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Od redakcji
NAJDROŻSI!
Nowy rok formacyjny to wyzwanie głównie dla
Was, młodzieży i dzieci. Przed Wami nowe
problemy, nowe trudności, ale i nowe przyjaźnie,
uśmiechy i radości. Część z Was pewnie zaczyna
nowe szkoły, część wraca na "stare śmieci".
Niezmiennie za wszystkich Was trzymamy kciuki
i modlimy się!
Ale ten rok to też wyzwanie dla Waszych
opiekunów, liderów, animatorów i tych, którzy
wspomagają Was w rozwoju. Nie martwcie się
jednak, myślimy o Was i mamy dla Was
niespodziankę, o której możecie przeczytać w tym
numerze!
Swoje słowo skierował do Was Ksiądz Dyrektor,
a Siostra Radna napisała parę słów
o nadchodzących Światowych Dniach Młodzieży!
Koniecznie zajrzyjcie też do sekcji wspomnień
i Waszych pocztówek z wakacji! Są obłędne!
Jesteśmy pewni, że Wam również się spodobają! :)
REDAKCJA NIEPOKALANEJ
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Słowo Księdza Dyrektora
DLA BOGA NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO!
„Matko nadziei” – tak brzmi jedno
z wezwań Litanii Loretańskiej. Maryja
uznana została za matkę nadziei dlatego, że
całe swoje życie ziemskie niezmiennie
trwała w nadziei na szczęście wieczne
w niebie. Niezachwiana wiara Maryi
rozbudzała w niej nadzieję na to, że Bóg
wypełni swe obietnice. W Maryi żywe było
przekonanie, że dla Boga wszystko jest
możliwe. Chciałbym w tym liście poruszyć
właśnie temat nadziei. Czy nasze bycie
w Stowarzyszeniu przepełnione jest nadzieją? Czy umiemy
marzyć? Czy pragniemy tego, co wspaniałe, choć czasem
pozornie niemożliwe do osiągnięcia?
Są to ważne pytania, bo nasze Stowarzyszenie nie powstało
z przesłanek ziemskich. Jego narodziny nie są chęcią
uporządkowania jakiejś spontanicznie zbierającej się rzeszy
ludzkiej. Nasze Stowarzyszenie powstało z natchnienia i inspiracji
duchowej. Na prośbę samej Matki Boskiej! Ona chciała, aby
powstała grupa Dzieci Maryi, która zajmie się szerzeniem orędzia
Cudownego Medalika oraz własnym rozwojem wiary (formacją).
Można więc powiedzieć, że jesteśmy wspólnotą inspirowaną
natchnieniem Bożym. Powołała nas do życia Matka Nadziei.
Drogie Siostry! Drodzy Księża! Drodzy Animatorzy świeccy!
Drodzy członkowie WMM! Patrząc na dzisiejszą sytuację na
świecie, można odnieść wrażenie, że czasy naszego życia są dla
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Słowo Księdza Dyrektora
nas bardzo trudne i wymagające. Jest wiele przeciwności. Trudno
dziś o wiele podstawowych rzeczy koniecznych do życia. Trudno
działać dziś w Kościele, w Stowarzyszeniu. Jestem przekonany, że
gdybyśmy otwarli forum dyskusyjne, w którym byśmy się dzielili
naszymi problemami, to byłoby to olbrzymie morze narzekań
i żali. Bo przecież jest tak ciężko i trudno! Tak, to prawda. Ale
chrześcijanin nie może być człowiekiem, który tylko narzeka.
Dlaczego?

Bo nie mamy się zatrzymywać na tym, co tu
i teraz. Mamy żyć nadzieją na to, co będzie jutro!
W ogólności naszego życia mamy żyć nadzieją na niebo,
szczęście wieczne. Kto chodź raz oczekiwał na podróż w jakieś
ciekawe i ważne dla niego miejsce, ten wie, że żadne trudności
przed podróżą nie odbierają radości i ekscytacji, jaka rodzi się w
człowieku na myśl o celu. Ciągle słyszę głosy o zmniejszających
się grupach i braku młodych, chętnych oddać się posłudze w
naszym Stowarzyszeniu. Jeśli nie zmienimy swojego podejścia do
świata, to będzie nas coraz mniej. Smutni ludzie odpychają.
Pomyślcie o tym, czy umiemy świadczyć o naszej chrześcijańskiej
nadziei na szczęście wieczne? Czy swoim byciem
w Stowarzyszeniu umiemy świadczyć o tym, że trwanie w szkole
Maryi, bycie jej dzieckiem, jest dla nas radością?
Maryja, Matka Nadziei, uczy nas tego, że mimo przeciwności
warto trwać. Chciałbym z tego miejsca podziękować i wyrazić
swój podziw dla tych, którzy trwają w grupach, gdzie jest
dosłownie kilku członków. Jesteście bohaterami i prawdziwymi
świadkami nadziei.
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Słowo Księdza Dyrektora
Jeśli umiecie przy sobie zgromadzić i zatrzymać kilka osób, to
znaczy, że doskonale odpowiadacie na potrzeby, jakie się w nich
rodzą. Wasza grupa jest właśnie tym, czego szukają we
wspólnocie Kościoła. Proszę jednak wszystkich, abyśmy umieli to
czynić z nadzieją i radością. Nie w ilości siła. Siła jest w naszym
byciu razem, bliskości i wspólnym działaniu.

Chciałbym, abyśmy ustalili zasadę mówiącą o
zakazie narzekania.
Chrześcijanin, a szczególnie Dziecko Maryi, nie narzeka, nie
może skupiać swojej uwagi na tym, co jest przeciwne naszej misji
i trudne w życiu. My musimy być dziećmi nadziei, musimy
patrzeć w przyszłość z optymizmem chrześcijańskim, musimy
umieć marzyć. Widząc trudności i wyzwania, potraktujmy je jako
problem do rozwiązania, jako trampolinę, od której się odbijemy
w stronę tego, co jest szczęściem. Tak jak w życiu Maryi trudności
prowadziły ją do szczęścia w niebie, tak nasze trudności mają nas
przybliżać do szczęścia.
Jest wiele spraw, które trzeba poruszyć aby działalność naszego
Stowarzyszenia w dzisiejszym świecie była aktywna. Jednak
pierwszą sprawą, z jaką się musimy zmierzyć, jest narzekanie,
marudzenie i niestety pycha, która nas dopada. W tym roku
zaproponowaliśmy materiały do prowadzenia spotkań w formie
konspektów. Jest to niewątpliwie ogromna praca Sióstr oraz
Zarządu Krajowego. Nie rozwodząc się nad tym tematem,
chciałbym wszystkich Animatorów, czy to Siostry, czy świeckich,
zmotywować, a nawet zobowiązać do korzystania z tych
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Słowo Księdza Dyrektora
materiałów. Nie pozwólmy, aby Zły sprawił, że spojrzymy w te
materiały z butą i pychą, stwierdzając, że my wiemy lepiej, jak
i o czym prowadzić spotkanie. Właśnie umiejętność podążania
wspólnie w Stowarzyszeniu drogą rozwoju wiary, będzie stanowić
o naszej żywotności i skuteczności w formacji. Wspólnie
wytyczona droga może stać się dla nas szansą. Oczywiście
program formacji, który zaproponowaliśmy, nie jest idealny
i wymagać będzie od nas ewaluacji. Jednak niech wnioski, które
nam się nasuną, propozycje zmian, nowe pomysły, zostaną
przekazane do Zarządu Stowarzyszenia w taki sposób, aby można
było potraktować je jako pomoc przy kontynuacji tworzenia
programu formacyjnego.

Na drogę naszego rozwoju i wzajemnego wspierania się
wszystkim udzielam kapłańskiego błogosławieństwa
i jeszcze raz przestrzegam przed pokusą narzekania
i marudzenia. Niech Matka Nadziei wleje w Wasze serca
optymizm, nadzieję, a także rozbudzi w Was ducha
marzenia i pragnienia, by zmieniać świat na lepsze, by
Królestwo Boże było pośród nas...

DYREKTOR KRAJOWY
WMM W POLSCE
KS. MACIEJ MUSIELAK CM
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Słowo Siostry Radnej
CZEŚĆ MARYI!

"Od modlitwy zależy wszystko:
wytrwanie w powołaniu,
owocność pracy, unikanie
grzechu, żywotność miłości.
Jednym słowem, od niej zależy
zbawienie"
Święty Wincenty a' Paulo
Na łamach naszej ,,Niepokalanej” zachęcam do włączenia się w
duchowe przygotowania do Wincentyńskich i Światowych Dni
Młodzieży, w kluczu programu formacyjnego, który już został
udostępniony, oraz korzystając z materiałów KBO (Krajowego
Biura Organizacyjnego) i w nawiązaniu do myśli Wincentyńskiej.
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Słowo Siostry Radnej
Dla Świętego Wincentego to Chrystus był jedynym motywem
działania:

"Postępujmy Królewską drogą, na której Chrystus jest
naszym przewodnikiem i przodownikiem"
Równocześnie miał on nabożeństwo do Matki Bożej, nie
w sensie religijności intelektualnej, ale raczej ludowej
z wyakcentowaną zasadą: ,,Do Maryi przez Jezusa i do Jezusa
przez Maryję." Zalecał Świętej Ludwice; "aby czciła Maryję
naśladując Jej życie i postępowanie, cierpienia i radości, spokój
i cierpliwość.” W życiu Maryi najczęściej podkreślał zasłuchanie
w Boże słowo, zaś w rozmyślaniach kluczowe miejsce zajmowały
trzy tajemnice:

1. NIEPOKALANE POCZĘCIE
– nierozerwalnie związane z Jej świętością oraz czystością
i pokorą

2. ZWIASTOWANIE WCIELENIA
– wiązał z cnotą pokory i zalecał pamięć o niej w modlitwie
,,Zdrowaś Maryjo" i "Anioł Pański”

3. NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
– podkreślając gorliwość i radość z jaką pośpieszyła do
Elżbiety oraz wielką pokorę wobec Boga, którą wyśpiewała
w hymnie Magnificat
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Słowo Siostry Radnej
Pięknie wpisuje się przesłanie Wincentego w hasło ŚDM:

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem”
Łk 1, 39
Wejdź na stronę: https://sdmpolska.pl/aktualnosci

Znajdź zakładkę KBO i kliknij na kategorię Formacja
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Słowo Siostry Radnej
Następnie znajdź na stronie plik "Powstań" w polskiej wersji
językowej

W pliku znajduje się gotowy konspekt spotkania
przygotowującego do Światowych Dni Młodzieży

11

Słowo Siostry Radnej
Uczyńmy każdy 13. dzień miesiąca jako Dzień Modlitwy za
Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023.
Dla wielu data ta ma jedno skojarzenie – Fatima. To właśnie
Matce Bożej z Fatimy chcemy zawierzyć czas przygotowań,
jednocząc się tego dnia z młodymi w modlitwie różańcowej oraz
w naszej Rodzinie w modlitwie wincentyńskiej:

Panie, pozwól mi być dobrym przyjacielem wszystkich ludzi;
pozwól mi ofiarować ufność temu, kto cierpi i żali się,
temu, kto z dala od Ciebie szuka oświecenia,
temu, kto nie wie, jak zacząć, temu, kto chce się zwierzyć
i nie ma do tego sił.
Panie, pomóż mi, abym nie minął nikogo z obojętną twarzą,
z zamkniętym sercem, pospiesznym krokiem.
Panie, daj, bym natychmiast dostrzegł,
kto stoi u mego boku, kto smuci się bezradny,
kto cierpi i to ukrywa, kto jest samotny.
Panie, podaruj mi delikatność, która otwiera serca;
uwolnij mnie od egoizmu, abym Ci służył,
abym Cię miłował, abym Cię słuchał,
w każdym człowieku, którego pozwolisz mi spotkać.

SIOSTRA RADNA
WMM W POLSCE
S. ELŻBIETA PIĘTKA SM
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Pocztówka z wakacji
WMM
BUK
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Pocztówka z wakacji

WMM
CHEŁMNO
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Pocztówka z wakacji
WMM
RYMANÓW- ZDRÓJ
Pierwsza pocztówka przedstawia nasz
występ na Festynie Dobroczynnym.
Zrobiliśmy laurki, które zostaną
przekazane dzieciom w Kamerunie oraz
zaśpiewaliśmy piosenkę "Wszyscy ludzie
klaszczą w dłonie".
Druga pocztówka przedstawia nasze
rekolekcje wakacyjne, które miały miejsce
w Wybrzeżu k.Dubiecka. Tematy, które
poruszyliśmy to: Modlitwa, Spowiedź oraz
Adoracja
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Pocztówka z wakacji
WMM LASKÓWKA CHORĄSKA

WMM z Laskówki Chorąskiej pozdrawia
wraz z s. Agnieszką SM i ks. Marianem CS
i wysyła pocztówki z wakacji. Dwa zdjęcia
są z wyjazdu na kajaki do Narożnik,
kolejne dwa z wyjazdu na spływ
pontonami z Jurkowa do Isep.
Kolejne cztery zdjęcia z wyjazdu do
Dubiecka gdzie zwiedzaliśmy okoliczne
zabytki. I ostatnie trzy zdjęcia są z wyjazdu
do Energylandii
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Pocztówka z wakacji
WMM LIMANOWA

WMM Limanowa wzięła udział
w Vincentianie 2022 jako zespół i zajęła
drugie miejsce. Dodatkowo pomogli
wolontariuszom muzycznym podczas
Mszy Świętej, włączając się do Scholi.
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Wieści z Prowincji
WMM PROWINCJA WARSZAWSKA
NA WAKACYJNYCH SZLAKACH
Z MARYJĄ DO JEZUSA!
Zwyczajem możemy nazwać spotkanie młodych na corocznej
Vincentianie organizowanej przez naszych kleryków ze
Zgrodmadzenia Misji. Obecna była młodzież z: Kurozwęk z s. Anną,
Ignacowa z s. Renatą, Lipowej z s. Julią, Łomży z s. Leną oraz
z Warszawy i okolic z s. Justyna i s. Elżbietą.
Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 27.06-01.07 pod hasłem:
,,Cieszyć się będę Tobą" (Ps 9,3). To bardzo bogaty czas przeżywany
we wspólnocie młodych, których łączy charyzmat wincentyński.
W centrum dnia - Eucharystia, wieczorem - Adoracja; różnego
rodzaju warsztaty: Biblijne, taneczne, modowe, pierwsza pomoc oraz
tańce Lednickie, integracyjne i koncerty pełne mocy i uwielbienia.
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Wieści z Prowincji
Bezpośrednio po Vincentianie, część z nas udała się do Zakopanego.
Każdego dnia Eucharystia i modlitwa różańcowa była naszym
,,przewodnikiem”. Podziwialiśmy piękno stworzonego świata,
motywowaliśmy się nawzajem do pokonywania różnych ograniczeń,
doświadczyliśmy radości i siły, jaką daje wspólnota WMM. Zachwyciło
nas Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, wybudowane jako
wotum za ocalenie życia Jana Pawła II, niesamowita wiara ludzi!
Szlak, który polecamy, to uroczy Czarny Staw Gąsiennicowy, przez
Boczań, zaś powrót Doliną Jaworzynki. Choć kosztowało to trochę
wysiłku - było warto!
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Wieści z Prowincji
Rekolekcje Młodzieży Misjonarskiej w Łostówce odbyły w dniach
1.-14.08, a dla nas od 7. do 14. sierpnia. Po raz pierwszy stały się
i naszym udziałem wraz z młodymi z Bydgoszczy oraz z ks. Sławkiem
i ks. Maciejem, ze Skwierzyny z ks. Hubertem i z Pabianic z ks.
Wojtkiem.
Doświadczenie "Silentium Sacrum" (z łac. święta cisza, święte
milczenie), by otworzyć się na głos kochającego Boga, by dotrzeć też
do głębi serca, w czym pomagał program formacyjny trzech stopni
,,Abyśmy i my wkroczyli w nowe życie” (Rz 6,4) oraz spotkania w
grupach, czas dzielenia, budowania na zaufaniu, zrozumienia
i akceptacji, jakże różnych osobowości i bagażu doświadczeń.
Wyjątkowym czasem było zwiedzanie Wieliczki i Eucharystia pod
ziemią w kaplicy Świętego Jana Pawła II.
Na zakończenie rekolekcji w Parafii Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej, jedna z nas, Weronika, została przyjęta do WMM, zaś
młodzież misjonarska przyjęła Krzyże Animatorskie. Zrozumieliśmy
jak wiele nas łączy, jak wiele możemy od siebie nawzajem się
nauczyć, jak wiele Bożej radości możemy ponieść dalej.
Niech Bóg będzie uwielbiony we wspólnych działaniach naszej
Rodziny Wincentyńskiej! Z nadzieją czekamy na kolejne spotkania!
Cześć Niepokalanej!
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ZJAZD STOWARZYSZENIA WINCENTYŃSKIEJ
MŁODZIEŻY MARYJNEJ W PROWINCJI WARSZAWSKIEJ
Cześć Maryi!
18 maja 2022 roku w Prowincji Warszawskiej odbył się coroczny Zjazd
Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Tym razem miejscem
spotkania dla wszystkich grup był Łuków. Grupa lokalna z s. Dorotą
Lesiewicz , rodzicami i Wspólnotą Sióstr, ugościła grupy maryjne wraz
z siostrami animatorkami z Ignacowa, Łomży, Ostrołęki , Obrytego,
Jazgarzewa i Warszawy. Łącznie w zjeździe uczestniczyło prawie 100 osób.
Honorowymi gośćmi spotkania byli : s. Jadwiga Szok - Wizytatorka
Prowincji Warszawskiej, s. Elżbieta Piętka- Radna Krajowa WMM, s. Aneta
Zawada koordynatorka prowincjalna WMM, ks. Jerzy Cąkała- proboszcz
parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, ks. Mateusz Pasek,
ks. Łukasz Wirtek, ks. Dariusz Czajka.
Zjazd jak zawsze był bogatym w wydarzenia spotkaniem .Oprócz
wspólnie przeżytej Mszy św. w kościele parafialnym, uczestnicy mogli też
obejrzeć spektakl ,,Trzy Drzewa", przygotowany przez WMM z Łukowa ,
który uświadamiał każdemu uczestnikowi cel jego życia , szczególne
powołanie i wybranie. Był też czas na modlitwę, zabawę, łakocie. Były
kiełbaski z grilla, wata cukrowa, popcorn , przepyszne ciasta .
Uwieńczeniem spotkania był konkurs plastyczny o tematyce: "Cnoty
Maryi Niepokalanej, które naśladowała św. Katarzyna Laboure" . Wszystkie
grupy WMM na bardzo wysokim poziomie sprostały zadaniu. Wszystkie
też zostały uhonorowane i nagrodzone przez s. Wizytatorkę - s. Jadwigę
Szok. Ostatnim elementem spotkania było wystąpienie S. Koordynatorki
i s. Radnej, które zapoznały grupy WMM z planem działania na następny
rok pracy dla całego Stowarzyszenia WMM. Wybrano też miejsce
następnego Zjazdu - który odbędzie się w Warszawie.
Dziękujemy Wszystkim grupom WMM za wspólne świadectwo
umiłowania Niepokalanej i do następnego spotkania!

WMM Z ŁUKOWA Z S. DOROTĄ
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Z BOGIEM NA WESOŁO- CZYLI WYJAZDY WAKACYJNE
WMM LIMANOWA, Z PROWINCJI KRAKOWSKIEJ
Cześć Maryi!
Dnia 13 lipca 2022 roku, wyjechaliśmy ze scholą WMM i DSM
(Dziewczęca Służba Maryjna, działająca w diecezji Tarnowskiej) na wakacje
do Kołobrzegu. Spędziliśmy tam dokładnie dziesięć dni. Codziennie rano,
dzień zaczynaliśmy od modlitwy na świeżym powietrzu, potem jedliśmy
pyszne śniadanie, a po nim chodziliśmy na plażę i zwiedzaliśmy piękny
Kołobrzeg. Byliśmy w wielu miejscach, np. w latarni morskiej, płynęliśmy
statkiem po Bałtyku i wiele więcej, różnych atrakcji. Później chodziliśmy
na lody i gofry, a zakończeniem każdego dnia była Msza Świętą, podczas
której obstawialiśmy stronę muzyczną. W ten sposób, dość szybko minęło
nam to dziesięć dni. Jesteśmy bardzo wdzięczne Siostrze Krystynie za
zorganizowanie nam tych rekolekcji, oraz rodzicom i opiekunom, którzy
dopilnowali, aby wszystko przebiegło pomyślenie. Dziękujemy też naszym
panom kierowcom, którzy bezpiecznie nas dowieźli.

WMM LIMANOWA Z S. KRYSTYNĄ
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Wieści z Prowincji
Cześć Maryi!
Na początku lipca w podkrakowskich Piekarach, odbył się Festiwal
Młodych Vincentiana 2022. W tym roku postanowiliśmy wziąć udział
w przeglądzie. Przygotowywaliśmy się od stycznia, ćwicząc jedną piosenkę
od zespołu NiemaGotu, a drugą naszą własną, napisaną przez jedną
z sióstr. Oprócz konkursu, naszym celem była dobra zabawa i zbliżenie się
do Boga. Myślę, że się nam to udało. W przeglądzie zajęliśmy drugie
miejsce. Część z nas przeżyła bardzo dobre spowiedzi podczas Pola
Miłosierdzia. W dodatku bardzo podobały się nam spotkania z
zaproszonymi gośćmi oraz koncerty.
Mamy nadzieję, że za rok również uda nam się wyjechać do Piekar
i wziąć udział w festiwalu.

WMM LIMANOWA
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Wieści z Prowincji
ZJAZD WMM U MATKI BOSKIEJODPUST LIMANOWSKI
Jak co roku, 15 września w pewnej limanowskiej Bazylice, na południu
Polski, rozpoczyna się odpust maryjny. Piękna, wielowiekowa parafia,
w której szczególnymi łaskami zasłynęła pieta Matki, trzymającej na
swoim łonie ściągniętego z krzyża Syna. Co roku, dla wspólnot WMM
z okolic Limanowej, jest to okazja, aby pielgrzymować do Maryi i spotkać
się z innymi. Możemy wówczas zobaczyć przyjaciół z innych parafii
i jeszcze głębiej zanurzyć się w miłości Niepokalanej.
Pielgrzymka kończy się Mszą Świętą w Bazylice. Od paru lat to właśnie
WMM zajmuje się obstawą muzyczną. Dodatkowo pomagamy przy
rozdawaniu bułeczek Maryjnych.
W tym roku dodatkowo schola WMM pomogła obstawić Eucharystię
dla pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, dla KSM'u i RCS'u.
Niech Matka Boska Bolesna błogosławi Was na wszystkich drogach
i ma w swojej opiece!

WMM MORDARKA
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SERCEM PRZY BOGU- CZYLI JAK SWOJE
WAKACJE SPĘDZAŁA PROWINCJA
CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKA!
Nasze tegoroczne wakacje były pełne Boga, przygód i uśmiechu. Już
pod koniec czerwca zorganizowaliśmy grilla wraz z wspólnotą Dobrem
Zwyciężaj. Na początku lipca część z nas wyruszyła na pieszą pielgrzymkę
na Jasną Górę, nie wszyscy jednak szli od początku. Część z nas dołączyła
do pielgrzymki w połowie trasy. W sierpniu z kolei wyruszyliśmy na
Wakacje z Bogiem w góry. Te wakacje były naprawdę cudowne,
znaleźliśmy czas na wspólną zabawę, odpoczynek i przede wszystkim
modlitwę.

WMM BUK
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Aktualności
O KONSPEKTACH SŁÓW PARĘ...
Podejmujemy się trudnego i wymagającego zadania, jakim jest
opracowanie Programu Formacyjnego.
Przez najbliższy rok regularnie będziemy publikować kolejne treści
– konspekty na kolejne miesiące roku formacyjnego. Program oparty
jest o cztery płaszczyzny: ludzko-chrześcijańską, kościelną oraz
maryjną i wincentyńską.
Konspekty podzielone zostały na poziomy A, B i C, odpowiadające
przedziałom wiekowym uczniów klas 7-8, klas licealnych oraz
studentów. Treści w nich zawarte to zarazem wymagania formacyjne.
Pod względem merytorycznym dostosowane do potrzeb rozwoju
duchowego nowych członków, jak i tych wzrastających we
Wspólnocie WMM od dłuższego czasu.
Autorkami konspektów są przede wszystkim Siostry Miłosierdzia,
będące Opiekunkami grup lokalnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie,
opracowanie, skoordynowanie treści. W szczególności tym, których
praca pozostawała niezauważalna, jednak kluczowa do utworzenia
projektu.
Istotnym krokiem jest weryfikacja przydatności i zasadności
powstałych materiałów. W tym celu prosimy o korzystanie
z zamieszczonych konspektów. O wnikliwą ewaluację programu
poprosimy w grudniu.
Tak przygotowany dokument będzie stanowić fundament
formacji Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce i stanie się
narzędziem duchowego prowadzenia członków na różnych etapach
rozwoju w Stowarzyszeniu.

33

Aktualności
JAK JE ZNALEŹĆ?
Wejdź na stronę mlodziezmaryjna.pl

Odnajdź na niej zakładkę Formacja i kliknij kategorię Program
Formacyjny
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Aktualności
Na podanej stronie znajduje się krótkie objaśnienie:

Dotychczas opublikowane zostały materiały na wrzesień
i październik, dla trzech kategorii wiekowych, na czterech
płaszczyznach
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Aktualności
ZEBRANIE ZARZĄDU WMM
My też chcieliśmy się Wam pochwalić tym, co robiliśmy! Może
nie w wakacje, ale całkiem niedawno, w trzeci weekend września.
Zjechaliśmy się do Krakowa, do Domu Prowincjonalnego Sióstr
Miłosierdzia, gdzie ugościła nas
S. Jolanta Janiszewska, Koordynatorka Prowincji Krakowskiej.
Omawialiśmy wiele istotnych rzeczy. Niektóre z nich już ujrzały
światło dzienne (jak program formacyjny), a niektóre czekają
w kolejce na swój czas. Dopracowywaliśmy też szczegóły Zjazdu
Opiekunów, Liderów i Animatorów. Nie może Was tam
zabraknąć, bo zadzieje się naprawdę wiele dobra!
A tutaj macie parę zdjęć z tego dobrego, Bożego czasu!
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Aktualności
Mieliśmy też zaszczyt poznać przecudowne, dorosłe już Dzieci
Maryi, które spotykają się systematycznie raz w miesiącu w
Krakowie, w Domu Prowincjonalnym Sióstr. Mogliśmy
namacalnie odczuć to, co tak wiele z nas przyrzekało w Akcie
Konsekracji, podczas przyjmowania Medalu na niebieskiej
wstążce: oddania się Niepokalanej, do końca swojego życia.

ZARZĄD KRAJOWY WMM
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REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KOREKTY
PRZESŁANYCH TEKSTÓW

HTTPS://MLODZIEZMARYJNA.PL/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WMMPOLSKA
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/WMM_POLSKA/

