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„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, 

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. 

Naród niewierny trwoży się, przestrasza, 

Na cud Jonasza. Alleluja! 

 

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, 

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: 

Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, 

Pan zmartwychpowstał. Alleluja!” 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Wam i Waszym Najbliższym błogosławionych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych. Niech istota tych Świąt napełni Was siłą oraz 

radością i sprawi, że uśmiech – mimo wielu codziennych trudności – będzie towarzyszył Wam 

każdego dnia. 
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Drodzy Członkowie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, 

Czcigodni Księża, 

Szanowne Siostry! 

 

Święta Wielkanocne mają w nas rozbudzić nadzieję, że śmierć tu na ziemi nie kończy ludzkiego życia. Przez ostatni 

rok, zwłaszcza media, ale niestety i wydarzenia z życia naszych rodzin i wspólnot, przynosiły nam wiele informacji  

o śmierci osób, które znaliśmy. Epidemia COVID-19 dla wielu z nas stała się doświadczeniem, które jeszcze bardziej 

uwidoczniło obecność śmierci w naszym świecie. Człowiek młodszy, mniej jest skłonny do tego, by myśleć o śmierci. 

Choroba, która od roku nam towarzyszy, sprawia, że nawet najmłodsi z nas boją się śmierci jako realnego 

zagrożenia. Obostrzenia, ograniczenia, nowe przepisy, to wszystko budzi w nas lęk a niejednokrotnie wręcz 

przeraża. 

Drodzy Czytelnicy, w to przerażenie wkracza właśnie Chrystus zmartwychwstały jako zwycięzca śmierci! Nasze życie 

zakończy się śmiercią! Będzie trwało jakiś czas, ale zakończy się śmiercią – to jest nieuniknione. Cokolwiek byśmy 

nie robili, ile byśmy nie mieli pieniędzy, nie unikniemy tego. Jezus będąc człowiekiem, też podlegał temu prawu. 

Umarł jak każdy z nas, ale powraca by pokazać nam, że łaska Boga wyzwoli nas ze śmierci. Jezus przychodzi  

do swoich uczniów i pokazuje im swe ciało, które było umęczone 

i martwe, a teraz jest żywe.  

Dla nas, czcicieli Najświętszej Maryi Panny Objawiającej 

Cudowny Medalik, wiara w to, że Jezus pokonał śmierć ma 

szczególne znaczenie. Dzięki temu było możliwe spotkanie 

Maryi z św. Katarzyną. Dotyka ona Matki Boskiej, nie rozmawia 

z duchem, ale z człowiekiem, którego Jezus wyzwolił ze śmierci  

i przeniósł do życia. Nosząc na szyi Cudowny Medalik wyznajemy 

wiarę w to, że ludzie zmartwychwstaną, że śmierć nie jest w 

stanie nas unicestwić. Wierzymy w to, że to co rozpoczęliśmy tu 

na ziemi, będziemy mogli kontynuować w raju. Wszystkie 

piękne relacje z ludźmi znajdą swoje dopełnienie w niebie,  

a przede wszystkim nasza relacja z Bogiem osiągnie lepszy, 

pełniejszy wymiar.  

Nie bójmy się śmierci i nie mówmy, że nikt nie przyszedł nam powiedzieć, jak jest po drugiej stronie. Jezus rozmawiał 

z uczniami, a Maryja ze św. Katarzyną. Proszę wszystkich o to, aby nasza wiara i trwanie przy Bogu w szkole Maryi 

było dla nas umocnieniem w tych trudnych, epidemicznych czasach. Wiem, że każdy chciałby, aby on i jego bliscy 

żyli jak najdłużej tu na ziemi. Dbajmy o to i mądrze stosujmy się do zaleceń specjalistów i władz. Nie pozwólmy 

jednak, aby strach przed nieuniknioną śmiercią nas paraliżował i zamykał jak Apostołów w wieczerniku.  

Jeśli rezygnujemy z naszej działalności z panicznej obawy przed śmiercią, jeśli zamykamy się, bo strach nas 

paraliżuje, to co jest z naszą wiarą w zmartwychwstanie Jezusa i w nasze zmartwychwstanie? Czy możemy jeszcze  

o sobie mówić, że jesteśmy osobami wierzącymi? Strach przed śmiercią może człowieka tak sparaliżować, że stanie 

się on martwy za życia. Będzie oddychał jadł i mówił, ale czy tylko to świadczy o byciu żywym człowiekiem? Przecież 

Bóg niejednokrotnie już w historii naszego świata zapraszał człowieka do działania. Naszym powołaniem jest 



 

 

zmieniać ten świat na leprze. Powołaniem Stowarzyszenia jest między innymi propagowanie Cudownego Medalika.  

Strach nie może nam w tym przeszkodzić. 

Święta Wielkanocne to święta życia! Radosne Alleluja śpiewane przez Kościół jest w dzisiejszych czasach szczególnie 

potrzebne światu. Gdy wszyscy wokoło opłakują śmierć i się jej boją, my powinniśmy krzyczeć na całe gardło,  

że śmierć została raz na zawsze pokonana. Ona już nie tryumfuje, ona jest, ale już nie może nikogo zabić.  

Jezus przywrócił ludzi do życia, daje życie nam wszystkim. 

Bardzo gorąco życzę Wam, aby właśnie taka chrześcijańska radość i nadzieja były obecne w Waszych sercach.  

Niech tegoroczne święta przypomną nam kim jesteśmy. Niech dla każdego będzie to czas odzyskania sił  

i uświadomienia sobie, że Bóg jest zwycięzcą i do radości z tego zwycięstwa zaprasza każdego z nas!  

Życzę Wam odwagi i roztropności, abyśmy umieli w tych czasach działać na rzecz naszego Stowarzyszenia. Dziękuję 

wszystkim, którzy mimo ograniczeń i rzeczywistości, która niejednokrotnie nas zaskakuje i utrudnia działalność  

nie poddają się. Dziękuję Wam, drogie Siostry, drodzy Księża i Animatorzy świeccy za to, że dbacie o ożywienie 

działalności Stowarzyszenia.  

Szczególnie dziękuję Zarządowi Krajowemu, który wraz z Zarządem w Madrycie, pracuje nad przygotowaniem 

Zgromadzenia Ogólnego. Godziny spędzone przed komputerem i na konferencjach zdalnych to naprawdę ważne 

świadectwo Waszej wiary i odpowiedzialności. 

Wszystkich Was obejmuję modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem. 

Dyrektor Krajowy WMM w Polsce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z PROWNCJI KRAKOWSKIEJ  

WMM TENCZYNEK 

Cześć Maryi! 

Jesteśmy grupą Dzieci i Młodzieży Maryjnej z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Tenczynku ( nieopodal Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej).  

Nasza grupa liczy obecnie 8 osób. Nie jest liczna, ale piękne jest to, że należą do niej 

osoby, którym naprawdę bardzo zależy na formacji w JMV, a także rozwoju 

swojego życia duchowego. Naszą opiekunką jest s. Stanisława Homoncik.  

Spotykamy się na spotkaniach formacynych 

w każdą sobotę o godz. 10.00. Staramy się 

pogłębiać naszą więź z Niepokalaną oraz 

poruszać różne nurtujące nas tematy 

(obecnie ze względu na Covid spotkania  

są zawieszone). Większość osób z naszej 

wspólnoty należy także do scholi parafialnej. 

W każdą niedzielę ubogacamy liturgię 

śpiewem na Mszy Świętej dla dzieci. 

Włączamy się aktywnie w życie naszej 

wspólnoty parafialnej. W ciągu całego roku 

jest wiele akcji, w których aktywnie bierzemy 

udział: parafialne święto chorych, 

rozprowadzanie sianka i kadzidła wykonanego przez nas, kolęda misyjna i udział w konkursie palm.  

Uczestniczymy też w rekolekcjach w Piwnicznej, a dwie dziewczyny z naszej grupy przygotowują się do 

bycia animatorkami. Nosząc Cudowny Medalik staramy się świadczyć o Matce Bożej wszędzie, gdzie 

jesteśmy, a także dzielić się tym darem z innymi. Maryja towarzyszy nam każdego dnia poprzez modlitwę 

różańcową oraz akt oddania. Pragniemy Ją naśladować w naszym codziennym życiu. 

Z darem modlitwy,  



 

 

Z PROWNCJI CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKIEJ  

WMM Tczew   

W Wielkim Poście, wspólnota Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa,  

brała czynny udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej dla młodzieży.  

 

WMM Gniezno   

W związku z sytuacją epidemiologiczną, gnieźnieńska wspólnota WMM, wsparła akcję zbiórki wody dla 

Oddziału Zakaźnego Szpitala Chrztu Polski.  

W ostatnim czasie, świętowaliśmy także renowację ślubów naszych Sióstr Szarytek.   

  



 

 

  

 

„W mroki Wielkiej Soboty wdzierają się przez obrzędy Wigilii Paschalnej  

i późnym wieczorem, przez uroczysty śpiew «Alleluja», radość i światło.  

Będzie to spotkanie w wierze z Chrystusem Zmartwychwstałym,  

a radość wielkanocna będzie trwała przez pięćdziesiąt kolejnych dni,  

aż do przyjścia Ducha Świętego. Ten, który został ukrzyżowany – 

zmartwychwstał! Wszystkie pytania i niepewności, wahania i obawy zostają 

rozwiane przez to objawienie – podkreślił Papież. – Zmartwychwstały daje nam 

pewność, że dobro zawsze zwycięża zło i życie zawsze zwycięża śmierć,  

a naszym celem nie jest schodzenie coraz niżej, od smutku do smutku,  

ale wstępowanie ku temu, co wysokie. Zmartwychwstanie Pana przynosi 

potwierdzenie, że On ma rację we wszystkim: obiecując nam życie poza śmiercią 

i przebaczenie naszych grzechów.“  

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/papiez-audiencja-31-marca-2021.html  

 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃKIEGO 

życzy 

Redakcja „Niepokalanej” i Zarząd Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce 
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