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Wszystkim, którzy tworzą wspólnotę  
Apostolatu laryjnÜgo, życzę błogosławionych  

Świąt aożÜgo marodzÜnia  
i dobrÜgo, obfitującÜgo w łaskawość aożą  

mowÜgo RokuM rzczęść aożÜ!  
Wszystko z miÜpokalaną! 

@
ksN@ja…ek@wa…h”wiak@cm@

@
@ d”@świąte…zny…h@ży…zeń@zawarty…h@w@liś…ie@n”weg”@dyrekM
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refleksje od fal baŁtyku 
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jakim@ jest@ znak@ sz…zególnej@ ”„e…n”ś…i@ i@ ”pieki@matki@ b”żej@ –@
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płan@nie@m”że@d”trzećN@jeden@ze@znany…h@pr”„”sz…zów@w@warM
szawieL@ na@ p”grze„ie@ jednej@ z@ ap”st”łek@ p”wiedziałZ@ odeszła@
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zwól…ieL@że@zak”ń…zę@je@przyw”łaniem@”„razu@m”rskiej@p”dróży@
i@wezwaniem@d”@g”rliweg”@i@”dważneg”@ap”st”ł”wania@w@r”M
ku@wiary@i@p”dejm”wania@n”wej@ewangeliza…jiN@@
@ któryś@ z@ p”lski…h@ pisarzy@ przyrównał ży…ie@ …hrześ…ijan@ d”@
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ksN@dyrekt”remL@a@ja@–@d”póki@siły@p”zw”lą@–@zajmę@się@głównie@
grupami@ ap”st”latu@ cud”wneg”@ medalika@ na@ terenie@ p”lski@
półn”…nejN@ Wszystko z niepokalanąL przez niepokalaną i dla 
niepokalanejA 
@

ksN@tadeusz@lu„elski@cm@
@

������@
@
@

formacja 
@

h”milia „pa pawła s”chy w czasie mszy śwN  
”dprawianej z ”kazji pielgrzymki  

ap”st”latu maryjneg” na jasną górę 
@

jasna@góraL@RXNPWNRPQR@rN@
@

 wpr”wadzenie @
@ st”warzyszenie@ cud”wneg”@
medalikaL@ założ”ne@ p”d@ nazwą@
ap”st”latu@ maryjneg”L@ gr”madzi@
się@ dzisiaj@ w@ d”mu@ matkiL@ w@p”lM
skiej@ kanieL@ na@ jasnej@ górzeL@ „y@
r”zważać@ tajemni…e@b”że@p”d@haM
słemZ@Dł”nie@są@g”rliw”ś…ią@ser…aN@@
@ o@…zł”wieku@d”„rym@ mówi@ się@
niemal@ identy…znieZ@ ma @ser…e @na @
dł”niL @…zyli @w@jeg”@p”stawie@i @…zyM
na…h@ ujawnia@ się@ miłość@ przez@
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wiarę@…zynnąN@któż@m”że@nas@u…zyć@miłoś…i@przez@wiarę@…zynM
nej@jak@nie@matka@najświętszaN@ona@jest@…ała@napełni”na@mił”M
ś…ią@ os”„”wąL@ jaką@ jest@ sam@ syn@ b”ży@ jezus@ chrystusN@ jest@
także@o„lu„ieni…ą@du…ha@Święteg”L@który@jest@spraw…ą@w…ieleM
nia@b”skiej@miłoś…i@w@ludzkiej@p”sta…iN@dlateg”@jej@dł”nie@maM
…ierzyńskie@są@g”rliw”ś…ią@ser…aN@
@ w@…zasie@”„jawień@niep”kalanej@śwN@katarzynie@la„”urć@
w@paryżuL@maryja@ p”wiedziała@ jej@ RW@ list”pada@ QXSP@ rNZ@ ten@
gl”„usL@ który@ widzisz@ przedstawia@ światL@ zwłasz…za@ fran…ję@
i@każdą@ duszę@ w@ sz…zególn”ś…i@ H…IN@ te@pr”mienieL@ które@wiM
dzisz@ są@ sym„”lem@ łaskL@ jakie@ udzielam@ tymL@ którzy@ mnie@
pr”sząN@nat”miast@klejn”tyL@z@który…h@nie@wy…h”dzą@pr”mieM
nieL@sym„”lizują@te@łaskiL@”@które@nikt@nie@pr”siN@@
@ o@jaki…h@łaska…h@mówi@maryja?@c”@t”@jest@łaska?@w@jaki…h@
f”rma…h@się@”na@wyraża@w@ży…iu@ludzi@”„dar”wany…h@b”żymi@
łaskami?@te@tajemni…e@b”że@pragniemy@r”zważyć@w@ rama…h@
sł”wa @b”żeg”L @pr”szą… @” @światł” @du…ha @Święteg”L @a„y @on @
sam@”świe…ał@zarówn”@gł”szą…eg”L@jak@i@dr”gi…h@słu…ha…zyNNN@
@
@ 1N tajemnica b”żej łaski @
 ŚwN@paweł@w@liś…ie@d”@efezjan@daje@nam@najkrótsze@wyjaM
śnienie@ łaski@ b”żejN@ ot”@ jeg”@ sł”waZ@ a@ bógL@ „ędą…@ „”gaty@
w@mił”sierdzieL@przez@wielką@swą@miłośćL@ jaką@nas@umił”wałL@
i@t”@nasL@umarły…h@na@ skutek@występkówL@ razem@z@ chrystuM
sem@przywró…ił@ d”@ ży…iaN@ Łaską@ „”wiem@ jesteś…ie@ z„awieniN@
razem@ też@ wskrzesił@ i@ razem@p”sadził@na@ wyżyna…h@ nie„ieM
ski…h@–@w@chrystusie@jezusie@Hef@RL@TMVIN@
 Łaska@ jest@wię…@wyrazem@wsze…hm”…y@b”gaL@która@”„jaM
wia@ się@ w@ jeg”@ miłoś…iN@ stają…@ w”„e…@ tak@ wielkieg”@ daru@
darm”@ daneg”L@ jakik”lwiek@ …zyn@ …zł”wieka@ przestaje@ mieć@
pierwsz”rzędne@ zna…zenieN@ mówią…@ ina…zej@ dzięki@ łas…e@b”M
gaL@sam@…zł”wiek@staje@się@n”wym@stw”rzeniemL@a@wszystkie@
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dzieła@d”k”nywane@przez@nieg”@są@ni…zym@innymL@jak@jedynie@
r”zlewaniem@się łaski@b”żej@w@nim@samym@i@w”kół@nieg”N@tym@
samym@znika@wszelki@m”tyw@próżn”ś…i@i@py…hyZ@p”z”staje@jeM
dynie@łaskaw”ść@b”gaL@dar@b”żyL@łaska@b”ża@i@wdzię…zn”ść@za@
nią@–@p”z”staje@wielkie@dzięk…zynienie@–@…zyli@eu…harystiaN@
@ prze…zytana@ dzisiaj@ ewangelia@ śwN@ Łukasza@ ”@ ”„e…n”ś…i@
jezusa@na@weselu@w@kanie@galilejskiej@i@przemienieniu@w”dy@
w@win”@przez@pana@jezusaL@uświadamia@nam@dar@ łaski@b”gaL@
jaką@ jest@”„e…n”ść@ jezusa@p”śród@nasN@dar@przemiany@w”dy@
w@win”L@wypr”sz”ny@przez@maryję@u@jezusa@dla@”„lu„ień…ów@
i@wszystki…h@”„e…ny…h@na@weselu@uświadamia@nam@prawdęL@
że@tamL@gdzie@jest@jezus@i@ jeg”@matkaL@wszystk”@się@zmienia@
dzięki @wierze @maryi @w @jezusaN @kiedy @patrzymy @na @jezusa @
i@jeg”@…zyny@z„aw…ze@jak@maryjaL@wtedy@zmienia@się@nasze@wiM
dzenie@świata@i@nasze@rela…je@z@b”giemL@z@ innymi@ludźmiL@ inaM
…zej@widzimy@sie„ie@samy…h@i@nasze@rela…je@ze@stw”rzeniemN@
@ trze„a@nam@pr”sić@”@przemianę@w”dy@w@win”L@…zyli@przeM
mianę@ widzenia@ wszystkieg”@ z@ „ez„”żneg”L@płaskieg”L@„ezM
duszneg”L@ eg”isty…zneg”@ i@ p”żądliweg”L@ na@ ”…zy@ b”żeL@ na@
widzenie@chrystus”weN@na@tym@p”lega@wiaraZ@k”…hają…@chryM
stusaL@jak@maryjaL@u…zyć@się@…ałe@ży…ie@chrystusa@panaN@u…zą…@
się@nie@tylk”@”@nimL@ale@jeg”@sameg”N@
@
@ RN wiara maryi uczy nas widzenia b”ga  @
@ umił”waniA@ Łaska@ wypr”sz”na@ przez@ maryję@ u@ jezusa@
i@udziel”na@przez@jezusa@chrystusa@zmienia@u@p”dstaw@sp”só„@
widzenia@i@rela…ji@d”@b”gaN@chrystus@pytają…emu@u…zni”wiL@filiM
p”wiZ@ panieL @p”każ@ nam@oj…aL @a @t” @nam@wystar…zyL@”dp”wieM
działZ@filipieL@tak@dług”@jestem@z@wamiL@a@jesz…ze@mnie@nie@p”M
znałeśN@kt”@mnie@z”„a…zyłL@z”„a…zył@także@i@oj…a@Hj@QTL@XMYIN@@
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@ maryja@tak@właśnie@widzi@b”gaN@widzi@g”@przez@”s”„ę@jeM
zusa@ chrystusaN@ b”wiem@ ma@ w@ s”„ie@ p”stawę@ przyję…iaL@
”twart”ś…iL@ p”stawę@ …ałk”witeg”@ zawierzeniaZ@ nie…h@ mi@ się@
stanie@ według@ tweg”@ sł”waNNN@ m”…ą@ takieg”@widzenia@ b”ga@
i@st”sunku@ d”@ nieg”L@ maryja@ wieL@ że@ t”@ nie@ przez@ wierne@
spełnianie@przykazań@zdąża@d”@b”ga@i@nie@sw”imi@zasługami@
kupuje@s”„ie@nagr”dę@b”ga@jak”@należn”ść@ze@sprawiedliw”M
ś…iN @maryjna@dr”ga@d”@b”ga@i@rela…ja@z@b”giem@ma@kierunek@
”dwr”tnyN@ona@jest@świad”ma@p”dstaw”wej@prawdyZ@t”@bóg@
pierwszy@zstępuje@d”@mnie@i@mnie@uświę…aN@t”@bóg@pierwszy@
u…zynił@ maryję@ sw”ją@ córką@ niep”kalaną@ przy@ jej@ p”…zę…iuL@
p”d”„nie@jak@nas@bóg@pierwszy@u…zynił@sw”imi@dziećmi@m”…ą@
…hrztuN@t”@bóg@pierwszy@”…zyś…ił@nas@z@grze…hu@pierw”r”dneM
g”@ i@ uświę…iłL@ gdyśmy@ jesz…ze@ „yli@ grzesznikamiN@ z„awienie@
”fiar”wane@nam@przez@b”ga@w@jezusie@chrystusie@jest@darem@
–@…zystym@daremL@darm”wą łaskąL@a@nie@zd”„y…zą@p”@naszej@
wal…e @z @grze…hemN @p”d”„nie @jak @dzie…k” @nie @m”że @p”wieM
dzieć@r”dzi…”mL@że@sam”@s”„ie@dał”@ży…ieL@tak@i @my@nie@m”M
żemyL @p” @grze…hu @pierw”r”dnymL @p”wiedziećL @że @sami @daliM
śmy@s”„ie@ży…ie@b”żeL@ży…ie@wie…zneN@za@śwN@pawłem@ap”st”M
łem@ winniśmy@ mówićZ@ cóż@ maszL@ …zeg”@ „yś@ nie@ ”trzymałN@
a@jeśli@”trzymałeśL@t”@dla…zeg”@się@ …hełpisz@ takL@ jak@„yśL@nie@
”trzymał@ HQk”r @TL @WIN @a @za @śwN @teresą@ ”d @dzie…iątka @jezus @
m”żemy@p”wtarzaćZ@wszystk”@jest@łaskąN@
@ t”@ dla@ nas@ chrystus@ umarł@ i@ zmartwy…hwstałL@ a„yśmy@
w@nim@i@z@nim@umierali@dla@grze…hu@i@żyli@dla@sprawiedliw”M
ś…iN@z”staliśmy@z„awieni@dzięki@darm”wejL@mił”siernej@i@przeM
„a…zają…ej@ miłoś…i@ b”gaN@ dlateg”@ z@ maryją@ w”łajmyZ@ wiel„i@
dusza @m”ja @panaNNN @gdyż@wielkie @rze…zy @u…zynił@mi @wsze…hM
m”…ny@HŁk@QL@TVN@TYIN@
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@ SN Łaska zmienia relacje międzyludzkie @
@ dar@ b”skiej@ miłoś…i@ sprawiaL@ że@ panuje@ we@ wspóln”…ie@
p”rządek@ wzajemneg”@”„dar”wywania@ się@ miłoś…ią@ ”fiarną@
służe„nąL@ a@ nie@ tylk”@ sprawiedliw”ść@ w@ du…hu@ zasadyZ@”k”@
za@”k”L@ży…ie@za@ży…ieL@zą„@za@zą„N@@
@ błN @jan@paweł@ ii @w@en…ykli…e@„b”gaty@w@mił”sierdzie@bóg”@
jasn”@p”wiedziałL@że@miłość@winna@„yć@ przed@ sprawiedliw”M
ś…iąL@gdyż@w@imię@sprawiedliw”ś…iL@ale@„ez@miłoś…i@d”k”nan”@
wiele@z„r”dniL@a@nawet@realiz”wan”@lud”„ójstw”N@
 Łaska@b”żej@miłoś…iL@której@maryja@d”świad…zyłaL@jak@nikt@
inny@z@ludziL@ma@wymiar@b”skiN@w@liś…ie@d”@rzymian@śwN@paM
weł@ ”głaszaZ@ a @nadzieja @zawieść@ nie @m”żeL @„” @miłość@ b”ża @
r”zlana@jest@w@ser…a…h@naszy…h@przez@du…ha@Święteg”L@który@
z”stał@nam@dany@Hrz@UL@UIN@ta@miłość@b”ża@r”zlana@w@ser…a…h@
naszy…h@przez@du…ha@Święteg”L@t”@miłośćL@jaka@jest@w@trój…y@
Świętej@ między@ ”s”„ami@ „”skimiL@ między@ oj…em@ i@ synemL@
i@du…hem@ŚwiętymN@@
@ jak@”na@d”@nas@d”…iera?@przez@du…ha@Święteg”L@który@z”M
stał@nam@dany@w@…hrz…ie@śwN@
@ jak@”na@funk…j”nuje?@wyjaśnia@nam@t”@umił”wany@u…zeń@
jezusa@chrystusa@–@ śwN@ jan@ap”st”łL@który@mówiZ@ jak@oj…ie…@
mnie@umił”wałL@tak@ja@umił”wałem@wasNNN@t”@jest@m”je@przyM
kazanieL@a„yś…ie@się@wzajemnie@mił”wali@takL@jak@ja@was@umiM
ł”wałem@Hj@QUL@YN@QRIN@ot”@b”ski@sp”só„@mił”wania@”„jawi”ny@
w@ miłoś…i@ jezusa@ chrystusa@ aż@ d”@ mękiL@ śmier…i@ i@ zmarM
twy…hwstaniaL@i@dany@nam@jak”@darN@ŁaskaL@jaką@”trzymaliśmy@
w@…hrz…ie@śwN@i@nadal@”trzymujemy@w@sakramenta…h@święty…hL@
zmienia@ …ałk”wi…ie@ rela…je@ międzyludzkieL@ „uduje@ nier”zeM
rwalną@ wspóln”tę@ małżeńskąL@ ”fiarną@ miłość@ r”dzi…ów@ d”@
dzie…iL@ „ezinteres”wną@ miłość@ w@ ży…iu@ sp”łe…znymN@ wpaM
trzeni@w@miłość@b”żąL@jaka@panuje@w@Świętej@r”dzinie@w@naM
zare…ieL@ małż”nk”wie@ nieustannie@ zdążają@ d”@ urze…zywistM
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niania@ na@ ziemi@ ideału@ miłoś…iL@ jaki@ ”żywia@ sameg”@ b”ga@
w@trój…y@ŚwiętejN@
@ t”@dzięki@b”żej@łas…e@d”ty…h…zas”we@myślenie@i@działanie@
w@imię@ja@–@na@pierwszym@miejs…uL@„liźni@–@na@drugimL@a@bóg@
– @na @trze…imL @zmienia @się@na @myślenie @prze…iwneZ @bóg @– @na @
pierwszym@miejs…uL@„liźni@–@na@drugim@miejs…uL@a@ja@–@jestem@
trze…iN@b”@gdzie@bóg@jest@na@pierwszym@miejs…uL@tam@wszystM
k”@jest@na@właś…iwym@miejs…uN@
@
@ TN Łaska zmienia widzenie sie„ie sameg” @
@ umił”waniA@Łaska@b”skiej@miłoś…i@”„e…nej@w@nas@zmienia@
przede@ wszystkim@ r”zumienie@ i@ r”zp”znawanie@ sie„ie@ saM
meg”N@czł”wiek@”„dar”wany@ łaskąL@ napełni”ny@ ży…iem@b”M
żymL @sameg”@sie„ie @r”zumie@jak”@darL @jak”@istnienieL @które@
z”stał”@mu@p”dar”waneL@ i@ t”@ nie@ tylk”@ w@ wymiarze@ ziemM
skimL@d”…zesnymL@ale@przede@wszystkim@wie…znymN@dlateg”L@
nie@ m”gę@ zamykać@ się@ w@ s”„ieL@ szukać@ własnej@ k”rzyś…iL@
gdyż@wtedy@tra…ę@dar@b”żyN@tra…ę@miłośćN@b”wiem@każdy@dar@
dany@ przez@ b”ga@ jak”@ łaskaL@ jest@ równ”…ześnie@ zadaniemN@
dar@b”ży@p”winienem@nieustannie@p”mnażać@ przez@współM
pra…ę@z@b”giemN@
@ jak@t”@…zynić? @jedyną@dr”gą@d”@r”zw”ju@przez@spełnianie @
zadania@płyną…eg”@z @daruL @t” @służ„a@w@du…hu@miłoś…i @b”żej @
każdemu@z@”s”„naL@d”@k”g”@p”syła@nas@bógN@d”pier”@wtedy@
staję@ się@ prawdziwie@ …órkąL@ synem@ b”gaL@ jak@ maryja@ przez@
…ałk”wity@dar@z@sie„ie@„yła@córką@b”gaN@
@ a @…” @zna…zy @„yć@ synem @b”żym? @stawanie @się@ …órkąL @syM
nem@b”gaL@t”@przede@wszystkim@stawanie@się@w”lnymN@jedyM
nie @jezusL @jedn”r”dz”ny @syn @b”ży @ukazuje @namL @…” @zna…zy @
„yć@prawdziwie@w”lnymN@patrzą…@na@ jezusa@chrystusa@”…zyM
ma@jeg”@matki@maryiL@widzimy@jasn”L@że@prawdziwa@w”ln”ść@
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p”lega@ na@ …ałk”witej@ rezygna…ji@ z@ sameg”@ sie„ie@ na@ rze…z@
teg”@drugieg”L@…zyli@b”ga@ze@względu@na@„liźni…hN@
@ nat”miast@grze…hL@niew”la@ jest@…zymś@prze…iwnymN@czł”M
wiek@grze…hu@ak…entuje@jedynie@sie„ie@sameg”@i@stawia@sw”M
je@„ja”@w@…entrum@świataL@przed@i@p”nad@innymiL@p”nad@b”ga@
sameg”N@ i@ t”@ jest@ właśnie@ niew”laL@ pr”wadzą…a@ d”@ sam”M
znisz…zenia@i@d”@szk”dzenia@„liźnimN@
@ m”żna@wię…@„yć@„niew”lnikiem”@i@p”z”stawać@nim@mim”@
teg”L@że@na@usta…h@ma@się@…iągle@sł”wa@„w”ln”ść”L@„wyzw”M
lenie”N@ uzależnieni@ ”d@ grze…hu@ eg”izmu@ i@ py…hyL@ próżn”ś…iL@
p”żądania@winniśmy@„yć świad”mi@–@”@…zym@…zęst”@zap”miM
namy @– @że @z @tej @niew”li @nie @m”żna @wyzw”lić@ się@ samemuN @
m”żna@teg”@d”k”nać@jedynie@przez@”twar…ie@sięL@a@ra…zej@staM
łą@”twart”ść@na@sł”w”@w…iel”neL@na@”„e…n”ść@w@nas@jezusa@
chrystusaL@ na@ jeg”@ m”…@ z„aw…ząN@ jeg”@ sł”w”L@ jeg”@ łaskaL@
”dmieniają@ nasL@ …zynią@ nas@ dziećmi@ b”gaL@ wyrywają@ nas@
z@„ałw”…hwalstwaL@ z@ p”stawy@eg”izmu@ i@ py…hyL@ i@”„darzają@
w”ln”ś…ią@przez@miłość@”fiarnąL@„ezinteres”wnąL@prze„a…zaM
jącą@i@mił”siernąN@
@
@ UN Łaska widzenia rzeczy stw”rz”nych w prawdzie@@
@ umił”waniA@ Łaska@ b”ża@ zmienia@ nasz@ st”sunek@ d”@ świata@
stw”rz”neg”@i@wytw”rów@ludzkiej@kultury@i@te…hnikiN@p”d@dziaM
łaniem@b”skiej@miłoś…i@–@b”żej@łaski@–@rela…je@d”@”ta…zają…eg”@
świata@stają@ się@ służe„nymiL@a@nie@za„”r…zymi@ i@ p”żądliwymiN@
wszelkie@wytw”ry@kultury@i@te…hnikiL@d”„ra@naturalne@przestają@
„yć źródłem@ sam”uwiel„ieniaL@ …zy@ „ałw”…hwal…zeg”@ u„óM
stwiania@ stw”rzeńN@ wielk”ść@ …zł”wieka@ tkwi@ w@wierzeL@ …zyli@
…ałk”witej@”twart”ś…i@na@b”gaL@na@jeg”@m”…L@na@ży…ie@wie…zneN@
zamykanie@ się@ wyłą…znie@ w@ grani…a…h@ dó„r@ materialny…h@
i@ludzki…h@dzieła…h@te…hniki@zu„aża@…zł”wieka@i@zatra…aN@@



17 

@ czł”wiek@ jest@ stw”rz”ny@ jak”@ współpra…”wnik@ b”ga@
w@dziele@stw”rzenia@świataN@przez@sw”ją@pra…ę@i@wyk”rzystaM
nie@ inteligen…jiL@ daru@ r”zumuL@ winien@ …zynić@ s”„ie@ ziemię@
p”ddanąN@czyni@ją@p”ddaną@wów…zasL@gdy@bóg@jest@na@pierwM
szym@miejs…uL@a@…zł”wiek@jest@stw”rzeniem@b”żymL@ale@stw”M
rz”nym@na@”„raz@ i@p”d”„ieństw”@b”ga@sameg”N@wtedy@d”M
pier”@m”żna@umieś…ić@stw”rzenie@i@wytw”ry@ludzkiej@te…hniki@
we@ właś…iwym@ miejs…uL@ …zyli@ jak”@ dar@ d”@ g”sp”dar”wania@
i@dzielenia@ się@ ”w”…ami@ tej@ ziemiL@ „y@ nik”mu@ nie@ za„rakł”@
niez„ędny…h@darówN@
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@ te@ dr”„ne@ zdarzeniaL@ którymi@ kier”wała@ opatrzn”śćL@ nie@
p”z”stały@ „ez@ skutku[@ zwiększały@ ”ne@przek”nanie@ r”ztr”pM
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dzie@adekwatną@”dp”wiedźN@ta@zaś@uśmie…hnęła@się@i@rzekłaZ@–@
d”prawdy@d”„rze@si”stra@trafiłaA@
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szła@ ”wa@ myślL@ rzekła@ d”@ ksN@ aladelaZ@ –@ ohA@ teraz@ jestem@
pewnaL@że@t”@nie@”naN@nie@zapr”sił„y@tu@prze…ież@ksiądz@”wej@
si”stryL@a„y@wyjawić@jej@t”żsam”śćN@
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a„p”wi@de@Qućlen@na@temat@wizji@medalikaL@„ardz”@g”@zainteM
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taria…ie@ d”mu@ ma…ierzysteg”@ i@ nie@ miała@ „ezp”średnieg”@
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co Wy na to?  
herrmannowskie przypomnienieA 

@
 kim jest apostoł maryjny? @
@ ap”st”ł@maryjny@jest@…z…i…ielem@matki@b”żejL@który@p”d@jej@
przew”dni…twem@ …zyni@ wiele@ d”„ra@ drugiemu@ …zł”wiek”wiL@
p”sługują…@się@cud”wnym@medalikiemN@
@
 co czyni apostoł maryjny?  
@ kAŻdego@dniaZ@
@ w@każdym@dniu@usiłuje@za…h”wać@dziesięć@ rad@dla@ap”M
st”latu@maryjneg”N@@
@ kAŻdego@miesiĄcaZ@@
@ p”d@ k”nie…@ każdeg”@ miesią…a@ sp”tyka@ się@ ze@ wspóln”tą@
ap”st”latu@maryjneg”@na@tzwN@ze„raniu@f”rma…yjnymN@@
@ kAŻdego@rokuZ@@
@ jest@u…zestnikiem@rek”lek…jiL@dni@skupienia@względnie@dni@
wspóln”ty@ …zy@ pielgrzymek@ ”rganiz”wany…h@ dla@ ap”st”latu@
maryjneg”@w@…ałym@krajuN@
@
 czym się szczególnie odznacza apostoł maryjny?  @
@ ap”st”ła@maryjneg”@…harakteryzują@…ztery@…e…hyZ@ @
QI@ p”znawanie@matki@b”żejL@@
RI@ …zęste@p”wtarzanie@p”świę…enia@się@niep”kalanejL@
SI@ miłość@„raterskaL@
TI@ p”k”raN@@
@

przyp”mina@…zł”nek@rady@kraj”wej@amm@
tadeusz@szadk”wski@

@
������@
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@
referat ptN eWangelizacja Życia  

spoŁecznego W polsce 
@

@ w@dniu@RQ@kwietnia@RPQR@rN@”d„ył”@się@w@warszawie@sp”M
tkanie@ plenarne@ ogóln”p”lskiej@ rady@ ru…hów@ kat”li…ki…h@
p”d@hasłem@„ewangeliza…ja@ży…ia@sp”łe…zneg””N@
@ ksN@ „p@ jN@ kupnyL@ przew”dni…zą…y@ rady@ sp”łe…znej@ k”nfeM
ren…ji@ episk”patu@ p”lskiL@ asystent@ k”ś…ielny@ ogóln”p”lskiej@
rady@ ru…hów@ kat”li…ki…h@ przedstawił@ najn”wszy@ d”kument@
episk”patu@ „w@ tr”s…e@ ”@ …zł”wieka@ i@ d”„r”@ wspólne”N@
ksN@biskup@mówiłL@że@”d@wielu@lat@myślan”@”@takim@d”kumenM
…ieN@w…ześniej@p”wstały@d”kumenty@”@„ezr”„”…iuL@”@r”dzinieN@
pra…ę@nad@tym@d”kumentem@rada@d”@spraw@sp”łe…zny…h@r”zM
p”…zęła@w@…zerw…u@RPQQ@rN@i@w@wyniku@…zeg”@p”wstała@pewna@
wizjaL @…” @p”winien @zawierać@ taki @d”kumentN @p”tem@„ył@ …zas @
zap”znania@się@z@ tym@księży@„iskupówL@…zas@k”nsulta…jiN@nie@
sp”só„@ „ył”@ uwzględnić@ wszystki…h@ uwagL@ pr”p”zy…ji[@ …”ś@
trze„a@„ył”@wy„raćL@ a@ z@ …zeg”ś@ zrezygn”waćN@ ksiądz@„iskup@
zwra…ał@ uwagęL@że@d”kument@nie@ jest@ jakimś@ ”dkry…iemL@ale@
przyp”mnieniemL@w@jakim@kierunku@p”winniśmy@iść@w@naszym@
krajuN@celem@teg”@d”kumentu@„ył”@up”rządk”wanie@pewny…h@
rze…zywist”ś…iL@ p”kazanie@ zwłasz…za@ ty…h@ miejs…L@ gdzie@ nie@
uwzględnia@się@wart”ś…i@…hrześ…ijański…hN@
@ na@sp”tkaniu@ksN@„iskup@kupny@przy„liżył@treś…i@p”sz…zeM
gólny…h@ r”zdziałów@ teg”@ d”kumentu@ i@ zazna…zyłL@ że@ rada@
sp”łe…zna@r”zp”…zęła@ten@d”kument@”d@pr”m”…ji@integralneM
g”@ ”„razu@ …zł”wiekaL@ a@ wię…@ p”dkreślenia@ g”dn”ś…i@ ”s”„y@
ludzkiejL@przyp”mnienia@prawa@naturalneg”L@nauki@”@małżeńM
stwieL@ r”dzinieL@wy…h”waniu@religijnymN@w@sw”jej@wyp”wieM
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pu„li…znejN@ r”zdział@ ”@ działaln”ś…i@ g”sp”dar…zej@ w@ d”kuM
men…ie@ kep@ r”zp”…zyna@ się@ ”d@ przyp”mnieniaL@ że@ …zł”wiek@
nie @jest @…elem @ży…ia @g”sp”dar…zeg”N @w @r”zdziale @tym @p”M
świę…”n”@ wiele@ miejs…a@ na@ p”kazanie@ ty…h@ ”„szarów@ ży…ia@
g”sp”dar…zeg”L@ które@ wymagają@ up”rządk”waniaL@ a@ wię…@
rela…ji@pra…”wnik@–@pra…”daw…aL@wyk”rzystywanie@pra…”wniM
kówL@zawieranie@niek”rzystny…h@umówL@migra…jaL@…zy@też@reM
fleksja@ nad@ kierunkami@ kształ…enia@ w@ k”ntekś…ie@ p”tem@
trudn”ś…i@ ze@ znalezieniem@ pra…yN@ jeden@ z@ r”zdziałów@ d”kuM
mentu@jest@p”świę…”ny@medi”mL@które@ jakże@…zęst”@szukają@
wątków@sensa…yjny…hN@biskup@zwra…ał@uwagę@na@”„ie@str”nyL@
a @wię… @zarówn” @nadaw…ówL @ale @też@ ”d„i”r…ówL @którzy @nieM
kiedy@„ezkryty…znie@p”d…h”dzą@ d”@przekazu@mass@mediówN@
musimy@r”zróżniaćL@…”@jest@inf”rma…jąL@a@…”@interpreta…jąN@
@ zdaniem@księży@„iskupówL@p”ls…e@zagraża@p”ważny@kryzys@
wart”ś…iL@ które@ łą…zyły@ naród@ przez@ stule…iaL@ zaś@ d”kument@
ma @„yć@ wyrazem @tr”ski @” @d”„r” @wspólne @i @gł”sem @p”nad @
p”działami@p”lity…znymi@i@ide”l”gi…znymiN@w@WPMstr”ni…”wym@
”pra…”waniu@„iskupi@piszą@mNinN@ ”@g”dn”ś…i@ …zł”wiekaL@ tr”M
s…e@ ”@ kulturęL@ ety…e@ w@ ży…iu@ p”lity…znym@ i@ g”sp”dar…zym@
”raz@”@r”li@mediówN@d”kument@przyg”t”wała@rada@dsN@sp”M
łe…zny…h@kepN@w@przedstawi”nym@d”kumen…ie@księża@„iskuM
pi @przyp”minająL @że @ze @względu @na @sz…zególne @źródł”L @któM
rym @jest @sam @bóg @– @stwór…aL @g”dn”ść@ …zł”wieka @jest @jeg” @
naj…enniejszym@d”„remN@
@ dlateg”@ żaden@ …zł”wiek@ nie@ m”że@ „yć@ trakt”wany@ jak”@
przedmi”tN@ biskupi@ p”dkreślająL@ że@ tej@ g”dn”ś…i@ …zł”wieka@
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sprze…iwia@ się@ i@ z@ m”ralneg”@ punktu@ widzenia@ jest@ nie@ d”@
przyję…ia@npN@a„”r…jaL@eutanazjaL@sztu…zne@zapł”dnienieL@wyM
k”rzystywanie@ k”mórek@ ma…ierzysty…h@ z@ em„ri”nów@ ludzM
ki…h@”raz@kl”n”wanieN@
@ biskupi@zwra…ają@uwagęL@że@aut”rem@praw@…zł”wieka@nie@
jest@państw”L@władza@p”lity…zna@…zy@ jakaś@grupa@sp”łe…znaL@
le…z@stwór…aL@dlateg”@każda@władza@ma@”„”wiązek@prawa@te@
szan”wać@ i @i…h @„r”nićN @d”strzegają… @z @uznaniemL @że @w @p”lM
skim@sp”łe…zeństwie@wzrasta@świad”m”ść@g”dn”ś…i@…zł”wieM
ka@i@jeg”@prawL@„iskupi@wyrażają@niep”kój@z@p”w”du@i…h@a„M
s”lutyza…jiL@…zeg”@przykładem@–@ jak@stwierdzają@–@ jest@przeM
…iwstawianie@prawu@d”@ży…ia@tzwN@prawa@k”„iety@d”@a„”r…jiN@
@ o…eniająL@ iż@ praw”@t”@w…h”dzą…e@w@zakres@tzwN@n”wy…h@
praw@…zł”wiekaL@jest@przykładem@niewłaś…iwej@ i@„ardz”@nieM
„ezpie…znej@wizji@ praw@…zł”wiekaN@biskupi@ z@niep”k”jem@piM
szą@ ”@ nie„ezpie…zeństwie@ relatywizmu@ety…zneg”L@ który@ „yM
wa@trakt”wany@jak”@wrę…z@jeden@z@p”dstaw”wy…h@warunków@
dem”kra…ji@i@gwaran…ją@t”leran…jiN@w@tym@k”ntekś…ie@zwra…aM
ją@ uwagę@ na @r”lę@ sumienia @w @ży…iu @…zł”wieka @przyw”łują… @
fragment@przemówienia@papieża@jana@pawła@ii@w@sk”…z”wie@
ze@ słynnym@ stwierdzeniemL@ że@ p”lska@ w”ła@ dzisiaj@ nade@
wszystk”@”@ludzi@sumieniaA@
@
 małżeństw”L r”dzinaL wych”wanie @
@ zna…zą…a@ …zęść@ d”kumentu@ p”świę…”na@ jest@ tematy…e@ r”M
dzinyN@ zdaniem@ „iskupów@ atak”wana@ jest@ dziś@ sama@ jej@ k”nM
…ep…ja@ jak”@wspóln”tyL@ której@ p”dstawę@ stan”wi@ małżeństw”@
męż…zyzny@i@k”„ietyN@wyjątk”wa@g”dn”ść@stanu@małżeńskieg”@
jest@k”nstytu”wana@przez@sameg”@b”gaL@który@”kreślił@…harakM
ter@tej@wspóln”tyL@dlateg”@zmienianie@ty…h@praw@…zy@zadań@p”M
w”duje@ kryzys@ –@ p”dkreślają@ aut”rzyN@ zwra…ają@ uwagęL@ że@ @
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stwór…a@ zapr”sił@ małż”nkówL@ a„y@ p”przez@ akt@ małżeński@ „yli@
współpra…”wnikami@ w@ przekazywaniu@ ży…iaN@ cytują…@ sł”wa@
en…ykliki@jana@pawła@ii@„evangelium@vitae”@zwra…ają@uwagęL@że@
sztu…zne@zapł”dnienie@jest@złemN@przyp”minająL@że@r”dzina@ma@
”„”wiązek@…hr”nienia@ży…ia@”d@sameg”@p”…zę…ia@”razL@że@praM
w”@d”@ży…ia@nie@przysługuje@tylk”@d”r”słymL@zdr”wym@i@ inteliM
gentnym@le…z@jest@prawem@każdeg”@…zł”wiekaN@prawa@teg”@nie@
m”że@zaś@kwesti”n”wać żaden@ludzki@praw”daw…aN@
@ aut”rzy@ d”kumentu@ wyrażają@ satysfak…ję@ z@ faktuL@ iż@
w@”statni…h@lata…h@wzr”sła@w@p”ls…e@świad”m”ść@”…hr”ny@żyM
…ia@nienar”dz”ny…hL@…”@jak@p”dkreślająL@jest@efektem@nau…zania@
k”ś…i”ła@ i@ zaangaż”wania@ w@ tę@ sprawę@ wielu@ świe…ki…hN@ jedM
nakże@nie@m”żemy@zaak…ept”wać@sytua…ji@–@ze@względu@na@d”M
„r”@ ”j…zyzny@ i@ ”„ywateliL@ wszystki…h@ ”„ywateli@ –@ w@ której@
w@p”ls…e@ za„ija@ się@ dzie…i@ p”…zęteL@ a@ także@ uni…estwia@ ist”ty@
ludzkie@”kreślane@mianem@em„ri”nówL@p”w”łane@d”@ży…ia@przy@
uży…iu@różny…h@te…hnik@sztu…zneg”@zapł”dnieniaN@b”że@przykaM
zanie@ „nie@ za„ijaj”@ nie@ zna@ wyjątków@ –@ deklarują@ „iskupiN@
w@d”kumen…ie@ stwierdza@ sięL@ że@ za„ijanie@ nienar”dz”ny…h@
i@szer”k”@pr”pag”wana@antyk”n…ep…ja@przy…zyniły@się@d”@„arM
dz”@złej@sytua…ji@dem”grafi…znej@p”lskiN@biskupi@wyrażają@u„”M
lewanie@z@p”w”du@starzenia@się@naszeg”@sp”łe…zeństwaL@„raku@
mł”dy…h@ rąk@d”@pra…y@ i@ p”ważny…h@pr”„lemów@w@ funk…j”n”M
waniu@systemu@emerytalneg”N@załamanie@dem”grafi…zne@gr”zi@
wy„u…hem@ k”nfliktu@ międzyp”k”leni”weg”N@ k”nie…zne@ jest@
wię…@jak@najszy„sze@wdrażanie@przez@władze@p”lityki@r”dzinnejN@
odn”szą…@się@d”@wy…h”waw…zy…h@zadańL@ jakie@sp”…zywają@na@
r”dzi…a…hL@„iskupi@zwra…ają@uwagęL@że@wśród@…zynników@de…yM
dują…y…h@”@sz…zęś…iu@dzie…ka@na@pierwsze@miejs…e@wysuwa@się@
d”świad…zenie@miłoś…i@ i@ ak…epta…jiL@które@p”winn”@„yć@ udziaM
łem@każdeg”@dzie…kaL@także@niepełn”sprawneg”N@@
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@ nie@ulega@wątpliw”ś…iL@że@dzie…k”@dla@właś…iweg”@r”zw”M
ju@ p”trze„uje@ ”„”jga@ r”dzi…ówN@ nied”pusz…zalna@ jest@ wię…@
ad”p…ja@dzie…i@przez@związki@”só„@tej@samej@pł…iN@
@ za @papieżem @„łN @janem @pawłem @ii @przyp”minająL @że @
w@pr”…esie@ wy…h”wania@ …h”dzi@ ”@ t”@ aże„y@ …zł”wiek@ stawał@
się@ …”raz@ „ardziej@ …zł”wiekiem@ –@ ”@ t”L@ aże„y@ „ardziej@ „yłL@
a@nie@tylk”@wię…ej@miał@–@a„y@wię…@przez@wszystk”L@…”@maL@…”@
p”siadaL@umiał@ „ardziej@ i@ pełniej@„yć@ …zł”wiekiem@–@ t”@znaM
…zyL @aże„y @również@ umiał@ „ardziej @„yć@ nie @tylk” @z @drugimiL @
ale@także@dla@drugi…hN@
@
 r”dzina – wych”wanie @
@ p”nieważ@ r”dzi…e@ dali@ ży…ie@ dzie…i”mL@ w@ najwyższym@
st”pniu@z”„”wiązani@są@d”@wy…h”wania@p”t”mstwa@i@dlateM
g”@ należy@ i…h@ uważać@ za@ pierwszy…h@ i@ najlepszy…h@ wy…h”M
waw…ówN@ wy…h”waw…ze@ ”ddziaływanie@ r”dzi…ów@ jest@ tak@
ważneL@że@trudn”@je@…zymk”lwiek@zastąpićN @d”@r”dzi…ów@naM
leży@„”wiem@stw”rzenie@takiej@atm”sfery@r”dzinnejL@przep”M
j”nej@miłoś…ią@i@sza…unkiem@dla@b”ga@i@ludziL@która@sprzyjałaM
„y@spójnemuL@”s”„”wemu@i@sp”łe…znemu@wy…h”waniu@dzieM
…iN@ dlateg”@ r”dzina@ jest@ pierwszą@ szk”łą@ …nót@ sp”łe…zny…h@
p”trze„ny…h@każdemu@sp”łe…zeństwuN@
@ w@ najw…ześniejszym@ ”kresie@ ludzkieg”@ ży…ia@ bóg@ udziela@
się@przez@r”dzi…ówN@p”trze„uje@i…h@ser…aL@rąkL@gł”suL@„y@w@ten@
sp”só„@”kazać@miłośćN@bóg@p”trze„uje@ r”dzi…ówL@ a„y@ zagwaM
rant”wali@dzie…ku@warunki@pełneg”@r”zw”juN@wiad”m”L@że@r”M
dzina@jest@najważniejszym@”śr”dkiem@wy…h”waw…zym@i@szk”łą@
ży…ia@sp”łe…zneg”N@
@ jej@ psy…hi…zne@ ”ddziaływanie@ d”k”nuje@ się@ w@ zna…znej@
mierze@przez@ jak”ść@ i@…zęst”tliw”ść@wzajemny…hL@wewnątrzM
r”dzinny…h@ rela…jiN@ więź@ małżeńska@ i@ r”dzi…ielska@ de…yduje@
wię…@”@klima…ie@d”muL@który@kształtuje@psy…hikę@dzie…iN@
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@ r”dzi…e@ …hrześ…ijańs…y@ mają@ ”„”wiązek@ wy…h”wania@ reliM
gijneg”@sw”i…h@dzie…i@i@”„”wiązku@teg”@nie@p”winni@przerzu…ać@
na@jakiek”lwiek@instytu…je@świe…kie@…zy@k”ś…ielneN@instytu…je@te@
„”wiem@mają@w@sp”só„@najpełniej@m”żliwy@wsp”magać@wysiłM
ki @r”dzi…ówL @le…z @nie @m”gą@ i…h@zastęp”wać@w@tej @ist”tnej @r”liN @
wy…h”wanie@ religijneL@wy…h”wanie@ w@wierze@p”winn”@ r”zp”M
…ząć@się@ jak@najw…ześniejN@ważne@jestL@„y@r”dzi…e@mówili@dzieM
…i”m@ ”@ b”guL@ u…zyli@ je@ m”raln”ś…iL@ wyjaśniali@ …hrześ…ijański@
sens@ taki…h@ wydarzeńL@ jak@ przyjm”wanie@ sakramentówL@ ”„M
…h”dy@świąt@liturgi…zny…hN@r”dzi…e@p”winni@także@p”dejm”wać@
r”zm”wę@ z@ d”rastają…ymi@ dziećmi@ na@ tematy@ wiary@ i@ ży…ia@
…hrześ…ijańskieg”N@ pamiętajmyL@ że@ wpływ@ wy…h”wania@ jest@
skute…zniejszyL@jeśli@”piera@się@na@aut”ryte…ie@m”ralnym@r”dziM
…ówN@budują@g”@”ni@przez@uznawanie@p”dstaw”wy…h@wart”ś…i@
i@zasad@m”ralny…h@”raz@d”st”s”wanie@d”@ni…h@sw”i…h@…zynówN@
@

rze…znik@pras”wy@kraj”wej@rady@amm@
andrzej@si„”renk”@

@
������@

@
wart” przeczytać A 
 
zapr”szenie@r”dziny@win…entyńskiej@d”@większeg”@na„”żeństwa  
d”@najświętszej@maryi@panny@”d@cud”wneg”@medalika 
@
@ H…I@z@przyjemn”ś…ią@piszę@d”@was@w@list”padzieL@miesią…uL@w@któM
rym@”„…h”dzimy@ święt”@najświętszej@maryi@ panny@”d@ cud”wneg”@
medalikaL@gdy@k”ś…iół@…ieszy@się@z@r”zp”…zę…ia@„r”ku@wiary”N@dla@nas@
t”@…zas@zatrzymania@się@i@dzięk”wania@panu@za@wszystkie@łaskiL@które@
”trzymaliśmy@za@wstawienni…twem@naszej@niep”kalanej@matki@H…I@@
@
list@przełoż”neg” generalneg” gN greg”ry gay cm w całości na 
naszej str”nie wwwNap”st”latNpl w zakładce napisali do nas@
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odpust w kaplicy nmp niepokalanej 
cudownego medalika w warszawie 

w dniu 1 grudnia RP1R @
z ”kazji 18R r”cznicy o„jawienia cud”wneg”  

medalika śwN katarzynie la„”uré 
@

@ w@ piątekL@ p”przedzają…y@ dzień@ odpustuL@ ”„rad”wała@
w@d”mu@misji@na@radnej@rada@kraj”wa@w@składzie@p”szerz”M
nymN@u…zestni…zyli@księża@ dyrekt”rzy@ –@ksN@tadeusz@ lu„elski@
i@jeg”@ zastęp…a@ ksN@ ja…ek@ wa…h”wiak@ ”raz@ ksN@ jerzy@ basaj@ @
i@ ksN@ andrzej@ siemińskiN@ w@ sumie@ w@ ”„rada…h@ wzięł”@ udział@
RP@”só„N@ opró…z@ spraw@ nied”k”ń…z”ny…h@ HnpN@ druk@ statutu@
amm@itpNI@”mawian”@plany@na@r”k@przyszłyL@które@„ędą@p”ruM
sz”ne@ na@ sp”tkaniu@ m”derat”rów@ die…ezjalny…h@ w@ kania…h@
helen”wski…h@p”d@warszawąN@
@ w@dniu@odpustu@zgr”madziły@się@w@kapli…y@nmp@niep”kaM
lanej@ cud”wneg”@ medalika@ delega…je@ z@ QQ@ die…ezjiL@ a@ także@
przedstawi…iele@ inny…h@ gałęzi@ r”dziny@ win…entyńskiejL@ najM
li…zniej@reprezent”wane@przez@si”stry@mił”sierdziaN@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
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@ miał”@ też@ miejs…e@wrę…zenie@przez@ ksN@dyrekt”ra@ tadeuM
sza@ lu„elskieg”@ n”mina…ji@ n”wej@ m”derat”r@ łódzkiej@ –@
pN@helenie@le…hL@która@zastąpiła@m”derat”r@bar„arę@gr”„lewM
ską@ p”@ pię…i”letniej@ kaden…jiN@ pN@bar„ara@ gr”„lewska@ ”trzyM
mała@ dypl”m@ z@ p”dzięk”waniem@ za@ trud@ włoż”ny@ w@ pra…ę@
dla@niep”kalanejN@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@ mszy@ śwN@ k”n…ele„r”wanej@ HQT@ kapłanówI@ przew”dni…zył@
ksN@wizytat”r@kryspin@bank”L@który@wygł”sił@h”milię@i@”d…zytał@
dekret@k”ń…zą…y@ siedmi”letnią@pra…ę@ksN@dyrekt”ra@tadeusza@
lu„elskieg”@ ”raz@ dekret@ n”minują…y@ na@ tę@ funk…ję@ zastęp…ę@
ksN@dyrekt”ra@–@ksN@ja…ka@wa…h”wiakaN@@
@ p”witała@ksN@wizytat”ra@m”derat”r@kraj”waN@wygł”siła@takM
że@p”dzięk”wanie@ksN@tadeusz”wi@lu„elskiemu@za@wielkie@zaM
angaż”wanie@ w@ pra…y@ dla@ ap”st”latu@ maryjneg”@ i@ p”witała@
n”weg”@ dyrekt”ra@ kraj”weg”N@ przemówienia@ ksN@ wizytat”ra@
i@”„u@ cz…ig”dny…h@ dyrekt”rów@ napełniły@ słu…ha…zy@ ”ptymiM
zmem@ i@ rad”snym@ sp”jrzeniem@ w@ przyszłośćN@ wiązanki@ kwiaM
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tów@ wrę…zyły@ tym@ trzemL@ tak@ ważnym@ dla@ amm@ kapłan”mL@
dzie…i@i@mł”dzież@maryjnaN@msza@śwN@”dpust”wa@„yła@prawdziM
wie@r”dzinna@–@służbę@liturgi…zną@pełniliL@”pró…z@ap”st”łów@maM
ryjny…hL@przedstawi…iele@inny…h@gałęzi@r”dziny@win…entyńskiejN@
@ na@ st”iska…h@ z@ pu„lika…jami@ g”dna@ p”le…enia@ „yła@ n”M
w”ść@–@pr”gram@d”@ga„l”t@na@r”k@aL@b@i @c@w@n”wejL @k”l”r”M
wej@wersji@”raz@inne@materiałyN@niektóre@die…ezje@miały@”kaM
zję@ na@ za”patrzenie@ się@ „ezpłatnie@ w@ wy„raneL@ niez„ędne@
pu„lika…jeL@które@p”winny@się@ znaleźć@w@każdej@die…ezjalnej@
i@parafialnej@„i„li”te…z…e@ammN@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@ p”@zak”ń…zeniu@ur”…zyst”ś…i@wszys…y@udali@się@na@agapęL@
którą@tym@razem@przyg”t”wały@si”stry@mił”sierdzia@w@d”mu@
pr”win…jalnym@ na@ tam…eL@ a@ następnieL@ p”@ serde…zny…h@ p”M
żegnania…hL@g”ś…ie@wyruszyli@w@p”wr”tną@p”dróżN@

@
������@

@
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iV laboratorium  
wincentyŃskie 

@
@ w@ dnia…h@ QRMQT@ października@ RPQR@ rN@ ”d„ył”@ się@ w@ warM
szawieL@w@d”mu@sióstr@mił”sierdzia@przy@ulN@tamka@SU@iv@laM
„”rat”rium@win…entyńskie@–@„dial”g@…haryzmatu@z@…zasem”@
zatytuł”waneZ@bł”g”sławieni@ fryderyk@ozanam@ i@si”stra@r”M
zalia@ rendu@ –@ świadk”wie@ k”ntempla…jiL@ kultury@ i@ mił”sierM
dziaN@ sN@maria@ lesz…zyńska@ smL@ wizytat”rka@ pr”win…ji@ warM
szawskiej@ sióstr@ mił”sierdzia@ ur”…zyś…ie@ p”witała@ u…zestniM
ków@ i@d”k”nała@”twar…ia@ iv@la„”rat”rium@win…entyńskieg”N@
ksN@kazimierz@ małżeńskiL@ dyrekt”r@ pr”win…ji@ warszawskiej@
sióstr@mił”sierdzia@d”k”nał@wpr”wadzenia@d”@pra…@iv@la„”M
rat”rium@win…entyńskieg”N@
@ ksN@stanisław@r”sp”nd@wygł”sił@ k”nferen…ję@ ptN@ „kat”li…ka@
restaura…ja@we@fran…ji@w@xix@wieku@jak”@fundament@działaln”M
ś…i@wspóln”t@win…entyński…h”N@
@ mszy@ śwN@ k”n…ele„r”wanej@ z@ nieszp”rami@ przew”dni…zył@
i@sł”w”@b”że@wygł”sił@ksN@kryspin@bank”L@wizytat”r@pr”winM
…ji@ p”lskiej@ zgr”madzenia@ misjiN@ teg”@ sameg”@ dnia@ miała@
miejs…e@ aut”prezenta…ja@ u…zestników@ zak”ń…z”na@ apelem@
jasn”górskimN@
@ drugi@ dzień@ la„”rat”rium@ r”zp”…zęły@ m”dlitwy@ p”ranne@
z@medyta…jąN@mszy@śwN@k”n…ele„r”wanej@z@ jutrznią@przew”dniM
…zył@ i@ sł”w”@ b”że@ wygł”sił@ ksN@ jerzy@ górnyL@ m”derat”r@ aic@
i@ssvp@ –@ p”lskaN@ u…zestni…y@ wysłu…hali@ wykładów@ ksN@ luigi@
nu”v”Z@ „fryderyk@ ozanam@ –@ …zł”wiek@ k”ntempla…ji@ kultury@
i@mił”sierdzia”L@sN@b”żeny@dług”wskiejZ@„si”stra@r”zalia@rendu@
–@…zł”wiek@k”ntempla…jiL@kultury@i@mił”sierdzia”L@ksN@kazimierza@
małżeńskieg”Z@ „n”wa@ ewangeliza…ja@ –@ zapr”szenie@ i@ szansa@
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twór…zej@”„e…n”ś…i@…haryzmatu@win…entyńskieg”@w@ży…iu@i@miM
sji@k”ś…i”ła”N@
@ w@ …zęś…i@ zatytuł”wanej@ „nuty@ symf”nii@ win…entyńskiej”@
przedstawi…iel@ każdej@ wspóln”tyOru…hu@ r”dziny@ win…entyńM
skiej@zaprezent”wał@jeden@pr”jektL@który@mógł„y@współtw”rzyć@
naszą@”„e…n”ść@na@dr”ga…h@n”wej@ewangeliza…jiN@pr”jekt@amm@
–@ książk”we@ wydanie@ świade…tw@ ”@ nadzwy…zajny…h@ łaska…h@
udzielany…h@przez@niep”kalaną@cud”wneg”@medalika@–@sp”tkał@
się@z@wielkim@za…iekawieniemN@
@ teg”@dnia@wysłu…han”@ jesz…ze@wpr”wadzenia@ksN@kazimieM
rza@ małżeńskieg”@ d”@ pra…y@ w@ grupa…hL@ wykładu@ ksN@ luigi@
nu”v”Z@ „dial”g@ ”@ „łN@ fryderyku@ i@ dzisiaj@ r”dziny@ win…entyńM
skiej”N@ ze@ str”ny@ ksN@ małżeńskieg”@ padła@ pr”p”zy…ja@ z”rganiM
z”wania@warsztatów@win…entyński…h@w@dr”dze@–@„Śladami@„łN@
sN@r”zalii@i@„łN@fryderyka”N@dzień@zak”ń…zył@apel@jasn”górskiN@
@ niedzielę@ r”zp”…zęła@ jutrznia@ i@ msza@ śwN@ k”n…ele„r”wanaN@
przew”dni…zył@ i@ sł”w”@ b”że@ wygł”sił@ ksN@ paweł@ h”l…L@ rekt”r@
instytutu@ te”l”gi…zneg”@ księży@ misj”narzy@ w@ krak”wieN@
u…zestni…y@”dśpiewali@ur”…zyste@wyznanie@wiary@z@zapal”nymi@
świe…ami@ w@ dł”nia…hN@ p”@ k”munii@ śwN@ m”derat”r@ kraj”wa@
amm@”d…zytała@m”dlitwę@ap”st”ła@maryjneg”@p”@k”munii@śwN@@
@ p”@ śniadaniu@w”l”ntariat@ win…entyński@ przedstawił@ sw”je@
dylematyL@perspektywy@i@nadziejeN@grupa@w”l”ntariatu@z@przaM
snysza@”trzymała@wyróżnienieN@
@ p”d…zas@dyskusji@panel”wej@m”derat”r@sp”tkania@–@ksN@kaM
zimierz@małżeński@ wysłu…hał@ spraw”zdań@ z@ pra…y@w@grupa…hL@
które@dyskut”wały@na@temat@n”wej@ewangeliza…jiN@
@ k”ń…zą…@pra…ę@ la„”rat”rium@sN@maria@lesz…zyńskaL@wizyM
tat”rka@pr”win…ji@warszawskiej@sióstr@mił”sierdziaL@wygł”siła@
sł”w”@na@zak”ń…zenieL@ a@następnie@wszys…y@ z”stali@ uwie…zM
nieni@na@z„i”r”wym@zdję…iuN@
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wydarzenia t”warzyszące  
iV la„”rat”rium wincentyńskiemu 

@
@ eksp”zy…ja@f”t”grafi…znaZ@@
J@ „dr”gi@ hist”rii@ pr”win…ji@ warszawskiej”@ przyg”t”wały@

sN@teresa@przy…h”dzeń@i@sN@krystyna@sz”tk”N@@
J@ „dr”gi@ przyg”t”wania@ pr”win…ji@ warszawskiej@ d”@ ju„ileuM

szu@SPPMle…ia”@przyg”t”wały@sN@teresa@przy…h”dzeń@i@sN@kryM
styna@sz”tk”N@@

J@ wystawa@„cud”wny@medalik@w@hist”rii”@przyg”t”wał@ ireM
neusz@chmurzyńskiN@@

J@ wystawa@ „sp”tkajmy@ się@ z@ „łN@ fryderykiem@ ozanamem”@
przyg”t”wał@ksN@jerzy@górnyN@@

J@ wystawa@„sp”tkajmy@się@z@„łN@si”strą@r”zalią@rendu”N@
@

dla przyp”mnienia – gałęzie r”dziny wincentyńskiej  
Halfa„etycznieI ”„ecne na iV la„”rat”riumZ 

@
J@ si”stry@mił”sierdzia@śwN@win…enteg”@a@paul”@@@@
J@ st”warzyszenie@cud”wneg”@medalika@HammI@@
J@ st”warzyszenie@mił”sierdzia@Haic@–@p”lskaI@@
J@ st”warzyszenie@śwN@win…enteg”@a@paul”@@@@
J@ win…entyńska@mł”dzież@maryjna@HjmvI@@
J@ w”l”ntariat@win…entyński@–@Hpr”win…ja@warszawskaI@@
J@ zgr”madzenie@księży@misj”narzy@ @ @

@
@ na@la„”rat”rium@ap”st”lat@maryjny@reprezent”wała@m”M
derat”r@ kraj”waL@ m”derat”r@ die…ezjalna@ ar…hidie…ezji@ warM
szawskiej@”raz@ap”st”ł”wie@z@grupy@święt”krzyskiejN@
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@ należy@zwró…ić@uwagę@na@wielkie@zna…zenie@la„”rat”riówL@
które@ niezwykle@ przy…zyniają@ się@ d”@ nawiązywania@ i@ za…ieM
śniania@więzi@między@p”sz…zególnymi@gałęziami@r”dziny@winM
…entyńskiejN@na@rangę@ty…h@sp”tkań@wpływa@”„e…n”ść@zna…ząM
…y…h@p”sta…i@z@gr”na@księży@misj”narzy@z@p”lski@i@z@zagrani…yL@
taki…h@jak@npN@ksN@luigi@nu”v”N@
@ p”d…zas@wspólny…h@p”siłków@i@sp”tkań@w@przerwa…h@przy@
kawie@nawiązują@ się@n”we@znaj”m”ś…iL@ sprzyjają…e@wzajemM
nemu@zr”zumieniu@się@i@p”dję…iu@”w”…nej@współpra…yN@@
@

redak…ja@
������@

@

sprawozdania 
z Życia wspÓlnot 
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i@naj„ardziej@wytrwałe@ap”st”łki@st”s”wnymi@p”dzięk”waniami@
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w diecezji zielonogÓrskoMgorzowskiej 

@
@ d”@sanktuarium@matki@b”żej@cierpliwie@słu…hają…ej@w@r”M
kitnie @przyje…hał” @p”nad @QPP @…zł”nków@różny…h @grup @z @…ałej @
die…ezji@ ziel”n”górsk”Mg”rz”wskiejN@ g”ś…iem@ spe…jalnym@
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niaL@które@jest@w@ser…uL@że„y@dzielić@się@chrystusem@z@innymi@–@
p”dkreślił@ksN@bijuMduvalN@@
@ prezenta…ję@ wizualną@ „adresa…i@ n”wej@ ewangeliza…jiN@ przeM
gląd@ śr”d”wisk@ i@ sytua…ji”@ przedstawił@ ksN@ andrzej@ sapiehaN@
przyp”mniałL@że@według@dany…h@za@r”k@RPQQ@w@każdą@niedzielę@
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zauważyćL@ że@ nawet@ wśród@ ”só„@ deklarują…y…h@ się@ jak”@ nieM
praktykują…e@zde…yd”wana@większ”ść@nadal@uznaje@się@za@ luM
dzi@ wierzą…y…hN@ jedynie@ XE@ nie@ przyznaje@ się@ d”@ związku@
z@żadnym@wyznaniemN@większ”ść@w@grupie@niepraktykują…y…h@
stan”wią@ męż…zyźniL@ …zęś…iej@ ”s”„y@ sam”tne@ i@ r”zwiedzeniN@
d”minują@w@tej@grupie@ludzie@mł”dzi@Hd”@TP@r”ku@ży…iaIN@więkM
sz”ść@z@ni…h@t”@mieszkań…y@miastN@
@ prelegent@ p”dkreśliłL@ że@ wart”@ zwró…ić@ sz…zególniejszą@
uwagę@na@niektóre@śr”d”wiska@i@k”nteksty@sp”łe…znieL@w@któM
ry…h@daje@się@zauważyć@naglącą@p”trze„ę@n”wej@ewangeliza…jiN@
pierwszym@z@ ty…h@śr”d”wisk@ jest@małżeństw”@i@ r”dzinaN@pr”M
„lemem@ wid”…znym@ już@ na@ pierwszy@ rzut@ ”ka@ jest@ wys”ki@
wskaźnik@ r”zw”dówN@ w@ RPPU@ rN@ w@ w”jewództwie@ lu„uskim@
zawart”@ TNYRP@ związków@ małżeński…hL@ nat”miast@ r”zwi”dł”@
się@aż@RNUVW@parN@w@RPQP@rN@sytua…ja@się@p”prawiłaL@przy@UNYRV@
zawarty…h@ małżeństwa…hL@ r”związan”@ przez@ r”zwód@ QNYSW@
związkówN@ozna…za@t”L@że@w@…hwili@”„e…nej@na@trzy@zawierane@
małżeństwa@jedn”@się@r”zw”dzi@–@zauważył@ksN@sapiehaN@
@ innym@ śr”d”wiskiem@ na@ które@ trze„a@ zwró…ić@ sz…zególną@
uwagę@jest@mł”dzieżN@zjawiskiem@niep”k”ją…ym@z@duszpasterM
skieg”@ punktu@ widzenia@ jest@ wyraźny@ spadek@ u…zestni…twa@
ludzi@ mł”dy…h@ w@ praktyka…h@ religijny…h@ –@ mówił@ prelegentN@
badania@przepr”wadz”ne@dla@…ałej@p”lski@p”kazująL@że@w@gruM
pie @”só„ @w@wieku @QXMRT @lata @p”zi”m@regularneg” @u…zestni…M
twa@ w@ …”tyg”dni”wym@ na„”żeństwie@ spada@ zna…znie@ gwałM
t”wniej@niż@wśród@inny…h@grup@wiek”wy…hN@
@ wśród@ adresatów@ n”wej@ ewangeliza…ji@ są@ także@ śr”d”wiM
ska@d”świad…zają…e@u„óstwa@i@związaneg”@z@nim@wyklu…zenia@
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sp”łe…zneg” @t” @również@ ”„szaryL @w @który…h @m”żna @d”strze… @
naglącą@p”trze„ę@n”wej@ewangeliza…jiN@
@ w@dniu@QS@październikaL@d”@ziel”nej@góry@przy„yły@li…zne@
rzesze@…zł”nków@wszystki…h@st”warzyszeń@kat”li…ki…h@działaM
ją…y…h@ na@ terenie@ die…ezji@ ziel”n”górsk”Mg”rz”wskiej@ „y@
wziąć@ udział@ w@k”ngresie@die…ezjalnymN@w@ s”„”tni@ wie…zór@
największy@ k”ś…iół@ w@ ziel”nej@ górze@ z@ trudem@ p”mieś…ił@
u…zestników@ nieszp”rówL@ którym@ przew”dni…zył@ „p@ seni”r@
paweł@ s”…ha@ a@ QT@ października@ w@ QP@ k”ś…i”ła…h@ sta…yjny…h@
i@wielu@ pu„li…zny…h@ miejs…a…h@ na@ wszystki…h@ ”siedla…h@ ”d@
rana@d”@wie…z”ra@u…zestni…y@k”ngresu@ewangeliz”wali@mieszM
kań…ów@miasta@i@prze„ywają…y…h@w@tym@dniu@w@ziel”nej@góM
rze@ g”ś…iN@ plakatyL@ ul”tkiL@ ”„razki@ z@ wizerunkiem@ chrystusa@
pant”krat”raL@ rad”sne@ śpiewy@ a@ nawet@ tań…e@ ”głaszały@
wszystkim@r”zp”…zynają…y@się@właśnie@r”k@wiary@i@zapraszaM
ły@d”@…”dzienneg”@”dmawiania@cred”N@
@ miały@w@tym@także@swój@udział@przew”dni…zą…e@ap”st”latu@
maryjneg”@z@”kręgu@ziel”n”górskieg”N@d”„rzeL@że@jesteśmyA@

@
������@

 
ŚwiĄteczna ewangelizacja w wiŚle 

@
@ ksN@te”fil@herrmann@mawiałL@że@ap”st”lat@maryjny@jest@dla@
ty…hL@którzy@mają@mał”@…zasu[@wystar…zy@g”dzina@w@miesią…u@
na@ sp”tkanie…@ legi”n@ maryi@ wymaga@ wyg”sp”dar”wania@
w@każdym@tyg”dniu@półt”rej@g”dziny@na@ze„ranie@i@dwó…h@g”M
dzin@ pra…y@ sp”łe…znej@ –@w”l”ntariatuN@ d”@ap”st”latu@maryjM
neg”@należę@”d@RPPP@rNL@a@d”@legi”nu@maryi@”d@RPPT@rN@przyM
należn”ść@ d”@ dwó…h@ maryjny…h@ wspóln”t@ p”maga@ mi@ lepiej@
spełniać@”„”wiązki@…zł”nk”wskie@w@”„u@wspóln”ta…hN@
@ p” @p”łudniuL @w @dniu @QU @sierpnia @„rN @wraz @ze @zdzisławem @
z @legi”nu @maryi @i @magdą@ ze @wspóln”ty @odn”wy @w @du…hu @
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Świętym@„za…heusz”L@wyruszamy@z@cieszynaN@parkujemy@”„”k@
k”ś…i”ła@wnie„”wzię…ia@nmp@w@wiśleN@zdzisiek@z”staje@m”dlić@
się@w@k”ś…ieleL@madziaL@która@d”pier”@p”djęła@pra…ę@zaw”d”M
wą@i@jaMemeryt@idziemy@na@per”ny@dw”r…a@pkpN@
@ józef@ HVXIL@ emeryt”wany@ kier”w…aL@ …zeka@ na@ p”…iąg@ d”@
częst”…h”wyL@spóźni”ny@”@YP@minutN@przez@dwa@tyg”dnie@p”M
magał@tu@syn”wiL@żyją…emu@z@wynajmu@p”k”i@w…zas”wi…z”mN@
józef@mieszka@ „lisk”@ k”ś…i”łaL@ na@ wielkan”…@ …h”dzi@ d”@ sp”M
wiedzi@i@k”munii@śwNL@ale@w@niedzieleL@nie@wszystkie@i@dziś@takM
że@”puś…ił@–@p”magał@syn”wiN@za…hę…amy@g”@d”@…”niedzielneM
g” @u…zestni…twa @w @eu…harystiiN @przyjmuje @składankę@ z @chryM
stusem@mił”siernym@i@p”kazujeL@że@w@p”rtfelu@n”si@taki@”„raM
zekN@ przyjmuje@ także@ trzy@ cud”wne@ medalikiZ@ dla@ sie„ieL@ d”@
przekazania@wnu…z…e@i@dla@…órkiL@która@p”@dłuższej@r”zm”wie@
z@matką@Hprzez@k”mórkęIL@p”d…h”dzi@d”@nieg”@i@medalik@z@pieM
tyzmem@zakłada@s”„ie@na@szyjęN@@
@ p”d…h”dzimy@d”@r”manaL@w@średnim@wiekuL@wpatrz”neg”@
w@ mapęN@ p”kazuje@ nam@ trasęL@ którą@ dzisiaj@ przeszedłN@ wr”M
cławianin@wraz@z@ż”ną@prze„ywa@na@w…zasa…h@w@ustr”niuN@był@
tu@przed@dwudziestu@latyL@”„serwuje@zmianyN@w@niedzielę@wyM
„ierają@się@d”@małeg”@k”ś…iółka@ewangeli…kieg”@w@malin…e@H?IL@
„”@tam@sp”dziewa@się@d”„reg”@kazaniaN@nie@p”d”„a@mu@sięL@
że@księża@kat”li……y@mówią@duż”@”@p”lity…e@i@sm”leńskuL@że@są@
ped”filamiL@„”@„na@piasku”@w@k”mputerze@mieli@takie@zdję…iaL@
a@ w@ usa@ episk”pat@ musi@ pła…ić@ mili”n”we@ ”dszk”d”waniaN@
Tłuma…zymy@muL@że@tylk”@„ardz”@nieli…zni@ulegają@takim@z„”M
…zeni”mL@ …”@ nagłaśniają@ lu„@ przekłamują śr”dki@ mas”weg”@
przekazuL@że@p”d”„ne@przypadki@zdarzają@się@i@w@inny…h@pr”M
fesja…hL@npN@wśród@nau…zy…ieli@…zy@lekarzyN@„radi”@maryja”@raz@
włą…zył@i@p”dawali@nr@k”nta@„ank”weg”L@wię…@wię…ej@nie@włąM
…za@i @ma@jak@najg”rsze@zdanie@”@tym@radiu@i @jeg”@dyrekt”rzeN@
p”d”„a @mu@się@„ardz” @zespół@ „deus @meus” @z @s”listką…[ @„ył@
z ż”ną@na@i…h@k”n…er…ie@w@katedrze@wr”…ławskiejN@@
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@ w@k”ś…iele@pani@przyg”t”wuje@”łtarz@d”@wie…z”rnej@mszy@śwN@
z”staje@na@niej@magda@a@zdzisiek@i@ja@idziemy@d”@”…zekują…y…h@
na@dw”r…u@aut”„us”wymN@
@ marian@w”ła@zdziśka@HQY@lat@a„stynen…jiI@p”@imieniu[@znają@
się@ze @sp”tkań@w@klu„ie @aaN @przyjmuje@m”dlitwy@„jezu@ufam@
t”„ie”@ ”raz@ cud”wny@ medalik@ z@ ”„jaśnieniem@ Hwrę…zamy@ je@
zawsze@wraz@z@medalikiemIN@zwra…am@uwagę@na@wyni”słą@lipę@
Hr”snącą@ ”„”k@ „udynku@ dawneg”@ drewnianeg”@ s…hr”niska@
przeniesi”neg”@tutaj@sp”d@baraniej@góryI@i@d”dajęL@że@wyr”sła@
z@małeg”@nasi”nkaL@w@którym@„ył@zak”d”wany@pr”gram@r”zM
w”ju@drzewa@–@kt”@jest@twór…ą@teg”@pr”gramu?L@„”@pr”gramy@
nie@p”wstają@sameL@mają@twór…ówA@
@ li…ealista@mi…hałL@z@r”werem@górskim[@siedzi@i@słu…ha@muzyM
kiL@…zekają…@na@k”legę@i@wspólną@przejażdżkęN@zapytany@…zy@istM
nieje@bóg@”dp”wiadaL@że@t”@jeg”@prywatna@sprawaN@ewangelikL@
…h”dzi@d”@k”ś…i”łaL@…”@niedzielęN@d”dajeL@że@są@ludzie@głę„”kiej@
wiaryL@którzy@nie@…h”dzą@d”@k”ś…i”łaN@mówięL@że@jesteśmy@ist”M
tami@sp”łe…znymi@ i@”pró…z@wiary@w@ser…u@m”żemy@ i@p”winniM
śmy@ wyznawać@ ją@ wspóln”t”w”N@ inf”rmujęL@ że@ pr”jektantem@
p”większenia@st”ją…eg”@„lisk”@nas@k”ś…i”ła@„ył@ewangelikN@
@ emeryt”wana@pielęgniarka@annaL@d”jeżdża@d”@pra…y@w@d”M
mu@w…zas”wymN@ewangeli…zkaN@wieL@że@dziś@jest@dzień@w”jska@
p”lskieg”@ i@święt”@maryjneN@mówiL@że@nikt@ jej@nie@przeka„a…iN@
odp”wiadamyL@ że@ nie@ mamy@ takieg”@ zamiaruL@ że@ na@ Śląsku@
cieszyńskim@ jest@ t”leran…jaN@ wsp”minamL@ że@przed@paru@ laty@
r”zmawiałem@z@maturzystką@ewangeli…zkąL@która@”świad…zyłaL@
że@nigdy@nie@d”znała@przykr”ś…i@z@p”w”du@wyznawania@wiary@
innej@niż@wyznaje@większ”śćN@dziękujemy@za@r”zm”węN@
@ p”d…h”dzimy@ d”@ pani@ z@ regul”wanymi@ kijkamiL@ …zytają…ej@
ga„l”tkę@ parafialnąN@ annaL@ ”pal”naL@ pr”mieniują…a@ rad”ś…iąL@
praktykują…a@ kat”li…zkaL@ sam”tna@ wd”waL@ …órki@ w@ h”landiiN@
wra…a @z @wy…ie…zkiL @trzyma @gru„ą@ książkęL @której @tytułu @nie @
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…h…e@ zdradzićN@ przyjmuje@ składankę@ ”@ jezusie@ mił”siernym@
i@kilka@cud”wny…h@medalików@d”@r”zdaniaN@
@ ludzie@wy…h”dzą@z@k”ś…i”łaN@małżeństw”@z@dziećmi@z@p”dM
stawówki[@mąż@mówiL@że@mają@ medaliki@ w@d”mu[@ za…hę…am@
d”@ n”szeniaN@ chł”pak@ p”@ dwudziest…e@ przyjmuje@ składankę@
z@”„razkiem@„jezu@ufam@t”„ie”N@o@wiele@łatwiej@r”zdawać@maM
teriałyL@gdy@ksiądz@zap”wieL@kt”@je@r”zdajeN@
@ w…h”dzimy@d”@k”ś…i”łaN@odmawiam@m”dlitwy@”dpust”weN@
os”„y@t”warzyszą…e@pr”szę@”@r”zszyfr”wanie@witrażyZ@…zynią@
t”@ „ez„łędnieN@ w@ dr”dze@ p”wr”tnej@ magda@ stresz…za@ nam@
kazanieL@które@się@jej@p”d”„ał”[@świat@„ędzie@istniałL@jeżeli@k”M
„iety@nie@„ędą@spraw”wały@wys”ki…h@urzędówL@ale@przestanie@
istniećL@jeżeli@nie@„ędą@r”dzić@i@wy…h”wywać@dzie…iN@
@

krzyszt”f@
������@

@
jubileuszowy dzieŃ skupienia  

apostolatu maryjnego w krasnosielcu 
@
@ nasza@ wspóln”ta@ z”stała@ założ”na@ przez@ nieżyją…eg”@ już@
dzisiaj@ksN@te”fila@herrmannaL@ów…zesneg”@dyrekt”ra@ap”st”laM
tu @maryjneg”N @był” @t” @w @dniu @QR @…zerw…a @QYYW @rNL @…zyli @QU @lat @
temuN@ pierwszym@ ”piekunem@ grupy@ z”stał@ ksN@kazimierz@ szyM
mańskiN@był@ ”n@ również@naszym@ ”piekunem@die…ezjalnymN@p”@
jeg”@ śmier…iL@ ”piekunem@ die…ezjalnym@ z”stał@ ”„e…ny@ nasz@
ksN@dziekan@ andrzej@ g”l„ińskiL@ pr”„”sz…z@ naszej@ parafiiL@ zaś@
”piekunem@ naszej@ wspóln”ty@ ksN@ krzyszt”f@ b”rysN@ w@ naszej@
die…ezji@ł”mżyńskiej@„yliśmy@pierwszą@wspóln”tąL@która@na@p”M
…zątku@ li…zyła@”kN@VP@”só„N@taki@stan@trwał@krótk”L@gdyż@wiele@
”só„@ ze@ względu@ na@ ”„”wiązki@ zrezygn”wał”@ i@”deszł”@ ze@
wspóln”tyN@przez@długi@…zas@grupa@nasza@li…zyła@p”nad@SP@”só„N@@
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@ d”@ dnia@ dzisiejszeg”L@ na@ wie…zny@ sp”…zynek@ ”deszł”@ QP@
”só„N@ w@ między…zasie@ przy„ył”@ kilka@ n”wy…h@ ”só„N@ o„e…nie@
nasza@ wspóln”ta@ li…zy@ RS@ ”s”„yN@ sp”tkania@ naszej@ grupy@ ”dM
„ywają@się@w@sal…e@kate…hety…znejL@w@”statnią@niedzielę@każdeM
g”@miesią…aL@p”@sumie@”@g”dzN@QRNPPL@w@której@„ierzemy@udziałN@
w@większ”ś…i@sp”tkań@naszej@grupy@„ierze@udział@nasz@”piekun@
ksN@ krzyszt”fN@ sp”tkania@ pr”wadzimy@ według@ wskazań@ „p”dM
rę…znika”@ ap”st”latu@ maryjneg”N@ omawiamy@ sprawy@ „ieżą…e@
”raz@m”dlimy@się@”@r”związanie@naszy…h@trudny…h@sprawN@włąM
…zamy@ się@ w@ ży…ie@ parafiiL@ p”dejmujemy@ ad”p…ję@ dzie…ka@ p”M
…zęteg”N@ bierzemy@ udział@ w@ ur”…zyst”ś…ia…h@ ”dpust”wy…hL@
w@list”padzie@na@radnej@w@warszawieN@wtedy@też@”dwiedzamy@
gró„@ „łN@ ksN@ jerzeg”@ p”piełuszkiN@ c”@ r”ku@ „ierzemy@ udział@
w@”góln”p”lskiej@ pielgrzym…e@ na@ jasną@ góręN@ odwiedzamyL@
nasze@…h”re@i@sam”tne@ap”st”łkiN@organizujemy@ze@wspóln”tą@
z@gasewa@wspólny@”płatekN@bierzemy@udział@w@…zuwaniu@m”M
dlitewnym@różań…”wym@w@miesią…u@maju@i@październiku@w@inM
ten…ji@oj…zyznyN@organizujemy@pielgrzymki@d”@sanktuariów@maM
ryjny…hZ@ li…heniaL@ niep”kalan”waL@ Świętej@ lipkiL@ gietrzwałduL@
gidla@i@o„órN@w@ty…h@pielgrzymka…h@„ierze@udział@kapłanL@który@
pr”wadzi@ tzwN@ „rek”lek…je@ w@ dr”dze”N@ pr”wadzimy@ kr”nikęL@
w@której@ n”tujemy@ wszystkie@ wydarzenia@ naszej@ wspóln”tyN@
dzisiaj@…h…emy@p”dzięk”wać@mat…e@niep”kalanej@cud”wneg”@
medalikaL@ za@ ”„fite@ łaski@ ”trzymane@w@…iągu@ ty…h@ QU@ lat@”raz@
p”pr”sić@ ”@ dalsze@ łaski@ i@ ”@ p”większenie@ naszej@ wspóln”ty@
”@g”rliwy…h@…z…i…ieliN@wszystk”@z@niep”kalanąA@
@ agapa @”d„yła @się@ w @gminnym @ośr”dku @kulturyL @któreg” @
dyrekt”rem@ jest@pani@beata@her”mińskaN@ad”ra…ję@ p”pr”waM
dził@ksN@dziekan@andrzej@g”l„ińskiN@różanie…@ksN@krzyszt”f@b”M
rysN@mszy@śwN@przew”dni…zył@ksN @ja…ek@wa…h”wiakN@w@k”n…eM
le„rze@ „yli@ ksN@ jan@ orze…h”wskiL@ ”piekun@ grupy@ w@ gąsewieL@
ksN@dariusz@s”lińskiL@”piekun@grupy@maków@mazN@i@nasz@”pieM
kun@ksN@krzyszt”f@b”rysN@
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informacja dla moderatorÓw  
@

@ rada@ kraj”wa@ ammL@ na@ sp”tkaniu@ SP@ list”pada@ RPQR@ rN@
ustaliłaL@że@duże@il”ś…i@medalików@należy@na„ywaćZ@
@ –@p”d…zas@…”r”…znej@pielgrzymki@w@częst”…h”wie@w@lip…u[@
@ –@p”d…zas@zjazdu@m”derat”rów@w@sierpniu[@
@ –@p”d…zas@”dpustu@w@warszawie@w@list”padzieN@
@
@ zamówienia@na@małe@il”ś…i@medalików@m”żna@nadal@skłaM
dać@u@sN@stanisławy@na@ol…zyZ@telN@QX@RPQ@QY@PU@t”n@SP@
@ wszelkie@materiały@druk”wane@Hf”lderyL@m”dlitewniki@itpNI@
należy@zamawiać@w@wydawni…twie@instytutu@te”l”gi…zneg”@
księży @misj”narzy @w @krak”wieZ @telN @QR @TRRMXXMWW @wewN @RRR @
HpnMptN@w@g”dzN@WMQUI@

@@@
@
@
@
@
 
@

podziĘkowanie  
 

 
 ksN dyrekt”r tadeusz lu„elski serdecznie dziękuje za 
nadesłane życzenia imienin”we i załączane wyrazy paM
mięci i sympatiiN składa również bóg zapłać za ”fiary 
nadsyłane na działaln”ść statut”wą ammN@

@
@
@
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V z kroniki ŻAŁobnej V 
@
@

kondolencje 
@
@ ksN@ dyrekt”r@ tadeusz@ lu„elski@ składa@ serde…znie@ „bóg@
zapłaćA”@ za@ nadesłane@ k”nd”len…je@ z@ p”w”du@ śmier…i@ jeg”@
si”stry@i@szwagra@–@ppN stanisławy i stefana jar”szówN@
@
@ ksN@ mie…zysław”wi@ k”zł”wskiemuL@ „yłemu@ kust”sz”wi@
w@sanktuarium@ nmp@o„jawiają…ej@cud”wny@ medalik@w@ zaM
k”panemMol…zy@ z@ głę„i@ ser…@ płyną…e@ wyrazy@ współ…zu…ia@
z@p”w”du@tak@wielkiej@stratyL@jaką@jest@”dejś…ie@d”@pana@najM
„liższej@”s”„y@na@świe…ie@–@matkiL śpN z”fii@–@składa@dyrek…ja@
i@rada@kraj”wa@ammN@
@
@ w@n”…y@z @trze…ieg”@na@…zwarty @list”pada@RPQR@rN @”deszła@
d”@pana@przeżywszy@QPP@lat@nasza@najstarsza@ap”st”łka@maM
ryjna@ –@ sN stefania ok”ń@ z@ parN@ najświętszeg”@ z„awi…iela@
w@warszawieN@d”@ap”st”latu@maryjneg”@należała@”d@m”menM
tu@założenia@grupy@w@QYYT@rN@przez@ksN@te”fila@herrmannaN@d”@
k”ń…a@u…zestni…zyła@w@ży…iu@wspóln”ty@wspierają…@ap”st”lat@
m”dlitwą@i@”fiarąN@w@imieniu@ap”st”latu@maryjneg”@p”d…zas@
…erem”nii@p”grze„”wej@p”żegnała@ ją@przew”dni…zą…a@sN@daM
nuta@twir„utN@
@ rada@die…ezjalna@składa@r”dzinie@zmarłej@wyrazy@wielkieM
g”@współ…zu…iaN@
@

redak…ja@



62 

@ ŚpN jadwiga przy„yłk”L@ d”@ k”ń…a@ u…zestni…zyła@ w@ ży…iu@
k”ś…i”ła@ i@ ap”st”latu@ –@ ap”st”łka@ maryjna@ z@ parafii@ pwN@
śwN@bartł”mieja@ w@ ry„iu@ Hdekanat@ raszyńskiIN@ zmarła@ w@piąM
tekL@dnN@RX@września@RPQR@rNL@przeżywszy@WY@latN@@
@ jadwiga@przy„yłk”@z”stała@ur”…zyś…ie@przyjęta@d”@ap”st”M
latu@maryjneg”@w@r”ku@QYYWL@w@”„e…n”ś…i@„pa@”rdN@damiana@
zim”niaL@ p”d…zas@ zjazdu@ r”…zni…”weg”@ w@ kat”wi…a…hN@ od@
RPPP@rN@pełniła@funk…ję@zastęp…y@przew”dni…zą…ej@parafialnejN@@
@ w@dniu@RP@października@RPPR@rN@ksN@pr”„”sz…zL@prałat@barM
tł”miej@kapałkaL@p”wierzył@jej@funk…ję@przew”dni…zą…ej@paraM
fialnejL@którą@pełniła@przez@dwie@kaden…jeL@aż@d”@r”ku@u„ieM
głeg”N@ zrezygn”wała@ z@ teg”@ ”„”wiązku@ ze@ względu@ na@ zły@
stan@zdr”wiaN@@
@
@ wsp”mnienie@”@ śpN stefanii Łuczk”wskiejN@ dnia @QQ @wrzeM
śnia @RPQR @rN @zmarła @przew”dni…zą…a @ap”st”latu @maryjneg” @
z@parafii@śwN@mateusza@ewangelisty@w@Ł”dziN@
 ŚpN@stefania@Łu…zk”wska@„yła@ap”st”łką@maryjną@”d@RPPV@rN@
w@parafii@śwN@mateusza@ewangelistyL@a@”d@RPPW@rN@przyjęła@”„M
”wiązki@ przew”dni…zą…ej@ ap”st”latu@ maryjneg”@ w@ parafiiN@
była@g”rliwą@ap”st”łkąN@pr”wadziła@wz”r”w”@grupę@ap”st”laM
tu@ maryjneg”N@ u…zestni…zyła@ w@ każdej@ pielgrzym…e@ ”raz@
w@dnia…h@skupienia@d”@…zasu@jak@jej@siły@p”zw”liłyN@@
@ zm”gła@ją@…iężka@…h”r”„aN@odeszła@na@sp”tkanie@z@niep”M
kalanąN@ steniu@ na@ zawsze@ p”z”staniesz@ w@ naszej@ pamię…i@
i@m”dlitwa…hN@
@

bar„araL m”derat”r@ar…hidie…N@łódzkiej@
@
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wspomagamy misje 
@
 c”ngregati” missi”nis@ –@zgr”madzenie@misji@
Hnazwy@p”t”…zneZ@zgr”madzenie@księży@misj”naM
rzyL@ misj”narze@ win…enteg”@ a@ paul”L@ lazaryś…iIL@
t”@główna@gałąź@r”dziny@win…entyńskiejN@
 hasł”Z@ewangelizare@pauperi„us@misit@me@–@
Gł”sić@ewangelię@u„”gim@p”słał@mnie@panN@
@ wielu@księży@ze@zgr”madzenia@księży@misj”narzy@śwN@winM
…enteg”@a@paul”@pra…uje@na@misja…h@na@…ałym@świe…ieN@jest@t”@
dzieł”@ ewangeliza…ji@ świataN@ kwartalnik@ ptN@ „wiad”m”ś…i@ miM
syjne”@staraliśmy@się@przy„liżyć@w@jednym@z@naszy…h@„biuletyM
nówN@ jak”@ …zł”nk”wie@ r”dziny@ win…entyńskiej@ p”winniśmy@
wykazać@zainteres”wanie@pra…ą@księży@misj”narzyL@p”d@któM
ry…h@”pieką@jesteśmyN@
 jak m”żemy wspierać misjeZ@…zytajmy@„wiad”m”ś…i@misyjM
ne”L@ wspierajmy@ księży@ naszy…h@ misj”narzy@ datkami@ Hm”żna@
”dli…zyć@ ”d @p”datkuIL @m”żna @również@ z„ierać@ na @ten @…el @użyM
wane@ zna…zki@ p”…zt”weL@ jak@ t”@ …zyniliśmy@ w@ przeszłoś…iL@
i@wysyłać@je@na@radnąN@
p”dajemy adresL gdzie@zamówić@kwartalnikZ@
@ sekretariat@misyjny@zgromadzenia@ksiĘŻy@misjonarzy@
@ ulN@strad”mska@T@nL@SQMPUX@krakówL@telN@QR@TRR@XX@WW@wN@SPU@
@ sekretariatmisyjny@misj”narzeNpl@
@ wwwNadgentesNmisj”narzeNpl@
k”nt”Z@@
@ sekretariat@misyjny@zgromadzenia@ksiĘŻy@misjonarzy@
@ SQMPUX@krakówL@ulN@strad”mska@TL@ofiara@na@misje@
 S1 1RTPTUSS 1111PPPPUTSSRT8W 
znaczki p”czt”we@wysyłać@na@adresZ@@
@ apostolat@maryjny@
@ ulN@radna@QTL@PPMSTQ@warszawa@



64 

wydawnictwo itkm poleca maryjne publikacjeZ 
 
ksN jN ŻelawskiL niepokalanej W HoŁdzie 
f”rmat@QTxRP@…mL@”prawa@miękkaL@strN@SURL@…ena@QXLYP@zł@@
książka@zawiera@r”zdziałyZ 1N kiedyś żyła na ziemiZ t”@”pis@ży…ia@maryi@na@
p”stawie@pisma@śwN@”raz@inny…h@przekazówN@RN@cztery ”„jawieniaZ Sł”w”@
wstępne@ d”ty…zą…e@ ”„jawień@ i@ widzeń[@ la@ salette[@ l”urdes[@ gietrzwałd[@
fatimaN@SN@z”stań jej czcicielemZ wpr”wadzenie[@ŚwN@alf”ns@ligu”ri[@adh”rM
ta…ja@ ap”st”lska@ „marialis@ …ultus”@ pawła@ vi[@ na„”żeństw”@ d”@ maryi@
błN@jana@pawła@ii@w@”par…iu@”@d”ktrynę śwN@ludwika@de@m”ntf”rtN@
@
ksN jN ŻelawskiL opoWieŚĆ o zapomnianym gietrzWaŁdzie 
f”rmat@QTxRP@…mL@strN@SPRL@”prawa@miękkaL@…ena@QXLYP@zł[@”prawa@twarda@RULRP@zł@@
książka@ zawiera@ r”zdziałyZ@ 1N a„y lepiej zr”zumiećZ prusy@ i@ prus”wie[@
warmia@ i@ ziemia@ gudikus[@ gietrzwałdL@ parafia@ i@ sanktuariumN@ RN@o„jaM
wienia nmp w gietrzwałdzieZ pierwsze@”„jawienie[@pięć@k”lejny…h@”„M
jawień[@dalsze@”„jawienia[@d”@”„jawień@wkra…za@szatan[@ukarane@nieM
p”słuszeństw”[@ czarny@ tydzień@ dla@ panny@ i@ wd”wy[@ kapli…a@ ”„jawień[@
w@p”szukiwaniu@ prawdy[@ oświad…zenia@ lekarzy[@ ostatnie@ ”„jawienia[@
zak”ń…zenie@ ”„jawień[@ p”świę…enie@ figury@ i@ kapli…zki@ ”„jawień@ ”dmaM
wiaj…ie@g”rliwie@różanie…N@SN p” ”„jawieniachZ Żal@ i@ skru…ha@katarzyny@
wie…z”rek[@p”zytywne@skutki@”„jawień[@dekret[@dalsze@l”sy@wizj”nerek[@
n”wy@…mentarz[@przesłanie@matki@b”żej@z@gietrzwałduN@
@
ksN bN t”mczykL ksN sN ryłk”L sŁUŻebnica boŻa barbara samUloWska 
f”rmat@QTxRP@…mL@strN@QRPL@”prawa@miękkaL@…ena@QPLUP@zł@ 
opis @ży…ia @i @wizji @”só„ @”„darz”ny…h @sz…zególną łaską@ widzenia @matki @
b”żej@w@gietrzwałdzie@HQXWWI@mNinN@słN@b”żej@bar„ary@samul”wskiejN@
@
ksN tN herrmannL promienie poŚredniczki Łask 
f”rmat@QTxRP@…mL@strN@QSYL@”prawa@miękkaL@…ena@pr”m”…yjna@T@zł@ 
z„iór@świade…tw@łask@za@p”średni…twem@mb@o„jawN@cud”wny@medalikN@
 
zamówienia m”żna realiz”waćZ@
QI@telef”ni…znieZ@QR@TRRMXXMWW@wewN@RRR@H”d@W@d”@QU@w@dni@r”„”…zeI@
RI@lu„@k”resp”nden…yjnieZ@SQMPUX@krakówL@ul@strad”mska@T@
SI@przez@sklep@internet”wyZ@wwwNwitkmNpl@
@

przy zamówieniu p”wyżej SP zł k”szt wysyłki p”cztą 
p”krywa wydawnictw”  
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i cennik 
p”drę…znik@amm@Htrzy@t”myI@@ –@SV@zł@w@”prawie@miękkiej@@

–@TU@zł@w@”prawie@twardej@
przew”dnik@@ –@U@zł@@
statut@ –@PLU@zł@
kwartalnik@ –@SLU@zł@@
pr”mienie@p”średni…zki@ŁaskZ@r”…zniki@ar…hiwalne@RPPP@@ –@Q@zł@@
o@ap”st”lstwie@świe…ki…h@@ –@U@zł@@
tajemni…a@maryi@Hr”zważaniaI@@ –@W@zł@@
refleksje@na@miesią…@maj@@ –@U@zł@@
n”we@r”zważania@na@miesią…@maj@ –@X@zł@
m”dlitewnik@@ –@QR@zł@@
różanie…@„i„lijny@i@wynagradzają…y@ –@U@zł@@
jak@ciL@maryj”L@dzięk”wać?@–@m”dlitewnik@ –@U@zł@
n”wenna@@ –@R@zł@@
u ceny medalikÓw 
medaliki@alumini”we@@ –@małeZ@QR@gr”szyL@dużeZ@UP@gr”szy@
medaliki@żółte@małe@@ –@QU@gr”szy@
medaliki@sre„rne@–@w@zależn”ś…i@”d@wielk”ś…i@@ –@U@złL@W@zł@
medaliki@p”sre„rzane@Hdwie@wielk”ś…iI@ @–@RP@i@SP@gr”szy@
medaliki@nikl”wane@Hdwie@wielk”ś…iI@ @ –@RPMSU@gr”szy@
medaliki@nie„ieskie@zatapiane@H„łezka”IL@R@r”dzaje@ @ @ –@WP@i@YP@gr”szy@
duży@medal@metal”wy@ –@X@zł@@
oznaka@l”g”@amm@@ –@U@zł@@
brel”ki@z@medalikiem@ –@Q@zł@ 
u foldery  
abc@cud”wneg”@medalika@@ –@SP@gr”szy@
n”ś…ie@cud”wny@medalik@Hdla@księżyI@@ –@XP@gr”szy@
st”warzyszenie@cud”wneg”@medalika@@ –@TP@gr”szy@
pamiątka@przyję…ia@cud”wneg”@medalika@ –@QU@gr”szy@
m”dlitwa@dzie…i@za@dzie…i@ –@QP@gr”szy@
„tylk”@bóg”@ –@U@gr”szy@
dla@mł”dzieży@f”lder@ –@QP@gr”szy@@
awers@i@rewers@cud”wneg”@medalika@Hf”li”waneI@ @ –@k”mplet@RX@zł@
ryngrafy@ –@TU@zł@i@UU@zł@
ryngrafy@n”we@z@grawer”wanym@rewersem@cudN@medalika@ –@QPP@zł@@

zamówienia pr”simy składać d”Z 
sN stanisławyZ telN 18 RP1 1Y PU t”n SP@
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spis treŚci 
@
Sł”w”@dyrekt”ra@kraj”weg”@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@S@
refleksje@”d@fal@bałtyku@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@V@
f”rma…ja@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QP@
@ h”milia@„pa@pN@s”…hy@w@…zasie@mszy@śwN@”dprawianej@
@@@@ z@”kazji@pielgrzymki@am@na@jasną@góręNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QP@
@ h”miliaL@radi”@maryja@–@RU@sierpnia@RPQR@rNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QX@
wizje@medalika@H…dNI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RR@
c”@wy@na@t”?@herrmann”wskie@przyp”mnienieA@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RW@
referat@ptN@ewangeliza…ja@ży…ia@sp”łe…zneg”@w@p”ls…e@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RX@
odpust@w@kapli…y@nmp@niep”kalanej@cud”wneg”@@
@ medalika@warszawie@w@dniu@Q@grudnia@RPQR@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ST@
iv@la„”rat”rium@win…entyńskie@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SW@
spraw”zdaniaL@z@ży…ia@wspóln”tL@ju„ileusze@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TP@
@ RUMle…ie@st”warzyszenia@cud”wneg”@medalika@am@@
@@@@ w@parN@p”dwyższenia@śwN@krzyża@w@Ł”dzi@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TP@
@ dzień@skupienia@…zł”nków@st”warzyszenia@ @
@@@@ cud”wneg”@medalika@z@die…ezji@”p”lskiej@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TR@
@ niedziela@maryjna@w@parN@nawiedzenia@nmp@w@lu„sku@NNNNNNNNNNNNNN@TU@
@ ju„ileusz@RUMle…ia@am@w@parN@śwN@fl”riana@w@wą…h”…ku@NNNNNNNNNNNNN@TV@
@ niedziela@maryjna@w@parN@śwN@fl”riana@w@wą…h”…ku@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@UP@
@ ju„ileusz@SPMle…ia@w@sławie@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUQ@
@ k”ngres@na@r”zp”…zę…ie@r”ku@wiary@
@@@@ w@die…ezji@ziel”n”górsk”Mg”rz”wskiej@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@UR@
 Świąte…zna@ewangeliza…ja@w@wiśle@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@UU@
@ ju„ileusz”wy@dzień@skupienia@am@w@krasn”siel…u@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@UX@@
inf”rma…ja@dla@m”derat”rówNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VP@
p”dzięk”wanie@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VP@
z@kr”niki@żał”„nej@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VQ@
wsp”magamy@misje@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VS@
wydawni…tw”@itkm@p”le…a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VT@
cennik@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VU@

 

Wszystko z niepokalanąA 






