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"Pragnę, aby powstało
Stowarzyszenie Dzieci Maryi”.



Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie jego członków do Chrystusa poprzez: 
a. wychowanie wszystkich członków służące rozwojowi wiary i modlitwy; 
b. pogłębienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i
szerzenie Jej kultu; 
c. budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie
młodym żyjącym w nędzy duchowej i materialnej; 
d. przygotowanie członków Stowarzyszenia do współpracy w różnych
dziedzinach duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła, zwłaszcza w ramach
Rodziny Wincentyńskiej.

Cele - Po co jesteśmy?



Kościelne: jego członkowie są czynnie zaangażowani w życie Kościoła
Katolickiego lokalnego i powszechnego. 
Świeckie: tworzy je zasadniczo młodzież świecka. 
Maryjne: członkowie Stowarzyszenia naśladują Chrystusa Ewangelizatora
Ubogich, przyjmując Maryję za Matkę i Przewodniczkę życia. 
Wincentyńskie: ma swoje początki w Rodzinie Wincentyńskiej i kieruje się
charyzmatem wincentyńskim w zaangażowaniu apostolskim na rzecz
najbardziej opuszczonych. 

Nasza natura







strukturalnie najwyższy organ na
świecie 
zwoływany przez Przewodniczącego
Międzynarodowego raz na 5 lat
uczestniczy w nim Rada
Międzynarodowa, Sekretariat oraz
delegacje ze wszystkich krajów
członkowskich





Rada Międzynarodowa



 

Tomaž Mavrič CM

Dyrektorzy Międzynarodowi



Przewodnicząca
Międzynarodowa
PATRICIA ROPPA













Status WMM określa strukturę 
§ 22. Władze Stowarzyszenia Władzę Stowarzyszenia stanowi Zgromadzenie
Krajowe i Zarząd Krajowy. 
§ 24. Zarząd Krajowy 
24.1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia stanowią: Przewodniczący oraz jego
Zastępca, Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor Krajowy, Siostra Radna Krajowa i Siostry
Koordynatorki Prowincjalne oraz świeccy Doradcy Prowincjalni. 



Częstochowa 2021



Dyrektor Krajowy
 KS. MACIEJ

MUSIELAK CM

Radna Krajowa
S. ELŻBIETA
PIĘTKA SM

Przewodnicząca
Krajowa

PAULINA BERDEL



Wiceprzewodnicząca
 ANNA TANAŚ

Skarbnik
PAULINA BUNAR

Sekretarz
WIKTORIA ŚLIWA



Koordynatorki Prwonicjalne

S. RENATA
 BEREDA SM

S. JOLANTA
JANISZEWSKA SM

Krakowska
Chełmińsko-
Poznańska

Warszawska

S. JUSTYNA 
WENTA SM



Doradczynie Prwonicjalne

KONSTAMCJA
KRENC

PATRYCJA
NAWALANIEC

Krakowska
Chełmińsko-
Poznańska

Warszawska

PATRYCJA
SKORUPIŃSKA



współorganizuje grupę, jest osobą odpowiedzialną za
formację członków,  
"każdy dorosły chrześcijanin o dojrzałej wierze i
ugruntowanych przekonaniach, który przeżywając głęboko
charyzmat wincentyński decyduje się na zaangażowanie w
ewangelizację młodzieży";
animowanie, towarzyszenie, wychowanie, kierowanie,
promowanie jedności



współorganizuje grupę, utrzymuje kontakt z Zarządem
Krajowym przez Doradcę Prowincjalnego (łącznik),
odpowiedzialny za zebranie składek członkowskich i
przekazanie Opiekunowi
każda grupa wybiera go w wewnętrznych wyborach na
roczną kadencję, z nieograniczoną elekcyjnością 
towarzyszenie, kierowanie, promowanie jedności



Animator 
- współorganizuje grupę, jest osobą odpowiedzialną za
formację członków, prowadzi spotkanie formacyjne.
animowanie, towarzyszenie, wychowanie, promowanie
jedności



składka krajowa na potrzeby działalności Rady i Sekretariatu
Międzynarodowego w Manili - 700 euro
organizacja wydarzeń - Zjazd OLA
funkcjonowanie Zarządu Krajowego

Kwota ze składek:

Finanse Stowarzyszenia
Składka za osobę 10 zł, płacimy wszyscy,

oprócz Opiekunów. Składki do 10 grudnia.





Program formaycjny



1. 1. Medal na białej wstążceMedal na białej wstążce – otrzymuje osoba po rocznym okresie formacji, pierwszej – otrzymuje osoba po rocznym okresie formacji, pierwszej
Komunii Świętej, ukończeniu 9 r. ż.; 3 klasa podstawówki; AKT ODDANIAKomunii Świętej, ukończeniu 9 r. ż.; 3 klasa podstawówki; AKT ODDANIA
2. 2. Medal na zielonej wstążceMedal na zielonej wstążce – otrzymuje osoba, która ukończyła min. 12 r. ż. i otrzymała – otrzymuje osoba, która ukończyła min. 12 r. ż. i otrzymała
już medal na wstążce białej; przyjęcie medalu na zielonej wstążce oznacza oficjalne przyjęciejuż medal na wstążce białej; przyjęcie medalu na zielonej wstążce oznacza oficjalne przyjęcie
do grona członków WMM, AKT ODDANIAdo grona członków WMM, AKT ODDANIA
3. 3. Medal na niebieskiej wstążceMedal na niebieskiej wstążce – jest symbolem całkowitego oddania Niepokalanej; – jest symbolem całkowitego oddania Niepokalanej;
przyjąć go może tylko osoba, która wykazuje chęć i gotowość, by zawierzyć swoje życieprzyjąć go może tylko osoba, która wykazuje chęć i gotowość, by zawierzyć swoje życie
Maryi, w tym celu przeszła stosowną formację oraz skończyła 15 lat. Przyjęcie medaluMaryi, w tym celu przeszła stosowną formację oraz skończyła 15 lat. Przyjęcie medalu
odbywa się na podczas Mszy Świętej, po homilii kapłana AKT KONSEKRACJIPOŚWIĘCENIA SIĘodbywa się na podczas Mszy Świętej, po homilii kapłana AKT KONSEKRACJIPOŚWIĘCENIA SIĘ  

  
0. każda osoba rozpoczynająca formację, zaangażowania w grupę, która odbyła rok formacji,0. każda osoba rozpoczynająca formację, zaangażowania w grupę, która odbyła rok formacji,

a nie ukończyła 9 r.ż. I nie przyjęła I komunii świętej, Cudowny Medalik, np. na rzemyku.a nie ukończyła 9 r.ż. I nie przyjęła I komunii świętej, Cudowny Medalik, np. na rzemyku.
  



Dekalog Dziecka Maryi



10-13.11 Piwniczna-Zdrój, Szkoła Animatora
15-27.08.2023 Łostówka

Harmonogram dla
Animatorów



Światowe Dni Młodych LizbonaŚwiatowe Dni Młodych Lizbona

1-6.08.2023 r.



WincentyńskieWincentyńskie
Dni MłodychDni Młodych  

FelgueirasFelgueiras
29.07-01.08.2023 r.

"Zupełnie nie jestem ani stąd,
ani stamtąd, ale z zewsząd,
ską spodoba się Bogu, bym

byłam."





O Maryjo bez grzechu
poczęta módl się za nami,
którzy się do Ciebie
uciekamy.

Z Maryją do Jezusa!


