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SŁOWO DYREKTORA 
KRAJOWEGO 

 
 

Czciciele Niepokalanej  
objawiającej Cudowny Medalik 
 
 Matko, która nas znasz, 
 z dziećmi Twymi bądź. 
 Na drogach nam nadzieją świeć. 
 Z Synem Twym z nami idź. 
 
 Powyższe słowa przypominają, że od początku tego nowego 
czasu jakim jest Nowy rok towarzyszy nam Maryja – nasza 
Mama. Patrząc na Jej ziemskie życie, możemy zauważyć, że 
realizowało się bardzo zwyczajnie, w codzienności domowych 
obowiązków, bez efektownych manifestacji i cudów. 
 Jej droga życia jest drogą codzienności – trudów podróży 
tuż przed porodem, narodzin w niesprzyjającym miejscu, za-
grożenia życia, ucieczki wraz z dzieckiem z kraju w obce Jej du-
chowo i kulturowo miejsce. 
 Zrozumienie życia Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie po-
zwala nam pełniej zrozumieć bogactwo i piękno życia człowie-

ka świeckiego. Nazaret ukazuje, jak ważne jest każde działanie 
i każda praca świeckich, bo stają się one drogą do zjednoczenia 
z Ojcem w Duchu Świętym. Trzeba nam poznawać Maryję w Jej 
ziemskim życiu, jak również w posłudze z nieba, jaką realizuje 
każdego dnia od 2000 lat. 

 Papież Franciszek odwiedzając Jasną Górę mówił: „Przed 

obrazem Matki Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki, która 
jest przede wszystkim Matką narodu polskiego, tego szla-
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chetnego narodu, który wiele wycierpiał a który dzięki mocy 
wiary i Jej macierzyńskiej ręki zawsze podnosił się na nowo. 
Tam, pod tym spojrzeniem, można zrozumieć duchowy sens 
pielgrzymowania tego narodu, którego dzieje są nierozerwal-
nie związane z Krzyżem Chrystusa. Tutaj dotyka się namacal-
nie wiary świętego wiernego ludu Boga, który strzeże nadziei 
poprzez próby; i strzeże także owej mądrości, która jest rów-
nowagą między tradycją a innowacją, między przeszłością 
a przyszłością. A Polska przypomina dziś całej Europie, że nie 
może być mowy o przyszłości kontynentu bez jego wartości 
założycielskich, których z kolei centrum stanowi chrześcijań-
ska wizja człowieka”. 
 Przytoczone słowa są przypomnieniem, wołaniem, apelem, 
zapraszaniem abyśmy odpowiedzieli na miłość Maryi. Naszą 
odpowiedzią winna byś postawa oddania się w Jej opiekę. Jako 
Jej apostołowie uczyniliśmy to poprzez Uroczyste Przyrzecze-

nie, które kończą słowa: „Przyjmij Najświętsza Maryjo Panno, 
Niepokalana, moje oświadczenie, które składam w Twoje rę-
ce, włączając się tym samym do wielkiej Rodziny Twoich 
Apostołów walczących o zwycięstwo dobra”. 
 Jako apostołowie Maryi, powinniśmy uczyć się bycia „ma-

ryjnymi” na co dzień. Czyli, winniśmy naśladować te działania, 
które Ją kształtowały: 
– całkowite zawierzenie, zaufanie Bogu, 

– słuchanie i rozważanie słowa Bożego w różnej formie nam 
przekazywanego przez Pismo Święte, natchnienia we-
wnętrzne aż po słowo Boga zawarte w wydarzeniach, 

– rozeznawanie działania Boga, jak mogę z Nim współpraco-
wać?, 

– napełnianie się Duchem Świętym, bycie otwartym na Niego 
i Jego działanie, w wymiarze duchowym, społecznym i fi-
zycznym, 
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– prostota, skromność, ubóstwo, a zarazem konkretność, ucz-
ciwość, pracowitość, życzliwość, 

– apostolstwo dnia codziennego w Nazarecie oraz apostol-
stwo szersze, czego przykładem jest posługa Elżbiecie. 

 
 Pomocą w realizacji tych działań, niech będą słowa hasła 

roku formacyjnego 2017: „SŁUŻMY BOGU I BLIŹNIEMU ZA 

PRZYKŁADEM MARYI”. 
 To hasło będziemy rozważać w kolejnych biuletynach w na-

stępujących tematach: 
 1. „Wiara bez uczynków martwa jest” (Jk 2, 26). 
 2. „Kochajmy Boga, w trudzie naszych rąk i w pocie czoła 
naszego” – św. Wincenty a Paulo. 
 3. „Prawdziwa miłość otwiera ramiona a zamyka oczy” –  
św. Wincenty a Paulo. 
 4. „Przedstawiajmy nasze uczynki przez ręce Maryi. Ona 
nasyci je wonią Matczynej miłości”. 
 Niech to, co daje Nam Boża Opatrzność, pozwoli uczyć się 

w naszej codzienności życia od Maryi. „Prośmy o łaskę, aby-

śmy sobie przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie 
potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, 
bez szukania pierwszeństwa i dzielenia. Niech Ona, Przyczyna 
naszej radości, która wnosi pokój pośród obfitości grzechu 
i zawirowań historii, wyprasza nam obfitość Ducha Świętego, 
abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi” (Papież Franciszek, 
Jasna Góra 28.07.2016). 
 Niech do bycia apostołami dobrymi i wiernymi mobilizuje 

nas ROK JUBILEUSZOWY – 400 LAT CHARYZMATU WINCENTYŃSKIEGO. 
Z tej okazji Przełożony Generalny Ks. Tomaž Mavrič CM napisał 

list, z którego przywołuję poniższe słowa: „Gdy wsłuchujemy 
się w krzyk ubogich z zewnątrz, nie powinniśmy zapomnieć 
spojrzeć wewnątrz: krzyk ubogich w nas, ubóstwo wewnątrz 
nas, które woła o pomoc, o wolność, o zbawienie. U św. Win-
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centego było to zaakceptowanie i uznanie własnej nędzy, 
które doprowadziło go do oczyszczenia własnego serca, 
serca, które zaczęło mocno bić dla ludzi znajdujących się na 
marginesie społeczeństwa! Podejście Wincentego do osoby, 
nie było podejściem od strony teologii „z góry”, ale raczej 
podejściem do osoby od strony własnego ubóstwa, podej-
ściem od strony teologii „z dołu”. Przyjąć obcego w nas, 
uznać, że istnieje w każdym z nas, objąć obcego, przyjąć 
go, a następnie przekazać to wszystko Jezusowi, aby ule-
czył nasze rany, oddać Mu się całkowicie i w pełni zaufać 
w Jego Opatrzność: to była droga Wincentego. Niech to bę-
dzie droga każdego z nas!”. 
 
 Wdzięczny już teraz, za dary łaski, jakimi Pan zachce nas 
ubogacić, towarzyszę Wam w dalszym apostołowaniu.  

 
 
 Jeszcze kilka spraw. Jedyną możliwością kontaktu ze mną 

jest – tel. kom.: 601 472 764 oraz mój e-mail: vivaldi7@onet.eu 
 
 W każdą środę o godz. 17.30 w kaplicy na Radnej jest od-
prawiana nowenna. Możecie przesłać swoje prośby i podzię-
kowania na mój e-mail. Niech nie zabraknie w tym czasie Wa-
szej duchowej łączności z naszą kaplicą. 
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 Z radością pragnę poinformować, iż tegoroczne spotkanie 

Moderatorów odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2017 r. 

w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Warszawie przy 
ul. Tamka 35. 
 Pragnę serdecznie podziękować Wam Drodzy Apostołowie 
za pamięć i piękne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Bóg zapłać. 
 
 Przed nami Wielki Post, na ten szczególny czas napisałem 

krótką refleksję, która znajduje się, w tym biuletynie zachęcam 
do przeczytania. Zapewniam 
o mojej modlitwie za Was, 
serdecznie dziękując za mo-
dlitwę i wszelką życzliwość. 
 Radując się już teraz na-
dejściem dnia Zmartwych-
wstania Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, pragnę z głęboko-
ści mojego serca życzyć 
Wszystkim, niech światło 
Chrystusa Zmartwychwstałe-
go rozproszy mroki Waszego 
życia, niech Was prowadzi, 
dodaje mocy i siły do poko-

nywania życiowych słabości. 
Niech Was obdarza Radością, 
Miłością i Pokojem. Wesołego 
Alleluja!  

 
Wszystko z Niepokalaną! 

 
Ks. Jerzy Basaj CM 

Dyrektor Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika w Polsce 
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           WIELKANOCNY PACIERZ 
 
Nie umiem być srebrnym aniołem – 
ni gorejącym krzakiem – 
tyle zmartwychwstań już przeszło – 
a serce mam byle jakie. 
Tyle procesji z dzwonami – 
tyle już Alleluja – 
a moja świętość dziurawa 
na ćwiartce włoska się buja. 
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy – 
jak na koślawej fujarce – 
żeby choć papież spojrzał 
na mnie - przez białe swe palce. 
Żeby choć Matka Boska 
przez chmur zabite wciąż deski – 
uśmiech mi Swój zesłała 
jak ptaszka we mgle niebieskiej. 
I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
jak złoty kamyk z procy – 
zrozumie mnie mały Baranek 
z najcichszej Wielkiej Nocy. 
Pyszczek położy na ręku – 
sumienia wywróci podszewkę – 
serca mego ocali 
czerwoną chorągiewkę  
 
                            ks. Jan Twardowski 
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            FORMACJA 
 
 

„WIARA BEZ UCZYNKÓW MARTWA JEST” (Jk 2, 26). 
 
 Usłysz Bożej Matki głos, 
 która wzywa dzisiaj nas, 
 chce u Syna znów wyprosić 
 cud przemiany serc. 
 
  Ref. Uczyńcie, co wam mówi Syn, 
  przyobleczcie wiarę w czyn. 
  Niech się Słowo Boże stanie 
  ciałem w każdym z was. 
 
 Wiara to bardzo ważki temat pastoralny, mówiący o tym, 
że aby nasza wiara coś znaczyła, żeby odgrywała jakąś spo-
łeczną rolę, powinna być poparta świadectwem. Za człowie-
kiem wierzącym powinna iść postawa rodząca dobre czyny, 
dokonywane z miłości do Boga i człowieka. Kiedy zabraknie 
czynów, człowiek staje się teoretykiem wiary niewiele wno-
szącym do budowy królestwa Bożego. Sens wiary doskonale 

określi bł. Piotr Jerzy Frassati: „Życie bez wiary nie jest ży-
ciem, lecz wegetowaniem”. Chrześcijanin powinien wiedzieć, 
że wiara jest też łaską. Imienia Jezus nie można wypowie-
dzieć bez Bożej łaski i cały świat naszego życia duchowego 
obraca się wokół problemu łaski. Zbawienie też jest łaską – 
darem. O łaskę Bożą trzeba wciąż prosić, na tę łaskę trzeba 
się otwierać. Czym jest ta Boża łaska? Łaska daje grzeszniko-
wi odpuszczenie grzechów i w konsekwencji zbawienie. Ten 
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dar pochodzi od Boga. Nasze uczynki są bardzo potrzebne, bo 

z nich będziemy sądzeni. Pamiętamy słowa Jezusa: „...Bo by-

łem w więzieniu..., byłem chory...” (por. Mt 25, 35n). 
  Bóg z miłości do ludzi posyła swojego Syna, aby ich zba-
wił. On przede wszystkim i pomimo wszystko kocha, choć nie 
znaczy to, że nieważne są nasze reakcje na Boże zaprosze-
nia. Pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym.  Ukazu-
je nam ona styl życia, którego środkiem ciężkości nie jeste-

śmy my sami, ale inni ze swymi trudnościami, których napo-
tykamy na naszej drodze i którzy są dla nas wyzwaniem. 
 Przypomnijmy sobie. Pewien człowiek na drodze z Jerozo-
limy do Jerycha został napadnięty przez zbójców, pobity 
i porzucony. Tą samą drogą przechodzili wcześniej kapłan, 
a potem lewita, którzy widząc rannego, nie zatrzymali się 
i minęli go (w. 31-32). Następnie przechodził Samarytanin, 
czyli mieszkaniec Samarii i jako taki był pogardzany przez 
Żydów, ponieważ nie przestrzegał prawdziwej religii; a jed-
nak to właśnie on na widok tego nieszczęsnego biedaka 

„wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu ra-

ny [...], zawiózł do gospody i pielęgnował go” (w. 33-34); 
a nazajutrz powierzył go opiece gospodarza, zapłacił za niego 
i powiedział, że zapłaci także całą resztę (por. w. 35). Jezus na 

zakończenie stwierdza: „Idź i ty czyń podobnie” (w. 37). Jaka 

piękna lekcja! I powtarza to każdemu z nas: „Idź i ty także 
czyń podobnie”, stań się bliźnim brata i siostry, gdy widzisz, 
że przeżywają trudności. Jezus zaprasza nas, abyśmy umieli: 

 – dzielić się wiarą – przekazywać innym to co dla chrze-
ścijanina jest najdroższe – Jezusa Chrystusa – czyli do 
ewangelizacji; 

 – rozbudzić ducha apostolskiego – być odpowiedzialnym 
za przekaz wiary; 
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 – przyjąć sercem – ukazywać prawdy wiary, by trafiały do 
serca i przynaglały nas wewnętrznym zobowiązaniem 
do wspomnianej postawy ewangelizacyjnej; 

 – podejmijmy misję – czyli podjąć indywidualnie i wspól-
notowo inicjatywy, aby odnowić otrzymany dar wiary 
i przekazać własne doświadczenie wiary i miłości w dia-
logu ze swymi braćmi i siostrami wśród których żyją 
i pracują, ze świadomością, że przyjęli orędzie zbawie-

nia, aby przedstawiać je wszystkim. 
 
 Ważne jest żebyśmy pamiętali, iż nasza wiara, nie może 
się skończyć tylko na pięknych słowach czy deklaracjach. 
Wiarą trzeba żyć. Codziennie! W Ewangelii Mateusza czyta-

my, że „Mądry człowiek buduje na skale. Słyszy on naukę 

Pana, przyjmuje ją i według niej żyje” (Mt 7, 25-27). W per-
spektywie powyższych słów prośmy, aby Maryja Panna po-
magała nam kroczyć drogą wiary i miłości, miłości wielko-
dusznej wobec innych, drogą miłosiernego Samarytanina. 
Niech nam pomaga żyć głównym przykazaniem, jakie Chry-
stus nam pozostawił - Przykazaniem Miłości. Jest to droga 
prowadząca do życia wiecznego. 
 

Wszystko z Niepokalaną! 
 

Ks. Jerzy Basaj CM 
Dyrektor Stowarzyszenia 

Cudownego Medalika w Polsce 
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Z HISTORII 
O CUDOWNYM  

MEDALIKU 
 

 Redakcja „Biuletynu” postanowiła 
zamieszczać w bieżącym roku, fragmen- 
ty dokumentów tłumaczonych przez  

ks. prof. Waldemara Rakocego CM. Zapo-
znawanie się z tymi dokumentami, cy-
klicznie zamieszczanymi w kolejnych nu-

merach naszego kwartalnika, będzie najlepszym sposobem na 
odświeżenie sobie widomości o historii Cudownego Medalika.  
 
 

PRZESŁUCHANIE KANONICZNE nt. POCHODZENIA  
I DZIAŁANIA CUDOWNEGO MEDALIKA 

 
 Chodzi o wywiad przeprowadzony przez Wikariusza Gene-
ralnego diecezji paryskiej, Pierre’a Quentina, na polecenie swego 
zwierzchnika, abpa H.-L. de Quélena. Przesłuchania w liczbie  
19 miały miejsce w domu Księży Misjonarzy przy ul. de Sèvres 
i trwały od 16 lutego do 13 lipca 1836 roku. Osoby przesłuchiwane 
– to księża Aladel i Etienne, drukarz Bailly (u niego ks. Aladel dru-
kował biuletyn nt. Cudownego Medalika) oraz jubiler Vachette. 
Ze sporządzonego na koniec dokumentu przetłumaczymy naj-
ciekawsze z przesłuchań, względnie ich fragmenty. 
 
 Wprowadzenie 
 Szesnastego dnia miesiąca lutego Roku Pańskiego 1836, 
dziewiątego od zwołania synodu, ja niżej podpisany, Pierre 

Quentin, kanonik Kościoła metropolitalnego, Wikariusz Ge-
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neralny Diecezji Paryskiej, udałem się do domu zgromadze-
nia czcigodnych Księży Świętego Łazarza, znajdującego się 
przy ulicy de Sèvres 93, w celu zasięgnięcia informacji zgod-
nie z poleceniem, jakie zostało mi wydane dwunastego dnia 
tegoż miesiąca przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa w związku 
z listem skierowanym do niego jedenastego dnia tego miesią-
ca przez czcigodnych księży Aladela, asystenta zgromadzenia 
Świętego Łazarza oraz Etienne’a, ekonoma generalnego wspo- 

minanego zgromadzenia, dotyczącego pochodzenia i działania 
Medalika Najświętszej Panny, zwanego cudownym. 
 
„Przyjdzie czas [...], że będzie się sądzić, że wszystko jest 
stracone, ale ja będę z wami. Miejcie ufność! Poznacie moje 
nawiedzenie [...]”  (słowa Najświętszej Maryi Panny do s. Ka-
tarzyny, z 19 lipca 1830 r.). 
 

PRZESŁUCHANIE KANONICZNE NT. POCHODZENIA 
I DZIAŁANIA CUDOWNEGO MEDALIKA przeprowadzone przez  
ks. P. Quentina, Wikariusza Generalnego Diecezji Paryskiej 
 
  (2 / 76)  PRZESŁUCHANIE KS. J.-M. ALADELA CM 
 W przetłumaczonym poniżej tekście znajduje się kilka in-
formacji nieodpowiadających faktycznemu stanowi rzeczy. 
Były one następnie powielane i wytworzyły błędne przekona-
nia. Odpowiedzialność za to spoczywa na ks. Aladelu. Dlacze-
go i jak do tego doszło, zob. W. Rakocy, Święta Katarzyna La-
bouré i Cudowny Medalik (zwł. ss. 151-158). 
 Pytanie: Czy ma Ksiądz szczególną wiedzę i czy jest pew-
ny, że jedna z sióstr Seminarium Sióstr Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo, rue du Bac 132, uważała, iż ukazała się jej 
Najświętsza Panna i że usłyszała polecenie wybicia medalika 
przedstawiającego wizję, jakiej doświadczyła w tamtej chwili? 
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 [Ksiądz Aladel] (Odpowiedzi są przytoczone w trzeciej osobie) 

potwierdził taką wiedzę i przyznał, iż zna dokładnie fakt, 
o jaki chodzi. 
 Pytanie: W jaki sposób wszedł Ksiądz w posiadanie takiej 
wiedzy? 
 [Ksiądz Aladel] odpowiedział, że z racji bycia kierowni-
kiem duchowym (W tamtym momencie był spowiednikiem 
sióstr). Osoba, która doświadczyła zdarzenia, upoważniła go 

do mówienia o wizji, lecz pod warunkiem, że nikomu nie wy-
jawi jej tożsamości. 
 Pytanie: Może mi Ksiądz przekazać szczegóły zdarzenia – 
w takiej postaci, w jakiej przekazała je Księdzu owa siostra? 
 [Ksiądz Aladel] odpowiedział, że około września 1830 roku 
(Aladel nie zapamiętał dobrze momentu objawienia. W innych 

relacjach pisze: „Pod koniec roku…) młoda siostra, w momencie, 
kiedy objął kierownictwo duchowe, zwierzyła mu się, iż uj-
rzała obraz przedstawiający Najświętszą Pannę, jak zwykle 
przedstawia się ją jako Niepokalanie Poczętą, w pozycji sto-
jącej, ubraną w płaszcz koloru błękitnosrebrzystego (Katarzy-

na w żadnej ze swych relacji nie mówi o płaszczu, lecz że Maryja 

miała biały welon opadający aż do stóp) z wyciągniętymi oby-
dwiema rękami. Na jej dłoniach były widoczne jakby diamen-
ty, z których wychodziły wiązki promieni światła kierujących 
się ku ziemi (Aladel przemilczał wizję z globem ziemskim w dło-

niach, dlatego tekst sugeruje ziemię ujrzaną w dalszej części wizji, 
czyli pod stopami. W rzeczywistości chodzi tu o glob ziemski 

w dłoniach Maryi), lecz szczególnie na pewien punkt. Sądzi 
ona, że wówczas usłyszała głos, który jej mówił: „Promienie 
te symbolizują łaski, jakie Maryja wyprasza ludziom. Punkt 
względem którego owe promienie kierują się najmocniej – to 
Francja”. Wokół obrazu ujrzała słowa napisane złotymi lite-
rami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, któ-
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rzy się do Ciebie uciekamy” (Inwokacja znajdowała się w górnej 

części ujrzanego obrazu. Wokół postaci Maryi rozmieścił ją jubiler, 
aby była czytelna. Aladel odnosi się tu do Medalika, czyli do 
utrwalonego w świadomości wiernych przekonania, a nie do tego, 
co faktycznie miało miejsce. Przyświecał mu cel pastoralny, a nie 

historyczny). Modlitwa ta miała postać półokręgu zaczynają-
cego się na wysokości prawej ręki i biegnącego ponad głową 
Najświętszej Panny, kończącego się zaś na wysokości jej le-
wej ręki. Wtem obraz się odwrócił i siostra ujrzała jego re-

wers, tj. monogram imienia Najświętszej Panny utworzony 
przez literę M, ponad którą wznosił się krzyż. U dołu znajdo-
wały się dwa serca, Jezusa i Maryi, które rozpoznała, ponie-
waż pierwsze nosiło koronę cierniową, a drugie było przebite 
mieczem. Sądzi ona, iż usłyszała wówczas głos mówiący jej: 
„Trzeba wybić medalik według tego wzoru. Osoby, które bę-
dą go nosiły z pokorą i odmówią z pobożnością tę modlitwę, 
będą mogły liczyć na szczególną opiekę Matki Bożej”. W tym 
momencie wizja dobiegła końca.                Cdn. 

 
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy!” 
 

Opr. ks. Waldemar Rakocy CM 
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Nim zamilkną dzwony 
 
Jeszcze dzisiaj biją dzwony 
płacz żałosny płacz strwożony 
męka Pańska coraz bliżej 
oczy Syna coraz wyżej 
wypatrują Ojca. 
 Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą 
 z żalem gorzkim i rozpaczą 
 wkrótce siądą do wieczerzy 
 jeden nie zmówi pacierzy 
 tylko zdradzi. 
Jeszcze dzisiaj mówią dzwony 
jak zostanie upodlony 
Bóg w ciele człowieka 
jaka kaźń i śmierć Go czeka 
nim duchem powstanie. 
 Jutro zamilkną już dzwony 
 świat zostanie pogrążony 
 w głuchej ciszy i żałobie 
 staną warty przy grobie 
 i wnet zasną. 
Znów obudzą ich dzwony 
śpiew radosny śpiew natchniony 
odkupieniem win śmiertelnych 
zatrzaśnięciem wrót piekielnych 
powrotem do Ojca. 
 Nim zamilkną 
 coraz ciszej biją dzwony 
 coraz słabiej biją 
 ludzkie serca.  

 
                   Krzysztof Kamil Baczyński 
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 AMM – CENTRUM  
 STOWARZYSZENIA 
 CUDOWNEGO MEDALIKA 
 

400-lecie NARODZIN 
CHARYZMATU WINCENTYŃSKIEGO 

 
 Nie ma wątpliwości, iż w każdym 
miejscu, gdzie obecna jest Rodzina 
Wincentyńska, entuzjastyczne przygo-
towania są w drodze, by w 2017 roku 
uczcić 400-lecie Charyzmatu Wincen-
tyńskiego. 
 

 AMM je także czyni w wierności dla swej charakterystyki: 
wincentyńska. „Ponieważ Stowarzyszenie zrodziło się w łonie 
Rodziny świętego Wincentego à Paulo i świętej Ludwiki de 
Marillac, stąd charyzmat i posługa jest ewangelizacją ubo-
gich”. „Ponieważ zarząd Stowarzyszenia został powierzony 
Przełożonemu Generalnemu Zgromadzenia Misji i Zgroma-
dzeniu Sióstr Miłosierdzia” (Statuty Generalne 5.3). 
 Co celebrujemy?  

 Boga, który obudził ducha, charyzmat, w osobie Świętego 
Wincentego à Paulo dając mu powołanie, które doprowadzi-
ło go do życia miłosierdziem Bożym dzięki misji ewangeliza-
cyjnej i miłosierdziu wobec ubogich. 

Dziękujmy Bogu za: 
 Życie przemienione charyzmatem 

 Posługę oddaną Jezusowi Chrystusowi w ubogich 
 Postęp w budowaniu Królestwa. 



18 

 Celebracja zobowiązuje nas do: 
 Słuchania Boga 

 Spotkania Jezusa Chrystusa w Ubogich 
 Życia osobistym nawróceniem 

 Bycia nośnikiem miłosierdzia Bożego dla innych. 
 
 Ta celebracja jest pamiętnym i uroczystym wydarzeniem, 
jakie obecnie przeżywamy, wspominając przeszłość i przygoto-

wując przyszłość. To czas łaski, czas nawrócenia, czas odwagi. 

 

ABY ROZPOCZĄĆ NOWY ROK 
 

 Wiemy, że rok 2017 jest ważnym rokiem, gdyż cała Rodzi-
na Wincentyńska czcić będzie 400-lecie narodzenia Chary-
zmatu. Tego roku, każda nowość zaprowadzi nas do zaadop-
towania, do korzystania z życia, do życia inaczej. Mamy tu 
możliwość nauczenia się i powiedzenia TAK. TAK do dnia 
dzisiejszego, TAK do jutra, TAK do życia, które daje nam oka-
zję zobaczyć twarz Boga w czasie. Poprzez to wszystko, jako 
fundament, jest okazja powiedzieć TAK na piękny plan Boga. 
 Przypomnijmy sobie Maryję, kobietę, która odważnie 
mówi TAK na propozycję Boga: „Anioł powiedział do niej: Nie 
bój się, Maryjo, gdyż znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz 
i porodzisz syna; dasz mu na imię Jezus. Będzie on wielki 
i będzie nazwany Synem Najwyższego; Pan Bóg da mu tron 
jego ojca Dawida; będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki a jego panowaniu nie będzie końca... Na to Maryja od-
powiedziała: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł” (Łk 1, 30-
33. 38). Tak, tak, tak uczy nas mówić życie. Jeśli nie nauczy-
my się tego, może się wydawać, że żyjemy ale w rzeczywi-
stości jesteśmy martwi, żyjemy rutyną, przeciętnością, sta-
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gnacją. Strony księgi nowego roku zostaną poznaczone przez 
nasze tak. Zachwyćmy się tymi licznymi tak, które kontemplu-
jemy u wielu członków naszych rodzin, między przyjaciółmi, 
u ubogich. Maryja powiedziała: „Niech mi się stanie według 
twego słowa” (Łk 1, 38). Szczęśliwego roku jubileuszowego, 
wypełnionego waszym „tak” na cudowny plan Boga! 
 PROŚBA: będziemy bardzo szczęśliwi, gdy otrzymamy od 
was nowe zaangażowania, które realizujecie w jubileuszo-

wym roku 2017. Będzie to dla nas skarbem. Czekamy na was! 
 

Fragment z Międzynarodowego „Biuletynu” AMM 
Tekst przetłumaczony przez s. Katarzynę Skupień SM 

 
 

LIST DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW  
RODZINY WINCENTYŃSKIEJ  

 
Rzym, 25 stycznia 2017 r. 

 

Rok Jubileuszowy –  400. Rocznica  
Charyzmatu Wincentyńskiego 

 
 Drodzy Członkowie Rodziny Wincentyńskiej, niech łaska 
i pokój Jezusa zawsze będą z nami! Moje serce jest przepeł-
nione wdzięcznością i radością za ten „dar Nieba”, który po-

zwala całej Rodzinie Wincentyńskiej, przez cały rok 2017, ob-
chodzić 400. rocznicę charyzmatu wincentyńskiego. W ciągu 
400 ostatnich lat, charyzmat ten pozostawił w świecie bardzo 
głębokie ślady bezwarunkowej miłości Jezusa i czyni to również 
dzisiaj! W czasie tego roku Rodzina Wincentyńska wyznaczy 
różne daty na rozpoczęcie świętowania. Niektórzy już zaczęli, 
inni zaczną później. Ale jest jedna data będąca u źródeł tych 
obchodów, u początku „drogi św. Wincentego a Paulo”, u 
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początku charyzmatu wincentyńskiego, a jest nią 25 stycznia 
1617 r. To w małej miejscowości Folleville we Francji w 1617 r., 
Wincenty został poruszony ogromnym ubóstwem duchowym 
mieszkańców wsi. Kilka miesięcy później, był świadkiem 
ogromnego ubóstwa materialnego w miasteczku Châtillon, 
gdzie powstały Panie Miłosierdzia, znane dzisiaj pod nazwą 
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC), któ-
re tak pięknie świadczy w świecie o charyzmacie wincentyń-

skim. Wincenty zaczął od zachęcania innych do przemiany we-
wnętrznej i wychodzenia z pomocą do ludzi żyjących wokół 
nich, a będących w potrzebie materialnej. Równocześnie sam 
doświadczył nawrócenia osobistego. Całkowicie się poświęcił 
ubogim duchowo i materialnie oraz pobudził do współpracy 
tak wiele osób, które poszły jego śladami, aby przez te 400 mi-
nionych lat urzeczywistniać Ewangelię „tu i teraz” w życiu mi-
lionów ludzi. Ta misja nie zakończy się, dopóki Miłosierdzie nie 
będzie zglobalizowane, dopóki nie obejmie wszystkich krań-
ców świata i nie dotknie serca każdej osoby! 
 Temat, który będzie nam towarzyszył w ciągu tych 12 mie- 

sięcy, brzmi: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie...”.  
 W ramach obchodów 400. rocznicy charyzmatu wincen-
tyńskiego podjęto już wiele niesamowitych inicjatyw w Ro-
dzinie Wincentyńskiej, we wszystkich zakątkach świata: na 
płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej, a jeszcze 

inne są przewidziane. Wszystkie mają na uwadze słowa Je-
zusa z Ewangelii wg św. Mateusza 25, 31-46, tak drogie Win-
centianom i tym, których pociągnął charyzmat Wincentego 
a Paulo: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie...”. Uważni 
na wołania Ubogich, które przychodzą z zewnątrz, nie powin-
niśmy zapominać o kierowaniu naszego spojrzenia w stronę 
wnętrza, gdzie woła Ubogi w nas, w stronę ubóstwa w nas, 

wołającego o pomoc, proszącego o wolność i odkupienie. To 
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właśnie rozpoznanie i przyznanie się Wincentego do własne-
go ubóstwa doprowadziło go do oczyszczenia serca, tego 
serca, które tak mocno biło dla ludzi z marginesu społeczne-
go! Podejście Wincentego do człowieka nie było podejściem 
teologii „odgórnej”, ale raczej podejściem wychodzącym od 
własnego ubóstwa, podejściem teologii „oddolnej”. Przyjąć 
przybysza, który jest w nas, w każdym z nas, objąć tego 
przybysza, zaakceptować go, a później oddać wszystko Jezu-

sowi, aby uzdrowił nasze rany, zupełnie Mu się oddając i cał-
kowicie powierzając się Jego Opatrzności: to była droga Win-
centego. Niech będzie to również droga każdego z nas! Trwa-
łe owoce tych 400 lat są widoczne w tysiącach tysięcy człon-
ków licznych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej, którzy nas po-
przedzili i żyli na sposób Wincentego, według charyzmatu 
wincentyńskiego, najlepiej jak umieli. Teraz nasza kolej.   Po-
za licznymi inicjatywami, które będziemy realizować przez 
cały rok 2017, by obchodzić 400. rocznicę charyzmatu win-
centyńskiego, chciałbym każdemu członkowi Rodziny Wincen-
tyńskiej, każdemu z nas rzucić wyzwanie innej inicjatywy, cho-
ciaż nie nowej, i do niej zachęcić. W specjalny sposób, podczas 
tego Roku Jubileuszowego, wielu podejmie jej realizację na 
różnych płaszczyznach, w różnych częściach świata. Z jednej 
strony inicjatywa ta jest dawna, bardzo dawna, a z drugiej, jest 
zawsze nowa, wciąż nowa jak Ewangelia! Myślę tutaj o nowych 

powołaniach do życia konsekrowanego w różnych Zgromadze-
niach wewnątrz Rodziny Wincentyńskiej i o nowych członkach 
do ich gałęzi świeckich. To oczywiste, że inicjatywa zawsze po-
chodzi od Jezusa. Powinniśmy jednak współdziałać i pomagać, 
w sposób możliwie najpełniejszy, tym, których Jezus powołuje 
do życia konsekrowanego lub do zaangażowania się jako 
członkowie świeckiej gałęzi Rodziny Wincentyńskiej, aby to 

wezwanie stało się rzeczywistością. 
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 Inicjatywa jest następująca: każdy z nas – wspólnie, w gru-
pie lub indywidualnie – wyznaczy sobie w czasie Roku Jubileu-
szowego ten konkretny cel: modlić się, być uważnym, szukać, 
zachęcać i zapraszać nowych kandydatów do podjęcia życia 
konsekrowanego w jednym ze Zgromadzeń Rodziny Wincen-
tyńskiej lub do dołączenia do jednej z jej gałęzi świeckich. Czy 
to jest nierealne? Czy to jest jakaś ułuda? Z Jezusem wszystko 
jest możliwe! Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie, podczas 
Roku Jubileuszowego, pojawią się nowe, liczne powołania 
i nowi wolontariusze. Inni będą mogli dołączyć do nas w przy-
szłych latach, jako owoc 400. rocznicy. Nic nie jest niemożliwe 
dla Jezusa i jesteśmy zaproszeni, by uczynić wszystko, co moż-
liwe, aby z Nim współpracować. Opatrzność Boża zrobi resztę. 
Inicjatywa i nasze wyzwanie są jasne. Każdy członek Zgroma-
dzenia wewnątrz Rodziny Wincentyńskiej wyznaczy sobie sa-
memu ten oto cel: ofiaruję się Jezusowi jako narzędzie, by 
przyprowadzić nowego kandydata/kandydatkę do Zgromadze-
nia, do którego należę. Członkowie świeckich gałęzi Rodziny 
Wincentyńskiej uczynią to samo, by pozyskać nowego wolonta-
riusza dla swojej gałęzi w czasie tego Roku Jubileuszowego. Nic 
więcej, ale też nic mniej! Idźmy naprzód w tym roku łaski, ze 
słowami św. Wincentego a Paulo: „Życzę Ci, abyś miała nowe 
serce i nową miłość dla Tego, który kocha nas nieustannie 
i czule, jakby dopiero zaczynał nas kochać. Boże upodobania są 
bowiem zawsze nowe i bardzo zróżnicowane mimo, że On nie 
zmienia się nigdy” (List 288, Coste I, 417-418). Niech podczas 
tego Roku Jubileuszowego towarzyszy nam wstawiennictwo 
Matki Bożej od Cudownego Medalika, św. Wincentego a Paulo 
oraz wszystkich innych błogosławionych i świętych Rodziny 
Wincentyńskiej!  

Wasz brat w św. Wincentym 
Tomaž Mavrič CM, Przełożony Generalny 
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MODLITEWNY CZYN APOSTOLSKI  
NA 100-LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH 

 
 W bieżącym roku, przypada 100 rocznica Objawień Matki 
Bożej w Fatimie. Tam ukazując się trójce dzieci, Matka Boża 
prosiła: „Odmawiajcie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świa-
ta”. Modlitwa różańcowa, jest bardzo bliska sercom apostołów 
maryjnych. Dlatego pragniemy zaproponować, by cała nasza 

Wspólnota, (członkowie, sympatycy i wolontariusze) podjęła 
się w tym jubileuszowym roku, modlitewnego czynu apostol-
skiego i każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października, 
w dowolnie wybranym czasie, indywidualnie lub wspólnotowo 
– odmówiła cząstkę różańca i Akt zawierzenia świata Matce 
Bożej Fatimskiej, którego tekst zamieszczamy poniżej. 
 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 
 Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, do-
konywany przez nas dzisiaj z ufnością, przed Twoim tak nam 
drogim wizerunkiem. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cen-
ny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka 
w naszych sercach.  
 Chroń nasze życie w Twoich ramionach: błogosław nam 
i umacniaj każde pragnienie dobra; ożywiaj i wzmacniaj wia-
rę; wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; rozbudzaj i ożywiaj miłosier-
dzie: prowadź nas wszystkich na drodze świętości. 
 Naucz nas Twojej miłości i szczególnego upodobania dla 
maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, dla 
grzeszników i ludzi zagubionych serc: otocz wszystkich Twoją 
opieką i wszystkich oddaj Twemu umiłowanemu Synowi, 
a Panu naszemu Jezusowi. 
 
Rzym, 13 października 2013 r.  Papież Franciszek  
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KALENDARIUM 2017 

 
STYCZEŃ – parafialne spotkania formacyjne i opłatkowe 
LUTY –  parafialne spotkania formacyjne i wizyty u chorych 

członków  
MARZEC – parafialne spotkania formacyjne i udział w Parafial-

nych Rekolekcjach Wielkopostnych 
10-12 marca – Wielkopostne Rekolekcje Rodziny Wincentyńskiej  

w Wambierzycach 
KWIECIEŃ  
13-15 kwietnia – Triduum Wielkiej Nocy  

  – parafialne spotkania formacyjne 
MAJ  
1-31 maja – Ogólnopolska Nieustająca Modlitwa Różańcowa w in-

tencji Ojczyzny i pokoju na świecie wg. stałych termi-
nów wyznaczonych dla poszczególnych diecezji,  

  – czynny udział w nabożeństwach majowych 
13 maja  – 100. rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie, modli-

twa o pokój na świecie 
  – parafialne spotkania formacyjne 
CZERWIEC  
  – przygotowania do Ogólnopolskiej Pielgrzymki AMM 
9-11 czerwca – Kongres Wincentyński w Gnieźnie 
13 czerwca – modlitwa o pokój na świecie 
  – parafialne spotkania formacyjne 
LIPIEC  
13 lipca  – modlitwa o pokój na świecie 
28-29 lipca – XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Maryj-

nego na Jasną Górę 
  – parafialne spotkania formacyjne 
SIERPIEŃ 
13 sierpnia – modlitwa o pokój na świecie  
  – parafialne spotkania formacyjne 
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24-27 sierpnia – Formacyjne Dni Skupienia Moderatorów Diece-
zjalnych w Warszawie w Domu Sióstr Miłosierdzia 

WRZESIEŃ 
13 września – modlitwa o pokój na świecie 
23 września – Koncert Jubileuszowy w Bydgoszczy 
24 września – Uroczysta Msza św. Jubileuszowa w Bydgoszczy 
  – parafialne spotkania formacyjne 
PAŹDZIERNIK 
1-31 października – Ogólnopolska Nieustająca Modlitwa Różań-

cowa w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie wg 
stałych terminów wyznaczonych dla poszczególnych 
diecezji 

13 października – modlitwa o pokój na świecie  
  – czynny udział w nabożeństwach różańcowych 
  – parafialne spotkania formacyjne 
LISTOPAD 
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych 
24 listopada – Obrady Krajowej Rady AMM 
25 listopada – Uroczystości Odpustowe z okazji 187 rocznicy Ob-

jawienia Cudownego Medalika (Kaplica NMP od Cu-
downego Medalika, ul. Radna 14, Warszawa) 

  – parafialne spotkania formacyjne 
GRUDZIEŃ  
3 grudnia – I Niedziela Adwentu 
  – udział w Roratach  
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP 
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 
25 grudnia – Boże Narodzenie 
  – parafialne spotkania formacyjne z kolędowaniem 
 
 Ponadto, Rada Krajowa AMM prosi Moderatorów Diece-
zjalnych o zgłoszenie do Kalendarium: terminów spotkań 
formacyjnych (Diecezjalne i Okręgowe Dni Skupienia) oraz 
Spotkań w Diecezjalnych Seminariach Duchownych, więzie-
niach, szpitalach i hospicjach.  
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MAJOWY I PAŹDZIERNIKOWY  
RÓŻANIEC W INTENCJI OJCZYZNY 

 
 Apostolat Maryjny dwa razy w roku, w maju i październiku, 
podejmuje nieustającą modlitwę różańcową w intencji Ojczy-
zny. Modlitwa trwa bez przerwy cały miesiąc. Podzielona na 
diecezje, w diecezjach na grupy parafialne, następnie na po-
szczególnych członków, odmawiana jest w dzień i w nocy. 

 W zależności od warunków w parafiach różaniec w intencji 
Ojczyzny odmawiany jest wspólnotowo w kościołach, bywa 
połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Gdy warun-
ki na to nie pozwalają, np. nocą, odmawiany jest indywidual-
nie w domach. Różaniec w intencji Ojczyzny rozpoczynamy 
modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi:  

 
 Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej 

racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej 

Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by 

Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twe-

mu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

 Wszechmogący i wieczny Boże, spuść nam szeroką  

i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie 

naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków za-

pomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Święte-

go na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by 

wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze 

i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen.  
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PODZIAŁ RÓŻAŃCA NA DZIEŃ MIESIĄCA I DIECEZJE: 
 
  1. maja i 1. października okręg gorzowski północ 
  2. maja i 2. października okręg gorzowski południe 
  3. maja i 3. października okręg zielonogórski 
  4. maja i 4. października okręg głogowski 
  5. maja i 5. października diecezje białostocka, drohiczyńska, 

elbląska 

  6. maja i 6. października diecezja bielsko-żywiecka 
  7. maja i 7. października diecezja bielsko-żywiecka 
  8. maja i 8. października diecezja bielsko-żywiecka 
  9. maja i 9. października diecezja włocławska 
10. maja i 10. października diecezja gnieźnieńska  
11. maja i 11. października diecezja gdańska 
12. maja i 12. października diecezja gliwicka 
13. maja i 13. października diecezja bydgoska  
14. maja i 14. października diecezja kaliska  
15. maja i 15. października diecezja poznańska 
16. maja i 16. października diecezja katowicka  
17. maja i 17. października Kielce – grupy miejskie 
18. maja i 18. października diecezja kielecka 
19. maja i 19. października diecezja kielecka 
20. maja i 20. października diecezje koszalińsko-kołobrzeska, 

szczecińsko-kamieńska 

21. maja i 21. października diecezja lubelska    
22. maja i 22. października diecezje opolska, świdnicka 
23. maja i 23. października diecezje płocka, łomżyńska, sie-

dlecka 
24. maja i 24. października diecezje wrocławska, legnicka 
25. maja i 25. października diecezja łódzka 
26. maja i 26. października diecezje radomska, rzeszowska 
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27. maja i 27. października diecezje sandomierska, sosno-
wiecka, tarnowska (+Mielec) 

28. maja i 28. października diecezja toruńska, pelplińska  
29. maja i 29. października diecezje zamojsko-lubaczowska, 

przemyska 
30. maja i 30. października diecezje warszawska, warszaw-

sko-praska, łowicka 
31. maja i 31. października diecezja krakowska, Zakopane-

Olcza 
  
 Na zakończenie niech każdy 
zwróci się do Niepokalanej Cu-
downego Medalika słowami 
modlitwy, którą w Apostolacie 
wszyscy tak dobrze znamy, aby 
Niepokalana wsparła nasze 
prośby zanoszone w intencji 
Polski przeżywającej ciężkie 
chwile: 
   
 Niepokalana, objawiająca 
Cudowny Medalik, Ty obiecałaś 
wielkie łaski noszącym go 
i zapewniłaś szczególną opiekę 
tym, którzy Ci ufają; prosimy 
Cię, wspomnij na swe obietnice 
i spraw, byśmy z obfitości Bo-
żych łask otrzymali zwłaszcza 
te, których tak bardzo pra-
gniemy.  Amen. 
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APEL 
   

 Siostry i Bracia!  
 W bieżącym numerze „Biu-
letynu” redakcja zamieszcza 
wspomnienie o ks. Teofilu 
Herrmannie CM autorstwa 
ks. kanonika Arkadiusza Kali-

nowskiego ze Złotowa w die-
cezji bydgoskiej. Zachęcam 
wszystkich do przeczytania 

tego wspomnienia. Niech w pamięci znających ks. Profesora 
ożyje jego postać, a kto go nie znał, niech sobie wyobrazi 
Kapłana, którego się nie zapomina.  
 Chcę podziękować za już nadesłane wspomnienia. Odpo-
wiedzieli apostołowie całym sercem oddani Niepokalanej 
i urzeczeni postawą ks. Profesora. Pracują dla Apostolatu 
Maryjnego do dzisiaj, choć często schorowani, wiekowi, wy-
magający opieki, ale stale są apostołami Maryi. Wzruszająca 
jest relacja opiekunki dawnej przewodniczącej grupy AM. 
Apostołka, przykuta do łóżka, sama nie mogąc pisać, nagrała 
swoje wspomnienia na dyktafonie, a opiekunka przepisała je 
z dopiskiem wyjaśniającym sytuację gorliwej czcicielki Nie-

pokalanej Cudownego Medalika.  
 Miałabym ochotę wymienić tu nazwiska autorów wspo-
mnień, ale nie chcę zawstydzać opieszałych, a tacy niestety 
jeszcze są… Nie sprawmy zawodu śp. Ks. Dyrektorowi. 

 
Wszystko z Niepokalaną!  

 
Ewa Pruska-Zajdel 

dawniej zastępca Dyrektora Krajowego 
Ks. Teofila Herrmanna CM 
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WSPOMNIENIE O KS. TEOFILU HERRMANNIE CM 
 
 1. Gdzie spotkałem po raz pierwszy profesora? Ks. Profe-
sora spotkałem po raz pierwszy w WSD Diecezji Gorzowskiej 
w Paradyżu, w którym w latach 1982 – 1984 studiowałem – 
w ramach formacji seminaryjnej – filozofię.  
 2. Czy tych spotkań było dużo? Ks. Prof. i klerycy mieszkali 
na terenie tego samego seminarium, więc spotykaliśmy ks. 

prof. właściwie na co dzień. Bezpośrednio w czasie wykładów, 
w kościele i w kaplicy seminaryjnej, w czasie spacerów…  
 3. Jakie zrobił wrażenie i jak nas witał? Niezwykła pokora 
i rozmodlenie, właściwie przez cały czas szeptał jakieś modli-
twy, b. często odmawiał zdrowaśki – zapewne różaniec… Na 
powitanie pokornie skłaniał głowę i pokornie się uśmiechał.  
 4. Jak przekazywał swoją miłość do Niepokalanej Cudow-
nego Medalika? No właśnie to jego rozmodlenie, to spraw-
dzanie kolokwiów na klęczkach w kaplicy MB Paradyskiej 
przy obrazie, pod którym widniał napis MATER DEI 
MEMENTO MEI! Często można było spotkać Ks. Prof. z różań-
cem w ręku…  
 5. Jaki był podczas rozmów? Na pewno był cierpliwy, bar-
dzo życzliwy, słuchający, bardzo delikatny i rzeczywiście 
zawsze uśmiechnięty. Jego sposób bycia skłaniał do zacho-
wania dyscypliny.  

 6. Czy okazywał zniecierpliwienie, zniechęcenie? Nigdy 
tego wprost nie okazywał. Jego remedium na wszelkie prze-
ciwności to była modlitwa!  
 7. Czy był wyrozumiały? W czasie pisemnego kolokwium 
jeśli zauważył, że ktoś próbuje sobie pomagać, po prostu 
ściągać, to podchodził blisko „delikwenta” i modląc się cier-
pliwie przesuwał paciorki różańca. Sam byłem tego świad-
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kiem. Nigdy wprost nie upomniał, tylko w tak piękny, deli-
katny sposób (!)  
 8. Czy umiał zachęcać do pracy dla Niepokalanej? Pamię-
tam Ks. Profesora z lat 1982-84, kiedy cieszył się jeszcze 
w miarę dobrą kondycją – przynajmniej zewnętrznie. W każ-
dym bądź razie wówczas nie okazywał cierpienia. Wydaje się, 
że wszystko „leczył” modlitwą do Niepokalanej.  

 Uważam, że był wyjątkowym człowiekiem i żył na co 
dzień hasłem WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ! Na pewno jest 
niekanonizowanym świętym!   

 
Pieczątka – KSIĄDZ KANONIK 

Arkadiusz Kalinowski 
PROBOSZCZ 

 
Złotów, 28.11.2016 r.  ks. kan. Artur Kalinowski  
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SŁOWO MODERATORA  
KRAJOWEGO 

 
 Kochani, początek roku kalendarzowego jest zawsze naj-
lepszą okazją do układania planów działania. Począwszy od 
moderatora krajowego, poprzez moderatorów diecezjalnych 
i okręgowych, wszyscy zasiadamy do rozplanowania zadań 
na cały rok. W rozmowach telefonicznych, wiele razy słysza-

łam, że dobrze byłoby, by wzorem lat ubiegłych w pierwszym 
numerze każdego roku, zamieszczone zostało Kalendarium, 
które będzie pomocne w dopracowaniu Waszych planów 
diecezjalnych, okręgowych i parafialnych. Kalendarium, które 
zamieszczam w tym Biuletynie, opracowane zostało na pod-
stawie wieloletnich doświadczeń Rady Krajowej, na czele 
której stała obecna honorowa moderator Ewa Pruska-Zajdel.  
 Ja natomiast już z własnego doświadczenia, zauważam 
potrzebę zamieszczenia także podpowiedzi, która moim zda-
niem powinna bardzo ułatwić przygotowanie formacyjnego 
spotkania na szczeblu najniższym, czyli w parafiach. Na co 
dzień, pracuję w diecezji, która swoje doświadczenie opiera 
na ponad 35 letniej działalności, ale ma także bardzo młode 
grupy, które nie mogą pamiętać pierwszych podręczników 
ułożonych przez śp. ks. prof. Teofila Herrmanna. W nich to, 

w bardzo przystępny sposób, opisane były założenia i wy-
tyczne do praktycznego przeprowadzenia formacyjnego spo-
tkania parafialnej grupy Apostolatu Maryjnego. Jednocześnie 
namawiam długoletnich przewodniczących, którzy poniższe 
porady uznają za oczywiste, by i oni poświęcili kilka chwil na 
odświeżenie sobie podstawowych zasad.  Wszystkim, życzę 
apostolskiej satysfakcji z wykonania w 100% zadań zaplano-
wanych na 2017 rok. Wszystko z Niepokalaną! 
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KILKA PORAD PRAKTYCZNYCH 
SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE DO PRZEWODNICZĄCYCH  

NOWYCH GRUP PARAFIALNYCH 
 
 Program formacyjnego spotkania parafialnej grupy Apo-
stolatu Maryjnego zawsze uwzględniać powinien stałe punk-
ty, które były podkreślane przez pierwszego Dyrektora Kra-
jowego śp. ks. prof. Teofila Herrmanna, jako najlepszy spo-

sób praktycznego przeprowadzenia spotkania. Nasz pierwszy 
„Podręcznik Apostoła Maryjnego” wydany w 1994 roku sys-
tematyzuje w punktach przebieg spotkania: 
 1. Odśpiewanie Hymnu; 
 2. Modlitwa maryjna (Zdrowaś Maryjo, O Maryjo bez grze-

chu poczęta… i wezwania do św. Katarzyny Labourѐ, św. 
Wincentego a Paulo, św. Maksymiliana Marii Kolbego, patro-
na danego miesiąca); 
 3. Pozdrowienie i serdeczne przywitanie się; 
 4. Inwokacja do Ducha Świętego i rozmodlenie; 
 5. Odczytanie słowa Bożego wyznaczonego na dany mie-
siąc, chwila milczenia, następnie rozważanie z wyszczegól-
nieniem jednego zdania z perykopy biblijnej; 
 6. Spojrzenie na Matkę Bożą; 
 7. Odmówienie jednej tajemnicy różańca św. w intencjach 
Apostolatu Maryjnego; modlitwa nowennowa; modlitwa wsta-

wiennicza i udzielenie błogosławieństwa o treści maryjnej. 
 
 Jest to tzw. część modlitewno-refleksyjna spotkania. Dru-
ga część, praktyczna, obejmuje: 
 1. Wykład wskazany programem ogólnym dla wszystkich 
wspólnot apostolskich; 
 2. Wspólna rozmowa na temat wykładu;  
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 3. Wymiana doświadczeń z dziedziny apostolatu za ostat-
ni okres i planowanie przyszłej działalności przez odczytanie 
10 Rad Apostolatu Maryjnego; 
 4. Zadeklarowanie przez poszczególnych uczestników 
spotkania konkretnych czynów apostolskich na następny 
miesiąc i przekazanie deklaracji osobie przewodniczącej dla 
włączenia deklaracji do „Księgi czynów apostolskich”; 
 5. Ogłoszenia i komunikaty; 

 6. Pożegnanie; 
 7. Modlitwa. 
 
 To samo źródło podpowiadało także, że: „powinniśmy 
starać się być razem z naszymi Braćmi i Siostrami z Aposto-
latu Maryjnego w dniu dwudziestym siódmym każdego mie-
siąca, by nawiązywać do dnia, w którym ukazała się Niepo-
kalana Cudownego Medalika na rue du Bac w Paryżu… Zwra-
ca się szczególną uwagę na serdeczność i szczerość w powi-
taniu i pożegnaniu. Trzeba, by każdy z uczestników spojrzał 
na obecnych z głęboką, Chrystusową miłością, z prawdziwą 
życzliwością, by pozbył się wszelkich niechęci, uprzedzeń, 
antypatii, a serce swoje otworzył na Boga, na dobro, radość, 
którą daje człowiekowi wzajemna braterska miłość. Należy 
też podjąć postanowienie poprawy – jeśli to konieczne – 
w stosunkach z nieobecnymi”.  
 Zgodnie z wyżej zarysowanym planem comiesięcznych 
spotkań, w nowym trzytomowym podręczniku, zawarty jest 
istotny materiał pomocniczy do realizacji tegoż programu w 
trzyletnim cyklu A, B, C. W bieżącym roku realizujemy więc 
program z Podręcznika Tom „A”. Trzytomowy podręcznik, 
popularnie nazywany „A,B,C”, powinien być w każdej para-
fialnej grupie Apostolatu Maryjnego.  

Małgorzata Daszczyszak, moderator krajowy  
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Z ŻYCIA WSPÓLNOT 
JUBILEUSZE  

I SPRAWOZDANIA 
 
 

JUBILEUSZE W 2017 r. 
 
 35-LECIE 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 1. Parafia pw. NMP Królowej Polski  – Słubice 
 2. Parafia pw. Św. Mikołaja –  Skwierzyna 
 3. Parafia pw. Św. Michała Archanioła – Sława 
ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA 
 1. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Sopot 
 
 30-LECIE 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP   – Gorzów Wlkp. 
 2. Parafia pw. Św. Wojciecha –  Gorzów Wlkp. 
 3. Parafia pw.  NMP Matki Kościoła  – Kostrzyn n/O 
 4. Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej – Krosno Odrzańskie    
 5. Parafia pw. Św. Marii Magdaleny –  Pszczew 
DIECEZJA WŁOCŁAWSKA 
 1. Parafia pw. Św. Piotra i Pawła – Ciechocinek 
 

 25-LECIE 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 1. Parafia pw. Chrystusa Króla  - Gorzów Wlkp. 
DIECEZJA KALISKA 
 1. Parafia pw. Św. Magdaleny – Żelazków 
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA 
 1. Parafia pw. Św. Stanisława B-pa i Męczennika – Żory 
 2. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Rybnik-
Boguszowice 
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DIECEZJA OPOLSKA 
 1. Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej – Nysa 
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA 
 1. Parafia pw. Św. Piotra i Pawła –  Komorów 
 

 20-LECIE 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 1. Parafia pw. Św. Jana Kantego – Niegosław 
 2. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Trzebicz 
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA 
 1. Parafia p.w. Narodzenia NMP – Kończyce Małe 
DIECEZJA DROHICZYŃSKA 
 1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP – Brańsk 
DIECEZJA GLIWICKA 
 1. Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa – Lubliniec 
DIECEZJA KIELECKA 
 1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP– Kielce 
ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA 
 1. Parafia pw. Narodzenia NMP – Święte 
 2. Parafia pw. Św. Wawrzyńca – Radymno 
DIECEZJA RADOMSKA 
 1. Parafia pw.  Św. Piotra i Pawła – Gadka 
ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA 
 1. Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP – Barlinek 
DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 
 1. Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – Narol 
 

 15-LECIE 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 1. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Deszczno 
 2. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Drezdenko 
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA 
 1. Parafia pw. Św. Barbary – Bielsko-Biała 
 2. Parafia pw. Św. Marii Magdaleny – Cieszyn 
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DIECEZJA KIELECKA 
 1. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego – Kielce 
  

 10-LECIE 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 1. Parafia pw. Nawiedzenia NMP – Lubsko 
 2. Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika – Nowa Sól 
 3. Parafia pw. Narodzenia NMP – Siedlisko 
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA 
 1. Parafia pw. Matki Boskiej Frydeckiej – Jaworzynka Trzycatek 
ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA 
 1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP – Wągrowiec 
DIECEZJA KOSZLIŃSKO-KOŁOBRZESKA 
 1. Parafia pw. Św. Krzysztofa – Szczecinek 
 

 5-LECIE 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 1. Parafia pw. Św. Michała Archanioła – Kwielice 
DIECEZJA GDAŃSKA 
 1. Parafia pw. Św. Mikołaja – Gdynia 
 

Wykaz przygotowała Janina Barska  
z-ca sekretarza Rady Krajowej  

 
  

 
 

DIECEZJA RADOMSKA 
 

Jak pracował Apostolat Maryjny 
w Pionkach w roku 2016? 

 
 Praca grupy AMM przebiegała w minionym roku pod 
opieką proboszcza, ks. kan. Stanisława Bujnowskiego, prze-
wodniczącej – Marii Iwony Płachty i radnych: Anny Monkosy 
oraz Teresy Marzec. Regularne comiesięczne spotkania mo-

dlitewne, Msze św. w intencjach AMM, czynny udział w życiu 
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parafii i apostołowanie Cudownym Medalikiem – wyznaczało 
kierunek działań apostolskich. Podejmowane też były przez 
nas różne pożyteczne inicjatywy. W Niedzielę Palmową, dnia 
20 marca 2016 r. ap. Jadwiga Sąpór wraz z ap. Marią. I. Płachtą 
odwiedziły więźniów osadzonych w Zakładzie Karnym Żytkowi-
ce – Oddział Zewnętrzny w Pionkach. Przeprowadziły z nimi 
rozmowy na temat apostolstwa świeckich, rozdały im Cu-
downe Medaliki [100 sztuk] i książki. 

 W każdy czwartek Apostolat Maryjny prowadził adorację 
Najśw. Sakramentu w rodzimej parafii. Uczestniczył okolicz-
nościowo w procesjach, adoracjach w Wielkim Tygodniu. 
Apostołki regularnie posługiwały na stołówce „Caritasu”, 
wydając posiłki potrzebującym, kwestowały na różne potrze-
by, brały udział w akcji mikołajkowej. Pielgrzymowały na Ja-
sną Górę, a z kółkami Żywego Różańca – do Wysokiego Koła 
– 18 sierpnia na spotkanie chorych i 1 października, a 14 paź-
dziernika – do Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej. Prze-
wodnicząca grupy uczestniczyła wraz z moderator diecezjal-
ną w dniach skupienia moderatorów i ich rad na Jasnej Gó-
rze w dniach 18-21 sierpnia. Brała udział w rekolekcjach Ru-
chu Światło-Życie w Dąbrówce, a w swojej parafii św. Barba-
ry – w rekolekcjach o uzdrowienie z udziałem Jamesa Manja-
kala i o. Józefa Witko.  Apostolat Maryjny włączył się w diece-
zjalną akcję modlitwy w intencjach Kościoła w Sanktuarium 

Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej. W całonoc-
nym czuwaniu brały udział: w lutym i marcu – Anna Monkosa, 
w sierpniu – Zofia Marzec, Teresa Marzec, Janina Maciąg, Sta-
nisława Strukiel; dnia 14 października – Janina Maciąg, Henry-
ka Molenda, Maria Płachta, Teresa Marzec; a 27 października – 
Janina Maciąg, Anna Monkosa i Maria Płachta. Wraz z ap. Anną 
Monkosą przewodnicząca grupy uczestniczyła 16 października 

w Pokucie Narodowej na Jasnej Górze. Zorganizowała spotka-
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nie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmo-
wania; wygłosiła dla nich katechezę i rozdała im Cudowne Me-
daliki. W tym samym celu odwiedziła szkołę podstawową. Pod-
czas niedzieli maryjnej w Parafii św. Barbary w dniu 23 paź-
dziernika rozdano 800 medalików. Zaplanowana jest wizyta w 
miejscowym hospicjum [10 grudnia] oraz niedziela maryjna w 
Parafii św. Maksymiliana w Pionkach [11 grudnia]. Rok Miło-
sierdzia był dla nas niezwykle pracowity, ale obfity w dobre 

czyny. Wszystko z Niepokalaną! 
ap. M. I. Płachta, przewodnicząca AMM 

 
 

 
DIECEZJA KRAKOWSKA 
 

Dzień skupienia Apostolatu Maryjnego  
 
 Dnia 5 listopada 2016 r. w Kościele Księży Misjonarzy na 
Stradomiu w Krakowie odbył się dzień skupienia dla człon-
ków Apostolatu Maryjnego diecezji krakowskiej. W spotkaniu 
uczestniczyli apostołowie działający przy kościołach: Księży 
Misjonarzy na Stradomiu, przy Bazylice Mariackiej, bł. Anieli 
Salawy, Matki Bożej z Lourdes w Krakowie oraz z Zakopa-
nem-Olczy i Zakopanego-Cyrhli. Spotkanie przebiegało w mi-
łej i rodzinnej atmosferze. Uczestników przywitał ks. Rektor 

Paweł Holc CM. 
 Po uroczystym powitaniu odbyło się Nabożeństwo do Matki 
Bożej od Cudownego Medalika połączone z osobistą adoracją 
Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo prowadził opiekun 
Apostolatu Maryjnego na Stradomiu ks. Tomasz Bałuka CM. 
Centralnym punktem spotkania modlitewno-formacyjnego była 
uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył  
ks. prof. Waldemar Rakocy CM. Spotkanie zostało wzbogaco-

ne konferencją wygłoszoną przez ks. prof. W. Rakocego CM, 
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który w niezwykły i interesujący sposób przedstawił aspekty 
teologiczne symboliki Cudownego Medalika. 
 Po konferencji spotkaliśmy się przy wspólnym stole na 
agapie. W programie wspólnego spotkania przewidziano; 
prezentację grup i poczęstunek. Spotkaniu towarzyszyła wza-
jemna życzliwość i radość. Zakończyła go wspólna modlitwa 
– koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natomiast 14 grudnia, odbyło się spotkanie wigilijne na 

Stradomiu, na które zaprosiliśmy Apostołów z Bazyliki Ma-
riackiej. Oprawę muzyczną zapewnili studenci z Seminarium 
Internum wystawiając jasełka. Wspólnie w zaproszonymi go-
śćmi śpiewaliśmy kolędy. Modlitwę prowadził ks. Tomasz 
Bałuka CM. Spotkanie opłatkowe przebiegło w radosnej at-
mosferze. Pozdrawiam. Wszystko z Niepokalaną. 

Krystyna Michalska 
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DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA 
 
 O tym, co dzieje się w rodzinie Apostolatu Maryjnego die-
cezji bielsko-żywieckiej, informuje nas pani Monika Jawor-
ska, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela” – „Niedzie-
la na Podbeskidziu” i fotoreporter – ox.pl 
 Pani Monice pięknie dziękujemy nie tylko za profesjonal-
ne artykuły, ale także za wspaniałe zdjęcia. Życząc satysfakcji 
z wykonywanej pracy, liczymy na dalszą współpracę z naszą 
redakcją. Poniżej tekst autorstwa pani Moniki Jaworskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spotkali się w życzliwej atmosferze przy poczęstunku, 
śpiewali kolędy, modlili się i rozważali wokół słowa Bożego 
oraz dzielili się refleksjami wokół działalności Wspólnoty. Tak 
wyglądało spotkanie opłatkowe członków i sympatyków 
Apostolatu Maryjnego ze Skoczowa, jakie odbyło się we wto-
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rek 31 stycznia 2017 r. wieczorem w Domu Katechetycznym 
parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Mo-
dlitwę i spotkanie prowadził opiekun duchowy AM ks. Da-
riusz Byrski, przewodnicząca AM Maria Kisiała, diecezjalna 
moderator AM Urszula Raszka. Słowo do obecnych skierował 
również Proboszcz skoczowskiej parafii ks. Witold Grzomba, 
który w tym dniu obchodził jubileusz 30-lecia kapłaństwa.  
 

 
 

DIECEZJA KALISKA 
 

Sprawozdanie z Jubileuszu 25-lecia  
Apostolatu Maryjnego w Kaliszu 

 
 

Czas nie czeka – czas ucieka... 
 
 25 lat posługi ewangelizacyjnej przeminął jak jeden dzień. 
Było to 17 czerwca 1990 roku, kiedy śp. ksiądz Prałat Bole-
sław Stefaniak z parafii pw. św. Gotarda zaprosił zwiastuna 
dobrej nowiny, ks. prof. Teofila Herrmanna CM z Warszawy, 
do swojej parafii. 
 Ks. Teofil Herrmann CM był pierwszym Dyrektorem i zało-
życielem Krajowym Apostolatu Maryjnego. Podczas wspo-
mnianej wizyty w Kaliszu, profesor głosił na każdej Mszy 

Świętej piękne homilie, zachęcające do pokochania Maryi 
Niepokalanej Cudownego Medalika. Dzięki temu, tego same-
go dnia zapisywali się wierni do świeżo powstałego nowego 
ugrupowania Maryjnego, które w ciągle poszerzającej się 
formie działa po dzień dzisiejszy. Ks. Dyrektor bardzo trosz-
czył się o nowe grupy. Przewodniczącą została wybrana Józe-
fa Kujawa. W swych działaniach bardzo zachęcała do two-
rzenia nowych grup Apostolatu. Tak też się stało. 
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 Kilka miesięcy później, 21 września 1991 r., powstały 
w grodzie kaliskim pod opieką Bożą, Maryi, Apostolatu Ma-
ryjnego i pomocy ks. Herrmanna dwie nowe grupy. W parafii 
u Św. Józefa z przewodniczącą grupy Teresą Rząd i w parafii 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – gdzie rolę prze-
wodniczącej otrzymała Grażyna Stefaniak. 
 Wymienione grupy tworzyły jedną całość i wspólnotę 
w działaniach. Między innymi przewodniczące Teresa i Graży-

na przez 10 lat chodziły do Zakładu Karnego w Kaliszu poma-
gając przy ewangelizacji osadzonych. Te grupy obchodziły 
również razem 20-lecie powstania, które odbyło się w parafii 
św. Józefa – gdzie Proboszczem obecnie jest ks. Jacek Plota.  
 Od samego początku założenia oddaliśmy naszą wspólno-
tę również pod opiekę Świętemu Józefowi. 
 Dziękujemy także pasterzom naszego Kościoła Świętego, 
najczcigodniejszym Księżom Biskupom: Stanisławowi Napie-
rale, Edwardowi Janiakowi oraz Łukaszowi Buzunowi. Wspo-
magają nas w apostolskim działaniu i obdarzają pasterskim 
błogosławieństwem na dalszą rozwojową działalność. 
 W naszej diecezji istnieje obecnie 10 grup Apostolatu Ma-
ryjnego, osiem w Kaliszu i dwie poza Kaliszem – w Iwanowi-
cach i Ostrowie Wielkopolskim. Mamy nadzieję, że jeszcze 
uda nam się wymodlić nowe powołania włączające się w życie 
Kościoła. W jednej z najstarszych naszych apostolskich grup 

(powstałej 1 X 1991 r.), po odejściu do Pana 23 VII 2003 r. 
przewodniczącej grupy Grażyny Stefaniak, jej funkcję przeję-
ła Janina Ratajczyk. Opiekunem tego ugrupowania jest obec-
nie ks. proboszcz Piotr Szkudlarek. To za jego przyzwoleniem 
i z pomocą przewodniczącej Janiny Ratajczyk w dniu 1 paź-
dziernika 2016r. dane nam było uczcić 25-lecie powstania 
naszego Apostolatu Maryjnego. Z całej Diecezji przybyły de-

legacje z Opiekunami, aby w gorliwej modlitwie wypraszać 
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wiele łask dla naszej Ojczyzny i każdego z nas we własnej 
intencji. Mszę św. celebrowało 7 kapłanów, homilię wygłosił 
ks. Przemysław Hęciak. Dokładnie i w interesujący sposób 
przypomniał historię św. Katarzyny Labouré i Cudownego 
Medalika. Potem został jeszcze poświęcony ornat, ufundo-
wany przez byłego Proboszcza doktora ks. Jacka Bąka. 
 Po bardzo uroczystej Mszy Świętej zaproszono nas na 
bardzo smaczny posiłek. W miłej atmosferze toczyły się 

wspólne rozmowy, które zakończyliśmy Koronką do Miło-
sierdzia Bożego z krótkimi pouczeniami Pana Jezusa przeka-
zywanymi siostrze Faustynie, odmawianą przez przewodni-
czącą grupy z parafii Opatrzności Bożej Helenę Marciniak. 
W tej modlitewnej atmosferze zakończyło się spotkanie grup 
Apostolatu Maryjnego Diecezji Kaliskiej z okazji 25 rocznicy 
ich powstania. 
 
Kalisz, grudzień 2016 r. Teresa Rząd, zastępca moderatora  

AMM diec. kaliskiej 
 

 
 

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 
 Od wielu już lat, każdego roku w Adwencie, parafialne za-
rządy Apostolatu Maryjnego okręgu Zielona Góra, spotykają 
się by podsumować swoją działalność i wytyczyć najważniej-
sze zadania na rozpoczynający się Rok Liturgiczny. Wybrali-
śmy czas Adwentu, ponieważ to najlepszy czas naszego oso-
bistego przygotowania się na godne przyjęcie Nowonaro-
dzonego Syna Bożego do naszych serc, a jednocześnie Ad-
went to czas radosnego oczekiwania, podczas którego trwa-
jąc na modlitwie, mamy możliwość zatrzymać się przy co-
dziennie wypowiadanych słowach: „dla nas ludzi i dla nasze-
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go zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego 
przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.  
 Od grudnia 2015 spotkania te zostały poszerzone o zarzą-
dy parafialnych grup działających w okręgach gorzowskich 
i okręgu głogowskim, co zaowocowało nie tylko lepszym 
wzajemnym poznaniem się zarządów, ale pozwoliło na wy-
mianę doświadczeń i ujednolicenie podejmowanych zadań. 
Zwykle nasze spotkania odbywały się w soboty z uwagi na 
pracujących zawodowo członów zarządów. W 2016 roku, za 
namową Diecezjalnego Opiekuna Duchowego ks. Zygmunta 
Zimnawoda, spotkaliśmy się we wtorek 6 grudnia. Może więc 
właśnie z tego powodu spotkanie miało troszkę inny charak-
ter. Nie bez obaw organizatorzy oczekiwali przybycia para-
fialnych zarządów.  
 Od samego rana mróz i śnieg utrudniał dotarcie z najdalej 
położonych miejscowości. Okazało się jednak, że takie trud-
ności nie są w stanie zniechęcić gorliwych apostołów maryj-
nych. Spotkanie rozpoczęło się w salce parafialnej tak jak 
zwykle rozpoczynają się spotkania w parafiach: zapalenie 
świecy i modlitwa do Ducha Świętego, odczytanie fragmentu 
Pisma Świętego i komentarz wygłoszony przez ks. Zygmunta 
Zimnawoda, wspólnie odmówiona cząstka różańca w inten-
cjach Apostolatu Maryjnego a na koniec powitanie w kręgu 
i zawołanie „wszystko z Niepokalaną”. Po przedstawieniu 
programu spotkania i wyznaczeniu osób obsługujących Li-
turgię, udaliśmy się do kościoła, na wspólną Ucztę Euchary-
styczną, zawsze rozpoczynającą się od odśpiewania Hymnu 
Apostolatu Maryjnego. Każda Msza św. przeżywana w apo-
stolskiej wspólnocie jest najlepszym pokarmem, który daje 
nam siły do działania i upewnia w przekonaniu, że wybór 
bycia dobrym apostołem maryjnym, to najlepsza i najprost-
sza droga do osiągnięcia świętości. Po powrocie z duchowej 
uczty na salkę, czekała nas mikołajkowa niespodzianka, 
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przygotowana przez Opiekuna Duchowego i zarząd diece-
zjalny. Gorąca herbata, kawa, pierniczki, mandarynki i czeko-
ladowe Mikołaje, które wywołały ogólną radość. Po krótkiej 
chwili radości, rozpoczęła się część robocza naszego spotka-
nia. Podsumowaliśmy cały rok liturgiczny 2016, w którym 
wiele dobrego się wydarzyło. 
 1. Spotkanie diecezjalnego zarządu Apostolatu Maryjnego 
z diakonami w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Jor-
danowie – Paradyżu. Po raz trzeci spotkaliśmy się z potencjal-
nymi przyszłymi parafialnymi opiekunami duchowymi Aposto-
latów Maryjnych, by nie tylko poinformować ich o istnieniu 
takich modlitewnych grup w parafiach, ale zapewnić o naszej 
modlitwie w ich intencji. Wręczyliśmy także każdemu diako-
nowi nasze skromne pakiety upominkowe, które składały się 
ze 100 Cudownych Medalików zwykłych, jednego srebrnego, 
Nowych rozważań na miesiąc maj oraz folderów i obrazków. 
Do każdego pakietu dołączone były serdeczne życzenia, by już 
na kapłańskiej drodze zawsze towarzyszyła im Maryja Niepoka-
lana, Matka i Opiekunka kapłanów.  
 2. W okręgu zielonogórskim odbyły się kwartalne Spotka-
nia Formacyjne z przewodniczącymi parafialnymi, które zaw-
sze są doskonałą formą przekazywania sobie doświadczeń 
przez przewodniczących pełniących tą funkcję w parafiach 
i zdobywania podstawowej wiedzy przez apostołów przygo-
towujących się do objęcia funkcji w parafialnych zarządach. 
Kolejne spotkania w ciągu roku liturgicznego, pozwalają le-
piej przygotować się do apostolskich zadań i skuteczniej 
rozwiązywać bieżące problemy. Sprawozdania składane 
przez przewodniczących, pomagają w układaniu planu pracy 
zarządowi okręgowemu. 
 3. Dnia 28 maja 2016 roku, w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Świebodzinie, cała wspólnota, przeżywała Diecezjalny 
Dzień Skupienia. Miejsce spotkania podyktowane było po-
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trzebą przeżycia wspólnotowego przejścia przez „Bramę Miło-
sierdzia” w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego. Diece-
zjalny Dzień Skupienia, zawsze gromadzi dużą rzeszę Aposto-
łów Maryjnych, jednakże tegoroczny był rekordowy pod 
względem ilości uczestniczących. Pod figurą Chrystusa Króla 
Wszechświata, zgromadziło się około 400 osób. Wszystkich 
serdecznie powitał Diecezjalny Opiekun Duchowy ks. Zygmunt 
Zimnawoda wraz z ks. Janem Romaniukiem – kustoszem 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
 Ks. Kustosz życzył wszystkim uczestnikom głębokiego zanu-
rzenia się w Miłosierdziu Bożym i świadomego przejścia przez 
Bramę, którą powinniśmy potraktować jako wyjątkową łaskę 
duchowego powrotu do źródeł chrztu świętego oraz odkryciem 
na nowo skarbu naszej wiary, która nadaje sens i wartość 
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ludzkiemu życiu. Po słowach powitania, ruszyła kolumna piel-
grzymów ze śpiewem i modlitwą różańcową ulicami Świebo-
dzina do „Bramy Miłosierdzia” przy Sanktuarium.  
 Każdy z nas świadomy był przecież, że aby uzyskać odpust 
win, trzeba spełnić pewne warunki: przejść przez Bramę Miło-
sierdzia na znak tego, że pragnę prawdziwego nawrócenia, 
przystąpić do spowiedzi i komunii św., zastanowić się, co to 
znaczy „miłosierdzie”. Po dotarciu na miejsce spełniliśmy 
ostatni warunek odpustu, odmawiając wspólnie wyznanie wia-
ry i modlitwę w intencjach papieża. Po Mszy św. z okoliczno-
ściową homilią wygłoszoną przez ks. Zygmunta Zimnawoda, 
na placu przy Sanktuarium, można było pospacerować, spo-
tkać się z honorowymi członkami stowarzyszenia: Tadeu-
szem Szadkowskim, Antonim Kaliszukiem oraz nabyć Cu-
downe Medaliki i inne pamiątki. Przyjazną atmosferę odczu- 
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wało się w każdym zakątku. Po przerwie wszyscy zgromadzili 
się w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
by wspólnie modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Na 
zakończenie spotkania, przedstawiciele parafialnych grup, 
które w 2016 roku obchodziły Jubileusze swojej działalności, 
odebrali z rąk moderator krajowej Małgorzaty Daszczyszak, 
okolicznościowe dyplomy. 
 4. Wiele z parafialnych grup Apostolatu Maryjnego, czynnie 
włączyło się w przygotowania do przyjęcia młodzieży przyby-
wającej do naszej diecezji w ramach obchodów Światowych 
Dni Młodzieży.  
 5. W Ogólnopolskiej Pielgrzymce AMM na Jasną Górę, dzięki 
sprawnemu działaniu doświadczonych sprawdzonych od lat 
organizatorów, udział wzięli członkowie prawie wszystkich pa-
rafialnych grup a 15 osób z naszej diecezji, zostało uroczyście 
przyjętych do Apostolatu Maryjnego. 
 
 Po wysłuchaniu uwag i propozycji, które zgłaszali uczestnicy 
spotkania, został przyjęty ramowy program na kolejny rok li-
turgiczny. Do zadań, które na stałe wpisane są w działania 
AMM diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, takich jak kwartalne 
spotkania zarządów okręgowych, nieustająca modlitwa różań-
cowa w maju i październiku w intencji Ojczyzny, Ogólnopolska 
Pielgrzymka AMM, z uwagi na szczególne rocznice przypadają-
ce w 2017 roku, zostały podjęte dodatkowe inicjatywy. 
 1. Z okazji 100-lecia Objawień w Fatimie, każdego 13 dnia 
miesiąca od maja do października, w dowolnie wybranej go-
dzinie dnia, pomodlić się w intencjach wskazanych podczas 
Objawień Matki Bożej w Fatimie 
 2. Dnia 24 czerwca 2017 r. z uwagi na trwający Rok Św. Bra-
ta Alberta, Diecezjalny Dzień Skupienia przeżywać będziemy 
w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. 
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 3. Od 11 do 14 września 2017 r. w Sanktuarium Matki Bo-
żej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie po raz pierwszy odby-
wać się będą „Rekolekcje Maryjne” dla członków Apostolatu 
Maryjnego. 
 4. Dla podkreślenia wspólnego przeżywania 400-lecia Cha-
ryzmatu Wincentyńskiego, postanowiliśmy zapraszać przed-
stawicieli innych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej na spotkania 
organizowane przez Stowarzyszenie Cudownego Medalika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Po przyjęciu planu działania, w kręgu splecionych rąk zło-
żyliśmy sobie świąteczne życzenia, na czas radosnego oczeki-
wania na Boże Narodzenie. Wszystko z Niepokalaną! – to 
ostatnie słowa, które z nieukrywanym wzruszeniem wypo-
wiadali żegnający się członkowie parafialnych zarządów z ca-
łej diecezjalnej Wspólnoty. 

Małgorzata Daszczyszak  
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DIECEZJA WŁOCŁAWSKA 
 

Spotkanie Rady Diecezjalnej Stowarzyszenia Cudownego  
Medalika – Apostolatu Maryjnego diecezji włocławskiej 

 
 Dnia 18 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w trzecią sobotę 
miesiąca, Rada Diecezjalna Stowarzyszenia Cudownego Me-
dalika –Apostolatu Maryjnego, spotkała się na pierwszych 

w tym roku obradach, we wspólnocie przy Parafii św. Urszuli 
w Kowalu. Spotkanie odbyło się w salce katechetycznej, 
przed którą wraz z apostołkami i apostołami z Kowala ocze-
kiwała nas przewodnicząca Honorata Zasada. Przestrzenna, 
wspaniała sala katechetyczna mogła pomieścić tak liczną  
30-osobową grupę gości, którą stanowiliśmy. Pomimo, iż by-
ło to spotkanie Rady Diecezjalnej, z każdej wspólnoty przyje-

chało nas jednak więcej. Hymnem „Tyś Pani nas pokochała” 
i modlitwą, wszystkich gości serdecznie powitała przewodni-
cząca siostra Honorata. Swoją obecnością zaszczycił nas 
ks. kan. Piotr Głowacki, proboszcz parafii św. Urszuli w Ko-
walu, a także opiekun duchowy AMM ks. Damian Pluskota 
przy parafii św. Maksymiliana we Włocławku, który przyje-
chał wraz z trzema przewodniczącymi AM z Włocławka: 
z parafii św. Maksymiliana, św. Józefa oraz Narodzenia NMP 
i Jana Apostoła Ewangelisty. Po śpiewie „Przyjdź Duchu Świę-

ty” ks. Damian Pluskota odczytał: Ewangelię św. Łukasza  
(1, 39-45); Najświętsza Maryja Panna Apostołką w Nawie-
dzeniu św. Elżbiety (program na marzec omawiamy na spo-
tkaniu w lutym), jako że zdaniem do powtarzania w miesiącu 
marcu – jest „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy (Łk 1, 39). Na-
stępnie, moderator Stowarzyszenia Cudownego Medalika Apo-

stolatu Maryjnego diecezji włocławskiej Ewa Pluskota, przed-
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stawiła sprawozdanie za miniony 2016 r. i plan działania na 
Jubileuszowy 2017 Rok, ze szczególnym uwzględnieniem 400-
lecia Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, jako, że wywo-
dzimy się z rodziny wincentyńskiej. Ważnym jest tegoroczne 
hasło i temat formacyjny dla Apostolatu Maryjnego na 2017 r. 
„Służmy Bogu i bliźniemu za przykładem Maryi” – nawiązanie 
do Roku św. Brata Alberta – kontynuowanie Roku Miłosierdzia 
i jego 100. rocznicy śmierci. W szkole Maryi, uczymy się żyć 

w rytmie Boga, pozwalając Jemu swobodnie dysponować na-
szym życiem, zgodnie z Jego planem miłości. Od Maryi uczymy 
się postawy, która wydaje się trudna. Powierzmy Jej nasze ży-
cie, nasze apostołowanie. Zgodnie z zaleceniami ks. Dyrektora 
AMM Jerzego Basaja CM, przekazałam wszystkim przewodni-
czącym na piśmie, wytyczne o uroczystym przyjmowaniu kan-
dydatów w szeregi Apostolatu Maryjnego na Jasnej Górze, po 
rocznym, formacyjnym przygotowaniu.  
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 Na spotkanie wspólnoty AM przywiozły ze sobą kroniki 
dokumentujące najważniejsze wydarzenia Apostolatu Maryj-
nego w swoich  parafiach. Było nam wszystkim niezmiernie 
miło, przejrzeć je wszystkie i dokonać pamiątkowych wpi-
sów. Są bardzo staranne i ładnie prowadzone. Wyzwaniem 
dla wspólnoty Kościoła w roku duszpasterskim 2016/17 i ha-

słem stają się słowa Jezusa „IDZCIE I GŁOŚCIE”. Wszyscy je-
steśmy powołani do budzenia w nas chrześcijańskiego zaan-

gażowania, daru, bogactwa, które wynikają z przyjętego 
chrztu. Wszyscy z radością oczekujemy 100 rocznicy obja-
wień fatimskich. W ramach przygotowań do tego jubileuszu, 
trwa od 13 maja 2009 r. Wielka Nowenna Fatimska i różnie 
w naszych parafiach przygotowujemy się do tej uroczystości. 
Nawiązując do treści orędzia fatimskiego, w obecnym roku 

są to słowa „DROGA PRZEZ SERCE”.  
 Matka Boża przypominała i pouczała nas, iż Bóg pragnie 
ratować grzeszników, świat i Kościół przez nabożeństwo do 
Jej Niepokalanego Serca. Każdy z nas może włączyć się 
w dowolnym czasie w Wielką Nowennę Fatimską przez co-
dzienny różaniec, ofiarę daną z miłością, a także przez nabo-
żeństwo pierwszych sobót miesiąca i świadome poświęcenie 
się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wielką radością dla Aposto-
latu Maryjnego w diecezji włocławskiej w 2017 r. będą kolej-
ne jubileusze wspólnot AM, bowiem Ciechocinek obchodzić 
będzie 30-lecie swojego istnienia w dniu 20 maja 2017 r. 
a Kowal, w którym właśnie gościmy 15-lecie istnienia w dniu 
3 czerwca 2017 r. Daty zostały już potwierdzone na spotka-
niu Rady Diecezjalnej w Kowalu.  

 Kolejnym punktem, był temat „Rodzina Rodzinie”, o któ-
rym podczas Zakończenia Roku Miłosierdzia w Bazylice  
Katedralnej we Włocławku, w homilii, podczas Eucharystii 
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w dniu 12 XI 2016 r. mówił JE bp Wiesław Alojzy Mering. Diece-
zja włocławska włączyła się do programu i obejmuje wybrane 
rodziny syryjskie i libańskie wsparciem modlitewnym, bądź fi-
nansowym tak, aby mogły pozostać w swojej ojczyźnie i prze-
trwać najcięższe chwile. Warunkiem takiej pomocy jest okres 
sześciu miesięcy. Każda prywatna osoba, parafia, wspólnota 
lub rodzina może przyłączyć się do pomocy. Apostolat Maryjny 
w Piotrkowie Kujawskim włączył się do programu w styczniu br. 

Podjęłam również temat Zarządu Krajowego Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika, dotyczący przygotowania wszczęcia pro-
cesu beatyfikacyjnego śp. ks. Teofila Herrmanna CM. Wśród 
naszych apostołek w diecezji włocławskiej są osoby, które zna-
ły osobiście ks. Teofila Herrmanna CM i przygotują o nim świa-
dectwa, ze wspomnieniami dotyczącymi charyzmatycznej po-
staci księdza.  
 Spotkanie Rady Diecezjalnej w Kowalu trwało ok. cztery 
godziny i upłynęło we wspaniałej, życzliwej atmosferze,  
stworzonej przez gospodarzy, przy herbacie, kawie, kanap- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



55 

kach, cieście, a nawet przy świeżo upieczonych pączkach na 
tę okazję. Tematyka naszego spotkania była bardzo treściwa, 
robocza, wszystkie przewodniczące wypowiedziały się na 
temat działalności w swoich parafiach itp. O godz. 12.00 od-
mówiliśmy Anioł Pański, a nasze spotkanie zakończyliśmy 
odmówieniem jednej dziesiątki Różańca Biblijnego – Części 
Radosnej, tajemnicą Nawiedzenia św. Elżbiety, poprowadzo-
ną przez siostrę Honoratę Zasadę. Ks. Damian Pluskota 

udzielił wszystkim błogosławieństwa Bożego na szczęśliwe 
powroty do swoich domów.  
 Za pośrednictwem tegoż biuletynu, pragnę na ręce Prze-
wodniczącej Honoraty Zasady złożyć jak najserdeczniejsze 
podziękowanie za trud, pracę i ogromne zaangażowanie się 
we wszystkie sprawy organizacyjne tego dnia, apostołkom, 
apostołom, sympatykom z Kowala za ich ofiarną włączoną 
pracę i pomoc, za każdy gest serdeczności. Dziękuję wszyst-
kim przewodniczącym AMM –Siostrze Janinie Kłos – Ciecho-
cinek, parafia św. Piotra i Pawła, Czesławie Mireckiej – Wło-
cławek, parafia św. Maksymiliana, Annie Szmajdzie – Wło-
cławek, parafia Narodzenia NMP i św. Jana Ap. i Ew., Henryce 
Bartczak – Piotrków Kujawski, parafia św. Jakuba Apostoła, za 
obecność, odpowiedzialność, postawę apostolską, dobrą 
współpracę, przygotowanie informacji, o które zwracałam się 
z prośbą oraz wszystkim apostołkom, apostołom, sympatykom 

(niektórzy uczestniczyli po raz pierwszy) za obecność i poświę-
cony czas. Słowa podziękowania kieruję również do proboszcza 
parafii św. Urszuli – ks. kan. Piotra Głowackiego, za obecność 
na naszym spotkaniu i współpracę, za czas wygospodarowany 
dla nas, za wszystkie budujące słowa skierowane do Aposto-
latu Maryjnego. Szczególne słowa podziękowania kieruję 
również do ks. Damiana Pluskota za obecność, opiekę du-

chową nad Apostolatem Maryjnym w parafii św. Maksymilia-
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na we Włocławku, za formację wspólnoty, współpracę, trud, 
zaangażowanie w sprawy maryjne i ofiarowany nam czas. 

Św. Katarzyna Labouré zapewne cieszy się, że wszystkie nasze 
codzienne obowiązki, zajęcia, prace, modlitwy, wykonujemy jak 
tylko potrafimy najlepiej z miłości ku Bogu i ludziom. Szczęść 
Boże Wszystkim! Łączę dar modlitwy w intencji wszystkich 
i serdecznie pozdrawiam! Wszystko z Niepokalaną!  

Ewa Pluskota, moderator AMM diec. włocławskiej 

 
 

LISTY DO REDAKCJI 
 

Maryja chroni życie – świadectwo 
 
 W Roku Miłosierdzia w Sanktuarium Matki Bożej Miłosier-
dzia w Skarżysku-Kamiennej wszystkie grupy i stowarzyszenia 
katolickie, działające w diecezji radomskiej podejmowały cało-
nocne adoracje Najświętszego Sakramentu, ogarniając modli-
twą wszystkie intencje Kościoła. Uczestniczyłam dwa razy 
w tym czuwaniu: 14 i 27 X 2016 r. W międzyczasie, 23 X zorga-
nizowałam z ramienia Apostolatu Maryjnego niedzielę maryjną 
w parafii św. Barbary w Pionkach. Na życzenie księdza pro-
boszcza, a zarazem opiekuna diecezjalnego AMM i opiekuna 
duchowego naszej grupy w parafii, ks. kan. S. Bujnowskiego, 

powiedziałam kilka zdań na temat Cudownego Medalika. Mó-
wiłam, dlaczego warto apostołować, dlaczego warto być dziec-
kiem Maryi, dlaczego warto pracować „na Jej działce”. Uświa-
domiłam słuchaczom, że Niepokalana dba o swoje dzieci i bro-
ni przed Złym, który może je straszyć, ale Matka Boża je obroni. 
 Kiedy to mówiłam, nie zdawałam sobie sprawy, ze wkrót-
ce doznam Jej opieki. Przed adoracją 27 X siostra zakrystian-

ka z Ostrej Bramy szukała kogoś z Odnowy w Duchu Świę-
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tym, aby dał świadectwo 14 XI na zakończenie Roku Miłosier-
dzia, gdy uroczystość będzie transmitowana przez Radio Ma-
ryja i TV Trwam. Obiecałam jej pomóc w znalezieniu odpo-
wiedniej osoby. Wtedy ona zaproponowała: A może pani by 
coś powiedziała? – Ja? – zdziwiłam się... Co miałabym powie-
dzieć? – że jest mi bardzo dobrze..., że bliżej Jezusa nigdzie 
nie byłam? Wtedy siostra zakonna dała mi karteczkę ze swoim 
numerem telefonu i imieniem: Gemma.  
 Następnego dnia, 28 X, przeprowadziłam comiesięczne spo-
tkanie Apostolatu Maryjnego w parafii i z powodu późnej pory 
oraz padającego deszczu zaproponowałam trzem apostołkom 
podwiezienie do domów. W pewnym momencie musiałam za-
trzymać samochód przed znakiem STOP. Nagle rozległ się huk, 
auto zostało pchnięte z ogromną siłą do przodu. Wydawało mi 
się, że straciło bagażnik. Zobaczyłyśmy uciekające auto,  
a w nim młodego mężczyznę. Będąc w niemałym szoku, nie 
zdążyłyśmy zapamiętać numerów rejestracyjnych. Wezwana 
policja spisała protokół. Nazajutrz rzeczoznawca z firmy ubez-
pieczeniowej dziwił się, że wyszłyśmy z wypadku cało, bo jak 
stwierdził: „uderzenie musiało być bardzo mocne, gdyż blacha 
w jednym miejscu złożyła się w harmonijkę”. Tym bardziej 
dziwne, że żadna z nas nie miała ani siniaka, ani najmniejszego 
zadrapania. Na najbliższej Mszy świętej dziękowałyśmy Panu 
Bogu i Matce Bożej za cudowne ocalenie, za doznaną opiekę. 

Po wyjściu z kościoła w moim sercu odezwał się głos: „nie 
miałaś świadectwa, to je masz... to znak mojej opieki”. Za-
dzwoniłam do s. Gemmy i opowiedziałam jej o tym zdarze-
niu, a 14 X złożyłam świadectwo przed uczestnikami uroczy-
stości kończącej Rok Miłosierdzia. 
 Niniejsze świadectwo jest moim dziękczynieniem dla Nie-
pokalanej Cudownego Medalika za Jej stałą opiekę nade mną. 

ap. M. Iwona Płachta – Pionki k. Radomia 
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„Chrystus jest źródłem 

całego kapłaństwa” 

św. Tomasz z Akwinu 

 

 

Z okazji Wielkiego Czwartku,  

pamiątki ustanowienia  

sakramentu kapłaństwa,  

dziękujemy  

za wszystkich spotkanych  

w naszym życiu Kapłanów,  

którzy zawsze nam pomagali  

i dodawali odwagi. 

 

 

 Jako wspólnota Maryjna, w szczególny sposób, pragniemy 

dziś za wstawiennictwem Matki Kapłanów, Niepokalanej Pan-

ny Maryi, podziękować za Kapłanów, zarówno tych na szcze-

blu krajowym, diecezjalnym, jak i parafialnym, którzy wzięli 

na siebie trud opieki duchowej nad grupami Apostolatu Ma-

ryjnego w Polsce.  

 

Panie Jezu – prosimy z wdzięcznością,  

przytul Ich mocno do swojego serca,  

umocnij w Nich łaskę powołania  

otrzymaną w dniu święceń.  

Obdarz cierpliwością, siłą i zdrowiem,  

potrzebnym do dalszej pracy. 

Bądź Panie przy Nich w każdej chwili,  

Błogosław Im teraz i zawsze.  
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OGŁOSZENIA i INFORMACJE  

 
 

UROCZYŚCIE PRZYJĘCI W SZEREGI STOWARZYSZENIA 
CUDOWNEGO MEDALIKA W 2016 ROKU 

 
PODCZAS UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ  

NA JASNEJ GÓRZE – 86 OSÓB 
 
Bieława Łucja, Sulechów 
Buczkowska Zdzisława,  

Toruń-Grębocin 
Burchacka Izabela, Drezdenko 
Chmiel Anna, Narama 
Czarkoszyna Złata, Raszyn  

(Kriwoj Rog) 
Dąbrowiecka Krystyna,  

Włocławek 
Dąbrowska Danuta, Tarczyn 
Dżumała Bronisława, Kraków 
Fabijańczyk Joanna, Sopot 
Fornalik Danuta, Wrocław 
Frączkiewicz Genowefa, Sulęcin 
Gajdaj Helena, Raszyn  

(Baranowicze) 
Gajos Edward, Narama 
Gałuszewska Człapa Hnna, Sopot 
Gawlik Barbara, Przemyśl 
Giemza Elżbieta, Rykoszyn 
Giemza Teresa, Rykoszyn 
Giertler Maria, Bielsko-Biała 
Grabowska Paulina, Jędrzejów 
Graybowski Jerzy, Łódź 
Haczyk Maria, Szydłów 

Hanczko Maria, Jastrzębie Zdrój 
Harabin Jadwiga, Chęciny 
Iwaniuch Krystyna, Lubsko 
Jaźluk Elżbieta, Grodków 
Kamińska Bronisława,  

Miasteczko Śląskie 
Kardas Daniela, Narama Rzeplin 
Kazikowski Zygfryd, Drezdenko 
Kłyż Stanisława, Przemyśl 
Kochanowska Teresa, Chęciny 
Kordos Halina, Chęciny 
Korycka Krystyna, Włocławek 
Kozioł Grażyna, Przemyśl 
Krzynówek Helena, Narama 
Ksyk Wiesława, Kielce 
Kudła Barbara, Kłodzko 
Kwaśniak Teresa, Lubsko 
Lewandowska Halina, Włocławek 
Ludewicz Aldona Elżbieta,  

Kłodzko 
Majer Eugenia, Sopot 
Matyjaszczyk Helena, Łódź 
Mikołajczuk Honorata, Siedlce 
Miszycka Zofia, Chęciny 
Molska Bożena, Przasnysz 
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Mrukiewicz Małgorzata, Raszyn 
Muńko Marta, Sulechów 
Nowak Gabryela, Gozdnica 
Nowik Genowefa, Gorzów Wlkp 
Olejniczak Zofia Danuta,  

Włocławek 
Partyka Zofia, Zielonka-Raniżów 
Pasik Anna, Warszawa 
Perzyna Kazimiera, Mroków  

Warszawa 
Pigłowska Janina Zofia, Sopot 
Pluta Teresa, Raszyn 
Proksa Emilia, Raszyn 
Proksa Izabela, Raszyn 
Rybak Zdzisława, Chęciny 
Rysiowska Alina, Sulęcin 
Sadza Helena, Bęczków 
Sałagacka Barbara, Pabianice 
Sauter Kinga, Pabianice 
Sitkiewicz Henryka, Lubliniec 
Skokowska Grażyna, Raszyn 
Słabuszewska Marianna, Lublin 
Sławińska Zofia, Włocławek 

Smekowski Janusz, Raszyn 
Smolińska Marianna, Przasnysz 
Stańczuk Małgorzata, Siedlce 
Starzynska Danuta, Chęciny 
Stasińska Jadwiga, Włocławek 
Syta Bronisława, Raszyn 
Syta Elżbieta, Raszyn 
Tomaszewska Elżbieta, Grodków 
Truszczyńska Jadwiga, Kalisz 
Trye Anna, Warszawa 
Walczak Alicja, Sulechów 
Wawrzenszyk Krystyna, Chęciny 
Wiewiórka Mirosława, Siedlce 
Wolska Jadwiga, Lubsko 
Wrzeszcz Leokadia, Iłowa  

Żagańska 
Zbrzeźniak Barbara, Raszyn 
Zeimyte Lina, Kraków 
Zielińska Ewa Bronisława,  

Lubliniec 
Ziomek Krystyna, Sulęcin 
Znojek Zofia, Rykoszyn 
Żychlińska Maria, Łódź 

 
 

W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
5 OSÓB 

 
Borowska Daniela,  

Gdańsk-Przerobna 
Osina Zdzisława, Sopot 
Piotrowska Jadwiga, Gdańsk 
Żurawska Danuta, Sopot 
Żurawski Jerzy, Sopot 
 

 
W BYDGOSZCZY  

5 OSÓB 
 
Kędziora Dorota, Bydgoszcz 
Pańka Halina, Bytoń 
Ringwelska Renata, Bydgoszcz 
Sylwestrzak Urszula,  

Piotrków Kuj. 
Świątek Jadwiga, Bydgoszcz 
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W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ  
12 OSÓB 

 
Chrzanowska Anna,  

Skarżysko-Kamienna 
Cieślik Ewa,  

Skarżysko-Kamienna 
Dziopa Ryszarda, Lipowe Pole 
Janiszewska Elżbieta,  

Skarżysko-Kamienna 
Jasińska Joanna, Skarżysko  

Kościelne 
Kowalik Teresa, Lipowe Pole 
Kulińska Helena Anna,  

Skarżysko-Kamienna 
Pączek Leonard, Lipowe Pole 
Szczygieł Anna, Majków 
Szymańska Anna,  

Skarżysko-Kamienna 
Szymczyk Jadwiga, Lipowe Pole 
Wikło Teresa,  

Skarżysko-Kamienna 
 

W SŁUBICACH  
1 OSOBA 

 
Jastas Jolanta, Słubice 

 

W ŚWIERKLANACH  
6 OSÓB 

 
Cichy Maria, Świerklany 
Fajkis Bogusława, Świerklany 
Gąsior Maria, Świerklany 
Jankowski Dariusz, Przasnysz 
Szczepaniak Janina, Żory 
Wronka Dorota, Świerklany 
 

W POGÓRZU  
9 OSÓB 

 
Cholewa Helena, Cieszyn 
Dąbrowa Sylwia, Cieszyn 
Herzyk Lidia, Hałcnów 
Kawulok Jadwiga, Jaworzynka  

Trzycatek 
Klimek Adam Jerzy, Skoczów 
Koziołek Bernadeta, Bujaków 
Mudrecka Anna, Ustroń 
Stec-Chopiak Elżbieta, Zabrzeg 
Zięć Krystyna, Zabrzeg 
 

W WARSZAWIE  
1 OSOBA 

 
Kamieńska Dorota, Warszawa 
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PLAN XXXVII OGÓLNOPOLSKIEJ  
PIELGRZYMKI STOWARZYSZENIA  

CUDOWNEGO MEDALIKA 
 

JASNA GÓRA 28-29 LIPCA 2017 
 

 
HASŁO:  

„SŁUŻMY BOGU I BLIŹNIEMU  
ZA PRZYKŁADEM MARYI”. 

 
 
 PIĄTEK – 28 LIPCA 
15:00-16:30 – Biuro pielgrzymkowe  
   – zgłaszanie grup pielgrzymkowych i kandydatów  
      do uroczystego przyjęcia w Sali Kordeckiego 
17:00 – Msza św. w Bazylice 
18:30 – Spotkanie pielgrzymów w Sali Kordeckiego 
19:30 – Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach 
21:00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy MB Częstochowskiej 
22:00-24:00  
   – Czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
24:00 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu 
 
 SOBOTA – 29 LIPCA 
7:00-8:30 – Biuro pielgrzymkowe  

–  stoisko z publikacjami i medalikami, zgłaszanie grup 
pielgrzymkowych i kandydatów do uroczystego 
przyjęcia w Sali Kordeckiego 

  8:40 – Spotkanie informacyjne dla zgłoszonych kandyda-
tów do uroczystego przyjęcia (za ołtarzem polowym 
na Szczycie) 
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  9:00 – Wspólna modlitwa różańcowa  
   – stacje tajemnic różańcowych na błoniach przed wałami 
10:00 – Konferencja  
11:00 – Eucharystia z uroczystym przyjęciem nowych człon-

ków (po homilii) 
12:00 – Anioł Pański  

 
 
 

ORGANIZATOREM PIELGRZYMKI 
JEST DYREKTOR KRAJOWY AMM  

KS. JERZY BASAJ CM 
I STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO  
MEDALIKA Z DIECEZJI RADOMSKIEJ 

 
WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ!!! 

 
 
 
 

PRZYPOMNIENIE 
 
 Skarbnik Rady Krajowej, zwraca się z prośbą do wszyst-
kich odbiorców „Biuletynów” AMM, o systematyczne regu-
lowanie należności za otrzymywane egzemplarze. Wpłat na-
leży dokonywać na konto odbiorcy:  

Dyr. Apostolatu Maryjnego Ks. Tadeusz Lubelski 
Numer konta bankowego:  

49 20300045 1130000005472030 
 
 W rubryce: tytułem, należy wpisać kto i za ile egzempla-
rzy dokonuje wpłaty. Na powyższe konto można także prze-
kazywać dobrowolne składki i ofiary na cele statutowe AMM. 
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Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ 
 

 

Dnia 27 grudnia 2016 roku, mając 88 lat, odeszła do wieczności   
ŚP. HELENA KŁOS  

    Pamiętamy ją jako panią Helenkę, która podczas Uroczy-
stości Odpustowych i spotkań formacyjnych, dała się poznać 
jako ta, która pilnuje porządku i pomaga przy organizowaniu 
agapy. Pani Helenka jak wspominała: Po Pierwszej Komunii 
Świętej, przystąpiła do Dzieci Maryi i pozostała w tym Sto-
warzyszeniu do śmierci. Była oddana do dyspozycji Matki 
Bożej, która jak mówiła uratowała ją z ciężkiej operacji 
w czasie wojny. 
    Należała do Stowarzyszenia Apostolatu Cudownego Me-
dalika przy parafii Św. Krzyża w Warszawie, tu przynależała 
do Żywego Różańca, będąc aktywnym członkiem. 
    Pochowana została w kwaterze Dzieci Maryi na cmentarzu 
w Markach.  

 
 
 
 
 

Wspólnota Apostolatu Maryjnego z Grodkowa, pożegnała  
ŚP. ANNĘ DEMICHOWICZ  
wierną apostołkę maryjną 

 
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie,  
a światłość wiekuista niechaj Im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 
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CENNIK NA 2017 ROK 

 
UWAGA! ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI I WSZYSTKIE PUBLIKACJE  
PROSIMY ZGŁASZAĆ Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM  
DO CENTRUM AMM W WARSZAWIE: 
 ks. Jerzy Basaj CM – e-mail:  vivaldi7@onet.eu 
  – tel. kom.  601 472 764 
 p. Janina – tel.  22 797 48 79 
 
Dar z Nieba. Życie św. Katarzyny Labouré. Historia objawień  
 Cudownego Medalika (nowość w formie komiksu) – 5 zł 
Wybór świadectw nadzwyczajnych łask otrzymanych  
 przez pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika – 15 zł 
Świadectwa Nadzwyczajnych Łask Otrzymanych  
 przez Pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika – 20 zł 
Podręcznik AMM (trzy tomy A,B,C)  – 40 zł w oprawie miękkiej 

– 50 zł w oprawie twardej 
Przewodnik AMM – 5 zł  
Statut AMM – 2 zł 
Kwartalnik – „Biuletyn” AMM – 3,5 zł  
Promienie Pośredniczki Łask: roczniki archiwalne 2000  – 1 zł  
O apostolstwie świeckich  – 5 zł  
Tajemnica Maryi (rozważania)  – 7 zł  
Refleksje na miesiąc maj  – 5 zł  
Nowe Rozważania Na Miesiąc Maj – 8 zł  
Modlitewnik „Stawajcie się coraz doskonalszymi” – 12 zł  
Różaniec biblijny i wynagradzający – 5 zł  
Jak Ci, Maryjo, dziękować? – modlitewnik – 5 zł 
Nowenna  – 2 zł  
 
   CENY MEDALIKÓW 
Medaliki aluminiowe małe  – 20 groszy 
Medaliki srebrne  – 7 zł 
Medaliki niebieskie zatapiane („łezka”), 2 rodzaje  –1 zł i 1,5 zł 
Duży medal metalowy – 8 zł 
Medalik aluminiowy duży (wysokość 3,5cm) – 1 zł 
Medalik aluminiowy (Brelok) – 2,5 zł 
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   FOLDERY  
ABC Cudownego Medalika  – 30 groszy 
Noście Cudowny Medalik (dla księży)  – 80 groszy 
Stowarzyszenie Cudownego Medalika  – 40 groszy 
Pamiątka przyjęcia Cudownego Medalika – 15 groszy 
Modlitwa dzieci za dzieci – 15 groszy 
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Wszystko z Niepokalaną! 
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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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