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Drodzy Członkowie Wincentyńskiej
Młodzieży Maryjnej w Polsce oraz
Czytelniczki i Czytelnicy Niepokalanej!
Już ponad miesiąc trwa nowy rok formacyjny. Jesteście po pierwszych
spotkaniach formacyjnych WMM w swoich miejscowościach. Cieszymy się
bardzo, że aktywnie działacie w środowiskach lokalnych i w Internecie. A
my za pośrednictwem mediów możemy obserwować to, co u Was słychać.
Czas wakacji był dobrą okazją do odpoczynku, nabrania sił, do
wyjazdów na rekolekcje i wycieczek. Mamy nadzieję, że te miesiące
spędziliście w radości oraz bliskości z Jezusem i Maryją.
Nowy rok, jako nowy początek, jest pełen motywacji, pomysłów,
wprowadzania zmian, ale też lęków i niepewności. Na co dzień mierzymy
się z różnymi trudnościami, może towarzyszyć nam presja. W takich
okolicznościach łatwo zapomnieć o Bogu i skupić się jedynie na
problemach. Wracajcie zawsze do źródła i proście Maryję o pomoc.
Oddawajcie Bogu Ojcu wszystkie sprawy, wydarzenia, radości, kłopoty,
bóle, a nade wszystko swoje serce. On najdoskonalej wie, w jakim
jesteśmy stanie i czego potrzebujemy.
Pamiętajcie o tym, żeby w nowym roku pracować nad sobą, starać się,
ale też doceniać siebie i nie umniejszać swoich osiągnięć. Świadczcie o
Kościele i Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.
Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem
Niepokalanej. Znajdziecie tutaj mnóstwo informacji o tym, co działo się przez
ostatnie miesiące, relację ze Zgromadzenia Generalnego, kilka słów
skierowanych specjalnie do nas od nowych członkiń naszej Rady
Międzynarodowej oraz strony pełne wspomnień z grup lokalnych.
Zarząd Krajowy
Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej
w Polsce
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Chcemy się Wam w kilku słowach przedstawić. Przed nami droga trudna
i wymagająca, ale przede wszystkim piękna. Bądźcie z nami w tej drodze, módlcie
się za nas, kontaktujcie się z nami, piszcie wiadomości na Facebooku i e-mailu.
Czekamy nas Was. Możecie liczyć na każdą członkinię i członka Zarządu. A teraz
poznajcie kilka faktów o nas.
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Zastanawiam się, czy spośród wszystkich rzeczy, o których marzysz, mógłbyś/mogłabyś
wskazać tę, która da Ci szczęście? Każdy ma przecież jakieś marzenia. Czasem słyszy się, że
ktoś chciałby mieć fajne ciuchy, dobry samochód, ekstra komputer albo sławę i uznanie u
ludzi. Potrafimy wiele zrobić, żeby te swoje marzenia zrealizować. Patrzę z zazdrością na ludzi,
którym udaje się zrealizować marzenia swego życia. I pewnie mnie, tak jak Ciebie, nie będzie
nigdy stać na to, żeby kupić sobie wszystko, co nam się podoba. Kiedy zaglądamy do
Internetu, widzimy tam całe mnóstwo ludzi sukcesu, zebranych w różne ekipy, teamy czy
innych, lansujących się swoim bogactwem i wiedzą. Oglądając to wszystko, można odnieść
mylne wrażenie, że wszystkim wszystko się udaje – tylko nie mnie. Bo ja mam przecież szare
życie, otaczają mnie przedmioty i ludzie, którzy nie przysparzają mi prestiżu.
Mam na takie wnioski i rozmyślania tylko jedną radę: nie bądź głupi i naiwny! I mówię to
także do siebie. Przecież to nie prawda! To szczęście, które widzimy w życiu wszystkich ludzi
z Internetu to kłamstwo, to spektakl grany dla nas, abyśmy im zazdrościli, oglądali ich coraz
więcej i przez to przysparzali im całkiem niezły dochód. By mogli dalej onieśmielać nas swoim
bogactwem. Możesz się ze mną nie zgadzać i mówić, że przecież to, co pokazują to prawda. Ja
w to jednak nie wierzę, oni próbują nam pokazać szczęście, lecz tak naprawdę nie ma w tym
szczęścia. Grają na naszych emocjach i uczuciach, wzbudzają zazdrość i chęć posiadania, a my
wpatrujemy się w to, co nam pokazują i jak zahipnotyzowani mówimy „Wow”!
Nie chcę konkurować z Youtuberami, ludźmi z Tik Toka czy innych mediów. Nie przyciągnę
Twojego spojrzenia nowym Mercedesem czy ciuchami najlepszych marek. Nawet nie mam
zamiaru. Nie proponuję Ci nic łatwego. Chcę Ci powiedzieć tylko, że otwarcie na relację z
Bogiem pozwala na dostrzeżenie w życiu tych wartości, które naprawdę dają szczęście. Bycie
osobą wierzącą to ciągły wysiłek pracy nad sobą i możliwość dostrzegania w świecie tego, co
naprawdę daje szczęście. Bycie z Bogiem to otwarcie na taką rzeczywistość, której nikt nigdy
nie kupi. Bilet do szczęścia, który oferuje nam Bóg jest za darmo i dostępny dla każdego.
Myślę, że największe szczęście osiąga ten, kogo inni ludzie są w stanie nazwać „dobrym
człowiekiem”. Nie człowiekiem, który robi dobre rzeczy, ale który w swej codzienności, w
zwyczajnym życiu, jest po prostu dobry.
Nie będę Cię oszukiwał, że budowanie relacji z Bogiem jest łatwe. Nie da się tego załatwić
jednym gestem, Bogu nie włączysz subskrypcji i już po sprawie. Żeby zbliżyć się do Boga,
otworzyć się i poznać to, co On proponuje trzeba zawalczyć o modlitwę. Mam ogromną
prośbę do Ciebie: proszę o odmawianie pacierza przez 9 dni, każdego wieczoru w ciszy i
skupieniu. Wzbudź w sobie intencję otwarcia na Pana Boga – Boże, proszę Cię spraw, by moje
serce było na ciebie otwarte!
Co rozumiem przez pacierz. Definicji jest wiele, ale ja idąc śladami nauki mojej babci,
proszę byś z uwagą, nawet z książeczką w ręku (lub np. z telefonem, w którym będziesz miał
tekst) odmówił następujące modlitwy: Znak Krzyża świętego (ale błagam, nie zamachaj
nieskładnie ręką, zrób to z szacunkiem i z „rozmachem”), Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład
Apostolski, Dziesięć Przykazań, Aniele Boży, Chwała Ojcu i zakończ to Znakiem Krzyża
Świętego.
Proste, prawda? No z pozoru tak...
Ale czy dasz radę? Przez 9 dni, dzień po dniu? Powodzenia!
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W dniach 14-18 lipca 2021 r. odbyło się V Zgromadzenie Generalne Wincentyńskiej
Młodzieży Maryjnej w Bydgoszczy pod hasłem „Świadczyć z nadzieją”.
Co to właściwie znaczy?
Otóż nasze Stowarzyszenie ma nie tylko wymiar ogólnopolski, lecz również
międzynarodowy, ponieważ występuje w kilkudziesięciu krajach na świecie.
Zgromadzenie Generalne jest najwyższym organem WMM na świecie,
zwoływanym przez Przewodniczącego Międzynarodowego raz na 5 lat.
Uczestniczy w nim Rada Międzynarodowa, Sekretariat Międzynarodowy oraz
delegacje ze wszystkich krajów, w których funkcjonują nasze wspólnoty.
Planowo Zgromadzenie miało się odbyć stacjonarnie rok temu, jednak ze względu na
pandemię przesunięto termin. Dodatkowo odbyło się w formie zdalnej.
Aktualny skład RADY MIĘDZYNARODOWEJ (VMY International Council).
Członkowie świeccy wybrani przez V Zgromadzenie Generalne (na lata 2021-2025):
Przewodnicząca Międzynarodowa – Patricia Roppa z Peru
Radna dla obu Ameryk – Catarina Erika Morais Lima z Brazylii
Radna dla Afryki – Maria Sfeir z Libanu
Radna dla Azji i Bliskiego Wschodu – Marie Claire Solon Balo z Filipin
Radna dla Europy – Marta Andreia Alves Araújo z Portugalii
Wybrano także nowego Wicedyrektora Generalnego - ks. Francisco Magnaye.

6

Jak dowiedzieliście się z poprzednich artykułów, w lipcu tego roku, w przestrzeni online,
odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich naszego
Stowarzyszenia. W wyniku licznych głosowań Maryja, za naszym pośrednictwem,
wybrała sobie pięć osób świeckich, które przez następną kadencję, w sposób
szczególny, poświęcą się pracy na rzecz WMM na całym świecie. Nasi nowi
Międzynarodowi Przedstawiciele przyjęli na siebie ogromną odpowiedzialność, do
której zaprosił ich Jezus, wypowiadając swoje "tak" dla Niego, dla Stowarzyszenia i dla
nas.
Zachęcamy Was do przeczytania kilku słów, które Radne napisały specjalnie dla Was!
W następnym numerze poznamy bliżej również naszego nowego Dyrektora.
Witam Was, WMM Polska!
Moi drodzy Bracia i Siostry, przyjmijcie ciepłe
życzenia z Hiszpanii! Mam nadzieję, że to
pozdrowienie trafi do Waszych rodzin, zwłaszcza w
tych trudnych czasach pandemii.
Jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tak
wspaniałego Zgromadzenia Międzynarodowego.
Wykonaliście świetną robotę! Wypowiadam się w
imieniu
wszystkich
członków
Sekretariatu
Międzynarodowego. Miło było spotkać się z Wami
za pośrednictwem Marleny i wszystkich członków
poprzedniej Rady Krajowej. Wspaniale było
pracować z Wami ramię w ramię. Nie mogę się
doczekać, żeby ponownie się zobaczyć!
Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Patricia Roppa, jestem z Peru i mam 29 lat (14 z
nich jestem członkiem tego pięknego Stowarzyszenia). Uwielbiam oddawać się służbie Bogu i
zawsze jestem gotowa służyć tam, gdzie On chce, abym była. Dlatego zostawiłam wszystko w
Peru i postanowiłam przyjechać do Madrytu, aby służyć jako wolontariuszka w Sekretariacie
Międzynarodowym. Ta służba pozwoliła mi poznać realia WMM na całym świecie. Jest to jedno
z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu.
Od lipca tego roku rozpoczęłam nową misję jako Przewodnicząca Międzynarodowa. Cieszę
się, że mogę dzielić tę nową posługę z Martą, Marią, Catariną i Marie Claire - wspaniałymi
dziewczynami, które mają wiele do zaoferowania. Wiem, że nie jesteśmy same. Nasza
ukochana Matka zawsze będzie przy nas, aby pomóc nam w trudnych chwilach i dzielić z nami
szczęśliwe momenty. Proszę o modlitwę za nasz nowy zespół. Niech Bóg prowadzi nas na
każdym kroku.
Moi drodzy przyjaciele, świat potrzebuje nas dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek! Potrzeba
naszego serca, naszego umysłu i naszych rąk, aby szerzyć Miłość, Radość i Nadzieję.
Zapraszam Was do dalszego trwania w tej Misji. Odbijajmy codziennie światło naszego
dobrego Pana i sprawiajmy, by świeciło na wszystkie zakątki ziemi. Wiem, że żyjemy w
trudnych czasach, ale nigdy nie jesteśmy sami, jesteśmy Dziećmi Maryi!
Nigdy o tym nie zapominajmy!
Patricia Roppa
Przewodnicząca Międzynarodowa
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Witam Was, WMM Polska!
Pokój Chrystusowy niech będzie z wami!
Co za radość rozpocząć tę nową misję i móc liczyć na wasze wsparcie. Mam nadzieję, że
któregoś dnia będę mogła się z Wami spotkać, ale skoro nie mamy teraz takiej możliwości,
pozwólcie mi się krótko przedstawić. Nazywam się Catarina Érika Morais. Mam 33 lata,
mieszkam w Brazylii. Jestem mężatką, od 20 lat członkiem Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej,
a od 2004 roku jestem konsekrowana. Obecnie służę w Radzie Krajowej WMM w Brazylii jako
Wiceprzewodnicząca oraz w Radzie Międzynarodowej jako Doradca Ameryki. Życzę Wam
wszystkim podróży światła, aby dalej BYĆ jak Jezus, KOCHAĆ jak Maryja i BUDOWAĆ jak św.
Wincenty a Paulo.
Proszę o modlitwę za nas! Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Przytulam Was.
Catarina Morais
Kochani WMM z Polski!
Nazywam się Marta i pochodzę z Lizbony z Portugalii. Mając 16 lat, bez żadnych oczekiwań
przyjęłam zaproszenie do udziału w regionalnym spotkaniu Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej. Nie wiedziałam, że to spotkanie na zawsze zmieni moje życie. Kiedy dorastałam w
Stowarzyszeniu, to ono pomogło mi zdecydować o moim życiu zawodowym. Co ważniejsze,
moja relacja z Bogiem zmieniła sposób, w jaki teraz patrzę na innych. Uważam, że Bóg objawia
się w komunii z innymi.
Od dwudziestu lat służę naszemu Stowarzyszeniu na poziomie lokalnym, regionalnym i
krajowym. Obecnie jestem doradcą dwóch grup WMM. Nadal jestem również związana z
projektami w Mozambiku, gdzie byłam wolontariuszką misyjną. Ponadto pomagam lokalnej
społeczności w parafii w działaniach na rzecz edukacji i katechizacji dzieci, tworzenia
projektów charytatywnych, animacji Eucharystii i promowaniu modlitwy.
Kiedy zostałam zaproszona do członkostwa w Radzie Międzynarodowej, oddałam się w ręce
Boga. Moje „tak” wobec tego wyzwania to otwarta książka, w której chciałabym podzielić się
tym, że WMM to nie tylko miejsce, ale styl życia. Styl życia, który sprawia, że kochamy dar,
jakim jest życie, bez względu na to, ile mamy lat. Bez wątpienia to Stowarzyszenie jest moją
drugą rodziną.
Jestem pracownikiem socjalnym w szkole wincentyńskiej. Moim zadaniem jest kierowanie
akcjami społecznymi i pomaganie rodzinom w realizowaniu ich potrzeb. Uwielbiam
podróżować i poznawać lokalną historię miejsc, które odwiedzam oraz dzielić te chwile z
rodziną, a zwłaszcza z córką. Jestem pełna nadziei i modlę się o to, żebyście wszyscy pozostali
zdrowi i bezpieczni.
Ściskam Was mocno w Chrystusie. Jesteśmy zjednoczeni w modlitwie!
Marta Alves
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Nazywam się Maria Sfeir. Do WMM dołączyłam w wieku 14 lat, a celem dołączenia do grupy
było znalezienie odpowiedzi na wiele pytań, które wtedy miałam jako nastolatka. Krok po
kroku zaczęłam się uczyć więcej o duchowości wincentyńskiej i o tym, jak widzieć oblicze Boga
w innych, a zwłaszcza w Ubogich. Stowarzyszenie bardzo zmieniło moje życie i skłoniło mnie
do wybrania takiej pracy, która może dać mi możliwość służenia za przykładem św.
Wincentego a Paulo i słuchania Maryi Panny. Jako nauczycielka szkoły średniej moim głównym
celem było nie tylko nauczanie, lecz także próba nawiązania z uczniami kontaktu. A przez
wykonywanie drobnych czynności, odkrywanie miłości Boga do nas i dowiadywanie się więcej
o św. Wincentym a Paulo.
Kochani członkowie WMM z Polski, zapraszam Was do nieustannego poszukiwania Boga.
Nawet jeśli czasami nie czujecie Jego obecności i miewacie okresy zwątpienia, miejcie na Niego
otwarte serca. Nigdy nie zapominajcie by być solą i światłem, których potrzebuje świat, i aby
przemieniać go poprzez robienie małych aktów miłości w swoim otoczeniu: gronie przyjaciół,
rodzinie, miejscu pracy…
Z Maryją do Jezusa!
Maria Sfeir
Cześć, WMM Polska!
Nazywam się Marie Claire Balo i pochodzę z Filipin. Jestem członkinią Stowarzyszenia od 19
lat. W 2016 roku przyjechałam do Madrytu jako wolontariuszka anglojęzyczna na trzy lata. To
właśnie tam miałam okazję lepiej poznać naszą wspólnotę i rozmawiać z naszymi liderami.
Niektórych z nich spotkałam także na Spotkaniu Krajów Europy Wschodniej w 2017 roku na
Ukrainie. Ostatnio, bo w lipcu tego roku podczas V Zgromadzenia Generalnego, zostałam
wybrana nową Radną Międzynarodową dla Azji i Oceanii. Proszę Was o modlitwę za
rozpoczynającą się moją nową posługę.
W przeszłości pracowałam również w różnych komisjach i grupach Rodziny Wincentyńskiej.
Zawsze będę wdzięczna za bycie częścią tej rodziny, która nieustannie wzywa nas do służenia
naszym mniej szczęśliwym braciom i siostrom. Bycie członkiem Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej jest darem, błogosławieństwem, za które jestem wdzięczna. Jest to również wezwanie
do Misji, wezwanie do życia wiarą w Boga. Wam, droga Wincentyńska Młodzieży Maryjna z
Polski, życzę, abyście zawsze pamiętali o byciu ŚWIADKAMI Z NADZIEJĄ, gdziekolwiek jesteśmy.
A pomimo trudności i wyzwań, przed którymi stoicie, nigdy nie traćcie Miłości, Wiary i Nadziei.
Noście nasz Cudowny Medalik z wiarą i ufnością, ożywiając pragnienie naszej Matki Maryi
poprzez nasze Stowarzyszenie - Wincentyńską Młodzież Maryjną.
Z Maryją do Jezusa!
Claire Balo
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Uczestnicy V Zgromadzenia Generalnego z Polski pragną podzielić się z Wami swoimi
przeżyciami i odczuciami.
V Zgromadzenie Generalne WMM było dla mnie osobiście bardzo ważnym wydarzeniem, co
wynikało z bycia współorganizatorem wydarzenia przez Zarząd Stowarzyszenia z Polski, jak i
pełnienia wówczas przeze mnie funkcji przewodniczącej w tym Zarządzie. Kiedy jest się
osobiście współodpowiedzialnym za jakąś sprawę, to zawsze podchodzi się do tej kwestii z
pełnym zaangażowaniem, a przy tym z określonym bagażem emocji. Mimo wszystko - czy to
łatwe, czy to bardzo trudne, czy piętrzą się trudności - chcesz, aby wydarzyło się coś w jak
najlepszy sposób. I tak było w przypadku organizacji tego Zgromadzenia Generalnego. Ogrom
przygotowań formalno-prawnych rozpoczęty, potem odroczenie z powodu pandemii i
organizacja wydarzenia w formie zdalnej z możliwością uczestniczenia ludzi z całego świata,
dosłownie z całego świata. Długo by pisać, jakie zadania i jakie wyzwania spotkały
organizatorów tego wydarzenia i ile osób w ogóle było zaangażowanych w jego
przygotowanie. Ale wiadomo, "chociaż korzenie gorzkie, to owoce słodkie" i tak też było w tym
przypadku. Radowałam się i kosztowałam ze słodyczy tego spotkania każdego dnia. To uczucie
nie do opisania, kiedy łączysz się i rozmawiasz z twoimi braćmi i siostrami z całego świata, a
Oni tak po prostu cieszą się, że Cię widzą. Nie opiszą tego uczucia chyba żadne słowa, ale
myślę, że bliskie będzie to stwierdzenie, że czułam się dumna z tego, że przez dwie trzecie
swojego życia byłam "dzieckiem Maryi" (i wiem, że nadal nim jestem). Wiem i utwierdziłam się
w przekonaniu, że Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej to Boża sprawa, której
Sekretarzem jest sama Matka Boża.
Marlena Łopatka
Przewodnicząca WMM w latach 2018-2021
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Udział w takim wydarzeniu, jak Zgromadzenie Generalne Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej było dla mnie niesamowitym doświadczeniem, przede wszystkim łaski Pana Boga.
Dało mi to po raz kolejny dowód na to, jak bardzo niezbadane są Jego drogi. Nie będę
ukrywać, że nie znam zbyt dobrze języków obcych, a jednak to mnie przypadł ten ogromny
zaszczyt być polskim reprezentantem na tym wydarzeniu. Ponadto całość odbyła się online!
Spotkać się z całym światem we własnym domu - nie do opowiedzenia.
Przez kolejne dni Zgromadzenia obradowaliśmy nad najważniejszymi kwestiami dla WMM,
nad tym, czym zajmiemy się jako wielka, międzynarodowa wspólnota w kolejnych pięciu
latach, ale przede wszystkim wybraliśmy nową Radę Międzynarodową.
Spotkanie obfitowało w niesamowite spotkania z jeszcze bardziej niesamowitymi ludźmi.
Było, mimo odległości, spotkaniem wielkiej Rodziny; pełne jedności i modlitwy. Jestem
ogromnie zbudowana świadectwem ludzi, zwłaszcza tych, dla których ogromnym wysiłkiem i
wielkim wyrzeczeniem było uczestnictwo oraz tych z krajów, w których chrześcijaństwo nie jest
religią państwową, w których nie ma tolerancji, a panuje wręcz agresja. Ich siła, ich działanie
na rzecz wspólnoty jest czymś pięknym i cudownym - wypływa z Boga, z Jego Miłości i Dobroci,
z Jego Drogi.
Dziękuję Bogu za to piękne Spotkanie, życzę wszystkim członkom WMM, aby choć raz mogli
doświadczyć w swoim życiu wspólnoty międzynarodowej. Z Maryją do Jezusa
Joanna Siejak
Doradca WMM Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej
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Cześć Maryi!
Z wielką radością w dn.
14-18.07.2021 r. uczestniczyłam w
Zgromadzeniu Generalnym JMV w
Bydgoszczy, choć w formie online,
to
jednak
we
Wspólnocie
wspaniałych, ofiarnych młodych
ludzi, którzy pod czujnym okiem
naszego Ks. Dyrektora Macieja,
przejęli stery odpowiedzialności,
aby połączyć młodych Wincentian
z całego świata, którzy idą przez
życie za rękę z Niepokalaną.
Warto,
przynajmniej
raz
doświadczyć
radości
z
przynależności do tak wielkiej i
wyjątkowej
Rodziny,
którą
jednoczy charyzmat naszego Ojca Św. Wincentego a Paulo i
pragnienie
Maryi:
,,ABY
POWSTAŁO
STOWARZYSZENIE
WMM”,
dziś
obecne
w
kilkudziesięciu krajach.
Podjąć wezwanie: ,,WSTAĆ Z
KANAPY... ZAŁOŻYĆ WYGODNE BUTY...” i ,,ŚWIADCZYĆ Z NADZIEJĄ”, to słowa, które wciąż na
nowo rozbrzmiewają.
,,DZIELIĆ SIĘ WIARĄ Z INNYMI” – ogromnym bogactwem Stowarzyszenia, podkreślił to O.
Generał, wypowiadając swoje marzenie dotyczące ekspansji WMM na całym świecie! ,,MAMY
BYĆ JAK OKNO, PRZEZ KTÓRE LUDZIE MŁODZI MOGĄ ZOBACZYĆ BOGA”. Maryja wezwała nas
dziś do siebie, jak 191 lat temu świętą siostrę Katarzynę, by ,,ŚWIADCZYĆ Z NADZIEJĄ”. Czy
podejmiemy to zadanie? Osobiście łączę je z pięknym planem 9-letniej Nowenny przed 200
Rocznicą Objawień. Ważne były dla mnie także słowa dotychczasowego Przewodniczącego
Yancarlosa, który zachęcał, byśmy podjęli refleksję nad naszą tożsamością, w jaki sposób
możemy zidentyfikować nasze dziś, uwzględniając realia naszych wspólnot i krajów. Postawił
również pytanie: ,,Co dziś w świecie wirtualnym mówi o mnie moje selfie?
,,WSZYSCY JESTEŚMY EWANGELIZOWANI, BY EWANGELIZOWAĆ” - ,,OTO JESTEM” – bycie
liderem to służyć, podnosić na duchu; z zaufaniem – na wzór świętej siostry Katarzyny, która
wszystko powierzała swemu spowiednikowi, bo łaska ma właściwe chwile działania! Radość,
otwartość, modlitwa i wspólne działania tylu młodych serc, pobudziły mnie do jeszcze większej
wdzięczności za dar powołania i misji, którą Maryja przekazała nam przez świętą Katarzynę.
W Bazylice Św. Wincentego a Paulo zawierzyliśmy Niepokalanej członków nowego Zarządu
JMV, Radę oraz wysiłki każdej wspólnoty, by ,,ŚWIADCZYĆ Z NADZIEJĄ” podejmując wyzwania
Dokumentu Końcowego.
s. Elżbieta Piętka
Koordynatorka WMM Prowincji Warszawskiej
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Cześć Maryi!
Zgromadzenie Generalne Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej 2021 roku...
Modlitwą i troską towarzyszyłam już wielu takim spotkaniom. Dla mnie, jako Koordynatorki
WMM, ale też jako Siostry Miłosierdzia, przywołuje mi ono na myśl przede wszystkim jedno
słowo: NADZIEJA.
Świadomość, że delegaci, reprezentujący młodych ludzi z kilkudziesięciu krajów całego
świata - kochających Niepokalaną, pragnących być świadkami Jezusa w dzisiejszym świecie,
zwłaszcza wśród swoich rówieśników - spotykają się razem, aby dzielić się życiem wiary
przeżywanej na różnych kontynentach w różnych warunkach, czasem bardzo trudnych,
naznaczonych prześladowaniem, i na nowo ożywić w sobie pasję do życia dla Jezusa, budzi
właśnie NADZIEJĘ, radosną nadzieję, że świat nie zapomni o Bogu, że Jezus nadal będzie
kochany, że Maryja Niepokalana będzie dla wszystkich Matką, że Ubodzy nie będą
zapomniani...
Potrzeba nam tylko, abyśmy tych młodych ludzi wspierali nieustanną modlitwą,
życzliwością i im dyskretnie towarzyszyli.
s. Jolanta Janiszewska
Koordynatorka WMM Prowincji Krakowskiej
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W dniach 30.07-01.08.2021 roku odbył się Ogólnopolski Zjazd Apostolatu Maryjnego w
Częstochowie. Na wydarzenie został zaproszony Zarząd Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej, aby reprezentować nasze Stowarzyszenie.
Towarzyszyłyśmy członkom Apostolatu w modlitwie na Jasnej Górze. Wspólnie
przygotowaliśmy czuwanie przed obrazem Jasnogórskiej Pani. Uczestniczyliśmy także w
uroczystej Mszy Świętej. Było to dla nas niezwykłe doświadczenie spotkania z ludźmi tak
oddanymi Maryi. Cieszymy się z tej możliwości.
Apostolat Maryjny również należy do naszej Rodziny Wincentyńskiej. Jest związany
z objawieniami św. Katarzyny Laboure. Wspólnota ta wywodzi się z dawnego Stowarzyszenia
Cudownego Medalika, które przestało istnieć po II Wojnie Światowej. W 1980 r. zaczęto prace
nad przywróceniem Stowarzyszenia do życia. Tak powstał obecny Apostolat Maryjny.
Członkowie Apostolatu uczą się w szkole Maryi. Ich cechą charakterystyczną jest braterska
miłość, której podstawą jest przykazanie miłości. Pogłębiają swoją wiarę, poznając prawdy na
temat Najświętszej Maryi Panny.
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Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Cześć Maryi!
10 września 2021 r. odbyło się internetowe spotkanie członków i animatorów WMM oraz
sióstr i księdza lazarysty z prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Podczas spotkania mogliśmy
wysłuchać świadectwa s. Jolanty Brandyk na temat V Zgromadzenia Międzynarodowego.
Wysłuchaliśmy też kilku słów skierowanych do nas przez Wiceprzewodniczącą Annę Tanaś,
która zapoznała nas z najbliższymi planami na przyszłość Stowarzyszenia w Polsce oraz
doświadczeniami w WMM, zapraszając wspólnoty do dialogu i bliższego poznania. Jeśli jesteś
animatorem z naszej prowincji, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w następnych spotkaniach!
W celu uzyskania informacji na temat spotkań, napisz na szarytkizmłodymi@wp.pl i śledź nas
na Facebooku. Do zobaczenia następnym razem!
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Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Cześć Maryi!
Dnia 18 września 2021 r. nasza wspólnota brała udział w uroczystościach dziękczynnych za
beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Róży Czackiej. Była to też okazja
do przeżycia wspomnienia świętego Stanisława Kostki. Uroczystość potocznie zwana "Kostką"
rozpoczęła się grą, dzięki której każda z poszczególnych grup dotarła do Ojców Franciszkanów,
gdzie uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchać świadectwa Michała Bukowskiego ze
studia Raban i kilku słów od księdza Prymasa. O godzinie 12.00 sprawowana była Msza Święta
dziękczynna, a po niej obiad. O godzinie 15.00 miał miejsce spektakl teatralny pt.: "Życie jest
większe od legend", przedstawiony przez teatr z Gliwic. Licznie przybyli goście i uroczysta
atmosfera tylko pokazują, jak ważnymi postaciami dla ludzi byli Stefan kardynał Wyszyński i
siostra Elżbieta Róża Czacka.
Za ten czas Chwała Panu!
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Gniezna
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Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Wakacyjny czas!
Cześć Maryi!
Nasza grupa Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej (grupa starsza) w Buku spotyka się
regularnie w każdy poniedziałek, by modlić
się, spędzić wspólnie czas i formować w
duchu wincentyńskim.
W wakacje nie mieliśmy wspólnych,
cotygodniowych spotkań. Jednak w lipcu
uczestniczyliśmy w „Wakacjach z Bogiem” w
Poznaniu! Był to piękny czas dla Boga i
bliźniego. Wciąż w naszych rozmowach
wspominamy ze wzruszeniem Adorację
Najświętszego
Sakramentu,
prace
w
grupach, niesamowite atrakcje, ekstremalny
spływ kajakowy, zwiedzanie ciekawych miejsc oraz wieczorne rozmowy…
Pod koniec wakacji spotkaliśmy się również na wspólnym grillu. Każdy przygotował coś
pysznego! Wszyscy członkowie WMM stanęli na wysokości zadania.
5 września br. podczas odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Bukowskiej pomagaliśmy
w przygotowaniu poczęstunku dla pielgrzymów wędrujących do naszego sanktuarium.
Rozdawaliśmy pielgrzymom Cudowne Medaliki i opowiadaliśmy historię objawień oraz
świadectwa uzyskania licznych łask za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej. Jesteśmy
wdzięczni Bogu i Maryi za to, że należymy do Stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że jest to
ogromny dar i łaska być członkami WMM!
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Buku
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Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Tegoroczne wakacje Wincentyńska Młodzież
Maryjna z Ponieca przeżyła w górach w
Zakopanem.
Młodzi
mieli
też
okazję
uczestniczyć w parafialnych półkoloniach!
Pozdrawiamy
i
życzymy
mnóstwo
zaangażowania w nowym rozpoczynającym się
roku formacyjnym!
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Ponieca
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Prowincja Krakowska
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Gorzowa
Wielkopolskiego podczas wakacji przeżywała
swoje rekolekcje w domu Sióstr Miłosierdzia
w Zakopanem w dniach 19.07-30.07.2021.
Brało w nich udział 17 osób. Był to dla nas
czas umocnienia relacji z Panem Bogiem i ze
sobą nawzajem.
Wincentyńska Młodzież Maryjna
z Gorzowa Wielkopolskiego
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Prowincja Krakowska
W dniach 13-17.07.2021 r. WMM z Powiśla Dąbrowskiego przeżywała swoje rekolekcje w
domu rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia w Piwnicznej. Pierwszego dnia zwiedziliśmy trochę
okolice i próbowaliśmy zintegrować grupę. Wieczorem natomiast przypomnieliśmy sobie
wydarzenie z 18/19 lipca 1830, oglądając krótką scenkę wystawioną przez Animatorów w
kaplicy.
Kolejnego dnia wybraliśmy się pociągiem
do Rytra, aby tam podziwiać widoki z
wysokości ruin zamku. W planie mieliśmy
spływ tratwami Popradem, ale wysoka i
brudna
woda
pozbawiła
nas
tej
przyjemności. Tam również mieliśmy liczne
zabawy na wesoło. Tematem spotkania w
grupach była potrzeba odkrywania sensu
ciszy w naszej codzienności i zachęta,
abyśmy byli ludźmi modlitwy.
W czwartek znowu pogoda pokrzyżowała
nam plany. Mimo niejednoznacznych
prognoz, ruszyliśmy na bieg po skarb, ale do celu nie dotarliśmy (z wyjątkiem grupy ks.
Jarosława), bo na początkowym etapie dorwała nas ulewa i burza. Rozwiązywanie zadań
dokończyliśmy w domu, a po obiedzie piękna słoneczna pogoda pozwoliła nam iść na lody.
Przesłaniem dnia pracy w grupach było odnalezienie najdłuższej odległości, która jest między
rozumem i sercem. Na kazaniu uświadomiliśmy sobie, iż mamy być ludźmi zaufania na wzór
Maryi.
W piątek, mimo nieciekawych
prognoz pogody, zdecydowaliśmy się
na wyprawę do Misjonarzy Afryki. Po
wysłuchaniu opowieści o. Adama o
ludziach mieszkających w lasach
tropikalnych, Pigmejach, odkryliśmy
prawdę, że skarbem jest to, co mamy
w sercu, a nie dobra materialne. Po
obiedzie ruszyliśmy na skróconą
wersję biegu, aby znaleźć ukryty skarb
- Słowo Boże. Wieczór wypełniła nam
wyprawa na harcerską polanę, gdzie
odprawiliśmy Drogę Krzyżową.
Dzień sobotni rozpoczęliśmy Mszą
Świętą. Następnie ostatnie nasze
spotkanie wyłoniło zwycięzców biegu, II i III miejsca oraz rozstrzygnęliśmy konkursy na ciszę i
porządek. Nie zabrakło też wzajemnych podziękowań. W drogę powrotną ruszyliśmy
pociągiem o 14.40, aby o 16.50 wpaść w stęsknione ramiona rodziców na dworcu.
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Powiśla Dąbrowskiego
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Prowincja Krakowska
WMM z Młyńczysk w tym roku nabierała sił duchowych w Kołobrzegu. Grupa mogła podziwiać
piękno przyrody stworzonej przez Pana Boga. Członkowie codziennie brali udział we Mszy
Świętej i kontemplowali Słowo Boże. Wyjazd był niezapomnianym wrażeniem dla ciała i ducha.
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Młyńczysk
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Prowincja Krakowska
Jak wakacje, to wakacje - należy korzystać z
możliwości i odpoczynku. Nam nie trzeba dwa
razy powtarzać. W dniach 9-15.08.2021
członkowie WMM z Powiśla Dąbrowskiego
przeżywali swoją półkolonię w Smęgorzowie,
której celem było przygotowanie do przyjęcia
Medalu Niepokalanej. Grupa była bardzo zgrana
i zakwitły nowe znajomości oraz przyjaźnie.
Każdego dnia poznawaliśmy od jednego do
trzech z dziesięciu obowiązków Dziecka Maryi.
Nie zabrakło też zabaw, wypraw rowerowych po
okolicy, aby znaleźć coś ciekawego. W planie
były dwie wycieczki. Jedna do Jurkowa do Parku
Linowego, gdzie wszystkim udało się przejść
obraną trasę na różnych wysokościach wśród
koron drzew (nawet tym najmłodszym po I
klasie). Druga do kopalni soli w Bochni. Wszyscy
byli mega zadowoleni i już marzą o kolejnej
półkolonii. Dopełnieniem radości było uroczyste
przyjęcie Medali wśród swoich gości w Sutkowie.
Ostatnim punktem programu był grill przed
salką w Smęgorzowie i zabawy sportowe. To był
piękny i wyjątkowy czas formacji pod okiem
Niepokalanej. Dobrze, że są obok nas mamy i
tatusiowie, którzy zawsze służą pomocą.
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Powiśla
Dąbrowskiego
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Prowincja Krakowska
Jesteśmy grupą WMM z Choczni. Nasza miejscowość znajduje się na granicy Wadowic.
Grupa jest dość zróżnicowana, gdyż należą do niej dzieci i młodzież w wieku od 8 do 19 lat. W
sumie jest nas 20 osób (19 dziewcząt i 1 chłopiec).
Spotykamy się w soboty. W parafii włączamy się w liturgię i śpiew na Mszy Świętej.
Bierzemy udział w procesjach, odpustach, adoracjach, koncertach kolęd i festynach
parafialnych. Organizujemy świąteczny kiermasz stroików bożonarodzeniowych, kolędujemy
na rzecz misji. Zdarza się, że jesteśmy zapraszani przez Stowarzyszenie Dużych Rodzin z
Wadowic, Siemianowic Śląskich z występami tanecznymi. Wyjeżdżamy również na wycieczki i
pielgrzymki oraz wspólne wczasorekolekcje. W ostatnim czasie, bo 30 maja 2021 r. miała
miejsce ważna dla nas uroczystość przyjęcia Medali, która ze względu na pandemię odbyła się
z 2-letnim opóźnieniem.
Na zakończenie roku formacyjnego, 30 czerwca byliśmy na wycieczce pełnej atrakcji. Był
przejazd kolejką, zabawy na dmuchańcach, tor saneczkowy i park linowy. Po wakacjach, na
rozpoczęcie nowego roku formacyjnego, czekała na nas kolejna atrakcja - Energylandia.
Jeszcze do tej pory wielu z nas tam nie było, choć mamy niedaleko. Tym większa była nasza
radość z możliwości spędzenia dnia w tak ciekawym miejscu. Wszystko to odbyło się za sprawą
naszej Siostry Marii, która już 10. rok nas prowadzi i pomaga nam nie tylko się bawić, ale
przede wszystkim prowadzi nas do Maryi i uczy, jak Ją kochać bardziej.
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Choczni
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Prowincja Krakowska
W dniach 18-29 września 2021 r. nasza grupa WMM z Przyjaciółmi z Nowego Targu (26
osób) uczestniczyła w dorocznej Pielgrzymce Rodziny Wincentyńskiej do Częstochowy. W
sobotę uroczystą Eucharystię na Jasnej Górze w intencji całej Rodziny Wincentyńskiej,
sprawował Ksiądz Wizytator Zgromadzenia Misji. Duchowymi przewodnikami spotkania byli
oczywiście św. Wincenty a Paulo oraz bł. kard. Stefan Wyszyński. Był to czas modlitwy i
refleksji, ale także radości bycia razem we wspólnocie pod czułą opieką Maryi.
Wincentyńska Młodzież Maryjna z Nowego Targu
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Prowincja Warszawska
Naszą radością był udział w V Ogólnopolskim spotkaniu dzieci w Niepokalanowie pod
hasłem: ŚW. JÓZEF - PATRON RODZIN! A wszystko pod czułym spojrzeniem naszej
Niepokalanej Matki!
Młodsze uczestniczki wróciły jako Rycerki Niepokalanej z wykonanymi własnoręcznie
atrybutami. Dodatkową atrakcją była wyprawa POCIĄGIEM, dla niektórych PIERWSZY RAZ ;)
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Prowincja Warszawska
Cześć Maryi!
Pragniemy podzielić się radością z naszego spotkania Prowincjalnego WMM w Łbiskach.
Dziękujemy za obecność i skierowanie do nas słowa przez naszego ks. Dyrektora Macieja. Zlot
odbył się pt.:,,DOTYK JEZUSA Z WIARĄ" za przykładem Setnika i kobiety z Ewangelii (Mt 8, 5-17).
Chcemy iść przez życie z Jezusem za rękę, być świadkiem, mieć odwagę pokazywać swoim
życiem MIŁOŚĆ I ZAUFANIE BOŻEGO DZIECKA... DZIECKA MARYI! To dla nas kluczowe słowa.
Spotkanie było też wspaniałą okazją, aby bliżej poznać postać Prymasa Wyszyńskiego,
dlatego z zapałem ruszyliśmy do gry terenowej, której finalistami została Grupa z Łukowa.
Gratulujemy zdobycia PUCHARU SIOSTRY WIZYTATORKI! Nie zabrakło też czasu na tańce i
różne atrakcje, a naprawdę teren mamy bajeczny. Z BŁ. PRYMASEM TYSIĄCLECIA - STAWIAMY
WSZYSTKO NA MARYJĘ!
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Prowincja Warszawska
26 czerwca 2021 - święto Matki Bożej Częstochowskiej i bliski koniec wakacji oraz tęsknota
za byciem we wspólnocie, skłoniły Wincentyńską Młodzież Maryjną do przeżycia dnia
skupienia. Rozpoczął się on od odkrycia tajemniczego hasła: Klucz do szczęścia.
Pomogła nam w tym konferencja o. Piotra Chlonowskiego, która uświadomiła nam wyjątkowy
dar, jaki posiadamy od Boga. Jest nim Jego obecność. To On jest źródłem największego
szczęścia, jakiego może doświadczyć człowiek.
Spędziliśmy dużo czasu w kaplicy na prowadzonej adoracji. Pomiędzy kroplami deszczu
udało nam się przemknąć na rozważanie różańca przy grocie Matki Bożej. Po południu film "3
lata z tysiąca" przybliżył nam postać Wielkiego Prymasa. Duchowo przenieśliśmy się do
Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie wkrótce będzie miała miejsce uroczystość beatyfikacyjna, a
na własnych nogach powędrowaliśmy do oddalonego o 4 km Kotuszowa. Mszą św. u stóp
Matki Bożej Kotuszowskiej zakończyliśmy nasz dzień skupienia.
WMM Kurozwęki
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Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji! Dzięki Waszym zdjęciom
udało nam się przygotować poniższe zdjęcie św. Wincentego, będące świadectwem
przynależności do Wincentyńskiej Rodziny i wyznawanych w związku z tym wartości.
Jest naszym symbolicznym prezentem z okazji święta naszego Patrona.

Pomysł, to odpowiedź na słowa Yancarlosa Carasco, który podczas V Zgromadzenia
Generalnego mówił na temat naszej tożsamości. Akcja jest zaproszeniem do tego, byśmy
zrobili sobie selfie bez filtrów, bez udawania kogoś, kim nie jesteśmy. Niech na naszych
zdjęciach odwzorowuje się obraz naszego wnętrza, wartości i przynależności do
Stowarzyszenia.
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Kochane i Kochani,
zauważyliście nowy wygląd Niepokalanej. Chcemy wprowadzać drobne zmiany w naszych
środkach przekazu. Oprócz biuletynu pracujemy aktualnie nad nową stroną internetową. A na
niej pojawią się nowości. Na razie nie zdradzamy szczegółów.
Pamiętajcie o Wincentyńskich Championach. Konkurs został przygotowany specjalnie dla Was.
Testy dla II i III kategorii znajdują się na Facebooku i na naszej stronie internetowej:
https://www.mlodziezmaryjna.pl/wordpress/
Przypominamy, że I kategoria swoje prace wysyła na e-mail:
sekretarzwmm@gmail.com
Treść regulaminu znajduję się na następnej stronie.
Zachęcamy Was też do wzięcia udziału w akcji, którą wymyśliła i rozpoczęła grupa WMM z
Tczewa.

Cześć Maryi!
Jako Wincentyńska Młodzież Maryjna z Tczewa pragniemy zaprosić całe WMM
do dołączenia się do akcji. Challenge polega na tym, by wstawić swoje zdjęcie
na Facebooka, Instagrama czy inny portal, napisać swoje świadectwo i opisać
doświadczenie bycia w Stowarzyszeniu. Zdjęcie należy oznaczyć hashtagiem
#przedstaWiMysięwaM
Do dzieła kochani! Poznajmy się lepiej i przedstawmy się sobie, by w naszej
Wincentyńskiej Rodzinie nie pozostawać anonimowymi, lecz świadczyć o
swoich wincentyńskich korzeniach!

#przedstaWiMysiewaM
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1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Krajowy Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce.
2. Przygotowanie do konkursu, przy wykorzystaniu materiałów dostarczonych przez
organizatora, odbywa się od dnia 27.09.2021 roku. Do 24.10.2021 r. uczestnicy mają czas na
przygotowanie i oddanie prac.
3. Prace z kategorii I i II należy wysyłać na mail sekretarzwmm@gmail.com.
4. W konkursie uczestniczyć mogą członkinie i członkowie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej
w Polsce.
5. I kategoria - dzieci do 3 klasy szkoły podstawowej, II kategoria do 8 klasy podstawówki, III
kategoria pozostali członkowie świeccy.
6. I kategoria wykonuje pracę plastyczną pt. ”Miłość jest twórcza aż do nieskończoności”,
związaną z życiem św. Wincentego à Paulo. Każda metoda wykonania jest uznawana. Liczy się
kreatywność! Kategorie II i III rozwiązują test złożony z pytań zamkniętych i otwartych o św.
Wincentym à Paulo.
7. Z każdej kategorii zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców.
8. Uczestnik wraz z pracą jest zobowiązany podać imię, nazwisko, wiek, grupę lokalną, do
której należy, numer telefonu uczestnika, rodzica lub opiekuna grupy, adres mailowy.
9. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych RODO.
10. Nagrodami za wygranie konkursu są przedmioty związane z Wincentyńską Młodzieżą
Maryjną.
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