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Witam Was wszystkich serdecznie i ogromnie się cieszę, że jesteście i sięgacie do lektury kolejnego numeru
„Niepokalanej”. Minęły wakacje, nawet te dla studentów i trwamy już w pełni kolejnego roku formacyjnego.
Tak jak druga połowa poprzedniego roku formacyjnego i wakacje, tak i ten rok jest naznaczony wyjątkową sytuacją
epidemiologiczną, która siłą rzeczy zmieniła trochę naszą dotychczasową rzeczywistość i niejednokrotnie wymusiła
zmianę planów, także tych dotyczących życia naszej wspólnoty w wymiarze grupowym, krajowym
i międzynarodowym. Jesteśmy świadkami tego, jak dużo się dzieje w związku z epidemią – codziennie z różnych
źródeł, chcąc, czy nie chcąc docierają do nas przykre informacje z całego świata o kolejnych rekordach zachorowań,
zgonów i sytuacji ludzi chorujących oraz tych, niosących pomoc. Słuchamy, trochę z przerażeniem, o kolejnych
ograniczeniach w kontaktach społecznych w różnych regionach Polski i świata, co dla niejednego z nas może
oznaczać też wymuszoną rozłąkę z najbliższymi. Tak wygląda nasza rzeczywistość od ponad pół roku
i najprawdopodobniej będzie jeszcze trochę tak wyglądać. Nasuwa się pytanie – cóż możemy zrobić? Formalnie nic.
Z pełną powagą, odpowiedzialnością i z szacunku do drugiego człowieka trzeba nam dostosować się do wszystkich
wytycznych, zapewniających nam i naszym bliźnim minimum bezpieczeństwa. Jednakże w ramach tych formalnych
ograniczeń możemy wiele. Obecna sytuacja w Polsce nie oznacza pełnego zamknięcia się na jakąkolwiek aktywność
społeczną. Chodzimy do szkoły, na uczelnię, do pracy i póki co, możemy się spotykać w naszych grupach. Pamiętajmy
o tym i połączmy się znowu. Ogromnym dobrodziejstwem okazał się dla nas dziś Internet i możliwość spotkań
zdalnych. Korzystajmy z tego – tak wiele dobra za pośrednictwem Internetu się dzieje. Ale pamiętajmy, że kiedy
to tylko możliwe i bezpieczne, nic nie zstąpi bezpośredniego spotkania z drugim człowiekiem. Wierzę głęboko,
że „ta” sytuacja kiedyś minie, a Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce i na całym świecie
będzie nadal wyraźnym znakiem obecności Chrystusa i Jego Matki. Chciałabym bardzo, aby – tak po prostu – nasze
wspólnotowe trawnie było naszym zadaniem na kolejny rok formacyjny. Niech nasze działanie – bezpieczne
i odpowiedzialne – nadal trwa i w taki sposób, w jaki to możliwe niesie nadzieję wszystkim potrzebującym. Proszę
polecajmy tę intencję w naszych codziennych modlitwach.
Ważnym wspólnotowym zadaniem, które cały czas stoi przed nam jest organizacja Zgromadzenia
Generalnego, w czasie którego zostaną wybrane nowe władze międzynarodowe naszego Stowarzyszenia.

Jak wiecie, zaistniała sytuacja na świecie nie pozwoliła na realizację tego wydarzenia w lipcu bieżącego roku. Polska,
a zwłaszcza Bydgoszcz, jako gospodarz wydarzenia czeka w gotowości na realizację tego spotkania przełożonego na
2021 rok, jednak niepewna sytuacja epidemiologiczna ciągle budzi wiele wątpliwości. Cały czas jako Zarząd WMM
w Polsce pozostajemy w kontakcie z Sekretariatem Międzynarodowym w Madrycie i wspólnie staramy się
wypracować jak najlepszą i najbezpieczniejszą formę realizacji tego spotkania. Miejmy nadzieję, że sytuacja
na świecie pozwoli nam spotkać się w Bydgoszczy w przyszłym roku w tradycyjnej formie. Choć wiemy, że musimy
mieć przygotowane różne inne scenariusze tego wydarzenia. Taka perspektywa wymaga od całego Komitetu
Organizacyjnego wydarzenia i nas wszystkich po raz kolejny wytężonej pracy, dlatego polecam tę sprawę Waszej
modlitwie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak i na łamach „Niepokalanej” będziemy informować
Was na bieżąco o kolejnych decyzjach dotyczących Zgromadzenia Generalnego w Bydgoszczy.
Trzeba też dodać, że już rozpoczął się trzeci rok kadencji obecnego Zarządu Krajowego WMM w Polsce,
co oznacza, że wielkimi krokami zbliża się Zgromadzenie Krajowe, na którym wybierzemy nowych członków Zarządu.
Jest to sprawa niezwykle ważna i powinna być bliska nam wszystkim w naszej wspólnocie krajowej, dlatego bardzo
proszę Was o refleksję – być może Ktoś z Was odnajdzie w sobie chęć i odwagę kandydowania do tego gremium.
Najbliższe Zgromadzenie Krajowe zostało zaplanowane na 11-13 czerwca 2021 roku. Bliższe informacje dotyczące
tego wydarzenia będą pojawiać się stopniowo w naszych mediach społecznościowych i tradycyjnie
w „Niepokalanej”.
Pamiętajcie też, że w każdej sprawie, czy też wątpliwości dotyczącej Stowarzyszenia, możecie do mnie
napisać albo zadzwonić. Czekam zawsze na Wasze pomysły, sugestie, pytania – i te łatwe i te trudne.
Dziękuję, że jesteście. Życzę Wam wszystkim pełnego łask roku szkolnego, akademickiego, duszpasterskiego i dużo
sił w pracy! Z Maryją do Jezusa!

Przewodnicząca WMM w Polsce

Drodzy Czytelnicy Niepokalanej, czasy w jakich przyszło nam obecnie żyć, są dla nas
wszystkich niezwykłym wyzwaniem. Byliśmy przyzwyczajeni, że nasza formacja opierała
się na spotkaniach i wyjazdach rekolekcyjnych, ostatnio jednak musieliśmy zawiesić wiele
z nich. Część aktywności społecznej przeniosła się do Internetu, także część naszych grup
formuje się przy udziale różnych platform internetowych. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że nic nie może
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aby nasze wspólnoty spotykały się tak często, jak to tylko możliwe, nawet jeśli miały by to być tylko spotkania
na Eucharystii w kościele. Łatwo zauważyć, że dla niektórych katolików w naszym kraju, obecny stan pandemii stał
się wymówką, aby nie uczęszczać do kościoła. Dla niektórych staje się także możliwością rezygnowania z pogłębionej
formacji katolickiej. Internet może ułatwić nam życie poprzez łatwe przekazywanie informacji, ale to, że są one tak
łatwo i zawsze dostępne powoduje, że sięgamy po nie „później”. Takie odkładanie wielu spraw i brak mobilizacji
w postaci odpowiedzialności wobec wspólnoty, sprawia, że ludzie porzucają formację. Oczywiście nie chcę negować
sensu ograniczeń wynikających z norm sanitarnych. Wszelkie działania podejmowane, czy to przez władzę lokalne
czy państwowe, mają na celu dobro społeczeństwa, nie dążą do zawieszenia naszej działalności. Proszę szczególnie
Siostry i Księży, aby jak najwięcej uwagi poświęcali członkom swoich grup, tak by rozbudzić w nich poczucie więzi
wspólnotowej.
Z tej refleksji o potrzebie realnego spotkania z drugim człowiekiem, chciałbym odnieść się do potrzeby
rozbudzenia w nas Duchowości Wincentyńskiej. Proponuje, aby w najbliższym roku formacji wrócić do spotkań
poświęconych poznawaniu św. Wincentego a Paulo. Zdaję sobie sprawę, że dla osoby zaangażowanej w życie
naszego Stowarzyszenia postać Wincentego jest znana, ale czy wystarczająco? Na pewno potrafimy bardziej lub
mniej szczegółowo opowiedzieć historię jego życia i przestawić czym Wincenty się zajmował i co sprawiło, że świat
o nim do dziś pamięta.
Ogromnym zaskoczeniem i wyróżnieniem dla Rodziny Wincentyńskiej było gdy w 2016 roku młodzież z Europy
w czasie Światowych Dni Młodzieży wybrała św. Wincentego na swojego patrona. Od tego czasu minęło 4 lata
i można zapytać czy wzrosła nasza znajomość św. Wincentego? Ile idei znamy z jego myśli i duchowości?
Św. Wincenty był tytanem pracy na rzecz drugiego człowieka. Cała jego działalność wynikała z głębokiej wiary,
miłości do Boga i poczucia misji którą Opaczność zleciła Jemu i jego naśladowcą. Przez lata swej pracy zostawił nam
wiele pism i listów. Dzięki pracy Księzy Misjonarzy, Sióstr Miłosierdzia i osób świeckich, obecnie możemy sięgnąć
do polskich tłumaczeń Konferencji, listów i dokumentów autorstwa św. Wincentego. Można w nich znaleźć wiele
cennych uwag jakie Wincenty czyni, analizując otaczający go świat, podaje konkretne sposoby na rozwiązanie
problemów, które są i dziś aktualne. Najważniejsze jest jednak, że w tych tekstach możemy spotkać św. Wincentego
żywego i autentycznego.

Jako spadkobiercy św. Wincentego nie możemy pozostawić go w pamięci ludzi tylko jako „świętego
z obrazka”. Wygładzony obraz Wincentego w ujęciu hagiograficznym jest zbyt odległy dla ludzi i może okazać się nie
zachęcający do naśladowania. Proponuję, aby postarać się członków naszych wspólnot, na tyle, na ile to możliwe,
zapoznać z Wincentym autentycznym. Oczywiście, mając w grupie dzieci nie uda nam się z nimi analizować
konferencji czy listów św. Wincentego, ale można im zilustrować konkretną myśl słowami św. Wincentego, a potem
ją rozwinąć w czasie trwania spotkania.
To co pociąga wielu ludzi w św. Wincentym a Paulo to właśnie jego autentyczność. On pokazał, że mając „nic” można
zdziałać naprawdę wiele i pomóc innym. Wincenty swą determinacją i byciem konsekwentnym, do dziś inspiruje
ludzi na całym świecie. To co szczególnie wydaje się teraz być dla mnie ważne w duchowości św. Wincentego,
to jego bezinteresowność. Umiał on całkowicie zrezygnować z siebie tak, by poświęcić się dla drugiego. Robił
to z miłości do Boga. Widać, że dla współczesnego człowieka największą wartością jest „ja”. Powszechny hedonizm
i pogoń za własnym szczęściem, wręcz nakazuje ignorancję drugiego człowieka, bo może on po prostu przeszkadzać.
Posługa w duchu Wincentyńskie musi się charakteryzować otwarciem na drugiego człowieka. To otwarcie jest
wyrazem naszej miłości do Boga. Tak jak Wincenty nie mógł przejść obojętnie obok biednych, bo miłość do Boga
mu na to nie pozwalała, tak powinno dziać się i z nami. Nasza miłość do Boga – wiara, powinny sprawiać, że mamy
siły do pracy dla wspólnego dobra. Miłość do Boga powinna naturalnie skłaniać nas do rezygnacji z siebie. Musimy
ludziom młodym pokazywać, że tylko ten naprawdę kocha Boga, kto jest w stanie z miłości do Niego pokochać
człowieka, oraz że sensem człowieka nie jest walka o sukces w życiu doczesnym, ale o zbawienie wieczne.
Wszystko to znajdziemy w pismach św. Wincentego. Oczywiście wiem, że przygotowanie takiego spotkania
opartego na słowach św. Wincentego nie jest łatwe, ale myślę, że każdy z nas jest w stanie zrobić takie spotkanie
chociaż w miesiącu. Drodzy Formatorzy i osoby odpowiedzialne za Wspólnotę, zadbajmy o naszą formację
Wincentyńską. Dbajmy także, aby była ona autentycznie formacją, stawiajcie wymagania, mobilizujcie, nie bójcie
się zdrowo i odpowiedzialne wytykać błędy i upominać. Przypominajcie członkom wspólnoty o ich zadaniach
i odpowiedzialności jaką przyjęli wstępując do Stowarzyszenia.
Na czas odkrywania na nowo św. Wincentego a Paulo oraz walki o dobrą formację i żywotność grupy
w czasach pandemii, wszystkich zapewniam o modlitwie i kapłańskim błogosławieństwie, którym Was obejmuję.

Dyrektor Krajowy WMM

„Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to międzynarodowe i religijne spotkania młodzieży z różnych kontynentów
świata. Organizowane są co roku w diecezjach, a co dwa lub trzy lata przyjmują formę ogromnego i medialnego
spotkania młodych chrześcijan z Ojcem Świętym w wyznaczonym przez niego miejscu na świecie.”
To fragment pracy licencjackiej Doradcy Prowincji warszawskiej, Joanny Kielmas, zatytułowanej:
„Bezpieczeństwo imprez o charakterze masowym. Fenomen Światowych Dni Młodzieży.” Jeśli chcecie przypomnieć
sobie wyjątkowe chwile ŚDM i profesjonalnym okiem spojrzeć na organizację tego wydarzenia, zapraszamy
do lektury!
Światowe Dni Młodzieży za każdym razem odbywają się w formie festiwalu o charakterze religijnokulturowym. Temat spotkań wyznaczany jest przez papieża poprzez orędzie, którego treści są rozważane podczas
spotkań grup parafialnych w celu przygotowania duchowego do wydarzenia.
Spotkania św. Jana Pawła II z młodymi ludźmi były dla niego ogromną inspiracją do ustanowienia
Światowych Dni Młodzieży. Papież-Polak chciał, aby młodzież wychodziła na spotkanie z Bogiem i poszukiwała go w
swoim życiu. Dzięki tej inicjatywie wykształciły się cztery dynamizmy: chrystocentryzm, entuzjazm, kontemplacja
krzyża i afirmacja młodości, które do dziś opierają się na tematyce spotkań. Dzięki nim Światowe Dni Młodzieży nie
ograniczają się do jednokrotnego działania, ale stanowią zaplanowaną aktywność o charakterze katechetycznym.
Wydarzenie takie jak Światowe Dni Młodzieży jest postrzegane, także jako fenomen religijny, turystyczny
i kulturowy. Wiele pielgrzymów przyjeżdża na spotkanie, aby zobaczyć papieża, modlić się razem z nim, dzielić się
świadectwem wiary, są także zapraszani do czynnego przyjmowania orędzia chrześcijańskiego. Jest to również
dobry czas do poznania kultury, obyczajów danego miejsca i zobaczenia jego walorów turystycznych.
Światowe Dni Młodzieży są także ogromnym wyzwaniem
organizacyjnym dla wielu osób a w szczególności służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i porządek publiczny: służb mundurowych, inspekcji,
straży, służb porządkowych i informacyjnych, właściwych organów
samorządowych, rządowych, administracyjnych, a także wolontariuszy
i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pielgrzymów.

Z PROWINCJI WARSZAWSKIEJ
WMM Ostrołęka
Grupę WMM z Ostrołęki w tym roku
prowadzi siostra Joanna Miłaszewska.
Wrzesień minął nam na integracji
i poznawaniu się. 27 września wzięliśmy udział w akcji- Ciastko
świętego Wincentego, podczas której zbierane są ofiary na rzecz
ubogich. Odprawiona została Msza Święta w intencji Rodziny
Wincentyńskiej, po której rozdawaliśmy kalendarzyki na nowy
rok, z podobizną św. Wincentego. Na spotkaniach tworzyliśmy
własnoręcznie małe różańce, które będziemy rozdawać
na nabożeństwie różańcowym, prowadzonym przez naszą
grupę. Cieszymy się na nowy rok formacyjny, możliwość
działania i wzrastania w wierze. Jesteśmy pełni energii i chcemy
zdziałać dużo dobra!

WMM Ignaców
Nasza grupa liczy 25 osób w wieku od 9 do 19 lat. Spotykamy się
w sobotnie poranki, w małej salce niedaleko kościoła. Każde spotkanie
rozpoczynamy

modlitwą.
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rozmawiamy o sprawach bieżących, omawiamy ważne tematy związane
z wiarą i naszą wspólnotą. Wszystko odbywa się w przyjemnej swobodnej
atmosferze: śmiejemy się,̨ pijąc herbatkę ̨ i jedząc ciasteczka. Często
wychodzimy na plac zabaw i boisko, by pograć ́ w gry zespołowointegracyjne. Spotkania prowadzi siostra Renata wraz z animatorkami
Dominiką i Natalią.

Z PROWINCJI KRAKOWSKIEJ
WMM Rymanów Zdrój
Cześć Maryi! To my - WMM Rymanów Zdrój. Cieszymy się, że na łamach “Niepokalanej”
możemy podarować Wam cząstkę nas samych. Jesteśmy grupą młodych, zdolnych ludzi,
chcących zmieniać na lepsze rzeczywistość dookoła nas, jednocześnie wzrastając ku Bogu.
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(8-18 lat), różnicy zainteresowań i pasji, jesteśmy jak jeden organizm. Wspólnie się rozwijamy, uczymy
i odpoczywamy.
Dbamy o swój rozwój duchowy, uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach. W tym roku formacyjnym
starsza grupa zgłębia tajniki swojego wnętrza, coraz to więcej dowiadując się o uczuciach, emocjach, woli oraz
swoim sercu. Młodsza grupa, dzięki przypowieściom biblijnym uczy się “budować na skale” i poznaje Miłosiernego
Ojca. Z niecierpliwością czekamy na kolejne nasze spotkania.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla nas są rekolekcje. Od kilku lat jeździmy do Ośrodka KSM AP “Nadzieja”
w Wybrzeżu k. Dubiecka, by tam zbliżać się do Boga i do siebie nawzajem. Na naszym ostatnim wyjeździe
(23-26.01.2020), każdy z nas mógł zdobyć wiedzę o Eucharystii, która jest obecnym tematem programu
duszpasterskiego. Z chęcią uczestniczymy w tym błogosławionym czasie, a Bóg działa w nas, przemieniając nasze
życie. Jako grupa, aktywnie działamy w życiu parafii, wspomagając śpiewem Msze Święte oraz nabożeństwa
tj. Droga Krzyżowa. Staramy się też przygotować kadzidło na Święto Trzech Króli, a w okresie przedświątecznym
upiec pierniki na sprzedaż. Takie działania wspomagają naszą wspólnotę, czyniąc ją aktywną. Przed świętami
odwiedzamy też chorych w parafii. Jest to dla nas cudowny czas spotkania z człowiekiem doświadczonym
i cierpiącym. Chcemy popularyzować wielki dar Miłości Maryi - Cudowny Medalik. Dlatego też co roku, w ostatnią
niedzielę listopada, z okazji Objawienia Cudownego Medalika
Św. Katarzynie Labouré przez Matkę Bożą, przygotowujemy
scenkę z objawień i rozdajemy medaliki naszym parafianom.
Nasze zdolności aktorskie wykorzystujemy w Jasełkach, które
przygotowujemy z lokalną grupą RAM-u. Jest to niesamowita
okazja, by nawiązać nowe znajomości i wspólnie działać w
jednym celu. Cieszymy się również, że członkowie naszej
wspólnoty w przyszłości chcą zarażać innych światłem
Ewangelii, dzięki formacji w Szkole Animatora w Krakowie.
Mamy swoją stronę na Facebook’u i serdecznie Was zapraszamy do śledzenia naszych poczynań:
https://www.facebook.com/WMM-Ryman%C3%B3w-Zdr%C3%B3j-614732952273278/

Z PROWINCJI CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKIEJ
WMM Kartuzy
Wspólnota z Kartuz, na wzór św. Wincentego, podczas swoich spotkań odwiedza Ubogich
z ciepłym posiłkiem oraz prowadzi zbiórki na ich rzecz.

WMM Tczew
Uroczystość św. Wincentego we WSPOLNOCIE
* Uroczysta Msza Święta w parafii św. Józefa
* Niespodzianka dla bliźniego
* Radosne świętowanie

WMM Gniezno
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Gniezna wyszła
z

propozycją

zorganizowania

zabawy

dożynkowej

w "Pomocnej Przystani" na co mieszkańcy przystali
z wielką chęcią. Nasze wspólne spotkanie w odsłonie
folkloru odbyło się we wrześniu. Pogoda dopisała, nie
zabrakło wspólnych tańców, kabaretu i tradycyjnego
jedzenia. Dziękujemy Przystani za współpracę i wspólnie
spędzony czas. Za całe dobro: Chwała Panu!

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA


3 października 2020r., odbyło się w Bydgoszczy pierwsze w tym

roku formacyjnym, spotkanie Zarządu Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej.


Zarząd wyznaczył termin kolejnego Zgromadzenia Krajowego.

Odbędzie się ono w dniach 11-13 czerwca 2021, w Częstochowie. Zgromadzenie jest
najwyższym organem naszego Stowarzyszenia, który ma za zadanie wybrać nowy
Zarząd WMM, na kolejne 3 lata. Prośmy Ducha Świętego, by wskazał kandydatów
i pomógł im rozeznać powołanie do służby WMM!
Już wkrótce więcej informacji!
 Rekolekcje dla młodzieży na Tamce w Warszawie, odbędą się 13-15 listopada 2020r.
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