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Pełna refleksji, zapraszam Was serdecznie do lektury kolejnego numeru „Niepokalanej”. Refleksja, 

która mi towarzyszy, związana jest z okresem Wielkiego Postu, w który niedawno wkroczyliśmy. Myślę,  

że każdemu z nas – niezależnie od wieku i etapu życia – bardzo potrzebna jest chwila zatrzymania się,  

a więc spojrzenia na siebie z różnych perspektyw, zwłaszcza z perspektywy Pana Boga i drugiego człowieka. 

Jak wiemy, okres Wielkiego Postu jest czasem, który sprzyja głębokiej refleksji, a pomaga nam w tym 

kontemplacja męki i śmierci Pana Jezusa, a także rozważanie słowa Bożego. Chciałabym abyśmy Wszyscy 

taką refleksję w tym czasie podjęli, aby na nowo otworzyć, oczyścić, rozszerzyć i uporządkować swoje 

serce, które będzie w stanie jeszcze piękniej służyć Drugiemu Człowiekowi. Niech pomocne będą nam 

poniższe słowa ks. Jana Twardowskiego z rozważań pt. „Bądźcie Miłosierni”. 

Miłość, która nie liczy 
Miłość Boża nie liczy. Bezimienna grzesznica, kiedy tylko dowiedziała się, gdzie przebywa Jezus, 

przybiegła z alabastrowym flakonem, pełnym wschodnich aromatów. Płacząc, namaszczała stopy Jezusa. 
Judasz, patrząc na takie wzniosłe sceny, mówił o marnotrawstwie. Flakon wonności tyle kosztuje!  
Po rozbiciu, nic z niego nie zostaje. Czyż nie można było kupić czegoś bardziej pożytecznego?  
Bogu nie można żałować niczego. Bogu trzeba oddać wszystko.  
To „wszystko” jest przeźroczyste. Uboga wdowa oddała dwa pieniążki. Nie liczyła ich, bo tyle miała. 
Ciekawe, że nic o niej nie wiemy, ani jak się nazywała, a gdzie mieszkała. Przeźroczyste jest to,  
co ma sens: oddanie wszystkiego Bogu.  
Nieraz trzymamy flakon pełen kosztowności i boimy się go rozbić. Wydaje się nam, że zawartość ucieknie, 
wywietrzeje, a my zostaniemy z niczym. Grzesznica rozbiła flakon, ale czy coś wywietrzało, zginęło? Został 
gest miłości, która wszystko oddaje i niczego nie liczy.  
Jezus, który ratował ludzi, wskrzeszał, który był cudotwórcą, kaznodzieją – zgodził się, by umrzeć na krzyżu. 
Tylu trędowatych czekało na uzdrowienie, tylu niewidomych na odzyskanie wzroku,  
a On dał się zabić. Oddał Bogu wszystko. Jako Człowiek uczy oddawania Bogu wszystkiego.  
Czy coś zginęło? Tym wszystkim żyjemy teraz my – pozostała Msza Święta, Najświętszy Sakrament – 
największe wartości w naszym przemijającym życiu.  
Oddanie Bogu „wszystkiego” nigdy się nie marnuje. Marnuje się tylko to, czego Bogu nie oddajemy.  
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 Po raz kolejny w kościołach w naszym kraju słyszymy słowa: „stała Matka 

Boleściwa…” , ale już za chwilę słychać będzie „wesel się Królowo Miła!”.  

 To niesamowite, że Kościół co roku celebruje misterium męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Można  

by było postawić sobie pytanie: po co wracać do tego, co bolesne? Po co rozpamiętywać ciągle Mękę 

Pańską? Nie lepiej skupić się na radości Zmartwychwstania?  

 Nieraz słyszałem, jak nam katolikom zarzuca się bycie „smutnymi”, że w naszych kościołach, 

zamiast radosnych tańców, straszą wielkie krucyfiksy z umęczonym Jezusem. Z tym zarzutem nie można 

się zgodzić. Można powiedzieć, że czasem jesteśmy lekko „sztywni”, ale nie można powiedzieć, że katolicy 

to „smutasy”. My cieszymy się ze zmartwychwstania, ale jednocześnie nie możemy zapomnieć o cenie, 

jaką Jezus zapłacił za nasze grzechy. Zmartwychwstanie nie jest tylko przezwyciężeniem śmierci, ale jest 

objawieniem Boga jako Tego, który dąży do dobra. Bóg, ze strasznej zbrodni, jaką było zabicie Jezusa, 

wyprowadza dobro, jakim jest pokonanie śmierci. Właśnie to, że apostołowie doświadczyli strasznych 

chwil przed zmartwychwstaniem sprawiło, że było ono dla nich źródłem radości i przyniosło poczucie 

wolności. Kontrast między tym co straszne i trudne, a tym co radosne i piękne sprawia, że jeszcze bardziej 

cieszy nas to, co dobre. 

Drodzy Księża, Siostry i Członkowie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce! 

Zwracam się do Was prosząc, abyśmy umieli zachować ostrość spojrzenia. Nie wolno nam, patrząc 

na nasze dzieła, popadać ani w skrajny pesymizm, ani w głupią i nieodpowiedzialną euforię. Zachęcam 

wszystkich, abyśmy spojrzeli na to, co robimy i podjęli działania zmierzające do poprawy tego co złe  

i niedziałające. W naszych modlitwach w Wielkim Poście, oddajmy Jezusowi wszystkie nasze bóle  

i zmartwienia. Niech On wraz z krzyżem poniesie je na Golgotę, by tam one umarły. Patrząc na to co dobre, 

ucieszmy się tym i podziękujmy Jezusowi, że dzięki Jego zmartwychwstaniu, także dziś na świecie są ludzie, 

którzy dzięki wierze w Niego wnoszą w ten świat dobro. Prośmy, aby nigdy nam nie zabrakło wiary w to, 

że On nasze trudy przemienia w sukcesy. Zechciejmy też bardzo konkretnie wesprzeć nasze wspólnoty  

w działaniu. Wzywam Was wszystkich do odpowiedzialnej i rzetelnej posługi w naszym Stowarzyszeniu. 

Nie możemy się zamykać w naszych „wieczernikach” i narzekać, 

że świat na zewnątrz jest taki nieprzyjazny. Ten świat jest takim 

jakim go czynimy i nasze Stowarzyszenie też będzie takie, jakim  

my je uczynimy. Może być ono niesamowicie radosne- radością 

zmartwychwstania.  

  

  

   
Dyrektor WMM w Polsce 



 

 

KAMPANIA „13 DOMÓW” 

Na początku tego roku formacyjnego, zachęcaliśmy wszystkich członków WMM  

do włączenia się w kampanię „13 DOMÓW”. Jestem przekonana, że każda wspólnota,  

w miarę swoich możliwości, postarała się stworzyć „duchowy dom” dla chociaż jednej osoby samotnej, 

chorej lub potrzebującej.  Jeśli nie- wciąż jest szansa, by to zmienić!  

Szczególnie w Wielkim Poście, warto zatroszczyć się o wypełnienie tej ważnej, wincentyńskiej misji. Dzisiaj, 

chcemy zaproponować Wam konkretne działanie, dzięki któremu zrealizujemy nasz cel.  Jednym z miejsc, 

potrzebujących naszej pomocy, jest Dom Samotnej Matki w Żaganiu. Budynek jest w bardzo złym stanie- 

zniszczona dachówka, dziurawe rynny i wilgoć, to tylko niektóre z przeszkód, z którymi borykają się 

mieszkańcy Domu. Dla kobiet i dzieci, szukających tu schronienia, najtrudniejsze jest poczucie odrzucenia 

i bezdomność. Dlatego prosimy o modlitwę w ich intencji, by potrafiły wrócić do normalnego życia  

i zapewnić lepszą przyszłość swoim rodzinom. Nie bez znaczenia będzie również wsparcie finansowe Domu 

Samotnej Matki. Jeśli zdecydujecie się zorganizować zbiórkę na ten cel, skontaktujcie się z Doradcą Waszej 

Prowincji lub z Siostrą Koordynatorką. Inicjatywę można wesprzeć także wpłatą na konto: PKO BP 33 1020 

2906 0000 1702 0129 7597, z dopiskiem „Dom Samotnej Matki”.   

Niech troska o Dom Samotnej Matki w Żaganiu będzie naszą wspólną sprawą, za którą  weźmiemy 

odpowiedzialność. Nawet drobne ofiary, mogą pomóc wesprzeć remont Domu. Włączmy więc naszą 

wyobraźnię miłosierdzia i nie bądźmy obojętni wobec cierpienia!  

Więcej o Kampanii „13 DOMÓW” na stronie: https://vfhomelessalliance.org/eng/  

Zastępca Przewodniczącej WMM 
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Z PROWINCJI WARSZAWSKIEJ  

Rekolekcje w Ignacowie  

W dniach od 8.02 do 11.02.2020 r. nasza grupa Maryjna z Przasnysza, w liczbie 17 

osób, wzięła udział w rekolekcjach w Ignacowie. Bardzo cenimy sobie takie spotkania, 

które podsuwają ciekawe tematy. W tym roku, tematem przewodnim rekolekcji było 

życie i nauczanie św. Jana Pawła II. Nie zabrakło bardzo ciekawych warsztatów (geograficzny, teatralny, 

muzyczny, sportowy, plastyczny), które pozwoliły nam odkryć nasze talenty. Dużym plusem takich spotkań 

jest również możliwość poznania się z innymi grupami oraz animatorkami. Do zobaczenia w przyszłym 

roku w Ignacowie  lub w Warszawie, w marcu na kursorekolekcjach!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, podczas spotkań, 

przygotowujemy się do przeżywania tych wielkich chwil.  Przygotowujemy scenariusz i poznajemy życie 

ks. Prymasa.  

 

 

 

 

 



 

 

Z PROWINCJI WARSZAWSKIEJ  

Rekolekcje w Ignacowie  

W dniach 8-11 lutego w Ignacowie, w trakcie trwania ferii zimowych, odbyły się 

rekolekcje. Wzięły w nich udział dzieci i sympatycy WMM z Przasnysza, Ignacowa, 

Łbisk i Ostrołęki wraz z Siostrami oraz księdzem Tomaszem Równickim z Kielc. 

Tematem przewodnim rekolekcji było życie św. Jana Pawła II. Uczestnicy pracowali w różnych grupach 

tematycznych - plastycznej, muzycznej, sportowej, geograficznej i teatralnej. Efekty ich pracy mogliśmy 

podziwiać w dniu podsumowującym rekolekcje. Ciekawym elementem spotkania, był program ,,Mam 

talent”, podczas którego można było zaprezentować swój ukryty talent. Podczas rekolekcji towarzyszyła 

nam także modlitwa. Eucharystię odprawił proboszcz parafii w Ignacowie, ks. Edward Staszczyszyn.  

W trakcie spotkań był też czas na wspólne oglądanie filmu i dobrą zabawę.  

 



 

 

Z PROWINCJI CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKIEJ  

Spotkanie liderów i animatorów WMM z prowincji 

chełmińsko-poznańskiej 

 

Zjazd liderów WMM odbył się w dniach od 21  

do 23 lutego 2020r., w Poznaniu. Uczestnicy 

wzięli udział w warsztatach "Gotowanie  

z Biblią" oraz uwielbienie tańcem.  

Podczas spotkania z Zarządem, dokonaliśmy 

analizy funkcjonowania Stowarzyszenia oraz 

wskazaliśmy główne kierunki zmian i szans na 

rozwój WMM.   

 

 

Rekolekcje dla dzieci w Gnieźnie 

W weekend od 7 do 9 lutego w Gnieźnie odbyły się rekolekcje dla dzieci z WMM. Tematem przewodnim 

było hasło: „Przyjaciele Jezusa Ukrytego”.  Dzieci uczestniczyły w codziennej Eucharystii, mogły pojednać 

się z Panem w spowiedzi, a także zgłębiły tajemnicę przeżywania Eucharystii i związanych z nią symboli. 

Nie zabrakło pacy w grupach, a także wspólnej zabawy i integracji.   

 



 

 

Z PROWINCJI CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKIEJ  

Bal karnawałowy i noc filmowa 

Nic tak nie integruje jak 

wspólne bycie ze sobą.  

10 stycznia grupa WMM  

z Tczewa wyjątkowo zebrała się w piątkowy 

wieczór, by we Wspólnocie spędzić radośnie 

czas. Nasza zabawa karnawałowa zaczęła się  

o 18.00 i trwała do późnych godzin- wśród 

tańców, zabawy, ciekawych konkursów  

i poczęstunku. Następnie rozpoczęliśmy „Noc 

filmową”. Wielką radość sprawiło nam to,  

że mimo nieprzespanej nocki mogliśmy 

przygotować śniadanie naszym młodszym 

koleżankom.  

Koncert kolęd 

W sobotni wieczór 18 stycznia 2020 roku, Wincentyński 

zespół QUIS UT DEUS wraz z Wincentyńską Młodzieżą 

Maryjną, ewangelizowali poprzez muzykę, śpiew  

i taniec w tczewskiej Fabryce Sztuk. Była to okazja  

do radosnego zatrzymania nad tajemnicą Bożego 

Wcielenia i Narodzenia.   

Orszak Trzech Króli w Tczewie 

„Cuda, Cuda ogłaszają” – to hasło tegorocznego 

Orszaku Trzech Króli w Tczewie. Dzieci i młodzież 

prowadziły orszak trzeciego króla, a Zespół Quis ut Deus animował 2 orszaki. Dodatkowo dzieci zatańczyły 

Kołysankę dla Jezusa i kolędowały na scenie wraz z Ks. Biskupem Arkadiuszem i przedstawicielami 

Samorządowymi. Nasza grupa zajęła także  1. miejsce w konkursie na najliczniejszą, jednolicie ubraną 

grupę.                                                                                                                                     

Wielkopostna pomoc  

Wspólnota WMM z Kościana, w ramach 

wielkopostnych ćwiczeń, stworzyła „łyżeczkowy” 

teatrzyk, prezentujący różne postawy i zachowania 

ludzi. Jak zachować się w określonej sytuacji? Jak 

zareagować na cierpienie drugiego człowieka?  

Ten teatrzyk idealna propozycja na Wielki Post,  

by kształtować w sobie wrażliwość i empatię!   



 

 

Z PROWINCJI KRAKOWSKIEJ 

WMM Smęgorzów 

WMM ze Smęgorzowa rok 2020 rozpoczęła z przytupem- rekolekcjami w Zakopanem. 

Oprócz super zabawy w śniegu i na śniegu, był to czas refleksji i zadumy nad sobą. 

Spotkanie zakończyło się uroczystym przyjęciem Medali przez uczestniczki wyjazdu. 

Po powrocie, 4 lutego, jak co roku wzięliśmy udział w nocy filmowej. Oglądaliśmy zarówno filmy 

wzbudzające refleksje, jak i bajki dla młodszych uczestniczek. Tego wieczoru, miałyśmy także czas na 

krótka zabawę i poczęstunek.  

Z kolei 22 lutego w naszej salce odbył się 

karnawał RETRO- obowiązywały stroje  

z epoki.  Był smaczny poczęstunek, dużo 

zabawy i śmiechu!  

Poza zabawą, 26 lutego przyjęliśmy w naszym 

kościele relikwie św. Jana Pawła II. Przez 2 dni 

mieliśmy możliwość modlić się przy relikwiach. 

Nasza wspólnota, w odświętnych pelerynkach, 

zorganizowała krótką adorację witającą  

św. Jana Pawła II.  To było miłe rozpoczęcie 

roku. 



 

 

 Z ŻYCIA WMM 

 29 lutego w Krakowie, odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Wincentyńskiej 

Młodzieży Maryjnej.  

 Zmiany personalne w Zarządzie: nowym Doradcą Prowincji krakowskiej 

została Wiktoria Śliwa (wikisliwa@interia.pl), z kolei Doradcą Prowincji warszawskiej 

została mianowana Joanna Kielmas ( joannakielmas@wp.pl ).  

 Zachęcamy do lektury Biuletynu Międzynarodowego, który możecie znaleźć 

na naszym facebooku.  

 Dziękujemy wszystkim, którzy więzili udział w konkursie na hymn i logo Zgromadzenia 

Generalnego. Niestety, spośród propozycji z całego świata, nasza wersja nie została 

wybrana. Z Polski logo zaprojektowała Agnieszka Grzesik, z kolei propozycję hymnu nagrali 

Anna Tanaś i Mateusz Pawłowski.  

Dziękujemy, za Wasze zaangażowanie!  

 Zachęcamy do włączenia się w modlitwę Róż 

WMM.  

W tym czasie, naszą szczególną intencją jest 

powstrzymanie epidemii koronawirusa.  

Zawierzajmy się z ufnością Maryi!  

 Rekolekcje dla Studentów, które miały odbyć się w 

dniach 20-22 marca w Warszawie, zostają 

odwołane.   
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