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Wizyta AMM z Piotrkowa 
Kujawskiego w Gietrzwałdzie

Regionalny Dzień
 Skupienia AMM

Niedziela Maryjna 
w Pogórzu

Spotkanie w Płońsku

Łódź – Rekolekcje w Domu Pomocy Społecznej

20-lecie AMM w Łodzi

ZAPROSZENIE
UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 400-LECIA DUCHOWOŚCI 

WINCENTYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

Zapraszamy serdecznie na Uroczystości Jubileuszowe, które odbędą się 
w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy z udziałem przewod-
niczącego Rodziny Wincentyńskiej ks. Tomaža Mavriča CM
23 września 2017 r., godz. 19.30 – Koncert Jubileuszowy
24 września 2017 r., godz. 13.00 – Msza Święta Jubileuszowa

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
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S OWO DYREKTORA 
KRAJOWEGO 

 
Czciciele Niepokalanej 

Objawiaj cej Cudowny Medalik 
 
By a cicha i pi kna jak wiosna, 
y a prosto, zwyczajnie jak my. 

Ona Boga na wiat nam przynios a, 
i na ziemi w ród ez nowe dni zaja nia y. 
 
 Matka, która wszystko rozumie, 
 sercem ogarnia ka dego z nas. 
 Matka, zobaczy  dobro w nas umie, 
 Ona jest z nami w ka dy czas. 
 
Dzisiaj wiatu potrzeba dobroci, 
by niepokój zwyci y  i z o. 
Trzeba ciep a, co ycie oz oci, 
trzeba Boga, wi c ludziom nie my 
Go tak jak Ona. 
 
ycie niesie ze sob  cierpienie, 

zewsz d krzy e, zawody i ból. 
Serce ludzkie w ród m ki, udr czenia, 
ma nadziej , e wci  Ona czuwa i kocha. 
 
 Kim jest matka? To najwa niejsza kobieta w yciu ka de-
go cz owieka. Ona jest rodzicielk , ona zna sposoby jak roz-
wi za  wi kszo  problemów, które nas dotykaj . Ona wyba-
cza nam nasze przewinienia, gdy co  przeskrobiemy. Matka 
potrafi zrozumie  bez s ów i zawsze si  troszczy o swoje 
ukochane dzieci. 
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 W maju, miesi cu Maryi szczególnie bliski Aposto om Ma-
ryjnym tekst biblijny zapisany u w. Jana w wierszach 1-12 
rozdzia u 2, przypomina opis pierwszego cudu w Kanie Gali-
lejskiej. Dobrze pami tamy s owa Maryi: „Nie maj  ju  wina” 
(J 2, 3). S owa te ukazuj  szlachetne zainteresowanie si  Ma-
ryi przykr  sytuacj  nowo e ców. Pragnie wybawi  ich z k o-
potu. Maryja jest pewna, e Syn podzieli Jej trosk , dlatego 
zwraca si  do s ug z poleceniem: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie” (J 2, 5). 
 w. Jan podaj c s owa Matki Bo ej w tym w a nie brzmie-
niu zwraca uwag  na ich szczególn  moc teologiczn , ponie-
wa  s  one nawi zaniem do s ów z Ksi gi Rodzaju (41, 55) wy-
powiedzi faraona, skierowanej do ludno ci w Egipcie doma-
gaj cej si  chleba: „Udajcie si  do Józefa i co wam powie 
czy cie”. Faraon wskazuje na Józefa egipskiego jako tego, 
który zaradzi niedostatkowi. To samo czyni Maryja, gdy za-
brak o wina, wskazuje na Jezusa Chrystusa jako na Tego, 
który rozdziela dobra mesja skie dla ziemi wyniszczonej g o-
dem duchowym. Maryja kieruj c ludzi do swojego Syna, sta-
je si  Po redniczk  mi dzy Nim jako Mesjaszem a ludem 
mesja skim. Maryja przez nikogo nie proszona, nie zmusza-
na, sama pragnie zaoszcz dzi  nowo e com zawstydzenia, 
usun  niedostatek, nie waha si  interweniowa  u Syna. Jej 
pro by potrafi  skutecznie wp ywa  na wyroki Bo e. 
 Chrystus czyni pierwszy cud zale nym od wstawiennictwa 
swej Matki. Stanowi to dla nas pouczenie o Bo ym postano-
wieniu, e w królestwie Chrystusowym wszystko b dzie prze-
chodzi  przez R ce i Serce Bo ej Matki. Cud w Kanie Galilej-
skiej jest objawieniem wielkiego znaczenia Maryi w dziejach 
królestwa Bo ego na ziemi. 
 Maryja jako nasza Matka pragnie by my si  jej powierzali, 
przez Jej wstawiennictwo zanosili do Boga pro by, które nosi-
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my w sercu. Przypomnijmy sobie s owa wypowiedziane przez 
Chrystusa: „Bóg, czy  nie we mie w obron  swoich wybranych, 
którzy dniem i noc  wo aj  do Niego, i czy b dzie zwleka  w ich 
sprawie? Powiadam wam, e pr dko we mie ich w obron !  
( k 18,  7,  8a).  Zaprawd  powiadam wam: Je li  dwaj  z  was na 
ziemi zgodnie o co  prosi  b d , to wszystko u yczy im mój 
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani 
w imi  moje, tam jestem po ród nich!” (Mt 18, 19-20). 
 Jestem pewien, e to ustawiczne, gor ce wo anie do Boga 
Aposto ów Maryjnych w czno ci z Chrystusem i Niepokala-
n  przyniesie wspania e owoce, a Aposto owi Maryjnemu 
podejmuj cemu tak wznios e zadanie, da radosn  wiado-
mo  godnie pe nionego pos annictwa w Ko ciele. 
 Zwracam si  do Was z wa n  propozycj . Pragn  zaprosi  
Was do podj cia modlitwy  w tak bliskich naszemu sercu 
nast puj cych intencjach: 
 * Za Ojca wi tego i Ko ció  Powszechny 
 * Za Ojczyzn  i jej dobro duchowe i materialne 
 * Za Apostolat Maryjny, o jego owocn  dzia alno  w na-
szej Ojczy nie 
 *  Za tegoroczn  Ogólnopolsk  Pielgrzymk  na Jasn  Gór . 
 
 U wiadamiamy sobie niezwyk  wag  tych spraw. Maryja 
wci  nawo uje do gorliwej modlitwy, która wszystko mo e wy-
prosi . Szczególnie pi kn  modlitw  jest modlitwa ró a cowa, j  
wybra a sobie Maryja podczas jednych z objawie  w Fatimie. 
Inn  szczególn  modlitw  jest Litania Loreta ska. My jako sto-
warzyszenie mamy szczególn  modlitw  Akt oddania si  Matce 
Bo ej – o którym powinni my pami ta  ka dego dnia. 
 Jezus wiedzia , e b dziemy potrzebowali pocieszenia, 
dlatego zostawi  nas w dobrych r kach – powierzy  nas mat-
czynej mi o ci. Da  nam Matk , która nas s ucha w ka dej 
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porze, która jest nam wzorem wytrwa o ci i doskona ej, cier-
pliwej mi o ci. Ona wyprasza nam pomoc w sprawach, które 
zanosimy przez Ni  do Boga, pociesza gdy jeste my w stanie 
smutku. Ona zawsze czuwa nad nami i ma r ce otwarte by-
my do Niej przychodzili i Jej si  oddawali w opiek . 

 
 Jeszcze kilka spraw. Obecnie jedyn  mo liwo ci  kontaktu 
ze mn  jest tel. komórkowy – 601 472 764 oraz mój e-mail – 
vivaldi7@onet.eu 
 Kolejna sprawa. W ka d  rod  o godz. 17.30 w kaplicy na 
Radnej jest odprawiana nowenna. Mo ecie przes a  swoje 
pro by i podzi kowania, na mój e-mail. Niech nie zabraknie 
w tym czasie Waszej duchowej czno ci z nasz  kaplic . 
 Pragn  serdecznie podzi kowa  Wam Drodzy Aposto owie 
za pami  i pi kne yczenia z okazji wi t Zmartwychwsta-
nia Pa skiego, oraz moich urodzin i imienin. Bóg zap a . 
 Przed nami w dniach 28 i 29 lipca, pielgrzymka na Jasn  
Gór  –  serdecznie  zapraszam nie  tylko ja,  ale  tak e ten rok 
duszpasterski, którego has em s  s owa: „Id cie i g o cie”. 
Papie  Franciszek zach ca nas: „Ko ció  narodzi  si  katolicki, 
czyli <symfoniczny>, od pocz tku nastawiony na g oszenie 
Ewangelii i na spotkanie ze wszystkimi, narodzi  si  jako 
<wychodz cy>, czyli misyjny”. Niech zatem nie zabraknie na-
szych serc, d oni i gotowo ci g oszenia radosnej Nowiny. Do 
zobaczenia na Jasnej Górze. 
 Zapewniam o mojej modlitwie za Was, serdecznie dzi kuj c 
za modlitw , wszelk  yczliwo . B ogos awi  Was Wszystkich.  
 

Wszystko z Niepokalan ! 
 

Ks. Jerzy Basaj CM 
Dyrektor Stowarzyszenia 

Cudownego Medalika w Polsce 
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Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA KAP A STWA 
DYREKTOROWI KRAJOWEMU AMM 

KS. JERZEMU BASAJOWI CM 
 

Bukiet gor cych modlitw, by Niepokalana NMP 
otacza a swoj  opiek  w ka dej chwili dnia 

i wyprasza a obfito  wszelkich ask, 
 

wraz z yczeniami s owami poety Cäsara Flaischlen 
 

No  w sercu s o ce, 
Niezale nie czy trwa burza, czy nie yca, 

czy te  niebo jest pe ne chmur, a ziemia pe na k ótni. 
No  s o ce w sercu, 

A przyjdzie to, co lubisz, co o wietli Ci pe ni  wiat a 
najciemniejszy dzie . 

 
Rada Krajowa AMM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

            FORMACJA 

 
„Kochajmy Boga w trudzie naszych r k  

i w pocie czo a naszego”. 
w. Wincenty a Paulo 

 
 Ilekro  wspomn  to przynaglenie naszego Za o yciela, pierw-
szym skojarzeniem, które si  nasuwa to fragment przypowie ci 
Jezusa  o  siewcy,  który  „wyszed  sia ”  (Mt  13,  1-23),  albowiem  
siejba to i trud, i pot, ale te  nadzieja na obfite niwo. 
 Znaczenie tej przypowie ci jest powszechnie znane.  Siew-
ca to ten, kto g osi Ewangeli , a gleba z jej ró norodno ci  
oznacza s uchaczy S owa Bo ego.  Siewca musi w o y  trud 
w swoj  prac , musi nieustannie przemierza  jaki  dystans, 
dotrze  do ka dego kawa ka ziemi, na której zasiewa najlep-
sze ziarno (por. Ps 147, 14).  To wi e si  i z trudem, i z potem 
z tego  trudu zrodzonym.  Na czyjej roli warto si  tak trudzi ?  
Do kogo nale  i przydro ne nieu ytki, i kamienie, i ciernista 
gleba, i  ta niezwykle urodzajna?  To cenna niwa Pana.  Tym 
cenniejsza, e odkupiona Jego Najdro sz  Krwi  i nasi kni ta 
krwi  Jego m czenników.  Gdy spróbujemy wyobrazi  sobie 
za jak  cen  zosta a nabyta (por. 1 Kor 6, 20) i e to my ma-
my na niej sia , ogarnia nas podziw dla Mi osierdzia Bo ego, 
jakim nas obdarza. 
 Do siania zobowi zani s  wszyscy chrze cijanie.  Jednak 
w tym powo aniu, jak e ogólnym, mo emy znale  powo a-
nia bardziej szczegó owe. Otó  Mi osierdziu Bo emu spodo-
ba o si , by adna aska z Nieba nie by a zsy ana na ziemi  
inn  drog , ni  d onie Niepokalanej. Swojej Matce Zbawiciel 
w Testamencie z Krzy a (J 19, 25-27) powierzy  g ówn  piecz  
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nad swoj  rol , daj c Jej szczególne miejsce Matki Ko cio a 
i  Po redniczki  ask.  I  t  w a nie moc  Maryja  powo uje,  po-
dobnie jak Jej Syn, aposto ów. Aposto ów cienia, pokory 
i skromno ci. Aposto ów or dzia z rue du Bac w Pary u, b d -
cego pierwszym z czterech najwa niejszych objawie  maryj-
nych ostatnich czasów. Zapowiedzi  i przygotowaniem obja-
wie  w La Salette, Lourdes i Fatimie. 
 Jeste my aposto ami Maryi, a poniewa  Matka Bo a dzia-
a zawsze w pokornym pos usze stwie Swojemu Synowi, 
aposto owanie nasze zmierza ku Niemu. Wybornym ziarnem, 
które siejemy to medaliki, których przes anie zakorzenione 
jest w Ewangelii, a ich moc pochodzi przez Maryj  od Jezusa.  
 Zgodnie ze s owami wi tego Wincentego, mi o  do Boga, 
której wyrazem jest aposto owanie, ma by  realizowana w tru-
dzie i pocie. Jak zatem aposto owie maryjni powinni podejmo-
wa  to wezwanie?  W tym miejscu trzeba najpierw wspomnie  
i doceni  trud i pot naszych Aposto ów Wspomagaj cych.  Jak 
zakony klauzurowe stanowi  modlitewne zaplecze dla kap a-
nów i ca ego Ko cio a, tak nasi wspomagaj cy s  zapleczem 
i wsparciem dla ca ego Apostolatu Maryjnego.  Dzia aj  oni 
w cieniu, w tle tych, którzy szerz  pos annictwo objawione 
wi tej Katarzynie Labouré. I to ich dzia anie, które przejawia 

si  m.in. w unieruchomieniu przez chorob  i staro , jest 
wsparciem i ostoj  Aposto ów mobilnych – „w druj cych”.   
 Ci „w druj cy” to my, którzy rozdajemy Cudowne Medaliki 
i g osimy „postaw , modlitw , czynem” or dzie z Pary a.  Mi-
o  Chrystusa i wi ty Wincenty przynaglaj  nas, by ta misja 
odbywa a si  w trudzie.  Co wi cej,  wydaje si ,  e bez trudu 
i potu nie wyda trwa ych owoców. Nasz Pan, który g osi  
Ewangeli  w znoju oraz cierpia  za nas i  zostawi  nam wzór,  
aby my szli za Nim Jego ladami (por. 1P 20, 21) pokaza  jak e 
wyra nie, e bez trudnego cierpienia wspomagaj cych i bez 
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trudu czynnych aposto ów maryjnych nie ma g oszenia Dobrej 
Nowiny.  Ewangelia i jej przes anie zawarte na Cudownym 
Medaliku s  nieroz czne, tak jak nieroz czne jest g oszenie 
paryskiego przes ania oraz trud i pot jednych i drugich. 
 Pozostaje znale  odpowied  na pytanie: jak i gdzie szuka  
niwy, na której rozsiewa  mamy Cudowne Medaliki? Przede 
wszystkim nale y pyta  o to Niepokalan  i od Niej oczekiwa  
odpowiedzi. Nie mo emy tylko czeka  na nadarzaj ce si  oka-
zje, co nie oznacza, e nie mamy z nich korzysta . Jak najbar-
dziej powinni my. Jednak e ka da grupa i ka dy z nas indy-
widualnie, prosz c natarczywie Maryj  o odpowied , winien 
cierpliwie szuka  tego odpowiedniego pola. Niejednemu z nas 
b dzie towarzyszy  pewien l k przed tym trudem. To natural-
ne. Jednak przezwyci enie go za ask  Bo  sprawi, e b -
dziemy radosnymi siewcami, ze spokojem i cierpliwo ci  
oczekuj cymi na dobre plony, których wi kszo  poznamy 
w przysz ym yciu. O Maryjo bez grzechu pocz ta, módl si  za 
nami, którzy si  do Ciebie uciekamy. Wszystko z Niepokalan ! 

 
ks. Rados aw Paw owski CM 
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cd. Z HISTORII  
O CUDOWNYM  

MEDALIKU 
 

 Redakcja „Biuletynu” postanowi a, w bie-
cym roku, zamieszcza  fragmenty doku-

mentów t umaczonych przez ks. prof. Wal-
demara Rakocego. Zapoznawanie si  z tymi 

dokumentami, cyklicznie zamieszczanymi w kolejnych nume-
rach naszego kwartalnika, b dzie najlepszym sposobem na 
od wie enie sobie widomo ci o historii Cudownego Medalika.  
 
„Przyjdzie czas [...], e b dzie si  s dzi , e wszystko jest 
stracone, ale ja b d  z wami. Miejcie ufno ! Poznacie moje 
nawiedzenie [...]” (s owa Naj wi tszej Panny do s. Katarzyny, 
z 19 lipca 1830 r.). 
 

PRZES UCHANIE KANONICZNE 
NT. POCHODZENIA I DZIA ANIA CUDOWNEGO MEDALIKA 

przeprowadzone przez ks. Pierre’a Quentina,  
Wikariusza Generalnego Diecezji Paryskiej 

 
 PRZES UCHANIE KS. J.-B. ÉTIENNE’A CM 
 Ksi dz Jean-Baptiste Étienne by  wówczas Prokuratorem 
Generalnym  Zgromadzenia  Misji.  W  roku  1843  r.  zosta  wy-
brany Prze o onym Generalnym. Urz d sprawowa  przez 
trzydzie ci jeden lat, czyli do 1874 r. Étienne by  bliskim przy-
jacielem ks. Aladela. Wydaje si , e Aladel wyjawi  mu na-
zwisko siostry, której objawi a si  Naj wi tsza Panna, po-
niewa  po obj ciu urz du w 1843 r. Étienne wezwa  do siebie 
siostr  Katarzyn  i wypytywa  o objawienie. Podobnie jak 
w kilku innych wypadkach wymówi a si  zanikiem pami ci. 
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 Wprowadzenie 
 Dziewi tnastego dnia miesi ca lutego Roku Pa skiego 
1836, dziewi tego od zwo ania synodu, ja ni ej podpisany 
i uprzednio uprawniony, uda em si  ponownie do domu 
zgromadzenia ksi y wi tego azarza, znajduj cego si  przy 
ulicy de Sèvres 95, w celu kontynuowania przes uchania ka-
nonicznego rozpocz tego szesnastego dnia tego  miesi ca 
i uzyskania o wiadczenia ks. Étienne’a, Prokuratora General-
nego wspomnianego zgromadzenia, na temat pochodzenia 
i oddzia ywania Medalika zwanego cudownym. 
 Po tym jak dotar em do wspomnianego domu oko o godzi-
ny trzynastej i zosta em przedstawiony ks. Étienne’owi, Proku-
ratorowi Generalnemu Zgromadzenia Misji, wyja ni em mu cel 
mojej wizyty oraz powiadomi em go o zakresie misji, jak  mi 
zlecono (Chodzi o arcybiskupa Pary a). Nast pnie prosi em go, 
aby zgodnie z prawd  zechcia  odpowiedzie  na ró ne pytania, 
które uwa a em, e musz  mu postawi  w interesie post po-
wania, które mia em przeprowadzi . Po zapewnieniu mnie 
przez ks. Étienne’a, e udzieli odpowiedzi zgodnie z prawd , 
post pi em, jak nast puje: 
 
 Przes uchanie ks. J.-B. Étienne’a CM 
 Pytanie: Czy wiadomo ksi dzu o tym, e pewna semina-
rzystka Sióstr Mi osierdzia w. Wincentego a Paulo, ul. du 
Bac 132, utrzymywa a, i  mia a wizj  Naj wi tszej Panny i e 
us ysza a polecenie wybicia medalika przedstawiaj cego wi-
zj , jakiej do wiadczy a w tamtym momencie? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ], e faktycznie posiada wiedz  na 
temat zdarzenia, o jakim mowa. 
 Pytanie: W jaki sposób wszed  ksi dz w posiadanie tej 
wiedzy? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ], e dowiedzia  si  o tym od ks. Ala-
dela, asystenta Ojca Genera a (Aladel zosta  nim w 1835 r.). 
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 Pytanie: Czy mo e ksi dz przekaza  szczegó y w postaci, 
w jakiej zosta y one podane ksi dzu przez ks. Aladela? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ], e tak. Powiedzia , e ks. Aladel 
pod koniec wrze nia 1830 roku zwierzy  mu si , i  m oda 
seminarzystka Sióstr Mi osierdzia, ul. du Bac 132, opowie-
dzia a mu jako kierownikowi duchowemu, e mia a wizj  
w formie obrazu, w której ukaza a si  jej Naj wi tsza Panna, 
przyjmuj c posta , w jakiej przedstawia si  j  zwykle jako 
niepokalanie pocz t .  Z jej r k wychodzi y strumienie wiat a, 
które pada y na kul  ziemsk  – na jeden punkt pada y one 
obficiej.  W górnej cz ci obrazu widnia  napis w postaci pó -
okr gu, z ote litery bij ce wiat em, zawieraj cy te s owa: 
O Maryjo bez grzechu pocz ta, módl si  za nami, którzy si  do 
ciebie uciekamy.  Kiedy obraz si  odwróci , siostra ujrza a lite-
r  M z krzy em ponad ni , który mia  u podstawy poprzeczn  
lini , a poni ej wspomnianej litery M znajdowa y si  dwa ser-
ca, Jezusa i Maryi. W tym samym momencie Naj wi tsza Pan-
na powiedzia a jej (tj. siostrze), aby wybito medalik maj cy 
z dwóch stron dwa ujrzane obrazy oraz e wszyscy, którzy 
b d  nosili ten medalik dost pi  zmi owania [ze strony Boga]  
i b d  cieszyli si  jej protekcj . Po tych s owach obraz znikn . 
[Ks. Étienne] dorzuci  nast pnie, e Naj wi tsza Panna zwróci a 
uwag  siostry na punkt na kuli ziemskiej, na który promienie 
wiat a pada y najobficiej, mówi c jej: „Te promienie symboli-

zuj  aski, jakie przez moje r ce sp ywaj  na ziemi , a miejsce 
na które padaj  one najobficiej – to Francja”. 
 Pytanie: Czy ks. Aladel da  ksi dzu pozna  to samo  siostry, 
wyjawiaj c jej imi  lub wskazuj c j  w sposób, który pozwoli  
ksi dzu rozpozna  j  z atwo ci  po ród seminarzystek? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ],  e  ks.  Aladel  nigdy  nie  wyjawi  
mu jej imienia ani te  nie wskaza  jej w aden sposób – tak 
e równie  dzisiaj nie zna on owej siostry. (Wiemy, e siedem 
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lat po przes uchaniu kanonicznym, tj. w chwili wyboru na 
urz d Prze o onego Generalnego, ks. Étienne zna  personalia 
wizjonerki. Je eli nie zna  ich w momencie przes uchania, 
znaczy to, e Aladel wyjawi  mu imi  wizjonerki mi dzy 1836 
a 1843 r. Sprzyjaj c  ku temu okoliczno ci  by  wybór Étien-
ne’a na urz d Genera a. Nie mo na te  wykluczy , e wyja-
wienie imienia wizjonerki mia o miejsce w krótkim czasie po 
objawieniu. W tamtym momencie Aladel s dzi , e s  to uro-
jenia seminarzystki. Nie czu  si  wtedy tak zwi zany jej pro -
b  o zachowanie w tajemnicy jej imienia, jak wtedy kiedy by  
ju  przekonany o prawdziwo ci objawienia. Podczas za  prze-
s uchania ks. Étienne nie przyzna  si  do tego, poniewa  po-
stawi by ks. Aladela w trudnej sytuacji. Pozostaje te  taka 
ewentualno , e Étienne przygl daj c si  przez lata siostrom, 
które by y seminarzystkami w chwili objawienia, sam doszed  
do wniosku, e ow  seminarzystk  by a Katarzyna). 
 Pytanie: Czy wie ksi dz, jakie by y motywy, które sk oni y ow  
siostr  do pozostania nieznan  nawet po wybiciu Medalika? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ],  e  zna  tylko  jeden  motyw,  
tj. g bok  pokor  owej siostry. Ona to kaza a jej unika  za-
interesowania, jakie skupi oby si  na jej osobie i które sta-
nowi oby dla niej zak opotanie, gdyby by a znana. 
 Pytanie: Kto pierwszy rozpowszechni  Medalik w ród 
wiernych? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ], e by  to ks. Aladel oraz on sam.  
Obaj rozdawali go w Pary u oraz wys ali do placówek misyj-
nych na Bliskim Wschodzie. 
 Pytanie: Czy wiadomo co  ksi dzu na temat tego,  czy  od 
pierwszych chwil, kiedy Medalik by  rozdawany, wierni do-
wiadczali b ogos awionych skutków opieki ze strony Naj-
wi tszej Panny? 
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 [Ks. Étienne odpowiedzia ], e jest dok adnie poinformowa-
ny o tym, e od samego pocz tku wierni, którzy nosili ten 
Medalik i odmawiali modlitw , która jest na nim odci ni ta, 
do wiadczali szczególnych ask i interwencji. 
 Pytanie: Czy wiadomo ksi dzu, aby niektóre z tych ask 
i interwencji wychodzi y poza porz dek naturalny? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ], e dzi ki ufno ci pok adanej 
w tym Medaliku mia a miejsce poka na liczba zarówno 
uzdrowie , jak i niespodziewanych i nadzwyczajnych nawró-
ce , o czym mo e donie , kiedy zostanie o to poproszony. 
 Pytanie: Czy otrzyma  ksi dz informacje i dowody, które 
pozwoli yby stwierdzi  lub zweryfikowa , e owe uzdrowie-
nia i nawrócenia mia y charakter nadprzyrodzony? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ], e otrzyma  zarówno z Francji, 
jak i zagranicy wiadectwa, które mog  pos u y  do ustale-
nia ich autentyczno ci. [O wiadczy  te ], e ma zamiar dostar-
czy  je, kiedy zostanie o to poproszony. 
 Pytanie: Czy up yn o sporo czasu, zanim Medalik rozpo-
wszechni  si  we francuskich departamentach? 
 [Ks. Étienne odpowiedzia ],  e  zaledwie  zosta  wybity,  roz-
szed  si  w znacznej liczbie i e on sam otrzyma  wiele pró b  
[o medaliki], które po piesznie spe ni . [Doda  te ], e bardzo 
cz sto i od samego pocz tku proszono go, eby traktowa  
z wyrozumia o ci  tysi ce pró b o medalik – zw aszcza w Pary-
u. Wie on, e zosta y one tak e skierowane do Arcybiskupa  

i ks. Aladela z pro b  o wyrozumia e potraktowanie tak du ej 
ilo ci i tak cz stego o nie proszenia.                     Cdn. 
 

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

 STOWARZYSZENIA 
 CUDOWNEGO MEDALIKA 
 
 

OGÓLNOPOLSKA RADA RUCHÓW KATOLICKICH 
 
 Dnia 22 kwietnia 2017 r. odby o si  w Warszawie Zebranie 
Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Spotkanie 
by o  po wi cone  pracy  jako  miejscu  zjednoczenia  z  Panem  
Bogiem. W czasie spotkania stwierdzono, e pracujemy wiele 
godzin dziennie zarówno w ró nych miejscach wykonywania 
naszego zawodu,  jak i  w domu.  Ale  nie  dla  wszystkich czas 
ten jest czasem zjednoczenia z Bogiem. Zaznaczono równie , 
e bie cy rok po wi cony jest Matce Bo ej, dlatego na spo-

tkaniu ukazano ró ne drogi pog biania naszej mi o ci do 
Maryi Niepokalanej. Przewodnicz cy Ogólnopolskiej Rady 
Ruchów Katolickich Ojciec Adam Schulz SJ w swoim referacie 
podkre li , e praca, jako miejsce spotkania z Bogiem, otwie-
ra przed nami nowe perspektywy i mo liwo ci rozwoju a za-
razem mo e sta  si  miejscem, gdzie do wiadczamy wiele 
niesprawiedliwo ci i ró nych form wyzysku oraz z a.  
 Droga prawdziwego rozwoju naszego do wiadczenia pra-
cy wiedzie przez coraz bardziej wiadom  wspó prac  ze 
Stwórc . Dlatego rozwa aj c o duchowo ci pracy nale y za-
stanowi  si , czy wa niejsza jest praca czy modlitwa oraz czy 
mo na si  jednoczy  z Bogiem tylko poprzez prac , czy tylko 
poprzez modlitw ? Prawid owa odpowied  jest nast puj ca: 
Powinni my jednoczy  si  z Bogiem zarówno poprzez wyko-
nywan  prac , ale i poprzez codzienn  modlitw . Duch wi -
tym jest  tym,  który  w nas i  przez nas pragnie kontynuowa  
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dzie o stworzenia, zbawienia oraz u wi cenia wiata. W de-
cyduj cy sposób dokonuje si  to przez prac , która zazwy-
czaj jest owocem wspó dzia ania cz owieka z Duchem wi -
tym. Praca jest tym szczególnym miejscem spotkania z Bo-
giem w przemienianiu wiata oraz budowaniu Królestwa Bo-
ego.  Duch wi ty  jest  nie  tylko motorem naszego dobrego 

dzia ania, ale równie  wyposa a nas w ró ne dary, talenty 
i uzdolnienia, które pomagaj  nam w rozwoju naszej s u by 
poprzez prac ”. Szczytem nauczania biblijnego na temat pra-
cy jest przykazanie odpoczynku szabatowego: „Przez sze  
lat b dziesz obsiewa  ziemi  i zbiera  jej p ody, a siódmego 
pozwolisz  jej  le e  od ogiem  i  nie  dokonasz  zbiorów,  aby  
mogli si  po ywi  ubodzy z twego ludu, a reszt  zjedz  dzi-
kie zwierz ta. Tak te  post pisz z twoj  winnic  i z twoim 
ogrodem oliwnym” (Wj 23, 10-11). 
 Obecnie praca jest szczególnie atakowana przez z ego 
ducha i wymaga nieustannej uwagi, aby zarówno praca, jak 
i jej owoce by y uwalniane od dzia ania diab a. Dlatego 
módlmy si , aby Jezus Chrystus uwolni  nas od dzia ania sza-
tana i wszelkich si  z a duchowego. Panu Bogu nale y powie-
rza  nasz dom, zak ad pracy, jego pracowników i prosi , aby 
uwalnia  nas od dzia ania z a. Ofiarujmy równie  Bogu 
wszelkie trudy i cierpienia, jakie wi  si  z nasz  prac  pro-
sz c,  aby  je  przyj  jako  dope nienie  Krzy a  Chrystusowego  
i Zmartwychwstania Pa skiego. Wa ne, aby odda  to cier-
pienie,  aby  go  nie  d wiga  samemu.  Najlepiej  ofiarowa  go  
w konkretnych intencjach. Praca cz owieka jest wyrazem mi-
o ci. Dlatego mi o  powinna by  niejako podstawowym 
wymiarem, ród em i celem pracy cz owieka. Mi o  do bli -
nich i do Boga, jako naszego Stwórcy i Zbawcy winna przeni-
ka  ka d  nasz  aktywno  nadaj c jej dynamik  i warto . 
Im wi cej jest bezinteresowno ci w naszej zdolno ci kocha-
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nia, tym owocniejsza jest nasza praca w wymiarze ducho-
wym, ale równie  i w wymiarze zewn trznym. Papie  w. Jan 
Pawe  II uwa a , e praca posiada trzy podstawowe wymiary: 
teologiczny, antropologiczny i spo eczny. Wymiar teologiczny 
dlatego, e praca jest powinno ci  wobec Boga.  
 Wymiar antropologiczny dlatego, e przez prac  cz owiek 
bardziej staje si  cz owiekiem. Wymiar spo eczny, poniewa  
praca jest powinno ci  wobec innych.  
 Dnia  20  czerwca  1983  r.  papie  Jan  Pawe  II  powiedzia :  
„Aby si gn  do samego korzenia jakiejkolwiek pracy, trzeba 
odnie  si  do Boga.” Pi knie wyra a to pozdrowienie „Szcz  
Bo e”, bo zwracamy si  do cz owieka, który pracuje, a jednocze-
nie odnosimy si  do Boga. „Praca ludzka odniesiona jest do 

Boga Stwórcy. Bóg bowiem stwarzaj c cz owieka na swój obraz 
i podobie stwo, poleci  mu czyni  ziemi  poddan ”. „Praca jest 
powinno ci  cz owieka: – mówi  papie  – zarówno wobec Boga, 
jak te  wobec ludzi, zarówno wobec w asnej rodziny, jak te  
wobec narodu i spo ecze stwa, do którego nale y”.  
 W 1978 r. w Piekarach l. s owa Ks. Kardyna a Karola Woj-
ty y: „To praca jest dla cz owieka, a nie cz owiek dla pracy!” 
nagrodzone by y d ugotrwa ymi oklaskami. Rok pó niej, ju  
jako papie  Jan Pawe  II,  mówi : „O tyle tylko mo na powie-
dzie , e cz owiek przez prac  czyni sobie ziemi  poddan , 
o ile sam przez swoje post powanie okazuje si  panem, 
a nie niewolnikiem pracy”.  
 Ks. Kard. Karol Wojty a jeszcze jako Metropolita Krakow-
ski naucza  w Piekarach l skich, e wiara i praca s  ze sob  
g boko powi zane, bo wiara dotyczy ca ej rzeczywisto ci. 
Dlatego mówi  do pielgrzymów, aby czytali Pismo wi te 
i rozmawiali o nim w gronie rodzinnym i ze swoimi znajo-
mymi. Wskazywa , e apostolstwo wieckich przez prac , to 
tak e zawodowa solidno  i trze wo .  
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 W 1976 r. podkre la , e sprawa apostolstwa wieckich 
musi mie  swój wymiar spo eczny. „Zaczyna si  od rodziny, 
wyra a si  w parafii, ale musi si gn  wsz dzie, musi si -
gn  i do uczelni, musi si gn  i do kopalni, musi si gn  
i do szko y i do warsztatu. Nie mo na stwarza  takiej fikcji, 
e te instytucje s  laickie, to znaczy ateistyczne, bo tam s  

i pracuj  ludzie wierz cy”. Papie  w. Jan Pawe  II zach ca  
równie , aby znale  sposób na ewangelizacj  i jednoczenie 
si  z Bogiem w wykonywanej pracy. Wszystko z Niepokalan . 

 
Warszawa, dnia 4 maja 2017 r.  Rzecznik Prasowy AMM  

Andrzej Siborenko 
 
 

PÓ ARTEM, PÓ  SERIO 
 

„KLINIKA BOGA” 
 

RADY PRZYJACIELA  
DLA CI GLE SMUTNYCH  

I CHORYCH 
 
 Jeden z przyjació  podzieli  
si  ze znajomymi osobistym 
do wiadczeniem spotkania z uzdrawiaj cym Bogiem. Zilu-
strowa  ka de do wiadczenie pi knymi krajobrazami. I tak 
powsta y slajdy. Tu przytaczamy jedynie rady, które mog  
pomóc osobom chorym. Przyjaciel mówi :  
– Ci gle chorowa em, dlatego poszed em do Kliniki Boga, by 

podda  si  rutynowym badaniom. 
– Kiedy Jezus zbada  mi ci nienie krwi – zauwa y  zbyt ma-

o czu o ci. 
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– Gdy odczyta  moj  temperatur , termometr wskazywa   
40 stopni niepokoju. 

– Pobieg  po elektrokardiogram i powiedzia : Potrzebujesz 
kilku bajpasów mi o ci. Odk d moje t tnice ylne by y za-
blokowane przez samotno , nie potrafi y zaopatrywa  
w mi o  mego pustego serca. 

– Poszed em do ortopedy. Odk d by em z o liwy i zazdro-
sny, nie by em w stanie towarzyszy  moim braciom. 

– Okaza o si , e jestem krótkowzroczny, odk d przesta em 
zauwa a  niedostatek, jaki cierpieli moi bracia i siostry. 

– Kiedy skar y em si  na g upot , diagnoza brzmia a: prze-
sta e  na co dzie  s ucha  g osu Jezusa, mówi cego do 
ciebie. 

– Na te wszystkie dolegliwo ci Jezus udzieli  mi darmowej 
porady: modlitwa dzi kczynna do Jego mi osierdzia, co 
zobowi za em si  czyni . Mog em opu ci  klinik . Na re-
cepcie otrzyma em wskazówki, by za ywa  lekarstwa na-
kazane przez jego S owo Prawdy: 

 
 1. Ka dego ranka za yj pe n  szklank  wdzi czno ci. 
 2. Kiedy dochodzisz do pracy, za yj jedn  y k  spokoju. 
 3. W ka dej godzinie za yj jedn  tabletk  cierpliwo ci, 
jedn  fili ank  braterstwa i jedn  szklank  pokory. 
 4. Kiedy wracasz do domu, za yj jedn  dawk  mi o ci. 
 5. Kiedy k adziesz si  spa , za yj dwie saszetki czystego 
sumienia. 
 6. Nie popadaj w smutek na skutek tego, co si  dzi  wy-
darzy. Bóg wie, jak si  czujesz...  Jest przy tobie. Bóg wie ze 
szczegó ow  dok adno ci , co wydarzy si  w twoim yciu 
w tej konkretnej chwili. 
 7. Bo y plan jest dla ciebie po prostu doskona y. On pra-
gnie ci ukaza  rzeczy, które tylko ty mo esz zrozumie , yj c 
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tak  jak  yjesz  i  b d c  w  tym miejscu,  w  którym znajdujesz  
si  obecnie. 
 Uzdrowiony ze swoich s abo ci przyjaciel tak zako czy  
swoj  wypowied : „Niech Bóg zsy a ci... Podczas burzy – t cz . 
Gdy p yn  zy – u miech. Do ka dej troski – obietnic  i b ogo-
s awie stwo. W ka dej próbie, gdy masz yciowy problem – 
wiernego przyjaciela, by  móg  si  z nim tym podzieli . Do 
ka dego westchnienia – s odk  pie  i odpowied  na ka d  
modlitw . WIAR , NADZIEJ  I MI O , które nigdy nie ustan ”. 
 

Z korespondencji nades anej przez  
s. Magdalen  Omilanowsk  opracowa a Z.M. 

 
 

MODLITEWNY  
CZYN APOSTOLSKI  

NA 100-LECIE OBJAWIE  
FATIMSKICH 

 
„MOJE NIEPOKALANE SERCE 
B DZIE TWOJ  UCIECZK  

I DROG , KTÓRA CI  
ZAPROWADZI DO BOGA” 

(Wspomnienia s. ucji z Fatimy) 
 
 100.  rocznica  Objawie  Matki  Bo ej  w  Fatimie,  któr  za-
pewne wszyscy prze ywali my ledz c pielgrzymk  papie a 
Franciszka, lub osobi cie pielgrzymuj c do Fatimy, jest wspa-
nia  okazj  do u wiadomienia sobie, jak wa nym elementem 
or dzia fatimskiego jest POKÓJ. Matka Boska zapowiada jego 
nastanie, prosz c jednocze nie o modlitw  w tej intencji. 
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Ukazuj c si  trójce dzieci, Matka Bo a prosi a: „Odmawiajcie 
Ró aniec, aby wyprosi  pokój dla wiata”. Modlitwa ró a -
cowa, jest bardzo bliska sercom aposto ów maryjnych. Dlate-
go w poprzednim numerze naszego Biuletynu zaproponowa-
am, by ca a nasza Wspólnota, (cz onkowie, sympatycy i  wo-
lontariusze) podj a si  w tym jubileuszowym roku, modli-
tewnego czynu apostolskiego i ka dego 13 dnia miesi ca, od 
maja do pa dziernika, w dowolnie wybranym czasie, indywi-
dualnie lub wspólnotowo – odmówi a cz stk  ró a ca, spe -
niaj c w ten sposób pro b  Królowej Pokoju.  
 Dzi  chcia abym zaproponowa , by po modlitwie ró a -
cowej, jednocz c si  ze wszystkimi lud mi, którzy pragn  
pokoju i buduj  go, odmówi  modlitw , któr  odmawia si  
w Fatimie, w Kaplicy Naj wi tszego Sakramentu, w ciszy 
wielbi c Boga:  
 Bo e, Ojcze Wszechmog cy! Ty, w Jezusie, da  nam 
Twój pokój i przez Niego prowadzisz nas do Twojego serca. 
W miejscu, w którym Dziewica Maryja zaprasza nas do mo-
dlitwy o pokój na wiecie, a Anio  Pokoju wzywa do adora-
cji Boga Jedynego, prosimy Ci : niech zapanuje zgoda mi -
dzy narodami; niech rz dz cy znajd  drogi sprawiedliwego 
rozwi zywania konfliktów, aby my wszyscy osi gn li pokój 
serca i,  za wstawiennictwem Królowej Pokoju,  stali  si  bu-
downiczymi mocnych wi zi braterstwa na wiecie. Przez 
Chrystusa, Pana Naszego. Amen. 
 
 Z pielgrzymki do Fatimy, któr  odby am w towarzystwie 
ks. kan. Zygmunta Zimnawody, ks. lic. Roberta Tomalki, kle-
ryka Wojtka i 100 pielgrzymów z zielonogórskich parafii; 
oprócz niezapomnianych wra e  i wzrusze , przywioz am 
„Jubileuszow  modlitw  po wiecenia”, któr  odmawiaj  
wszyscy pielgrzymi nawiedzaj cy Sanktuarium w Fatimie 
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w Roku Jubileuszowym. Jednocze nie zapewniam Was 
wszystkich,  e  w modlitwach na placu Cova da Iria,  nie  za-
pomina am o Waszych troskach i pro bach, które mi przeka-
zali cie. Byli cie tam razem ze mn .  

Moderator krajowa AMM, Ma gorzata Daszczyszak 
 

JUBILEUSZOWA MODLITWA PO WI CENIA 
 
 Wielbi c Boga i dzi ki Mu sk adaj c, oddaj  si  Naj wi t-
szej Dziewicy Maryi, a przez Ni  po wi cam si  Bogu ycia, 
rado ci i wi to ci. Przez r ce Pani Fatimskiej, która jest 
ucieczk  i drog  do Boga, ofiarowuj  Mu wszystko to, kim 
jestem i co posiadam: 
 
 Witaj, Matko Pana, Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo 
Ró a ca! B ogos awiona  Ty mi dzy niewiastami! Ty je-
ste  obrazem Ko cio a nape nionego blaskiem paschalne-
go wiat a.  Ty jeste  dum  naszego ludu i  znakiem zwy-
ci stwa nad z em. 
 Obietnico mi osiernej mi o ci Ojca, Nauczycielko g o-
szenia Dobrej Nowiny, Znaku p on cego ognia Ducha 
wi tego! W tej dolinie rado ci i smutków, naucz nas 

odwiecznych prawd, które Ojciec objawia maluczkim. 
 Oka  nam si  Twej matczynej opieki. Niech Twoje 
Niepokalane Serce, b dzie ucieczk  grzeszników i drog , 
która prowadzi do Boga. 
 O, Fatimska Pani Ró a cowa! Zjednoczony(a) z bra -
mi i siostrami w wierze, nadziei i mi o ci, Tobie si  od-
daj . Zjednoczony(a) z bra mi i siostrami, przez Ciebie, 
Bogu si  po wi cam. Zanurzony(a) w blasku wiat a, 
które z Twoich r k wyp ywa, oddaj  cze  Bogu na wieki 
wieków. Amen. 
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Z YCIA WSPÓLNOT 
JUBILEUSZE  

I SPRAWOZDANIA 
 
 

JUBILEUSZE W 2017 r. 
 
DIECEZJA RADOMSKA 
 
 Redakcja Biuletynu serdecznie przeprasza Apostolat Ma-
ryjny dzia aj cy w Parafii w. Floriana w W chocku, za po-
mini cie w wykazie zamieszczonym w poprzednim numerze, 
informacji o jubileuszu 30-lecia, który wspólnota wi towa  
b dzie w pa dzierniku 2017 r.  
 

 
 

DIECEZJA BIELSKO- YWIECKA 
  

25-lecie diecezji bielsko- ywieckiej 
 
 W uroczysto  Zwiastowania NMP odby a si  w bielskiej 
katedrze o godz. 10.00 Msza w. dzi kczynna z okazji 25-lecia 
powstania diecezji bielsko- ywieckiej. Uroczysto ci przewod-
niczy  obecny biskup diecezji ks. bp Roman Pindel. Na t  pod-
nios  chwil  przybyli tak e biskup Tadeusz Rakoczy i ks. bp 
Janusz Zimniak, którzy byli pierwszymi pasterzami nowopow-
sta ej diecezji, kiedy to 25.03.1982 r. ówczesny papie  Jan Pa-
we  II ustanowi  nowy podzia  diecezjalny.  
 Obecny by  te  biskup pomocniczy ks. Piotr Greger i inni 
ksi a reprezentuj cy poszczególne parafie, których mamy 210 
w naszej diecezji.  Przyby y te  licznie siostry zakonne i bracia 
ró nych Zgromadze , a tak e przedstawiciele ró nych dzia aj -
cych ruchów i stowarzysze  przyko cielnych; reprezentanci 
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komórek administracyjnych oraz liczne osoby wieckie, które 
chcia y podzi kowa  Bogu za te 25 lat istnienia diecezji.  
 Po ród licznych sztandarów, które przyby y, by podkre li   
wa no  tej uroczysto ci nie zabrak o równie  sztandaru Apo-
stolatu Maryjnego oraz diecezjalnej moderator apostolatu 
p. Urszuli Raszki wraz z ekip  reprezentuj c  nasz  formacj .  
 Z okazji jubileuszu obecna pani premier rz du Beata Szy-
d o, wywodz ca si  z tej diecezji, przes a a wraz z pismem 
kielich do sprawowania Eucharystii. 
 Ks. biskup R. Pindel w wyg oszonym s owie nawi za  do 
czytania z listu w. Paw a do Efezjan, porównuj c kszta to-
wanie si  naszej diecezji do tej z Efezu, gdzie zarówno i tam 
wtedy jak i tu przy powstawaniu istnia a du a ró norodno  
religijno-kulturowa.  
 Obecna diecezja powsta a z cz ci by ej diecezji krakow-
skiej i katowickiej, a kluczowym celem by o pozyskiwanie jak 
najwi kszej ilo ci wiernych, gdy  „zbawienie jest dla wszyst-
kich”. Na koniec Eucharystii pierwszy pasterz nowopowsta ej 
diecezji ks. T. Rakoczy CM wyg osi  krótki wyk ad, zaczynaj c 
s owami Te Deum Laudamus „Ciebie Bo e wielbimy”, gdy  
jak podkre li  przez te 25 minionych lat nast pi  wielki roz-
wój duchowy diecezji w efekcie przenikania si  kultur i tra-
dycji l skiej z ma opolsk . Powsta o szereg wspólnot religij-
nych, ruchów charytatywnych, dom dla kap anów, szereg 
nowych ko cio ów, nowych wy wi ce  kap a skich i powo-
a  zakonnych oraz wiele innych dzie , za co nale y bez w t-
pienia odda  cze  Bogu.  
 Uroczyst  Msz  w. zako czy  krótki koncert pie ni pasyj-
nych w wykonaniu chóru szko y organistów. Us yszeli my 
m.in. Ave Verum Corpus, Ave Maria, Chwalcie Pana wszyscy… 
 Przez te 25 lat istnienia nasz  diecezj  powsta  z o miu 
dekanatów by ej diecezji katowickiej i sze ciu – krakowskiej, 
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niew tpliwie charakteryzuje fakt, e obecnie wi cej czy 
ró nych wyznawców ni  dzieli! 
 Apostolat Maryjny ze swojej strony jest równie  wdzi cz-
ny Bogu za swoje powstanie i rozwój, i nieustannie prosi 
o wstawiennictwo za nami nasz  Po redniczk  NMP, by na-
sza formacja wci  poszerza a swoje szeregi i rozwija a si  
nieustannie duchowo. Wszystko z Niepokalan !  

Teresa Szponar Aposto ka Maryjna z parafii  
w. Jana Nepomucena w Pogwizdowie  

 
Dzie  skupienia dla przewodnicz cych  

parafialnych wspólnot Apostolatu Maryjnego  
z diecezji bielsko- ywieckiej 

 
 Dnia 22-go kwietnia w parafii NMP Królowej Polski w Po-
górzu po raz pierwszy odby  si  dzie  skupienia dla modera-
torów Apostolatu Maryjnego i ich zast pców z poszczegól-
nych parafii naszej diecezji.  
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 Przyby o ok. 50 osób oraz Diecezjalny Opiekun Duchowy- 
ks.  Alojzy  Zuber.  Spotkaniu  przewodniczy  miejscowy  pro-
boszcz parafii ks. kan. Ignacy Czader, b d cy Diecezjalnym 
Ojcem Duchowym AM, któremu wspó towarzyszy a nasza 
Diecezjalna Moderator p. Urszula Raszka. Dzie  min  bardzo 
szybko w domowej a jednocze nie bardzo rozmodlonej at-
mosferze uwie czonej Msz  w. By  czas na dzielenie si  
swoimi uwagami, osi gni ciami oraz wiadectwami poszcze-
gólnych osób na fakt dzia ania Maryi w ich yciu. Ks. A. Zu-
ber podzieli  si  wspomnieniami z okresu wizyty papie a Ja-
na Paw a II w Skoczowie na Kaplicówce a tak e wspomina  
czasy kszta towania si  Apostolatu Maryjnego w diecezji, 
podkre laj c istotno  ugrupowa  przyko cielnych jako 
„przed u enie r k kap a skich” w ewangelizacji. 
 Ks. I. Czader przybli y  nam w swoim wyk adzie fragmenty 
ksi ki Fultona Sheena „Siedem s ów Jezusa i Maryi”, pod-
kre laj c równie  istotno  wspólnot a tak e wspólnotowy 
charakter powierzenia ludzko ci w duchow  opiek  Maryi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto. p. Monika Jaworska 
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 „Oto ja s u ebnica Pa ska, niech mi si  stanie wed ug 
s owa twego” (Zwiastowanie, Ew. w. ukasza). „Niewiasto, 
oto syn Twój” – „Oto Matka twoja” (Testament dany z Krzy-
a. Ew. w. Jana ). Na Kalwarii zauwa alna jest wspólnota 

cierpienia i zrodzenie poczucia jedno ci. Tak te  jest i w na-
szym ludzkim yciu. Poczucie wspólnoty wzrasta przy nie-
bezpiecze stwach, cierpieniach, ale te  w rado ciach i two-
rzy si  wtedy blisko  mi dzy lud mi, poczucie jedno ci. 
 My te  chcemy nawi za  wi  z Odkupicielem za po red-
nictwem Maryi, przez Jej wstawiennictwo, gdy  wierzymy, e 
„kiedy jednak wiat zacznie puka  do drzwi Maryi – otworzy 
je sam Bóg”… Posileni t  wiar  z rado ci  w sercach rozstali-
my si , pragn c corocznie kontynuowa  taki dzie  skupie-

nia dla moderatorów i ich zast pców z diecezji, gdy  spotka-
o  si  to  z  ogóln  aprobat  przyby ych  na  ten  dzie  osób  
i daje nadziej  na jeszcze lepsz  wspó prac  s u c  wzro-
stowi naszego dzie a. Wszystko z Niepokalan ! 

Aposto ka AM z parafii w. Jana Nepomucena  
w Pogwizdowie- Teresa Szponar 

 
 

 
DIECEZJA KIELECKA 
 

Dwadzie cia lat z Maryj  
 
 W sobot  11 III 2017 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach, 
dzi kowali my Matce Bo ej askawej za jubileusz 20-lecia 
Apostolatu Maryjnego – Stowarzyszenia Cudownego Medali-
ka w diecezji kieleckiej, prosz c o dalszy rozwój na wi to-
krzyskiej Ziemi. Uroczystej Mszy w. przewodniczy  JE Ks. Bp 
Jan Piotrowski, w koncelebrze Ks. Bpa Mariana Florczyka, 
Dyrektora Krajowego AMM ks. Jerzego Basaja CM, Opiekuna 
Diecezjalnego AM ks. Jerzego Korony i licznie zgromadzonych 
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Kap anów: Ksi y Proboszczów i Opiekunów Duchowych. 
Uczestniczy o ponad 40 kap anów i ponad 300 osobowa ar-
mia Czcicieli Niepokalanej z ponad 60 parafii naszej diecezji, 
gdzie jest i dzia a Apostolat Maryjny. Mi ym go ciem spotka-
nia jubileuszowego, by  ks. dr Micha  Grochowina z Sando-
mierza wraz z grup  swoich aposto ek. 
 Wdzi czni jeste my za udzia  w uroczysto ciach zaprzy-
ja nionym Kap anom: ks. Janowi Ciszkowi, ks. Janowi Jagie -
ce, który jest naszym ojcem duchowym i rekolekcjonist . 
Dzi kujemy Redakcji „Niedzieli Kieleckiej”, Pracownikom Ku-
rii Diecezjalnej i WSD w Kielcach. W kazaniu ks. Biskup Or-
dynariusz nawi za  do celów, zada , obowi zków, odpowie-
dzialno ci, duchowo ci i misyjno ci uczniów Maryi. Nawi za  
do podzia u na Okr gi w celu wi kszej aktywno ci i pracy 
apostolskiej powsta ych grup Apostolatu Maryjnego. yczy  
nam dalszej owocnej pracy i s u by dla Maryi. 
 Pi knym upominkiem dla Matki Bo ej by  nasz modlitew-
ny dar. Na r ce ks. Biskupa Jana Piotrowskiego z o yli my 
diecezjalny  DAR  SERCA NA MISJE  (ofiara  pieni na).  Gospo-
darze spotkania, Apostolat Maryjny przy Bazylice Katedralnej 
jako wotum wdzi czno ci za Jubileusz 20-lecia ofiarowali dla 
parafii kap  a obn . Do o tarza przynie li my SKARBIEC 
CZYNÓW APOSTOLSKICH, odpowiadaj c na wezwanie Jezusa: 
„Wszystko,  co  uczynili cie  jednemu  z  tych  moich  braci  naj-
mniejszych, Mnie cie uczynili” (Mt 25, 40). Pi knym darem 
Apostolatu Maryjnego przy Sanktuarium Matki Bo ej Zielenic-
kiej by a Nowenna Adwentowa w dniach 27 listopada do  
24 grudnia 2016 r. w intencji parafian i pielgrzymów, w postaci 
codziennej modlitwy ró a cowej. Ofiarowa o j  117 osób razem 
z Kustoszem Sanktuarium ks. Krzysztofem Kozio  i ks. Jackiem. 
Darem dla Maryi, chcemy uczyni  nabo e stwo pierwszych 
sobót miesi ca, wynagradzaj ce Naj wi tszemu Sercu Maryi za 
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grzechy ca ej ludzko ci. Z okazji 100 rocznicy Objawie  fatim-
skich, chcemy aby wsz dzie tam, gdzie jest Apostolat Maryjny, 
by o praktykowane nabo e stwo wynagradzaj ce NMP, nabo-
e stwo do Niepokalanej Cudownego Medalika i modlitwa Ko-

ronk  do Mi osierdzia Bo ego w intencji naszej Ojczyzny. 
 Na  o tarzu  zosta a  równie  z o ona  KRONIKA  A OBNA.  
Modlitewn  pami ci  obj li my Drogiego nam Za o yciela 
AM p. ks. prof.  Teofila Herrmanna CM, zmar ych kap anów, 
którzy byli Opiekunami Apostolatu Maryjnego i ponad 150 
uczniów Maryi, których Pan powo a  do wieczno ci. 
 Na zako czenie Eucharystii, by y podzi kowania dla na-
szych Ksi y Biskupów, Dyrektora Krajowego, Proboszcza 
parafii katedralnej i Opiekuna Diecezjalnego AM. Podzi ko-
waniem by y kwiaty i staropolskie – Bóg zap a ! 
 Przed b ogos awie stwem z o yli my Akt Po wi cenia 
Apostolatu Maryjnego NMP. Niepokalanej oddali my swoj  
wol , przez pos usze stwo Bo ym przykazaniom i nauce 
Ewangelii, odpowiadaj c na Jej polecenie: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie mój Syn”. 
 Procesyjnie ze sztandarami, naszymi Kap anami i grup  
Sióstr Zakonnych, które razem z nami uczestniczy y we Mszy 
w., przeszli my do auli WSD. Hymnem: „Ty  Pani nas poko-

cha a…” rozpocz li my drug  cz  spotkania. By y s owa 
powitania przez Moderator Diecezjaln , Opiekuna Diecezjal-
nego, Ksi dza Dyrektora Krajowego i Ksi dza Biskupa Maria-
na Florczyka. Chór „Pasja” z parafii MB askawej w J drzejo-
wie z Proboszczem ks. Franciszkiem Piwowarczykiem, uboga-
ca  pi knymi pie niami maryjnymi inscenizacj  s own  pt. 
B d my kwiatami Niepokalanej. Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele z pi ciu Okr gów AM, trzymaj c w d oni ywe 
kwiaty, które pó niej zosta y ofiarowane Maryi w Bazylice 
Katedralnej. By  czas na sk adanie ycze  i podzi kowa  dla 
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naszych wspania ych Go ci: Biskupa Mariana Florczyka, Dy-
rektora Krajowego AMM, Opiekuna Diecezjalnego oraz 
ks. Micha a z Sandomierza i ks. Jana Jagie ki. 
 Nominacj  na Okr gowego Opiekuna Duchowego Okr gu 
Kielce-Pó noc, z r k Ksi dza Biskupa Mariana Florczyka, otrzy-
ma  ks. Wojciech Polit z parafii b ogos awionych Hiacynty 
i Franciszka w Kielcach. Ksi dz Biskup wr czy  równie  „Dy-
plomy uznania” kilku cz onkom Rad Okr gowych, którzy byli 
nieobecni na spotkaniu noworocznym w Bielinach 21 I br.  
 Drobnymi upominkami zostali obdarowani chórzy ci z J -
drzejowa, Antoni Jagielski z par. Podkarczówka, za przygoto-
wanie pi knej wystawy nawi zuj cej do historii i dzia alno ci 
kieleckiego AM. Na jego r ce z o yli my podzi kowania za 
prowadzenie punktu sprzeda y materia ów i za pi kne czyny 
apostolskie – s u by ubogim i potrzebuj cym wsparcia du-
chowego i materialnego. Bardzo du y wk ad pracy i ca e swo-
je serce w przygotowania do Jubileuszu w o y a El bieta Kor-
czy ska, Przewodnicz ca AM przy par. w. Stanis awa Bisku-
pa M czennika na Osiedlu Kielce-Barwinek. Wspólnota mo e 
tak e poszczyci  si  pi knymi czynami apostolskimi. Na r ce 
Przewodnicz cej AM przy Bazylice Katedralnej Zofii Orkisz, 
podzi kowali my Gospodarzom Zjazdu, za przygotowanie 
pocz stunku. Dla Caritasu dzi kujemy za smaczny bigos 
a wszystkim, którzy przywie li przepyszne wypieki ciast – 
Bóg zap a  za trud i serce! 
 Drogiej aposto ce Stefanii Kozie  podzi kowali my za d u-
goletni  s u b  na stanowisku Przewodnicz cej AM przy pa-
rafii w Sukowie, ycz c Jej du o zdrowia i dalszej pracy apo-
stolskiej we wspólnocie. Nowej Przewodnicz cej AM p. Tere-
sie Rami czek, yczymy apostolskiej gorliwo ci i zdobywania 
nowych uczniów dla Maryi. Nie sposób wymieni  wszystkich. 
Ich zas ugi, trud i po wi cenie – zna Maryja i czeka z nagro-
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d . „Skarbiec czynów apostolskich” jest tego dowodem. Na 
kolejnych spotkaniach, zjazdach… b dziemy si ga  do tego 
bogatego „skarbca” uczynków mi o ci Boga i bli niego. 
 Opracowany przeze mnie biuletyn „Pod Twoim idziemy 
znakiem”, to informator o tym co wydarzy o si  w naszej 
wspólnocie w latach 1997-2017 i warto aby znalaz  si  w na-
szych r kach. Ja ze swej strony dzi kuj  za liczne gratulacje, 
przes ane yczenia, podzi kowania, wspania e upominki, dy-
plomy… i pi kne kwiaty. 
 Te 20 p sowych ró , które otrzyma am i dla Was chcia a-
bym ofiarowa , s  na ok adce mojej ksi eczki z inscenizacji: 
„B d my kwiatami Niepokalanej”. One nie uwi dn : „Jak ró-
a po ród cierni rozkrzewi a si  Maryja w naszym narodzie. 

Maryjo, Ró o Duchowna! O, jak e raduje si  serce, gdy kto  
z mi o ci  do d oni umi owanej osoby ró  podaje. O, Niepo-
kalana, my dzieci Twoje, przyjmij od nas ró e mi o ci. U stóp 
Twoich dzi  je sk adamy. O, Matko nasza, cicha i pi kna jak 
wiosna, jeden Twój u miech za wszystko nam wystarcza”. 
 Jak kiedy  powiedzia  ks. Tadeusz Lubelski CM (Dyrektor-
Senior AMM): „Kwiat, to zwyk y li , który oszala  z mi o ci”. 
To w a nie my, uczniowie Maryi, mamy by  tymi zwyk ymi, 
szarymi, po ó k ymi, mo e czasem ju  przyschni tymi, po-
kurczonymi, mo e podeptanymi pod stopami…, ale pe nymi 
apostolskiej gorliwo ci i szale cami Maryi i Jezusa! 
 Tego chc , tego pragn  dla siebie i dla Was wszystkich 
tworz cych rodzin  Niepokalanej. Przygotowuj c dekoracj  
w Seminarium, El bieta poprosi a, abym przynios a z domu 
swoj  figurk  Niepokalanej, mówi c: „Trzeba, aby Maryja 
popatrzy a na swoje dzieci i cieszy a si , e tak licznie tu 
zgromadzili my si  na ten pi kny Jubileusz…”. 
 Koronk  do Mi osierdzia Bo ego obj li my Wszystkich 
zmar ych z Apostolatu Maryjnego. a cuchem r k, aby my byli 
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jedno, serdecznym u miechem: dobrze, e jeste , zako czyli-
my Jubileuszowe spotkanie. Pozostan  wspomnienia i nowy 

zapa  do pracy. Musz  jeszcze wspomnie , i  niedziela 12 mar-
ca br., to Niedziela Maryjna Ksi dza Dyrektora AMM w parafii 
MB Ró a cowej w Bukowej. Wdzi czni jeste my Proboszczowi 
ks. Tadeuszowi Siciarskiemu za zaproszenie i go cin . Mam na-
dziej ,  e b dzie to ju  101 grupa Apostolatu Maryjnego w na-
szej diecezji. Polecam modlitwie. Jeszcze raz Wszystkim uczest-
nikom serdecznie dzi kuj . Dali my dla Maryi pi kny upominek-
wiadectwo, e J  kochamy! Wszystko z Niepokalan ! 

 
Kielce, 11.03.2017 r. Moderator AMM w diecezji kieleckiej 

Halina Pilewska 
 

wiadectwo wspólnoty  
Apostolatu Maryjnego z Barwinka 

 
 Znamy prawie wszyscy powiedzenie „niezbadane s  wy-
roki boskie”. Kiedy wi c przysz a chwila w moim yciu, e 
zosta am sama nie umia am si  zupe nie odnale  w tej no-
wej rzeczywisto ci. Dotychczas by am tylko niedzielnym ka-
tolikiem, natomiast gdy zosta am sama, zacz am odczuwa  
siln  wewn trzn  potrzeb  by  uczestniczy  w  codziennej  
Mszy w. Z ko cio a wraca am z osobami, które opowiada y 
o swojej dzia alno ci w parafii w ró nych wspólnotach. Z cza-
sem zapragn am do tych wspólnot si  w czy . I tak w dniu 
23  IX  2003  r.  uczestniczy am  po  raz  pierwszy  na  spotkaniu  
wspólnoty Apostolatu Maryjnego. By o to spotkanie diece-
zjalne w par. w. Jana Chrzciciela w Kielcach. Mszy w. prze-
wodniczy  ks. bp M. Florczyk, koncelebrowa o kilku kap a-
nów.  W czasie  Mszy w.  poczu am, e  tu jest  moje miejsce,  
w tej w a nie wspólnocie. Dotychczas nigdy tak mocno nie 
prze ywa am Eucharystii. Nale  do parafii w. Stanis awa 
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Biskupa M czennika w Kielcach i w tej wspólnocie zacz am 
stawia  pierwsze kroki. Spotkania rozpoczyna y si  Msz  w. 
w ko ciele, a po Mszy w. przechodzili my do kaplicy, gdzie 
w Sali katechetycznej wspólnie z ksi dzem opiekunem, mo-
dlili my si  na ró a cu, czytali my fragmenty Pisma wi te-
go – wspólnie z ksi dzem komentowali my fragment prze-
czytanego Pisma wi tego i piewali my pie ni. To, e ka-
p an jest na ka dym comiesi cznym spotkaniu jest dla nas 
bardzo wa ne, bo jak pisa  poeta „bez kap ana jak bez wia-
t a, popa  mo esz w ciemno ”. 
 Dzisiaj mog  powiedzie  z perspektywy up ywaj cego 
czasu, e takiej w a nie drogi szuka am, wszystko by o dla 
mnie  nowe,  ale  jak e  wa ne.  Ju  wiem,  e  znalaz am  si  
w tej wspólnocie bo Matka Bo a mnie do niej zaprosi a, jest 
to bowiem Wspólnota Maryjna. Od 14 lat jestem przewodni-
cz c  tej Wspólnoty. Wiem, e modlitwa powinna by  popar-
ta czynem apostolskim. Tote , której  nocy gdy obudzi am 
si  i us ysza am s owa Pana Jezusa „w wi zieniu by em, a nie 
odwiedzili cie mnie”, pomy la am, to mo e b dzie nasz czyn 
apostolski. I chocia  nie by o to takie proste i atwe, aby do-
trze  do odpowiednich drzwi, po wielu miesi cach, cztery 
odwa ne kobiety z naszej wspólnoty, znalaz y si  za murami 
Zak adu  Karnego  w  Kielcach.  Prze ycie  by o  niezwyk e.  
Trzask zamykanej elaznej bramy, by  niczym w porównaniu 
z g o nym biciem naszych serc. 
 Opiekowa  si  nasz  grup  Kapelan osadzonych na kie-
leckich Piaskach, Salezjanin ks. Janusz Popieli ski. Na wst -
pie uprzedzi  nas, e nie b dzie atwo – no i nie by o. Dla osa-
dzonych, przynie li my Cudowne Medaliki i obrazki z Niepo-
kalan  oraz pozyskan  z ró nych róde  pras  katolick . 
Wspólnie z nimi uczestniczyli my we Mszy w. Po Mszy w. 
próbowa am do nich powiedzie  kilka s ów, ale oni byli nie-
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reformowalni, tupali nogami, miali si , rzucali wcze niej 
przez nas rozdan  pras  katolick  – horror. Ogarn a mnie 
bezsilno , zacz y mi dr e  r ce, poczu am sucho  w gar-
dle,  a  w  ogóle  nie  mog am  ani  s owa  powiedzie .  Ksi dz  
Kapelan  z  trudem  ich  wyciszy .  Musz  doda ,  e  byli my  
pierwsz  grup  modlitewn  w diecezji, która przekroczy a 
mury aresztu, a by o to akurat 10 lat temu. 
 Po  Mszy  w.  podszed  do  mnie  ministrant,  te  osadzony,  
pociesza  mnie mówi c: „Prosz  si  nie zra a , nikt jeszcze 
nas  nie  odwiedza ,  oni  nie  wiedz  jak  si  zachowa .  Ale  na  
nast pnej Mszy w. b dzie lepiej. Ciesz  si , e panie do nas 
przysz y,  to  jest  dla  nas  bardzo  wa ne,  e  kto  tam  na  ze-
wn trz  o  nas  my li”.  Na  nast pnej  Mszy  w.  w  tym  samym  
dniu, by o znacznie lepiej. Ja ciska am w d oni Cudowny Me-
dalik,  modli am si  do  Matki  Bo ej  o  pomoc.  W kaplicy  by a  
cisza,  Msza  w.  i  modlitwy,  po  Mszy  w.  prowadzone  przez  
nas przebiega y spokojnie. Ten czyn apostolski trwa jak ju  
wspomnia am od 10-ciu lat. W bie cym roku 17 marca, we -
miemy  udzia  w  kaplicy  wi ziennej  we  wspólnej  modlitwie  
z osadzonymi i poprowadzimy rozwa ania Drogi Krzy owej.  
 Ksi dz Kapelan podpowiada  nam jak mo na pomóc jemu 
w tej trudnej pracy i starali my si  wg naszych mo liwo ci 
pomaga . Czasem materialnie, czasem modlitw . Najd u szy 
by  proces zbierania zakr tek plastikowych po ró nych opa-
kowaniach. Zbierali my je sze  lat. W czy a si  w t  akcj  
ca a diecezjalna wspólnota. Nakr tki by y sk adane w naszej 
kaplicy ca ymi workami, a ks. Kapelan zawozi  je do Warsza-
wy.  Tam zosta y przerobione na surowiec wtórny i  po przy-
wiezieniu do Zak adu Karnego w Kielcach wi niowie na za-
j ciach terapeutycznych robili ró a ce. Ró a ce by y wysy a-
ne do Polaków na Wschód. 
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 Za ten czyn apostolski, o którym czasami ukazywa y si  
art. W tygodniku „Niedziela”, otrzyma am na uroczystej gali 
w Cz stochowie, z r k abpa Wac awa Depo, Statuetk  Mater 
Verbi (Matka S owa) i Dyplom za szerzenie s owa Prawdy 
w wi zieniu. To jest nasz sztandarowy czyn apostolski, któ-
rych  mamy  wiele,  niektóre  wymaga y  du o  si y  fizycznej,  
zajmowa y wiele czasu, ale to wszystko zosta o zapisane 
w „diecezjalnym skarbcu czynów apostolskich”. 
 Co daje mi Wspólnota Apostolatu Maryjnego? Tu nauczy-
am si  pokory i cierpliwo ci. Cho  czasami jest ci ko, to 
wiem, e najwi kszym moim bogactwem s  czyny apostol-
skie. Z nimi staniemy kiedy  przed Panem. A drugim bogac-
twem jest „czas”, dlatego staram si  go ofiarowa  innym 
i zach cam do tego pozosta ych cz onków Wspólnoty. I aby 
nikt z nas nie ustawa  w dzia aniu, cz sto przypominam na 
spotkaniu 9 rad  Apostolatu Maryjnego: „Nie opuszczajcie 
si  w gorliwo ci, b d cie p omiennego ducha” – s owa z listu 
do Rzymian. Szcz  Bo e. Wszystko z Niepokalan . 
 
Aula WSD Kielce, 11.03.2017  El bieta z Kielc 

 
 

DIECEZJA ÓDZKA 
 

Dzie  Rekolekcji Wielkopostnych  
w Centrum Rehabilitacyjno-Opieku czym w odzi 

przy ul. Przybyszewskiego 255/257 
 
 Przed wi tami Wielkanocnymi, tak jak w ka dej parafii, 
prze ywali my w Centrum Rehabilitacyjno-Opieku czym w o-
dzi czas rekolekcji. Na zaproszenie ks. kapelana, w czwartek,  
30  III  2017  r.,  przybyli  do  nas  ks.  Rados aw Paw owski  CM ze  
Zgromadzenia Ksi y Misjonarzy – Diecezjalny Opiekun Stowa-
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rzyszenia Cudownego Medalika i p. Helena Lech – diecezjalny 
moderator Stowarzyszenia Cudownego Medalika.  
 Skupienie rozpocz li my o godz. 10.00. Po od piewaniu 
hymnu do Ducha wi tego oraz krótkiej modlitwie, ks. rekolek-
cjonista wyg osi  konferencj  o historii i znaczeniu Cudownego 
Medalika. Nast pnie ks. rekolekcjonista wraz z ks. kapelanem 
i p. Helen  udali si  do wszystkich mieszka ców naszego Cen-
trum. Ka dy otrzyma  Cudowny Medalik wraz z folderkiem na 
jego temat i specjaln  modlitw . Zarówno mieszka cy, jak 
i personel ze wzruszeniem przyjmowali medalik, który najcz -
ciej od razu wieszali na szyi. Nie brakowa o przy tym wiele 
s ów wdzi czno ci, wspomnie  i wiadectw wypowiadanych 
przez te osoby, które dozna y szczególnej opieki Matki Bo ej. 
Poza kilkoma osobami prawie ka dy z wielk  rado ci  i po-
wag  przyjmowa  Cudowny Medalik. Rozdanych zosta o po-
nad 600 medalików. 
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 Po  po udniu  od  godz.  14.00  w  kaplicy  by o  wystawienie  
Naj wi tszego Sakramentu, adoracja i modlitwa ró a cowa. 
Wszyscy ch tni mogli w tym czasie przyst pi  do spowiedzi. 
Nast pnie o godz. 15.00 rozpocz a si  Msza w. koncele-
browana pod przewodnictwem ks. rekolekcjonisty. W czasie 
kazania ks. rekolekcjonista powiedzia  m.in. „W wypraszaniu 
i rozdawnictwie ask Niepokalana pe ni szczególna rol , któr  
wyra a inwokacja umieszczona na medaliku: O Maryjo bez 
grzechu pocz ta, módl si  za nami, którzy si  do Ciebie ucie-
kamy. Natomiast na rewersie medalika ukazane s  trzy mo-
tywy: zranione serca Jezusa i Maryi, ponad nimi litera „M” 
z ma ym krzy em na podstawie oraz wieniec z dwunastu 
gwiazd. Cudowne Medaliki s  szczególnym narz dziem Bo-
ego dzia ania, wielu uzdrowie  i nawróce ”. Wielokrotnie 

ks. rekolekcjonista zach ca , aby z wiar  i ufno ci  nosi  Cu-
downy  Medalik,  powierza  si  Matce  Bo ej  i  modli  si  za  
Apostolstwo Maryjne.  
 Warto zaznaczy , e Msza w. by a centralnym prze yciem 
rekolekcji. W czasie Eucharystii 75 osób przyj o sakrament 
namaszczenia  chorych.  Jest  to  wielki  dar  duchowy  dla  
wszystkich osób cierpi cych i w podesz ym wieku. Osoby 
ci ko chore,  które nie  przyby y do kaplicy,  a  s ucha y Mszy 
w. przez g o niki w swoich pokojach, przyjm  ten sakra-

ment w najbli szych dniach podczas odwiedzin ks. kapelana.  
 Jeste my wdzi czni ks. Rados awowi Paw owskiemu CM  
i  p.  Helenie  Lech  za  przybycie  do  naszej  wspólnoty.  Mamy  
nadziej ,  e przez to krótkie, ale do  owocne skupienie re-
kolekcyjne, wszyscy jak najlepiej przygotowali si  do wi t 
Wielkanocnych.  
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ARCHIDIECEZJA ÓDZKA 
 

20 lat wspólnoty Apostolatu Maryjnego  
przy parafii Zes ania Ducha wi tego w odzi 

 
 Jubileusz 20-lecia poprzedzi a Niedziela Maryjna, przypa-
daj ca  w  V  Niedziel  Wielkiego  Postu,  dnia  2  IV  2017  r.  
Uczestniczy  w niej wicedyrektor, ks. Rados aw Paw owski CM, 
Moderator Diecezjalna i aposto ki z ca ej archidiecezji. Ks. Wi-
cedyrektor, g osi  homilie podczas wszystkich mszy w. po-
wi caj c wiele miejsca Niepokalanej, Cudownemu Medali-

kowi i w. Katarzynie Labouré. Zach ca  te  innych, by stali si  
aposto ami Niepokalanej. Na ka dej Mszy w. rozdawano me-
daliki i foldery, a po mszach zapisywali my ch tnych do Sto-
warzyszenia Cudownego Medalika.  
 Po Niedzieli Maryjnej, w sobot  8 IV 2017 r., nasza parafia 
wi towa a 20-lecie wspólnoty Apostolatu Maryjnego. Na Jubi-

leusz zosta  zaproszony Dyrektor Krajowy, ks. Jerzy Basaj CM, 
ks. Wicedyrektor i Moderator Diecezjalna. Na wspólne wi -
towanie zaprosili my wszystkie grupy z Archidiecezji ódz-
kiej, tak e wszystkie wspólnoty z naszej parafii. Nale y pod-
kre li  obecno  ks. Paw a Sudowskiego, który by  przez wie-
le lat opiekunem naszej grupy. Od trzech lat naszym opieku-
nem jest ks. Proboszcz Pawe  Lisowski.  
 Jubileusz rozpocz li my od Nabo e stwa Eucharystycznego, 
które poprowadzi  ks. Proboszcz. Zosta a odmówiona Litania do 
Matki Bo ej od Cudownego Medalika. Biblijn  Dziesi tk  Ró-
a ca poprowadzi a Moderator Diecezjalna Helena Lech. 

O godz. 11.00, kiedy mia a zacz  si  Msza w., panowie z asy-
sty weszli ze sztandarami. Pani organistka Ewa Monkiewicz 
zagra a i za piewa a na wej cie „Hymn Apostolatu Maryjnego”. 
Uroczystej Mszy w. koncelebrowanej przewodniczy  ks. Dyrek-
tor Jerzy Basaj CM. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Proboszcz 
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naszej parafii Pawe  Lisowski, ks. Rados aw Paw owski CM  
i ks. Pawe  Sudowski. Odby o si  serdeczne powitanie wszyst-
kich zebranych. Homili  wyg osi  ks. Dyrektor Jerzy Basaj. 
Cz onkowie Apostolatu aktywnie uczestniczyli w Eucharystii. 
Pierwsze czytanie z listu w. Jana czyta  Henryk Bujnowski, za  
modlitw  wiernych – El bieta Bu ka. W procesji z darami udzia  
wzi y: Nowicka Dorota, Wanda Ilohbachle, Jadwiga Góreczna, 
Genowefa Matyjaszczyk, El bieta Bu ka. W darze O tarza ofia-
rowali my chleb, owoce, wino i komunikanty. Ks. Dyrektor  
w czasie Mszy w. przyj  do Apostolatu Maryjnego now  oso-
b  – Henryka Bujnowskiego, który ze wzgl du na sw  niepe -
nosprawno  nie móg by uda  si  na Jasn  Gór . Ks. Dyrektor 
powiedzia  o swoim wielkim wzruszeniu w zwi zku z postaw  
p. Henryka i jego wst pieniem do Apostolatu. Modlitw  poko-
munijn  przeczyta a Dorota Nowicka. 
 Na zako czenie ks. Dyrektor rozda  dyplomy z podzi kowa-
niami oraz ksi ki z okazji 20-lecia powstania wspólnoty AM 
i za osobiste oddanie si  Niepokalanej. Po b ogos awie stwie 
wszyscy udali my si  na pocz stunek przygotowany przez 
wspólnot  i ks. Proboszcza. Zaanga owa y si  te  panie z in-
nych wspólnot: Agata G owacka (Ko ció  Domowy) i Halina 
Miszczak (Asysta). Panowa a rodzinna atmosfera. Ks. Dyrektor 
przeprowadzi  krótk  konferencj , a Moderator Helena Lech 
wyg osi a podzi kowanie. Wr czono kwiaty obecnym ksi om. 
Uroczysto  zako czyli my koronk  do Mi osierdzia Bo ego.  
 Dzi kuj  Matce Bo ej Niepokalanej za pi kn  pogod , 
ks. Proboszczowi – naszemu opiekunowi, za zaanga owanie si  
w przygotowanie jubileuszu, ks. Dyrektorowi za bratersk  
obecno  i serdeczno , ks. Wicedyrektorowi R. Paw owskie- 
mu CM i Moderator Helenie Lech za przygotowanie programu, 
oraz wszystkim cz onkom Apostolatu Maryjnego i zaproszonym 
go ciom za rado  wi towania. Wszystko z Niepokalan ! 

Dorota Nowicka, przewodnicz ca Apostolatu Maryjnego  
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DIECEZJA POZNA SKA 
 

Sprawozdanie z dzia alno ci Apostolatu Maryjnego 
przy par. NMP Wspomo enia Wiernych w Pile 

 
 W roku sprawozdawczym, 2016, proboszczem naszej pa-
rafii by , jak do tej pory, ks. Stanis aw Oracz, opiekunem 
ks. Grzegorz Buda, przewodnicz c  Maria Krystyna Adamska, 
a zast pc  Irena Tabe ska. Powi kszy a si  natomiast grupa 
naszego Apostolatu o dwie osoby: El bieta Czapiewska 
i Magdalena Suchecka. Do grupy Osób Wspieraj cych Apo-
stolat Maryjny do czy a jedna osoba, a do Maryjnej Krucjaty 
Modlitwy Dzieci za Dzieci troje dzieci.  
 Zasadniczo nasza dzia alno  opiera a si  na tych samych 
punktach planu, co w ubieg ym roku, dostosowuj c jedynie 
terminy do bie cego kalendarza. Odby y si  wszystkie co-
miesi czne spotkania formacyjne. Odby y si  dwie piel-
grzymki autokarowe: 
 –  Dnia  9  maja  do  Lichenia,  tradycyjnie  w  intencji  naszej  
Ojczyzny. Has o tegoroczne: „Taka b dzie Polska, jacy b d  
Polacy”. W drodze powrotnej nawiedzili my Sanktuarium 
Matki Bo ej Pocieszenia w Katowicach. 
 – W dniach 8-11 lipca na Jasn  Gór . W tym roku wyd u y-
li my tras  do Lublina przez Gidle, Michników, Skar ysko-
Kamienn , Ka ków, wi ty Krzy  i Janów Lubelski.  
 Jak  co  roku,  tak  i  w  tym  roku  nawiedzili my  groby  na-
szych zmar ych aposto ów i zmar ych z naszych rodzin (bli-
skich aposto ów uczestnicz cych w akcji). Tym razem wybra-
li my si  1 sierpnia. Jak zawsze, nawiedzaj c groby, modlili-
my si  dziesi tk  Ró a ca w. i zapalali my znicz przy ka -

dym  z  nich.  Podczas  takiej  akcji  rozeznajemy  te ,  czy  kto  
jeszcze  opiekuje  si  grobem,  czy  nie  (mamy ze  sob  narz -
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dzia). Do tej pory jeden grób by  zaniedbany, a tym razem 
cztery  groby.  „Od  r ki”  wypieli y my  wokó  dwóch  grobów,  
nast pnego dnia wokó  trzeciego. Kolejnego dnia „zepsu a 
si ”  pogoda.  Pozosta  ten  czwarty  grób.  Córka  zmar ej  yje,  
mieszka w Pile, wi c mieli my nadziej , e jednak zadba 
o niego. „Wszystko z Niepokalan ”. 

Przewodnicz ca Maria Krystyna Adamska 
 

 
 

DIECEZJA W OC AWSKA 
 

Apostolat Maryjny przy Parafii w. Jakuba Aposto a  
w Piotrkowie Kujawskim 

 
 W listopadzie 2010 r. nasza wspólnota przyst pi a do za-
proponowanej przez Ksi y Kanoników Latera skich Krucja-
ty modlitwy za kap anów i w intencji nowych powo a  ka-
p a skich – codziennie modlitw  papie a Paw a VI, a w ka -
dy pierwszy czwartek miesi ca uczestnictwem we Mszy w. 
i przyj ciem Komunii w. w intencji kap anów. 
 W tym roku odpowiedzieli my na kolejn  inicjatyw  Ksi -
y Kanoników Latera skich poprzez uczestnictwo siedmiooso-

bowej grupy AM w Dniach Skupienia pt. „Ocalony – rekolekcje 
z Zacheuszem”, które prowadzi  ks. Jaros aw Klimczyk CRL na 
podstawie opracowania ks. Krzysztofa Wonsa SDS.  
 Do udzia u w rekolekcjach przynagla a nas druga rada dla 
Apostolatu Maryjnego: „Czytaj codziennie kilka zda  Pisma 
wi tego i bierz z nich nauk  yciow ”. Jeste my szcz liwi, 
e Wielki Post rozpocz li my (3-5 III br.) w miejscu, gdzie 140 

lat  temu  Naj wi tsza  Maryja  Panna  objawi a  si  160  razy;  
przemawiaj c po polsku prosi a o codzienn  modlitw  ró a -
cow  („Opowie  o  zapomnianym  Gietrzwa dzie”,  ks.  J.  e-
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lawski). Jedna z wizjonerek – Barbara Samulowska, dnia 2 II 
1889 r. wst pi a do Zgromadzenia Sióstr Mi osierdzia, przyj-
muj c imi : s. Stanis awa. Odesz a do Pana w dalekiej Gwa-
temali w wieku 85 lat. 
 Jeste my wdzi czni ks. Jaros awowi za to, e mogli my 
by  w tym miejscu (oddalonym o 220 km od naszej parafii), 
uczy  si  i cieszy  wspólnot , która yje s owem Bo ym. Ak-
tualnie „odrabiamy lekcj ” drugiej rady AM, karmi c si  
fragmentami Biblii i staraj c si  y  ni  na co dzie . Rekolek-
cje adwentowe odb d  si  w dniach 1-3 XII 2017 r. – bardzo 
zach camy do udzia u. Wszystko z Niepokalan ! 
 

 
 

DIECEZJA P OCKA 
 

Parafia w. Maksymiliana Kolbe w P o sku 
 
 Trwaj c w wierno ci Temu, który jest wierny – szukamy 
pomocy or downictwa i oparcia w MARYI. Wspólnota Apo-
stolstwa Cudownego Medalika przy parafii w. Maksymiliana 
Kolbe, powsta a w pa dzierniku 2012 r. i nied ugo b dziemy 
wi towa  male ki jubileusz 5 lat. Spotykamy si  w ostatni 

czwartek miesi ca. Najpierw na Eucharystii potem na modli-
twie i formacji. Na pocz tku by o nas wi cej, obecnie spoty-
kamy  si  w  grupie  20-30  osób.  Wiele  przez  te  pi  lat  nie  
zdzia ali my, ale troch  tak. 
 Mieli my kilka Niedziel Maryjnych w diecezji. Mi dzy innymi 
w Gostyninie, Baboszewie, w dwóch parafiach w Ciechanowie, 
w P o sku w parafii w. Micha a i kilka w naszej parafii. Na-
szym wspólnotowym zadaniem jest szerzy  kult Maryi Obja-
wiaj cej Cudowny Medalik i sprawi , aby ka dy go nosi  z czci . 
Na miar  potrzeb pos ugujemy równie  we wspólnocie para-
fialnej. Od wielu lat (oko o 25) co roku organizujemy wspólnie 



44 

z pozosta ymi wspólnotami Maryjnymi, spotkania op atkowe – 
z DAREM dla DZIECI TKA – odbywaj  si  one w okresie Bo ego 
Narodzenia, najcz ciej jest to miesi c stycze . 
 Jako wspólnota Apostolatu Cudownego Medalika, równie  
uczestniczyli my i wspó organizowali my to pi kne doroczne 
spotkanie, które poprzedzone jest Adoracj  Naj wi tszego 
Sakramentu. Nast pnie jest Msza wi ta koncelebrowana 
a po niej agapa. Tradycj  nasz  jest, e na t  uroczysto  
zapraszamy Kap ana – Dyrektora jednej ze Wspólnot, by 
ubogaci  nasze spotkanie przede wszystkim s owem podczas 
Eucharystii,  by  nas  bli ej  pozna  a  my  Jego  podczas  Agapy,  
a w niedziel  g osi  s owo Bo e do parafian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mieli my szcz cie, bo w 2014 roku naszym go ciem by  
Dyrektor ks. Jacek Wachowiak CM, a w roku 2016 – Dyrektor 
ks. Jerzy Basaj CM i by o to kolejne pi kne spotkanie op atko-
we i Niedziela Maryjna. Ks. Dyrektor Jerzy Basaj CM w homi-
liach, które g osi  przez ca  niedziel  podczas Mszy w., któ-
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rych jest siedem, mówi  pi knie i dawa  wiadectwo swojej 
mi o ci do Maryi – tej która objawia Cudowny Medalik i jego 
mocy w yciu cz owieka. Dzi kujemy ks. Jerzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chc  jeszcze wyja ni  – co to jest „Dar dla Dzieci tka”. 
Z serca ka dy kto mo e i ile mo e ofiaruje Nowo Narodzo-
nemu swój „DAR”. Najcz ciej s  to ubranka dla malucha – 
niemowlaka, które przekazujemy dla naszego p o skiego 
Szpitala na Oddzia  Noworodków. Wiemy, e jest to bardzo 
potrzebne dlatego od lat to kontynuujemy. Na koniec po-
dziel  si  jeszcze jedn  rado ci . W roku ubieg ym przy na-
szej Parafii powsta  Parafialny Zespó  „CARITAS” – owoc Ro-
ku Mi osierdzia. Pos ugujemy w nim i dy urujemy, wspieraj c 
modlitw  tych co potrzebuj  pomocy materialnej i duchowej, 
szerz c te  Cudowny Medalik. Wszystko z Niepokalan ! 

Irena Drzewiecka 
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DIECEZJA OPOLSKA 
 

Sprawozdanie z Diecezjalnego Dnia Skupienia  
Cz onków Stowarzyszenia AMM Diecezji Opolskiej  

Parafia w. Micha a Archanio a w Grodkowie (29 IV 2017) 
Has o: JAM ZWYCI Y  WIAT 

 
 Dzie  Skupienia rozpocz li my w ko ciele adoracj  przed 
Naj wi tszym Sakramentem, wypraszaj c aski Mi osierdzia 
Bo ego dla osób konsekrowanych. Adoracj , któr  przygoto-
wano na podstawie zapisków modlitwy Siostry Faustyny z Jej 
Dzienniczka, prowadzi y aposto ki maryjne z Grodkowa. Sio-
stra Faustyna Kowalska, ukaza a nam bogactwo chrze cija -
skiego mi osierdzia, które mo e by  wiadczone na ró ne 
sposoby; przez czyny, s owa i modlitw  a tak e s u y wypra-
szaniu mi osierdzia Bo ego. 
 W tej modlitwie jak  zanosili my do Boga przez wsta-
wiennictwo Matki Bo ej i Siostry Faustyny Kowalskiej, pole-
cali my wszystkie osoby po wi cone Bogu; szczególnie ka-
p anów i zakonników. Siostra Faustyna nazwa a ich per ami 
drogocennymi, które s  bardzo bliskie sercu Jezusowemu. 
W swoim Dzienniczku zaznaczy a, e za nich szczególnie si  
b dziemy  modli .  Pouczy a  nas,  e  wszyscy  tworzymy  Jezu-
sowe Cia o Mistyczne – Ko ció , w którym mo emy si  wza-
jemnie wspiera . 
 W czasie adoracji dzi kowali my Jezusowi, za Dar Kap a -
stwa,  za  to,  e  mo emy  przebywa  razem  we  wspólnocie  
i wyprasza  potrzebne aski dla nas wszystkich, szczególnie 
b aga  o Bo e Mi osierdzie dla naszej Ojczyzny, dla naszych 
rodzin, dla ca ego wiata jak i ka dego z nas. 
 Nadmieni , e w tej adoracji, któr  prowadzi y cztery apo-
sto ki, by y ukazane postawy ufno ci, pos usze stwa, czysto-
ci, ubóstwa oraz mi o ci do Pana Jezusa na podstawie po-
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staci biblijnych, Siostry Faustyny oraz wspó czesnych aposto-
ów Mi osierdzia Bo ego. 
 Mi dzy innymi wypowiadali my takie s owa: „Oto kl -
czymy przed Tob , nasz Panie w duchu wdzi czno ci za dar 
powo a  do s u by Bo ej. Osoby konsekrowane s  zanurzone 
g boko w tajemnic  mi osierdzia Twego: wezwanie do rady-
kalnego pój cia za Tob  drog  rad ewangelicznych, maj  
o wieca  ciemno ci wiata i wskazywa  cel ycia ka dego 
cz owieka, jakim jest zjednoczenie z Tob  na ziemi i w wiecz-
no ci. One maj  by  nie tylko wiat em, ale i sol  dla wiata. 
W Twoim zamy le, Jezu, maj  u wi ca  wiat i przewodzi  lu-
dziom na drogach zbawienia”. Dodam jeszcze s owa w. Jana 
Paw a  II,  które  napisa  jako  Karol  Wojty a.  Zosta y  one  uj te  
w naszej adoracji:  

 Jest we mnie kraina prze roczysta 
 w blasku jeziora Genezaret 
 i ód … i rybacza przysta , 
 oparta o ciche fale,..... 
  i t umy, t umy serc, 
  zagarni te przez Jedno Serce, 
  przez Jedno Serce najprostsze 
  przez naj agodniejsze – […] 
 [tu ] …powracam codziennie, 
 oczarowany Tw  pi kno ci  – 
 A to wszystko: […] 
 ta kraina i rybacza przysta , 
 i to  taka prze roczysta, 
 i posta  taka bliska. […] 

 Pragn  doda , e podczas adoracji zwracali my si  do na-
szej Duchowej Matki Niepokalanej, aby uczy a osoby konse-
krowane y  we wspólnocie, by potrafi y mie  wszystko 
wspólne i wszystko prze ywa  razem, w czysto ci, pos u-
sze stwie i cierpliwo ci. 
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 Rozwa ania podczas adoracji prowadzi y: El bieta Ja luk, 
Kazimiera ytkiewicz, Wanda Siemi ska oraz Helena Balcerek. 
Na zako czenie adoracji odmówili my dziesi tek ró a ca wi -
tego z cz ci chwalebnej „Zes anie Ducha wi tego”, w której 
polecali my wszystkie trudne sprawy w naszej Ojczy nie w na-
szych rodzinach. Modlili my si  za tych, którzy prosili nas 
o modlitw , szczególnie za osoby chore samotne, opuszczone, 
te które potrzebuj  naszego wsparcia modlitewnego, zw aszcza 
te, które maj  problemy materialne jak i duchowe.  
 Zgodnie z planem o godzinie 11.00 zosta a odprawiona 
Msza w. koncelebrowana, o powo ania kap a skie i zakonne 
z naszych parafii oraz jubileuszowa z okazji 25. rocznicy wi -
ce  kap a skich opiekuna apostolatu ksi dza Jacka Pi tka CM. 
Msz  wi t  w intencji ksi dza Jubilata odprawi  ks. Jerzy M y-
nek CM. Homili  wyg osi  ks. Jacek. Podkre li  donios o  Matki 
Bo ej i Jej roli w objawieniu wiatu tajemnicy mi osierdzia Bo-
ga. Ona sama jest arcydzie em Bo ego Mi osierdzia. Ona, Mat-
ka, w sposób wyj tkowy uczestniczy a i uczestniczy w udziela-
niu si  mi osiernej mi o ci Boga ludziom we wszystkich poko-
leniach. Od czasu, gdy po raz pierwszy wy piewa a swoje Ma-
gnificat, na wiecie pojawi y si  wielotysi czne pokolenia, do-
tkni te stygmatem krzy a i zmartwychwstania Jej Syna – rady-
kalnym objawieniem Bo ego Mi osierdzia, które wraz z Ni  
wielbi  Boga w tajemnicy mi osierdzia. W dowód wdzi czno-
ci naszemu Jubilatowi za wszystko co robi dla nas i naszej 

parafii, na ko cu Mszy w. zosta y z o one yczenia i kwiaty. 
W  ród  ycze  nie  zabrak o  s ów:  „Aby  nasz  Chrystus,  Pan  
Najwy szy, Król, Skarb wszystkich ycia tchnie , by  dla 
Ksi dza nagrod  w ten pi kny Jubileuszowy dzie ”. 
 My wszyscy Czciciele Matki Bo ej uczestnicz cy w tej uro-
czysto ci do wiadczyli my wielkiej aski, gdy  podczas Mszy 
przyj li my Pana Jezusa pod dwoma postaciami. To by a dla 
nas wielka aska i rado , po czona z wielkim prze yciem. 
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 Po Mszy wi tej od piewali my Regina Coeli (Królowo 
Nieba, Wesel si  Alleluja)! 
 Wszyscy obecni w ko ciele zostali zaproszeni do salki 
domu katechetycznego na wspólny posi ek oraz wys uchanie 
konferencji „U wi  ich w prawdzie” (J 17, 17), przygotowanej 
przez ks. Jerzego M ynka CM. 
 Wszyscy zebrani posilili si  ugotowanym przez aposto ki 
s ynnym urkiem z kie bask  oraz upieczonym ciastem. Nie 
zabrak o dobrej herbatki z cytrynk , kawy, oraz piewu na-
szych pi knych pie ni do Matki Bo ej Cudownego Medalika. 
 Nasze spotkanie zako czyli my koronk  do Bo ego Mi o-
sierdzia i od piewaniem pie ni „Nasze plany i nadzieje”… 

Moderator diec. opolskiej Helena Balcerek 
 
DOP. REDAKCJI: cd. sprawozdania dotycz cy pielgrzymki, zamie-
cimy w kolejnym „Biuletynie”. 

 
 
 
 

SYLWETKI APOSTO ÓW MARYJNYCH 
 

 Apostolat Maryjny w diecezji radom-
skiej istnieje od jesieni 1987 r. Poszcze-
gólne grupy powstawa y na przestrzeni 
kolejnych lat; ostatnia z nich powo ana 
zosta a do ycia w grudniu 2012 r.  W hi-
stori , dzia alno , duchowy wzrost apo-
sto ów maryjnych wiele trudu w o y a  
z-ca moderatora diecezjalnego, prelegentka, aposto ka ma-
ryjna, mgr Wies awa Chyb, emerytowana nauczycielka geogra-
fii skar yskiego Liceum im. A. Mickiewicza, nale ca do parafii 
Niepokalanego Pocz cia NMP w Skar ysku-Kamiennej. 
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 Inicjowa a zak adanie grup parafialnych. Doje d a a do 
nich wraz z m em, Zbigniewem na miesi czne spotkania 
formacyjne, gdzie jako prelegentka przekazywa a zebranym 
bie ce informacje z zakresu mariologii, po ich wcze niej-
szym skrupulatnym opracowaniu. Pisa a comiesi czn  modli-
tw  wiernych, perykopy biblijne, zadania apostolskie na dany 
miesi c i informacje o patronie – do gabloty AMM; sprawoz-
dania kwartalne, pó roczne i roczne, grafik modlitw za Ojczy-
zn , informacje dotycz ce pracy w macierzystej parafii i w -
czania si  aposto ów maryjnych w ycie parafialne, spo eczne, 
w uroczysto ci organizowane w mie cie. Pomaga a te  nowo 
powsta ym grupom i nowym przewodnicz cym – w Gadce, 
Skar ysku-Kamiennej (w parafii w. Józefa), w Skar ysku Ko-
cielnym i w Lipowym Polu. Obs ugiwa a miesi cznie 2-3 gru-

py. Opracowane teksty przesy a a do moderator diecezjalnej, 
sk d trafia y do druku w biuletynie AMM. Przez wiele lat 
upowszechnia a idee Apostolatu Maryjnego na amach tygo-
dnika „Ostra Brama”, wydawanego przez kustosza Sanktua-
rium Matki Bo ej Mi osierdzia w Skar ysku-Kamiennej. 
 Przez wiele lat uczestniczy a wraz z moderator diecezjaln  
w dniach skupienia i rekolekcjach oraz w pielgrzymkach. 
A gdy na ziemi  wi tokrzysk  zawita  ks. T. Herrmann CM, 
wraz  z  m em  powita a  Go  na  dworcu  w  Skar ysku-Ka-  
miennej. U yczywszy swego samochodu pa stwo Chybowie 
wie li Go cia wraz z baga em ksi ek na dni skupienia do 
Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Ka kowie – Godowie. 
Na drugi dzie  odwie li Ksi dza z powrotem na dworzec ko-
lejowy. Wies awa  korespondowa a z Ks. Dyrektorem. Zasu-
gerowa a Mu napisanie brewiarza dla wieckich, co znalaz o 
odzwierciedlenie w modlitewniku Stawajcie si  coraz dosko-
nalszymi.  A  po  mierci  Ksi dza  przes a a  na  r ce  ówczesnej  
moderator krajowej, Ewy Zajdel, wspomnienie o Nim. 
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 By a ze mn  w sta ym kontakcie telefonicznym. Wszystkie 
pilne informacje z Centralnego O rodka AMM przekazywa a 
podleg ym grupom. Systematyczna, wieloletnia, mudna pra-
ca ap. Wies awy, okupiona ró nymi wyrzeczeniami zwi za-
nymi z korespondencj , kserowaniem napisanych lub otrzy-
manych tekstów, rozmowami telefonicznymi itp., nagradzana 
by a przez moderator diecezjaln  dobrym s owem, okazjo-
nalnymi dyplomami, podkre laniem warto ci tej pracy 
i wspó pracy z m em, który przez ostatnie lata wytrwale 
przepisywa  teksty na komputerze. Z pewno ci  ros y te  za-
s ugi apostolskiego ma e stwa w niebie. 
 Dzi  jako osoba schorowana, 84-letnia Wies awa, ograni-
czona ruchowo, ubolewa, e nie mo e nadal aktywnie 
uczestniczy  w yciu Ko cio a. Dnia 1 III 2017 r. ustnie (przez 
telefon) powiadomi a mnie o swojej rezygnacji z funkcji z-cy 
moderatora diecezjalnego. Nadal udziela  si  b dzie na mia-
r  mo liwo ci w swojej parafii. 
 T  drog , poprzez publikacj  w „Biuletynie” Stowarzysze-
nia Cudownego Medalika, z wdzi czno ci  dzi kuj  ap. Wie-
s awie Chyb i jej m owi Zbigniewowi, za wszelki wielowy-
miarowy trud apostolski, podejmowany przez Nich przez  
25 lat. Ich lad pozostaje w naszych apostolskich wydawnic-
twach i w Ksi dze ycia. 
 Obejmuj  pa stwa Chybów codzienn  modlitw , by u tro-
nu Boga Ojca wyprasza  Im potrzebne aski. Zach cam te  do 
modlitwy w Ich intencji wszystkich aposto ów maryjnych na-
szej diecezji. Niech Bo e Mi osierdzie i przemo na moc Jezusa 
Zmartwychwsta ego oraz opieka Niepokalanej b dzie dla 
Pa stwa nagrod  za dobre czyny i wsparciem na dalsze lata 
ycia. Szcz  Bo e! Wszystko z Niepokalan ! 

Moderator diecezjalna radomska, mgr Zofia Miernik 
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LISTY DO REDAKCJI 
 

W oc awek, 5 IV 2017 r. 
 
 Niech b dzie pochwalony Jezus Chry-

stus! Wszystko z Niepokalan ! Witam pani  Ew  i na wst pie 
mojego listu pozdrawiam. Mam na imi  Jacek Urba ski i od 
6 lat przebywam w Zak adzie Karnym we W oc awku. Reszt  
mego ycia sp dz  tutaj, bo dosta em bardzo du y wyrok. 
Postanowi em napisa  do Pani z dwóch powodów. Po pierw-
sze czytam wasze Biuletyny, a po drugie chc  si  z wami po-
dzieli  radosn  nowin  dan  od dobrego Boga i Niepokalanej 
Cudownego Medalika. Od 16 maja 2015 r. jestem przyj ty do 
Apostolatu  Maryjnego.  Ten  dzie  by  dla  mnie  wyj tkowy  i  
mog em  spe ni  s owo  dane  Panu  Bogu,  bo  w a nie  tu,  do  
Apostolatu Maryjnego zosta em powo any i tu mog  si  od-
da  Panu Bogu i Niepokalanej Cudownego Medalika, s u y  i 
pe ni  to co jest dobre i pochodzi od samego Boga. Przez to, 
co mnie spotyka, mog  si  dzieli  z drugim cz owiekiem, 
nie  mu duchow  pomoc przez Niepokalan  Cudownego 
Medalika.  
 Chcia bym wróci  do tego dnia, gdy zosta em przyj ty do 
Apostolatu i jak odczytywa em tekst uroczystego przyrzecze-
nia, co to by a za rado  nie do opisania. Czu em, jak ducho-
wo jest ze mn  Pan Bóg i Niepokalana. Powstrzymywa em 
si  od p aczu, ale to si  zmieni o w rado  i t  mi o  odczu-
wam ka dego dnia, jak Oni prowadz  mnie do siebie, i pe ni  
to, czego oczekuj  ode mnie ka dego dnia. Ca y podj em si  
tej s u bie w Apostolacie Maryjnym, w rozszerzaniu Cudow-
nego Medalika od Niepokalanej i g oszeniu s owa Bo ego. Na 
ró ny  sposób  dany  mi  od  Boga  i  Niepokalanej  tu,  w  tym  
miejscu i na wolno ci w rozdawaniu Cudownych Medalików, 
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rozsy aniu w listach i rozsy aniu wsz dzie tam gdzie trzeba: 
do ksi y, zakonników, osób wieckich i do rodziny – jak 
najwi cej pisa  o Apostolacie Maryjnym i o rozpowszechnia-
niu Cudownego Medalika. Chocia  w taki sposób nie  po-
moc duchow  ka demu, kto potrzebuje Bo ego Mi osierdzia 
przez Niepokalan . Dzi kuj  za pomoc Apostolatu Maryjnego 
z W oc awka i Zakopanego-Olczy, za ka d  pomoc, jak  do-
staje w przysy aniu Cudownych Medalików, co jest dla mnie 
wsparciem, bo nie mam adnych pieni dzy, eby zakupi  
Cudowne Medaliki. Chcia bym si  te  podzieli  z Pani  Ew , e 
ka dy dzi kuje, kto przyjmuje ode mnie, od Niepokalanej, ten 
Cudowny Medalik. Ale ja nic takiego nie robi , tylko spe niam 
pro b  Niepokalanej. W ród 10 Rad dla Apostolatu Maryjnego 
jest taka: 8. Rozdawaj Cudowny Medalik, a szczególnie oso-
bom niepraktykuj cym! 
 Wszyscy, którzy go nosi  b d , dost pi  wielkich ask – 
s owa Naj wi tszej Maryi Panny do w. Katarzyny Labouré. 
Ka dy dzi kuj  mi za te Cudowne Medaliki i prosz  o wi cej, 
a ja staram si  wysy a  jak najwi cej w listach i rozdawa  
w Kaplicy, a nawet zach cam ka dego do 9. rady  Apostolatu 
Maryjnego: Wprowad  nowych cz onków do Apostolatu Ma-
ryjnego! Nie opuszczajcie si  w gorliwo ci! B d cie p omien-
nego ducha! (Rz 12, 11). Ale to przecie  Niepokalana dzia a te 
rzeczy, e ka dy chce mie  ten Cudowny Medalik, by  pod Jej 
matczyn  opiek . Nawet robi  sobie list  tych co chc  Cu-
downe Medaliki i co jaki  czas powi ksza si  ta lista. Chc  
przekaza  tutaj, do Kaplicy Cudowne Medaliki, co najmniej 
200 sztuk. To co da em ks. Kapelanowi ju  powoli si  ko czy. 
Wiem, e Niepokalana i Pan Bóg mnie kieruje eby si  spe -
ni o to, czego ode mnie oczekuj . Chocia  rozda em ponad 
3.788 Cudownych Medalików, to jest pocz tek w tym dziele. 
Jako aposto  Jezusa i Maryi powierzam si  w Ich r ce i chc  
prze  naprzód. Bardzo si  ciesz  z tego, co mnie spotyka od 
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Boga i Niepokalanej, e w taki sposób mog  pomaga  du-
chowo ka demu, kto potrzebuje Bo ego Mi osierdzia i mat-
czynej mi o ci od Niepokalanej.  
 Chcia bym tak e podzieli  si  wiadomo ci  nieco smutn , 
ale  ufam  Bogu  i  Niepokalanej,  e  mi  pomog  i  wys uchaj  
moje pro by i modlitwy. Zwracam si  te  z pro b  i mo e mi 
pomo ecie, czy jest taka mo liwo  przes ania mi 500 sztuk 
Cudownych  Medalików,  wiem,  e  to  du o,  mo e  by  mniej.  
Jak Pani da rad  mi przes a  nie na mój adres, ale naszego 
opiekuna Apostolatu Maryjnego. Przewa nie z Bydgoszczy 
i W oc awka z Apostolatu Maryjnego przesy aj  mi Cudowne 
Medaliki na ten adres. Czytam wasze Biuletyny i mnie bar-
dzo, ale to bardzo zaciekawi y i ch tnie do nich si gam i wy-
korzystuj  w mych listach w aposto owaniu. I prosz  Pani , 
jak jest mo liwo  o przes anie Biuletynu od roku 2010, a mo-
g  by  nowe lub stare numery, aby pog bi  wiedz  o Aposto-
lacie Maryjnym i dzieli  si  ni  z innymi lud mi. Dowiedzia em 
si  z Biuletynu o ksi ce pt. w. Katarzyna Labouré i Cudowny 
Medalik, autor ks. prof. Waldemar Rakocy CM i przyznam si  
pani, e bardzo chcia bym mie  t  ksi k  i prosz  o przes a-
nie na adres ks. Kapelana. W dniu 16 maja b d  obchodzi   
2. rocznic  wst pienia do Apostolatu Maryjnego, a 13 maja 
w sobot , w dzie  NMP Fatimskiej w naszej Kaplicy b dzie 
odprawiona Msza w. za Apostolat Maryjny w Polsce i na ca-
ym wiecie, za wszystkich cz onków – sióstr i braci aposto ów 
maryjnych,  za  zmar ych  i  nowych  cz onków.  Prosz  o  modli-
tw  w mojej intencji, a ja z mojej strony pami tam o was du-
chowo w moich modlitwach do Pana Boga i Niepokalanej Cu-
downego Medalika. Z Panem Bogiem i Maryj . „O Maryjo bez 
grzechu pocz ta, módl si  za nami, którzy si  do Ciebie ucie-
kamy!” Wszystko z Niepokalan !  

Brat aposto  Jacek U.  
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OG OSZENIA i INFORMACJE  
 

 
 

SYMPOZJUM  
RODZINY WINCENTY SKIEJ  

 
4@400 

 
 
 Drodzy Cz onkowie Rodziny Wincenty skiej 
 Niech Pokój Pana b dzie zawsze z wami! 
 Z wielk  przyjemno ci  zapraszam was do przybycia do 
Rzymu  pod  koniec  roku,  od  12  do  15  pa dziernika  2017  by  
uczestniczy  w Sympozjum Rodziny Wincenty skiej. Nasz 
temat roku jubileuszowego «Przyj  Obcego» jest centrum 
tego wydarzenia. Sympozjum odbywa  si  b dzie od czwart-
ku (tylko dla zapisanych) a  do niedzieli do godz. 13.00 
Szczegó y znajdziecie na za czonej fiszy informacyjnej. 
 Wierz , e to prezent Boga móc celebrowa  to wydarzenie 
z Papie em Franciszkiem, który do czy do nas w sobot ,  
14 pa dziernika. Jeste my jednocze nie uprzywilejowani 
obecno ci  na ten weekend, relikwii serca wi tego Wincen-
tego, która rozpocz a swoj  podró  po ca ym wiecie. To 
wielka aska dla ca ej Rodziny Wincenty skiej i pi kna okazja 
do odnowienia w naszej cnocie misjonarskiej. B dziemy ce-
lebrowa  tak e czuwanie modlitewne w Bazylice wi tego 
Paw a za Murami, jak i Msz  ko cow  w niedziel  w Bazylice 
wi tego Piotra. 

 400-lecie charyzmatu, nape nia nas jedyn  okazj  do 
wi towania dziedzictwa Wincenty skiego, by dzi kowa  za 
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wszystko, co zosta o zrobione i by rozwija  idee i plany na 
przysz o . Przyj cie zmiany naszych demografii i kontekstów 
spo ecznych, pilne potrzeby ubogich i nasza zdolno  dania 
im najlepszej odpowiedzi, jako Rodziny ma wielk  wag . 
 Przesy am tak e specjalne zaproszenie do m odzie y  
(w wieku 18-28 lat). Ufamy, e Sympozjum b dzie mocnym 
czasem by pobudzi  w nich powo anie Wincenty skie. 
 Od otrzymania zaproszenia «pilnujcie daty» kilka tygodni 
temu, pewna liczba grup rozpocz a organizowa  pielgrzym-
ki, w czaj c Sympozjum. Prosz  was, zach cajcie wasze 
podleg e grupy – parafialne, szkolne, dawnych studentów itp. 
– jak i cz onków waszych grup wolontariuszy, afiliowanych 
i innych wspó pracowników, by do nas do czyli. 
 4@400 
 Za czona fisza informacyjna zawiera informacje o kilku 
agencjach podró y, które mog  wam pomóc odno nie za-
kwaterowania i transportu. Nie  ma  ceny  wpisu  na  Sympo-
zjum. Ka dy  uczestnik  sam  odpowiedzialny  jest  za  ceny  za  
podró , zakwaterowanie i wy ywienie. 
 Mamy swoj  stron  internetow , na której zostaniecie 
poinformowani o wydarzeniach dnia, które odbywa  si  b -
d  w czasie weekendu: http://famvin400.info 
 By zapisa  si , nale y klikn  przed 1 wrze nia 2017 na:  
 https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ttlabo1
wm0owd/   
 Odno nie wszystkich kwestii dotycz cych sympozjum, 
zapisujcie si  na: info.symposium@cmglobal.org. 
 
 Z wielk  niecierpliwo ci  czekam na was w Rzymie! 
 

Wasz brat w wi tym Wincentym a Paulo 
O. Tomaž Mavri , CM 

Przewodnicz cy Komitetu 
Odpowiedzialnego za Rodzin  Wincenty sk  
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PROGRAM SYMPOZJUM  
12-15 PA DZIERNIKA 2017 

 
Prosimy zaplanowa  czas tak, by by  obecnym  

na ca ym Sympozjum 
 
 CZWARTEK, 12 PA DZIERNIKA 
9.00-21.00 – Zapisy w Collegio Apostolico Leoniano;  
 Via Pompeo Magno 21; Rome (RM)  
 
 PI TEK, 13 pa dziernika 
  9.00 – Konferencje 
12.00 – Przerwa na obiad 
15.00 – Konferencja i czas pyta  
17.00 – Celebracja Eucharystii 
 Wieczór wolny 
 
 SOBOTA, 14 pa dziernika 
Celebracja Eucharystii indywidualnie 
  8.30 – Otwarcie Sali Paw a VI (na Watykanie) 
  9.30 – Pocz tek Programu Sympozjum 
11.30 – Sesja z Papie em Franciszkiem 
 Przerwa i obiad 
20.30 – Czuwanie modlitewne  
 w Bazylice w. Paw a za Murami 
 
 NIEDZIELA, 15 pa dziernika 
  8.30 – Otwarcie Bazyliki wi tego Piotra 
10.30 – Celebracja Eucharystii w Bazylice wi tego Piotra 
 Celebracja Eucharystii: Prosimy ksi y o przyniesienie 
swoich alb i stu  do odprawiania Eucharystii podczas Sympo-
zjum. Prosimy pami ta : za wszystkie posi ki ka dy p aci 
sam. Dodatkowe szczegó y zostan  podane, z chwil  za-
ko czenia rejestracji. http://famvin400.info/ 

T umaczenie s. Katarzyna Skupie  SM 
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PROGRAM XXXVII OGÓLNOPOLSKIEJ  
PIELGRZYMKI STOWARZYSZENIA 

CUDOWNEGO MEDALIKA 
 

JASNA GÓRA  
28-29 LIPCA 2017 

 
HAS O: „S U MY BOGU  

I BLI NIEMU 
ZA PRZYK ADEM MARYI” 

 
ORGANIZATORZY 

 Dyrektor Krajowy AMM – ks. Jerzy Basaj CM 
 Moderator Krajowa AMM – Ma gorzata Daszczyszak 
 

DIECEZJA RADOMSKA 
 Duchowy Opiekun Diecezjalny AMM: ks. kan. Stanis aw 
Bujnowski (Pionki). Moderator Diecezjalna AMM: mgr Zofia 
Miernik (W chock). Apostolat Maryjny (Radom, Pionki, Skar-
ysko-Kamienna – dwie grupy, Skar ysko Ko cielne, W -

chock, Lipowe Pole). 
 
 PI TEK – 28 LIPCA 
15:00-16:30 – Biuro pielgrzymkowe – zg aszanie pielgrzymów  
  w Sali Ojca Kordeckiego 
17:00 – Msza w. w Bazylice 
18:30 – Spotkanie pielgrzymów w Sali Kordeckiego 
19:30 – Droga Krzy owa na Jasnogórskich Wa ach 
21:00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy MB Cz stochowskiej 
21:30-23:45 – Czuwanie przed Cudownym  
  Obrazem Matki Bo ej 
24:00 – Msza w. w Kaplicy Cudownego Obrazu 
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 SOBOTA – 29 LIPCA 
7:30-9:30 – Biuro pielgrzymkowe – stoisko z publikacjami 

i medalikami, zg aszanie grup pielgrzymkowych i kan-
dydatów do uroczystego przyj cia w Sali Kordeckiego 

8:55 – Na szczycie (komunikat o spotkaniu kandydatów do 
uroczystego lubowania, które odb dzie si  o godz. 
10:00 na platformie przy o tarzu polowym na Szczycie) 

9:00 – Wspólny Ró aniec (rozwa ania przez mikrofon na 
szczycie) 

9:45 – Hymn Apostolatu Maryjnego, S owo Dyrektora Krajo-
wego – ks. Jerzego Basaja CM 

10:00 – Nowenna w intencjach zg oszonych grup pielgrzym-
kowych 

10:20 – Konferencja 
10:45 – piew po konferencji  
11:30 – Eucharystia z uroczystym przyj ciem nowych cz on-

ków (po homilii): przewodniczy Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej – JE Ks. Biskup dr Henryk Tomasik z Rado-
mia. Podczas Eucharystii piewa chór „Barka” z W -
chocka pod dyr. mgr Anny Sitkowskiej 

ok. godz. 13:30 – po egnanie pielgrzymów: piew „O Maryjo 
egnam Ci …” 

PO KOMUNIKATACH OPUSZCZAMY SZCZYT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystko z Niepokalan !!! 
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ZAPROSZENIE 
 
 Serdecznie zapraszamy w jubileu-
szowym roku charyzmatu wincenty -
skiego wszystkich nale cych do Ro-
dziny Wincenty skiej by pielgrzymo-
wa  w  rodzinne  strony  b .  s.  Marty  
Wieckiej – beatyfikowanej piel gniar-
ki pochodz cej z Pomorza. Na stronie 
internetowej 

www.martawiecka-nowywiec.pl 
mo na znale  ofert  dla grup zorga-
nizowanych: kilkugodzinne zwiedza-
nie miejsc po wi conych b . s. Marcie 
Wieckiej, w uzgodnionym wcze niej 
terminie. 
 
Zaprasza serdecznie Ks. Kamil Sobiech 

 
 

 
PRZYPOMNIENIE 

 
 Skarbnik Rady Krajowej, zwraca si  z pro b  do wszystkich 
odbiorców „Biuletynu AMM”, o systematyczne regulowanie 
nale no ci za otrzymywane egzemplarze. Wp at nale y doko-
nywa  na konto odbiorcy: Dyrektor Krajowy AMM. Numer 
konta bankowego: 49 2030 0045 1130 0000 0547 2030 
 W rubryce: tytu em, nale y wpisa  kto i  za ile egzempla-
rzy dokonuje wp aty. Na powy sze konto mo na tak e prze-
kazywa  dobrowolne sk adki i ofiary na cele statutowe AMM. 
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Z KRONIKI A OBNEJ 
 

†  
Dnia 8 pa dziernika 2016 r. odesz a do domu Ojca  

nasza Aposto ka   P. LUCYNA ANDRYSIAK 
 
    Prze y a 62 lata, z których 21 lat ofiarowa a Niepokalanej w s u bie 
Apostolatu Maryjnego Parafii Trójcy wi tej w migrodzie. W latach 
2001-2011 pe ni a funkcj  przewodnicz cej. p. Lucyna, by a wspania-

 osob , pe n  rado ci, zawsze maj c  czas dla innych, s u y a rad  
i pomoc , organizowa a Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych, 
w które wk ada a ca e swoje serce eby wszystko by o dobrze. B dzie 
nam  bardzo  brakowa  Jej  pogody  ducha  i  dowcipu.  Pozostanie  na  
zawsze w naszych sercach. Msza w. pogrzebowa zosta a odprawio-
na 11.10.2016 r. W imieniu parafialnej wspólnoty AMM, pragn  po-
dzi kowa  Moderatorowi Diecezjalnemu Wies awowi G siorowskie-
mu i  pani  El biecie  Jó wiak,  za  udzia  w uroczysto ciach Pogrzebo-
wych i wspóln  modlitw  w intencji zmar ej. 

 
przew. AMM Par. wi tej Trójcy w migrodzie, ap. Jolanta aczek 

 
 
 
† 

Dnia 2 lutego 2017 r. zmar a  P. BO ENA UCZAK 
 

aposto ka z parafii Zes ania Ducha wi tego w odzi. Pani Bo en-
ka by a aposto k  od pocz tku istnienia Apostolatu Maryjnego 
w parafii,  tj.  przez 20 lat.  Mimo du ej niepe nosprawno ci rucho-
wej codziennie przychodzi a do ko cio a na Msze w. i nabo e -
stwa.  Nigdy  nie  opuszcza a  spotka  formacyjnych.  By a  wzorem  
skromno ci i gorliwo ci w modlitwie. Ostatnio wspiera a wspólno-
t , ju  tylko sam  modlitw . By a bardzo chora, ale do ko ca ycia 
by a pogodna. Panie Bo e daj Jej cieszy  si  szcz ciem w niebie – 
razem z Niepokalan , któr  tak pokocha a. 

przew. AMM Dorota Nowicka 
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† 
Z alem pragniemy poinformowa  o tym,  

e w dniu 22 lutego 2017 r. wieczorem, w wieku 88 lat  
odszed  do Pana   P. IRENEUSZ KO OSZEK  

 
który ju  od m odo ci by  zwi zany z nasz  parafi , chocia  miesz-
ka  na terenie innej, to jednak bardzo uczynnie stara  si  wielbi  Bo-
ga.  Poprzez  swoje  ycie  cechowa  si  skromno ci ,  pobo no ci  
i yczliwo ci  wobec wszystkich ludzi. Pod a  ró nymi cie kami za 
Niepokalan , a  dotar  do Apostolatu, który to wiernie i czynnie 
wspiera  swoimi modlitwami niemal do ko ca swojego ycia. Ofiar-
nie  s u y  poprzez  noszenie  Krzy a  w.  b d  sztandaru,  podczas  
wszystkich procesji,  które  odbywa y si  w Parafii,  czy  te  Nowenny 
do Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy w ka d  rod  adoruj c proce-
syjnie Matk  Bo . Si y czerpa  z Eucharystii i sakramentów w., co-
dziennej  modlitwy ró a cowej  i  nie  tylko.  Nigdy nie  pozostawa  na 
uboczu ycia spo eczno-parafialnego. Jeste my wdzi czni „Panu Bo-
gu  i  Niepokalanej”  za  ycie  p.  Ireneusza,  za  wszelk  pos ug  
i wiadectwo ywej wiary naszego Aposto a. 

przew. AMM Helena Jankowska 
 

 
 
†  

W dniu 15 marca 2017 r. w wieku 87 lat odesz a  
do Pana Boga nasza aposto ka   p. MARIA SPRUSI SKA 

 
    Pani  Maria  nale a a  20  lat  do  Apostolatu  Maryjnego  w  odzi  
przy parafii Zes ania Ducha wi tego. By a osob  skromn  yczli-
w  wobec ludzi i by a wierna Niepokalanej nie opu ci a adnego 
spotkania formacyjnego. Nale a a do ywego Ró a ca i Mi osier-
dzia Bo ego. Bardzo du o pomaga a w ko ciele od 40 lat czynnie 
si  udzielaj c, nikomu nie odmówi a pomocy. Bardzo nam jej bra-
kuje. Wierzymy, e p. pani Marysia b dzie wstawia  si  za nami 
u Niepokalanej. 
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†  
W sobot  11 marca 2017 r. w godzinie Mi osierdzia Bo ego  

odesz a od nas do Pana w wieku 76 lat nasza Aposto ka 
p. MIROS AWA KRÓLAK 

 
    ycie  naszej  aposto ki  by o wpisane w Krzy  i  cierpienie,  gdy  
poruszanie si  sprawia o ogromny ci ar, ale mimo to zawsze sta-
ra a  si  by  blisko  Boga  i  Niepokalanej  w  taki  sposób  na  ile  po-
zwala a choroba,  cz c  si  z  nami  duchowo podczas comiesi cz-
nych Mszy w. i naszych spotka  formacyjnych. Bardzo lubi a czy-
ta . Zawsze, kiedy tylko przynosi am jej nasz Biuletyn, pras  kato-
lick , ksi ki wita a mnie, s siadów i znajomych w swoim oknie 
serdecznie z u miechem i niek aman  yczliwo ci . Dzieli a si  
z nami swoim yciem i problemami oraz wiadectwem wiary. Trwa-
j c na modlitwie ró a cowej i nie tylko, modli a si  za swoj  rodzi-
n ,  kap anów,  Ojczyzn  i  nasz  wspólnot  AMM. Towarzyszem jej  
ycia  by o  Radio  Maryja  i  telewizja  Trwam,  którego  s ucha a  nie-

mal e zawsze i czerpa a z niego wszystkie aktualno ci Ko cio a 
i Pa stwa. Odesz a cicho w gronie swojej rodziny. 

przew. AMM Pabianice Helena Jankowska 
 

 
 
†  

Wspólnota AMM z parafii NP NMP w Skar ysku-Kamiennej  
po egna a 24 kwietnia 2017 r. zmar  w wieku 80 lat  

aposto  maryjn    P. KRYSTYN  S AWI SK  
 
    Nale a a ona do Apostolatu Maryjnego przez 26 lat. Uczestniczy a 
aktywnie w spotkaniach modlitewnych, pielgrzymkach, w yciu para-
fii. Cechowa a ja niezwyk a skromno , cicho  serca, yczliwo  
wobec ludzi, ofiarno  dzia a , wsparcie modlitewne i finansowe 
dla zada  apostolskich. Liczy y si  dla niej czyny, a nie s owa. Nie 
oczekiwa a zaszczytów, a trudy ycia ofiarowywa a Bogu przez 
Niepokalan .  

przew. AMM Maria Stacho  
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†   
W dniu 22 marca 2017 r. w wieku 91 lat odesz a do Pana 

p. APOSTO KA HELENA ROBACZY SKA 
 
która od samego pocz tku zaistnienia Wspólnoty Apostolatu tj. od 
1991 roku pracowa a razem z przewodnicz c  w parafii pw. Zmar-
twychwstania Pa skiego w Bydgoszczy. By a wspó organizatork  
Apostolatu Maryjnego. 
    p. Czcicielka Matki Bo ej, tak cz sto powtarza a zwrotki do 
Matki  Naj wi tszej  w  Zdrowa  Maryjo  módl  si  za  nami  teraz   
i  w  godzin  mierci,  przy  tym  zaanga owana  w  dzie o  szerzenia  
kultu  Matki  Bo ej  poprzez  Cudowny  Medalik  w  szczególno ci  –  
nie mog a nie dozna  opieki Maryi nad sob  w rozstrzygaj cej 
o wieczno ci chwili przej cia z doczesno ci, z ycia ziemskiego do 
ycia w wieczno ci. 

    p.  Siostra  Helena by a o ywiona ide  pos ugiwania  drugiemu 
cz owiekowi. Id c z Niepokalan  Matk  patrzy a na wiat Jej 
oczyma, z pomoc  spieszy a ka demu, który znajdowa  si  w po-
trzebie jakiejkolwiek. Po wi ca a si  bli niemu, który znajdowa  
si  w  potrzebie,  u yczy a  nawet  swojego  mieszkania  dla  osoby,  
która  znajdowa a  si  w  dramatycznej  sytuacji.  Znamy  J  jako  t ,  
która  docenia a  wspania y  DAR  MATKI  BO EJ,  dany  ludziom  do  
wykorzystania dla dobra ich ducha i cia a – Cudowny Medalik. Po-
s ugiwa a si  tym Cudownym Znakiem w swoim najbli szym oto-
czeniu:  w  rodzinie,  w ród  s siadów,  przyjació ,  znajomych,  gdzie  
tylko nadarza a si  okazja dobra wzgl dem bli niego. 
    Kiedy  egnali my  24  marca  2017  r.  nasz  Siostr  Helen ,  
u wiadamiali my  sobie,  e  id  za  ni  te  wspania e  czyny,  które  
sprawiaj , e Bóg uczyni  J  na pewno szcz liw . 

mod. diec. Jadwiga Wilk 
 

 
 
 
 

Wieczny odpoczynek racz Im da , Panie, 
a wiat o  wiekuista niechaj Im wieci.  

Niech odpoczywaj  w pokoju wiecznym. Amen. 
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CENNIK NA 2017 ROK 
 
UWAGA! ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI I WSZYSTKIE PUBLIKACJE  
PROSIMY ZG ASZA  Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM  
DO CENTRUM AMM W WARSZAWIE: 
 ks. Jerzy Basaj CM – e-mail:  vivaldi7@onet.eu 
  – tel. kom.  601 472 764 
 p. Janina – tel.  22 797 48 79 
 
Dar z Nieba. ycie w. Katarzyny Labouré. Historia objawie   
 Cudownego Medalika (nowo  w formie komiksu) – 5,00 z  
Wybór wiadectw nadzwyczajnych ask otrzymanych  
 przez po rednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika – 15 z  
wiadectwa Nadzwyczajnych ask Otrzymanych  

 przez Po rednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika – 20 z  
Podr cznik AMM (trzy tomy A,B,C)  – 40 z  w oprawie mi kkiej 

– 50 z  w oprawie twardej 
Przewodnik AMM – 5 z   
Statut AMM – 2 z  
Kwartalnik – „Biuletyn” AMM – 3,5 z   
Promienie Po redniczki ask: roczniki archiwalne 2000  – 1 z   
O apostolstwie wieckich  – 5 z   
Tajemnica Maryi (rozwa ania)  – 7 z   
Refleksje na miesi c maj  – 5 z   
Nowe Rozwa ania Na Miesi c Maj – 8 z   
Modlitewnik „Stawajcie si  coraz doskonalszymi” – 12 z   
Ró aniec biblijny i wynagradzaj cy – 5 z   
Jak Ci, Maryjo, dzi kowa ? – modlitewnik – 5 z  
Nowenna  – 2 z   
 
   CENY MEDALIKÓW 
Medaliki aluminiowe ma e  – 20 groszy 
Medaliki srebrne  – 7 z  
Medaliki niebieskie zatapiane („ ezka”), 2 rodzaje  –1 z  i 1,5 z  
Du y medal metalowy – 8 z  
Medalik aluminiowy du y (wysoko  3,5cm) – 1 z  
Medalik aluminiowy (Brelok) – 2,5 z  
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   FOLDERY  
ABC Cudownego Medalika  – 30 groszy 
No cie Cudowny Medalik (dla ksi y)  – 80 groszy 
Stowarzyszenie Cudownego Medalika  – 40 groszy 
Pami tka przyj cia Cudownego Medalika – 15 groszy 
Modlitwa dzieci za dzieci – 15 groszy 
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Wszystko z Niepokalan ! 



Wizyta AMM z Piotrkowa 
Kujawskiego w Gietrzwałdzie

Regionalny Dzień
 Skupienia AMM

Niedziela Maryjna 
w Pogórzu

Spotkanie w Płońsku

Łódź – Rekolekcje w Domu Pomocy Społecznej

20-lecie AMM w Łodzi

ZAPROSZENIE
UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 400-LECIA DUCHOWOŚCI 

WINCENTYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY

Zapraszamy serdecznie na Uroczystości Jubileuszowe, które odbędą się 
w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy z udziałem przewod-
niczącego Rodziny Wincentyńskiej ks. Tomaža Mavriča CM
23 września 2017 r., godz. 19.30 – Koncert Jubileuszowy
24 września 2017 r., godz. 13.00 – Msza Święta Jubileuszowa

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
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MATERIA�Y NADES�ANE PO ODDANIU BIULETYNU 

DO DRUKU ZAMIESZCZANE B�D� W NAST�PNYM NUMERZE. 
O KOLEJNO�CI UKAZANIA SI� MATERIA�ÓW  

DECYDUJE REDAKTOR NACZELNY.  

LISTY DO REDAKCJI 
prosimy nadsy�a� na adres: 

Ewa Zajdel, ul. Topolowa 2, 05-090 Raszyn 
tel. 22 720-19-18; 501-893-488; ewa.zajdel@wp.pl 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, przeredagowywania  
oraz zmiany tytu�ów otrzymanych materia�ów.  

Autorów prosimy o podanie telefonów kontaktowych. 
 
 
 

„Biuletyn” redaguje mi�dzydiecezjalny 
zespó� Apostolatu Maryjnego 

pod kierunkiem moderatora krajowego. 
Redaktor naczelny – Dyrektor Krajowy AMM  

Ks. Tadeusz Lubelski CM 
oraz Zast�pca Dyrektora Krajowego  

Ks. Jacek Wachowiak  
 

www.apostolat.pl 
www.szarytki.pl       www.misjonarze.pl 

www.waldemarrakocy.pl 
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MATERIAŁY NADESŁANE PO ODDANIU BIULETYNU
DO DRUKU ZAMIESZCZANE BĘDĄ W NASTĘPNYM NUMERZE.

O KOLEJNOŚCI UKAZANIA SIĘ MATERIAŁÓW 
DECYDUJE ZESPÓŁ REDAKCYJNY.
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MATERIAŁY NADESŁANE PO ODDANIU BIULETYNU 
DO DRUKU ZAMIESZCZANE BĘDĄ W NASTĘPNYM NUMERZE. 

O KOLEJNOŚCI UKAZANIA SIĘ MATERIAŁÓW  
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„Biuletyn” redaguje międzydiecezjalny 
zespół Apostolatu Maryjnego 

pod kierunkiem moderatora krajowego. 
Redaktor naczelny – Dyrektor Krakowy AMM 

Ks. Jacek Wachowiak CM 
 

www.apostolat.pl         www.radna14.pl 
www.szarytki.pl       www.misjonarze.pl 

www.waldemarrakocy.pl 

Małgorzata Daszczyszak, ul. Długa 48 A, 66-008 Świdnica
tel. 68 327-30-67; 693-337-640; daszma@gmail.com 
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