Miłosierdzia). 

Poniżej kilka pomysłów:   

Spotkania z Ubogimi- Ludźmi zmagającymi się z własną 

przeszłością, dźwigającymi na barkach ciężar błędnych decyzji 

lub niesprawiedliwości świata. Spotykasz się z indywidualnymi 

historiami życia- często trudnymi i pogmatwanymi. Starasz się 

dać im radość...a andrzejki to przecież idealna okazja! Tak więc 

od pomysłu, do realizacji: 

Przed imprezą- obawa, czy ktokolwiek będzie tańczył, czy twoje 

desperackie próby „rozruszania towarzystwa” się powiodą…  

Po imprezie- RADOŚĆ!!! Chyba się udało… i było warto!  

Przy kolejnym spotkaniu- miłe wspomnienia i komentarze na temat wciąż bolących nóg po 

andrzejkach oraz oczekiwanie na zabawę karnawałową- BEZCENNE   

 

 

    

 

 



 

 

Wolontariat w hospicjum domowym- to spotkania z osobami chorymi (w moim przypadku dwiema 

Paniami 91 i 81 lat). Towarzyszenie im w codzienności, dzielenie ich radości i smutków.  

To budowanie relacji opartej na zaufaniu, która z każdym dniem staje się głębsza i dojrzalsza.  

To nauka radości z drobnych rzeczy- jak przebłysk 

świadomości staruszki chorej na Alzheimera (i pytanie: 

„A była Pani na wyborach?” - SZOK!). Hospicjum  

jest szkołą cierpienia, która uczy jak je oswajać- tej lekcji 

nikt z nas nie powinien przespać.   

Na co dzień osoby starsze, od święta- mikołajkowe 

spotkania z dziećmi będącymi podopiecznymi hospicjum. 

Tu kolejna, być może jeszcze trudniejsza, lekcja- 

prawdziwej radości dzieci oraz autentycznej miłości 

rodziców. Kochaj- MIMO WSZYSTKO! W tym przypadku, 

słowa te zyskują nowe znaczenie… 

 

Wigilia dla Ubogich- to chwila, w której wydając ciepły posiłek uczestnikom spotkania, łamiesz się 

opłatkiem z osobami, dla których będzie to prawdopodobnie jedyna okazja, by usłyszeć świąteczne 

życzenia. Dostrzegasz w ich oczach samotność, głód miłości, łzy wzruszenia… Spotykasz uśmiech 

osoby, której „Dziękuję” jest prawdopodobnie najszczerszym słowem wypowiedzianym tego 

wieczoru.   

 

 

 

 
„Dzięki wzajemnej pomocy, mocni wesprą słabych i dzieło Boga się wypełni”  

(św. Wincenty a Paulo). 

Tym, którzy zainspirowani postacią naszego świętego patrona, starają się wychodzić naprzeciw 

potrzebom Ubogich, życzę gorliwości. Oby zawsze przyświecała nam Miłość, mająca swe źródło  

w Bogu! Niezdecydowanym z kolei proponuję wykonać pierwszy krok (najtrudniejszy!)-  

nie pożałujecie. We wspólnocie siła!   

P.S. Szczerze zachęcam- podzielcie się z nami indywidualnym świadectwem wypełniania 

wincentyńskiej misji WMM. Czekamy na Wasze maile! (sekretarzwmm@gmail.com) 

Zastępca Przewodniczącej WMM  



 

 

Z PROWINCJI KRAKOWSKIEJ

      WMM Odporyszów 

Od  30 listopada 2019 roku, całą naszą grupą WMM, rozpoczęliśmy akcję  

pt. „Bożonarodzeniowe Pierniki”. Celem było uzbieranie datków, które 

moglibyśmy przeznaczyć na wakacyjny wyjazd dla dzieci. Pomysł był dość 

spontaniczny, ale wszyscy mocno się zaangażowali- od najmłodszych  

do najstarszych. Na cotygodniowych spotkaniach, dzieci wałkowały, wycinały i dekorowały pierniki. 

Plebania, w której odbywają się nasze spotkania, zamieniła się w profesjonalne miejsce pracy,  

w którym po wszystkich kątach unosił się 

cudowny korzenny zapach pierników wraz  

z cytrynową nutką lukru, który po każdym 

spotkaniu, był dosłownie wszędzie 😉. 

Efektem końcowym było ponad 200 

opakowań z pierniczkami, każde z nich 

wyjątkowe, ponieważ zamknięte tam 

ciastka, dekorowane były w zupełnie inny 

sposób. W każdym z nich widać było 

zaangażowanie dzieci- na czym bardzo nam 

zależało.   

 

W trzecią niedzielę grudnia, stanęliśmy przy 

naszym parafialnym kościele w Odporyszowie, 

aby wspólnie z dziećmi móc sprzedać 

parafianom nasze wypieki. Mogli je nabyć za 

dowolną ofiarę. Ludzie odebrali naszą akcję 

bardzo pozytywnie. Z uśmiechem dopytywali  

o Stowarzyszenie oraz gdzie za te pieniądze 

planujemy wybrać się w wakacje.  Bardzo się 

cieszymy, że podjęliśmy się zorganizowania 

takiej akcji. Nas jako animatorów, napawa 

radość i duma, że udało nam się czynnie 

zaangażować wszystkich członków 

Stowarzyszenia. Podczas tej akcji mogliśmy się bardziej zintegrować. Jak najbardziej możemy 

stwierdzić, że w te święta nikomu nie zabrakło słodko-korzennego smaku pierników 😊.  

        

  

 

 



 

 

Z PROWINCJI KARKOWSKIEJ  

W dniach 29.11.-01.12.2019 roku odbyła się kolejna sesja Szkoły Animatora  

w Krakowie, równocześnie ostatnia dla jedenastu dziewcząt, które w niedzielę 

przyjęły mianowanie. 

Nasza szkoła rozpoczęła się w piątek wieczorem czuwaniem modlitewnym, 

połączonym z Sakramentem Pokuty. Czuwanie przygotowały kandydatki  

na animatorki. Sobota upłynęła nam pod znakiem wykładów. Dzień zaczęliśmy od porannej mszy,  

a potem wysłuchaliśmy prelekcji, między innymi kleryków Zgromadzenia Misji Świętego 

Wincentego a Paulo, którzy pokazali nam jak poprawnie dobierać pieśni na Mszę Świętą oraz 

wytłumaczyli znaczenie i pochodzenie gestów w liturgii. W sobotę pochyliliśmy się szczególnie nad 

problemem Kościoła Prześladowanego. Wysłuchaliśmy wykładu na ten temat, który wskazał nam 

wiele cennych informacji. Jeszcze dobitniej zrozumieliśmy, że musimy być wdzięczni Bogu  

za każdą Eucharystię, każdy różaniec oraz wyznanie wiary, które możemy mówić na forum 

publicznym i nie ponosić za to negatywnych 

konsekwencji. Na wieczornym różańcu 

modliliśmy się za prześladowanych 

Chrześcijan.  

W niedzielę, podczas uroczystej Eucharystii  

z udziałem naszych rodzin, sióstr opiekunek 

oraz sióstr ze Zgromadzenia, jedenaście 

dziewcząt otrzymało mianowanie na 

Animatora.  

Po odbyciu dziesięciu Szkół Animatora, 

otrzymałyśmy posłanie na swoje rodzinne 

parafie i tam dalej mamy głosić nasze 

doświadczenie Boga i formować nasze grupy.  

Cześć Maryi!   

  



 

 

Z PROWINCJI CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKIEJ  

Przyjęcie do Medalu –  WMM Kościan  

Podczas uroczystej Eucharystii, nowe osoby z kościańskiej młodzieży zostały 

przyjęte do Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej i otrzymały Cudowny Medalik. 

Mszy Świętej przewodniczył ks. Proboszcz Paweł Skrzypczak. Każda z osób 

otrzymała Legitymację i Statut Stowarzyszenia. To ogromna radość, że są 

kolejne młode osoby, które oddają się całkowicie Maryi i chcą być pod Jej macierzyńską opieką.  

Na zakończenie, ks. Proboszcz zachęcał dzieci i młodzież, aby przyłączyli się do naszego 

Stowarzyszenia. Bardzo wszystkich wzruszyło, gdy powiedział o nas ,,to dobra rodzina".  

Chcemy być taką dobrą rodziną i wiernie naśladować Maryję, która prowadzi nas zawsze  

do swojego Syna Jezusa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajkowe odwiedziny- WMM Kościan 

6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja, Wincentyńska Młodzież Maryjna i Dzieci Maryi, odwiedziły 

chorych w kościańskim szpitalu, obdarowując ich drobnymi upominkami. Cieszymy się,  

że mogliśmy wywołać uśmiech i sprawić radość tym drobnym gestem. Pamiętamy o wszystkich 

chorych i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.   

s. Magdalena Olszewska wraz grupą Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Z PROWINCJI CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKIEJ  

Przyjęcie do Medalu – WMM Kartuzy 

8 grudnia grupa Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z Kartuz, obchodziła 

wielką Uroczystość. Młodzi, zakochani w Maryi, obrali Ją jako przewodniczkę 

życia. Nie ma nic piękniejszego gdy młode serca potrafią  

w Maryi - czystej i pięknej, dostrzegać wzór. 

ZAWIERZYĆ MARYI TO PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE!   

 

 

Jasełka i spotkanie opłatkowe – WMM  Gniezno 

- grupa młodsza 

21 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe dzieci 

i rodziców WMM z Gniezna. Dziewczynki wraz  

z p. Beatą przygotowały piękne jasełka 

wprowadzające w klimat Bożego Narodzenia.   

 

Światowy Dzień Ubogich- WMM Gniezno   

17 listopada 2019r., w Światowy Dzień Ubogich, 

wraz z osobami bezdomnymi i potrzebującymi, 

uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, w Domu Sióstr Miłosierdzia. Po Mszy Świętej, odbyło 

się spotkanie przy stole.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z PROWINCJI WARSZAWSKIEJ  

CZEŚĆ MARYI! 

WMM ŁOMŻA POZDRAWIA W NOWYM 2020 ROKU! 

*Patronką naszej Grupy jest s. Józefina Nicoli, którą naśladujemy w byciu 

radosnym dzieckiem Maryi- tak przeżywamy nasze czwartkowe spotkania  

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 

Nasze motto: ,,SŁUŻMY BOGU Z GORLIWOŚCIĄ I RADOŚCIĄ. GORLIWOŚĆ RODZI RADOŚĆ,  

A RODOŚĆ POZWALA ZACHOWAĆ GORLIWOŚĆ. RODOŚĆ ZAPEWNIA ZDROWIE CIAŁA. RODOŚCIĄ 

MOŻNA ZWYCIĘŻYĆ KAŻDE ZŁO.” 

*W październiku priorytetem był dla nas udział w nabożeństwach różańcowych. W formie 

podchodów poznawaliśmy również historię dzieci z Fatimy, w połączeniu z naszą s. Katarzyną 

Laboure. 

*W listopadzie rozpoczęliśmy wesoło- balem 

parafialnym ze świętymi, przygotowując wcześniej 

,,anielskie prezenciki” za udział w konkursie o 

Świętych. Niezapomnianym było wieczorne 

wyjście naszej Grupy na cmentarz, by modlitwą 

otoczyć bliskich zmarłych i zyskać odpust. W 

niedzielę Chrystusa Króla, w przededniu Objawień 

Cudownego Medalika, gościliśmy naszego 

Dyrektora ks. Macieja. Wielką radością było 

rozdawanie medalików, które wiarą i zaufaniem 

przyjmowali na nowo nasi parafianie.   

*W grudniu św. Mikołaj był dla nas inspiracją, by 

wykonać mikołajowo- biurkowy przybornik.  

To super niespodzianka z wkładką w środku.  

 



 

 

Podczas ostatniego spotkania w 2019r, przeżyliśmy spotkanie opłatkowe,  

na które zaprosiliśmy naszych Rodziców i Babcie. Przesłaniem uczyniliśmy 

wiesze ks. Jana Twardowskiego. Oto jeden z nich:  

 

,,Święty Józef załamał ręce, denerwują się w niebie święci, 

teraz idą już nie Trzej Mędrcy, lecz uczeni, doktorzy, docenci. 

Teraz wszystko całkiem inaczej, to , co stare, odeszło, minęło, 

zamiast złota niosą dolary, 

zamiast kadzidła- komputer, 

zamiast mirry- video. 

Ach te czasy- myśli Pan Jezus 

Nawet gwiazda trochę zwariowała, 

ale nic się już nie zawali, bo wciąż Mamusia ta sama.” 

 

„Mamusia ta sama”- Niepokalana, niech uprasza nam wszystkim bezwarunkową miłość, radość  
i Józefową gorliwość!!! 

Przez Maryję do Jezusa Nowonarodzonego!  

 

 

 

 

 



 

 

Z ŻYCIA WMM  

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA: 

A. Prowincja warszawska 

 08-11.01.20 Ignaców-  rekolekcje dla szkoły podstawowej 

 24-27.01.20 Kurozwęki - rekolekcje dla WMM 

 20-22.03.20 Warszawa na Tamce - rekolekcje dla maturzystów, 

studentów, osób pracujących 

 27-29.03.20 Warszawa na Tamce- rekolekcje dla WMM 

 13.06.20 Łbiska -  Zjazd Prowincjalny 

 23-25.10.20 Warszawa na Tamce - rekolekcje dla WMM 

 04-06.12.20 Warszawa na Tamce -  rekolekcje Maryjne 

 

B. Prowincja Chełmińsko-poznańska 

 07-09.02.20 Gniezno - rekolekcje dla dzieci 

 21-23.02.20 Poznań - spotkanie liderów i animatorów 

 13.06.20 Buk/ Tczew (jednocześnie) - dzień wspólnoty 

 16-18.10.20 Gniezno – rekolekcje młodzieżowe  

 

 

ZGROMADZENIE GENERALNE W BYDGOSZCZY CORAZ BLIŻEJ! 

Poszukujemy wolontariuszy językowych, którzy chcą włączyć się organizację i przebieg tego 

wydarzenia. Warunki, które musisz spełnić, to: ukończone 18 lat oraz znajomość w stopniu 

komunikatywnym jednego z wymienionych języków: angielski, hiszpański, francuski, portugalski. 

Zgłoszenia do końca kwietnia, na adres: marlena_w7@wp.pl 

 

 

 

 

 

 


