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zak”paneMol…zaL@kwie…ień@RPQP@rN@
@
@ od@py…hy@„r”ń@sw”jeg”@sługęL@nie…h@nie@panuje@nade@mnąA@
@ wtedy@„ędę@„ez@skazy@i@w”lny@”d@wielkieg”@występku@Hps@QYL@QTIN@
@
@ w@tym@werse…ie@psalmu@mówi@nam@bóg@sł”wami@psalmistyL@że@
py…ha@ jest@ źródłem@ wszelki…h@ występków@ –@ zaś@ p”k”ra@ fundaM
mentem@każdeg”@d”„raN@@
@
dr”dzy maryjni ap”st”ł”wieA
@ ist”tę@religii@…hrześ…ijańskiej@stan”wi@miłośćN@ona@jedn”…zy@nas@
z@b”giem@i@ludźmiN@mim”L@że@miłość@jest@wart”ś…ią@pierwszą@i@najM
ważniejszą@w@ży…iu@…zł”wiekaL@t”@jednak@nie@”na@jest@fundamenM
tem@ży…ia@religijneg”N@istnieje@…”ś@„ardziej@p”dstaw”weg”L@…”@jest@
fundamentem@samej@miłoś…iN@jest@t”@p”k”raN@
@ miłość@ ”piera@ się@ na@ p”k”rze@ jak@ d”m@ na@ fundamen…ieN@ p”k”ra@
jest@ p”dstawą@ dla@ miłoś…i@ w@ tym@ zna…zeniuL@ że@ ”…zysz…za@ duszę@
z@py…hyL@eg”izmuL@zar”zumiałoś…iL@miłoś…i@własnejL@a„y@przyg”t”wać@
miejs…e@dla@miłoś…i@b”ga@i@„liźnieg”N@zauważmyL@że@pan@jezus@nakaM
zujeL@„yśmy@w@ży…iu@du…h”wym@„yli@ludźmi@r”ztr”pnymiL@którzy@d”m@
swój@„udują@na@skaleL@a@nie@na@piaskuN@skałą@jest@tu@zapewne@p”k”M
raN@budują…@na@niej@m”żemy@„yć@pewniL@że@przetrwamy@sz…zęśliwie@
wszystkie@ „urze@ i@ prze…iwn”ś…iL@ jakie@ zagrażają ży…iu@ łaski@ b”żej@
w@nasN@dlateg”@też śwN@augustyn@d”radzaZ@ch…esz@z„ud”wać@wys”ki@
gma…h@święt”ś…iL@musisz@założyć@głę„”kie@fundamenty@p”k”ryN@
@ o@d”ni”słoś…i@p”k”ry@świad…zy@i@ten@faktL@że@pan@jezus@raz@tylk”@
p”wiedział@wyraźnieZ@u…z…ie@się@”de@mnieL@a@wyraził@się@tak@w@związM
ku@z@p”k”rąZ@u…z…ie@się@”de@mnieL@że@jestem@…i…hy@i@p”k”rneg”@ser…aN@
chrystus@wiedziałL@że@p”k”ra@jest@p”dstawą@inny…h@…nótL@dlateg”@tak@
ją@ wyróżniłN@ kt”@ jest@ p”k”rnyL@ temu@ łatw”@ wypra…”wać@ w@ s”„ie@
i@inne@zalety@–@…n”tyL@„”@pan@bóg@p”k”rnym@łaskę@dajeL@a@pysznym@
się@sprze…iwiaN@zalety@m”ralne@„ez@p”k”ry@–@są@karykaturami@…nótN@
@ p”k”ra@ razem@ z@ pr”st”tąL@ łag”dn”ś…iąL@ umartwieniem@ i@ g”rliw”M
ś…ią@„yły@dla@śwN@win…enteg”@a@paul”@…n”tami@…harakterysty…znymi@

ludzi@ r”dziny@ win…entyńskiej@ –@ d”@ której@ i@ my@ również@ należymyN@
Święty@win…enty@nazywał@wsp”mniane@…n”ty@pię…i”ma@kamykamiL@
którymi@–@jak@dawid@–@m”żemy@p”k”nać@gr”źneg”@wr”ga@–@g”liataN@
wymieni”ne@ …n”ty@ p”siadają@ tak@ wielkie@ zna…zenie@ ży…i”weL@ że@
w@każdej@ ep”…e@za…h”wują@wart”śćL@p”nieważ@są@”ne@ ewangeli…zM
neL@…zyli@p”nad…zas”weN@ni…@wię…@dziwneg”L@że@w@st”warzyszeniu@
ap”st”latu@cud”wneg”@medalika@–@nazywamy@je@…n”tami@ap”st”lM
skimiN@każdą@z@p”wyższy…h@…nót@pragniemy@u…zynić@tematem@r”…zM
nej@refleksji@d”ty…zą…ej@naszej@f”rma…ji@du…h”wejN@
@ w@tym@r”zważaniuL@również@i@z@ra…ji@miesią…a@maryjneg”L@…h…iejmy@
sp”jrzeć@na@maryjęN@w@…hwili@zwiast”wania@nazwała@się@ Służe„ni…ą@
pańską@ i@ p”k”rnie@ przyjęła@ w”lę@ b”żąZ@ nie…h@ mi@ się@ stanie@ według@
Sł”wa@tweg”N@jak@pisze@śwN@ŁukaszL@t”@ona@wyjednała@u@sweg”@syna@
…ud@ na@ u…z…ie@ weselnej@ w@ kanie@ galilejskiejL@ a@później@ usunęła@ się@
w@…ieńL@ „y@ ustąpić@ miejs…a@ innym@ k”„iet”mL@ które@ p”djęły@ tr”skę@
”@nau…zy…iela@i@jeg”@ap”st”łówN@sama@stała@na@u„”…zu@aż@d”@…hwili@
ukrzyż”waniaL@kiedy@t”@wra…a@d”@syna@idą…eg”@na@śmierćN@@
@ innym@przykładem@nie…h@„ędzie@śwN@józefN@p”@wyk”naniu@sw”i…h@
”„”wiązków@ opiekuna@ w”„e…@ jezusa@ i@ jeg”@ matkiL@ usuwa@ się@
w@…ieńN@ przykład@ p”k”ry@ śwN@ katarzyny@ la„”urć@ znamy@ wszys…yN@
nie…h @te @i @wiele @inny…h @przykładów @wraz @z @tymL @jaki @dawał@ jan @
paweł@ iiL@ za…hę…ają@ nas@ d”@ zd”„ywania@ p”k”ry@ –@ p”dstaw”wej@
…n”ty@ży…ia@…hrześ…ijańskieg”N@
@ dwie@są@dr”gi@d”@jej@zd”„y…ia@–@pisze@śwN@t”masz@z@akwinuN@najM
pierw@ i@ przede@ wszystkimZ@ dar@ łaski@ b”żej@ – @” @który @trze„a @…zęst” @
pr”sićL@ npN@ sł”wami@ k”ń…zą…ymi@ litanie@ d”@ ser…a@ jezus”weg”Z@ jezu@
…i…hy@ i@ p”k”rneg”@ ser…aL@ u…zyń@ ser…a@ nasze@ według@ ser…a@ tweg”N@
druga@ dr”ga@ t”@ własny@ wysiłek@ p”dejm”wany@ każdeg”@ dniaL@ „y@
praktyk”wać@ tę@ ważną@ …n”tęN@ w@ tym@ …elu@ wyk”rzystujmy@ różneg”@
r”dzaju@up”k”rzeniaL@jakie@nas@sp”tykająN@psalmista@dziękuje@b”guZ@
d”„rze@ t”@ dla@ mnieL@ że@ mnie@ p”niżyłeś@ Hps @QQYL @WQIN@ k”rzystajmy@
z@różneg”@ r”dzaju@ up”k”rzeń@ jakie@ nas@ sp”tykająL@ „”@ prze…ież@ nie@
wszystk”@nam@się@udaje@i@p”pełniamy@„łędyN@a@kiedy@źli@ludzie@”„wiM
nią@nas@i@p”sądzą@”@…zynyL@które@nam@nawet@na@myśl@nie@przyszłyL@
umiejmy@ im@ prze„a…zyć@ i@ p”k”rnym@ mil…zeniem@ zamknijmy@ usta@ –@
3

nie…h@się@nie@skarżąN@w@ten@sp”só„@„ędziemy@współdziałać@z@up”k”M
rz”nym@chrystusem@dla@z„awienia@sie„ie@i@…ałeg”@świataN@
@ a„y@zd”„yć@p”k”ręL@radzi@śwN@win…entyZ@ trze„a@r”zważać@wielM
k”ść@–@święt”ść@b”ga@i@mieć@”…zy@”twarte@na@własną@grzeszn”śćN@
p”le…a@nam@też@tr”skę@”@p”k”rę@nie@tylk”@indywidualnąL@ale@i@z„i”M
r”wąL@ która@ jest@ sumą@ p”k”ry@ ”só„@ tw”rzą…y…h@ daną@ wspóln”tęN@
czeg”@s”„ie@i@wam@z@…ałeg”@ser…a@ży…zęN@
z@p”zdr”wieniami@dla@wszystki…h@grup@naszej@maryjnej@wspóln”tyN@
@
ksN@tadeusz@lu„elski@cmL@dyrekt”r@kraj”wy@amm@

@

eeeee

@

przesłanie przełoż”neg” generalneg”
zgr”madzenia misji i sióstr mił”sierdziaL
2SN następcy śwN wincenteg” a paul”
z ”kazji SUPN r”cznicy śmierci śwN ludwiki de marillac
wygł”sz”ne w katedrze n”treMdame w paryżu
@ p”@k”munii@ śwN@i@ ”gł”szenia…h@ duszpasterski…h@ ur”…zystej ’szy
świętej w katedrze n”treMda’e w paryżu 1T ’ar…aL@ku@…z…i@śwN@luM@
dwiki@de@marilla…@i@w@rama…h@”„…h”dów@SUPN@r”…zni…y@śmier…i@ŚwięM
ty…h@założy…ieli ksN gerard du@cmL@asystent@generalnyL@”d…zytał@p”@
fran…usku@ przesłanie przełoż”neg” generalneg” ksN greg”ry’eg”
gaya cm@ d”@ r”dziny@ win…entyńskiejN@ p”niżej@ zamiesz…zamy@ tekst@
przesłania@oN@generałaZ@
@
dr”dzy bracia i si”stryL
bóg jest d”„ry na zawsze. zawsze i wszędzie ”„jawia się p”przez
zwykłych ludziL którzy wyk”nują niezwykłe rzeczy. dzisiaj gr”maM
dzimy się w katedrze paryskiejL sym„”lu kat”licyzmuL gdzie p”wstaM
ła r”dzina wincentyńska. tutaj w paryżuL święty wincenty i święta
ludwikaL z p”m”cą innychL zrew”lucj”niz”wali nie tylk” k”ściół ale
także sp”łeczeństw” sw”ich czasów. s”lidaryzując się z u„”gimi
p”stawili d” góry n”gami reguły sp”łeczne umieszczając szacunek
i g”dn”ść żyjących w skrajnej nędzy p”nad resztą sp”łeczeństwa.
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dzisiajL 1T marcaL w szczególny sp”só„ czcimy ten m”mentL kieM
dy św. ludwika de marillac przeszła z ziemi d” nie„a. za jej wstaM
wiennictwemL pr”simy b”gaL jakże d”„reg”L ” łaskę p”dtrzymania
rew”lucji królestwa b”żeg” i przemieniającą m”c ducha miłości
dla r”dziny wincentyńskiej nie tylk” w paryżuL nie tylk” we franM
cjiL ale na całym świecieL a„y nadal „yła inspir”wana b”żą mił”M
ścią przejawiającą się w tej k”„iecie wiary. miłość w namacalny
sp”só„ staje się mił”sierdziemL a mił”sierdzie jest tymL c” pr”waM
dzi nas d” p”stępów w naszym zaangaż”waniu jak” ludziach wiaM
ry ni”sących u„”gim nadzieję.
tak jak SUP lat temu czynili t” św. wincenty i św. ludwikaL tak
i my terazL nadal współpracujemy wzajemnie w miejscachL d” któM
rych pan nas p”słał „y służyć i gł”sić ewangelię.

@

@

eeeee

&

formacja
ŚwN wincenty a paulo

@
Święty@ win…enty@ t”@ niezwykły@ …zł”wiekN@ ur”dził@ się@ w@ p”uy@
Hw@QXRX@rN@zmieni”n”@nazwę@na@stMvin…entMdeMpaulI@jak”@trze…ie@z@szeM
ś…i”rga@dzie…iL@ w@ „iednej@ wiejskiej@ r”dzinieL@ w@ ziemi@ zamieszkałej@
przez@baskówL@słynny…h@z@twardeg”@i@nieustępliweg”@…harakteruN@
@ dzie…iństw”@ jeg”@ „ył”@ p”g”dneL@ a…zk”lwiek@ ”d@ najmł”dszy…h@
lat@ p”magał@ ”j…u@ w@ …iężkiej@ pra…y@ w@ g”sp”darstwie@ i@ wspierał@
matkę@ w@ wy…h”waniu@ mł”dszeg”@ r”dzeństwaN@ miał@ wiele@ …zasu@
dla@ sie„ieL@kiedy@pasł@”w…eN@wów…zas@wiele@się@m”dlił@w@”t”…zeM
niu@łąk@i@pólL@…zęst”@zatrzymywał@się@przed@przydr”żną@kapli…zkąN@
@ r”dzi…eL@a@zwłasz…za@”j…ie…L@marzyli@”@tymL@a„y@syn@w@przyszł”M
ś…i@ wyrwał@ się@ ze@ wsi@ ku@ łatwiejszemu@ ży…iuN@ czternast”letnieg”@
win…enteg”@ wysłan”@ d”@ k”legium@ znajdują…eg”@ się@ w@ p”„liskim@
miaste…zku@daxN@p”@jeg”@uk”ń…zeniu@nie@„ez@za…hęty@r”dziny@p”dM
jął@studia@te”l”gi…zne@w@tuluzieN@stan@kapłański@dla@p”…h”dzą…eg”@
5

ze@ wsi@ stan”wił@ ”kreśl”ną@ karieręL@ zapewniał@ „”wiem@ sza…unek@
sp”łe…znyL@a@zatem@„ył@ręk”jmią@udaneg”@ży…iaN@
@ w@dzień świę…eń@kapłański…h@HQVPPI@win…enty@nie@zdawał@s”„ie@
jesz…ze@ sprawyL@ że@ s…enariuszL@ jaki@ przyg”t”wuje@ bógL@ p”rwie@ g”@
w@przyszłoś…i@zupełnieN@tym…zasem@za@wszelką@…enę@…h…iał@zr”„ić@
karieręL@sądził@„”wiemL@że@w@ten@sp”só„@p”m”że@sw”jej@r”dzinieN@
najpierw@”ddał@się@nau…eL@zd”„ył@tytuł@magistra@te”l”giiL@który@–@
jak@ sądził@ –@ miał@ mu@ ułatwić@ n”mina…ję@ na@ pr”„”sz…za@ „”gatej@
parafiiN@d”@teg”@st”pnia@”władnięty@„ył@wizją@p”myślniejszej@przyM
szłoś…iL@ że@ ś…igał@ przez@ dłuższy@ …zas@ z@ p”dziwu@ g”dnym@ up”rem@
pewneg”@…zł”wiekaL@który@sprzeniewierzył@jeg”@pieniądzeN@znalazł@
się@ w @…zasie @teg” @p”ś…igu @na @”krę…ieL @p”rwanym @przez @piratówN @
w@ten@sp”só„@d”stał@się@na@dwa@długie@lata@d”@niew”li@w@półn”…M
nej@afry…eL@wśród@wyznaw…ów@mah”metaN@jak”@niew”lnik@pra…”M
wał@najpierw@u@al…hemikaL@p”tem@na@r”liN@
@ były@ t”@…iężkie@ dni@w@ ży…iu@mł”deg”@ kapłanaN@w@ nagr”dę@miał@
duż”@ …zasu@ dla@ sie„ieN@ przerażał@ g”@ faktL@ iż@ …hrześ…ijanie@ w@ tym@
śr”d”wisku@tak@łatw”@wyrzekają@się@wiaryN@
@ wresz…ie@ udał”@ się@ mu@ wró…ić@ d”@ fran…jiN@ w@ tym@ …zasie@ sp”r”@
p”dróż”wałN@odwiedził@rzym@i@avign”nN@t”@jesz…ze@g”@nie@zmieniM
ł”N@ciągle@nie@„ył@tym@win…entymL@jakieg”@p”znamy@nie…”@późniejN@
przeżywał@ ”gr”mny@ kryzys@ religijny@ d”@ teg”@ st”pniaL@ że@ nie@ „ył@
w@stanie@ ”dmawiać@ wyu…z”neg”@ w@ dzie…iństwie@ wyznania@ wiaryN@
kt”ś@p”wiedziałL@że@bóg@pisze@pr”st”@na@krzywy…h@linia…h@ludzkieg”@
ży…iaN@ta@uwaga@sz…zególnie@”ddaje@stan@du…h”wy@śwN@win…enteg”N@
sk”n…entr”wany@„ył@przede@wszystkim@na@tymL@…”@”n@miał@d”@zr”M
„ieniaL@…”@mógł@”siągnąć@własnymi@siłamiL@a@nie@na@tymL@…zeg”@d”M
magał@się@”d@nieg”@bógN@nie@d”…ierał@d”@b”skieg”@s…enariusza@właM
sneg”@ży…iaL@zadawalał@się@”s”„istymi@p”mysłami@na@ży…ieN@
@ zmiana@ w@ ży…iu@ śwN@ win…enteg”@ nie@ nastąpiła@ jak@ gr”m@ z@ p”M
g”dneg”@ nie„aN@ najważniejsze@ w@ jeg”@ ży…iu@ „yły@ lata@ QVPXMQVRPN@
paryżL@w@którym@zamieszkał@ułatwił@mu@sp”tkanie@wielu@wyjątk”M
wy…h@ludziN@duży@wpływ@wywarł@na@nieg”@pierre@de@berrulleL@który@
zgr”madził@ w”kół@ sie„ie@ sp”r”@ kapłanówL@ ukazują…@ im@ wielk”ść@
p”sługi@kapłańskiejL@tak@p”trze„nej@w@ów…zesnej@fran…jiN@niemał”@
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zawdzię…załL@ gdy@ …h”dzi@ ”@ p”stawę@ du…h”wąL@ śwN@ fran…iszk”wi@
salezemuL@ późniejszemu@ „iskup”wi@ genewyL@ a@ także@ śwN@ franM
…isz…e@de@chantalN@z@”„”jgiem@łą…zyła@g”@„ardz”@głę„”ka@przyjaźńN@
na@długie@lata@związał@się@z@aryst”kraty…zną@i@wpływ”wą@r”dziną@
de@ g”ndiL@ która@ dała@ k”ś…i”ł”wi@ „iskupów@ a@ fran…ji@ generałówN@
ŚwN@win…enty@pełnił@r”lę@kapelana@r”dziny@i@duszpasterza@wieśniaM
ków@w@d”„ra…h@d”@niej@należą…y…hN@p”przez@generała@de@g”ndi@d”M
tarł@z@p”sługą@du…h”wą@d”@galernikówL@przykuty…h@d”@wi”seł@m”…ą@
wyr”ków@ sąd”wy…hL@ siłą@ mięśni@ wprawiają…y…h@ w@ ru…h@ wielkie@
”krętyN@ trady…ja@ przekazujeL@ że@ win…enty@ na@ pewien@ …zas@ zajął@
miejs…e@ wy…ień…z”neg”@ galernikaN@ pra…ują…@ w@ d”„ra…h@ de@ g”ndi@
d”strzegł@m”rze@ludzkiej@nędzyL@tak@materialnej@jak@i@m”ralnejN@
@ w@przekaza…h@hist”ry…zny…h@wielką@wagę@przypisuje@się@wydaM
rzeniuL@jakie@miał”@miejs…e@w@f”lleville@w@dniu@RU@sty…znia@QVQW@rN@
wów…zas@ t”@ win…enty@ gł”sił@ rek”lek…je@ w@ p”siadłoś…ia…h@ sw”i…h@
d”„r”dziejówN@
@ z”stał@wezwany@d”@…h”reg”L@który@…ieszył@się@”pinią@p”rządneM
g”@ …zł”wiekaN@ na@ łożu@ śmier…i@ wyznałL@ że@ jeg”@ ży…ie@ …ałk”wi…ie@
r”zminęł”@ się@ z@ prawdąL@ udawał@ k”g”ś@ zupełnie@ inneg”@ niż@ „ył@
w@rze…zywist”ś…iN@ w@ liturgii@ w@ ten@ dzień@ przypada@ ur”…zyst”ść@
nawró…enia@śwN@pawłaN@
@ dla@śwN@win…enteg”@„ył@t”@wstrząsN@na@taki@wstrząs@„ył@już@duM
…h”w”@przyg”t”wanyN@miał@za@s”„ą@d”świad…zenia@duszpasterskie@
w@ cli…hy@ i@ w@ chatilli”nMles@ d”m„esL@ które@ ”tw”rzyły@ mu@ ”…zy@ na@
ludzką@nędzęL@”d@której@przed@ wielu@laty@tak@„ardz”@…h…iał@u…ie…N@
w@ f”lleville@ zr”zumiałL@ że@ bógL@ który@ d”ty…h…zas@ jak„y@ się@ ukryM
wałL@ tak@ naprawdę@ p”zwala@ się@ d”tknąć@ w@ u„”gi…hL@ w@ ni…h@ p”M
twierdza@ sw”ją@ ”„e…n”śćN@ t”@ u„”dzy@ ułatwiają@ zr”zumienie@ taM
jemni…y@ chrystusaL@ który@ stał@ się@ u„”gimL@ a„y@ nas@ sw”im@ u„óM
stwem@u„”ga…ićN@
@ od@ wydarzenia@ w@ f”lleville@ ży…ie@ śwN@ win…enteg”@ ”dnajduje@
swój@rytmL@przyp”mina@linię@pr”stąL@l”gi…znie@łą…zącą@p”sz…zególM
ne@ wydarzeniaN@ p”stan”wił@ służyć@ u„”gimL@ p”krzywdz”nymN@ p”M
gardz”ny@ świat@nędzy@ stał@ się@ dla@ nieg”@ ur”dzajną@ ziemią@ ”„e…M
n”ś…i@b”gaN@
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@ w@f”lleville@ jak„y@ ”dsł”nił@się@s…enariusz@jeg”@ży…iaN@ odtąd@ wieM
działL@jaka@przypadła@mu@r”laL@jakie@zadania@stanęły@przed@nimN@r”M
zum”wał@„ardz”@pr”st”Z@u„”gi@t”@kt”ś@nieustannie@zagr”ż”ny@i@p”M
z„awi”ny@ nadzieiN@zagr”żenie@ wymierz”ne@jest@ zarówn”@ w@ jeg”@ fiM
zy…zne@jak@i@du…h”we@istnienieN@nędza@materialna@p”py…ha@ludzi@d”@
najg”rszy…h@…zynówL@staje@się@p”w”dem@zaniku@…zł”wie…zej@wrażliM
w”ś…iN@paryż@i@nie@tylk”@paryżL@…zasów@śwN@win…enteg”@t”@”gr”mne@
skupisk”@że„rakówL@którzy@”kale…zali@p”rzu…”ne@i@własne@dzie…iL@a„y@
wyw”łać@ lit”ść@ u@ prze…h”dniówN@ ŚwN@ win…enty@ uznał@ u„”gi…h@ za@
klasę@uprzywilej”wanąN@p”stan”wił@nieść@im@ nadziejęL@którą@”dkrył@
w@ ewangeliiN@ gł”szenie@ ewangelii@ u„”gim@ uznał@ za@ najważniejszy@
…el@ sweg”@ ży…iaN@ w@ tym@ …elu@ zgr”madził@ w”kół@ sie„ie@ kilku@ kapłaM
nów@entuzjastówL@którzy@w@sp”só„@„ardz”@pr”styL@d”stępny@gł”sili@
u„”gim@ sł”w”@ b”żeN@ odrzu…ili@ za@ jeg”@ przykładem@ kwie…istyL@ „ar”M
k”wy@ styl@ przep”wiadaniaL@ …harakterysty…zny@ dla@ tamty…h@ …zasówN@
w@taki…h@ t”@”k”li…zn”ś…ia…h@p”wstał”@zgr”madzenie@księży@ misj”M
narzy @HQVRUIN @ŚwN @win…enty @”d @p”…zątku @zr”zumiałL @że @gł”szenie @
ewangelii@ „ędzie@ skute…zniejszeL@ jeśli@ u„”dzy@ „ędą@ ”t”…zeni@ właM
ś…iwą@ ”pieką@ duszpasterskąN@ dlateg”@ sw”je@ wysiłki@ skier”wał@
w@str”nę@przyg”t”wania@kandydatów@d”@kapłaństwaN@@
@ organiz”wał@ dla@ ni…h@ spe…jalne@ rek”lek…je@ przed@ świę…eniamiL@
p”w”łał@d”@ży…ia@seminarium@du…h”wneN@kapłani@„yli@„”wiem@„arM
dz”@sła„”@wykształ…eniL@…zęst”@”władnię…i@…hę…ią@zyskuL@nie@zastaM
nawiali@się@nad@p”w”łaniemN@niski@p”zi”m@du…h”wieństwa@stan”M
wił@zły@przykład@dla@wierny…hL@a@gł”szenie@ewangelii@w@takiej@sytuM
a…ji@stawał”@się@mał”@skute…zneN@pra…a@śwN@win…enteg”@i@zgr”maM
dzenia@przyni”sła@ wspaniałe@”w”…eL@stała@ się źródłem@ ”dr”dzenia@
religijneg”@we@fran…ji@i@w@inny…h@kraja…h@kat”li…ki…hN@
@ z@„iegiem@lat@śwN@win…enty@p”głę„ił@wrażliw”ść@i@tr”skę@”@u„”M
gi…hN@ był@ wspaniałym@ ”rganizat”remN@ d”tarł@ d”@ ludzi@ „”gaty…h@
i@uświad”mił@ im@ wsze…h”„e…ną@ nędzęN@ założył@ st”warzyszenie@
pań@ mił”sierdziaL@ które@ w@sp”só„@ systematy…znyL@ instytu…j”nalny@
zajęły@się@„iednymiL@p”rzu…”nymi@ dziećmiL@że„rakami@i@kalekamiN@
d”@ pań@ mił”sierdzia@ należały@ przeważnie@ zam”żne@ k”„ietyL@ wyM
w”dzą…e@się@z@najlepszy…h@r”dzinN@
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@ sp”tkanie@ze@śwN@ludwikąL@wd”wą@ szla…he…kieg”@p”…h”dzeniaL@
za”w”…”wał”@ p”wstaniem@ zgr”madzenia@ sióstr@ mił”sierdzia@
HQVSSI@zwany…h@szarytkami@H…haritć@–@mił”sierdzieIL@które@d”…ieraM
ły@ wszędzie@ tamL@ gdzie@ znajd”wali@ się@ p”trze„ują…yN@ w@ trudny…h@
…zasa…h @w”jny @win…enty @niósł@ p”m”… @jej @”fiar”m @i @rat”wał@ ”d @
śmier…i@gł”d”wej@rzesze@ludzi@w@wielu@pr”win…ja…h@fran…jiN@
ŚwN@ win…enty@ zmarł@ w@ QVVP@ rN@ misj”narze@ wów…zas@ pra…”wali@
w@większ”ś…i@ krajów@ eur”pyL@ gł”szą…@ ewangelię@ u„”gimL@ wy…h”M
wują…@ du…h”wieństw”@ w@ p”w”ływany…h@ d”@ ży…ia@ seminaria…hN@
wyruszyli@nawet@d”@krajów@misyjny…h@HmadagaskarL@afryka@płnNIN@
@ d”@ p”lski@ przy„yli@ w@ QVUQ@ rN@ p”djęli@ pra…ę@ w@ wielu@ seminaria…h@
du…h”wny…hL@wsp”magali@szarytki@w@i…h@działaln”ś…i@…harytatywnejN@
ŚwN @win…enty @z”stał@ kan”niz”wany @w @r”ku @QWSWL @a @w @QXXU @rN @
uznany@ za@ patr”na@ wszystki…h@ dzieł@ mił”sierdzia@ k”ś…i”łaN@ jeg”@
p”piersie@ znajduje@ się@ w@ pante”nie@ HparyżI@ ”„”k@ naj„ardziej@ zaM
służ”ny…h@”s”„ist”ś…i@dla@fran…ji@i@świataN@
@
@

ŚwN ludwika de marillac

dzie…iństw” i ’ł”d”śćN ŚwN@ ludwika@ de@ marilla…@ ur”dziła@ się@
w@paryżu@dnia@QR@sierpnia@QUYQ@rNL@jak”@…órka@ludwika@de@marilla…N@
jej@r”dzina@należała@d”@jedneg”@z@najsławniejszy…h@r”dów@fran…uM
ski…h@w@xvii@wiekuN@mówi”n”@”@niejL@że@„yła@piękna@i@dumnaN@nie@
znamy@imienia@jej@matkiN@
@ nad@ k”łyską@ ludwiki@ nie@ p”…hylała@ się@ uśmie…hnięta@ twarz@
prawdziwej@matkiL@gdyż@z”stała@p”wierz”na@”pie…e@niańkiL@a@”k”M
ł”@T@r”ku@ży…ia@umiesz…z”n”@ją@w@pensj”na…ie@sióstr@d”minikanek@
w@ p”issyN@ wy„ór@ teg”@ klaszt”ru@ „ył@ zaplan”wanyL@ gdyż@ ludwika@
miała@ tam@ …i”tkę[@ ”j…ie…@ li…zyłL@ że@ …h”…iaż@ ”na@ w@ …zęś…i@ zastąpi@
małej@ludwi…e@matkęN@w@QS@r”ku@ży…ia@”puś…iła@pensj”natL@prawM
d”p”d”„nie@p”@śmier…i@”j…a@Hktóra@nastąpiła@w@QVPT@rNIN@r”dzina@
nie@ ”kazała@ …hę…i@ za„rania@ jej@ d”@ sie„ie[@ z”stała@ umiesz…z”na@
w@skr”mnym@ pensj”na…ie@ w@ paryżuN@ tutaj@ p”znała@ u„óstw”L@ d”M
tknęła@ g”L@ uginają…@ się@ p”d@ „rzemieniem@ …ierpieniaL@ które@ ży…ie@
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przekazał”@jej@już@w@k”łys…eZ@ ”d@…hwili@meg”@ur”dzenia@–@jak@saM
ma@później@”@tym@napiszeN@
@ wśród@ ty…h@ smutny…h@ wydarzeń@ t”warzyszyła@ jej@ łaska@ b”żaN@
zapewne@bóg@ przewidział@dla@ niej@ sz…zególną@dr”gęN@w@ wieku@ RQ@
lat@ d”jrzał@ w@ niej@ zamiar@ wstąpienia@ d”@ zak”nu@ kapu…ynek@ Hza@
przykładem@ swy…h@ kuzynek@ z@ r”dziny@ de@ marilla…IN@ le…z@ nie@ taki@
„ył@zamiar@b”gaN@uważan”L@że@jej@sła„e@zdr”wieL@u…zynił”@ją@nieM
zdatną@ d”@ wypełniania@ sur”wej@ reguły@ zak”nnejN@ gdy@ ”tw”rzyła@
swe @ser…e @przed @pr”wadzą…ym @r”zm”wy @pr”win…jałemL @ten @zaM
pewne@p”d@nat…hnieniem@du…ha@Święteg”@przek”nywał@jąL@że@bóg@
ma@inne@zamiaryN@
mężatka i wd”waN nie@ m”gą…@ z”stać@ zak”nni…ąL@ z”stała@ zmuM
sz”na@p”myśleć@”@przyszłoś…i@w@małżeństwieN@r”dzina@de@marilla…@
za…zęła @się@ r”zglądać@ za @d”„rym @mężem @dla @niejN @w @QVQS @r”ku @
p”ślu„iła@ ant”nieg”@ le@ grasL@ sekretarza@ król”wejN@ był@ ”n@ synem@
r”dzinyL@ która@ ”dzna…zała@ się@ wielką@ miłoś…ią@ u„”gi…h@ i@ ufund”M
wała@ dla@ ni…h@ szpital@ w@p”uyN@ dla@ ludwiki@ „ył@ t”@ z@ pewn”ś…ią@
”kres@sz…zęś…ia@na@ł”nie@własnej@r”dzinyN@o„ydw”je@„yli@”żywieni@
takimi@samymi@u…zu…iami@p”„”żn”ś…iZ@p”…iągała@i…h@wspólna@m”M
dlitwaL@r”zmyślanieN@i…h@sz…zęś…ie@r”dzinne@r”zjaśnił”@przyjś…ie@na@
świat@syna@mi…hałaL@ale@„ył”@t”@sz…zęś…ie@z@wielkimi@planamiL@jedM
nak@szy„k”@z”stał”@zaćmi”ne@…iężką@…h”r”„ą@męża@ant”nieg”N@
@ b”lesna@…h”r”„a@małż”nka@wpłynęła@na@jej@za…h”wanieN@wielki@
niep”kój@”pan”wał@ser…e@i@umysł@ludwikiN@za@radą@„iskupa@z@belly@
ślu„”wała@w”„e…@b”gaL@że@w@razie@śmier…i@mężaL@d”@k”ń…a@sweg”@
ży…ia@ p”z”stanie@ wd”wą[@ …h…iała@ w@ ten@ sp”só„@ ”dzyskać@ sp”kój@
sumieniaN@ mim”@ jej@ „ezgrani…zneg”@ p”świę…enia@ ant”ni@ le@ gras@
umarł@w@QVRU@rN@ludwika@zn”wu@z”stała@samaL@aż@d”@dniaL@w@któM
rym@sp”tkała@księdza@win…enteg”@a@paul”N@wraz@ze@ śmier…ią@anM
t”nieg”L@przed@nią@”tw”rzyła@się@n”wa@dr”gaL@którą@bóg@w@sw”i…h@
zamiara…h@przyg”t”wałN@z@…ałą@ufn”ś…ią@p”wierzyła@się@kier”wni…M
twu @księdza @win…enteg”N @był@ t” @kapłan @świad”my @swy…h @”„”M
wiązków@ i@n”wej@ misji@ w”„e…@ n”weg”L@ założ”neg”@ przez@ sie„ie@
zgr”madzenia@misji@HQVRU@rNIN@@
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@ upłynęł”@ jesz…ze@ kilka@ latL@ zanim@ ludwika@ wyrzekła@ się@ sie„ieL@
p”zwalają…@ b”gu@ p”kier”wać@ s”„ą@ i@uznać@ się@ za@ g”dną@ dziełaL@
dla@ któreg”@ ”ddał@ ją@ on@ w@ rę…e@ oj…a@ u„”gi…hN@ ksN@ win…enty@ nie@
uprzedzał@ ”patrzn”ś…i@ b”żejN@ p”pr”wadził@ ”n@ ludwikę@ d”@ służ„y@
u„”gi…h[@ znakiemL@ że@ t”@ jeg”@ pr”wadzenie@ „ył”@ d”„reL@ stała@ się@
rad”ść@ ludwiki@ z@ „y…ia@ użyte…znąN@ fil”z”f@ henry@ bergs”n@ p”wieM
działZ@ „rad”ść@ zawsze@ t”warzyszy@ twór…z”ś…iL@ a@ im@ „”gatsza@
twór…z”śćL@tym@głę„sza@jest@rad”ść”N@
@ ze@zjedn”…zenia@ty…h@dwó…h@umysłów@i@ser…@ludwiki@de@marilla…@
i@ księdza@ win…enteg”@ a@ paul”L@ nar”dził”@ się@ w@ k”ś…iele@ n”we@
dzieł”@ sióstr@ mił”sierdzia@ –@ w@ n”wym@ zgr”madzeniu@ mł”de@
dziew…zęta@ p”d@ kier”wni…twem@ założy…ieli@ ”ddały@ się@ na@ służbę@
u„”gim@ wszędzieL@ gdzie@ nap”tkały@ nędzę@ materialną@ i@du…h”wą[@
wszędzieL@gdzie@z”stały@p”słaneN@
przyg”t”wanie d” p”w”łania i ’isjiN p”wiernikiem@ jej@ ser…a@
i@sp”wiednikiem@stał@się@ksiądz@win…entyN@dla@nieg”@sprawą@najM
ważniejszą@„ył”@uświę…enie@ludwiki@nie@tylk”@p”przez@m”dlitwęL@
p”st@i@umartwieniaL@le…z@także@przez@służbę@u„”gimN@kier”wał@nią@
w@sp”só„@mądryL@ży…zliwyL@pełny@sza…unku@dla@b”ga@i@swej@peniM
tentkiN@czynił@”n@wszystk”L@„y@pł”mień@p”świę…enia@ser…a@ludwiki@
jesz…ze@ „ardziej@ ”żywiał@ inne@ ser…aN@ ksN@ win…enty@ p”pr”sił@ ją@
”@p”m”…@ w@ f”rma…ji@ u„”gi…h@ dziew…zątL@ które@ d”@ niej@ kier”wał[@
…h…iał@„y@je@przygarnęła@i@znalazła@im@pra…ęN@otw”rzyć@ser…e@i@duM
…ha@ludwiki@na@miłość@i@mił”sierdzie@b”ga@–@t”@„ył”@główne@zadaM
nie@ksN@win…enteg”N@
@ o„serwują…@t”@wszystk”L@…”@d”jrzał”@w@ser…u@i@ży…iu@śwN@ludwiM
kiL@ksN@win…enty@p”w”li@kier”wał@ją@w@str”nę@p”w”łania@misyjneM
g”N@i@”t”@w@taki@sp”só„L@sp”wiednik@i@penitentkaL@znaleźli@się@na@
terenie@innym@niż@kier”wni…tw”@du…h”weN@dzięki@ksN@win…entemu@
bóg@ przyg”t”wał@ dr”gęL@ na@ której@ ”„ydw”je@ mieli@ się@ sp”tkaćL@
ożywieni@ tym@ samym@ zapałemL@ który@ d”pr”wadził@ i…h@ na@ sz…zyty@
mił”sierdzia@w@n”wy…h@dzieła…h@i@zgr”madzenia…hN@
ludwika – ’isj”narka ’ił”sierdziaN@ksN@win…enty@p”d…zas@misji@
lud”wy…h@ gł”sz”ny…h@ p”@ wi”ska…h@ ”dkrywał@ nędzę@ materialnąL@
m”ralną@i@du…h”wą@ludu@fran…uskieg”N@wz”rem@parafii@w@châtill”n@
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wszędzie@zakładał@bra…twa@mił”sierdziaN@jeg”@…elem@„ył”@spieszenie@
z@p”m”…ą@u„”gimN@t”@u„”gi@miał@tu@pierwszeństw”N@służ„a@u„”gim@
stała@ się@ służbą@ chrystus”wiL@ …”@ wię…ejL@ t”@ sam@ chrystus@ służył@
u„”gim@ w@”s”„a…h@parafian@ ”ddają…y…h@ się@tej@ p”słudzeN@chrystus@
„ył@ też@ wz”rem @i @patr”nem @bra…twaN @d” @teg”L @zupełnie @n”weg” @
dzieła@ksN@win…enty@przezna…zył@ludwikęN@za”patrz”na@w@regulamin@
bra…twaL@p”u…z”na@”@sp”s”„ie@przepr”wadzania@wizyta…jiL@”„ar…z”M
na@ w”rkiem@ pełnym@ „ielizny@ i@lekówL@ przez@ wiele@ lat@ przemierzała@
kil”metry@dróg@na@k”niuL@dyliżansemL@a@gdy@zaszła@p”trze„a@piesz”L@
zn”szą…@niewyg”dy@i@różneg”@r”dzaju@trudn”ś…iN@
@ ludwika@ de@ marilla…@ uk”ń…zywszy@ SX@r”k@ ży…ia@ ”ddała@ się@ …ałM
k”wi…ie@u„”gimN@zapragnęła@„yć@u„”gą@wśród@u„”gi…hN@stale@r”M
sną…a@ il”ść@ bra…tw@ wymagała@ n”wy…h@ p”u…zeńN@ dzięki@ swym@
wielkim@ zalet”m@ p”trafiła@ p”zyskać@ ludzi@ dla@ sprawy@ u„”gi…hL@
”dw”ływać@się@d”@i…h@p”m”…yN@jej@wy…zu…ie@sytua…ji@”raz@„iegłość@
w@ zarządzaniu@ d”„rami@ ze„ranymi@ dla@ u„”gi…hL@ p”zwalały@ jej@
wn”sić@ k”nie…zne@ p”prawki@ w@ taki@ sp”só„L@ a„y@ bra…twa@ m”gły@
funk…j”n”wać@jak@najlepiejL@tznN@dla@największeg”@d”„ra@u„”gi…hN@
@ jeżeli@ zdarzyła@ się@ sytua…ja@ z„yt@ trudnaL@ ksiądz@ win…enty@ zawM
sze@ „ył@ g”tów@ p”dsunąć@ właś…iwe@ r”związanieN@ t”@ ”n@ u…zył@ ją@
…zynić@najlepszy@użytek@ze@sweg”@ży…ia@przez@p”świę…enie@g”@na@
służbę@u„”gimN@nau…zył@ją@wn”sić@w@ży…ieL@ser…a@i@dusze@u„”gi…h@
…”ś@z@”j…”wskiej@d”„r”…i@b”gaN@t”@”n@u…zynił@z@ludwiki@de@marilla…@
pierwszą@służe„ni…ę@u„”gi…hN@
@ ludwika@ służą…@ bra…tw”m@nie@ przestała@ myśleć@”@sw”im@ synuN@
w@r”ku@QVSS@mi…hał@miał@RP@lat@i@trze„a@„ył”@p”wziąć@de…yzję@…”@
d”@jeg”@przyszłoś…iN@ludwika@marzyłaL@że„y@z”stał@kapłanemN@nieM
stety@ nie@z”stał@ księdzemN@przez@ wiele@ lat@żył@ sam”tnieL@przyspaM
rzają…@ wiele@ trudn”ś…i@ mat…eN@ w@ r”ku@ QVUP@ mi…hał@ p”ślu„ił@ gaM
„rielę@ le@ cler…@ i@ wkrót…e@ ludwika@ m”gła@ …ieszyć@ się@ sz…zęś…iem@
syna@żyją…eg”@u@„”ku@ż”ny@i@swej@wnu…zki@ludwikiMrenatyN@
fundat”rka zgr”’adzenia sióstr mił”sierdziaN w@QVSP@rN@wydaM
rzenia@ p”lity…zne@ w@ królestwie@ fran…ji@ głę„”k”@ zraniły@ ser…e@ luM
dwikiN@w@r”dzinie@królewskiej@t”…zyła@się@prawdziwa@walkaZ@z@jedM
nej@str”ny@królL@z@drugiej@król”waMmatkaL@a@wraz@z@nią@…zł”nk”wie@
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r”dziny@de@marilla…N@ofiarami@tej@walki@„ył”@dwó…h@wujów@ludwiM
kiN@ bóg@ za„rał@ jej@ r”dzinę@ ziemską[@ „ył”@ t”@ dla@ niej@ p”w”dem@
wielkieg”@ …ierpieniaN@ ksN@ win…enty@ za…hę…ał@ ludwikę@ d”@ przeżyM
wania@teg”@wydarzenia@w@du…hu@wiaryL@przyp”minają…@jej@”@…zeM
kają…y…h@na@nią@u„”gi…hN@p”dkreślałL@że@jej@miejs…e@jest@przy@ni…hN@
@ był@ r”k@ QVSSN@ z„liżała@ się@ g”dzina@ zrealiz”wania@ wielkieg”@ b”M
żeg”@ planu@ nad@ nią@ i@ jej@ ży…iemN@ ludwika@ stała@ się@ narzędziemL@
którym@ bóg@ się@ p”służy@ d”@ zrealiz”wania@ w@ k”ś…iele@ k”lejneg”@
dzieła@p”m”…y@ni”są…eg”@p”m”…L@tym@wszystkimL@którzy@…ierpiąN@
@ ludwika@szy„k”@zdała@s”„ie@sprawęL@że@w@wielu@bra…twa…h@nieM
które@ …zł”nkinie@ pragną…e@ ”piek”wać@ się@ u„”gimi@ swej@ parafiiL@
nap”tykały@na@wiele@przeszkód@i@same@wypatrzały@sens@”s”„istej@
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p”stulantów@i@wykład”w…ówIN@
@ w@każdy@trze…i@piątek@miesią…a@u…zestni…zymy@w@g”dzinnej@ad”M
ra…ji@p”@mszy@śwN@wie…z”rnejN@k”ń…zymy@”dśpiewaniem@nieszp”rów@
wspólnie@z@wszystkimi@ wiernymiN@nadmieniamL@że@kilka@ap”st”łek@
„ierze@również@udział@w@dwó…h@spe…jalny…h@grupa…h@m”dlitewny…h@
w@k”ś…iele@przy@klaszt”rze@sióstr@klarysek@”d@wie…zystej@ ad”ra…ji@
w@kł”dzkuN@@
@ grupa@fatimska@p”kutn”Mwynagradzają…a@gr”madzi@się@każdeg”@
QS@dnia@miesią…a@”d@g”dzN@QWNPP@d”@RPNPPN@w@pr”gramie@jest@msza@
świętaL@różanie…L@pr”…esja@z@lampi”nami@d”@przyklaszt”rneg”@”gr”M
duL@ gdzie@ znajduje@ się@ duża@ figura@ mb@ fatimskiej@ przywiezi”na@
z@fatimyN@ umiesz…z”na@ jest@ w@ wy„ud”wanej@ dla@ niej@ kapli…z…eN@
idziemy@z@różań…em@i@pieśnią@ fatimską@ „w@sł”ne…znej@światłoś…i”L@
śpiewają…@Y@zwr”tekN@p”@pr”…esji@są@jesz…ze@różne@inne@m”dlitwy@–@
k”r”nkiL@litanieL@n”wennaL@p”ezjaL@pieśni«@
@ eu…harysty…zna@ straż@ h”n”r”wa@ t”@ druga@ grupaL@ która@ k”n…enM
truje@się@sz…zególnie@na@ad”ra…ji@pana@jezusa@w@najśwN@sakramenM
…ieN@przeważnie@każdy@u…zestnik@ad”ruje@w@…iszy@Q@g”dzN@w@tyg”dniu@
przez @sie„ie @wy„ranąN @przejęłyśmy @”d @sióstr @dwie @ad”ra…je @n”…ne @
”d@ g”dzN@ RPNPP@ d”@ UNPPL@ dają…@ si”str”m@ wspar…ie@ i@ wyt…hnienieN@
mamy@ sw”ją@ mszę śwN@ w@ pierwsze@ …zwartki@ miesią…aL@ a@ p”@ niej@
sp”tkanie@f”rma…yjneN@
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@ mamy@ też@ wyzna…z”ne@ g”dziny@ ad”ra…ji@ dla@ naszej@ wspóln”ty@
p”d…zas@TPMg”dzN@na„”żeństwa@przed@śr”dą@p”piel…”wąL@w@wielki@
czwartek@i@wielki@piątekL@a@także@w@dniuL@kiedy@przypada@ad”ra…ja@
wyzna…z”na@dla@naszej@parafii@w@…iągu@r”ku@w@rama…h@naszej@dieM
…ezjiN@o…zywiś…ie@u…zestni…zymy@też@w@na„”żeństwa…h@maj”wy…hL@
październik”wy…hL@ wielk”p”stny…hL@ rek”lek…ja…h@ i@ misja…hN@ spraM
wujemy@ stały@ patr”nat@ nad@ misj”narzem@ wer„istą@ ”N@ krystianem@
tra…zykiemN@z”stał@przydziel”ny@nam@przez@referat@misyjny@w@pieM
niężnie@ na@ naszą@ pr”śbęN@ o„ejmujemy@ g”@ …”dzienną@ m”dlitwą@
i@wpła…amy@”fiarę@kwartalną@w@wys”k”ś…i@YP@zł@na@p”trze„y@misjiN@
pra…uje@”n@w@afry…e@w@zim„a„weN@jest@dyrekt”rem@szk”łyL@”rganiM
zuje@ naukęL@ kursyL@ „uduje@ szk”ły@ i@ ”gólnie@ zajmuje@ się@ ”światąN@
p”nadt”@pamiętamy@w@m”dlitwa…h@i@wysyłamy@”fiarę@na@misj”naM
rzy@ fran…iszkański…h@ na@ górę śwN@annyL@ gdzie@ znajduje@ się@ ośr”M
dek@misyjnyN@pragnę@na@zak”ń…zenie@p”dać@wykaz@ap”st”łek@maM
ryjny…hL@które@”deszły@już@d”@pana@na@przestrzeni@RU@lat@naszeg”@
istnieniaN@p”grup”wane@są@w@T@”kresa…hZ@
lata 1YYSM1YYUZ QI@maliszewska@mariaL@RI@głu…h@halinaL@SI@miłoś@
janina@
@
lata 1YYVM1YYYZ@ TI@ adam”nis@ annaL@ UI@ orł”wska@ mir”sławaL@
VI@zu„ek@janinaL@WI@kurdys@ant”ninaL@XI@bar@eugeniaL@YI@głą„@janina@
@
lata RPPPMRPPUZ@ QPI@ ha…ik”wska@ mariaL@ QQI@ wasilewska@ janinaL@
QRI@bieniasz@helenaL@QSI@dr”„ek@fran…iszkaL@QTI@padu…h@janina@
@
lata RPPVMRPPYZ@ QUI@k”m”r”wska@waleriaL@QVI@p”krywka@franM
…iszkaL@QWI@kazula@teresaN@
@
@ wie…zny@ ”dp”…zynek@ ra…z@im@ dać@ panieL@a@ światłość@ wiekuista@
nie…haj@im@świe…i@na@wieki@wiekówN@amenN@@
@
wszystk”@z@niep”kalanąA@
@
anna@bielawa@przew”dni…zą…a@ap”st”latu@maryjneg”@
w@kł”dzku@przy@parafii@matki@b”żej@różań…”wej@

@
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parafia zesŁania ducha ŚwiĘtego w sopocie
– kolejna stacja peregrynacji relikwii
w s”„”tęL RP ’ar…aL@p”@p”łudniu@relikwie@śwN@win…enteg”@i@śwN@
ludwiki@ d”tarły@ d”@ parafii@ pwN@ zesłania@ du…ha@ śwN@ w@ s”p”…ieN@ t”@
trze…ia@sta…ja@w@peregryna…ji@relikwii@t”warzyszą…ej@”„…h”d”m@r”ku@
ju„ileusz”weg”@SUPN@r”…zni…y@śmier…i@Święty…h@założy…ieli@w@p”lskiej@
pr”win…ji@zgr”madzenia@księży@misj”narzyN@@
@
eeeee
@

jubileusze
w kwietniu RP1P rN p”lska@ pr”win…ja@
zgr”madzenia@ księży@ misj”narzyL@ ar…hidieM
…ezja@ krak”wska@ ”raz@ k”ś…iół@ w@ p”ls…e@ ”„M
…h”dzi@TPMle…ie świę…eń „iskupi…h ksN al„iM
na małysiaka cm@ –@ najstarszeg”@ żyją…eg”@
„iskupa@ w@ p”lskim@ episk”pa…ieN@ nie@ …zęM
st”@się@zdarzają@tak@zasz…zytne@ju„ileusze@
wśród@ „iskupówN@ w@…zerw…u@ ksN@ „p@ małyM
siak@„ędzie@”„…h”dził@YS@ur”dzinyN@@
@

UPN rocznica ŚwiĘceŃ kapŁAŃskich
ksN praŁata jana szewczyka
@
@ dnia @RR @…zerw…a @RPQP @rN @” @g”dzN @QVNSP @w @k”M
ś…iele@ śwN@ śwN@ ap”st”łów@ filipa@ i@ jaku„a@ w@ Ż”M
ra…h@ ”d„ędzie@ się@ ur”…zysta@ msza@ śwN@ z@ ”kazji@
UPN@ r”…zni…y@ świę…eń@ kapłański…h@ ksN@ prałata@
jana@szew…zykaN@ksiądz@prałat@jan@szew…zyk@jest@
ar…hidie…ezjalnym@ ”piekunem@ ap”st”latu@ maM
ryjneg”@w@ar…hidie…ezji@kat”wi…kiejN@
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dr”giemu@ju„ilat”wi@ksN@prałat”wi@jan”wi@szew…zyk”wi@z@”kazji@
r”…zni…y@ świę…eń@ kapłański…h@ ap”st”lat@ maryjny@ przy@ parafii@
śwN@ap”st”łów@filipa@i@jaku„a@w@Ż”ra…h@pragnie@serde…znie@p”dzięM
k”wać@ za@ d”ty…h…zas”wą@ wspaniałą@ i@ ”w”…ną@ p”sługę@ kapłańską@
i@du…h”wą@w@naszej@parafiiL@pełną@miłoś…i@d”@b”ga@i@ludziN@Ży…zymy@
t”„ieL@ksN@ju„ila…ieL@jesz…ze@wielu@lat@w@zdr”wiu@i@p”g”dzie@du…ha@
”raz@ ży…zliw”ś…i@ ze@ str”ny@ wszystki…h@ parafianN@ tw”ja@ p”stawa@
pełna@ serde…zn”ś…i@ i@ d”„r”…i@ przepełnia@ nasze@ ser…a@ miłoś…ią@
i@wdzię…zn”ś…iąN@@
@ nie…h@ niep”kalana@ cud”wneg”@ medalika@ ma@ cię@ nieustannie@
w@sw”jej@”pie…eN@
@
przew”dni…zą…a@ap”st”latu@maryjneg”@danuta@kuśL@Ż”ry@

@
w okazji gubileuszuI a także zbliżających się ImieninI
ayrektor hrajowy ksK Tadeusz iubelski oraz oada hrajowa
składają Czcigodnemu hsiędzu mrałatowi życzenia wszelkich łask
BożychI dalszej wspaniałej współpracy z całą wspólnotą Apostolatu
jaryjnegoI dołączając zapewnienie o modlitewnej pamięciK
eeeee

@ nadeszły@ zapr”szenia@ d”@wzię…ia@udziału@w@ju„ileuszu@RUMle…ia@
p”wstania@ap”st”latu@maryjneg”@w@die…ezji@”p”lskiejL@”„…h”dz”M
neg”@ w@ październiku@ w@ gr”dk”wie@ ”raz@ d”@ wł”…ławkaL@ gdzie@
w@maju@”„…h”dz”na@jest@QUN@r”…zni…a@p”wstaniaN@@
@ bóg@ zapłać@ za@ zapr”szenia@ i@ pamięćN@ ur”…zyst”ś…i@ te@ uświetni@
sw”ją@ ”s”„ą@ ksN@ dyrekt”rN@ p”z”stali@ zapr”szeni@ …zł”nk”wie@ rady@
kraj”wej@ już@ teraz@ składają@ najserde…zniejsze@ gratula…jeL@ które@
prześlą@ na@ rę…e@ m”derat”rówN@ redak…ja@ sp”dziewa@ się@ ”trzymać@
spraw”zdania@ z@ur”…zyst”ś…iL@a„y@ wszys…y@ …zł”nk”wie@wspóln”ty@
am@w@p”ls…e@dzielili@rad”ść@ju„ilatówN@@
@
@
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poezja
w tej maleŃkiej biaŁej hostii…
w@tej@maleńkiej@„iałej@h”stii@…ały@jezus@jest@ukrytyN@
czy@wierzysz@w@t”L@w@ten@wielki@…ud?@
jeśli@takL@…zemu@nie@„iegniesz@g”@z”„a…zyćL@d”tknąćL@
zapr”sić@d”@ser…a@sweg”«@
czemu@ta@”„”jętn”śćL@znie…hę…enie«@
gdy@gdzieś@…”ś@się@dziejeL@ludzie@„iegną@z”„a…zyćL@
usłyszećL@są@ta…y@…iekawi«@
mają@…zas@na@tyle@różny…h@sprawN@@
@ a@tamL@w@małej@„skrzyne…z…e”@–@tabernakulum@
@ …zeka@na@cię@jezusA@
@ on@…zeka@…ierpliwieL@aż@s”„ie@przyp”mnisz@i@m”że@usłyszyszN@
@@ jeg”@…i…he@pukanie@d”@tw”i…h@drzwiN@
@ i@jeśli@g”@nie@zapr”sisz@–@nie@wejdzie@d”@tweg”@mieszkaniaN@
usłyszL@usłysz@…zł”wieku@xxi@wieku@–@jeg”@…i…hy@gł”sL@
jeg”@w”łanieZ@Qu”@vadis@…zł”wieku?@
tamL@gdzie@g”@szukasz@–@nie@znajdzieszN@
b”@ja@jestem@drogĄL@prawdĄ@i@ŻyciemA@
@ on@na@cie„ie@…zekaL@„iegnijL@„yś@się@nie@spóźnił«@
@ tw”je@g”dziny@”dmierza@…zas@
@ a@jeg”@nie@zatrzymaszN@t”L@…”@zdążysz@zd”„yć@
@ w@tym@szal”nym@„iegu@–@„ędzie@tw”jeN@
@ z@tym@kiedyś@staniesz@przed@tymL@
@ któremu@nie@…h…iałeś@zaufaćL@uwierzyć@w@jeg”@miŁOŚĆN@
oL@gdy„y@…zł”wiek@wiedział@i@…h…iał@uwierzyćL@@
jakie@skar„y@na@nieg”@…zekająL@
jak@wielkim@„”ga…twem@…h…e@g”@pan@”„darzyć«@
GłupstwemL@marn”ś…ią@„yły„y@dla@nieg”@@
„”ga…twa@i@przyjemn”ś…i@teg”@świata«@
na@…”@wię…@…zekasz?@
@
@
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@ biegnijL@zaufaj@mu@i@p”wtarzaj@…zęst”Z@jezu@ufam@tobieA@
@ jezuA@tak@„ardz”@pragnęL@„y@ci@nie@„ył”@smutn”@i@źleN@
@ z@meg”@ser…a@u…zyń@s”„ie@tabernakulumA@

****

@
czy@jest@…”ś@wię…ej@nad@rad”śćL@która@mnie@”garnia@@
jezus@goŚciem@w@m”im@ser…uA@
drżę@…ała@ze@stra…huL@że„y@cię@nie@utra…ićN@
o@jezuL@wspieraj@mnie@swą@m”…ą@i@siłą@
na@ś…ieżka…h@mej@wędrówkiL@„ym@d”szła@d”@…eluL@
d”@metyL@którą@mi@wyzna…z”n”N@
c”dziennie@z„liżam@się@d”@niejL@ale@…zy@…”dziennie@
„ardziej@cię@k”…ham@panie?@
@ jezuL@ukryty@w@„iałej@h”stii@–@usłysz@„łaganieL@
@ usłysz@w”łanie@…zł”wieka@”@twe@mił”sierdzie@dla@nieg”N@
jezu@ufam@tobie@A@
halina@pilewska@

@
@

eeeee
@

ze Świata
triduum ku czci ŚwN ludwiki w paryŻu
Hwiad”m”ść@z@internetuI@

w niedzielę 1T ’ar…a@ r”zp”…zęły @się@ w @paryżu @trzydni”we @”„M
…h”dy@SUPN r”…zni…y ś’ier…i śwN ludwiki de marilla…N@najważniejM
szym@i…h@punktem@„yły@na„”żeństwa@w@katedrze@n”treMdame@p”d@
przew”dni…twem@ar…y„iskupa@paryżaL@kardynała@andre@vingtMtr”isN@
najpierw@”@g”dzN@QWNTU@”dśpiewan”@ur”…zyste@nieszp”ryN@a@następM
nie@”@g”dzN@QXNSP@”dprawi”na@z”stała@ur”…zysta@eu…harystiaN@
36

w katedrze n”tre da’e@ zgr”madził”@ się@ ”kN@ SPPP@ ”só„@ i@ „yła@
wypełni”na@p”@„rzegiN@niemal@YP@kapłanów@k”n…ele„r”wał”@ur”…zyM
stą@eu…harystięL@której@przew”dni…zył@ar…y„iskup@paryża@a@głównymi@
k”n…ele„ransami@ „yli@ ksN@ greg”ry@ gay@ cmL@ przełoż”ny@ generalny@
i@ksN@javei”r@alvarez@cmL@ dyrekt”r@ sióstr@ mił”sierdziaN@największą@
grupę@sp”za@fran…ji@stan”wili@k”nfratrzy@z@wł”…hN@opró…z@ni…h@p”@
jednej@”s”„ie@przyje…hali@z@hiszpaniiL@niemie…L@meksykuN@z@belgii@
”„e…ny…h@„ył”@trze…h@k”nfratrówL@jeden@z@pr”win…ji@p”lski@i@dwó…h@
z@k”ng”N@ze@stanów@zjedn”…z”ny…h@p”@jednym@kapłanie@reprezenM
t”wane@ „yły@ pr”win…ja@ ws…h”dnia@ i@ n”wej@ anglii@ HksN@ anth”ny@
kuzia@ cmIN@ t”warzyszył@ im@ też@ ksiądz@ die…ezjalny@ z@ filadelfiiN@
o…zywiś…ie@ u…zestni…zył”@ wielu@ k”nfratrów@ z@ pr”win…ji@ paryskiej@
i@tuluskiej@ ”raz@ ”gr”mna@ li…z„a@ sióstr@ mił”sierdzia@ –@ jak@ …zytamy@
w@inf”rma…ji@zamiesz…z”nej@w@serwisie@wwwN…’gl”„alN”rg@–@”„e…ni@
„yli@ także@ przełoż”ny@ generalny@ i@ pr”win…jał@ paryski@ zak”nników@
śwN@win…enteg”@a@ paul”@HrsvIL@ którym@ t”warzyszyli@ …zł”nk”wie@i…h@
wspóln”tyL@międzynar”d”wi@prezesi@”raz@…zł”nk”wie@rad@aicL@ssvpL@
jmvL@su„Mdyrekt”r@ammL@…zł”nkinie@federa…ji@sióstr@mił”sierdzia@ze@
stras„urgaN@ wszystki…h@ serde…znie@ p”witała@ i@ przedstawiła@ si”stra@
evelyne@ fran…L@ przełoż”na@ generalna@ sióstr@ mił”sierdziaN@ w@ sw”jej@
h”milii@ na@ temat@ p”jednania@ kardynał ładnie@ i@ łaskawie@ umieś…ił@
śwN@ludwikę@ i@ śwN@ win…enteg”N@ na@ k”nie…@ mszy@ śwN@ ksN@ gerard@ du@
”d…zytał@przesłanie@przełoż”neg”@generalneg”N@@
@
@ przesłanie@przełoż”neg”@generalneg”@ksN@greg”ry@gaya@cm@z”stał”@zamieszM
…z”ne @p” @r”zp”…zynają…ym @„biuletyn” @nr @RP @sł”wie @ksN @dyrekt”ra @kraj”weg” @
tadeusza@lu„elskieg”@cmN@@

eeeee

przeŚladowania w indiach
prześlad”wania@…hrześ…ijan@ na@ …ałym@ świe…ie@niestety@ nie@ustająN@
w@ ”statnim@ …zasie@ wzm”gły@ się@ znów@ prześlad”wania@ w@ india…hN@
przekazujemy@ wiad”m”śćL@ którą@ ”trzymaliśmy@ z@ kurii@ generalnej@
zak”nu@bra…i@mniejszy…h@kapu…ynówN@dnia 1S kwietnia ekstre’iś…i
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„uddyjs…y w india…h w n”…y spalili RP k”ś…i”łówN@ według@ d”nieM
sień@ planują@ dalsze@ atakiL@ …h…ą@ palić@ k”lejne@ k”ś…i”ły@ –@ jest@ m”wa@
”@…hę…i@znisz…zenia@k”lejny…h@RPP@k”ś…i”łów@ w@ pr”win…ji@olisa„ang@
w@ india…hN@ również@ ekstremiś…i@ planują@ zam”rd”wać@ grupę@ ”k”ł”@
RPP@misj”narzy@na@tym@terenieN@chrześ…ijanie@z@teg”@rej”nu@ukrywają@
się@”„e…nie@w@p”„liski…h@wi”ska…h@usiłują…@uniknąć@represji@ze@str”M
ny@„uddyjski…h@ekstremistówN@zwra…amy@się@z@g”rącą@pr”śbą@”@m”M
dlitwę@w@inten…ji@prześlad”wany…h@„ra…i@…hrześ…ijan@w@india…hL@pr”M
szą…@d”„reg”@b”ga@”@miłość@i@jedn”ść@w@tym@krajuN@gdy@jak”@p”la…y@
jesteśmy@ p”grążeni@ w@ żał”„ieL@ sami@ ”d…zuwamy@ …zym@ jest@ „ól@ p”@
stra…ie@„liski…h@”só„L@stąd@apel@który@pragniemy@skier”wać@jest@rówM
nież@g”rącą@pr”śbą@d”@b”gaL@„y@zmił”wał@się@nad@tym@udrę…z”nym@
prześlad”waniami@ nar”dem@ i@ dał@ tam@ jedn”śćL@ „y@ m”żna@ „ył”@
w@w”ln”ś…i@wzywać@imienia@pańskieg”N@
biur”@pras”we@kapu…ynów@–@pr”win…ja@krak”wska@
eeeee

europa
w@ międzynar”d”wym@ „biuletynie@ amm”@ nr@ RRL@ w@ r”zdziale@
p”świę…”nym@ spraw”zdani”m@ z@ grup@ nar”d”wy…hL@ znajdujemy@
wiad”m”ś…i@ ”d@ naszy…h@ sąsiadów@ ze@ sł”wa…ji@ i@ sł”weniiN@ i…h@
d”niesienia@ są@ dla@ nas@ „ardz”@ rad”sneL@ p”nieważ@ ”s”„yL@ które@
p”lska@ delega…ja@ miała@ ”kazję@ p”znać@ p”d…zas@ zjazdu@ w@ paryżuL@
przy…zyniają@się@d”@r”zw”ju@amm@w@skali@świat”wejN@o„ie@n”tatki@
d”ty…zą@międzynar”d”weg”@sp”tkania@w@paryżuN@@
sł”wa…jaN sN@petra@jedli…k”va@i@mN@ne„esnak@u…zestni…zyli@w@mięM
dzynar”d”wym@ sp”tkaniu@ amm@ w@ …harakterze@ ”„serwat”rówN@
pragnęli@p”znać@t”@st”warzyszenieL@„y@założyć@je@w@sw”im@krajuN@p”@
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