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OWO ZAST PCY DYREKTORA
KRAJOWEGO
Zakopane-Olcza, 2012 r.
Droga Wspólnoto
Stowarzyszenia Cudownego
Medalika!
Kiedy pisz te s owa, za oknem pada nieg, mróz jakby na
chwil zel
(-210 C, co w porównaniu z niedawnym -280 C
przynosi ulg ). Przy naszym olcza skim domu le wyniesione
z ko cio a choinki, a to wyra ny znak, e okres Bo ego Narodzenia dobieg ko ca.
Otrzymacie ten „Biuletyn” ju w nowym okresie liturgicznym – w Wielkim Po cie. Rado Bo ego Narodzenia zosta a
zamieniona na wspó czucie okazywane cierpi cemu Zbawicielowi, piew kol d na smutne, pe ne bólu Gorzkie ale,
a nasze adwentowe Roraty na towarzyszenie Jezusowi na
Krzy owej Drodze.
Od rado ci i entuzjazmu do smutku, bólu i cierpienia, od
narodzin do mierci. Cz owiek z natury woli by m ody, radosny i pe en si . Trudniej mu, kiedy przybywa lat, g owa
pokrywa si siwizn , organizm coraz cz ciej odmawia pousze stwa. I kiedy rezygnuje ju z ambitnych planów, bo
czuje, e zbli a si kres ycia.
W starszym wieku atwiej jest o zniech cenia, poczucie: Po
co jeszcze yj , ju nic nie mog , jestem niepotrzebna, niepotrzebny. To wielka pokusa! Zdarza si , e mo na jej ulec.
Czasami s ysz od naszych Aposto ek i Aposto ów: U nas
sami starsi, nie ma m odych, niewiele mo emy zrobi . Niekiedy wyczuwam jak rezygnacj , tak bezradno .
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Powtórz jeszcze raz – to pokusa! Cz owiek nie jest skuteczny dlatego, e ma 20 lat. ycie cz owieka i jego owoce
mierz si zupe nie inn miar – miar zawierzenia swojego
ycia Bogu i miar serca, które kocha i Boga, i cz owieka. B ogos awiony Jan Pawe II w chwilach swojej najwi kszej s aboci i cierpienia gromadzi miliony nawracaj cych si ludzi. Bo
kocha i ca y odda si Bogu przez r ce Maryi. Nie patrzmy
w metryk , nie ulegajmy poczuciu, e zrobi mo emy niewiele. Bo Jezus przygarn ca y wiat do siebie, kiedy um czony
umiera na krzy u. W nie wtedy, gdy wypowiedzia : Wykona o si , dokona o si zbawienie wiata. Kto ma wiar , kto
zawierza swoje ycie Bogu, a do ko ca swoich dni, mo e
by pi knym narz dziem Jego aski. Oby my w to wierzyli.
Jedna z Aposto ek powiedzia a mi niedawno: Jest nas niewiele, prawie same starsze siostry. Chocia nie ma m odych,
robimy co mo emy, modlimy si , ofiarujemy nasze cierpienia,
pomagamy ks. proboszczowi. To pi kna postawa, która rodzi
ogos awione owoce. To postawa wiary – robimy, co mo emy. A Bóg przemieni ten wysi ek swoj mi ci .
Jezus w swojej ludzkiej niemocy wzi krzy i umar za nas
na Golgocie. Niektórzy byli rozgoryczeni i smutni: …a my my
si spodziewali. A z tej mierci wyros o zbawienie cz owieka.
Bo Jezus kocha mi ci najwi ksz .
Drogie Aposto ki i Drodzy Aposto owie, niezale nie od
tego ile mamy lat, talentów i zdrowia – czy my, co mo emy
i ofiarujmy swoje ycie Bogu przez r ce Maryi. Ufajmy, e
ZAWSZE jeste my Bogu potrzebni. Niech ta postawa gotowo ci czynienia dobra rodzi w nas rado i pokój. I przekonanie, e nasze ycie przemienione ask Bo i wstawiennictwem Maryi przynosi obfity plon. Szcz
Bo e!
Wszystko z Niepokalan !
Ks. Jacek Wachowiak CM
z-ca Dyrektora Krajowego Apostolatu Maryjnego
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WESO EGO ALLELUJA !

Wszystkim Czytelnikom, po g

bokim prze yciu Wiel-

kiego Postu – yczymy doznania tak wielkiej rado ci, by pocz wszy od czasu zmartwychwstania mogli, tak jak aposto owie
i niewiasty, które jako pierwsze ujrza y Jezusa zmartwychwstaego, i

i g osi wszystkim: Widzia am Pana (J 20, 18).
Rada Krajowa
z ks. Dyrektorem Tadeuszem Lubelskim,
z jego zast pc ks. Jackiem Wachowiakiem,
moderator krajow Ew Zajdel
oraz zespo em redakcyjnym „Biuletynu”
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WIELKI CZWARTEK
Pragniemy podzi kowa Chrystusowi za dar Kap stwa,
Pasterzy, a szczególnie Tych opiekuj cych si Apostolatem
Maryjnym w naszych parafiach, zapewni o naszej modlitwie
oraz podzi kowa za ich trud i prac duszpastersk .
Aby wspiera kap anów w trudach kap skiego ycia,
chcemy w
w usta Chrystusa s owa:
Potrzebne mi jest dodatkowe cz owiecze stwo
– twoje w nie.
Ja ci wybra em odwiecznie.
Potrzebny mi jeste !
Potrzebne mi s twoje r ce, abym móg dalej b ogos awi .
Potrzebne mi s twoje usta, abym móg dalej mówi .
Potrzebne mi jest twoje cia o, abym móg dalej cierpie .
Potrzebne mi jest twoje serce, abym móg dalej kocha .
Potrzebny mi jeste ty, abym móg dalej zbawia .
Poprzez r ce Kap anów sp ywa na nas aska Bo a, dlatego prosimy, aby Chrystus uczyni swoich Kap anów tak wielkimi, aby mogli ogarn ca y wiat, tak silnymi, by mogli go
wign i pomaga w nieustannym zbawianiu.

FORMACJA
AGODNO

”

Wst p. O ile przesz
mo na tylko bada i zg bia , o tyle
przysz
mo na projektowa i kszta towa . Przysz
–
stwierdzi Jan Pawe II – zaczyna si w tera niejszo ci i trzeba
kszta towa – g ównie przez kszta towanie siebie. Prze ywamy coraz wi cej jubileuszy, które mobilizuj nas do
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wdzi cznego wspominania przesz ci, radosnego prze ywania tera niejszo ci i do patrzenia z nadziej w przysz
.
Dla nas wa niejsze od oczywistego pytania: by albo nie
by , jest pytanie: jak by , czyli co czyni , albo czego nie robi ,
eby bardziej by ? Naturalnie, trzeba czyni , aby by i nale y
to czyni w duchu nauczania i zgodnie z przyk adem Jezusa
Chrystusa. Ju prorok Izajasz pisze o przysz ym Mesjaszu: Oto
mój S uga, którego podtrzymuj , Wybrany mój, w którym
mam upodobanie... Nie b dzie wo ni podnosi g osu, nie
da s ysze krzyku swego na dworze. Nie z amie trzciny
nad amanej, nie zagasi knotka o nik ym p omyku (Iz 42, 1-3).
Do tego tekstu nawi zuje w. Mateusz (Mt 12, 20). Natomiast w poprzednim rozdziale wspomnianej Ewangelii Pan
Jezus mówi: We cie na siebie moje jarzmo i uczcie si ode
Mnie, e jestem agodny i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest s odkie, a moje brzemi lekkie (Mt 11, 29), oraz: Szcz liwi agodni,
poniewa oni odziedzicz ziemi . (Mt 5, 5). Skutkami uczenia
si od Jezusa cicho ci i pokory s owoce Ducha: mi
, rado , pokój, cierpliwo , dobro , yczliwo , wierno , agodno , opanowanie (Ga 5, 22). Równie inny autor natchniony
pisze na pocz tku Psalmu 39, 2:
strzeg dróg moich, aby
nie zgrzeszy j zykiem. Na
ustom w dzid o – wiadomo,
po co – eby nie da si sprowokowa , gdy przeciw mnie stanie bezbo nik, eby nie zgrzeszy j zykiem, – a kto nie grzeszy j zykiem, ten jest cz owiekiem doskona ym (Jk 3, 2). Modlitw podczas udr ki mo e by Psalm 89, w którym czytamy:
Panie… zbaw s ug Twego, który ufa Tobie… Bo e, pyszni
przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me ycie, a nie maj oni wzgl du na Ciebie. Ale Ty , Panie, Bogiem
aski i mi osierdzia, do gniewu nieskory, agodny i bardzo
wierny. Wejrzyj na mnie i zmi uj si nade mn . Natomiast
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w. Pawe , którego dzia alno przed nawróceniem by a zaprzeczeniem agodno ci, przekona si potem, e przemoc
rodzi przemoc i pot guje z o – dlatego w listach duszpasterskich cz sto wzywa do agodno ci, np. (2 Kor 10, 1; Flp 4, 5):
Upominam was przez cicho i agodno Chrystusa… Niech
dzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumia a agodno : Pan jest blisko!
Równie dokumenty ostatniego soboru (np. „Dekret o ekumenizmie” i „Deklaracja o wolno ci religijnej”, nr 7 i 11) zawieraj wezwania do agodno ci, jako istotnym elemencie metody
pracy w Ko ciele. Aposto owie, pouczeni s owem i przyk adem Chrystusa, poszli t sam drog . Od samego pocz tku
Ko cio a uczniowie Chrystusa nie stosowali przymusu, ale
przede wszystkim przez moc s owa Bo ego starali si poci gn ludzi do wiary i pos usze stwa wobec Chrystusa. Wskazania w. Paw a s tu bardzo dobrym przyk adem: Prosz
was tedy ja, wi zie w Panu, aby cie post powali w sposób
godny powo ania, do którego wezwani jeste cie, z wszelk
pokor i agodno ci , z cierpliwo ci znosz c jedni drugich
w mi ci, staraj c si zachowa jedno ducha, z czeni
em pokoju (Ef 4, 1-3).
Powy sze teksty Pisma wi tego przypominaj s owa papie a Grzegorza Wielkiego, który napisa : Do czego mo na
porówna s owa Pisma wi tego? Do kamienia, w którym
ukrywa si ogie . Ten kamie jest zimny. Jednak uderzeniem
elaza mo na wykrzesa iskr . Tym, który w XVII w. wykrzesa
w Ko ciele nie tylko iskr , ale rozpali wielki ogie mi ci
mi osiernej, by w. Wincenty a Paulo. Wskrzesi on równie
omie pi ciu cnót apostolskich, do których tak e nale y
agodno . Uwa
j za bli niacz siostr pokory. Przez ni
pozyskujemy serca ludzkie i poci gamy je do Boga. W ciwo ci tej cnoty – mówi w jednej z konferencji – jest opa8

nowanie gniewu i postawienie zapory, która powstrzyma nadej cie powodzi jego nast pstw… Nie mo emy rodzi smakowitych owoców, je li sami b dziemy jak zesch a ziemia,
która rodzi wy cznie osty. Potrzebny jest cz owiekowi jaki
powab, potrzebna jest twarz, co si podoba a nie odstrasza.
Tak Ksi om Misjonarzom, jak i Siostrom Mi osierdzia, a porednio ca ej Rodzinie Wincenty skiej mówi w konferencjach
formacyjnych o przyjemnym i u miechni tym, pogodnym
sposobie bycia. Nasz Ojciec i Za yciel mia usposobienie
raczej ponure, surowe i jak sam wyzna : by zgry liwy. Podczas
konferencji do Misjonarzy powiedzia z ewangeliczn prostot :
Zwraca em si do Boga z usiln pro , aby zechcia odmieni
moje surowe i odpychaj ce usposobienie i eby mnie obdarzy
duchem agodno ci i dobroci. Dzi ki Bogu i dlatego, em nieco uwagi zwróci na pow ci ganie porywów mej natury, troch mych czarnych humorów znikn o.
eby i w nas wzrasta a dobro i agodno – pro my o to
Pana i przezwyci ajmy w sobie przygn bienie, pochmurne
– czarne nastroje i z e humory. Latarniami na tej drodze pracy nad sob niech b
znani wi ci i b ogos awieni, zw aszcza ci, którzy mieli trudny, porywczy temperament, a wypracowali w sobie pi kny, agodny charakter. Dla w. Wincentego a Paulo takim przyk adem by jego przyjaciel w. Franciszek Salezy. To pod jego adresem Wincenty wyg osi pochwa : Jak dobry i agodny musi by Bóg, skoro biskup
z Genewy (Fr. Salezy) jest taki dobry i agodny. Nazwa go
naj agodniejszym i najuprzejmiejszym cz owiekiem, jakiego
kiedykolwiek spotka . Kto zna yciorys w. Franciszka Salezego ten wie, e pochwa a Wincentego dotyczy dojrza ych
lat ycia porywczego i bezwzgl dnego m odego prawnika
Salezego, który pó niej tak wspaniale przepracowa swój
choleryczny temperament, e sta si wzorem agodno ci.
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Legendarna literatura zawiera informacj , e m ody Franciszek Salezy potrafi zabi w asnego psa, gdy ten podczas
polowania bez entuzjazmu bieg po zdobycz. To zrozumia e,
e kiedy w Genewie dowiedziano si , kto ma by biskupem,
na ludzi pad blady strach.
Ciekawe jest opowiadanie, jak pewnego dnia ulicami Genewy szed bp Franciszek Salezy. Wtedy podszed do niego
ch opiec i uczyni taki ruch r
, jakby chcia poca owa
pier cie biskupa. Gdy jednak biskup wyci gn r
, ch opiec naplu mu na d . W pierwszym odruchu biskup chcia
go uderzy , ale opanowa si i zapyta : Ile ci dali za to, co
zrobi ? Kiedy ch opak poda okre lon sum , biskup da
mu tyle samo i powiedzia : nie rób tego wi cej.
w. Wincenty by pod urokiem biskupa z Genewy i sam
coraz bardziej agodnia . Dlatego i nas wzywa do pracy nad
sob w tej dziedzinie. Pro my Boga, przez wstawiennictwo
w. Wincentego s owami z litanii: w. Wincenty, agodno ci
prowadz cy do Boga, módl si za nami!
W kontek cie omawianej cnoty apostolskiej – agodno ci,
chciejmy „sercem przeczyta Ewangeli ”. Pomocne mog
by dobrze nam znane wskazania S ugi Bo ego bpa gorzowskiego Wilhelma Pluty – szczegó y znajdziemy w „Ró
cu
Biblijnym” (str. 127-128).
Moi Drodzy! Kiedy dzisiaj tak wiele mi dzyludzkiej agresji, kiedy nawet w szko ach podstawowych wprowadza si
ochroniarzy i tzw. monitorowanie, eby dzieci nie wyrz dzay sobie krzywdy, kiedy ludzie ucz si ró nych form walk
wschodnich, eby na ulicy czu si bezpieczniej, to wydaje
si , e z o si pot guje. Pismo wi te uczy, e z o nale y
zwyci
dobrem, jak to przypomina nowy b ogos awiony
– ks. Jerzy Popie uszko. W tym kontek cie trzeba widzie
znaczenie cnoty agodno ci.
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W literaturze i przys owiach równie znajdziemy liczne
zach ty do praktykowania tej cnoty. Cho s i tacy, którzy
agodno kojarz z bierno ci , podporz dkowaniem bez
granic i chc to poj cie zast pi tolerancj , rozumian jako
moralny liberalizm, czyli zgoda na wszystko – jak to wyra
dawniej Jerzy Owsiak: Róbta co chceta…
A oto obiecane cytaty:
Dobro serca jest tym, czym ciep o s ca: ona daje ycie
(H. Sienkiewicz).
Najwy sza dobro podobna jest wodzie. Dobro wody
polega na tym, e przynosi ona korzy ci dziesi tkom tysi cy
rzeczy, mimo e z nikim nie walczy (Lao-Cy).
S owo yczliwe nic nie kosztuje, a jest przecie najpi kniejszym podarkiem (Daphne du Maurer).
agodno ci wi cej sprawisz ni surowo ci (przys owie
polskie).
agodno ci i lwa mo esz ug aska (przys owie polskie).
Ilustracj tych dwóch polskich przys ów mo e by przekazana w pisanej legendzie postawa znanego ja mu nika Warszawy, misjonarza ks. Piotra Baudouina CM, który szuka
wsparcia dla sierot w za onym przez siebie przytu ku. Poszed nawet do domu bogatej rodziny, gdzie grano w karty
i poprosi o wsparcie dla sierot. W odpowiedzi dosta w twarz
od zniecierpliwionego gracza, któremu karta nie sz a. Ks. Baudouin powiedzia wtedy: To dla mnie, a co dla g odnych dzieci?
Wtedy zgarni to ze sto u ca y karciany bank i dano ksi dzu na
pomoc dla sierot. Faktycznie – tylko dobrem mo na zwyci
o. W przeciwnym wypadku z o etyczne mo e niszczy jak
lawina lub powód , i jak wskazuj lekarze, cz sto bywa przyczyn zawa ów, wrzodów
dka i innych chorób.
Stara bajka indyjska opowiada o psie, który znalaz si
w pokoju tysi ca luster. Zobaczy ca e mnóstwo przedstawi11

cieli swego gatunku. Wtedy dozna jakby ataku w ciek ci;
szczerzy gro nie z by i warcza . Wszystkie psy w lustrach
robi y to samo: szczerzy y z by i warcza y. Pies wystraszy
si i ze skowytem zacz ucieka . Biega w kó ko tak d ugo,
pad martwy.
A przecie wystarczy oby, gdyby cho raz zamerda yczliwie ogonem, a wszystkie jego odbicia lustrzane odp aci yby
mu si tym samym. Z o i dobro niczym echo wracaj do
sprawcy… Pracujmy wi c wytrwale nad zdobywaniem tej
ewangelicznej, apostolskiej i wincenty skiej cnoty. Dbajmy
o yczliw postaw wobec ludzi nawet nam nie yczliwych.
(Cudowny Medalik, na którym Maryja ma otwarte d onie,
wzywa nas do postawy otwartej: gotowej do pojednania,
pomocy i wspó pracy z innymi). W kontaktach z lud mi pami tajmy o wskazaniu w. Franciszka Salezego: gdyby czyn
bli niego móg by widziany ze stu punktów, wybierzmy ten,
z którego wygl da najkorzystniej… Znane jest równie inne
powiedzenie tego wi tego, e: Na
miodu z apie si
wi cej much ni na beczk octu (...). Dobry cz owiek – pisze
poeta – szuka jakby drugiego wie czy , z y, jakby go dr czy … Zw aszcza ycie wspólne (w rodzinie, s siedztwie, ale
i w stowarzyszeniu) stwarza wiele okazji, aby rozwija
w sobie i wzmacnia agodno . Kto nawet nazwa ycie
wspólne najwi ksz pokut . Je eli spotka nas jaka przykro czy niesprawiedliwo , to nie celebrujmy smuteczków
– jak mawia do studentów, kleryków p. abp J. yci ski, ale
przebaczajmy, módlmy si i b ogos awmy tych, którzy nas
prze laduj (Rz 12, 14). W ten sposób „zem cijmy si ” na
nich po chrze cija sku i – nie damy si zwyci
z u, ale z o
dobrem zwyci ymy (Rz 12, 21) i b dziemy si ubogaca w t
wa
cnot ewangeliczn , apostolsk , i wincenty sk .
A m e n !!!
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PS. Jestem przekonany, e w niektórych grupach, raz i drugi mówi em o dekoracyjnych kamieniach tzw. okr glakach,
które górale znajduj na dnie górskich rzek i ozdabiaj nimi
swoje domy. Kamienie te by y kiedy s kate i rogate, ale dzi ki
bystrym pr dom górskich rzek ociera y si o siebie i po latach,
tak si licznie oszlifowa y, e u ywane s do dekoracji… Niech
to b dzie refleksja dla grup Apostolatu Maryjnego i to nie tylko z po udniowych terenów Polski…
I... nie dajmy si zwyci
zu
– ale O DOBREM ZWYCI AJMY.
Dyrektor Krajowy AMM
Ks. Tadeusz Lubelski

Ks. Stefan Uchacz CM

DOTRZYMYWANIE TOWARZYSTWA MARYI
Rozwa ania ró
cowe na I soboty miesi ca
CZ

III – TAJEMNICE BOLESNE

I TAJEMNICA BOLESNA: MODLITWA PANA JEZUSA W OGROJCU
Jezus nie tylko poucza swoich uczniów o modlitwie (por.
np. Mt 6, 9-13; k 9, 18.11,2 nn), ale wielokrotnie sam dawa
wiadectwo modlitwy. Jezus modli si cz sto na górze (Mt
14, 23), na osobno ci ( k 9, 18), a nawet wtedy, gdy wszyscy
Go szukali (Mk 1, 37). I nie by o to tylko realizowanie pragnienia pozostawania w cichym zjednoczeniu z Ojcem. Modlitwa Jezusa wi e si ci le z Jego centraln misj doprowadzenia ca ej ludzko ci do Ojca.
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Zwi zek pomi dzy modlitw a pos annictwem Jezusa wyst puje najwyra niej w ci gu Jego czterdziestodniowego pobytu na pustyni oraz podczas agonii w Ogrodzie Oliwnym.
W tej modlitwie Jezusa dochodz do g osu wszystkie rodzaje
modlitwy chrze cija skiej: modlitwa dziecka – Abba; modlitwa ufno ci – u Ciebie wszystko jest mo liwe; próba pos usze stwa, w czasie której kusiciel zostaje odrzucony daleko
– nie to, co ja chc , ale to, czego Ty chcesz (Mk 14, 36). Jego
modlitwa zosta a wys uchana w sposób przechodz cy oczekiwania. Podniesienie na duchu przez anio a, którego Jezus
dost pi ( k 22, 43), by o odpowiedzi , jak Ojciec da natychmiast, za List do Hebrajczyków stwierdza, e to dopiero
zmartwychwstanie by o najoczywistszym dowodem wys uchania tej, jak e g boko ludzkiej modlitwy z Ogrojca: Z wielkim wo aniem i p aczem za dni cia a swego zanosi On gor ce
pro by do Tego, który móg Go wybawi od mierci, i zosta
wys uchany dzi ki swej uleg ej czci (Hbr 5, 7).
Modlitwa Boga-Cz owieka z Ogrodu Oliwnego streszcza
niejako w swych mod ach wszystkie b agania ludzkie z ca ej
historii zbawienia. W to wo anie S owa Wcielonego zosta y
czone wszystkie l ki ludzko ci wszystkich czasów,
wszystkie pro by i akty wstawiennictwa w historii zbawienia
(por. Kompendium KKK 543). Nic wi c dziwnego, e modlitwa ta stanowi a dla Chrystusa prawdziw „m
przed m ”, m
objawiaj
si krwawym potem. Jak to trafnie
ujmuje nasza XVII-wieczna pie
wielkopostna „Ogrodzie
Oliwny”. Chc c za nas nauczy w ciwej postawy modlitewnej Jezus zawar w przekazanej nam modlitwie „Ojcze
nasz” swoj Ogrojcow pro
dziecka „Abba – Ojcze” oraz
pe ne pos usze stwa synowskie oddanie „B
wola Twoja”.
Mistrzowie ycia wewn trznego upatruj w modlitwie
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym wzór wszelkiej modlitwy chrzecija skiej, zw aszcza modlitwy w wielkim utrapieniu i trud14

no ciach pogodzenia si z wol Bo . Rzuca ona równie
pewne wiat o na problem modlitwy jakoby niewys uchanej.
Patrz c na um czonego w Ogrojcu Jezusa i Jego przyk ad
modlitwy ufnej, pe nej pos usze stwa, atwiej b dzie nam
zrozumie , e Bóg jest kochaj cym Ojcem, który nie pozwoli
dziecku zrobi sobie samemu krzywdy. Podobnie jak naturalny ojciec nie poda dziecku brzytwy, cho by nawet nie
wiem jak krzycza o, wrzeszcza o i tupa o z oburzenia. Na
uspokojenie mo e najwy ej dosta dodatkowego klapsa. By
równie mo e, e w chwili, w której w duszy nie ma ju nic
poza wo aniem o pomoc, to w nie ta chwila, gdy Bóg nie
mo e nam jej udzieli , bo jeste my jak ton cy, któremu nie
mo na pomóc, bo uczepi si ratownika zbyt kurczowo. Musi
wi c zosta og uszony, eby mo na by o mu pomóc. Tylko
dodatkowe cierpienie oka e si skutecznym sposobem ratunku. Albo wyobra my sobie chirurga, który im bardziej
nam jest yczliwszy i sumienniejszy, tym bardziej nieub agalnie b dzie kraja . Gdyby ust pi wobec naszych pró b,
gdyby nie doko czy operacji, ból zniesiony do tej chwili
by by daremny… Co ludzie maj na my li? – pyta C. S. Lewis
w „Smutku” – mówi c: Nie boj si Boga, bo wiem, e jest
dobry? Czy nigdy nie byli u dentysty?
Zastanowi si : Dlaczego realizuj c swoj codzienno
nieraz tak trudno nam uwierzy , e:
– Bóg jest mi uj cym nas Ojcem i chce wy cznie naszego
dobra;
– Powiedzie
wola Twoja w chwilach, gdy nasze plany
yciowe krzy uj si z Bo ymi.
II TAJEMNICA BOLESNA: BICZOWANIE PANA JEZUSA
Paradoksalnie biczowanie, które wed ug Pi ata mia o uwolni go od natr ctwa oskar ycieli domagaj cych si ukrzy o15

wania Jezusa, Chrystusowi przymno o nowych cierpie
i m ki. Kara biczowania by a dobrze znana zarówno ydom
jak i Rzymianom. Stosowano j zwykle wobec pospolitych
rzezimieszków, z odziei i bandytów. Z t wszak e ró nic , e
u ydów by a to kara samoistna, po wymierzeniu której puszczano delikwenta wolno. Prawo Moj eszowe dopuszcza o
wymierzenie tylko 40 razów, st d te w praktyce ustali si
zwyczaj 39 batów. Natomiast u Rzymian kara biczowania bya zazwyczaj wst pem do ukrzy owania, a ilo wymierzanych razów zale a od fantazji egzekutorów. Skazaniec mia
ich otrzyma tyle, aby na jego mier na krzy u nie czekano
zbyt d ugo. Wiedzia dobrze o tych niuansach prawnych i sam
Pi at, i oskar aj cy Jezusa faryzeusze. Odzwierciedlaj je take opisy Ewangelistów. w. ukasz zapisa , e Pi at próbowa
wykorzysta ten kruczek prawny mówi c: Nie znalaz em
w tym Cz owieku adnej winy zas uguj cej na mier . Ka
Go wi c wych osta i uwolni ( k 23, 22). O biczowaniu jako
dodatku do ukrzy owania pisz wyra nie w. Mateusz i w.
Marek, stwierdzaj c: Pi at kaza Go wi c ubiczowa i wyda
na ukrzy owanie (Mt 27, 26; Mk 15, 15).
Nawet obfituj ce w makabryczno
sceny biczowania
przedstawione w filmie M. Gibsona pt. Pasja nie oddaj caego okrucie stwa i poni enia cz owieka, jakie dosi y
Chrystusa w czasie tej ka ni. Skaza ca przywi zywano za
przeguby r k do niskiej kolumny, wysokiej zaledwie na kilka
stóp. Zmusza o to wi nia ogo oconego z szat do niskiego
sk onu i wygi cia grzbietu tak, aby uderzenia sprawia y jak
najwi cej bólu. Egzekutorów by o zazwyczaj dwóch, a bicz
ywany do wymierzania tej kary miewa trzy skórzane rzemienie zako czone o owianymi kulkami,
cuszkami, haczykami lub ko mi zwierz t. Zdarza o si , e skaza cy umierali
w czasie wymierzania ciosów. G. Ricciotti, autor poczytnej
16

biografii Jezusa Chrystusa pt. „ ycie Jezusa Chrystusa”, dac literacki opis biczowania, pisze: Ju po pierwszych uderzeniach – na karku, plecach, bokach, ramionach i nogach
wyst powa y si ce, a potem te cz ci cia a pokrywa y si
czarno-niebieskimi pr gami i opuch ymi guzami. Nast pnie
coraz to nowe miejsca skóry i mi ni zaczyna y p ka , naczynia krwiono ne przerywa y si , zalewaj c ca e cia o krwi .
W ko cu biczowany wygl da jak zniekszta cony kawa pokrwawionego mi sa.
Na podstawie tych filmowo-literackich opisów mo na
sobie wyobrazi jak dotkliw m
by o biczowanie dla
Chrystusa, wyczerpanego prze yciami nocy pojmania i ju
przedtem zmaltretowanego nad wyraz przez ydowskich
i rzymskich stra ników. Przypomina si w tym miejscu proroctwo Izajasza, który na widok cierpi cego S ugi Jahwe lamentowa : Najpi kniejszy spo ród synów ludzkich zosta
wzgardzony i odepchni ty przez ludzi. My my Go za skaza ca uznali, ch ostanego przez Boga i zdeptanego (Iz 53, 4),
a Psalmista wo : Poorali mój grzbiet oracze, wy obili na
nim d ugie bruzdy (Ps 129, 3).
Wed ug wielu pisarzy mistycznych biczowanie Pana Jezusa by o zado uczynieniem za grzechy ludzi, maj cych swe
ród o przede wszystkim w po dliwo ci cia a. Je eli dzisiejszy cz owiek tak cz sto traci zmys nadprzyrodzony i si
ducha, to przyczyn tego stanu rzeczy jest zazwyczaj schlebianie po dliwo ciom cia a. Ta pob liwo wobec zmyowo ci i po dliwo ci cia a przyt pia nadprzyrodzone spojrzenie i os abia wiar . Cz owiek ho duj cy zmys om traci
równie zdolno do wysi ku i ofiary, staje si leniwym. Nie
wiemy dok adnie ile razów wymierzono Panu Jezusowi podczas biczowania, ale gdyby od tych uderze zadanych Chrystusowi uda o si nam odj bodaj jedno, czy nie uczyniliby17

my tego z najwi ksz gotowo ci ? – zapytywa w. Wincenty a Paulo. Je li biczowanie Pana Jezusa by o straszliw pokut i zado uczynieniem za nasze grzechy, a w tym i grzechy zmys owo ci, to bior c udzia w umartwieniu i pokucie,
zawsze w jakim stopniu przynosimy ulg cierpi cemu Chrystusowi. Maj c przed oczyma obraz krwawego biczowania
Pana Jezusa mo emy i powinni my wymierza sobie kar
przez ró ne akty dobrowolnego umartwienia i wyrzeczenia,
a przynajmniej w pokutnej intencji winni my przyjmowa
wszelkie nieuniknione cierpienia, jakie nas dotykaj w postaci choroby, nieszcz cia losowego czy niedostatku materialnego. Zawsze wtedy niechaj nam towarzysz s owa staropolskiej pie ni pokutnej:
Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze sk adamy,
A karanie, które za nie odbieramy, przyrównywamy.
Je eli uwa amy z ci, które my pope nili,
Mniej daleko cierpimy, ni my zas yli.
Niech z g bi naszego serca wyp yn równie s owa poni szej modlitwy:
Wszechmog cy Bo e, Twój Jezus Chrystus przez ubiczowanie na oczach wielu zosta poni ony, wzgardzony i odepchni ty przez ludzi. Daj nam zrozumie , e kara biczowania
spad a na Niego za grzechy wszystkich ludzi i okaza a si
by zbawienna dla nas. Prosimy Ci , aby my nigdy nie zapomnieli, za jak cen zostali my odkupieni i przeznaczeni
do Królestwa Jego chwa y. Amen.
III TAJEMNICA BOLESNA: CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

nierze namiestnika zabrali Jezusa z sob do pretorium
i zgromadzili ko o Niego ca kohort . Rozebrali Go z szat
i narzucili na Niego p aszcz szkar atny. Uplót szy wieniec
z ciernia w yli Mu na g ow , a do prawej r ki dali Mu
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trzcin . Potem kl kali przed Nim i szydzili z Niego, mówi c:
„Witaj, królu ydowski!”. Pluli przy tym na Niego, brali trzcii bili Go po g owie” (Mt 27, 27-30).
W opisie m ki wed ug w. Mateusza cierniem ukoronowanie Pana Jezusa ukazuje ca e okrucie stwo
nierzy i ich
drwiny z królewskiej godno ci Chrystusa. Zwyczaj tej okrutnej
zabawy wyszed z
nierskich koszar. Niektórzy z
nierzy
Pi ata mogli wcze niej stacjonowa w ró nych miastach staroytnego Wschodu, a tam w czasie karnawa u znana by a
okrutna zabawa „w króla”. Polega a ona na tym, e spo ród
nierzy wybierano kogo na króla, który przez trzy dni móg
ywa wszelkich przyjemno ci, a przy ko cu tej zabawy
odzierano go z szat i królewskich insygniów, biczowano i wieszano. Mo e w nie z tych dzikich igraszek
nierze Pi ata
zaczerpn li pomys zabawy, jak urz dzili z osoby Jezusa. Kohorta, której „podrzucono” ubiczowanego wcze niej Jezusa,
liczy a oko o 400 nierzy, a wi c nie brakowa o im z liwych
pomys ów. Tym bardziej, e byli to raczej
nierze tzw. auxiliares, czyli pomocniczy, zebrani spo ród ró nych narodowo ci.
Byli w ród nich Beduini, Syryjczycy, Samarytanie, nastawieni
do ydów wyj tkowo niech tnie albo wprost wrogo. Nie mieli
wi c adnych skrupu ów wobec cz owieka, którego przedstawiono im jako „króla ydowskiego”. Postanowili wi c zadrwi
sobie z Jego królewskiej w adzy. Najpierw trzeba Mu by o jako
królowi uszykowa „koron ”. Relikwia korony, jak ogl da si
dzi w Pary u, to obr cze z ga zek ciernistych z krzewu powszechnie rosn cego w okolicy Jerozolimy. Dane historyczne
pozwalaj przypuszcza , e korona, jak na ono Jezusowi,
mia a kszta t rzymskiej czapy (zwanej „pileus”), o owalnej
formie, ci le przylegaj ca do g owy. Mo na sobie wyobrazi
jak tortur sta a si ta szydercza, kolczasta korona, zw aszcza
pod uderzeniami trzciny. Oprócz fizycznych tortur nierze nie
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szcz dzili Jezusowi zniewag i wyszydze , wy miewania i kpin,
maj cych na celu Jego poni enie i poha bienie. Jak czytamy
w Ewangelii: [ nierze] naigrawali si z Niego, bili Go po twarzy i pluli Mu w twarz… kl kali przed Nim w blu nierczym ho dzie i wo ali: „Witaj, królu ydowski” (por. Mt 27, 30). W ten
sposób sprawdzi y si mesja skie proroctwa, w których cierpliwy Hiob skar
si Bogu: …teraz jestem przedmiotem ich
igraszek…, brzydz si mn …, nie wstydz si plu mi w twarz
(por. Hi 30, 9-10), a prorok Izajasz zapowiada : Podda em… policzki moje rw cym mi brod . Nie zas oni em mojej twarzy
przed zniewagami i opluciem (Iz 50, 6). Gdy Go wprowadzono
na powrót do pretorium skatowanego, odzianego w szyderczy
czerwony p aszcz
nierski, z trzcin w d oni maj
wyobraber o królewskie i z koron cierniow na g owie, Pi at
wskazuj c na sponiewieranego Jezusa, rzek : Oto cz owiek,
jakby chcia powiedzie : patrzcie, oto co cie zrobili z cz owiekiem, o ile mo na Go tak jeszcze nazwa …
Znosz c z cierpliwo ci wszystkie te poni enia i wy miewania Chrystus nada im, podobnie jak powieszeniu na drzewie ha by, warto zbawcz . Ojciec widzia Jego mi
, gdy
ludzie Go wyszydzali, a On wy miany i wzgardzony, nie przestawa objawia chwa y Ojca. Co wi cej: ju wcze niej zapowiedzia , e wszyscy którzy zjednocz si z Nim, znosz c ur gania i prze ladowania dla Królestwa niebieskiego, b
„b ogos awionymi” (por. Mt 15, 16-17). Mówi te w czasie
drogi krzy owej, e w naszym yciu ich nie unikniemy, bo je li
z zielonym drzewem to czyni , có si stanie z suchym ( k 23,
31), a kiedy indziej zapewnia : Nie jest s uga wi kszy nad
swego pana. Je eli mnie prze ladowali to i was b
(J 15,
20). Ironiczne spojrzenia, z liwe komentarze, e jeste „nawiedzony(a)”, e to jest „ciemnogród i redniowiecze”… Jeste inny, rzucasz si w oczy, ca swoj religijn postaw
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budzisz nawet w bliskich wyrzuty sumienia. To dla nich niewygodne, wi c próbuj Ci zgnie , o mieszy , upokorzy .
I to tak skutecznie, e z czasem zaczniesz si zastanawia ,
e mo e oni maj racj , e mo e przesadzi
w swej gorliwo ci, bo przecie mo na
pro ciej, bez tych zb dnych
problemów. I krok za krokiem, ukradkiem, usuwasz si na
bok, oddalasz od wy mianego Jezusa. Strze si , bo nawet
nie zauwa ysz, jak w którym krytycznym momencie znajdziesz si w t umie krzycz cym: Ukrzy uj Go!…
Refleksja: By chrze cijaninem znaczy i nieraz pod pr d,
a czasami nawet do wiadcza upokorzenia i wzgardy,
zw aszcza wtedy, gdy nie b dziemy
tak, jak proponuje
wiat. wiat pot pi nasz prostot , dobro i mi osierdzie,
je li nie ulegniemy naciskom grup rówie niczych czy te fa szywym warto ciom, przemycanym przez ludzi, dla których
grzech sta si norm post powania… Dlatego módlmy si :
Wszechmog cy Bo e, Ty wiesz, e yjemy po ród ludzi czasami tak udr czeni jak Jezus. Wiele jest w naszym yciu bolesnych do wiadcze , których przyczyn s inni. Ludzie wp ywana nasze ycie, wpl tuj nas w problemy, które nie s naszymi. Nierzadko te manipuluj nami i udaremniaj nasze
marzenia. yjemy po ród bli nich i bywa, e cierpimy z ich
powodu. Lito ciwy Bo e, spraw aby poni enie Twojego Syna
podczas koronowania cierniem zaowocowa o naszym mocnym
staraniem, aby nie by przyczyn upokorze dla innych. Amen.
IV TAJEMNICA BOLESNA: D WIGANIE KRZY A
Rozwa aj c IV tajemnic bolesn ró ca wi tego trzeba
mie na uwadze wszystkie wydarzenia, które przez chrze cija sk tradycj pobo no ciow zosta y utrwalone w XIV stacjach Drogi Krzy owej: nies uszne skazanie Jezusa na kar
krzy a przez Pi ata, ochotne podj cie krzy a przez Jezusa,
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upadki pod jego ci arem, spotkania Jezusa podczas d wigania krzy a z lud mi przyjaznymi i wspó czuj cymi, jak z Naj w.
Maryj Pann , w. Weronik i innymi, ale tak e spotkanie
z lud mi wrogimi, plwaj cymi na i popychaj cymi, a po modlitw za krzy uj cych Go: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz ,
co czyni ( k 23, 34). Wszystkie te wydarzenia s wa ne dla
nas w perspektywie jak wskaza sam Jezus w s owach: Je li
kto chce i za Mn , niech si zaprze samego siebie, niech co
dnia we mie swój krzy i niech Mnie na laduje ( k 9, 23).
Kontemplowanie Jezusa w tajemnicy d wigania krzy a nie
polega jednak na p ytkim litowaniu si nad Jego cierpieniem
i m , ale ma nam pomóc zaj odpowiedni postaw w naszym, niejednokrotnie uk adaj cym si w krzy ow drog , yciu. Ma nam pomóc w próbie na ladowania Go w miar naszych ludzkich si , czyli ma pomóc wst powa w Jego lady.
Droga krzy owa Jezusa, i jak e cz sto nasza, rozpoczyna
si od nies usznego i niesprawiedliwego oskar enia, pomówienia czy ch ci poni enia. Jezus uczy, e mo na wtedy spokojnie przedstawi swoje racje i nie da si wyprowadzi
z równowagi w ciwej cz owiekowi niewinnemu wszystkich
tych ciemnych spraw, o które si go pos dza. Je eli nie
mo na inaczej, trzeba wtedy jak Jezus, przyj krzy infamii
i odrzucenia, wytykania palcami i opluwania. Je li za pod
tym krzy em zdarzy si upadek, trzeba z pokor Jezusa podnosi si z upadku, bo najwa niejsze jest jeszcze wci do
zrobienia. Trzeba równie z wdzi czno ci przyj ofiarowapomoc jak Jezus od Weroniki i Szymona. Natomiast nie
nale y szuka spektakularnej lito ci nad sob , bo ona tylko
bardziej cz owieka wewn trznie „rozkleja”.
W wiede skiej galerii obrazów znajduje si dzie o niderlandzkiego mistrza Piotra Bruegela Starszego, zatytu owane
„Niesienie krzy a”. Obraz ten na pierwszy rzut oka robi wra22

enie okropnej gmatwaniny, przemieszanych ze sob scen,
pozornie nie maj cych ze sob adnego zwi zku. Jest tam
cz owiek napadni ty przez z odziei, opuszczona kobieta,
cz owiek zamordowany strza em w plecy, matka trzymaj ca
na kolanach zw oki swego dziecka, tr dowaty z ko atk , kobieta rodz ca w bólach, konaj cy na
u mierci i wiele,
wiele innych rodzajowych scenek z ycia ludzkiego. A po ród
tych wszystkich scen jedna przedstawia Chrystusa nios cego krzy . Wcale nie na rodku obrazu, ale zagubiona w ród
wielu innych, potraktowana jak wszystkie inne i trzeba dobrze przypatrzy si ca emu obrazowi, aby w ród mnóstwa
poszczególnych scenek rozpozna Chrystusa d wigaj cego
krzy . Jest w tym obrazie zawarta g boka my l: maluj c go
ten Niderlandczyk mia wiadomo , e ycie ludzkie, we
wszystkich jego przejawach, jest d wiganiem jakiego krzy a,
za po czone z Chrystusowym krzy em mo e sta si zbawieniem cz owieka, mo e by na ladowaniem Jezusa i drog
do chwa y wiecznej, bo przez wzi cie na siebie naszej ludzkiej
doli, Jezus ubogaci , podniós do rangi zbawienia wszystkie
nasze przypad ci losu. Gdy w gruncie rzeczy nie ma innych
krzy ów, jak tylko ten jeden, który d wiga Jezus. I ka dy, kto
wiernie niesie swój krzy , wspó uczestniczy w krzy u Jezusa.
Z chwil , gdy Jezus dobrowolnie podj krzy , tak e wszelkie
szlachetne, cho by najmniejsze zm czenie sta o si zaszczytem, gdy sta o si udzia em w krzy u Jezusa.
Na przestrzeni wieków by o wielu chrze cijan, którzy id c
Jezusow drog krzy a dochodzili do takiego momentu
w swoim yciu, w którym jedyn nagrod za oddanie swego
ycia dla innych by y szyderstwa, kpiny i ch wykorzystania.
A w nie to poni enie sta o si ich wywy szeniem i wi toci . Od przesz o 2000 lat pod aj za Chrystusem t drog
Jego krzy a, ca e szeregi Jego na ladowców, gdy nie ma innej.
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Ja jestem Drog – powiedzia Jezus o sobie. I dlatego nie ma
innego sposobu na doskona e chrze cija stwo jak post powanie za Chrystusem i uczestniczenie we wszystkich stacjach
Jego drogi z w asnym krzy em na ramionach. Je li chcesz doj
do posiadania Chrystusa, nie szukaj Go nigdy bez krzy a –
powiedzia w. Jan od Krzy a, a inny wi ty doda : Je li szukasz Chrystusa bez krzy a, znajdziesz krzy bez Chrystusa.
Zastanowi si : Wraz z innymi id i ja Chrystusow drog
krzy a, swój krzy d wigaj c. Po drodze modl si s owami
staropolskiej pie ni
obnej: Wspomnij Jezu, Panie drogi,
em przyczyn Twojej drogi. Nie zgub e mnie w ów dzie
srogi. Amen.
V TAJEMNICA BOLESNA: UKRZY OWANIE I MIER PANA JEZUSA
Ani w. Jan, który by wiadkiem egzekucji Mistrza, ani aden inny Ewangelista nie przekaza nam opisu samego faktu
ukrzy owania Pana Jezusa, stwierdzaj c tylko krótko: ukrzyowali Go (Mt 27, 35; Mk 15, 24; k 23, 23) albo: tam Go ukrzyowano (J 19,19). Widocznie uznali, e ten sposób u miercania
skaza ca by na tyle znany ówczesnym, i nie potrzebowali
epatowa go krwawymi obrazami, maj c do przekazania du o
wa niejsze sprawy z ostatnich chwil Mistrza.
Sk d in d wiadomo, e Rzymianie krzy owali skaza ców na
ró ne sposoby, a jeden z nich, wed ug którego ukrzy owano
Jezusa, polega na przybiciu obu r k do poziomej belki, któr
skazaniec przynosi na w asnych ramionach na wzgórze pionowych pali. Tam do poziomej belki przybijano najpierw r ce
w przegubach, a nast pnie podci gano ca e cia o do wy obienia na belce pionowej i przybijano nogi do specjalnej podstawki. Aby ci ar wisz cego cia a nie rozerwa d oni z regu y
umieszczano na belce pionowej jeszcze jeden rodzaj podpory;
by to niewielki, grubo ciosany, wystaj cy ko ek, który wbija
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si klinem pomi dzy nogi ofiary, co jeszcze dodatkowo przysparza o skaza cowi cierpie . Brak tej podpory przyspiesza
jednak mier . Poniewa arcykap anom bardzo si spieszy o ze
wzgl du na zbli aj
si Pasch , a i
nierzom zale o na
szybkim zako czeniu czuwania pod krzy em, Jezusa ukrzy owano w sposób, który zapewnia szybki zgon, a wi c bez podpórek pod siedzenie i pod stopy. Kiedy Jezus zawis na ramionach, ból sparali owa Jego mi nie, a p uca nie by y w stanie
usun powietrza. Aby si nie udusi nasz Skazaniec zwalnia
nieco napi cie ramion, wspiera si na przebitych stopach
i unosi si nieco w gór dla z apania oddechu. Ale znowu ból
mi ni i ko ci wspartych na gwo dziu by tak straszny, e
zwalnia mi nie nóg i zawisa na r kach. Ta zmiana nast powa a co kilka minut. Wyczerpany poprzednimi torturami,
a zw aszcza biczowaniem, Jezus nie móg zbyt d ugo ponawia
tych wysi ków. Wkrótce nast pi a mier przez uduszenie. Jeden z biografów Chrystusa tak opisuje te ostatnie momenty na
krzy u: Twarz Jezusa nabiera a barwy czerwonej, niemal fioletowej. Pot wytrysn wszystkimi porami i sp ywa strumieniami,
mieszaj c si z krwi . Wreszcie ca e cia o okry o si mierteln
blado ci . Rysy twarzy kurczy y si i zaostrza y. Wzrok znieruchomia . Ca ym cia em wstrz sn dreszcz. G owa pochyli a si
na piersi. Jeszcze jedno westchnienie – i kielich cierpienia wychylony zosta do ostatniej kropli. „Wykona o si ” (B. Goebel).
W rozwa aniu V tajemnicy Ró ca wi tego stajemy
wraz z Maryj , Matk Bolesn , pod krzy em Zbawiciela.
Wraz z Ni spogl damy bezsilnie na krwawi ce rany Jezusa,
na Jego przed miertelne skurcze i dreszcze, na spieczone
i siniej ce usta, na gasn ce oczy. Milczymy. Milczymy tak jak
Ona, niewypowiadaj ca adnego s owa pocieszenia dla cierpi cego Syna, bo wobec najbole niejszych cierpie milkn
usta, brak jest s ów, nie ma si nic do powiedzenia. Ale to
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wobec Niej Liturgia wypowiada s owa: ogos awione boleci Naj wi tszej Dziewicy, które wys
y Jej bez mierci
palm m cze stwa pod krzy em Pana. To ze wzgl du na
ki prze ywane pod krzy em wielcy mistycy nazywaj
ch tnie Maryj „wspó odkupicielk ”. Wraz z Matk Bolesn
yszymy s owa Zbawiciela, dochodz ce do nas z krzy a poród przed miertnych rz
. Ewangeli ci zanotowali, e
w czasie konania na krzy u Jezus wyrzek siedem zbawiennych s ów: 1) Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz , co czyni
k 23, 34); 2). Eli, Eli, lema sabachthani… Bo e mój, Bo e
mój, czemu Mnie opu ci (Mt 27, 46); 3) Zaprawd , powiadam ci: dzi ze Mn b dziesz w raju ( k 23, 43); 4) Niewiasto, oto syn Twój… Synu, oto Matka twoja (J 19, 27-27); 5)
Pragn (J 19, 28); 6) Wykona o si (J 19, 30); 7) Ojcze, w Twoje r ce powierzam ducha mojego ( k 23, 47).
Ka de z powy szych s ów wypowiedzianych z wysoko ci
krzy a stanowi swoisty testament Zbawiciela. Ka de z nich
mo e stanowi program rekolekcyjnych rozwa . Dzi wraz
z bolej
Matk Zbawiciela zatrzymamy si nad s owami:
Kiedy wi c Jezus ujrza Matk i stoj cego obok Niej ucznia,
którego mi owa , rzek do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Nast pnie rzek do ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19, 26-27). Tradycja chrze cija ska upatruje w tych s owach nie tylko powierzenie Janowi ziemskiego losu Maryi, ale widz c w osobie
Jana przedstawiciela ca ej ludzko ci, twierdzi, e przez nie
Naj wi tsza Maryja Panna sta a si Matk wszystkich ludzi.
Z tym, e testamentalnych s ów Jezusa z krzy a nie nale y
rozumie jako zapocz tkowanie duchowego macierzy stwa
Maryi wzgl dem ludzko ci, lecz jako moment og oszenia tego
macierzy stwa. Bowiem wszyscy chrze cijanie staj c si
przez chrzest „adoptowanymi” bra mi Jezusa, ju przez ten
sam sakrament staj si synami Matki Jezusowej. Ojciec w.
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Jan Pawe II jeszcze g biej t umaczy fakt macierzy stwa Maryi w odniesieniu do rzeczywisto ci Ko cio a stwierdzaj c, e
je eli Chrystus jest G ow Ko cio a (por. Kol 1, 18), to z Maryi
rodzi si nie tylko G owa, ale ca e Chrystusowe Cia o Mistyczne, którym jest Ko ció (encyklika „Redemptoris Mater”).
Zauwa : Mo na wi c powiedzie , e: Jezus polecaj c swemu
uczniowi Maryj jako Matk ustanowi kult maryjny. Na Kalwarii wzi pocz tek ruch pobo no ci maryjnej. U stóp krzy a ma
pocz tek to szczególne zawierzenie cz owieka Bogarodzicy, które w ci gu wieków na ró ne sposoby bywa o podejmowane
i wyra ane (Jan Pawe II, kazanie w Kalwarii Zebrzydowskiej).
IV cz
– Tajemnice chwalebne – uka e si w kolejnym
„Biuletynie” (nr 28, kwiecie – maj – czerwiec).

WIZJE MEDALIKA

(cd.)

opr. ks. prof. Waldemar Rakocy

Przyjdzie czas [...], e b dzie si s dzi , e wszystko jest
stracone, ale ja b
z wami. Miejcie ufno ! Poznacie moje
nawiedzenie [...]. (s owa Naj w. Maryi Panny do s. Katarzyny
– z 19 lipca 1830 r.).
NOTATKA – NEKROLOG (11/29)
(autorstwa s. Marie-Anne-Françoise de Geoffre)
Wida z tego jasno, e s. Labouré zobowi za a do milczenia zarówno siebie, jak i swego Dyrektora, który akurat w tym
wzgl dzie w pe ni zgadza si ze sw penitentk . Pomimo
znaków potwierdzaj cych s owa s. Katarzyny, mimo wszystko
podchodzi do nich z nieufno ci [s to jego w asne s owa],
27

stwarzaj c wra enie, e do tego co mówi a, nie przywi zuje
wi kszej wagi – jakby owe wizje by y wynikiem wybuja ej wyobra ni m odej osoby. Zaleca jej, aby podobnie je ocenia a
i uwa a wszystko za ma o godne uwagi. Z drugiej strony,
w g bi serca czu co innego. Szybkie spe nienie si zapowiedzi
o charakterze politycznym wywar o na nim spore wra enie
i kaza o mu wierzy w kolejne zjawienie si wi tej Dziewicy.
W biuletynie opisuj cym objawienie Cudownego Medalika,
wydawanym przez ks. Aladela, wizja zosta a opisana w ten
sam sposób, jak podczas przes uchania ze strony w adz kocielnych, sk d zreszt zaczerpn li my informacje na ten temat. Jedyna istotna ró nica dotyczy tego, e Aladel stwierdza
tam, e dwie pierwsze wizje dzieli odst p czasu od pi ciu do
sze ciu miesi cy. Stanowi to nie cis
, któr wyja nia dokument z owego przes uchania, podczas którego ks. Aladel zezna , e wizja powtórzy a si wiele razy w przeci gu dwudziestu miesi cy [prawdopodobnie s. de Geoffre chodzi o to, e

w okresie nieca ych dwóch lat trudno by o mu umiejscowi je doadnie w czasie]. Ich miejscem by a kaplica: podczas modlitwy,

ale równie w trakcie Mszy w. Wiemy jednak, e siostra Katarzyna mówi a jedynie o trzech wizjach z powodu upomnie ze
strony swego spowiednika, który nie dawa temu wiary i okazywa ma e zainteresowanie spraw [czy by wizji by o wi cej?

Wydaje si raczej, e Aladel kolejne relacjonowanie tego samego
zdarzenia przez s. Katarzyn móg wzi po up ywie kilku lat – jego
zeznanie pochodzi z 1836 roku – za oddzielne wizje i w ten sposób
w jego g owie powsta obraz wielu wizji]. Wed ug zapisków wi-

zjonerki, z onych w kolejnych latach na r ce ks. Dyrektora,
e pierwsze trzy wizje Medalika [uogólnienie – pierwsza wizja nie
dotyczy a Medalika] mia y miejsce w trakcie seminarium. Jest to
zreszt w zgodzie z zeznaniami ks. Aladela, e wszystko odbyo si w kaplicy, czy to podczas modlitwy, czy w trakcie Mszy
w. Po zako czeniu seminarium s. Katarzyna zamieszka a
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w jednym z domów Zgromadzenia [w Reuilly – na przedmieciach Pary a] i wtedy owe wizje nie mog yby mie miejsca
w kaplicy przy Rue du Bac.
Objawienie Medalika, do czego przyst pujemy, mocno naznaczy o dusz i serce s. Katarzyny. Na pro
swego Dyrektora opisuje to zdarzenie trzykrotnie w d ugich odst pach czasu
– pi tna cie lat po pierwszym li cie, nast pnie dwadzie cia lat
pó niej [ta ostatnia próba spisania objawienia mia a ju miejsce po

mierci Aladela i tym samym nie na jego pro . W obliczu zbli aj cej si mierci s. Katarzyna opisuje tam wizj z globem, czego Aladel
nie przyjmowa do wiadomo ci]. Pomimo up ywu tylu lat opowiada
wszystko z t sam dok adno ci – ró nice dotycz spraw drugorz dnych, co sk ania do wniosku, e pisa a z pami ci, a nie pos uguc si kopi wcze niejszego listu. Pierwsza relacja zawiera wi cej
szczegó ów ni dwie kolejne. Je eli nawet niektóre fakty odbiegaj
od tego, co zanotowa Aladel, nie powinni my przywi zywa do tego wagi, gdy mo na je ze sob uzgodni , opieraj c si na wyjanieniach s. Katarzyny poczynionych w ostatnim roku jej ycia [nie
wiadomo do jakich wyja nie odwo uje si s. de Geoffre. Z jej relacji
wynika, e nie umia a pogodzi rozbie no ci w relacjach wizjonerki
i spowiednika. Nie zgadzali si oni w najwa niejszej kwestii, tj. wizji
z globem. Rozbie no jest faktem i nie trzeba jej tuszowa ].

NOTATKA – NEKROLOG (12/30)
(autorstwa s. Marie-Anne-Françoise de Geoffre)
Drugie zjawienie si Maryi mia o miejsce 27 listopada
tego samego 1830 roku. Oto jej w asna relacja, z której usuni to jednak liczne b dy stylistyczne i ortograficzne [nie jest

to s owo w s owo relacja s. Katarzyny – s. de Geoffre j wyg adza
i czasami nieznacznie interpretuje].

W sobot 27 listopada, w przeddzie pierwszej niedzieli
adwentu, o pi tej trzydzie ci popo udniu podczas medytacji,
w g bokiej ciszy, us ysza am szelest od strony galerii [chodzi
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o boczny chór] jakby jedwabnej sukni. Spojrzawszy w tamt
stron , dostrzeg am Naj wi tsz Pann obok obrazu w. Józefa. By a redniego wzrostu, a jej oblicze tak pi kne, e
przekracza o moje mo liwo ci opisanie owego pi kna. By a
w pozycji stoj cej, ubrana w sukni w kolorze bieli jutrzenki.
Suknia przypomina a t , jak nosz dziewice [niezam ne
niewiasty]: zapi ta pod szyj i z d ugimi r kawami. Na g owie
mia a bia y welon, który z obu stron opada jej do stóp [b kitny p aszcz to dodatek ks. Aladela].
osy by y spi te czym ,
co przypomina o przepask ozdobion koronk szerok na
trzy centymetry. Twarz by a dobrze widoczna, a jej stopy
spoczywa y na globie [kuli], a dok adniej na jego po owie.
onie znajdowa y si na wysoko ci przepasania bioder, we
wdzi cznym u eniu, i trzyma y inny glob wyobra aj cy kuziemsk [s. de Geoffre mówi o dwóch globach („globe”), co

wprowadza niejasno (dwie kule ziemskie?). Siostra Katarzyna
pierwsz kul nazywa „boule”, drug – „glob”, daj c wyra nie do
zrozumienia, e kula pod stopami nie by a globem ziemskim.
Ziemia z w em pod stopami Maryi pojawi a si pó niej, kiedy
nie by ju widoczny glob w d oniach. Niezrozumienie tego faktu
budzi o od pocz tku w tpliwo ci i prowadzi o do b dnej interpretacji wizji: dwie kule ziemskie? St d najprawdopodobniej
ks. Aladel przemilcza glob w d oniach Maryi]. Wzrok mia a skie-

rowany ku niebu, a jej oblicze by o niezwykle pi kne…
W pewnym momencie na jej palcach pojawi y si pier cienie ze szlachetnymi i bardzo pi knymi kamieniami. Promienie
wiat a, które z nich wychodzi y, rozchodzi y si na wszystkie
strony. Jej posta by a do tego stopnia roz wietlona, e nie
mo na by o wi cej dostrzec ani jej stóp, ani sukni [a w pewnym momencie równie trzymanego w d oniach globu]. Drogocenne kamienie by y wi ksze lub mniejsze i odpowiednio
promienie, które z nich wychodzi y, by y mniej lub bardziej
intensywne. Nie umia abym opowiedzie tego, co wówczas
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czu am, ani tego, co w tak krótkiej chwili pozna am. Kiedy
kontemplowa am jej posta , Naj wi tsza Panna opu ci a
wzrok, kieruj c go w moj stron . Wtedy w g bi serca us ysza am g os, który mi mówi : «Kula ziemska, któr widzisz
[chodzi o t w d oniach], przedstawia ca y wiat, a szczególnie
Francj … i ka dego cz owieka z osobna». Nie umiem wyrazi
niezwyk ego pi kna i blasku, jakie wówczas dostrzeg am.
Naj wi tsza Panna dorzuci a: «Oto symbol ask, jakie sp ywana ludzi, którzy mnie o nie prosz ». W tym momencie pozwoli a mi odczu , jak s odk rzecz jest prosi j o owe aski
i jak jest ona szczodra wzgl dem tych, którzy j prosz . Ilu
ask udziela ona tym, którzy j o to prosz ! W tamtej chwili
jakbym jednocze nie by a w sobie i poza sob … nie umiem
tego wyrazi … radowa am si chwil !
Wtedy wizja przybra a kszta t owalnego obrazu, a w górnej
cz ci mo na by o przeczyta napis zapisany z otymi literami:
«O Maryjo bez grzechu pocz ta, módl si za nami, którzy si
do Ciebie uciekamy» [wówczas nie by ju widoczny glob w d o-

niach – znik w promieniach intensywnego wiat a; kula ziemska
z w em pojawi a si pod stopami Maryi]. Nast pnie us ysza am

os, który mi mówi : «Spraw, spraw, aby wybito medalik weug tego wzoru! Osoby, które b
go nosi y, zaznaj zmi owania [ze strony Boga] i otrzymaj liczne aski – zw aszcza ci,
którzy b
go nosili na szyi. aski b
udzielone obficie tym,
którzy b
o nie prosili z ufno ci ». Nagle obraz si odwróci
i ujrza am jego rewers – taki, jaki ju wcze niej opisa am
[Ostatnia cz
zdania to uwaga s. de Geoffre].
Kilka uwag zapisanych r
s. Katarzyny dope nia powy szy opis. Wizjonerka relacjonuje, e z niektórych drogocennych kamieni nie wychodzi y w ogóle promienie wiat a.
Kiedy dziwi a si temu, us ysza a g os, e drogocenne kamienie pozostaj ce w cieniu symbolizuj aski, o które ludzie zapominaj prosi Maryj . Ponadto us ysza a s owa:
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Moje dziecko, ta kula ziemska przedstawia ca y wiat,
szczególnie Francj i ka dego cz owieka z osobna nale y
umie ci w formie legendy u do u figury Maryi [Relacja s. Ka-

tarzyny zawiera jeszcze informacj o tym, e jaki czas pó niej
zastanawia a si , czy podobnie jak na awersie, na rewersie powinien si równie znale jaki napis. Wewn trzny g os powiedzia
jej pewnego dnia, e «Litera M i dwa serca wystarcz »].

O Maryjo bez grzechu pocz ta,
módl si za nami, którzy si do Ciebie uciekamy!

MI DZYNARODOWY DZIE CHORYCH
11. lutego NMP z Lourdes
W dniach od 11 lutego do
16 lipca 1858 r. w grocie Massabielle w Lourdes Matka Boska osiemna cie razy ukaza a
si 13-letniej Bernadecie Soubirous. Szesnaste z kolei, szczególne i najwa niejsze objawienie, mia o miejsce w Wielki
Czwartek 25 marca 1858 roku.
Wtedy w nie „Pi kna Pani”
zapytana jak si nazywa, powiedzia a: „Oue soy era Immaculada Councepciou” – Jestem Niepokalane Pocz cie.
Dzi Lourdes to najcz ciej
odwiedzane Sanktuarium Maryjne w Europie. Do Matki Bo ej
jako „Uzdrowicielki chorych”, przybywaj chorzy z ca ego wiata wierz c, e w nie tu doznaj uzdrowienia. Pielgrzymi pij
wod z cudownego róde ka i zabieraj j do swoich domów.
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POSTACIE NASZYCH APOSTO ÓW
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
JASTRZ BIE-SZEROKA: HELENA I LEON BIA ECCY
W Jastrz biu-Szerokiej mieszkaj pp. Helena i Leon Bia eccy, byli nauczyciele, zas eni i doceniani nie tylko jako aktywnie dzia aj cy mieszka cy tej pi knej miejscowo ci, ale
tak e zas eni dla Apostolatu Maryjnego. S autorami sporej
ilo ci ksi ek dotycz cych dziejów rodzinnej ziemi, o czym ju
nasz „Biuletyn” donosi . Ziemia ta wyda a wielu nieprzeci tnych ludzi, do grona których zalicza si równie nasz ukochany kap an p. ks. prof. Teofil Herrmann CM. W Szerokiej nadal
mieszka jego najbli sza rodzina.
Redakcja „Biuletynu” jest w sta ym kontakcie z pp. Helen
i Leonem Bia eckimi. Chcemy zamie ci tu zaledwie kilka
fragmentów z listów pisanych przez p. Helen , pe nych istotnych wiadomo ci o Szerokiej, ale tak e uroczych i ciep ych
dygresji o ich pracowitym i pi knym yciu.
Sk oni a nas do napisania tych krótkich notatek przes ana
przez pp. Bia eckich wiadomo z ostatniej chwili: W niedziel
5 lutego wi tujemy w ko ciele i w Dworku pod Lipami (dawne Muzeum Dzwonków) 103 urodziny pana Antoniego Lacha.
Pan Antoni Lach to niew tpliwie jedna z najbarwniejszych postaci szerockich, m rodzonej siostry ks. prof. Herrmanna.
Przekroczywszy setny rok ycia zadziwia inteligencj , wspaniapami ci i humorem. Nie u ywa adnych leków – poinformowa a nas jego córka Irena. Plurimos annos – panie Antoni!
Ostatnio p. Leon, przy znacz cym wspó udziale ma onki,
napisa ksi
o kap anach urodzonych w Szerokiej i o proboszczach spoczywaj cych na miejscowym cmentarzu. P. Helena tak pisa a na ten temat: Jest z tym sporo pracy, bo i ksi y jest sporo – 26. Wydawc b dzie urz d parafialny (…). Je33

ste my oboje w to zaanga owani, bo Leon ze wzgl du na swój
aby wzrok wszystkie prace na komputerze zleca mnie. Czekamy z ut sknieniem na koniec tej d ugiej zimy, bo ró ne dolegliwo ci si pot guj i przypominaj nam nasze lata dalekie
od m odo ci i co jaki czas kto ze znajomych opuszcza nasze
szeregi, by przenie si na ten lepszy wiat, przed którym
jednak ka dy si broni.
Gdy ksi ka si ukaza a w druku, by a kupowana jak wiee bu eczki i teraz czekamy na trzeci dodruk. O ks. Herrmannie
pisa Leon g ównie na podstawie Ksi gi Pami tkowej Apostolatu Maryjnego. Nasze zdrowie zale y od pogody, ale coraz
trudniej nam doj do ko cio a. Id c trzymamy si pod r
i nie u ywamy jeszcze laski, cho Leon o niej nieraz wspomina.
Leon jeszcze prowadzi kronik „naszego Apostolatu” i przygotowuje program na spotkania, których ju jednak nie prowadzi. Ma k opoty ze s uchem. Z naszymi dzie mi i wnukami cz nas serdeczne relacje i to nas podtrzymuje na duchu. (…)
Co nas tak absorbuje, e nie mamy czasu? W tym roku napisali my dwie ksi ki dla wspó szeroczan. Pierwsz o ksi ach szeroczanach a drug o szerockich pannach klasztornych.
Musia y zatem by wywiady, kontakty z klasztorami, odwiedziny na cmentarzach, gdzie nasze poszczególne Siostry spoczywaj , no i samo pisanie i opracowanie komputerowe te
zaj o sporo czasu. Do tego prowadzili my korespondencj
w zwi zku z naszym zabytkowym dzwonem szerockim, zabranym przez Niemców w 1942 roku. Ocala i obecnie znajduje si
w kaplicy w pewnej miejscowo ci w Wirtembergii. Staramy si
o jego zwrot od 2006 roku (…) Cz sto mamy odwiedziny ludzi
interesuj cych si naszymi sprawami. Wysz a te za naszym
staraniem ksi ka w j. polskim o parafiach wiejskich Archiprezbiteratu ory, napisana 100 lat temu w j. niemieckim. Przeumaczy j mój brat. Ksi ka liczy 400 stron i jest nieocenionym informatorem o wioskach naszego rejonu.
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Lipa Wolno ci w Szerokiej
W Szerokiej ro nie wspania a lipa: Drzewo Wolno ci.
W jednym z listów p. Heleny czytamy: Zosta o zasadzone
w 1922 r. u zbiegu cie ek do naszego ko cio a, aby upami tni przy czenie Górnego
ska do Macierzy. Leon postara si o umieszczenie tablicy pami tkowej na nim.
Lipa zg oszona zosta a przez Aleksandra ukowskiego do
konkursu „Drzewo Roku”. Pisa o tej lipie w ksi ce pt. „S awne drzewa województwa skiego”, wyd. 2006. Rozdzia o tym
drzewie powsta dzi ki yczliwo ci pa stwa Bia eckich z Szerokiej. Pan ukowski pisze: Zg aszaj c to drzewo chcia em je
jego zacn histori . Niewiele jest na
wypromowa , przybli
sku tzw. Drzew Wolno ci, które mog yby równa si z szerock lip pod wzgl dem patriotycznego adunku, który to
drzewo na przestrzeni dziejów przechowa o.
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W konkursie Klubu Gaja na Drzewo Roku, w ród fina owych 16 drzew wybranych przez jury Klubu, znalaz a si Lipa
Wolno ci z Szerokiej. Obok drzewa zakopano butelk z list
nazwisk 31 powsta ców
skich z Szerokiej oraz wa nych
osobisto ci z tamtych czasów.
WYKAZ KSI EK Heleny i Leona Bia eckich wydanych
w latach 2001-2011:
– Helena Bia ecka: Zarys dziejów Boryni i Skrzeczkowic;
W naszej krainie: opowiadania i ba nie; Gdy stare splata si
z nowym; Opowie ci o dawnych panach; Górno ska, wiejska saga rodzinna; Podró dyli ansem i inne obrazki z przesz ci; Szeroczanki z lat dalekich; Ma a ojczyzna w ba niach
i opowie ciach.
– Helena i Leon Bia eccy: Tragiczne prze ycia Górno zaków; Ty kap anem na wieki: ksi a szeroczanie; Szerockie
panny klasztorne.
– Leon Bia ecki: Szkic monograficzny Szerokiej; W obronie
godno ci i praw cz owieka.

DOPISEK REDAKCJI:
W 2010 r. w maju pp. Bia eccy otrzymali odznak Ministra
Kultury Zas ony dla Kultury Polskiej, a w pa dzierniku tego samego roku Rada Miasta przyzna a im odznak Zas uony dla miasta Jastrz bie-Zdrój. Wszystkie publikacje, z wytkiem monografii Szerokiej, mo na znale w
skiej Bibliotece Cyfrowej.
Opracowa a Ewa Pruska-Zajdel
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SPRAWOZDANIA
Z YCIA WSPÓLNOT
JUBILEUSZE
Drodzy Czytelnicy, Drodzy Autorzy tekstów!
Do bie cego numeru nap yn o bardzo du o materia ów.
Nasz „Biuletyn” z trudem mo e je tym razem pomie ci . Nie
chcemy magazynowa nades anych wiadomo ci i odk ada ich
wydanie, aby nie traci y swej wie ci. Korzystaj c z praw
przys uguj cych wydawnictwu, po lekkim poddaniu ich obróbce i zaopatrzeniu komentarzem, postaramy si zmie ci je
w bie cym numerze. Obj to ci „Biuletynu” nie mo emy
zwi kszy ze wzgl du na utrzymanie sta ej ceny za egzemplarz.

DIECEZJA KOSZALI SKO-KO OBRZESKA
Po wieloletnim okresie milczenia otrzymali my relacj
z PI Y, nades an przez przewodnicz
Mari Krystyn
Adamsk , która wytrwale zabiega o istnienie swej grupy, zaonej przez ks. Teofila Herrmanna, której opiekunem jest
ks. Tomasz K dzierski. Wysy aj c na Bo e Narodzenie yczenia wi teczne i noworoczne stara si utrzyma ywy kontakt
nie tylko z Dyrekcj AMM, ale tak e z bratnimi wspólnotami
w Szczecinku, Z otowie i w Jastrowiu. Grupa nie zapomina
o swoich by ych opiekunach duchowych i kap anach, takich
jak ks. Grzegorz Marciszewicz i ks. pra at Rafa Zi ciak. Pami ta tak e o cz onkach wspieraj cych modlitewnie Apostolat Maryjny, zamieszkuj cych poza Pi . Ze swej strony prze-
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wodnicz ca dzi kuje za otrzymane yczenia, b
ce przejawem serdecznej wi zi braterskiej i apostolskiej.
S. Adamska, opisuj c wydarzenia, maj ce miejsce w grupie i jej dzia alno , z bardziej znacz cych wymienia: 1. Uroczy cie obchodzon w dniu 8. grudnia Godzin aski dla
wiata. Podczas bogatego i szczegó owo dopracowanego
programu modlono si w kaplicy p/w w. Maksymiliana Marii Kolbe. Uzyskany na koniec odpust ofiarowano za dusze
w czy cu cierpi ce. 2. Dnia 1 stycznia 2012 r., w uroczysto
wi tej Bo ej Rodzicielki, odby a si adoracja Dzieci tka Jezus w óbku ze wi
Bo Rodzicielk Maryj . Pierwsza
cz
adoracji przeznaczona by a dla dzieci, druga dla doroych. Adoracja o niezwykle g bokich rozwa aniach i modlitwach przebieg a przy piewie kol d. Uzyskany odpust ofiarowano za dusze w czy cu cierpi ce. Na ca y 2012 rok przez
ce Niepokalanej Apostolat Maryjny z Pi y sk ada wszystkim
yczenia wszelkich ask Bo ych.

DIECEZJA RADOMSKA – SPRAWOZDANIA ZA ROK 2011
Na podstawie internetowych notatek moderator diec. Zofii Miernik

Gadka, parafia pw. w. Piotra i Paw a. W 14-tym roku
dzia alno ci sk ad osobowy grupy zmniejszy si do 16 osób,
gdy 9 aposto ek zmar o. Zadania do realizacji wyp ywa y
z przebiegu wydarze parafialnych w roku liturgicznym oraz
z zobowi za apostolskich. Utrzyma a si tradycja comiesi cznej Mszy w. ka dego 27-go dnia miesi ca oraz spotkanie formacyjne, które z braku sali odbywa si w zakrystii.
W ci gu roku w miar mo liwo ci grupa wspomaga potrzebucych oraz dzie a misyjne Ko cio a, tak e Apostolat. ci le
zespolony z rytmem ycia parafii Apostolat Maryjny uczestniczy we wszystkich uroczysto ciach i intencjach modlitewnych
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inicjowanych przez parafi i przez Apostolat (np. nieustaj ca
modlitwa ró cowa w intencji Ojczyzny w maju i w pa dzierniku). Pami taj c o rocznicy mierci wspó pracuj cego z grup
by ego proboszcza, p. ks. Kazimierza Kapusty, zamówiono
w dniu 27 XII Msz w. w jego intencji. W czerwcu grupa
uczestniczy a w Radomiu w Dniu Dzi kczynienia za beatyfikacj Jana Paw a II, w lipcu delegaci wzi li udzia w jubileuszu
20-lecia AM w parafii Niepokalanego Pocz cia NMP w Skar ysku-Kamiennej. Jak co roku uczestniczyli my w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce AM na Jasn Gór . Wyjazdy do Radomia i na Jasn Gór zorganizowa a moderator diecezjalna. W dalszej cz ci sprawozdania nast puje ocena pracy przewodnicz cej.
Pionki, parafia pw. w. Barbary. Up yn 16-ty rok dzia alno ci AM w naszej parafii, dzi ki akceptacji, wytrwa ci
i zaanga owaniu ks. kan. prob. Stanis awa Bujnowskiego oraz
Rady AM pod przewodnictwem Marii I. P achty. Rad tworz :
Cecylia Górska, Anna M kosa, Irena Frycz, Teresa Marzec.
Z racji podesz ego wieku aposto ek (ok. 75 lat) g ównie skupiamy si na modlitwie, ubogaceniu duchowym w czasie
trwania roku liturgicznego i dzia alno ci charytatywnej. W roku
2011 zrealizowa my nast puj ce zadania: pe ne uczestnictwo
w comiesi cznych Mszach w. AM i spotkaniach formacyjnych,
udzia w uroczysto ciach ko cielnych i nabo stwach (adoracje, nowenny, ró aniec, praca w sto ówce Caritas, kwestowanie na rzecz Caritas, czynne uczestniczenie w yciu parafii,
czanie si w dzia alno innych ruchów wieckich dzia acych w parafii, takich jak Apostolstwo Matki Bo ej Patronki
Dobrej mierci, Odnowa w Duchu wi tym, Towarzystwo Biblijne, Ko a ywego Ró ca), udzia w rekolekcjach charyzmatycznych prowadzonych przez ks. Wadahela i Bashabor ;
ca odobowa modlitwa ró cowa AM w intencji Ojczyzny
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w maju i pa dzierniku. Zorganizowa my pierwsz niedziel
maryjn – 30.10.2011 r. Rozda my 250 medalików wraz
z folderami; rozprowadzi my 25 modlitewników „Ró aniec
biblijny” i ok. 50 breloczków z Niepokalan . W grudniu odby o si spotkanie op atkowe z dzia em ks. Stanis awa, które
up yn o w ciep ej, rodzinnej atmosferze.
Materia przygotowany przez przew. M. P acht
Parafia NP NMP w Skar ysku-Kamiennej. Cz onkowie AMM

pracowali zgodnie z przyj tymi zasadami i wskazówkami
podanymi przez Rad Krajow w „Biuletynie nr 23”. Comiesi cznym spotkaniom formacyjnym i Mszy w. w intencji
Apostolatu Maryjnego przewodniczy opiekun O. Artur Che stowski. W styczniu, podczas spotkania op atkowego, O. Artur przygotowa nam niespodziank : degustacj wina z Kany
Galilejskiej. Spotkanie zako czy o si
piewaniem kol d.
Wydarzenia i zadania apostolskie zwi zane by y z yciem
Ko cio a i parafii. Nale y do nich: udzia w charyzmatycznych Mszach w. celebrowanych przez O. Józefa Witko OFM
– egzorcyst z Krakowa. Od chwili beatyfikacji Ojca wi tego Jana Paw a II ap. maryjni odmawiali codziennie tajemnice
wiat a, jako modlitw dzi kczynn , a zobowi zanie to,
zgodnie z yczeniem prob. O. Marka Zienkiewicza, wpisali do
„Parafialnej Ksi gi Ró
cowej”. W okresie Wielkiego Postu
AM uczestniczy w nabo stwach i rekolekcjach. W Dniu
Zwiastowania Pa skiego podj li my kontynuacj Duchowej
Adopcji Dziecka Pocz tego, trwaj cej od 2000 r. W Niedziel
Mi osierdzia Bo ego, po beatyfikacji Jana Paw a II, obejrzelimy okoliczno ciowy spektakl przygotowany przez teatr parafialny. W lipcu prze yli my Jubileusz 20-lecia wraz z Dyrektorem Krajowym AMM – ks. Tadeuszem Lubelskim CM, opiekunem diecezjalnym O. Jerzym Niewczasem OCist. i moderator
diecezjaln . Nast pnego dnia ks. Dyrektor poprowadzi nie40

dziel maryjn . W czasie jubileuszu do stowarzyszenia
wst pi y: Maria Domagalska, Zofia Brzozowska, Zofia Kowalik, Helena Kosierkiewicz, Halina Millak, Genowefa Ba ba,
Danuta Wzorek, Krystyna Suwara.
W lipcu 2011 r. podj li my modlitw o beatyfikacj S . Boego ks. kard. Stefana Wyszy skiego; uczestniczyli my w uroczysto ci przyj cia przez parafi relikwii w. Maksymiliana
Marii Kolbego, które umieszczono w relikwiarzu – darze AM;
wzi li my udzia w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AMM na Jasn
Gór . Kolejne wa ne wydarzenia w parafii to wspomnienie
stygmatów w. Franciszka, Transitus, wizytacja kanoniczna
ks. bpa Ordynariusza Henryka Tomasika. Wspólnoty parafialne prezentowa y ks. Biskupowi aposto ki: Maria Stacho
(Apostolat Maryjny), Wies awa Go bek (chór), Wies awa
Chyb (Apostolat Margaretka). Modlitw i darami na Dzie o
Nowego Tysi clecia uczcili my XI Dzie Papieski. Czynnie
uczestniczyli my w nawiedzeniu parafii przez kopi Cudownego Obrazu Matki Bo ej z Guadalupe. Ponadto Apostolat
Maryjny bra udzia w Procesji Zawierzenia i obchodach wi ta Patronki Skar yska-Kamiennej – Matki Bo ej Mi osierdzia.
Zebrali my 252 podpisy obro ców Krzy a (apel tygodnika
Niedziela). Z okazji 181. rocznicy objawie
w. Katarzynie
Labouré uczestniczyli my w Nowennie do Matki Bo ej Cudownego Medalika, w uroczystej Eucharystii, w rekolekcjach,
roratach, we Mszy w. odpustowej ku czci Niepokalanego
Pocz cia NMP – Patronki parafii (8 XII), w musicalu i zwiedzeniu wystawy po wi conych w. Maksymilianowi Marii
Kolbemu. Apostolat w czy si w przygotowanie Wieczerzy
Wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych oraz w adorowanie Jezusa w óbku. Kontynuujemy odwiedziny chorych
i samotnych, wspomagamy dzie a charytatywne Ko cio a,
staramy si o gorliwe wype nianie na onych i dobrowolnie
przyj tych obowi zków. Wies awa Chyb wyg asza prelekcje
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o Cudownym Medaliku w swojej i s siedniej parafii w Skar ysku Ko cielnym, zamieszcza artyku y o tematyce maryjnej
i z ycia parafii w biuletynie „Ostra Brama nad Kamienn ”,
utrzymuje sta y kontakt z moderator diecezjaln . Ap. Izabela
Sadza rejestruje wydarzenia z pracy AM w „Ksi dze Pami tkowej”. Przewodnicz ca Maria Stacho wspó pracuje z duszpasterzami, z moderator diecezjaln , troszczy si o regularno
spotka , o przebieg jubileuszy, zach ca do ofiarno ci w dziaaniach charytatywnych, rozprowadza materia y nades ane
z WITKM i Centrali AM. Zmar w roku 2011 ap. maryjn Halimiejkowsk , polecamy Mi osierdziu Bo emu.
Tekst sprawozdania: W. Chyb
Parafia w. Trójcy w Skar ysku Ko cielnym. Dnia 3 grudnia min o 16 lat od powstania AM w naszej parafii. Liczba
cz onki zmniejszy a si o po ow – od tego czasu z 14-tu
zmar o siedem aposto ek. Sumiennie wykonujemy wszystkie
obowi zki statutowe, zalecane przez 10 rad dla Apostolatu
Maryjnego, a tak e obowi zkowe w Ko ciele i zalecane przez
naszych duszpasterzy. Zakupi my kwiaty do Grobu Pa skiego. W wiatowy Dzie Chorych zamówi my Msz w.
w intencji Sióstr Eucharystek pracuj cych w parafii. Jedna
z nich, s. Magdalena, s y nam co miesi c rozwa aniem Pisma wi tego Przed beatyfikacj S ugi Bo ego Jana Paw a II
bra my udzia w specjalnym programie wigilijnym, który
obejmowa Msz w., odmówienie Koronki do Bo ego Mi osierdzia, nabo stwo, ró aniec, czuwanie przy pomniku Ojca
wi tego, zapalenie zniczy, z enie kwiatów, piew pie ni
„Barka’’. W dzie beatyfikacji, 1 maja, na Mszy w. z
my
uroczyste lubowanie, zobowi zuj ce nas do codziennego
uczestnictwa w nabo stwach majowych i ca odobowej modlitwie za Ojczyzn w dn. 26 maja. Fakt ten uwieczni my
w „Ksi dze Pami tkowej”. Wzi
my te udzia w Diecezjal42

nym Dniu Dzi kczynienia za beatyfikacj , który odby si
w Radomiu, gdzie Msz w. sprawowa abp S. Nowak, a homili wyg osi abp M. Mokrzycki. Zespo y muzyczne da y koncert
pt. „Jezus yje’’. Na pocz tku lipca uczestniczy my w Jubileuszu 20-lecia AM w par. Niepokalanego Pocz cia NMP w Skarysku-Kamiennej, gdzie mia my mo no spotka Dyrektora
Krajowego ks. T. Lubelskiego CM. Zaopatrzy my si w ksi ki
i medaliki oraz sk ada my wiadectwa. W sierpniu AM by
wspó organizatorem II Parafialnego Festynu Rodzinnego pod
has em „Postaw na Rodzin ”, z którego dochód by przeznaczony na zakup ambonki, o tarza, na renowacj wiecznika,
na odnowienie zabytkowych grobów ksi y na cmentarzu
parafialnym. Wyje
my na pielgrzymki: Le niów – Jasna
Góra – Sanktuarium Krwi Chrystusa, Liche , Rzym. Od 14 do
30 grudnia uczestniczy my w rekolekcjach Odnowy w Duchu wi tym, które prowadzi ks. S awomir z Radomia.
W dniach 1-2 listopada kwestowa my na rzecz odnowy zabytkowego ko cio a parafialnego. Z
my na ten cel ofiar
pieni
od grupy. W czasie Peregrynacji Kopii Obrazu Matki
Bo ej z Guadalupe bra my udzia w codziennej adoracji
i podj
my Duchow Adopcj Dziecka Pocz tego. Dostarcza my do rodzin op atek wigilijny, wiece i kalendarze.
Ubra my óbek Pana Jezusa. Wspólne spotkanie op atkowe
zorganizowa my 27 grudnia. Poprzedzone by o Msz w.
w intencji zm. aposto ki Eleonory Wo niak. W ci gu minionego roku rozpowszechnia my modlitw kanonizacyjn w intencji b . Jana Paw a II i Litani do Niego z 49 wezwaniami,
a tak e pras katolick . Zamawia my Msze w. za kap anów i zmar e ap. maryjne. Opiekowa my si gablot AM,
a wszystkie wydarzenia rejestrowa my w kronice.
Ap. Joanna Sarzy ska
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ARCHIDIECEZJA GDA SKA
Pa dziernik 2011 r. w archidiecezji gda skiej. Miesi c pa dziernik dla Apostolatu Maryjnego w naszej diecezji sta si
czasem szczególnie po wi conym Niepokalanej. Ju 8 pa dziernika wszyscy cz onkowie AMM przybyli do parafii naszego
opiekuna duchowego, ks. Stanis awa ady, by szczególnie
prze ywa dzie skupienia pod przewodnictwem Dyrektora
Krajowego ks. Tadeusza Lubelskiego. Dla osób z odleg ych terenów i niepe nosprawnych zorganizowali my dowóz autokarem. Dzi ki temu by o nas wielu. Tradycyjnie zebrali my si
pod kapliczk Matki Bo ej, odmówili my cz stk ró ca w.
oraz poprosili my Ducha wi tego o ask dobrego prze ywania tego wyj tkowego dnia. Tematem konferencji, któr wyosi Dyrektor AMM ks. Tadeusz Lubelski, by a jedna z cnót
apostolskich – agodno . S owa konferencji pobudzi y s uchaczy do wymiany my li, dawania wiadectwa pracy nad sob ,
swoim charakterem, kszta towaniem cnot apostolskich. Chcemy pami ta , e agodno ci mo emy przyci gn innych do
Boga. Tego te uczy nas ks. Teofil Herrmann. Czas wspólnej
modlitwy i rozwa
zosta u wi cony koncelebrowan Msz
w., podczas której ks. Dyrektor przyj siedmiu nowych cz onków do naszej wspólnoty. Gospodarze – Apostolat z Pruszcza
Gda skiego, przyj li nas z niezwyk go cinno ci . Czuli my
wspólnotow wi . By to czas radosnego prze ywania i wewn trznego ubogacania si . Nast pnego dnia, mieli my okazj
do ponownego spotkania si w parafii w. Stanis awa Bpa
w Gda sku Wrzeszczu, gdzie odbywa a si niedziela maryjna
i 25-lecie za enia tam wspólnoty Apostolatu Maryjnego. Ju
od wieczornej mszy w. w sobot by y g oszone kazania przez
dyrektora ks. T. Lubelskiego i ks. St. ad , które przybli y
nam prawdy ewangeliczne zawarte w Cudownym Medaliku.
Oprócz tego aposto ki rozdawa y Cudowne Medaliki i foldery
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obrazuj ce histori objawienia na rue du Bac w Pary u. Dzi ki temu by a jeszcze okazja, by w indywidualnych rozmowach
przybli
parafianom dzia ania naszej wspólnoty. Ta uroczysta niedziela zosta a zako czona wspóln agap . By o radonie i gwarnie, gdy m odzi ksi a z brawur grali na akordeonach, nie zabrak o te piewu. Pod koniec pa dziernika
(23 X) w Gdyni-Witominie, w parafii w. Maksymiliana Marii Kolbego, równie odby a si niedziela maryjna. Tam te
tematem homilii by a historia objawie Matki Bo ej oraz cele
dzia
Apostolatu Maryjnego. Aposto ki z innych parafii powi ceniem pomaga y ks. dyrektorowi. Mamy nadziej , e ta
niedziela zaowocuje powstaniem nowej wspólnoty. Wszystko z Niepokalan !
Przygotowa a moderator diec. Maria Górska
25 lecie Apostolatu Maryjnego w Gda sku-Wrzeszczu.
W niedziel 9. pa dziernika 2011 roku, w ko ciele pw. w.
Stanis awa Bpa i M czennika w Gda sku-Wrzeszczu, Apostolat Maryjny prze ywa swoje 25-lecie po czone z niedziel
maryjn . Przygotowaniem do tej uroczysto ci by diecezjalny
dzie skupienia w Pruszczu 8 X 2011 r.
Uroczyst Msz w. o godz. 12.30 odprawia ks. prob. Zbigniew Cicho oraz ks. pra at Stanis aw ada, opiekun diecezjalny Apostolatu Maryjnego. Podczas wszystkich Mszy w.
homilie o historii objawie Cudownego Medalika g osi Dyrektor AMM ks. Tadeusz Lubelski, a po ka dej Mszy w. aposto ki maryjne rozdawa y Cudowne Medaliki, foldery i ró
ce. Bardzo dzi kujemy naszemu diecezjalnemu opiekunowi
duchowemu ks Stanis awowi adzie, moderator diecezjalnej
Marii Górskiej, wszystkim kap anom naszej parafii, za czynny udzia w tej uroczysto ci, a w szczególny sposób naszemu opiekunowi ks. Wojciechowi Kawczy skiemu oraz na45

szym parafianom uczestnicz cym w tym wi cie maryjnym.
Serdeczne „Bóg Zap ”.
Apostolat Maryjny przy parafii pw. w. Stanis awa Bpa
w Gda sku-Wrzeszczu zosta za ony w 1986 r. przez
ks. prof. Teofila Herrmanna, ówczesnego dyrektora Apostolatu Maryjnego. Zapisa o si wtedy do niego 40 osób. Nasze
spotkania rozpocz y si od 1989 r. Przez pocz tkowe pó roku spotkania prowadzi p. Stanis aw Mroczy ski z parafii Serca
Jezusowego we Wrzeszczu. Z jego inicjatywy w dniu 27. ka dego miesi ca zacz li my zamawia Msze w. we wszystkich
intencjach Apostolatu Maryjnego. W 1997 r. w spotkaniach
formacyjnych bra o udzia oko o 30 osób. Z czasem ilo
uczestników spotka z powodu chorób i wieku zmala a do
17 osób. Do ko ca 2011 zmar o 17 aposto ów. Przewodnicz cymi od 1990 r. by y kolejno Barbara Tomczak, od 2009 r. Zofia
Wy lic. Pierwszym opiekunem by ks. Arkadiusz Ziejka, nast pnie ks. Tomasz Makowski, ks. Andrzej Sciesi ski, a obecnie jest nim ks. Wojciech Kawczy ski. Co roku dn. 27. listopada uroczy cie obchodzimy rocznic objawienia Cudownego
Medalika w. Katarzynie Labouré, poprzedzon nowenn do
Niepokalanej Cudownego Medalika. Jest to okazja do rozdawania wiernym Cudownych Medalików. Od kilkunastu lat
w dniu 8 grudnia w „godzinie aski dla wiata” modlimy si
przed Naj wi tszym Sakramentem w intencjach polecanych
przez Ko ció . Aposto ki Maryjne nios pomoc rodzinom wielodzietnym z naszej parafii i z odleg ych okolic. Do najgorliwszych nale Feliksa Szostakiewicz i Maria Wierzbicka. We
wspólnocie organizujemy spotkania op atkowe, pami tamy
równie o imieninach, urodzinach i rocznicach wi ce naszych kap anów opiekunów i ksi dza proboszcza, ofiaruj c
w ich intencji Msze wi te.
Przewodnicz ca Zofia Wy lic
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DIECEZJA KIELECKA
Ks. bp Marian Florczyk modli si za wspólnoty Apostolatu Maryjnego Diecezji Kieleckiej obchodz ce w bie cym
roku jubileusz 15 lat pracy.
Dnia 14 stycznia w ko ciele pw. w. Wojciecha w Kielcach
zgromadzi o si na Eucharystii kilkuset reprezentantów Apostolatu z kilkudziesi ciu wspólnot parafialnych. Msz wi
z ks. bp. Florczykiem koncelebrowli ks. Jerzy Korona – diecezjalny opiekun Apostolatu Maryjnego i ks. Jan Tusie – proboszcz parafii w. Wojciecha w Kielcach. W homilii bp Florczyk wyja nia , na czym dzi ma polega s ba Apostolatu
Maryjnego w Ko ciele. Aposto nie mo e by oboj tny na z o
wiata. Ma strzec swojej wiary, rozwija j i piel gnowa poprzez modlitw , poprzez Eucharysti ma stawa si podobny
do Chrystusa – podkre la . – Je li cz owiek ma by aposto em
Jezusa, musi czerpa wzór z Maryi, na ladowa J , poniewa
Ona by a pierwsz aposto
Jezusa – mówi do zebranych.
Modl si o si y dla was. Chcia bym, aby Apostolat si rozwija , by mog y powstawa kolejne wspólnoty w nowych parafiach – powiedzia bp Florczyk, dzi kuj c wszystkim za zaanga owanie i s
Ko cio owi kieleckiemu. W tym roku Apostolat Maryjny b dzie wi towa jubileusz pi tnastu lat pracy
w diecezji kieleckiej. Otrzyma swój sztandar, który ju jest
przygotowywany. Aby usprawni dzia anie poszczególnych
wspólnot w parafiach, na wzór diecezji zielonogórskogorzowskiej, kielecki AM zostanie podzielony w diecezji na
pi okr gów, nad którymi czuwa b
mianowani z pomobp. Florczyka duszpasterze oraz moderatorzy okr gowi –
informuje moderator diecezjalny AM Halina Pilewska. W diecezji kieleckiej we wspólnocie Apostolatu Maryjnego anga uje si kilkaset osób w ró nych parafiach.
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POMOC DLA POTRZEBUJ CYCH. Od o miu lat Apostolat
Maryjny w parafii pw. w. Wincentego Pallottiego w Kielcach
organizuje w okresie przed wi tecznym pomoc ywno ciow
dla rodzin potrzebuj cych wsparcia. Cz onkowie wspólnoty
sami w wyznaczonych sklepach naszego osiedla zach caj , by
kupuj cy dzielili si zakupionymi artyku ami z potrzebuj cymi.
Nast pnego dnia, tj. w niedziel , prowadzimy za zgod
ks. proboszcza zbiórk do puszek na dokupienie ywno ci. Tak
zgromadzona masa towarowa – ostatnio ok. 800 do 900 kg –
zostaje podzielona w ród rodzin wytypowanych do pomocy
ywno ciowej. Te zbiórki ciesz si coraz wi ksz popularnoci w ród parafian. wiadczy o tym coraz wi ksza ilo zebranej ywno ci jak i zebranych ofiar. W pierwszej akcji pomoc otrzyma y 32 rodziny, w ostatniej 70 rodzin. W ka dej
paczce jest ponad 20 ró nych produktów. Ilo ciowe zró nicowanie paczek zale y od ilo ci osób w rodzinie. Pomoc dla
osoby samotnej to masa artyku ów ok. 9 kg. Rodzina wielodzietna otrzymuje nawet do 15 kg. W zakresie informacji
o rodzinach wspó pracujemy z MOPR w Kielcach, z pedagogiem szkolnym Zespo u Szkó Ogólnokszta cych naszego
osiedla oraz z parafi . Gotowe paczki s dostarczane do miejsca zamieszkania danej rodziny. Cieszymy si z takiej aktywno ci, bo jest ona pomys em zrodzonym we wspólnocie
i przez wspólnot realizowanym. Ostatnio przy dostarczaniu
paczek ka da rodzina otrzymywa a Cudowne Medaliki i obrazki z modlitw do Niepokalanej Cudownego Medalika.
Trzeba zaznaczy , e by to wzruszaj cy i pe en rado ci moment dla obu stron. Wszystko z Niepokalan !
Zast pca moderatora diec. Antoni Jagielski
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ARCHIDIECEZJA WROC AWSKA
WROC AW-STAB OWICE
Jubileusz 15-lecia powstania Apostolatu Maryjnego w parafii pw. w. Andrzeja Aposto a. Uroczysto Jubileuszowa
odby a si 27. listopada 2011 r. w dniu patronalnego wi ta
parafii i rocznicy objawienia si Niepokalanej w. Katarzynie
Labouré. Do prze ycia tej uroczysto ci Apostolat Maryjny przygotowywa si przez 9-cio miesi czn nowenn i Msz w. odprawian 27-ego dnia ka dego miesi ca, poprzedzan rozwaaniem tajemnic ró cowych w intencji dzi kczynnej za 15 lat
Apostolatu Maryjnego, w intencji parafii, kap anów, wszystkich
cz onków i sympatyków AMM, za udzielone przez Niepokalan
Cudownego Medalika wszystkie cuda i aski, z pro
o dalsze.
Zwie czeniem tych przygotowa by y pi ciodniowe rekolekcje, na które zaproszeni byli cz onkowie Apostolatów Maryjnych z Wroc awia i migrodu, tak e Moderator Diecezjalny i pp. El bieta i Ireneusz Jó wiakowie, przy których wspó udziale powsta a wspólnota Apostolatu Maryjnego w parafii
pw. w. Andrzeja Aposto a. Nauki rekolekcyjne g osi ks. Andrzej Siemi ski – diecezjalny opiekun duchowy AMM.
Wystrój wi tyni w tle z Niepokalan i Cudownym Medalikiem, a przede wszystkim ciep e s owa i g bokie my li
ks. Andrzeja, w ci gu pi ciu dni ukaza y ca e bogactwo pierwszej chrze cijanki – Matki Bo ej Niepokalanej.
Rekolekcje parafialne rozpocz y si w rod 23 XI Nowenn
do MB Nieustaj cej Pomocy i trwa y do niedzieli 28 XI. Uroczysta Eucharystia jubileuszowa by a celebrowana w niedziel
przez pi ciu kap anów pod przewodnictwem ks. Andrzeja Siemi skiego. Po Mszy w. wyznaczona grupa osób sk adaj c
kwiaty podzi kowa a za s owo Bo e i z
a yczenia imieninowe ks. Andrzejowi. Serdeczne podzi kowania skierowa a
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tak e do proboszcza ks. pra . Wincentego Tokarza i ks. ukasza
za pomoc w zorganizowaniu uroczysto ci.
Natomiast moderator diecezjalny Wies aw G siorowski
podzi kowa i wr czy dyplom uznania pani Zofii Wilczy skiej, która przez 8 lat przewodniczy a parafialnej wspólnocie Apostolatu Maryjnego we Wroc awiu-Stab owicach.
Dyplom uznania za 20 lat pracy w Apostolacie mia a odebra równie by a przewodnicz ca z parafii pw. w. Anny we
Wroc awiu-Oporowie – pani Anna Grabiec, przebywaj ca
w tym czasie w szpitalu. (Dyplom zosta jej wr czony po powrocie do domu przez moderatora diecezjalnego i przewodnicz cego parafialnego AMM pana Zdzis awa Anasi skiego).
Uroczysto jubileuszowa, zako czona agap , zaowocowa a
pog bion wiadomo ci istoty Apostolatu Maryjnego.
Moderator Diecezjalny Wies aw G siorowski
przy wspó pracy Haliny Rajskiej i Zofii Wilczy skiej
ARCHIDIECEZJA GNIE NIE SKA – W GROWIEC
PI TA ROCZNICA AMM przy Parafii Wniebowzi cia NMP
Dnia 2 lutego 2007 r., w wi to
Ofiarowania Pa skiego, po Mszy w.
wieczornej z inicjatywy p. ks. Edmunda KARUKA nast pi a inauguracja
dzia alno ci Stowarzyszenia Cudownego Medalika Matki Bo ej Niepokalanej.
Uczestnicy Zgromadzenia otrzymali
z r k moderator okr gu bydgoskiego
prof. dr hab. Jadwigi WILK oraz p. ks.
Edmunda KARUKA cudowne medaliki
i obrazki z Niepokalan .
50

W pierwsz rocznic powstania, po Mszy w. dzi kczynnej
i po wi ceniu gromnic przez ks. proboszcza Zbigniewa SZYKA,
cz onkowie Apostolatu spotkali si w kapitularzu. Spotkanie
rozpocz o si odmówieniem modlitwy i litanii do Niepokalanej Cudownego Medalika. Moderator Eugeniusz ukaszewski
wr czy wszystkim uczestnikom obrazki Niepokalanej Cudownego Medalika z dedykacj pami tki pierwszej rocznicy powoania grupy parafialnej Apostolatu Maryjnego.
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W dniu 19 V 2008 roku cz onkowie Apostolatu Maryjnego
uczestniczyli we Mszy w., któr odprawi Dyrektor Krajowy
AMM ks. Tadeusz Lubelski CM w asy cie ks. Proboszcza Zbigniewa Szyka. Po Mszy w. wszyscy cz onkowie spotkali si
w kapitularzu. Cz onkowie Apostolatu Maryjnego ka dego
roku bior czynny udzia w yciu parafii. Dzia alno grupy
Apostolatu za dany rok podsumowywana by a na spotkaniach op atkowych.
Andrzej Wierzbicki

NOWA WSPÓLNOTA
DIECEZJA GLIWICKA. W Lubli cu powsta a nowa grupa

Apostolatu Maryjnego w parafii pw. w. Stanis awa Kostki.
Sk ad grupy: Sawczuk Krystyna – przewodnicz ca; K pa
Iwona – zast pca przewodnicz cej; Graca Aleksandra – sekretarz; S odczyk Krystyna; Jo ko Zofia; Franek Maria; Machnik Cecylia; Przezina Lidia; Stapor Czes awa; Knopik Albertyna; Sitkiewicz Henryka.
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Spotkania odbywaj si po Mszy w. w ka dy pierwszy
czwartek miesi ca z udzia em kap ana i moderator diecezjalnej. Wszystkie cz onkinie wspólnoty w czaj si do Krucjaty Modlitwy Ró
cowej w intencji Ojczyzny. Na dzie
dzisiejszy 4 osoby z naszej wspólnoty zadeklarowa y udzia
w uczestnictwie w rekolekcjach na Górze w. Anny.

! JE LI WASZA NOWO POWSTA A WSPÓLNOTA !
jeszcze nie zosta a zg oszona do wykazu grup
Apostolatu Maryjnego, jak najpr dzej uzupe nijcie t luk !

? Czy jeste cie uj ci w spisie grup parafialnych ?
Sprawd cie w Informatorze AMM lub na stronie internetowej
www.apostolat.pl

PODZI KOWANIE – Zespó redakcyjny serdecznie dzi kuje za wszystkie nades ane yczenia wi teczne, noworoczne
i imieninowe. Przykro nam, e ze wzgl du na brak czasu
i nadmiar obowi zków nie mo emy odwzajemni ycze na
równie pi knych kartkach i równie pi knym charakterem
pisma. Swoj wdzi czno przelejemy na intencje modlitewne. Wszystko z Niepokalan !
Wszystkim ofiarodawcom, którzy wspieraj dzie o rozwoju AMM poprzez sk adane ofiary, serdeczne Bóg zap .
Tych, którzy prosz o podanie numeru konta bankowego,
informujemy, e ofiary mo na wp aca na:
nazwa odbiorcy:
Dyr. Apostolatu Maryjnego Zakopane-Olcza
nr rachunku odbiorcy:
49203000451130000005472030
z dopiskiem: OFIARA
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OG OSZENIA
MAJOWY I PA DZIERNIKOWY RÓ ANIEC
W INTENCJI OJCZYZNY
Przypominamy! Apostolat Maryjny dwa razy w roku, w maju i pa dzierniku, podejmuje nieustaj
modlitw ró
cow intencji Ojczyzny. Modlitwa trwa bez przerwy ca y
miesi c. Podzielona na diecezje, w diecezjach na grupy parafialne, nast pnie na poszczególnych cz onków, odmawiana
jest w dzie i w nocy.
1. maja i 1. pa dziernika
2. maja i 2. pa dziernika
3. maja i 3. pa dziernika
4. maja i 4. pa dziernika
5. maja i 5. pa dziernika
6. maja i 6. pa dziernika
7. maja i 7. pa dziernika
8. maja i 8. pa dziernika
9. maja i 9. pa dziernika
10. maja i 10. pa dziernika
11. maja i 11. pa dziernika
12. maja i 12. pa dziernika
13. maja i 13. pa dziernika
14. maja i 14. pa dziernika
15. maja i 15. pa dziernika
16. maja i 16. pa dziernika
17. maja i 17. pa dziernika
18. maja i 18. pa dziernika

– okr g gorzowski pó noc
– okr g gorzowski po udnie
– okr g zielonogórski
– okr g g ogowski
– diecezje: bia ostocka,
drohiczy ska, elbl ska
– diecezja bielsko- ywiecka
– diecezja bielsko- ywiecka
– diecezja bielsko- ywiecka
– diecezja w oc awska
– diecezja gnie nie ska
– diecezja gda ska
– diecezja gliwicka
– diecezja bydgoska
– diecezja kaliska
– diecezja pozna ska
– diecezja katowicka
Kielce – grupy miejskie
– diecezja kielecka
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19. maja i 19. pa dziernika – diecezja kielecka
20. maja i 20. pa dziernika – diecezje:
koszali sko-ko obrzeska,
szczeci sko-kamie ska
21. maja i 21. pa dziernika – diecezja lubelska
22. maja i 22. pa dziernika
diecezje: opolska, widnicka
23. maja i 23. pa dziernika – diecezje: p ocka,
om ska, siedlecka
24. maja i 24. pa dziernika – diecezje: wroc awska,
legnicka
25. maja i 25. pa dziernika – diecezja ódzka
26. maja i 26. pa dziernika – diecezje: radomska,
rzeszowska
27. maja i 27. pa dziernika – diecezje: sandomierska,
sosnowiecka, tarnowska
(+ Mielec)
28. maja i 28. pa dziernika – diecezja toru ska (Che mno)
29. maja i 29. pa dziernika – diecezje: przemyska
zamojsko- lubaczowska,
30. maja i 30. pa dziernika – diecezje: owicka, warszawska,
warszawsko-praska,
31. maja i 31. pa dziernika – diecezja krakowska
(Zakopane-Olcza)

! PODEJMIJ JASNOGÓRSK

!

KRUCJAT RÓ
COW
CZ SI WE WSPÓLNOTOW MODLITW APOSTOLATU
W INTENCJI OJCZYZNY! PRZY LIJ NA ADRES REDAKCJI
LIST CH TNYCH APOSTO ÓW MARYJNYCH!
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Wzór listy zg osze :

KRUCJATA RÓ
COWA W INTENCJI OJCZYZNY
APOSTOLAT MARYJNY PRZY PAR.
………………..………………
w
…………………...……….
………………………………………
Lp

Diecezja

imi i nazwisko
Itd.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AMM
NA JASN GÓR
PROGRAM 27-28 LIPCA 2012 r.
HAS O PIELGRZYMKI:

ONIE S GORLIWO CI SERCA

PI TEK – 27 LIPCA
16.00
– Zg aszanie pielgrzymów w auli Jana Paw a II
17.00
– Msza wi ta w Bazylice
18.30
– Spotkanie w auli Jana Paw a II
19.30
– Droga Krzy owa na wa ach
21.00
– Apel Jasnogórski w Kaplicy MB Cz stochowskiej
22.00
– Czuwanie nocne
24.00
– Pasterka
1.00-5.00 – Dalszy ci g czuwania z udzia em Sióstr
Mi osierdzia i m odzie y maryjnej
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SOBOTA – 28 LIPCA
5.30
– Godzinki w Kaplicy Cudownego Obrazu
7.00
– Wspólny ró aniec (stacje tajemnic ró cowych
na b oniach przed wa ami, zbiórka pod o tarzem
polowym)
od 8.00 – W auli Jana Paw a II: stoisko z ró nymi publikacjami i materia ami, zg aszanie pielgrzymek oraz
kandydatów do uroczystego przyj cia do Stowarzyszenia Cudownego Medalika
9.30
– Zbiórka wszystkich pielgrzymów na b oniach
(przed o tarzem polowym)
9.55
– Hymn Stowarzyszenia Cudownego Medalika
(Apostolatu Maryjnego)
10.00
– Spotkanie modlitewne na b oniach – powitanie,
przedstawienie grup
10.30
– Konferencja
11.30
– Nowenna do Niepokalanej Cudownego Medalika
12.00
– Anio Pa ski
13.00
– Zbiórka kandydatów do uroczystego przyj cia
(za o tarzem polowym na Szczycie)
13.30
– Eucharystia na Szczycie, po homilii uroczyste
przyj cie nowych cz onków do Stowarzyszenia
Cudownego Medalika
15.00
– Koronka do Mi osierdzia Bo ego
ORGANIZATORZY UROCZYSTO CI: Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika i Stowarzyszenie Cudownego Medalika diecezji bydgoskiej
UWAGA!!! Organizatorzy prosz wszystkie grupy pielgrzymkowe o zajmowanie miejsc przygotowanych na jasnogórskich b oniach, na dole przed o tarzem polowym.
WSZYSTKO Z NIEPOKALAN ! ! !
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W „Biuletynie nr 26” pojawi si chochlik! Dawno u nas nie
go ci , za to tym razem nie le si popisa . Kto czyta uwa nie, mia
wietn zabaw !
_____________

UWAGA! Sprawozda z dzia alno ci wspólnot nie okre lamy
nazw wiadectwa. Okre lenie WIADECTWO dotyczy w naszej
formacji wy cznie nadzwyczajnych zdarze , dziej cych si za
przyczyn wstawiennictwa Niepokalanej Cudownego Medalika.

WIADECTWA
Nadzwyczajne wydarzenia dziej ce si za przyczyn
Niepokalanej Cudownego Medalika
Moje zawierzenie Niepokalanej. W styczniu 1985 roku
jecha am na konferencj . Nie my la am jednak o pracy. Ca y
czas nurtowa a mnie my l, jak pomóc umieraj cemu cz owiekowi pojedna si z Bogiem. Prosi a o to jego ona. Przecie nie mog a oznajmi mu okrutnej prawdy. Mia zaledwie
56 lat i by pe en nadziei na wyzdrowienie. Te rozmy lania
towarzyszy y mi nawet podczas konferencji. By am bezradna
i za amana. I wtedy, podczas krótkiej przerwy, podesz a do
mnie kole anka, z któr pracowa am 15 lat temu. Zd
ymy wymieni kilka zdawkowych informacji. Gdy ko czy a
si przerwa, ona ciep ym gestem wzi a moj r
i co mi
do niej w
a. Przy tym powiedzia a: Powtarzaj jak najcz ciej „O Maryjo bez grzechu pocz ta…”. By am zaszokowana
wydarzeniem, bo w ciwie nic nie wiedzia my o swoich
przekonaniach religijnych. W latach siedemdziesi tych, gdy
razem pracowa my, za g ne mówienie o sprawach religijnych grozi y wielkie nieprzyjemno ci. Po zako czonej konferencji ju nie spotka my si ponownie. Wraca am z tym
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niespodziewanym prezentem do domu. Pó niej dowiedziaam si , e by to Cudowny Medalik. Wtedy, podczas drogi
powrotnej do domu, zacz am z Matk Bo cich rozmow .
– Matko Bo a, to nie przypadek, e dosta am ten medalik
dzisiaj. Mam si modli „O Maryjo bez grzechu pocz ta … do
Ciebie si uciekamy”. Uciekam si do Ciebie i prosz , wypro
u Swojego Syna ask nawrócenia, ask spowiedzi wi tej.
Wiem, e umieraj cy nie prosi o t ask , ale ja prosz za
niego. Modli am si i ustawicznie powtarza am pro .
Pro ba zosta a wys uchana. Umieraj cy poprosi o spowied
i przyj komuni wi . Po o miu dniach przyjmowania
Chrystusa umar . Czu am, e to by a nadzwyczajna interwencja Niepokalanej. Od tego momentu wszystkie trudne
sprawy powierza am Maryi. Ale nie zawsze moje sprawy byy wys uchane tak szybko. Dopiero po czasie zrozumia am,
dlaczego. Musia am nauczy si w pe ni zawierzy Bogu
i przyj z pokor Jego plany. A to nie jest takie proste i atwe! Bliska mi i bardzo kochana osoba oddali a si od Boga.
Próbowa am rozmawia , da am jej Cudowny Medalik, modliam si , ale to nic nie zmieni o. Lata mija y, a ona nadal nie
czu a potrzeby pojednania si z Bogiem. Trwa o to kilkanacie lat. By y to bolesne lata. Nie zrezygnowa am z modlitwy,
cho zdarza y si momenty zw tpienia. Bardzo pragn am
przyst pi z ni do Sto u Pa skiego. To by o moje najwi ksze pragnienie. W ko cu, podczas modlitwy, powiedzia am:
Maryjo, wierz , e wyprosisz ask nawrócenia. Mog ju
tego nie ujrze . Swoje pragnienie sk adam jako ofiar . Ufam
Tobie bezgranicznie. Wiem, e nie opu cisz swojego zagubionego dziecka. W krótkim czasie, po takim zawierzeniu
Niepokalanej, dowiedzia am si , e osoba, za któr si modli am, odby a spowied generaln . Teraz w pe ni uczestniczy we Mszy w., przyst puj c do Sto u Pa skiego. Zastana59

wiam si , dlaczego tak d ugo musia am czeka na t radosn chwil . Wiem teraz, e by to czas dany mnie i tej osobie
do wzrastanie w wierze. aska dotkn a nas, gdy by my na
ni w pe ni otwarte. Czas wybra sam Bóg. Historia ta ma
jeszcze dodatkowe zako czenie. Rok temu obydwie przyst pi my do komunii wi tej. Ze zami, w modlitwie, dzi kowa am Bogu za jego dobro i mi
. Dzi kuj Matce Bo ej
za wyproszone aski. To Ona by a i jest Po redniczk ask.
Do niej trzeba si zwraca .
Aposto ka Maria

Z KRONIKI

OBNEJ

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
Rybie, dek. Raszy ski
Par. w. Bart omieja. W grudniu 2011 r. prze ywszy 79 lat
zmar a ap. mar. Stanis awa Bartnik. Do Apostolatu Maryjnego
wst pi a w dniu powo ania tej wspólnoty przez p. Ks. Teofila
Herrmanna – tj. dnia 6. czerwca 1993 r. W 1994 r. z
a uroczyste przyrzeczenie w czenia si do AM. Od tej pory tylko
choroba mog a sprawi , e opu ci a miesi czne spotkanie
formacyjne. Powtarza a: Póki b
a, póki b
mog a, b
uczestniczy w naszych spotkaniach. Dotrzyma a s owa. Na
miejsce wiecznego spoczynku odprowadzi a j t umnie liczna
rodzina, s siedzi, znajomi, cz onkowie ywego ró ca i aposto owie maryjni. Gorliwa czcicielko Niepokalanej Cudownego
Medalika, mi a Siostro Stanis awo, odpoczywaj w pokoju.
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OKR G ZIELONOGÓRSKI
Parafia pw. w. Marcina w widnicy. Dnia 8 grudnia 2011 r.
w uroczysto Niepokalanego Pocz cia NMP, na godzin przed
rozpocz ciem Mszy w. po której mia o nast pi po wi cenie medalików, zmar nagle proboszcz i jednocze nie opiekun duchowy Apostolatu Maryjnego, ks. Andrzej Pomiet o.
Aposto owie maryjni w dniu mierci poprowadzili w ko ciele
modlitw Koronk do Bo ego Mi osierdzia i licznie uczestniczyli w ca odobowym czuwaniu modlitewnym poprzedzaj cym uroczysto ci pogrzebowe. Ks. Andrzej Pomiet o sprawowa opiek duchow nad nasz parafialn grup Apostolatu Maryjnego przez ostatnie 7 lat. Niech Niepokalana NMP
poprowadzi go do Domu Naszego Pana!

Parafia Wniebowzi cia NMP w Nowogrodzie Bobrza skim. W dniu 27. stycznia, po bardzo d ugim cierpieniu
zmar a nasza siostra Zofia Drozdek. Zosia by a pierwsz
przewodnicz
powo an przez p. ks. Teofila Herrmanna w
1981 r. Wielokrotnie by a wyró niana za prawdziwie apostolsk postaw i oddanie si s bie Niepokalanej. W naszej
pami ci pozostanie na zawsze jej gor ce matczyne serce,
ciep y u miech i troska o ka dego napotkanego cz owieka.
Mimo bólu jaki pozosta po utracie tak wzorowej przewodnicz cej jak by a Zofia, wierzymy, e jej mier , to jak powiedzia egnaj cy j proboszcz ks. Miros aw Gas: Tylko
przeprowadzka z gorszego mieszkania do lepszego, bo przygotowanego dla niej przez Chrystusa Pana naszego...
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JUBILEUSZE, NIEDZIELE MARYJNE, DNI SKUPIENIA
ROKU 2012 Z UDZIA EM KS. DYREKTORA
W 2012 r. ks. Dyrektor planuje uczestniczenie w nast pucych jubileuszach, przeprowadzenie rejonowych dni skupienia oraz Niedziel Maryjnych.
Do awaryjnej pomocy ks. Wizytator poleca ksi y: A. Siemi skiego, J. Górnego, J. Dobosiewicza, S. Deszcza, J. Basaja.
1. 22 I – Gdynia-Chylonia, par. w. Miko aja – Niedz. Maryjna
2. 5 II – Sopot, par. Zes ania Ducha wi tego – Niedz. Maryjna
3. 21 IV – Sopot, par. Zes ania Ducha wi tego
– dzie skupienia dla diecezji gda skiej
4. 22 IV – Gda sk, par. Naj w. SPJ, ul. Malczewskiego 18
– Niedz. Maryjna
5. 28 IV – Kielce, katedra – dzie skupienia z okazji 15-lecia
6. 29 IV – Kielce – Baranówek, par. Chrystusa Króla
– Niedz. Maryjna
7. 3 V – Garbów, par. Przemienienia Pa skiego
8. 5 V – Lublin, par. Mi osierdzia Bo ego
– dzie skupienia z okazji 20-lecia
9. 6 V – Lublin, par. MB Ró cowej – Niedz. Maryjna
10. 13 V – Warszawa- oliborz, par. w. Stanis awa Kostki
– Niedz. Maryjna
11. 19 V – Maków Maz., par. w. Józefa
– dzie skupienia z okazji 20-lecia
12. 20 V – Maków Maz., par. w. Br. Alberta – Niedz. Maryjna
13. 26 V – Ciechocinek – dzie skupienia z okazji 25-lecia
14. 27 V – Aleksandrów Kujawski, par. Przemienienia PJ
– Niedz. Maryjna
15. 3 VI – Bydgoszcz, par. Chrystusa Króla – Niedz. Maryjna
16. 10 VI – Gniezno, par. B . Radzyma Gaudentego
– Niedz. Maryjna
17. 17 VI – W oc awek, par. katedralna, Pl. Kopernika 7
– Niedz. Maryjna
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18. 23 VI – S ubice, par. MB Królowej Polski
– dzie skupienia z okazji 30-lecia
19. 24 VI – Gorzów, par. Niepokalanego Pocz cia – Niedz. Maryjna
20. 15 VII – Gdynia, par. MB Nieustaj cej pomocy, ul. Portowa 2
– Niedz. Maryjna
21. 27 i 28 VII – pielgrzymka na Jasn Gór pod przewodnictwem
Bpa Paw a Sochy
22. 29 VII – Cz stochowa, ul. Rynek Wielu ski 29 – Niedz. Maryjna
23. 12 VIII – D wirzyno – par. Matki Bo ej, ul. Wyzwolenia 14 a
– Niedz. Maryjna
24. 15 VIII – Ko obrzeg, par. Mi osierdzia Bo ego, ul. Mieszka I nr 5
– wi to Matki Bo ej
25. 19 VIII – Barwice, par. w. Stefana – Niedz. Maryjna
26. 22-26 VIII – Toru – Radio Maryja – spotkanie formacyjne
moderatorów
27. 30 IX – Sulechówko, par. w. Andrzeja Boboli – Niedz. Maryjna
28. 7 X – Ustka, par. Naj wi tszego Zbawiciela, ul. Ko cielna 4
– Niedz. Maryjna
29. 14 X – Szczecin, par. w. Stanis awa Bpa,
ul. Kolorowych Domów – Niedz. Maryjna
30. 21 X – Szczecin-Osowo, par. MB Bolesnej
– 20-lecie – Niedz. Maryjna
31. 27 X – Gorzów, katedra – dzie skupienie z okazji 25-lecia
32. 28 X – Gorzów Wlkp. – katedra – Niedz. Maryjna
33. 4 XI – Mielec, par. MB Nieustaj cej Pomocy – Niedz. Maryjna
34. 11 XI – Muszyna, par. w. Józefa, ul. Ko cielna 62
– Niedz. Maryjna
35. 18 XI – Gda sk, par. w. Brygidy, ul. Profesorska 17
– Niedz. Maryjna
36. 25 XI – Elbl g, katedra, ul. Mostowa 18
– 15-lecie Apostolatu Maryjnego; Niedz. Maryjna
37. 30 XI-1 XII – Warszawa, ul. Radna 14 – odpust i Rada Krajowa
38. 2 XII – Warszawa, par. na Pradze – Niedz. Maryjna
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POEZJA
I BÓG POWIEDZIA „NIE”
Prosi em Boga, by odebra mi moj pych ,
A Bóg powiedzia : Nie.
Powiedzia , e to nie On ma mi j zabra ,
Ale ja mam j odrzuci .
Prosi em Boga, by uzdrowi moje niepe nosprawne dziecko,
A Bóg powiedzia : Nie.
Odpowiedzia , e dusza dziecka jest zdrowa,
A jego cia o tymczasowe.
Prosi em Boga, by obdarzy mnie cierpliwo ci ,
A Bóg powiedzia : Nie.
Powiedzia , e cierpliwo jest ubocznym rezultatem
wielkich trudno ci
I nie mo na jej otrzyma ,
Ale mo na na ni zas
.
Prosi em Boga, by da mi szcz cie,
A Bóg powiedzia : Nie.
Powiedzia , e On daje b ogos awie stwa,
A szcz cie jest w moich r kach.
Prosi em Boga, by oszcz dzi mi cierpienia,
A Bóg powiedzia : Nie.
Powiedzia , e: „cierpienie odrywa ci od wiatowych trosk,
I przybli a do mnie”.
Prosi em Boga, by sprawi , eby mój duch wzrasta ,
A Bóg powiedzia : Nie.
Powiedzia , e sam musz wzrasta ,
A On b dzie mnie korygowa .
Prosi em Boga, by pomóg mi kocha innych tak,
jak On kocha mnie.
A Bóg powiedzia : „Ach nareszcie zaczynasz
mnie rozumie ”.
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Prosi em o si .
I Bóg da mi trudno ci, by uczyni mnie silnym.
Prosi em o m dro .
I Bóg da mi problemy do rozwi zania.
Prosi em o odwag .
I Bóg da mi niebezpiecze stwa do pokonania.
Prosi em o mi
.
I Bóg da mi nieszcz liwych ludzi, bym im pomaga .
Prosi em o przys ug .
A On da mi sposobno .
Nie otrzyma em nic, czego pragn em.
Dosta em wszystko, czego potrzebowa em.
Moja modlitwa zosta a wys uchana.
Autor nieznany

CENNIK
Podr cznik AMM (trzy tomy)

– 36 z w oprawie mi kkiej
– 45 z w oprawie twardej
Przewodnik
–5z
Statut
– 0,5 z
Kwartalnik
– 3,5 z
Promienie Po redniczki ask: roczniki archiwalne 2000
–1z
O apostolstwie wieckich
–5z
Tajemnica Maryi (rozwa ania)
–7z
Refleksje na miesi c maj
–5z
Modlitewnik
– 12 z
Ró aniec biblijny i wynagradzaj cy
–5z
Jak Ci, Maryjo, dzi kowa ? – modlitewnik
–5z
Nowenna
–2z

CENY MEDALIKÓW
Medaliki aluminiowe
– ma e: 12 groszy, du e: 50 groszy
Medaliki
te ma e
– 15 groszy
Medaliki srebrne – w zale no ci od wielko ci
–5z,7z
Medaliki posrebrzane (dwie wielko ci)
– 20 i 30 groszy
Medaliki niklowane (dwie wielko ci)
– 20-35 groszy
Medaliki niebieskie zatapiane („ ezka”), 2 rodzaje
– 70 i 90 groszy
Du y medal metalowy
–8z
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Oznaka logo AMM
Breloki z medalikiem

–5z
–1z

FOLDERY
ABC Cudownego Medalika
No cie Cudowny Medalik (dla ksi y)
Stowarzyszenie Cudownego Medalika
Pami tka przyj cia Cudownego Medalika
Modlitwa dzieci za dzieci
„Tylko Bóg”
Dla m odzie y folder

– 30 groszy
– 80 groszy
– 40 groszy
– 15 groszy
– 10 groszy
– 5 groszy
– 10 groszy

Awers i rewers Cudownego Medalika (foliowane)
– komplet 28 z
Ryngrafy
– 45 z i 55 z
Ryngrafy nowe z grawerowanym rewersem Cud. Medalika
– 100 z

Zamówienia prosimy sk ada do:
s. Stanis awy: tel. 18 201 19 05 ton 15.
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