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Objawiającej Cudowny Medalik
„Zaufaj bez reszty Maryi, zaufaj Jej
wielkiej miłości, zaufaj a Ona twe troski jak matka zamieni w radości”. Te
piękne słowa zaczerpnięte z pieśni religijnej noszącej tytuł: „Zaufaj bez reszty Maryi”, przypominają mi, twarze ludzi w różnym wieku, których spotkałem przy
okazji Niedziel Maryjnych. Ile wiary widziałem w ich oczach,
gdy przyjmowali Cudowny Medalik z nadzieją, że Maryja wysłucha ich próśb o zdrowie, szczęśliwą operację, uratowanie
małżeństwa, nawrócenie męża lub żony, uwolnienie z nałogu.
Już od 189. lat kaplica z ul. du Bac w Paryżu, jest świadkiem bezgranicznego zaufania Maryi. Przybywający tam odchodzą z Cudownym Medalikiem pełni ufności, że Maryja –
najlepsza Mama – wie, jak pomóc i jak zaradzić. Tak jak na
weselu w Kanie Galilejskiej.
Doświadczywszy pomocy Maryi oddali się Jej bez reszty.
Przywołać należy, króla Jana Kazimierza, obierającego Maryję
Królową Polski, Prymasa Hlonda, który głęboko wierzył, że
przyjdzie zwycięstwo i będzie to zwycięstwo Maryi, Stefana
kard. Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję
i oddał Jej w niewolę miłości siebie i cały Naród Polski, św. Jana Pawła II ze swoim „Totus Tuus”.
Dlaczego zawierzyli Maryi? Odpowiedź jest bardzo prosta.
Patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, w której przyszło nam
żyć, coraz trudniej znaleźć człowieka, któremu można by za3

ufać. Różne rodzaje afer i oszustw, i to nie tylko w polityce,
ale w rodzinie, sąsiedztwie, pracy, małżeństwie, pokazują, że
wszyscy nawzajem się kontrolują i patrzą sobie na ręce. Dlatego od Maryi, którą Bóg obdarzył wielkimi przywilejami,
uczymy się na nowo ufać i żyć nadzieją.
„Oddaj dłonie swe Maryi – tak śpiewamy w cytowanej już
pieśni – by prowadzić mogła Cię, oddaj serce oddaj wszystko, na Jej własność oddaj się, bo Maryja nie zawiedzie, bo
Maryja uczy żyć. Jeśli tylko Jej zaufasz, jeśli dzieckiem Jej
chcesz być”.
Dziękując za całoroczne Wasze zaufanie Maryi, zachęcam
Was jako Jej Apostołów, do dalszego odkrywania macierzyńskiej obecności Maryi w życiu osobistym i Kościele.
Pierwszego grudnia rozpoczniemy nowy rok duszpasterski
2019/2020, którego hasłem są słowa: „Eucharystia daje życie”.
Św. Jan Paweł II we wprowadzeniu do Encykliki „Ecclesia de
Eucharistia”, przypomina: „Kościół żyje dzięki Eucharystii
(Ecclesia de Eucharistia vivit). Ta prawda wyraża nie tylko
codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę
tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza
z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana,
raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego
Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie
niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm
jego dni, wypełniając je ufną nadzieją”.
Znamy te słowa. Jednak, znać to nie to samo, co odkryć.
Można przecież zgłębić teologie, przeczytać Biblie „od deski
do deski, a nie spotkać nigdy tego, o którym one opowiada4

ją. Dlatego w numerze 53 EdE czytamy: „Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem
i Eucharystią, w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć
o Maryi, Matce i Wzorze Kościoła. (…) Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na
Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania
także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy”.
Wczytując się w te słowa chcemy patrzeć na Maryję jako
„NIEWIASTĘ EUCHARYSTII”. Proponuję na nasze hasło formacyjne 2020 roku słowa, których użył św. Jan Paweł II:
MARYJA – NIEWIASTA EUCHARYSTII.
Dlaczego te słowa? Patrząc na całe życie Maryi, zauważymy, że było ono zwrócone na Jezusa i prowadziło do odkrycia i ukazania sensu Eucharystii. Maryja była pierwszym tabernakulum po wypowiedzianym „fiat” podczas Zwiastowania (por. Łk 1, 26-38). Dzięki niemu stała się Matką i pierwszym Mieszkaniem Słowa Wcielonego. Wydarzenie Zwiastowania ukazuje uprzednią wiarę Maryi w Eucharystię, która
uobecniając Misterium Paschalne Chrystusa, jednocześnie
ukazuje łączność i jedność z faktem Wcielenia. „Fiat” wypowiedziane podczas Zwiastowania przedłuża się w „Amen”,
wypowiadanym podczas przyjmowania Eucharystii. Bóg wezwał Maryję do wiary, że poczęte przez nią Słowo Wcielone
jest Bożym Synem. Każdy przyjmujący Najświętszy Sakrament jest wezwany do wiary, że to samo Słowo uobecnia się
pod postaciami chleba i wina.
Kościół odnajduje w Maryi wzór uczestnictwa w tej Boskiej Tajemnicy. Maryja ukazuje wierzącym postawę uległości wobec niepojętej tajemnicy wiary, jaką niewątpliwie jest
Eucharystia. To Ona pierwsza okazała wobec niej „posłuszeństwo bez wahania” (EdE nr 54).
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W postawie Maryi uwidacznia się również „wymiar ofiarny Eucharystii” (EdE nr 56). Realizowała go już w momencie
ofiarowania Jezusa w świątyni (por. Łk 2, 22), i w przyjęciu
słów Symeona, które zapowiadały Kalwarię, do której Matka
Jezusa przygotowywała się każdego dnia, uczestnicząc
w „antycypowanej Eucharystii, komunii duchowej pragnienia
i ofiary” (EdE nr 56). To zjednoczenie wypełniło się pod Krzyżem, kiedy Maryja stała się darem Jezusa dla człowieka, który dał Ją za Matkę Janowi, a przez niego każdemu człowiekowi. Uczestnictwo w Eucharystii zakłada przyjmowanie
przez człowieka również tego daru.
W każdej sprawowanej Eucharystii obecny jest Kościół
i Maryja, którą wspomina się podczas Najświętszej Ofiary.
Bowiem w Eucharystii Kościół „łączy się w pełni z Chrystusem i z Jego ofiarą, utożsamiając się z duchem Maryi”
(EdE nr 58). Od Maryi – Niewiasty Eucharystii, uczmy się żyć
w rytmie Boga, pozwalając Mu swobodnie dysponować naszym życiem, zgodnie z Jego planem miłości.
Zapewniam o mojej modlitwie za Was, serdecznie dziękując za modlitwę, wszelką życzliwość i przypominam, że
jedyną możliwością kontaktu ze mną jest tel. komórkowy
– 601 472 764 oraz mój e-mail – vivaldi7@onet.eu
Drodzy Apostołowie! Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Na ten piękny i pełen cudownego, Bożego ciepła czas,
przyjmijcie najlepsze życzenia dla Was i Waszych bliskich. Życzę Ci takiej wiary jaką miała Maryja, która nie rozumiejąc, zaufała Słowu i pozwoliła, aby Bóg się Nią posłużył, i dał ludziom
szczęście. I Ty też dawaj Je innym. Wszystko z Niepokalaną!
Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika
Ks. Jerzy Basaj CM
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FORMACJA
ODNALEŹĆ KORZEŃ SZCZĘŚCIA

Chyba większość z nas miała choć raz w życiu w ręku jakiś
kolorowy tygodnik, od których uginają się półki w kioskach
i sklepach. W tychże tygodnikach przewija się zasadniczo
jeden temat: szczęście lub nieszczęście wielkich i mniejszych
tego świata.
Po lekturze fragmentu Ewangelii: Łk 1, 39-56 Nawiedzenie
Elżbiety przez Maryję, można się zastanowić, jak któreś
z tych kolorowych pisemek określiłoby dwie kobiety, bohaterki tegoż ewangelicznego opowiadania? Co napisano by
o Maryi, co o Elżbiecie; czy określono by je jako kobiety
szczęśliwe? Można podejrzewać, że światli redaktorzy raczej
zaliczyliby je do kategorii istot nieszczęśliwych.
Szczęście to jedna z tych rzeczywistości, o których marzy
każdy człowiek. Ale drugiej strony, kogo by nie zapytać o to,
co dla niego jest szczęściem, każdy da inną odpowiedź.
Przed nami święta. Gdyby dwadzieścia, trzydzieści lat temu
można je było urządzić tak, jak dzisiaj, wielu spośród nas
powiedziało by, że to szczęśliwe święta. A dzisiaj? Nie cieszą
nawet nieźle zastawione stoły, nie dają szczęścia prezenty,
o których kiedyś nawet nie mogliśmy marzyć.
Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest to, że
została w nas odwrócona kolejność tego, co uważamy za
naprawdę ważne. I w tym także mieści się wszystko, co
związane jest z naszym pojmowaniem szczęścia. Z uporem
szukamy szczęścia w sprawach tego świata: pragniemy mieć
coraz więcej, chcemy na siłę przedłużać młodość, zdrowie
7

i uroda urastają do rangi wartości samych w sobie. Wszystkie te sprawy są niewątpliwie ogromnie ważne i bardzo potrzebne. Ale każda z nich jest ulotna. Na każdą, czy tego
chcemy czy nie, przyjdzie kiedyś kres.
Z o wiele mniejszym zacięciem poszukujemy szczęścia
w sprawach ducha. A jeżeli już, to często błąkamy się gdzieś
po bezdrożach astrologii, wróżbiarstwa, zabobonów czy sekt.
Źródłem, korzeniem szczęścia jest Ten, którego młoda kobieta z Nazaretu przyniosła w swoim łonie pewnego popołudnia
do domu Elżbiety. A ta ostatnia doskonale potrafiła to zrozumieć, stąd jej modlitewny okrzyk pełen zachwytu i uwielbienia: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana...”.
„Błogosławiona” czyli szczęśliwa! Każdy z nas ma szansę
odnaleźć szczęście, jeśli tylko zrozumie, gdzie jest jego źródło, jeśli nauczy się, że korzenia szczęścia nie ma co szukać
w portfelu, eliksirze młodości, czy w działaniach polityków,
ale w swojej głowie, a przez nią – w swym sercu, w swojej
duszy.
Członek Rady Krajowej AMM, Jadwiga Wilk

8

AMM – CENTRUM
STOWARZYSZENIA
CUDOWNEGO MEDALIKA
DWUDZIESTA PIĄTA ROCZNICA UTWORZENIA
W WARSZAWIE CENTRALNEGO OŚRODKA
APOSTOLATU MARYJNEGO
Dwadzieścia pięć lat temu, 2 sierpnia 1994 r., w dniu
Matki Boskiej Anielskiej, na stałe przybył do Warszawy
ks. prof. Teofil Herrmann CM, aby w Domu Misyjnym przy
ul. Radnej 14, na warszawskim Powiślu, utworzyć Centralny
Ośrodek Apostolatu Maryjnego. Lata 1994-2003 były dla
Apostolatu Maryjnego latami umacniania struktur naszego
ruchu i jego dynamicznego rozwoju.
Zamieszkawszy na Radnej ks. Teofil Herrmann spędził tu
dziewięć ostatnich, niezwykle pracowitych lat swojego życia. Stąd kierował całym ruchem, zanim w opinii świętości
w 2003 r. odszedł do Domu Pana. Niewiele osób pamięta
tamto wydarzenie, nawet osobiście biorących w nim udział.
Czas zaciera wspomnienia o tym doniosłym momencie.
Wszak wtedy Apostolat Maryjny istniał już od 14 lat, rósł
w siłę i liczebność członków. Tutaj, w Domu Misji na Radnej,
rozpoczął się nowy etap, poprzedzający przełom po śmierci
Księdza Dyrektora, gdy Centrala została przeniesiona do
Zakopanego na Olczę.
Wróćmy pamięcią do uroczystości z roku 1994. W niedzielę 18 września 1994 r. inauguracji działalności Centrali
Apostolatu Maryjnego dokonał Ks. Dyrektor przez uroczystą
wizytację w parafii pw. Św. Szczepana w Raszynie. Raszyn
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był wówczas siedzibą pierwszej moderator diecezjalnej
Apostolatu Maryjnego Archidiecezji Warszawskiej, śp. Danuty Kempczyńskiej. Do dzisiaj działa tu jedna z najliczniejszych i najaktywniejszych grup parafialnych Apostolatu
w Polsce. W uroczystości wzięły udział obie diecezje warszawskie oraz goście z ościennych diecezji. Podczas uroczystej,
koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem Księdza dyrektora Teofila Herrmanna CM, w poczet rzeczywistych członków Apostolatu Maryjnego włączonych zostało 101 osób.
Krótka notatka na temat jubileuszu 20-lecia została
przed pięciu laty zamieszczona w Biuletynie nr 37 3-2014 na
stronie 59. Tutaj także można zapoznać się z listą 101 nazwisk członków przyjętych tego dnia. Wiele z tych osób
odeszło już do Domu Pana…
Opis uroczystości zdominowanej niezwykłą osobowością
ks. Herrmanna CM znajdujemy we wspomnieniach o nim,
w książce pt. Wszystko z Niepokalaną: „Trudno zapomnieć
moment, gdy cały w jaśniejących błękitach i bieli szat wkroczył na salę ks. Dyrektor, a wszyscy obecni wpatrywali się
w jego uśmiechniętą twarz. (…) Jej wyraz znamionowała
łagodność, dobroć, życzliwość i przychylność dla każdego
człowieka, bo taki z całą otwartością był na co dzień ks. Dyrektor. Nigdy (…) w złym humorze, najwyżej bywał czymś
zasmucony, zafrasowany, zamyślony. Był osobą pełną godności, taktu i szacunku dla każdego człowieka”.
Wielki hall domu na Radnej, kaplica, tzw. pomieszczenia
dolne – były miejscem entuzjazmu towarzyszącego początkom działania Centrali. Napełniał je gwar głosów, śpiew pieśni o Cudownym Medaliku, wspólne modlitwy. Wszystko to
zaczęło się 25 lat temu, w ciepłe i pogodne dni schyłku lata
1994 r. i skupiało wokół charyzmatycznej postaci śp. Ks. Dyrektora Teofila Herrmanna CM.
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Obchodzona we wrześniu kolejna rocznica śmierci ks. Teofila w bieżącym roku splata się z jubileuszem 25-lecia Centrali i z jeszcze jedną okrągłą datą. 10 lat temu, w Paryżu, w listopadzie 2009 r. podczas międzynarodowych obrad Stowarzyszenia Cudownego Medalika, w Kaplicy Objawień przy
ulicy du Bac, kolejny dyrektor Apostolatu Maryjnego, ks. Tadeusz Lubelski, dokonał poświęcenia chorągwi ufundowanej
przez członków Apostolatu Maryjnego archidiecezji warszawskiej dla uczczenia setnej rocznicy istnienia Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Asystowała ówczesna moderator krajowa, pełniąca też funkcję moderatora diecezjalnego
archidiecezji warszawskiej, Ewa Pruska-Zajdel oraz członek
Rady Krajowej, moderator Okręgu Zielonogórskiego, obecnie moderator krajowy, Małgorzata Maria Daszczyszak.
Po dokonaniu poświęcenia chorągiew została złożona na
fotelu, w którym podczas objawień zasiadała Najświętsza Panienka. Chorągiew ta jest dla Apostolatu Maryjnego jedyną do
tej pory tego typu relikwią, przechowywaną tutaj, w Kaplicy
NMP Niepokalanej Cudownego Medalika w Warszawie przy
ul. Radnej 14. Metryczkę ze zdjęciami można obejrzeć w gablocie, w hallu. Przed laty, obdarowani Cudownymi Medalikami uczestnicy spotkań na Radnej, z czcią dotykali swoje
medaliki do tej relikwii i modlili się do Niepokalanej NMP.
Jednym z marzeń ks. Teofila Herrmanna CM było, aby
Kaplica na Radnej stała się sanktuarium Niepokalanej Cudownego Medalika. Śp. Ks. Prymas Glemp powiedział nam:
„Będzie modlitwa, będzie sanktuarium”. Ufając w siłę modlitwy módlmy się więc, aby spełniło się to wielkie marzenie
śp. ks. Teofila Herrmanna CM. Pielgrzymując do jego grobu
nawiedzajmy także Kaplicę NMP Niepokalanej Cudownego
Medalika, w której wystrój włożył tyle serca i wysiłku.
opr. Ewa Pruska-Zajdel, honorowy moderator krajowy
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,,ŚWIĘTE RODZINY DAJĄ ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW’’
Takie myśli przyświecają mi po przeczytaniu wspomnień
nadesłanych mi przez ks. Tadeusza Lubelskiego CM, ku pokrzepieniu serca i podtrzymaniu w nadziei.
Pozostając w atmosferze zadumy i refleksji nad przemijaniem życia, zachęcam Was, drogie apostołki maryjne
i szanowni apostołowie maryjni, do nabycia i przeczytania
wspomnień pt. Ocalić wspomnienia, ocalić ślady… Wydanie poświęcone jest życiu i działalności trzech nietuzinkowych kapłanów z diecezji tarnowskiej, z rodziny Lubelskich
i Kornausów, wybranych spośród jedenastu duchownych
w tej rodzinie. Rzecz dotyczy: Przeora Jasnej Góry – O. Mariana Lubelskiego OSPPE, Ks. prał. Józefa Kocoła i Ks. kan.
Edwarda Kornausa.
Autorami wspomnień są: Ks. abp Józef Michalik, Ks. bp
Paweł Socha, dziennikarz i pisarz katolicki – Czesław Ryszka,
artysta – plastyk M. Drapikowski, kapłani, siostry zakonne,
przedstawiciele rodziny, przyjaciele i parafianie. Wśród wielu
wypowiedzi odnajdujemy wspomnienia byłego Dyrektora
Krajowego Apostolatu Maryjnego Ks. T. Lubelskiego CM,
Moderatorów Krajowych AM – Ewy Zajdel i Małgorzaty
Daszczyszak. Są też wywiady prasowe z duchownymi, ciekawe zestawienie pt. Drzewo genealogiczne rodów i zdjęcia: Kapłani z rodów Lubelskich i Kornausów.
Zarówno Biskupi, jak i świeccy, wymieniają pośród wielu
cech każdego z ,,bohaterów’’ pokorę, miłość do Chrystusa
i Maryi, energię działania, pracowitość, heroizm, dobroć,
świętość życia, wytrwałość w działaniu, życie ,,pod prąd’’,
patriotyzm, głębię modlitwy, radość służby Bogu i ludziom
itp. Zachwyca bogactwo zdarzeń w rodzinie, w parafiach,
w kościołach, autentyczność wypowiedzi, przykłady wy12

tworów umysłu i tytanicznej pracy przedstawionych kapłanów oraz ,,powiew miłości’’ zawarty w okolicznościowej
twórczości poetyckiej dla kapłanów.
Apostołki maryjne podkreślają szczere oddanie O. Mariana Lubelskiego dla Apostolatu Maryjnego, troskę o jak
najlepsze przyjęcie pielgrzymki na Jasnej Górze, życzliwość
oraz zatroskanie o szerzenie kultu Matki Najświętszej.
Obecna Moderator Krajowa wspomina też działalność
proboszcza świdnickiej parafii Ks. Edwarda Kornausa, któremu zawdzięcza pierwsze spotkanie z Niepokalaną Cudownego Medalika, bogactwo pielgrzymek, uroczystości
kościelnych i opiekę ks. Edwarda nad grupą AM aż do końca jego życia.
Moją uwagę przykuły również ,,złote myśli’’ Ks. T. Lubelskiego CM, którymi ,,ubarwił’’ wspomnienia o bracie –
O. Marianie. Niektóre z nich, zaczerpnięte ,,od świętych’’,
pojawiły się też na początku każdego rozdziału.
Przyciąga wzrok piękna szata graficzna wydawnictwa,
z symbolami katolicyzmu, wskazująca na istotę życia nie
tylko kapłańskiego: Krzyż na Giewoncie, Wizerunek Matki
Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski , góry do pokonania i pasterz na zielonej równinie z pokornymi owieczkami.
– Przesłanie? – Trwać przy Krzyżu, Maryi i Pasterzach, którzy nas prowadzą do niebieskiej krainy, pokonywać z radością ,,góry’’, trudności, by w konsekwencji osiągnąć
,,szczyt’’, gdzie króluje Chrystus Pan.
To znakomita lektura, świadcząca o tym, że święci kapłani są pośród nas. To oni uczą kroczyć drogą wiary ku
zmartwychwstaniu. Warto zatem sięgnąć po wspomnienia,
poznać istotę życia kapłańskiego i dziękować Panu Bogu
za autentyczne, święte powołania kapłańskie i zakonne.
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Dodam, że wspomnienia są wyrazem troski o to, by wartości, reprezentowane przez Kapłanów, w nich przedstawionych, przetrwały w pamięci czytelników. Spięte są
klamrą, którą stanowią słowa św. Jana Pawła II: Pamiętajmy
o sobie za życia i po śmierci’’.
Tego też życzę potencjalnym Czytelnikom, a parafrazując słowa św. Jana od Krzyża, żywię nadzieję, iż ,,Każdy
dzień z rodziną Apostolatu Maryjnego będzie zaproszeniem do szczęścia’’. Wszystko z Niepokalną!
BIBLIOGRAFIA: Ocalić wspomnienia, ocalić ślady…, red. Ks. T. Lubelski,
M. Biernacka, J. Kreczko, G. Plewińska, WITKM, Kraków 2019.

Z-ca moderatora diec. radomskiej ap. Z. Miernik, Wąchock

PRZECZYTAJ
POMYŚL
PRZEDYSKUTUJ
PRZECZYTAJCIE, POMYŚLCIE, PRZEDYSKUTUJCIE w swoich
wspólnotach i rodzinach, i koniecznie napiszcie do nas.
Kto ma możliwość korzystania z poczty internetowej, to
proszę o wysyłanie na adres: daszma@wp.pl
Krótkie opinie można także wysyłać na adres LISTY DO
REDAKCJI, podany na ostatniej stronie naszego „Biuletynu”.
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Z ŻYCIA WSPÓLNOT
JUBILEUSZE
I SPRAWOZDANIA
DIECEZJA KRAKOWSKA
30-lecie Apostolatu Maryjnego działającego przy kościele
Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie
Dnia 1 XII 2018 r., odbyło się jubileuszowe spotkanie
z okazji jubileuszu 30-lecia Apostolatu Maryjnego działającego przy kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. W spotkaniu uczestniczyły: grupa działająca przy Bazylice Mariackiej wraz z ks. Filipem Badurskim, grupa bł. Anieli
Salawy z ks. Aleksandrem Bandurą CM, będącym jednocześnie opiekunem diecezji krakowskiej, grupa parafii Matki Bożej z Lourdes oraz grupa AM z Zakopanego-Olczy wraz z ks.
prob. Jerzym Grzybem CM. Uroczystego powitania gości dokonał ks. Adam Borowski CM. Centralnym punktem jubileuszowego spotkania była Msza św. koncelebrowana, której
przewodniczył ks. Bogdan Zapotoczny CM, ubogacona homilią poświęconą życiu i duchowości św. Katarzyny Labouré,
poprzedzona nabożeństwem do Matki Bożej połączonym
z adoracją Najświętszego Sakramentu.
Po Eucharystii spotkaliśmy się przy wspólnym stole na
agapie. W programie przewidziano: prezentację grup AM;
konferencję w której ks. Bogdan w sposób niezwykle interesujący kontynuował tematykę duchowości św. Katarzyny
Labouré; świadectwa apostołek: Wandy Myśliwiec i Zofii Zielińskiej; poczęstunek.
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Spotkaniu towarzyszyła wzajemna życzliwość i radość.
Zakończyła go wspólnie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Wszystko z Niepokalaną.
moderator diec. Krystyna Michalska

DIECEZJA OPOLSKA
30-lecie Apostolatu Maryjnego
w parafii św. Dominika w Nysie
29 czerwca 2019r. w parafii św. Dominika w Nysie obchodziliśmy uroczysty jubileusz 30 lat działalności Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod hasłem: „Przez Maryję do
życia w Duchu Świętym”.
,,A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech
powie: Przyjdź. I kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie, kto
chce niech wody życia darmo zaczerpie” (Ap 22, 17).
W uroczystości wzięły udział grupy Apostolatów Maryjnych ze Złotogłowic, Wójcic, Otmuchowa, Nysy, Grodkowa.
Z wielką radością gościliśmy ks. Jerzego Basaja CM. Krajowego
Dyrektora Apostolatu Maryjnego, ks. Jacka Piątka opiekuna
duchowego wspólnoty z Grodkowa oraz moderator Helenę
Balcerek. Przed rozpoczęciem uroczystości ks. Tadeusz Bartoszewski, nasz opiekun duchowy powitał zgromadzonych gości i opowiedział o patronie naszej parafii, św. Dominiku.
O godz. 10.00 rozpoczęła się Adoracja pieśnią do Ducha Świętego. Jak wspomniał ks. Jerzy Basaj, był to bardzo poruszający
moment, ponieważ rozpoczynając pieśń wszyscy zgromadzeni członkowie Apostolatu Maryjnego powstali i złapali się za
ręce, tworząc między sobą braterską więź, a po zakończeniu
pieśni zwrócili się do siebie słowami: dobrze, że jesteś.
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Adorację poprowadziła przewodnicząca grupy Anna Kłos,
rozpoczynając słowami: „Wielbi dusza moja Pana i raduje
się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim…” (Łk 1, 46-55).
Odmówiliśmy akt oddania się Matce Bożej, modlitwy
dziękczynne, modlitwy błagalne w różnych intencjach, również za zmarłych członków Apostolatu Maryjnego i o beatyfikację ks. Teofila Herrmanna CM. Także I tajemnicę różańca:
Radosną – Zwiastowanie z Różańca Biblijnego. Odśpiewaliśmy pieśni, m.in.: ,,Wielbić Pana Chcę”, ,,Maryjo ja Twe dziecię”, ,,Daj mi Jezusa”. Na zakończenie odmówiliśmy Litanię do
NMP Niepokalanej Cudownego Medalika oraz Litanię do serca Pana Jezusa. W Roku Ducha Świętego powierzyliśmy Duchowi Świętemu kapłanów, odmawiając:
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów; Duchu Święty, Duchu Światłości oświecaj kapłanów; Duchu
Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów; Duchu Święty,
Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją
łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na
cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu
Święty powierzamy Ci serca kapłanów; ukształtuj je na wzór
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.
Na zakończenie adoracji przewodnicząca Anna Kłos odczytała Psalm (63, 2-9):
Boże, mój Boże, Szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć
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Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc
Chwalić Cię będą moje wargi
Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę
Ręce w imię Twoje.
Moja dysza syci się obficie, a usta Cię wielbią
Radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie
Rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych
Skrzydeł wołam radośnie:
,,Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja
Mnie wspiera”.
Chwała Ojcu i Synowi…
Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się wyprowadzeniem
sztandarów przez apostołów maryjnych z naszej wspólnoty.
Eucharystii z udziałem ks. Jacka Piątka przewodniczył ks. Jerzy Basaj, który wygłosił homilię, której słowa głęboko zapadły w naszych sercach. W modlitwie wiernych uczestniczyły:
Małgorzata Bigas, Teresa Szary i Anna Kłos. Modliliśmy się za
Kościół św., aby czerpiąc z doskonałości Jezusa Chrystusa
mógł prowadzić wszystkich bezpieczną drogą zbawienia; za
ks. Dyrektora Krajowego Jerzego Basaja i za wszystkich Opiekunów Duchowych, aby w duchu św. Piotra i Pawła słowem,
modlitwą, pokutą prowadzili nas do Chrystusa; o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne, aby rosła liczba głosicieli Chrystusa słowem i życiem; za chorych i cierpiących, żyjących
w ubóstwie duchowym i materialnym, aby nigdy nie zwątpili
w Bożą opatrzność; za wszystkie rodziny, aby wskazywały
pozytywne wartości religijne i by rodzice potrafili wychowywać dzieci w wierze, nadziei i miłości; o duchowy i liczebny
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rozwój Stowarzyszenia Apostolatu Maryjnego w naszych parafiach, aby nasza postawa i czyny były inspiracją do rozszerzania tego Dzieła Maryi; za nas zgromadzonych, abyśmy na
dzisiejszej uroczystości, wsparci światłem Ducha Świętego
umacniali się w wierze Chrystusowej.
W procesji z darami uczestniczyły: Teodora Boroń – Hostia, Józefa Mazurek – Kielich, Małgorzata Bigas – kwiaty. Po
błogosławieństwie udzielonego przez ks. Dyr. Jerzego i podziękowaniach, także przewodniczącej naszej grupy, ustawiliśmy się pod ołtarzem do wspólnej fotografii i udaliśmy się
na agapę. Agape odbyła się w pobliskiej Prywatnej Szkole na
sali gimnastycznej, którą pomogła nam przygotować i udekorować pani Grażyna, za co jej oraz Pani Dyrektor szkoły,
która wynajęła nam salę nieodpłatnie – serdeczne ,,Bóg zapłać”. Podczas spotkania towarzyszył nam również ks. Tadeusz Bartoszewski, więc nie zabrakło nam jego poczucia humoru. Ks. Jerzy wygłosił konferencję, zachęcając nas do dawania świadectwa wiary w swoim otoczeniu i dokonywania
mądrych wyborów, opowiadając swoje świadectwo i doświadczenia. Teresa Szary zarecytowała wybrane wiersze:
,,Wciąż tak mało”
Wciąż tak mało dobra,
Serce z bólu pęka.
Człowiek dla człowieka,
Niczym rwąca rzeka.
Oczy zapłakane,
Szukają pomocy.
Jeden Cię odepchnie,
Drugi w twarz opluje.
Gdzie radości szukać,
Choćby pocieszenia.
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Zwyczajnej rozmowy,
Trochę zrozumienia?
Bieda ludzi złości,
Bogactwo zaślepia,
A my wciąż szukamy
,,w człowieku – człowieka”
,,Zawsze ta sama’’
Kiedy świat tonie w ciemności grzechu
Tyś nam ostoją pośród zawiei
Ty jak jutrzenka oświetlasz drogę
prowadzisz do Syna światłem nadziei
Na medjugorskiej górze Krievac
w Lourdes czy Fatimie zawsze ta sama
z różańcem w ręku co bronią przed złem
jednako o los swych dzieci stroskana
Chociaż Twe serce kona z cierpienia
Ty nie dochodzisz jaka przyczyna
i zawsze się wstawiasz za swoim ludem
i nigdy nie liczysz jak wielka wina
Cicha pokorna piękna jak wiosna
wskazujesz modlitwą jak żyć nam trzeba
po ścieżkach skalistych bastionu wiary
przynosisz orędzia od Pana z nieba
Po recytacji rozdała wykonane przez siebie ozdobne karteczki z Niepokalaną, na których umieściła cytaty świętych,
m.in. św. Jana Pawła II, każdy więc otrzymał jakiś cytat miły
dla ducha i serca. Pod koniec spotkania, apostołki opowiadały swoje świadectwa. Podczas posiłku słuchaliśmy płyty
z muzyką zespołu młodzieżowego ,,niemaGOtu”, który gościł
niedawno w Nysie, podczas Misji Świętych. Podczas spotka20

nia udzielała nam się bardzo radosna, miła atmosfera, wypełniona odczuwalną obecnością Ducha Świętego i Maryi,
która nas ożywiała, a opuszczający nas goście, żegnali nas
serdecznie z uśmiechem na twarzach i w sercach, na chwałę
Bożą. Bogu niech będą dzięki. W Niedzielę 30.06.2019 r.
ks. Jerzy Basaj głosił słowo Boże na każdej Mszy Świętej,
dając swoje świadectwo życia z Niepokalaną. Po każdej
Mszy Świętej ks. Jerzy wraz z apostołami maryjnymi wręczali
Cudowne Medaliki. Można było nabyć modlitewniki, z czego
bardzo wielu parafian skorzystało. Dzięki Bogu za wszystkie
otrzymane łaski. Wszystko z Niepokalaną!
przew. AM – Anna Kłos

DIECEZJA RADOMSKA
Sprawozdanie z roku 2019
Istniejące grupy Apostolatu Maryjnego pracowały systematycznie także w roku 2019. Mimo ograniczeń wieku, przebytych operacji, wiele apostołek maryjnych uczestniczyło
w comiesięcznych Mszach Świętych AMM i spotkaniach modlitewnych w swoich parafiach. Ci, którzy pozostali w domach, duchowo łączyli się z grupami. Do nich docierały
przewodniczące AMM, aby przekazać aktualne informacje,
pocieszyć, porozmawiać.
Apostolat Maryjny pięciu parafii zorganizował wyjazd pielgrzymów na Jasną Górę w lipcu br. Dołączyły do pielgrzymki
osoby niezrzeszone. W sumie pojechało około 160 osób (Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Radom, Pionki).
Moderator diecezjalna, M. Iwona Płachta, wzięła udział
w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę, a w sierpniu
w krajowym zjeździe moderatorów w Warszawie.
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Zastępczyni moderator diecezjalnej telefonicznie i listownie przypominała o czekających nas zadaniach: jubileuszu
50-lecia kapłaństwa opiekuna diecezjalnego, ks. Stanisława
Bujnowskiego, modlitwie za Ojczyznę, modlitwie różańcowej
w październiku, uroczystości jubileuszowej w kaplicy Niepokalanej w listopadzie, o tajemnicy Ukrzyżowania Pana Jezusa, odmawianej w nowym roku liturgicznym w intencjach
AMM itp. W intencji Księdza Jubilata w parafiach odprawione zostały Msze święte z udziałem apostołów maryjnych,
a na diecezjalnej stronie internetowej pojawiły się życzenia
do Niego skierowane. Były też życzenia posłane pocztą.
W intencji ks. Stanisława zostały zamówione Msze św.: wieczyste – na Jasnej Górze – przez moderator diecezjalną ap.
Marię I. Płachtę, a w Toruniu – jubileuszowa – przez ap. Annę Monkosę. Apostolstwo dnia codziennego w poszczególnych grupach.
W akcji Polska pod Krzyżem uczestniczył również AM naszej diecezji:
– Moderator diecezjalna, Maria I. Płachta, która od kilku
lat apostołuje latem na Wyspach Owczych, łączyła się duchowo z modlącymi się rodakami w Polsce i wraz z grupą
osób oglądała transmisję z lotniska we Włocławku. Niektóre
apostołki z Pionek dołączyły do ogólnopolskiej modlitwy we
Włocławku.
– Przewodnicząca z Lipowego Pola, R. Dziopa poszła pieszo
wraz z innymi pielgrzymami do Sanktuarium Krzyża Świętego
na Łysej Górze. Jak wspominała, był to niezwykły trud, pokonywanie kilkudziesięciu kilometrów przy zróżnicowanej, kapryśnej pogodzie, po wybojach, kamieniach, leśnych ostępach. Ale u kresu drogi serce napełniła radość z osiągnięcia
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celu, z uczestnictwa w przebłagalnych modlitwach, w Eucharystii i błogosławieństwie relikwiami Krzyża Świętego.
Codziennie w październiku ap. maryjne, a zarazem członkinie Koła Żywego Różańca, prowadziły modlitwę różańcową
w kościele. Regularnie co miesiąc ks. Proboszcz odprawiał
w intencji AM Mszę św., a przewodnicząca prowadziła spotkanie dla 6-8 osób, gdyż kilka starszych apostołek pozostawało w domach. Z wdzięcznością odnosiły się do odwiedzającej je przewodniczącą grupy. W ostatnim czasie zmarło dwie
osoby: ap. Mieczysława Woźniak (ponad 90 lat) i ap. Zofia
Niziołek (91 lat).
– Wąchocka grupa AMM, zainicjowała – w porozumieniu
z wikariuszem parafii, O. Kajetanem Kaczorowskim OCist,
modlitwę za Ojczyznę i za wrogów Kościoła dla osób, które
nie mogły pojechać do Włocławka. Uczestniczyła w niej 14
września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, po wieczornej Mszy świętej. Procesjonalnie udaliśmy się na plac
przed klasztorem pod figurę Niepokalanej Cudownego Medalika. Ponieważ krzyż misyjny – przed nadchodzącymi misjami w parafii – był w renowacji, niesiono krucyfiks z relikwiami św. Jana Pawła II. Stanął przed figurą Niepokalanej
w otoczeniu świec. Bracia zakonni wynieśli ławki. W modlitwie uczestniczyło około 40 osób pod przewodnictwem cysterskiego opata O. Eugeniusza Augustyna, który mimo
upływu lat i pełnionej funkcji, zawsze jest do dyspozycji
Apostolatu Maryjnego (dawniej był jego opiekunem parafialnym i diecezjalnym). Ojciec opat poprowadził śpiew, odmówił stosowne modlitwy i Litanię do Jezusa Ukrzyżowanego. Apostołka Z. Miernik zapowiadała kolejne tajemnice, odczytała skrócone rozważania różańca biblijnego. Wszyscy odmawiali modlitwę Ojcze nasz…, a apostołowie maryjni: prze23

wodnicząca ap. Anna Życińska, ap. Aniela Wiśnios, ap. Hanna
Grzelka, ap. Zofia Banasik, ap. Antoni Rymarczyk, odmawiali
pierwszą część Zdrowaś Maryjo w każdej tajemnicy; drugą
część dopowiadali uczestnicy.
Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi odczytała ap. Zofia, po czym razem z nią wszyscy odmówili modlitwę do
św. Michała Archanioła. Następnie Ojciec Opat zaintonował
śpiew Apelu Jasnogórskiego, pobłogosławił Krzyżem uczestników zgromadzenia modlitewnego oraz dał do ucałowania
relikwie św. Jana Pawła II.
Kolejne modlitwy już pod Krzyżem misyjnym, odbyły się
pod przewodnictwem kapłanów: misjonarzy i ojców cystersów, na zakończenie misji świętych, 23 września 2019 r.
***
Parafia św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej
Apostołki maryjne dołączyły 14 września do modlitwy
w intencji Ojczyzny, zorganizowanej przez kapłanów w kościele. Modliły się też na różańcu w domach. Oglądały
transmisję z Włocławka, uczestnicząc duchowo w rozważaniach, Eucharystii, modlitwie różańcowej.
Apostolat Maryjny kontynuował zamawianie Mszy św.
w intencji miejscowych kapłanów w każdy pierwszy czwartek miesiąca oraz codziennymi ,,Margaretkami’’ za obecnych
i byłych proboszczów. Dnia 27 września odprawiona została
Eucharystia w intencji Jubilata, ks. Stanisława. Codziennie kilka
osób uczestniczyło w zamówionej przez przewodniczącą, ap.
Gertrudę Niziołek, Mszy św., tzw. ,,gregoriance’’, odprawianej
w październiku za śp. prob. Tadeusza Skrzypczaka.
***
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Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
w Skarżysku-Kamiennej
Jak informuje przewodnicząca, ap. Maria Stachoń, dnia
14 września br. AMM dołączył do licznej grupy parafian modlących się pod Krzyżem misyjnym wraz z kapłanami. Młodzież ze scholii śpiewała pieśni dostosowane do każdej tajemnicy różańcowej. Odmawiano tajemnice bolesne. Na zakończenie było błogosławieństwo i ucałowanie Relikwii
Krzyża Świętego.
Wysłano życzenia jubileuszowe do ks. Stanisława. Msza św.
w jego intencji była odprawiona 27 października. Apostolat
Maryjny dołączył 28 września, o godz. 15.00 – jak co roku, do
prowadzonej przez kilka parafii modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miasta. Śpiewane były też pieśni
religijne, dostosowane do modlitwy przed i po jej odmówieniu.
Troską modlitewną i uczynkową otoczone są zasłużone,
wieloletnie apostołki maryjne, które już nie mogą aktywnie
uczestniczyć w spotkaniach. Wiele im zawdzięczamy, gdyż
pozostawiły trwały ślad swej pracy. Ap. Wiesława Chyb była
zastępcą moderator diecezjalnej, prelegentką, opracowywała
teksty na comiesięczne spotkania i modlitwy wiernych, pisała sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne, podejmowała różne inicjatywy apostolskie.
Dziś, jak sama mówi, obejmuje modlitwą wstawienniczą
wszystkie intencje Kościoła i AMM, nie zapominając o wszystkich kapłanach, w tym śp. ks. Dyrektorze T. Herrmannie CM,
byłych i obecnym Ks. Dyrektorze i współpracownikach. Ma
dziś 86 lat. Ap. Wiesława Gołąbek pomagała organizować
uroczystości jubileuszowe w parafii i diecezji, kiermasze, akcje
charytatywne itp. Ma dziś 85 lat. Ap. Izabela Sadza prowadziła
skrupulatnie kronikę Apostolatu Maryjnego i pomagała we
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wszystkich akcjach charytatywnych, zbiórkach na rzecz potrzebujących itp. Osiągnęła 85. rok życia.
Obecnie z inicjatywy przewodniczącej ap. Marii Stachoń,
trwa przygotowanie nowych prelegentów. Są wybrane trzy
osoby do wygłaszania prelekcji. Będą zmieniać się co trzy
miesiące. Pierwsze efekty już są widoczne.
Żyjemy w nurcie zadań roku liturgicznego, angażując się
w modlitwy, dzieła charytatywne, zbiórki pieniężne na rzecz
misji, na remonty naszych kościołów i inne cele. Wszystkie
istniejące grupy trwały na październikowej modlitwie różańcowej, a 26 pażdziernika – modliły się całą dobę w Intencji
Kościoła i Ojczyzny. Wszystko z Niepokalaną!
opr.: z-ca moderatora diec. Zofia Miernik
***
Sprawozdanie z działalności Apostolatu Maryjnego
w Parafii Św. Rodziny w Radomiu
Apostolat Maryjny w naszej parafii ma 21 lat i liczy 20
członków, z których czynnie uczestniczy w comiesięcznych
spotkaniach 15-16 osób. Utrzymujemy stały kontakt z osobami w podeszłym wieku, przebywającymi w domach lub
w Domu Spokojnej Starości. Po zmianach personalnych
w parafii naszym nowym opiekunem duchowym został
ks. Wojciech Tkaczyk. Funkcję przewodniczącej pełni od roku
ap. Elżbieta Strzelecka, a jej z-cą jest ap. Elżbieta Kowalczyk.
W minionym roku liturgicznym wykonaliśmy następujące
zadania:
– Rozprowadzenie opłatków, świec ,,Caritasu’’ i prasy katolickiej.
– W 189. rocznicę objawień NMP św. Katarzynie Labouré
uczestniczyłyśmy we Mszy św. i wspólnie odmówiłyśmy różaniec.
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– Udział w spotkaniach przy bożonarodzeniowym i wielkanocnym stole.
– Dnia 27 stycznia po Mszy św., w naszym spotkaniu
uczestniczył ks. Jarosław Pałka, posługujący na Ukrainie. Relacjonował nam realia pracy misyjnej na tym terenie i wyświetlił film o życiu tamtejszych chrześcijan.
– Codzienne uczestnictwo w roratniej Mszy św.
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Triduum
Paschalnego i czterdziestogodzinnego nabożeństwa oraz
z racji różnych nabożeństw.
– Podczas Mszy św., 7 kwietnia, w której uczestniczyły
dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, rozdałyśmy
Cudowne Medaliki. Fakt ten był opatrzony komentarzem
o wartości noszenia daru Niepokalanej.
– Oddanie czci Najśw. Maryi Pannie podczas nabożeństw
majowych i październikowych oraz w Jej wielkie święta
w ciągu roku.
– Stała modlitwa różańcowa w różnych intencjach,
a zwłaszcza w intencji Ojczyzny, w dniach 26 maja i 26 października.
– Czynny udział w procesji Bożego Ciała.
– Dnia 26 lipca 2019 r. pielgrzymowałyśmy na Jasną Górę,
biorąc udział w ogólnopolskiej pielgrzymce AMM.
– Modlitwa za zmarłego ks. prof. Teofila Herrmanna CM,
w rocznicę Jego śmierci.
– Z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa naszego duchowego opiekuna diecezjalnego, ks. kan. Stanisława Bujnowskiego, uczestniczyłyśmy w dniu 27 września we Mszy św.
odprawionej w Jego intencji.
Staramy się pracować systematycznie jako apostołki maryjne, a także pomagać Księdzu proboszczowi w razie potrze27

by. Utrzymujemy kontakt telefoniczny i bezpośredni z moderator diecezjalną i jej zastępcą. Wszystko z Niepokalaną!
przew. AMM – ap. Elżbieta Strzelecka
***
Diecezjalne spotkanie modlitewne Apostolatu Maryjnego
w Wąchocku, 23 listopada 2019 r.
Przedstawiciele ośmiu grup parafialnych w diecezji radomskiej (36 osób), spotkali się w kościele klasztornym Ojców Cystersów w Wąchocku wraz z moderator diecezjalną
Marią Iwoną Płachtą, jej zastępcą Zofią Miernik oraz
z przewodniczącymi: ap. Marią Stachoń, ap. Marią Arendt,
ap. Anną Życińską, ap. Urszulą Śrębowatą, ap. Gertrudą
Niziołek, ap. Anną Monkosą i ap. Ryszardą Dziopą i ap.
Elżbietą Strzelecką. Stan duchowny reprezentowali: O. Opat
mgr Eugeniusz Augustyn OCist (dawniej opiekun AM – parafialny i diecezjalny); O. Benedykt Zieliński OCist (obecny
opiekun AM w Wąchocku); ks. Piotr Wołąkiewicz (opiekun
AM w Parafii Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej). Dekorację
z figurą Niepokalanej przygotował zakrystianin, br. Julian
Koczwara OCist. Oprawę muzyczną zapewniła nasza kochana organistka – mgr Anna Sitkowska, od 32 lat współpracująca z Apostolatem Maryjnym.
Po powitaniu przybyłych gości przez ap. Z. Miernik o godz.
10.00, adorację Najświętszego Sakramentu prowadzili: O. Benedykt i moderator diecezjalna ap. Maria Płachta wraz
z ap. Anną Mąkosą z Pionek. Rozbrzmiały modlitwy uwielbienia, dziękczynienia i prośby do Pana Jezusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie, i do Matki Bożej – zawarte
w Litanii do Niepokalanej Cudownego Medalika oraz we
chwalebnej tajemnicy różańcowej, przeplatane pieśniami.
Moderator diecezjalna odczytała Akt poświęcenia się Niepo28

kalanej CM. Bezpośrednio po adoracji rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem O. Opata Eugeniusza. Współcelebransem był ks. Piotr (O. Benedykt miał wyznaczoną wcześniej posługę na pogrzebie).
Intencje: Dziękczynna – za 32 lata pracy apostołów maryjnych w diecezji radomskiej oraz za posługę duszpasterską
byłych i obecnych Księży opiekunów AMM.
Intencje błagalne: O Boże błogosławieństwo, dary Ducha
Świętego i opiekę Niepokalanej dla ks. prał. Stanisława Bujnowskiego z racji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa oraz za
obecnych wśród nas Celebransów; O dobre przygotowanie
apostołów maryjnych do zbliżającej się 190. rocznicy objawień Niepokalanej Cudownego Medalika i do 40 pielgrzymki
krajowej na Jasną Górę oraz o błogosławieństwo Boże w dalszym życiu i pracy apostolskiej dla wszystkich noszących Cudowny Medalik.
Lekcję czytała ap. Maria Stachoń – przewodnicząca AM
w Parafii NP NM Panny w Skarżysku-Kamiennej. Ewangelię
odczytał ks. Piotr, a homilię wygłosił O. Opat Eugeniusz.
Przedstawił w niej w porządku chronologicznym krótki rys
objawień maryjnych na świecie, w Europie i w Polsce (Guadelupe, Paryż – rue du Bac, Lourdes, Gietrzwałd, Fatima)
oraz ich konsekwencje (nawrócenia, przemiany życia, powrót do praktyk religijnych itp.). Mówił też o Powiernicy
Niepokalanej, św. Katarzynie Labouré, o przesłaniu Niepokalanej, symbolach Cudownego Medalika, o dokumentach Kościoła dotyczących objawień paryskich (dogmat o Niepokalanym poczęciu NMP) i o zadaniach apostolstwa świeckich
(dekret Soboru Watykańskiego II), a także o zbliżającym się
odpuście ku czci Niepokalanej CM w Warszawie. Przytoczył
10 Rad Apostolatu Maryjnego. Położył nacisk na systematyczną, wytrwałą pracę, nie zniechęcanie się i na naślado29

wanie wzoru Matki Bożej oraz św. Katarzyny Labouré, w ich
pokorze, pracowitości, zaufaniu Bogu, dyskretnym działaniu,
dojrzałej wierze, świętości życia, wykorzystywaniu czasu na
modlitwę w ferworze codziennych obowiązków.
Powiedział między innymi: ,,Każde dzieło może trwać, jeśli
się o nie dba, jeśli z ochotą poświęca się czas Panu Bogu
i Jego Matce. Dbałość o założone grupy wymaga systematyczności w działaniu, pogłębiania wiedzy na rekolekcjach,
uczestnictwie w dniach skupienia, (wymaga) czytania i udostępniania książek i prasy dostępnej w kościele, zwłaszcza
dotyczącej danego stowarzyszenia, w tym wypadku – lektur
Apostolatu Maryjnego. W szkole Maryi potrzeba słuchać Jej
głosu, naśladować Jej pokorę i zaangażowanie w dzieła Boga. Modlitwa i czyn – oto zadania dla każdego z was. Wiara
bez czynu, pisał Apostoł Jakub, jest martwa’’.
Wymienił też przykładowo kilka wydawnictw dla Apostolatu Maryjnego, w tym podręczniki do formacji na każdy rok
liturgiczny A-B-C. Wiele miejsca poświęcił duchowi modlitwy,
przytaczając fragment homilii Ks. Bp. Pawła Sochy CM, wygłoszonej w 50. rocznicę kanonizacji św. Katarzyny Labouré,
dnia 27 lipca 1997 roku (zob.: ,,Promienia Pośredniczki Łask’’,
nr 28-29, 1997/98, s. 45 – przyp. Z.M.).
(…) ,,Modlitwa jest swoistym sposobem uczestniczenia
w mocy i świętości Boga. (…) Miłość umie znaleźć czas. Miłość umie też oddać czas na służbę umiłowanego. Umie też
wtedy pracować z entuzjazmem i zapałem. Miłość przemienia pracę – humanizuje ją. (…) Sprawdza się powiedzenie:
Człowiekowi, który się modli, Bóg podwaja, a nawet potraja
czas. Bowiem u takiego człowieka wszystko jest na swoim
miejscu, gdyż Bóg jest na pierwszym miejscu. Duch modlitwy
jest nie tylko światłem do rozeznania programu codziennego
działania i służenia bliźnim. Jest ona także źródłem i natchnieniem do rozeznania planów Boga wobec każdego z nas. Jest
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więc drogą odczytywania własnego powołania życiowego.
Jest światłem do wiernej jego realizacji, zgodnie z wolą Boga,
jak czyniła to Maryja i św. Katarzyna Labouré”.
Na zakończenie homilii O. Opat zaapelował, aby wszyscy
apostołowie maryjni byli wierni przyrzeczeniom, jakie złożyli
Matce Bożej w dniu uroczystego przyjęcia do stowarzyszenia, aby wzorowali się na Jej postawie oraz obrali sobie jako
wzór także św. Katarzynę Labouré, a Cudowny Medalik nosili z wiarą i czcią; wówczas, zgodnie z obietnicą – otrzymają
w obfitości potrzebne łaski. Prosił też o modlitwę za siebie
i wszystkich kapłanów, aby ,,mieli siłę do pełnego wypełniania woli Bożej w swoim powołaniu kapłańskim i zakonnym’’.
Homilię zakończył wezwaniem: Wszystko z Niepokalaną!
Modlitwę wiernych odczytała ap. Maria Nicińska (Pionki), a modlitwę po Komunii św. ap. Mirosława Bzinkowska
(Wąchock). Po błogosławieństwie, wysłuchaliśmy podziękowań moderator. Przewodnicząca skarżyskiego AMM, Maria
Stachoń odczytała list ap. Wiesławy Chyb, wieloletniej aktywnej, byłej z-cy moderatora diecezjalnego, łączącej się duchowo z nami. Główne myśli tej wypowiedzi dotyczyły
wdzięczności za dzieło Apostolatu Maryjnego i podziękowań
skierowanych pod adresem tych, z którymi współpracowała,
a którzy trudzą się nad rozwojem stowarzyszenia w parafiach
i w diecezji (ks. S. Bujnowski, Z. Miernik, M. Płachta, U. Śrębowata, M. Stachoń, G. Niziołek, R. Dziopa).
Następnie głos zabrali: moderator diecezjalna M. Iwona
Płachta, która nakreśliła plany dalszej pracy oraz złożyła podziękowania Kapłanom i Zofii Miernik, która zorganizowała
spotkanie; O. Opat Eugeniusz, ks. Piotr i ap. Zofia, wyrazili
uznanie dla dzieł apostolskich w parafiach i podziękowali
wszystkim za przybycie, a organizatorom oraz współpracownikom za przygotowanie spotkania, pani organistce za
ubogacenie modlitwy śpiewem. O. Opat wspomniał o piąt31

kowym święcie patronki organistów, św. Cecylii i nawiązał
do ofiarnej pracy naszej organistki. Z. Miernik zachęciła do
obejrzenia zachowanych i skopiowanych nagrań video z dni
skupienia z ks. T. Herrmannem CM w Wąchocku w roku 1993
i 1997. Nagrania dostanie m.in. moderator diecezjalna i jedna z przewodniczących w Skarżysku-Kamiennej, a także moderator krajowa. Finalnym punktem spotkania w kościele była grupowa fotografia, którą wykonał br. Filip Kulka OCist,
dołączona do wykonanych podczas Eucharystii.
Uczestnicy spotkania modlitewnego wzięli udział we
wspólnej agapie w kawiarni cysterskiej, zorganizowanej
wspólnymi siłami przez apostołów maryjnych z poszczególnych grup AM.
Relacja: ap. Z. Miernik, Wąchock
PS. Ze względu na obowiązki dziekana w diecezji, nie mógł być
z nami fizycznie ks. prał. Stanisław Bujnowski, ale wspierał nas
duchowo. Przekazał też pisemne podziękowanie dla byłej moderator diecezjalnej. Odwzajemniliśmy się – posyłając mu życzenia
podpisane przez Radę Diecezjalną. Apostołki ze Skarżyska-Kam.
i Skarżyska Kościelnego dołączyły upominki. Zobowiązałyśmy
moderator diecezjalną do przekazania ich Jubilatowi. Było to
,,post scriptum’’ do parafialnych akcentów jubileuszowych, zaznaczonych w modlitwie we wrześniu i październiku br.


DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
OKRĘG ZIELONOGÓRSKI
Relacja z Parafii Św. Stanisława Kostki w Sulechowie
Piszę tę relację, ponieważ chcę się podzielić moją radością
i wdzięcznością za przeżycie cudownych dwóch dni u Naszej
Matki Królowej w Częstochowie. 26-27 lipca 2019 r. w piel32

grzymce uczestniczyły 42 osoby. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Przez Maryję do Ducha Świętego”.
W piątek 26 lipca bieżącego roku, w drodze do Częstochowy, odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej „Patronki Rodzin”. Sanktuarium to, jest częścią zespołu
klasztornego ojców Paulinów położonego w Leśniowie –
przedmieścia Żarek. Jest to szczególne miejsce modlitwy
i spotkania z Matką Bożą. Nazywane jest również Sanktuarium Błogosławieństw. W sposób szczególny błogosławione
są w nim małżeństwa, dzieci oraz przyszłe matki.
Na Jasnej Górze uczestniczyliśmy we wszystkich zaplanowanych przez organizatorów nabożeństwach i liturgiach.
Tegoroczną pielgrzymkę prowadziła archidiecezja łódzka.
Słowo powitania do Apostołów Maryjnych skierował Dyrektor
Krajowy ks. Jerzy Basaj CM. Zachęcał on, by podziękować Maryi za otrzymane łaski i dobro, którego wciąż doświadczamy.
27 lipca 2019 roku słowo Boże do Apostołów Maryjnych wygłosił biskup archidiecezji łódzkiej ks. Ireneusz Pękalski.
Zwrócił uwagę byśmy zanurzyli się głęboko w Duchu Świętym, który działał w Maryi od początku aż do końca jej ziemskiego życia. My również ofiarujmy się w świątyni. Słowo Boże biskupa Pękalskiego zachęcało abyśmy stawali się coraz
lepszymi na co dzień i żyli świętością zawierzając się Maryi
Niepokalanej Cudownego Medalika. Wszystko z Niepokalaną.
***
Z wielką radością chciałabym podzielić się także z czytelnikami „Biuletynu” relacją z pielgrzymki Niepokalanów –
Warszawa, która odbyła się od 5 do 7 września 2019 r. Hasło
pielgrzymki brzmiało „Przez Maryję do Jezusa”. W pielgrzymce, pod przewodnictwem opiekuna Stowarzyszenia
Apostolatu Maryjnego Cudownego Medalika z naszej parafii
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św. Stanisława Kostki ks. Dominika Kamińskiego, uczestniczyło 48 osób.
Z naszego miasta wyjechaliśmy o godz. 6.00 rano, by po
drodze nawiedzić Sanktuarium Pani Jazłowieckiej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Szymanowie. Jedna z sióstr tego Sanktuarium
przybliżyła nam historię życia Niepokalanego Poczęcia oraz
ważne wydarzenie związane z cudowną figurą Białej Pani.
Wspomniała również o Matce Marcelinie, która w 1863 roku
przywiozła z Rzymu pierwsze siostry Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia na ziemie polskie. Z Szymanowa wyruszyliśmy do Niepokalanowa. Zajechaliśmy ok. godziny południowej, gdzie Ojcowie Franciszkanie przywitali nas i przyjęli na
nocleg. Przed rozpoczęciem Mszy św., Dyrektor Radia Niepokalanów o. Damian Kaczmar, który również pochodzi z Sulechowa i naszej parafii, zaprosił nas do Radia Niepokalanów.
Ojciec opowiedział o tym jak powstało i rozwijało się radio.
Zwiedziliśmy również Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz Muzeum św. Maksymiliana Kolbego, jego kaplicę, zakrystię oraz celę, w której na co dzień przebywał. W pierwszy dzień pielgrzymki, będący jednocześnie pierwszym
czwartkiem miesiąca, uczestniczyliśmy w Eucharystii w bazylice pod przewodnictwem naszego kapłana opiekuna Dominika Kamińskiego modląc się o nowe powołania kapłańskie oraz dar wiary i świętość kapłanów.
Drugiego dnia, wcześnie rano wyruszyliśmy do Warszawy.
Podróż w atmosferze modlitewnej, okraszona pieśniami maryjnymi, przebiegła szybko. W Warszawie, wspólnie z przewodnikiem zwiedziliśmy Świątynię Opatrzności Bożej, zabytki Starej i Nowej Warszawy, Łazienki oraz Grób Nieznanego Żołnierza. W pierwszą sobotę miesiąca, ostatni dzień
naszej pielgrzymki, pojechaliśmy do Domu Misyjnego przy
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ul. Radnej, gdzie znajduje się Kaplica Cudownego Medalika.
Ksiądz Jerzy Basaj CM, dyrektor Stowarzyszenia Cudownego
Medalika w Polsce, serdecznie nas przywitał i zaprosił do
Kaplicy. Opowiedział nam o Cudownym Medaliku. Ksiądz
nawiązał w swym słowie do postaci Maryi i zachęcił, byśmy
często spoglądali na Nią i pragnęli poprzez Maryję żyć
w Duchu Świętym.
Następnie o godz. 11:00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez Dyrektora Krajowego księdza Jerzego Basaja
CM oraz naszego opiekuna Apostolatu Maryjnego księdza
Dominika Kamińskiego. Po Mszy św. Apostołki z Warszawy
zaprosiły nas na poczęstunek i na tym zakończyliśmy wizytę
na Radnej. Po tym spotkaniu udaliśmy się na grób księdza
Teofila Herrmanna, Pierwszego Dyrektora Krajowego Cudownego Medalika, na Stare Powązki. Tam zapaliliśmy znicz
na grobie i pomodliliśmy się w intencji księdza Teofila. Odwiedziliśmy również grób ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego
muzeum. Na tym wydarzeniu zakończyliśmy pielgrzymkę.
Wróciliśmy do naszych domostw by siać i rozkręcać
w swoich środowiskach Miłość Bożą. Wszystko z Niepokalaną.
opiekun AM ks. Dominik Kamiński
oraz przew. AM Krystyna Bilon

***
Nasze czyny apostolskie
Apostolat Maryjny na spotkaniu formacyjnym 27.09.2019 r.
podjął czyn apostolski, by założyć Modlitwę Margaretki za
kapłanów naszej parafii. Dnia 7.10.2019 r. w święto Matki Bożej Różańcowej na zakończenie Mszy św. wręczyliśmy uroczyście Margaretki i przed błogosławieństwem odmówiliśmy
modlitwę za naszych kapłanów. Margaretki otrzymali: ks. kan.
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prob. Józef Tomiak;, opiekun Apostolatu Maryjnego ks. wikary
Dominik Kamiński; ks. wikary Dominik Kozak; ks. kan. senior
Jerzy Wojciak.
Była to wielka niespodzianka dla kapłanów, bardzo się
ucieszyli, a ks. prob. Józef Tomiak powiedział, że w swojej
posłudze kapłańskiej pierwszy raz dostał tak uroczyście wręczoną Margaretkę.
W ramach kolejnego podjętego czynu Apostolatu Maryjnego, postanowiliśmy w każdy czwartek modlić się na różańcu o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne w naszej parafii, diecezji i ojczyźnie, o dar wiary,
świętość i Światłość Ducha Świętego na każdy dzień kapłaństawa dla biskupów i kapłanów. A dla tych, którzy porzucili kapłaństwo, o łaskę powrotu do kościoła. Wszystko
z Niepokalaną.
przew. AMM Krystyna Bilon

OKRĘG GŁOGOWSKI
Refleksja z Jasnej Góry, z pamiętnika Apostoła
Przyszliśmy do Ciebie Matko ukochana. / Jesteśmy pod
Szczytem od samego rana.
To nasze spotkanie z Tobą się odbywa. / Z całej polskiej
ziemi, każdy tu przybywa.
Bo duchowe miejsce jest na Jasnej Górze. / Maryja gromadzi swe cudowne róże.
Jest nim Apostolat. Szczególni rycerze. / Bez reszty oddani
w swej codziennej wierze.
Cudowny Medalik, to obecność Matki, / która bardzo kocha wszystkie swoje dziatki.
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Każdy z apostołów w zbroję jest ubrany. / Duchowa to
oręż zmieniająca plany.
Zbroja ta w użyciu ma pięć możliwości. / Jak wszystkie
użyjesz, serce jest w radości.
Modlitwa podstawą, to pierwsza możliwość. / Daje ona
pokój, w serce wlewa miłość.
W niej poznanie Boga, z Bogiem konwersacje. / Maryja
nauczy prowadzić relacje.
To w szkole Maryi świętość zdobędziemy. / Dzieląc się
miłością niebo osiągniemy.
I druga możliwość postem jest nazwana. / Ciało trzyma
w ryzach dla Boga i Pana.
Ćwiczenia pokory dają wzrost duchowy. / Niewola do
grzechu nie ma tutaj mowy.
Następnym orężem po które sięgamy. / Jest nim Pismo
Święte. To Je posiadamy.
Samo całowanie Łask wiele przynosi. / Czy ty wiesz naprawdę kogo Ono nosi?
Sam Bóg jest w literze i nas oczekuje. / Kiedy sięgasz ręką
serce już Go czuje.
On nam daje siłę. Moc Ducha Świętego. / Z Nim zawsze
zwyciężysz i pokonasz złego.
W arsenale naszym spowiedź również mamy. / To jest
nasza miotła, nią serce sprzątamy.
Wspaniały Sakrament, Boże Miłosierdzie. / Trochę tu ufności, a Cud się odbędzie.
Dziecięctwo my Boże w nim odzyskujemy. / Powierzamy
Bogu codzienne problemy.
Spowiedź nas oczyszcza, uczy moralności. / Bardzo ważna
w życiu, w naszej codzienności.
Pozostaje jeszcze z Bogiem zjednoczenie. / Komunia miłości i serca spełnienie.
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Szczególny Sakrament, Mszą Świętą nazwany. / Bóg daje
w nim Siebie, to są Jego plany.
On jest dla nas życiem i naszym spełnieniem. / On drogą
do nieba dającym Zbawienie.
To największa Łaska, Boże odwiedziny. / Przychodzi do
serca do swojej dzieciny.
Gdy wykorzystamy zbroi możliwości. / Wokół nas zakwitną ogrody miłości.
Aby żyć miłością słuchajmy Maryi, / bo najlepsza Matka
nigdy się nie myli.
Tu na Jasnej Górze chwyćmy Ją za rękę / i niech nasze
serce przed Nią tutaj klęknie.
Ona poprowadzi nas bezpieczną drogą. / Tylko pod Jej
płaszczem jesteśmy ozdobą.
Ozdobą miłości i światłem dla braci, / bo tylko świętością
można ubogacić.
Kiedyś gdy już w Niebie z Matką się spotkamy. / Te cudowne chwile my powspominamy.
Będziemy żartować i Bogu dziękować, / Bo Bóg w naszym
sercu będzie tam Królować.
Słodyczy Miłości tam zakosztujemy / i przez całą wieczność szczęśliwi będziemy.
Apostoł Maryjny – Roman Hutyra


DIECEZJA KIELECKA
Wszystko zawierzyć Maryi!
Pragnę podzielić się radością, która wypełnia nasze serca.
Apostolat Maryjny przy parafii św. Władysława w Szydłowie
w sobotę 12.10.2019 r. obchodził swój jubileusz 10-lecia. Wśród
zaproszonych Gości był ks. bp Marian Florczyk, który przewod38

niczył Mszy św. W koncelebrze wzięło udział kilkunastu kapłanów: ks. Jerzy Korona, ks. Ryszard Piwowarczyk – proboszcz
parafii Szydłów, Ojciec Paweł – redemptorysta z Warszawy,
ks. Mirosław Cisowski, ks. Zbigniew Wajda – proboszcz parafii
Sędziejowice, ks. Franciszek Piwowarczyk – opiekun okręgu
włoszczowsko-jędrzejowskiego, ks. Edward Iwan – proboszcz
parafii Jasionna, ks. Jerzy Piwowarczyk z parafii Kielce-Słowik,
ks. Wojciech Polit – opiekun okręgu Kielce-Północ.
Nieustającą Nowennę do Niepokalanej Cudownego Medalika poprowadził opiekun diecezjalny AM, a ks. prob. przybliżył nam ciekawą historię zabytkowego kościoła z XIV wieku.
Podczas Mszy św. ks. biskup poświęcił obraz Figury NMP
Niepokalanej Cudownego Medalika w Kaplicy Centralnego
Ośrodka Apostolatu Maryjnego przy ul. Radnej w Warszawie.
Do Jubileuszu 25-lecia pozostało nam jeszcze 30 miesięcy.
Zrodziła się myśl, aby obraz poświęcony w Szydłowie powędrował do każdego okręgu AM na pół roku, a na jubileusz
zagościł na wzgórzu u Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej
i jeszcze mocniej zjednoczył, umocnił i ożywił uczniów Maryi
do apostolskiej gorliwości.
Inscenizacja: „Wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej”.
Prymas Polski. Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – ubogaciła nasze spotkanie. Na poczęstunek przeszliśmy do remizy,
Przy suto zastawionych stołach mogliśmy się wsłuchać
w ciekawe świadectwa wielu osób. Wniosek jest jeden:
wszędzie tam gdzie Kapłani są otwarci, życzliwi i jak ojciec
zatroskani o wspólnoty modlitewne w swojej parafii, tam
widać owoce. Apostolat w Szydłowie jest wdzięczny Księdzu
Proboszczowi za wielkie serce. Na spotkanie przygotował gabloty obrazujące historię powstania i apostolskiej służby grupy
Apostolatu Maryjnego (ciekawe fotografie). Trzeba też podkreślić i podziękować Przewodniczącej Stanisławie Rózga. Całym
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sercem jest oddana dla wspólnoty i one obdarzają ją wielką
życzliwością. Z takich grup warto brać przykład. Tak bardzo ich
polubiła s. Aleksandra z Kurozwęk i chętnie gości w ich wspólnocie obdarzając śpiewem, humorem i grą na akordeonie.
Na Nowy Rok Liturgiczny przygotowano program i obdarowano nim uczestników Zjazdu. Był też czas na ważniejsze
informacje, zaopatrzenie w materiały, w Cudowne Medaliki
i kalendarze na 2020 r. Na zakończenie Ks. Jerzy Korona poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego za naszych zmarłych i zmarłych z Apostolatu Maryjnego. Do wieczności odeszło już z naszej maryjnej Rodziny ponad 200 osób. Byłoby
cudownie, gdyby ich miejsce zapełnili nowi uczniowie Maryi,
ale to nie jest łatwe. Wszystkie trudne sprawy, problemy i te
radosne, które cieszą, budują więź rodzinną i modlitewną
zawierzamy Maryi. Gospodarzom spotkania dziękujemy za
gościnę i przepyszne śliwki! Wszyscy nimi zostali obdarowani. Pozostaje nam tylko życzyć całej grupie Apostolatu Maryjnego w Szydłowie apostolskiej gorliwości, a Ks. Proboszczowi pełnego powrotu do zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Niepokalanej. Wszystko z Niepokalaną!
Kielce, 12.10.2019 r.

moderator AM, Halina Pilewska

***
Jest czas siania i zbiorów…
W szkole Maryi w Diecezji Kieleckiej 9 XI 2019 r przeżyliśmy kolejny jubileusz – Apostolat Maryjny – Stowarzyszenie
Cudownego Medalika przy parafii pw. św. Stanisława BM na
Barwinku w Kielcach obchodził swoje 20-lecie. Uroczystość
miała miejsce w Ośrodku Rekolekcyjnym w Kaczynie. Zaproszeni byli przedstawiciele z prawie 20 parafii, Kapłani, Du40

chowi Opiekunowie, klerycy WSD w Kielcach i wielu gości
oraz moderator diecezjalna Halina Pilewska.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Marian Florczyk w asyście kilkunastu kapłanów (...).
Kazanie o Niepokalanej, naszej najlepszej Matce, która
nieustannie otacza nas swoją opieką, wygłosił ks.iądz Wojciech Polit – Okręgowy Opiekun Duchowy Okręgu KielcePółnoc. Tradycyjnie na zakończenie Mszy św. były słowa podziękowania i upominki dla Księdza Biskupa i Kapłanów.
Wdzięczni jesteśmy ks. Biskupowi, który mimo licznych obowiązków znajduje, czas dla naszej wspólnoty.
Do Nowenny do Niepokalanej Cudownego Medalika prowadzonej przez Diecezjalnego Opiekuna Duchowego Księdza Jerzego Korony, zgromadzeni na modlitwie złożyli karteczki z prośbami i podziękowaniami, abyśmy je wspólnie
omodlili. Inscenizację „Św. Wincenty a Paulo – wielki przyjaciel Boga i Ubogich” ubogacili klerycy naszego Seminarium
Duchownego, wcielając się w rolę głównych bohaterów.
Przerywnikiem była ,,Barka”. Był też czas na podziękowanie
Jubilatom – całej ,,drużynie” Apostolatu Maryjnego przy parafii na Barwinku. Wielkie dzięki należą się Przewodniczącej
Elżbiecie Korczyńskiej – całym sercem oddanej dla Maryi.
Słowa podziękowania oraz dyplomy wdzięczności znalazły
się także dla Czcicieli Niepokalanej przy parafii NMP Królowej Polski, parafii św. Augustyna w Sukowie i przy parafii
św. Jana Chrzciciela w Kielcach. Oni również obchodzili Jubileusz 20-lecia. Nie zapomniano o Moderator Diecezjalnej,
obdarowując ją kwiatami i miłym upominkiem.
Czas tak szybko ucieka i zabiera ze sobą siły nasze
i zdrowie, bo lat przybywa, ale pozostawia piękne wspomnienia i nasze dobre czyny. Zasiane kiedyś ziarna wydają
plon i to bardzo cieszy. Kiedyś padły też ziarna w glebę, ale
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nie wydały plonu; zagłuszone codziennością, problemami
które przeminą… Czy uda się jeszcze okopać, podlać miłością
by wydały plon? Prośmy o to Maryję.
Po strawie dla ducha była też strawa dla ciała. Wdzięczni
jesteśmy Gospodarzom spotkania Apostolatowi z Barwinka
za smaczny bigos i przepyszne wypieki ciast. W międzyczasie wysłuchaliśmy ważnych ogłoszeń, rozdano program
ważniejszych wydarzeń w przyszłym roku. Była możliwość
zaopatrzenia się w Cudowne Medaliki, obrazki z modlitwą
i w kalendarze na 2020 rok. Nie zabrakło też ciekawych wypowiedzi i świadectw o apostolskiej działalności. Czas uprzyjemniali nam kochani klerycy pięknym śpiewem, humorem
i rozmowami. Przyjęli zaproszenie na kolejne spotkania z Czcicielami Niepokalanej.
Błogosławieństwem i łańcuchem rąk zakończyliśmy jubileuszowe spotkanie zabierając ze sobą radość.
Dla jubilatów z parafii na Barwinku miłym upominkiem
była Msza św. odprawiana przez Proboszcza księdza Mariana Janusa w niedzielę 10 listopada bieżącego roku w intencji
Apostolatu Maryjnego. Ksiądz Proboszcz dziękował wspólnocie za 20 lat pięknej służby dla Maryi i za aktywne włączanie się w życie parafii. Życzył im dalszej owocnej pracy
i zdobycia nowych uczniów podczas tak zwanej Niedzieli Maryjnej w dniu 24 listopada, kiedy to będą po każdej Mszy św.
obdarowywać wiernych Cudownym Medalikiem – darem
Niepokalanej. Muszę wspomnieć, iż na przestrzeni tych 20
lat jubileuszową grupę opieką otaczało 9 kapłanów – Duchownych Opiekunów. Za ich apostolską i ojcowską gorliwość i troskę, serdeczne Bóg zapłać! Wielkie słowa uznania,
podziękowania i modlitwy, by Maryja miała w opiece i pomnożyła siły i zdrowie należą się Przewodniczącej Elżbiecie
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Korczyńskiej, dziś potrzeba takich ,,Szaleńców Niepokalanej”. Wszystko z Niepokalaną!
Kochani!!! Pozwólcie, że wspomnę jeszcze o 10-leciu Apostolatu Maryjnego przy parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Oleszkach. Dnia 10 listopada 2019 roku Mszy Świętej przewodniczył i kazanie na temat pięknej służby dla Maryi wygłosił Okręgowy Opiekun Duchowy Okręgu Wiślickiego
ks. Ryszard Piwowarczyk.
Proboszcz parafii ks. Bogusław Koper serdecznie powitał
gości z Kielc, z Szydłowa i Sędziejowic. Dziękując, zachęcał
swoich parafian do włączenia się w Apostolat Maryjny. Przed
błogosławieństwem, Przewodnicząca Elżbieta Juszczyk, która
jest zarazem Moderatorem w Okręgu Wiślickim, przybliżyła
zebranym na Eucharystii działalność grupy misyjnej, wspominając, iż 10 lat temu 81 osób odpowiedziało Maryi ,,TAK”. Dla
wielu jednak był to tylko ,,słomiany zapał…”.
Jak już wcześniej wspomniałam od Okręgu Wiślickiego
rozpoczęliśmy peregrynację obrazu Matki Bożej Cudownego
Medalika. Przewodnicząca AM w Szydłowie Stanisława Rózga
przekazała uroczyście Obraz Niepokalanej Cudownego Medalika dla parafii w Oleszkach, a potem ma on ,,powędrować”
do kolejnych parafii, gdzie został założony Apostolat Maryjny.
Po Mszy św. wierni zostali obdarowani Cudownymi Medalikami i obrazkami z modlitwą. Mam cichą nadzieję, że Niepokalana zdobędzie nowych uczniów.
Przewodnicząca Elżbieta przygotowała w salce przy kościele ciepłe i serdeczne spotkanie połączone z poczęstunkiem. Cieszy, iż na każde spotkanie przychodzi ks. Proboszcz
I to jest budujące, bo tylko wówczas możemy powiedzieć, że
spotkanie jest pełne. Szkoda tylko, że nie wszędzie tak jest.
Muszę podkreślić, że przewodnicząca całym sercem jest
oddana dla Maryi. Bardzo często po spotkaniu odwozi star43

sze osoby do domu, zawsze służy dla innych modlitwą, dobrą radą i pomocą.
Może warto przez chwilę zamyślić się nad sobą: jakim
uczniem Maryi jestem ja? Czy wszystko jej zawierzyłem, oddałem w jej ręce? Ona nigdy nie zawiedzie, Ona naszym Ratunkiem! W ufnej modlitwie powtarzajmy często słowa wyryte na Cudownym Medaliku:
,,O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA,
MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY”.
Wspomnę jeszcze, że przed nami kolejny Jubileusz 10-lecia
Apostolatu Maryjnego przy parafii św. Mikołaja w Brzegach.
Szczęść Boże!
Kielce 13.11.2019 r.

moderator AM Halina Pilewska


DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

„Polska pod Krzyżem”,
14 września 2019 r., Kruszyn-Włocławek
Św. Jan Paweł II nawoływał: „Nie wstydźcie się Krzyża.
Starajcie się na co dzień podejmować Krzyż i odpowiadać
na miłość Chrystusa. Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby
imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”.
Diecezja włocławska oraz zespół Fundacji Solo Dios Basta,
byli organizatorami pięknej Akcji Modlitewnej „Polska Pod
Krzyżem”. To kontynuacja Akcji Modlitewnej „Wielkiej Pokuty” i „Różańca do Granic”. „Wielka Pokuta” była pierwszym
krokiem, uznaniem winy przed Bogiem. „Różaniec do Granic”, którego idea zrodziła się spontanicznie, był momentem,
w którym Maryja wzięła nas w opiekę, po to, by gdzieś nas
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poprowadzić. I właśnie tym trzecim krokiem było doprowadzenie nas pod Krzyż, tam gdzie wszystko się zaczęło, gdzie
dokonało się Zbawienie, gdzie jest źródło Sakramentów,
w związku z czym, dnia 14 września 2019 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie, obok Włocławka, przybyło 60 tys. wiernych, by podjąć najważniejsze decyzje w sprawie swojego
życia. Włocławek – to ziemia męczenników.
W czasie II wojny światowej, zginęło tu aż 220 kapłanów,
najwięcej z całej Polski, w tym bł. bp Michał Kozal, bł. ks. Leon
Nowakowski i wielu innych. Tu poniósł również śmierć męczeńską bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany 19 października 1984 r., który w Święto Podwyższenia Krzyża obchodził
swoje urodziny. „Polska Pod Krzyżem”, była zaproszeniem
dla wszystkich Polaków do osobistego nawrócenia i powrotu
do Boga. Zaproszeniem dla wszystkich, którzy się pogubili,
są przygnieceni życiem i grzechem i wszystkich tych, którzy
tęsknią za wiarą. Celem tego wydarzenia było zatrzymanie
tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy. Na całym świecie
atak na kościół przybiera na sile. Tracimy młodzież, coraz
częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publiczne grzechy.
Z mojej Parafii Św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim, wyruszyła również dekanalna pielgrzymka autokarowa
wraz z ks. Kan. Krzysztofem Gąsiorowskim i księdzem wikariuszem Wiktorem Ignaczakiem. Wśród uczestników byli parafianie i reprezentanci wszystkich wspólnot działających
przy Parafii, w tym Apostolat Maryjny, Odnowa w Duchu
Świętym, którzy pełnili również rolę wolontariuszy na miejscu przy sekcji posiłkowej, przyczyniając się w ten sposób,
w posługę apostolską. Pragnę w tym miejscu nadmienić, że
reprezentanci wspólnot Apostolatu Maryjnego Cudownego
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Medalika naszej diecezji włocławskiej, brali czynny udział
w wolontariacie przy wydawaniu posiłków w Kruszynie, za
co jestem im bardzo wdzięczna. O godz. 11.00 nastąpiło zawiązanie Wspólnoty i odmówienie Modlitwy Różańcowej
z rozważaniem Tajemnic Bolesnych. Organizator Fundacji
Solo Dios Basta [z j. hiszp.: Bóg Sam Wystarczy] – Lech Dokowicz wygłosił Konferencję wprowadzającą: „Odrzucenie
Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”. O godz.
15.00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym
nastąpiła Eucharystia pod Przewodnictwem Ks. Ordynariusza
Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Liturgii towarzyszyło
uroczyste wniesienie Relikwii Krzyża Świętego, a niespodzianką była Homilia odtworzona na telebimie sprzed 28 lat,
wygłoszona przez papieża, dzisiaj św. Jana Pawła II, który
wówczas był w tym miejscu, a którego słowa są nadal aktualne. Mówił wówczas m.in.:
„Wraz ze wszystkimi, którzy przeszli przez tę ziemię
nadwiślańską, wraz z księdzem Jerzym, zginam moje kolana przed Ojcem; proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego, błagam o wzmocnienie siły człowieka dla
wszystkich synów i córek tej ziemi, mojej Ojczyzny, teraz,
u progu czasów, które nadeszły i które idą!”.
Podczas Mszy św. nastąpiło również poświęcenie Krzyży
przywiezionych przez wiernych. Można było również skorzystać
z Sakramentu Pokuty. W godzinach wieczornych odprawiona
została Droga Krzyżowa, która była transmitowana przez Telewizję Polską, Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto
Matki Bożej Bolesnej, zakończone Eucharystią o godz. 3.00 nad
ranem. Dziękujemy Bogu za dar tego dnia, za świadectwo wiary, za piękną słoneczną pogodę. Organizatorom za wspaniałą
organizację tego Dnia, a wszystkim wolontariuszom za zaanga46

żowanie i apostolską posługę! Radością również było spotkanie
wśród pielgrzymów wielu naszych Apostołów i Apostołek z innych diecezji. Szczęść Boże. Wszystko z Niepokalaną!
moderator Ewa Pluskota


DIECEZJA BYDGOSKA
Pomóżmy Duszom
Dusze w czyśćcu cierpiące same sobie pomóc nie mogą.
Ofiarujmy za nie Msze św., modlitwę, odpusty. Do szczególnej nowenny za zmarłych włącza się Stowarzyszenie Apostolatu Maryjnego w Bydgoszczy.
W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) wyznajemy wiarę w świętych obcowanie, to znaczy wiarę w to, że
wielu naszych bliskich zmarłych cieszy się już chwałą Nieba.
Natomiast Dzień Zaduszny (2 listopada) jest dla nas szczególną zachętą do modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące.
Ponieważ jesteśmy w komunii, modlimy się do świętych
i pomagamy cierpiącym w czyśćcu, a z kolei zbawieni wypraszają łaski dla nas – tłumaczy o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Czas zasługiwania na Niebo kończy się wraz ze śmiercią
człowieka. Za ciążące na nas kary, które zaciągnęliśmy za
popełnione grzechy, musimy odpokutować w czyśćcu. Odpust zupełny ofiarowany za duszę skraca tę karę i może się
ona cieszyć chwałą zbawionych. Dusze czyśćcowe czekają na
naszą pomoc, bo same pomóc sobie już nie mogą. Zawsze
możemy modlić się w ich intencjach, ofiarować Msze św.,
zamówić wypominki, możemy też zyskać dla nich odpust zupełny – podkreśla karmelita. Przypomina jednocześnie o wielkim przywileju pierwszych dni listopada. Od 1 do 8 XI Kościół
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daje nam możliwość otrzymania odpustu zupełnego dla dusz
cierpiących w czyśćcu za pobożne nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza – akcentuje o. Praśkiewicz OCD. Trzeba
także wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego: być w stanie łaski uświęcającej (nie możemy mieć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego) przyjąć
Komunię św. i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.
członek Rady Krajowej AMM Jadwiga Wilk

DIECEZJA ŁÓDZKA
Ślubowanie nowych członków
Apostolatu Maryjnego w CRO w Łodzi
Apostolat Maryjny w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
Domu Opieki Społecznej w Łodzi istnieje od 2017 r. Do wspólnoty należą ludzie chorzy, często dotknięci cierpieniem, samotnością i różnymi doświadczeniami życiowymi. Nasze spotkania odbywają się systematycznie w trzeci czwartek każdego
miesiąca. Większość mieszkańców naszego Centrum nosi Cudowny Medalik. Wielokrotnie odbywały się u nas spotkania
diecezjalne Apostolatu Maryjnego. Dokładnie rok temu w październiku 2018 r. podczas Mszy św. i uroczystego ślubowania
zostało przyjętych oficjalnie 16. nowych apostołów.
Kolejny ważny dzień w naszej wspólnocie to 17 X 2019 r.
Po rocznym przygotowaniu kolejnych 15 osób złożyło uroczyste ślubowanie i zostało przyjętych do AMM. Uroczystości zbiegły się z diecezjalnym spotkaniem Apostolatu Maryjnego i przybyciem do nas szczególnego gościa – Krajowego
Dyrektora Stowarzyszenia Cudownego Medalika ks. Jerzego
Basaja CM. Przybyli także ks. Radosław Pawłowski CM – archidiecezjalny opiekun Apostolatu Maryjnego, p. Helena Lech –
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diecezjalna moderator oraz przewodniczące i członkowie Apostolatu z niemal wszystkich wspólnot naszej archidiecezji.
Spotkanie rozpoczęło się konferencją ks. Basaja oraz wręczeniem dziękczynnych dyplomów za przygotowanie i prowadzenie spotkania podczas ogólnopolskiej pielgrzymki Apostolatu na Jasną Górę. O godz. 14.30 wszyscy uczestniczyli
w nabożeństwie różańcowym. Następnie o godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Dyrektor z Warszawy, w koncelebrze z ks. R. Pawłowskim ks. kapelanem D. Mordaką. Wszystkich przybyłych powitała przewodnicząca AM Urszula Siudaczyńska. Po kazaniu, moderator diec. Helena Lech poprosiła o włączenie nowych członków
do Apostolatu, a wszystkich kandydatów przedstawił ks. kapelan. Poprzez odczytanie odpowiednich słów przyrzeczenia
zostali włączeni do Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Dla
wszystkich była to wzruszająca i bardzo podniosła chwila. Na
pamiątkę każdy z nowych apostołów otrzymał specjalny, nowy Cudowny Medalik, folder oraz książeczkę pt. Różaniec Biblijny. Ks. kapelan składając gratulacje wręczył każdej osobie
czerwoną różę. Po Mszy św. odbyła się agapa. Panie, które
przybyły gościnnie z parafialnych wspólnot Stowarzyszenia
Cudownego Medalika przygotowały ciasto, którym obdarowały wszystkich uczestników uroczystości.
Jesteśmy wdzięczni, że kolejny raz mogliśmy przeżyć tak
podniosłe uroczystości w naszej wspólnocie. Warto zaznaczyć, że kaplica wypełniona była wiernymi do ostatniego
miejsca. Dla wielu mieszkańców są to chwile, które niejednokrotnie dodają im siły, radości i chęci do życia. „Wszystko
z Niepokalaną” – to nie tylko hasło, ale głębokie przekonanie, że z Maryją łatwiej jest wypełniać wolę Bożą i przeżywać każdy kolejny dzień życia.
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DIECEZJA PELPLIŃSKA
Wincentyńskie spotkanie
Szczęść Boże! Przesyłam kilka zdjęć z naszego Wincentyńskiego spotkania rodzinnego. Oczywiście spotkanie pierwsze
naszego Stowarzyszenia odbyło się troszkę wcześniej. Z okazji
naszej uroczystości uczestniczyliśmy w Mszy św. razem z innymi grupami, czyli z: Apostolatem Cudownego Medalika,
Wincentyńską Młodzieżą Maryjną, Stowarzyszeniem Miłosierdzia sł. Bożej s. Samulowskiej oraz z siostrami naszej wspólnoty. Po duchowej strawie nastąpiło posilenie ciała i ciekawe
rozmowy na temat przyszłości naszej Ojczyzny i nie tylko. Na
koniec spotkania wszyscy dorośli otrzymali dziesiątki różańca
zrobione przez s. Annę natomiast młodzież i dzieci otrzymały
wincentyńskie lizaki. W niedzielę WMM rozprowadzało różańce na cele misyjne i charytatywne. W przedszkolu świętowaliśmy oddzielnie. Z modlitwą.
S. Cecylia SM

***
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Uroczystości ku czci bł. Marty Wieckiej
– XI Pielgrzymka do Nowego Wieca
Bł. Marta Wiecka urodziła się w pobliskim Nowym Wiecu
w 1874 r. Zmarła w opinii świętości w Śniatyniu, w 1904 r.,
a dzień 1 VI 2019 r. stał się dla naszej wspólnoty dniem pielgrzymowania do Nowego Wieca, aby w Roku Peregrynacji
Relikwii bł. Marty Wieckiej dziękować Bogu za życie naszej
siostry, a także upraszać orędownictwa Błogosławionej
w wielu intencjach. Cała nasza Wspólnota wyruszyła autokarową pielgrzymką z Tczewa organizowaną przez ks. Kamila
Sobiecha. Jechała z nami także część członkiń z Apostolatu
Cudownego Medalika i Państwo Wieccy z rodziny naszej Błogosławionej. Swoim samochodem dotarły także panie, które
pokrewieństwem są od strony Kamrowskich czyli mamy naszej
Marty. Nie daleko ujechaliśmy autokarem, bo tylko do Skarszew, gdzie część osób w tym siostry wysiedliśmy, aby dalej na
pieszo powędrować z parafii pw. Św. Michała szlakiem bł. Marty pod przewodnictwem ks. Prob. Ryszarda Konefała.
Osoby pozostające w autokarze miały możliwość wysłuchania konferencji i zwiedzania wybranych miejsc związanych z bł.
Martą. Na początku pieszego wędrowania, pielgrzymów mogło
być tak około 70 osób, ale po drodze dołączały do nas następne, szczególnie w Szkole Podstawnej w Szczodrowie. Pani Dyrektor i wszyscy nauczyciele jak zawsze gościnnie nas przyjęli.
Każdy upiekł pyszne ciasto, przygotowali różnego rodzaju napoje ciepłe i zimne, otworzyli całą szkołę, abyśmy mogli chwilkę usiąść. Na przywitanie przyjechały zespoły Kociewskie
z Piaseczna w strojach ludowych i z akordeonem przyśpiewując nam radośnie.
Po odpoczynku udaliśmy się na nabożeństwo czerwcowe
w kościele parafialnym w Szczodrowie, któremu przewodniczył
Ks. Arcybiskup. Był to pierwszy punkt uroczystych obchodów.
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Dużo osób korzystało z sakramentu spowiedzi, dodatkowo
przyjechali księża, aby słuchać spowiedzi.
Następnie pielgrzymi udali się w dalszą drogę do Nowego
Wieca, gdzie po krótkiej modlitwie przy figurze św. Nepomucena i bł. Marty dotarliśmy na przygotowany plac. Grupa
pielgrzymów powiększyła się do około 200 osób. W drodze
zdążyliśmy założyć mini zespół „śpiewaków religijnych” przy
wtórze gitary, a także z siostrami prowadziłyśmy modlitwę
różańcową i inne. Kończąc pielgrzymowanie dzięki wielkiej
uprzejmości, tak jak w latach poprzednich, dotarliśmy do
parku Państwa Sulewskich, gdzie Mszę Św. celebrował Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. Na zakończenie
tradycyjnie już wystąpił Zespół „Na Cały Głos”, a także zespoły Kociewskie z Piaseczna.
Całość wydarzenia była transmitowana przez Radio
„Głos”, gdzie setki osób z różnych stron naszej diecezji, kraju i zagranicy przybyło na obchody XI rocznicy beatyfikacji
bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie i Nowym Wiecu. Podczas tegorocznych obchodów Nowy Wiec i Szczodrowo odwiedziły w ramach pieszych pielgrzymek: XI piesza pielgrzymka śladami bł. s. Marty Wieckiej, która wyruszyła ze
Skarszew, VII piesza pielgrzymka z parafii pw. Wszystkich
Świętych w Wysinie, rowerowa pielgrzymka z parafii z Nowej
Cerkwii k. Pelplina, zorganizowane przez naszych kleryków CM.
Tak jak od wielu lat przybyły Siostry Miłosierdzia, z różnych
prowincji i placówek (Gorzów Wielkopolski, Wejherowo, Kartuzy, Tczew). Pielgrzymi z Sierakowic, Kartuz, Piaseczna w tym
dzieci ze Szkoły Podstawowej, Kościerzyny, Mierzeszyna,
Tczewa oraz wielu innych miejscowości. Wśród pielgrzymów
były: pielęgniarki m.in. z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich oddział w Gdańsku, Grupa Modlitewna im. bł. s. Marty ze Skarszew, Apostolat Cudownego Medalika z Tczewa, Polski Związek Katolicko-Społeczny. Organiza52

torami tegorocznych uroczystości byli m.in. Katolickie Stowarzyszenie Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej, Parafia pw.
Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie, Sołectwo
Nowym Wiec, KGW Nowy Wiec, Stowarzyszenie Aktywne Kociewie oraz OSP Nowy Wiec. Natrudzili się bardzo, bo cała organizacja, to duży wyczyn i trud przygotowanie jedzenia dla
tak dużej ilości pielgrzymów. Zostaliśmy ugoszczeni grochówką z wojskowego gara, chleb ze smalcem i ogórkiem, duża
ilość ciasta i oczywiście napoje. Wszystko przebiegało w klimacie radości, a przede wszystkim wdzięczności Bogu za podarowany nam modlitewny czas, piękną pogodę i dobroć ludzi.
Wracając myślami do wygłoszonej homilii, były sekretarz
papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI nawiązał do kultu
bł. Marty, którego symbolem jest jej grób w Śniatyniu na
Ukrainie: „Nawet ciemne lata komunizmu nie zdołały zniszczyć czci, jaką ludzie otoczyli to niezwykłe miejsce”, powiedział hierarcha. Metropolita Lwowski uzasadniał przyczyny
podziwu wobec Marty: „Ona uchwyciła się Jezusa Chrystusa,
Światłości świata i przeszła przez życie dobrze czyniąc”. Kaznodzieja przypomniał, że błogosławiona ziemi kociewskiej
„niosła ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale zabiegała też
o zdrowie dusz powierzonych jej chorych”. „Dla siostry Marty
każdy cierpiący człowiek był jednakowo ważny, bez względu
na to, czy był to Polak, Ukrainiec czy Żyd, grekokatolik, prawosławny, rzymski katolik czy niewierzący” – mówił. Abp Mokrzycki wyraził przekonanie, że krajanie Marty są ludźmi, którzy „idą ze światłem, czyli z Bogiem” przez swoje życie.
Pod koniec homilii metropolita dodał: „Możecie być dumni,
że tutaj narodziła się Siostra Miłosierdzia niosąca pokój i nadzieję, jednocząca wszystkich, nie wokół siebie lecz wokół Jezusa”. „Możecie być dumni, że to właśnie z tej ziemi wyruszyła w świat i nie przyniosła wam wstydu”. Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w ramach swojej wizyty był
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w miejscu urodzenia i dzieciństwa bł. s. Marty oprócz kościoła parafialnego odwiedził również Szkołę Podstawową
w Szczodrowie oraz dom rodzinny s. Marty Wieckiej. Dodatkowo w całej diecezji Pelplińskiej przebiegały konkursy
związane tematycznie z bł. S. Martą.
W ostatnim etapie konkursu wzięło udział 44 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy musieli zmierzyć
się z 23 pytaniami, za które można było uzyskać maksymalnie
45 punktów. Część testowa oraz świadectwo Księdza Diakona
pochodzącego z Diecezji Lwowskiej na Ukrainie odbyła się
w świetlicy OSP Szczodrowo. W tczewskim liceum w komisji
rozstrzygającej konkurs (ponad 30 osób) wzięła udział S . Anna
T. która na naszej wspólnocie testowała wiedzę, z którą zmierzyła się młodzież. Szczerze mówiąc pytania były bardzo trudne, wymagające znajomości wielu szczegółów z życia naszej
Błogosławionej. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją
konkursu objął JE Ks. Bp Ryszard Kasyna – biskup pelpliński,
a patronat medialny Diecezjalne Radio Głos.
Bł. Marta Wiecka jest duchowo z nami obecna, wypraszając potrzebne łaskami podczas pieszej pielgrzymki ze Skarszew do Nowego Wieca, „odpowiednią” pogodę, by móc
głęboko przeżyć wszystkie spotkania. Działała również, gdy
pojawiły się trudności techniczne, szwankowało główne nagłośnienie, a po modlitwie do naszej bł. Marty zadziałało.
Były też śmieszne chwile… Myślę, że łaski duchowe jakie
każdy otrzymał w czasie tego wyjątkowego spotkania są to
olbrzymie ilości i tylko nasz Pan wie o owocach tego duchowego spotkania. Był to dzień, w którym błogosławiona z Kociewia stała się nam jeszcze bardziej bliska.
Błogosławiona Siostro Marto Wiecka,
wstawiaj się za nami!
Wspólnota Sióstr z Tczewa
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ŚWIADECTWA
POMOC ŚP. KS. TEOFILA HERRMANNA CM
Pisząc swoje oświadczenie chcę spełnić dług wdzięczności, jaki jestem winna naszemu czcigodnemu śp. ks. Teofilowi Herrmannowi za opiekę i wielkie serce okazywane każdemu, kto prosił go o pomoc i wstawiennictwo za nami
u Niepokalanej Cudownego Medalika.
Pewnego popołudnia (było to 2 lata temu) zadzwonił do
mnie mój brat bardzo zmienionym głosem, że jest bardzo
słaby i leży w szpitalu. Ja się zaniepokoiłam, gdyż on nigdy
nie chorował, nie wierzył w choroby. Brat zawsze był człowiekiem zdyscyplinowanym i pracowitym. Spytałam go tylko, w którym szpitalu leży i o numer sali oraz na jakim oddziale. Po tych wiadomościach dotarłam telefonicznie do
mamy pani ordynator tego oddziału, gdyż ona była moją
koleżanka ze szkolnej ławy. Prosiłam ją, aby spytała się swojej córki (p. ordynator), jaki jest stan zdrowia mojego brata.
Po południu tegoż dnia otrzymałam od niej telefon. Poinformowała mnie, że stan mojego brata jest ciężki, że trzeba
być przygotowanym na najgorsze. Tego samego wieczora
pojechałam do szpitala ze swoim synem. Widząc brata uwierzyłam, że rzeczywiście, trzeba być przygotowanym na najgorsze. Po wyjściu ze szpitala pojechałam do bratowej.
Chciałam ją pocieszyć jak też wspólnie zadecydować, co dalej robić. Bratowa zadecydowała, że rano poprosi księdza,
żeby przybył do szpitala i go wyspowiadał. I tak się stało.
Mój brat pojednał się z Panem Bogiem. Ja natomiast tegoż
wieczoru, gdy wróciłam do domu, rozpoczęłam swoją modlitwę na różańcu. Wtedy od pierwszej chwili podjęłam myśl,
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aby modlić się do naszego założyciela, zmarłego w opinii
świętości ks. dyrektora Teofila Herrmanna CM. Myśląc: „jeśli
chcę, aby ks. Teofil Herrmann CM został świętym, a za takiego uważa go Apostolat, to trzeba działać”.
Na drugi dzień pojechałam z synem do szpitala. Brat ucieszył się, że do niego przyjechaliśmy. Zaraz na wstępie zaczął
mi mówić, że wczoraj wieczorem tak mu się zrobiło słabo aż
myślał, że z nim koniec, ale wkrótce zrobiło mu się lepiej i że
był u spowiedzi świętej. Po krótkim pobycie w szpitalu został wypisany do domu i dalsze leczenie było już u lekarza
rodzinnego.
Ja ten przełom przypisuję wstawieniu się śp. Księdza Teofila za moim bratem u Niepokalanej Cudownego Medalika
z prośbą o pośrednictwo u Jej Syna. Jestem przekonana, że
tego wieczoru Niepokalana wysłuchała prośby swego najgorliwszego czciciela – ks. Teofila, który nadal opiekuje się
moim bratem i moją rodziną. Nigdy nie zapomnę, jak przed
laty na moje wołanie o pomoc ks. Herrmann CM przyjechał
do mojego ciężko chorego na nowotwór mózgu męża i modląc się nad nim, nakładając ręce, wyprosił u Niepokalanej
Cudownego Medalika uzdrowienie, o czym złożyłam świadectwo zamieszczone w zbiorze cudownych wydarzeń. Mąż
w zdrowiu żył jeszcze długie lata.
Codziennie modlę się o opiekę nad moją rodziną i widzę
działanie tych modlitw. Brat, o którym piszę, miał wypadek
(obsunął się z ciągnika), ale duże koło go nie przeszło, gdyż
ciągnik skręcił w przeciwna stronę. W wieku 77 lat miał dwie
operacje stawu biodrowego. Pierwsza się nie udała, wszystko
się rozleciało. Druga była udana. Obecnie samodzielnie jeździ
samochodem i ciągnikiem, pomaga swojemu synowi w gospodarstwie rolnym. Ja osobiście do dziś nie mówiłam bratu,
że się modliłam za niego do naszego założyciela wspólnoty
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Apostolatu Maryjnego. Brat chciał pojechać w tym roku do
Częstochowy podziękować za otrzymane łaski. Prosił swojego
syna, aby go zawiózł swoim samochodem. Niestety syn
uznał, że ojciec nie nadaje się do tak dalekiej podróży (350
km w jedną stronę). O tym kłopocie użalił się do mnie, a ja
mu zaproponowałam wyjazd na naszą Ogólnopolska Pielgrzymkę Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę. Brat podjął decyzję i wziął udział w naszej pielgrzymce. w ten sposób włączył
się do modlitw apostołów – czcicieli Niepokalanej Cudownego
Medalika, którą nad życie ukochał ks. Teofil. Dziękuję mojej
ukochanej Matce Maryi Niepokalanej Cudownego Medalika za
Jej dobroć, pomoc i opiekę nad całą moją rodziną. Dziękuję
również śp. ks. Teofilowi Herrmannowi CM za opiekę i jego
wstawiennictwo u naszej Matuchny.
Maryjo Cudownego Medalika, on cały był oddany Tobie
i tej pięknej miłości uczył nas, apostołów, przy każdym spotkaniu. Modlę się codziennie o wyniesienie go na ołtarze
świętości. Wszystko z Niepokalaną!
Maria Janowska , przew. AM w Krasnosielcu
wieloletnia moderator diecezjalna w diecezji łomżyńskiej

***

ŚWIADECTWO SIOSTRY ALEKSANDRY
Fragment świadectwa z diecezji kieleckiej, nadesłanego
przez moderator AM Halinę Pilewską, a wygłoszonego przez
s. Aleksandrę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo podczas jubileuszowego spotkania Apostolatu Maryjnego w Szydłowie dnia 12 października 2019 r.:
„Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona na Jubileuszowe spotkanie Apostolatu Maryjnego w Szydłowie. Jestem
zbudowana ich apostolską gorliwością. Bóg wobec każdego
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ma swoje plany. Powrócę na chwilę do lat młodzieńczych.
Kiedyś, moi rodzice uczestniczyli w misjach świętych w parafii Błaszki koło Kalisza. Pamiętam, że mama podała mi duży
medalik i z takim głębokim przejęciem i wzruszeniem prosiła, abym go nosiła z wielką ufnością, abym prosiła o zdrowie, o potrzebne łaski i właściwy wybór drogi życiowej. Miałam wrażenie, że patrzy na mnie oczyma Maryi. Wzbudziła
we mnie pragnienie do bycia blisko Boga i drugiego człowieka. Odczytałam swoje powołanie do służby Maryi wybierając ulubione Jej Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, bo przecież św. Katarzyna Labouré, przez
którą Maryja obdarowała nas Cudownym Medalikiem pochodziła z tego Zgromadzenia.
Często powtarzając słowa modlitwy do Matki Bożej Serdecznej Kurozwęckiej (w tym roku obchodziliśmy 400-lecie
słynącego łaskami obrazy MB Serdecznej). Proszę o Jej opiekę i dziękuję Bogu, że mogę być w tym cudownym zakątku
Polski. Przybywając do Kurozwęk przed dwoma laty, zatrzymałam się jak przed piątą tajemnicą Radosną. W Kaplicy
Popielów w witrażu zauważyłam awers i rewers Cudownego
Medalika i jakaś wewnętrzna radość zawładnęła moim sercem. Na terenie Ośrodka przy DPS-ie jest grupa maryjna
Młodzieży Wincentyńskiej prowadzona przez Siostry Miłosierdzia. Kiedy bliżej zaprzyjaźniłam się z grupą Apostolatu
Maryjnego w Szydłowie, zetknęłam się z ich rodzinną atmosferą, duchem apostolskiej gorliwości, służby Bogu, Kościołowi parafialnemu i bliźniemu, którego Bóg codziennie stawia na naszej drodze, gorąco zapragnęłam, aby też taka
wspólnota mogła powstać w Kurozwękach.
Z natury jestem pogodna, lubię śpiew, muzykę, grę na
akordeonie, kocham Polskę – ziemię Ojczystą, dziękuję
Bogu za dar powołania do służby ubogim i choć już coraz
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częściej zdrowie nie domaga, to ciągle urzeka mnie pieśń
oazowa: „Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem
świata. Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata. Zatrzymaj się na chwilę, nad tym, co w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz?”.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami...”
Kurozwęki, 21 X 2019 r.

s. Aleksandra Ząbecka

SYLWETKI NASZYCH APOSTOŁÓW
Wanda Sułek, apostołka maryjna, zastępczyni przewodniczącej Urszuli Śrębowatej w Skarżysku Kościelnym, diecezja
radomska. Życie swoje opiera na najważniejszych przykazaniach: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem”. „Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego” (Mt 28, 37-38).
Jest apostołką NMP Niepokalanej Cudownego Medalika
od roku 1995. Jej miłość do Boga i NMP przejawia się w czynach, o których mówił śp. ks. Teofil Herrmann CM założyciel
Apostolatu Maryjnego w Polsce. Codziennie uczestniczy we
Mszy św., a każdego 27. dnia miesiąca czyta modlitwy
i śpiewa Psalmy. Animatorka Różańca św., organizująca comiesięczne spotkania. Członkini formacji „Odnowa w Duchu
Świętym” i „Margerytki”. Od lat współorganizatorka festynu
na rzecz parafii pw. Trójcy Świętej.
Apostołka Miłosierdzia Bożego, która nie szczędzi sił, aby
pomagać chorym, samotnym i biednym. Chorych w razie
potrzeby wozi własnym samochodem na Eucharystię oraz
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spotkania Apostolatu, samotnych zaopatruje w potrzebne
do życia artykuły, biednym organizuje wśród znajomych
pomoc finansową. Wszystko czyni na wzór słów Pana Jezusa: „byłem głodny i daliście mi jeść, byłem spragniony a daliście mi pić, byłem chory a przyszliście do mnie… (Mt 25, 3568). Zawsze znajduje czas, by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modli się codziennie z mężem Kazimierzem. Organizuje wyjazdy do sanktuariów maryjnych.
Apostołka inspirująca dobre czyny i godna do naśladowania.
Sylwetkę apostołki Wandy Sułek, w dowód wdzięczności za
postawę tak oddaną Niepokalanej NMP, opisała Wiesława Chyb.

V

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ V
Śp. Ludwika Lachowicz

Dnia 13 września 2019 roku odeszła do Pana, w wieku 88 lat,
śp. Ludwika Lachowicz. Gorliwa Apostołka w grupie Apostolatu
Maryjnego w parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie.
Była osobą mocnej wiary, uczestniczyła w codziennej Eucharystii.
Cechowała ją miłość do Niepokalanej i skromność. Odeszła cicho,
tak jak żyła. W dzień pogrzebu 16 września odmówiliśmy Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 27 września nie było już
siostry Ludwiki na naszej Mszy Św. i spotkaniu, ale również modliliśmy się w jej intencji. Jesteśmy wdzięczni za świadectwo jej
życia. Pokój jej duszy.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...
przew. AMM, Krystyna Bilon
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OGŁOSZENIA i INFORMACJE

O

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ!
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA
PRZYJĘCI UROCZYŚCIE W 2019 ROKU
27. LIPCA W CZĘSTOCHOWIE
Dominiak Robert
Sopot
Bazanowska Danuta Krówniki
Piotrowska Magdalena
Przasnysz
Lewandowska Teresa
Warszawa
Mrozek Monika
Mszana
Kapuśniak Janina
Horyniec Zdrój
Krysiak Elżbieta
Łódź
Tarkowska Wiesława
Łódź
Stępień Piotr
Pabianice
Felicyjański Sebastian Pabianice
Stępień Halina
Pabianice
Urbaniak Anna
Łódź
Janeta Zbigniew
Pabianice
Bżdzikot Krystyna
Raniżów
Szczygieł Zofia
Przasnysz
Stańczak Maria
Maków Mazowiecki
Pajka Cecylia
Maków Mazowiecki
Kapusta Teresa
Warszawa
Rudecka Teresa
Rybie
Świątkowska Krystyna
Rybie
Kędziora Regina
Rybie

Misztal Barbara
Lublin
Mazur Janina
Lublin
Basak Agnieszka
Lublin
Galińska Izabella
Lublin
Wojciechowska Krystyna
Chełmno
Głowacka Maria
Chełmno
Michalska Zofia
Siedlce
Miłosz Maria
Żmigród
Klepacka Krystyna
Perlejewo
Zielonka Sonia Maria
Krupski Młyn
Ledwig Teresa
Miasteczko Śląskie
Martynowska Zdzisława
Włocławek
Jagielska Zofia
Ciechocinek
Brzustowicz-Domżał Barbara
Włocławek
Wójciak Wanda
Włocławek
Smoliński Stanisław Włocławek
Pasek Ewa
Włocławek
Bernat Halina
Rykoszyn
Walczak Zenobia
Rykoszyn
Sachajko Teresa
Chęciny
Buras Marianna
Kielce
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Knez Maria
Kielce
Skuza Krystyna
Kielce
Strasz Halina
Kielce
Sot Barbara
Kielce Słowik
Syska Halina
Kielce Słowik
Grabowska Grażyna
Nysa
Kliś Krystyna
Nysa
Grabowski Jan
Nysa

Kaszyńska Elżbieta
Pazderska Grażyna
Klebusz Janina
Leśniak Irena
Trojanowska Teresa
Kula Wioletta
Szmalec Teresa
Krzykowska Łucja

Bydgoszcz
Bydgoszcz
Sulechów
Szprotawa
Grodowiec
Sulęcin
Gozdnica
Skwierzyna

12. MAJA W SIEMIATYCZACH
Badowiec Bożena
Siemiatycze
Barwińska Krystyna
Siemiatycze
Stolarczyk Barbara
Siemiatycze
Suchożebrska Jadwiga
Sokołów Podlaski
18. MAJA W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Bork Helena
Gdynia
Kalina Michalina
Pruszcz Gdański
Hadalska Ludmiła
Gdańsk
Osina Zdzisława
Mezowo
25. MAJA W POGÓRZU
Gremlik Irena
Zebrzydowice
Drozdzik-Mazi Halina
Międzybrodzie Żywieckie
Kliś Barbara
Międzybrodzie Żywieckie
Zagórska Barbara
Skoczów
Małyjurek Bernardyna
Jaworzynka Trzycatek
Kałużna-Lis Grażyna
Bytom
Mańkowska Maria
Jastrzębie Zdrój
Kania Barbara
Mikuszowice Krakowskie
Gabzdyl Mateusz
Sinoradz
5. PAŹDZIERNIKA W BIAŁYMSTOKU
Zahorska-Wicher Izabela
Białystok
Galanter-Różańska Barbara
Białystok
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26. PAŹDZIERNIKA W ZŁOTOWIE
Walkowiak Marianna
Złotów
Górecka Bernadeta
Złotów
Czapiewska Elżbieta
Piła
Wszystkim Parafialnym grupom Apostolatu Maryjnego, które
powiększyły swoje szeregi o nowo przyjętych członków, dziękuję
za wzorową i wytrwałą pracę, za piękną maryjną postawę, która
zachęciła nowe osoby do podjęcia trudu rocznego stażu kandydackiego zakończonego uroczystym przyrzeczeniem.
Wszystkim nowo przyjętym członkom, życzę radości z podejmowanych czynów apostolskich, wytrwałości i zapału. Życzę
także, by ich obecność wniosła do wspólnot powiew świeżości
i odwagi w działaniu. Wszystko z Niepokalaną!
moderator krajowy Małgorzata Daszczyszak

BÓG ZAPŁAĆ!!!
Wszystkim pamiętającym o modlitwie w intencji solenizanta Księdza Dyrektora Seniora Tadeusza Lubelskiego, za
niezliczone kartki z życzeniami i za telefoniczne zapewnienia o modlitwie, solenizant ks. Tadeusz bardzo serdecznie
dziękuje. Za wszystkie wyrazy sympatii, życzliwe i bardzo
ciepłe słowa, odwdzięcza się swoim błogosławieństwem
i żarliwą modlitwą.
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KOMUNIKATY RADY KRAJOWEJ
Dnia 29 listopada, w przededniu Uroczystości Odpustowych
w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej AMM, podsumowujące pięcioletnią kadencję moderator krajowej Małgorzaty
Daszczyszak. Funkcję moderatora krajowego w dniu 27 listopada
2014 r. Małgorzata Daszczyszak przyjęła z rąk ówczesnego Dyrektora Krajowego ks. Jacka Wachowiaka CM, po rezygnacji z tej
funkcji ze względów zdrowotnych Ewy Pruskiej-Zajdel. Obecna
Rada Krajowa, po wysłuchaniu sprawozdania z dotychczasowej
działalności, wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Krajowego AMM
ks. Jerzego Basaja, o przedłużenie nominacji moderatora krajowego o kolejne pięć lat.
Po wręczeniu nominacji, przystąpiono do kolejnych punktów
porządku obrad. Rada Krajowa postanowiła powołać Marię Miodek na przedstawiciela Rady Krajowej do ORRK (Ogólnopolska
Rada Ruchów Katolickich). Podczas obrad przydzielono także zadania na 40 Ogólnopolski Zjazd Apostolatu Maryjnego w lipcu
2020 roku w Częstochowie, dla moderatorów diecezjalnych, o których zostaną oni poinformowani w osobnych pismach. W kolejnych numerach Biuletynu, będą ukazywały się informacje dotyczące bieżących zadań, związanych z przygotowaniem się do 190.
rocznicy Objawień NMP Niepokalanej św. Katarzynie Labouré.
mod. krajowy Małgorzata Daszczyszak

Cena naszego „Biuletynu” nie ulega zmianie.
Wpłat należy dokonywać na konto odbiorcy:
Dyrektor Krajowy AMM
Numer konta bankowego:
49 20300045 1130000005472030
W rubryce: tytułem, należy wpisać kto i za ile egzemplarzy dokonuje wpłaty. Na powyższe konto można także przekazywać dobrowolne składki i ofiary na cele statutowe Apostolatu Maryjnego.
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iCENNIK NA 2020 ROK
UWAGA! ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI I WSZYSTKIE PUBLIKACJE
PROSIMY ZGŁASZAĆ Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM
DO CENTRUM AMM W WARSZAWIE:
ks. Jerzy Basaj CM
e-mail: vivaldi7@onet.eu
tel. kom. 601 472 764
WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ. Wspomnienia o śp. ks. T. Herrmannie
(nowość)
– 20,00 zł
Ks. W. Rakocy CM, Św. Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik – 15,00 zł
Dar z Nieba. Życie św. Katarzyny Labouré. Historia objawień
– 5,00 zł
Cudownego Medalika (komiks)
Wybór świadectw nadzwyczajnych łask otrzymanych
przez pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika
– 15 zł
Świadectwa Nadzwyczajnych Łask Otrzymanych
przez Pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika
– 20 zł
Podręcznik AMM (trzy tomy A,B,C)
– 40 zł w oprawie miękkiej
– 50 zł w oprawie twardej
Statut AMM
– 2 zł
Kwartalnik – „Biuletyn” AMM
– 3,5 zł
Promienie Pośredniczki Łask: roczniki archiwalne 2000
– 1 zł
O apostolstwie świeckich
– 5 zł
Tajemnica Maryi (rozważania)
– 7 zł
Refleksje na miesiąc maj
– 5 zł
Nowe Rozważania Na Miesiąc Maj
– 8 zł
Modlitewnik „Stawajcie się coraz doskonalszymi”
– 12 zł
Różaniec biblijny i wynagradzający
– 5 zł
Jak Ci, Maryjo, dziękować? – modlitewnik
– 5 zł
Nowenna
– 2 zł
CENY MEDALIKÓW
Medaliki aluminiowe małe
– 25 groszy
Medaliki srebrne
– 10 zł
Medaliki zatapiane („łezka”), 2 rodzaje
–1,5 zł i 2 zł
Medalik aluminiowy duży (wysokość 3,5cm)
– 2 zł
Medalik aluminiowy (Brelok)
– 3 zł
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FOLDERY
ABC Cudownego Medalika
Noście Cudowny Medalik (dla księży)
Stowarzyszenie Cudownego Medalika
Pamiątka przyjęcia Cudownego Medalika
Modlitwa dzieci za dzieci

– 30 groszy
– 80 groszy
– 40 groszy
– 20 groszy
– 15 groszy
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Na pierwszej stronie okładki:

Figura Niepokalanej znajdująca się w kaplicy
Sióstr Miłosierdzia w Krakowie, przy ul. Warszawskiej
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Jubileusze i spotkania Grup AMM

Jubileusze i spotkania Grup AMM

Rada Krajowa

Uroczysta Msza św. z okazji odpustu

SPOTKANIE WINCENTYŃSKIE

Apostolat Maryjny z Sulechowa
w Niepokalanowie

Apostolat Maryjny z Sulechowa
w Kaplicy na Radnej

20-LECIE W BARWINKU

Apostolat Maryjny z Krakowa
30-lecie w Krakowie-Stradomiu

DIECEZJA RADOMSKA – DZIEŃ SKUPIENIA

Stowarzyszenie Cudownego Medalika
(Apostolat Maryjny w Polsce)
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