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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  
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Uroczystości odpustowe 
na Radnej

Poświęcenie sztandaru 
w Nysie

W Tczewie 21 osób złożyło 
uroczyste przyrzeczenie

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 
 

STOWARZYSZENIE  CUDOWNEGO  MEDALIKA

Podziękowanie 
                                                                                                                          Warszawa, 28.11.2014 
 
                                                                    

 
 

    

 

   

 

Rada Krajowa Stowarzyszenia Cudownego Medalika  
przychyla się do Twojej prośby i przyjmuje - nie bez żalu - rezygnację z funkcji 

Moderatora Krajowego AMM. Jednocześnie składa Ci serdeczne podziękowanie 
za ogromny wkład pracy w dzieło Stowarzyszenia Cudownego Medalika. 

Doceniamy w pełni wartość Twojej pracy i posługi, bogatej i owocnej, dynamicznej 
i promieniującej na wszystkich, których spotykałaś na swojej drodze, dla których 

miałaś szacunek i uznanie oraz dla tych, którzy z Tobą bezpośrednio 
współpracowali. Dla moderatorów diecezjalnych byłaś zawsze duchowym 

przewodnikiem, wskazywałaś nam dobrze przemyślane przez siebie inicjatywy, 
aby jak najlepiej poznawać Niepokalaną Matkę Bożą, jak przybliżać Ją w całym 

bogactwie i pięknie apostołom maryjnym, jak podziwiać najwyższy przykład 
doskonałości chrześcijańskiej - najwspanialszą Istotę stworzoną przez Boga i 

zwierciadło prawdziwych cnót. Ty dobrze wiesz, Droga Ewo, że na Twojej twarzy 
wypisana jest Twoja miłość względem Niepokalanej, a także piękno Twojego serca, 
miłość bliźniego, życzliwość, serdeczny szczery uśmiech, wdzięk, takt, delikatność. 
Za to wszystko Tobie serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę, która 
będzie zawsze dla nas wielkim zaszczytem i radością. Życzymy Ci wszystkiego co 

dobre, co przynosi prawdziwą RADOŚĆ i mocną NADZIEJĘ. Niech Duch 
Święty napełnia Cię stale swoimi darami, a dobry Bóg błogosławi, Matka Boża 
Niepokalana będzie Twoją Opiekunką i Pośredniczką u Boga i niech Cię otacza 

płaszczem Swojej opieki. 
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SŁOWO DYREKTORA 
KRAJOWEGO 

 
 

Chełmno, 2015 r. 
 

 
Drodzy Czciciele Niepokalanej, 

 
 Piszę do Was z Chełmna. Minął miesiąc od mojego przy-
jazdu tutaj w charakterze nowego Dyrektora Sióstr Miłosier-
dzia Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Jak Wam wiadomo, 
poprzedni Dyrektor Ks. Paweł Śliwiński zmarł jeszcze przed 

Świętami Bożego Narodzenia (powierzam Go nadal Waszej 
modlitwie). Zwyczajowo każdy nowy Dyrektor na początku 
swojej posługi odprawia uroczystą Mszę św., podczas której 
wygłasza słowo Boże. Głosząc kazanie nie miałem wątpliwo-
ści na co zwrócić szczególną uwagę. Zachęcałem i Siostry 
i nas, kapłanów (oprócz mnie jest jeszcze Kapelan, ks. Tade-
usz), abyśmy odnajdywali swoją tożsamość w charyzmatach, 
które są darem z nieba. Jednym z nich jest Orędzie z rue du 
Bac. Wspomniałem wydarzenie z wakacji, kiedy w Trzęsaczu 
ks. proboszcz poprosił mnie, abym opowiedział o objawieniu. 
Nie zapomnę tego dnia – środowy sierpniowy wieczór. Ku 
zaskoczeniu proboszcza, do kaplicy przybyło bardzo wielu 
wiernych, turystów i różne młodzieżowe grupy. Do koncele-
bry szykowało się 7 kapłanów. Jeden z nich zapytał – a cóż to 
dzisiaj jest za wydarzenie? Proboszcz odpowiedział, że będą 
rozdawane Cudowne Medaliki. Na to ów ksiądz – przecież 
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tym zajmują się MISJONARZE (podkreślenie moje). No wła-
śnie to jest Misjonarz – odpowiedział proboszcz wskazując na 
mnie. Był wzruszony, mówił, że tylu kapłanów przy ołtarzu 
było wcześniej na konsekracji. Po Mszy, wraz ze swoją sio-
strzenicą Laurą ponad pół godziny rozdawaliśmy medaliki. 
Nigdy wcześniej nie widziałem na Mszy św. w tym kościółku 
więcej ludzi. Zostawiłem medaliki proboszczowi, bo zapragnął 
zawierzyć uczniów Niepokalanej. 
 
 I jak Jej – Niepokalanej – nie kochać? 
 
 Nie jest dla Was zaskoczeniem, że Siostry Miłosierdzia roz-
dają wiele medalików, i to przy każdej okazji, choćby podczas 
zlotów młodzieży, czy w szpitalach. Niedawno gościł w Chełm-
nie wyjątkowy gość – O. Tadeusz Rydzyk. Mówił nam, że sio-
stra Urszula posługując w Radiu, wiele miejsc „zaznaczyła” 
medalikami. Wspomniał także, że w miejscach, gdzie powsta-

wały nowe obiekty jest „wysypanych” wiele medalików. 
 Myśląc o swojej posłudze wśród sióstr, przypominają mi 
się Kanie, gdzie podczas jednego z naszych popołudniowych 
spotkań „liczyliśmy” ile było sióstr na pielgrzymce. Policzyli-
śmy i stwierdziliśmy – trochę mało. No to zobowiązałem się 
do większej mobilizacji tych, które należą do Rodziny św. 
Katarzyny Labouré. Niebo lubi odpowiadać na nasze zobo-
wiązania. Dzień po rzymskim kongresie odwiedziła mnie Wi-
zytatorka Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej z prośbą o pod-
jęcie funkcji Dyrektora. Skoro chcę mobilizować siostry... 
 
 Niebo lubi odpowiadać na nasze zobowiązania, ale po 
swojemu. 
 
 Moją radością jest piękna postawa sióstr i ich dobre chę-
ci, aby bardziej zaangażować się w dzieło Niepokalanej. Wy-
obraźcie sobie, że kilka sióstr przyjedzie ze mną na majowe 
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i czerwcowe  Niedziele Maryjne. Coraz więcej sióstr pyta się 
o pielgrzymkę Apostolatu. 
 
 A skoro o pielgrzymce. Przypominam, że w tym roku piel-
grzymkę przygotowują wspólnoty z archidiecezji gdańskiej. 

Odbędzie się ona 24-25 lipca (piątek-sobota). Rozpoczniemy 
Mszą św. w Bazylice, później będzie nasze spotkanie, Droga 
Krzyżowa, Apel, modlitwa, Msza św. o północy w Kaplicy Cu-
downego Obrazu, nasze czuwanie nocne. Rano pomodlimy się 
na Różańcu, o godz. 9.00 rozpoczniemy nasze spotkanie na 
szczycie, którego centralnym wydarzeniem będzie Eucharystia. 
Na zakończenie pielgrzymki odmówimy tradycyjnie Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. Zastanawiałem się nad hasłem tego-
rocznej pielgrzymki. Pomyślałem o Roku Życia Konsekrowane-
go, który jest okazją nie tylko do przyjrzenia się swojemu po-
wołaniu, ale i wdzięczności za jego dar. Niech więc hasło tego-

rocznej pielgrzymki brzmi: „Wdzięczni za dar powołania 
w Apostolacie Maryjnym, pielgrzymujemy do naszej Matki”. 
 
 Wracając do naszych innych spraw. Przypominam, że  
zamówienia na medaliki można wysyłać do warszawskiej  
apostołki Joanny Grasiewicz – tel. 512 755 074, e-mail:  

grasiewiczasia@vp.pl. Podaję jeszcze jeden kontakt – Ks. Ra-

dosław Mucha CM (Krzeszowice, Dom Rekolekcyjny Vincenti-
num), tel. 519 410 949. I Joannie i Ks. Radosławowi (nie za-
pominając także o Pani Janeczce) dziękuję za pomoc w rozsy-
łaniu medalików i innych materiałów. 
 
 Przed nami Wielki Post. Na nowo odkryjemy miłość Jezu-
sa, której znakiem jest Jego krzyż. Pójdziemy Drogą Krzyżo-
wą po śladach Jego męki, wzniesiemy rzewny śpiew podczas 
nabożeństwa Gorzkich Żali, zastanowimy się nad naszym 
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życiem podczas rekolekcji wielkopostnych, poprosimy Mary-
ję, aby wspierała nas na drogach naszego nawrócenia. 
 
 Nawrócić się do przyjęcia woli Boga względem naszego 
życia. Dużo nad tym teraz myślę. Co jest wolą Pana w moim 
życiu? Jak ją wypełniam? Na ile planuję swoje życie, a na ile 
pytam się Boga jak On je zaplanował? 
 
 W tych pytaniach Ona nam pomoże – Służebnica Pańska, 
Mater Dolorosa, stojąca pod krzyżem, radująca się zmar-
twychwstaniem swojego Syna i zarazem Pana w ów wyjąt-
kowy wielkanocny poranek. 
 
 Życie wiary to szukanie woli Pana. 
 
 Życzę Wam takiego przeżycia Wielkiego Postu. I życzę 
Wam, abyście pozwolili prowadzić się Panu przez całe Wa-
sze życie. Bo On Jedyny zna całą prawdę o nas. Pozwólmy 

się prowadzić Bogu – jak On chce i dokądkolwiek chce. 
Wówczas będziemy wolni i szczęśliwi, i tym bardziej sku-

teczni w naszym apostołowaniu. Wszystko z Niepokalaną! 
 
 Pozdrawiam Was serdecznie z klasztoru, który był w XIII 
wieku zamkiem krzyżackim. Później przebywały tu cysterki, 
benedyktynki, a od 1821 r. Siostry Miłosierdzia. Jest tu wielu 
chorych i samotnych. Dzięki posłudze sióstr wiedzą, że Bóg 
ich kocha. 
 
 Błogosławię Was! Ks. Jacek Wachowiak CM  

Dyrektor Krajowy AMM 
 
PS. Mimo że już niedługo Wielki Post, to jeszcze raz dzię-
kuję za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku, za modlitwę i wszelką życzliwość. Dziękuję! 
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OD REDAKCJI     

 
 Ten numer „Biuletynu” dotrze do rąk czytelników w okre-
sie Wielkiego Postu – czasu refleksji i wyciszenia. 
 Życząc wszystkim czytelnikom 
błogosławionych owoców wielko-
postnych refleksji, zachęcamy do za-
poznania się z treścią „Biuletynu”, 
który jest jednocześnie pierwszym 
numerem w 2015 roku. Zawiera więc 
ważne informacje dotyczące apostol-
skiego działania w naszych wspólno-
tach, zarówno diecezjalnych jak i pa-
rafialnych.  
 Wspominając objawienia w Lour-

des, wszystkim chorym i cierpiącym 

życzymy – siły na przeżywanie choroby i mądrości otacza-

jących ludzi. Niech Matka Boża, która stała pod krzyżem 
cierpiącego za nas Syna Bożego, wstawia się za Wami. 
 

NA WIELKI CZWARTEK 
 
 Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie 
jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie prze-
rasta człowieka.        (św. Jan Paweł II, „Dar i tajemnica”) 
 
 Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. 
Matce Bożej zawierzamy więc wszystkich kapłanów, szcze-

gólnie zaś naszych Opiekunów Duchowych, życząc – by 

zawsze towarzyszyła Im świadomość, że Ich kapłańska po-
sługa jest bezcenna i nie do zastąpienia. 
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            FORMACJA 
 

Pan Jezus spotyka swoją Matkę 
 
 Obecność Matki Najświętszej obok Syna na drodze krzy-
żowej, a potem pod krzyżem, Jej ogromne duchowe cierpie-
nie, które w jedności z Synem przeżywała i ofiarowała za 
zbawienie ludzi, uświadamia nam wielką rolę Maryi w dziele 
naszego odkupienia. Po Boskim Zbawicielu, nasze odkupie-
nie także Jej zawdzięczamy. Stąd wynika jasny wniosek, że 
Maryi należy się po Bogu wyjątkowa cześć, miłość i dzięk-
czynienie. Czy o tym pamiętam? Czy jestem czcicielem Matki 
Bożej? Czy się do Niej codziennie modlę? Czy staram się Ją 
naśladować? Muszę koniecznie ożywić w swej duszy nabo-

żeństwo do Matki Bożej. 
 To współcierpienie Maryi z Jezusem uczy nas jeszcze te-
go, że swoim najbliższym, najdroższym osobom Bóg nie osz-
czędza cierpienia, a nawet szczególnie blisko dopuszcza ich 
do udziału w krzyżu Chrystusa, by się do Niego we wszyst-
kim upodobnili i mieli także swój udział w Jego zbawczym 
dziele. Najświętsza Maryja Panna – Królowa Męczenników 
i Święci Pańscy są tego najlepszym dowodem. Zapamiętam 
tę naukę, bym nigdy w bolesnych doświadczeniach nie na-
rzekał, że Bóg mnie opuścił, lecz starał się na podobieństwo 
Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki spokojnie i cierpliwie 
nieść swój krzyż i łączyć go z krzyżem Chrystusa. 
 Matko Najświętsza! Wyznajemy z wdzięcznością, że po 
Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, także Tobie zawdzięczamy 
nasze odkupienie. Tyś swoim pokornym posłuszeństwem 
Bogu sprowadziła Syna Bożego, naszego Odkupiciela, do 
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swojego dziewiczego łona, Tyś Go porodziła, Tyś Go troskli-
wie z miłością wychowała, by mógł złożyć za nas zbawczą 
ofiarę, Tyś z Nim współcierpiała, gdy niósł krzyż i złożył na 
nim krwawą ofiarę. Za ofiarę Twojego życia całkowicie od-
danego Boskiemu Zbawicielowi, za te miecze boleści, które 
raniły Twoje Niepokalane Serce, czcimy Cię i kochamy z ca-
łego serca! Chcemy być dobrymi Twymi dziećmi. 
 Prosimy Cię, naucz nas wiernie iść za Jezusem, zwłaszcza 
wtedy, gdy nas wprowadzi na drogę krzyżową. Bądź przy 
nas i wspomagaj! 
 
 AUTOR ROZWAŻAŃ: 

Ksiądz Józef Kołodziejczyk (1932-2004), dr teologii, profe-
sor fonetyki, homiletyki, teologii pastoralnej w Ołtarzewie, 
profesor ITA, rekolekcjonista, dyrektor Krajowego Duszpa-
sterstwa Duchowej Pomocy Powołaniom 1984. 
 

WIZJE MEDALIKA (cd.) 

 

opr. ks. prof. Waldemar Rakocy CM 

 
 „Przyjdzie czas [...], że będzie się sądzić, że wszystko jest 
stracone, ale Ja będę z wami. Miejcie ufność! Poznacie Moje 
nawiedzenie [...]”.  (słowa Najśw. Maryi Panny do s. Kata-
rzyny – z 19 lipca 1830 r.) 
 

NOTATKI SIOSTRY ÉMILIE PINEAU (7/58) 
 
[D. Pierwsza figura Najświętszej Panny z promieniami oraz 
główny ołtarz kaplicy przy rue du Bac] 
 Kiedy w 1815 roku konsekrowano kaplicę Domu Macie-
rzystego, dedykowano ją Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 
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Upamiętniała to tablica umieszczona z tyłu głównego ołta-
rza [na murze absydy]. Stało się zatem niemożliwe, aby po 
nawiedzeniu kaplicy przez Najświętszą Pannę zamiast tabli-
cy ulokować w tamtym miejscu jej figurę. Była to bez wąt-
pienia główna racja, która nie pozwalała ani o tym myśleć 
naszemu księdzu Aladelowi, ani tym bardziej przywoływać 
temat. Kiedy w 1849 roku przeprowadzano remont kaplicy, 
nie myślano nawet, aby figura Niepokalanej zajęła miejsce, 
gdzie obecnie się znajduje. 
 W trakcie ozdabiania kaplicy uznano jednak za bardziej 
stosowne usunięcie tablicy dedykowanej Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu i umieszczenie na szczycie kopuły wyob-
rażeń Najświętszych Serc Jezusa i Maryi – tak jak wygląda to 
obecnie [czyli w 1877 roku]. Na tym poprzestano. Przebudowa 
kaplicy [z 1849 roku] znacznie zmniejszyła powierzchnię 
chórku naszych starszych sióstr, gdzie znajdowały się orga-

ny. Wszystkie miejsca były zajęte – nie znajdowano odpo-
wiedniego; nie chciano też, żeby przysłaniały one siostrom 
widok kaplicy. Szukano zatem innej lokalizacji i nie znale-
ziono lepszej niż z tyłu głównego ołtarza, wierząc, iż nie bę-
dzie to z uszczerbkiem dla miejsca świętego, a nawet przy-
czyni się do wystroju kaplicy. Nie zostały tam umieszczone 
wcześniej, co uznaliśmy za prawdziwy kłopot. Starano się za 
wszelką cenę je ukryć. Właśnie wtedy ktoś wpadł na pomysł, 
aby powyżej [tabernakulum] umieścić figurę Najświętszej 
Panny. Podjęto próbę i umieszczono tam jedną z figur, jakie 
znajdowały się w domu. Figura nie była dużych rozmiarów – 
mimo to dobrze się tam prezentowała. Siostry doszły do 
wniosku, iż należy wykonać bardziej odpowiednią. Zlecono 
zatem wykonanie figury z gipsu [w 1849 roku], którą umiesz-
czono tam jednak tymczasowo. Podjęto też próbę przedsta-
wienia obłoków przypominających naturalne, ale przedsię-
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wzięcie się nie powiodło. Ostatecznie umieszczono takie, 
jakie mamy dzisiaj. 
 Co się tyczy figury Niepokalanej – to oddzielna sprawa. 
Z bloków marmuru, jakie rząd przekazał zgromadzeniu, na-
leżało wykonać posąg stosowny do oczekiwań. Poszukano 
rzeźbiarza, który obiecał wykonać pracę za tysiąc franków. 
Przekazano mu zatem [jeden] blok marmuru oraz należność 
i liczono, że figura szybko stanie na miejscu przeznaczenia. 
Sprawy potoczyły się inaczej. Rzeźbiarz uznał przekazaną mu 
kwotę za zbyt małą i wstrzymał prace. Wiele różnych okolicz-
ności stanęło na przeszkodzie, aby zająć się sprawą. Dopiero 
kiedy malowano kaplicę, sześć lat później, nasza czcigodna 
Matka Montcellet poczyniła zabiegi, aby odzyskać figurę. 
Wywierała naciski na rzeźbiarza, zapewniała go, iż zostaną 
mu wynagrodzone straty, jeżeli pospieszy się z dokończeniem 
prac. Tak też się stało. Kilka tygodni później figura naszej 

niepokalanej Matki przybyła do nas tryumfalnie. Wszystkie 
nasze siostry przywitały ją. Był tam też ks. Aladel; pozostał 
aż do momentu umieszczenia figury na miejscu, gdzie obec-
nie się znajduje. Niech tam pozostanie na zawsze jako nasza 
podpora, nasze wstawiennictwo i najsłodsze z pocieszeń! 
 
(8/59)  [E. Śmierć księdza J.-M. Aladela] 
 Jeszcze na koniec krótkie wspomnienie o naszym księdzu 
Aladelu, które może przyczynić się do zachowania o nim do-
brej pamięci [Powszechnie wiedziano, że sceptycznie pod-
chodził do tego, co mu relacjonowała s. Katarzyna i że do 
końca przemilczał wizję z globem w dłoniach. Siostra Pineau 
usiłuje w ten sposób oczyścić go z podejrzeń]. W każdy piątek 
Wielkiego Postu wygłaszał konferencję, w której zachęcał do 
rozpamiętywania męki naszego Pana, lecz nie zamknął tema-
tu. Zakończenie zarezerwował na Niedzielę Przewodnią tam-
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tego roku, która wypadała 23 kwietnia. Za motyw przewodni 
obrał słowa naszego Boskiego Pana, które wypowiedział 
w chwili agonii, czyli „consummatum est”, wszystko się wy-
pełniło. Wówczas przywołał on wiele faktów z przeszłości. Nic 
nie zostało pominięte, jak łaski Boże, które spłynęły na zgro-
madzenie, wstawiennictwo naszej Niepokalanej Matki czy 
w jaki sposób powinnyśmy na to odpowiedzieć. Kiedy dwa 
dni później został nam nagle zabrany, byłyśmy przeświad-
czone, iż ta ostatnia konferencja stanowiła jego testament. 
 Tak, było to 25 kwietnia, w święto św. Marka, kiedy  
o 4 rano przygotowywał się do zejścia na dół, aby odprawić 
Mszę św. Nagle doznał wylewu krwi. O 7 rano został zaopa-
trzony na drogę do wieczności. Oddał ducha o 2 popołudniu. 
Nic nie mogło lepiej oddać po śmierci łaski oglądania Boga 
niż szczęście i niebiańska radość, jakie rysowały się na jego 
twarzy. Jeżeli czegoś na niej brakowało, to jedynie uśmiechu. 

Zachował go na chwilę, kiedy zabrano go sprzed naszych 
oczu. Oglądał naszą Niepokalaną Matkę, a wyrazy miłości dla 
tej ukochanej Matki przyczyniły się również do jego boskiego 
wyrazu twarzy. 
 
 
 

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

którzy się do Ciebie uciekamy!” 
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LINIE DZIAŁANIA AMM 
PO ZJEŹDZIE GENERALNYM 

 
 Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, że do tematów zwią-
zanych z Międzynarodowym Zjazdem AMM w Rzymie bę-
dziemy powracać, zamieszczamy poniżej oficjalny dokument 
zawierający wypracowane przez uczestników zjazdu – „Linie 
działania”. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z tym do-
kumentem, napływać będą do naszej Redakcji listy zawiera-
jące ciekawe propozycje, w jaki sposób te linie można reali-
zować we wspólnotach diecezjalnych i parafialnych.   

 
STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA 
Konwent Generalny: 3-10 listopada 2014 r. 

Linie działania 
 

WSTĘP 
 Cudowny Medalik jest wielką siłą ewangelizacji i przemia-
ny dla wszystkich, którzy go noszą z wiarą. W świecie, który 
głodny jest sprawiedliwości i miłosierdzia, przybywanie do 
stóp ołtarza, jak czyniła to święta Katarzyna Labouré, by 
otrzymać przez Maryję obfitość Bożych łask, umacnia nas. 
 My, członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika, 
świadomi tego, że Maryja jest naszą Matką, mamy od 1909 
roku nosić Jej obraz w medaliku, pomni na prośbę daną 
świętej Katarzynie przez Maryję w 1830 roku. Z tym darem 
Boga przez Maryję, mamy służąc rozdawać medalik wszyst-
kim ludziom, zwłaszcza ubogim, chorym, spragnionym, 
głodnym, nagim, przygnębionym, uwięzionym, jak i tym 
wszystkim, którzy szukają królestwa Bożego (Mt 25, 31-46). 
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Owocem tej posługi jest ewangelizacja siebie, większe umi-
łowanie Boga w ubogim, by pełniej przyjąć Boga i być bar-
dziej twórczym do nieskończoności w naszej służbie. 
 

WEZWANIA O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM 
 • Komunikacja: 
Linia działania: Tworzyć sieć komunikacji (lokalną, krajową 
i międzynarodową), by wymieniać doświadczenia, zaangażo-
wania, informacje, formację, dane techniczne i specjalistyczne. 
 
 • Formacja: 
1-wsza Linia działania: W ramach Nowej Ewangelizacji, która 
ma nadzieję dotrzeć do całej ludzkości (Mt 28, 19-20), Rada 
Międzynarodowa zestawi dokładne kryteria dla formacji cią-
głej w Stowarzyszeniu. Formacja ta zawierać będzie naukę 
społeczną Kościoła, eklezjologię, Pismo Święte, tożsamość 
wincentyńską, ekumenizm i inne dziedziny, które posłużą do 

usamodzielnienia ubogiego. 
 
2-ga Linia działania: Rada Międzynarodowa zaproponuje 
rozmaite środki dla formacji początkowej nowych członków. 
 
 • Realia rodziny: 
Linia działania: Rada Międzynarodowa przewiduje cyrkularz 
dla rad lokalnych zachęcając, by przemieniały rodzinę w miej-
sce ewangelizacji i dla tego celu, należy różnymi sposobami, 
podejmować wizyty po domach z Dziewicą Maryją.  Ten list 
będzie spójny z rozmaitymi wydarzeniami, uprzedzając i wcho-
dząc w Światowe Spotkanie dla Rodzin (wrzesień 2015). 
 

WEZWANIA O CHARAKTERZE KRAJOWYM 
 • Formacja: 
Linia działania: Rada Krajowa rozszerzy swój program for-
macyjny również na członków rodziny. 
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 • Sens przynależności: 
Linia działania: Rada Krajowa zachęci do współpracy z in-
nymi członkami Rodziny Wincentyńskiej. Tak rozumie się, 
bez wyjątku: projekty podjęte wspólnie, zebrania, dzielenie 
się działalnością formacyjną, wspólną pracę, rekolekcje du-
chowe itp., szczególnie z Wincentyńską Młodzieżą Maryjną. 
 
 • Zdefiniować misję i zaangażowanie Delegatów  
      Krajowych przed i po Konwencie Generalnym: 
Linia działania: Rolą delegatów jest zakomunikowanie 
wszystkim członkom informacji wypływających z Kongresu, 
przed zakończeniem roku. 
 
 • Zmiana Systemowa: 
Linia działania: Przez projekty Zmiany Systemowej, Stowa-
rzyszenie Cudownego Medalika wchodzi w posługę i forma-
cję swoich „Panów i Mistrzów”, ubogich, by w ten sposób 

oni sami stali się autorami ich własnego losu. 
 

WEZWANIA O CHARAKTERZE LOKALNYM 
 • Wzrost w liczbę i jakość w Stowarzyszeniu  
       Cudownego Medalika: 
1-wsza Linia działania: Świadczyć w naszych rodzinach, na-
szych miejscach pracy, naszych parafiach… i w naszej posłudze 
(rodziny z problemami, dzieci ulicy, pierwszeństwo chorym…) 
o radości z wiary i przynależności do Stowarzyszenia. 
 
2-ga Linia działania: Współpracować z wszystkimi członkami 
Rodziny Wincentyńskiej (wolontariat, przyjaciele, alienowa- 
ni itp.). „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto słyszy mój głos 
i drzwi otworzy, przyjdę z nim wieczerzać, Ja z nim a on ze 
Mną” (Ap 3, 20). 

O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA, 
MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY. 
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MYŚLI MODERATORA   
 

CO TO ZNACZY BYĆ DZISIAJ APOSTOŁEM MARYJNYM? 
 
 Podstawowym zadaniem Apostoła Maryjnego jest gorli-
we uczestnictwo w realizacji podjętego przez Kościół dzieła 
nowej ewangelizacji świata, przy wykorzystaniu przebogatej 
w ewangeliczną miłość duchowości Apostolatu (kontynuują-
cej duchowość św. Wincentego a Paulo – patrona ubogich, 
więźniów, dzieł miłosiernych i wszystkich katolickich Stowa-
rzyszeń Miłosierdzia) oraz charyzmatu pobożności maryjnej, 
w tym objawienia Niepokalanej Cudownego Medalika. To za-
danie jest wielokrotnie podkreślane i opisywane w treściach 
„Podręcznika do formacji Apostolatu Maryjnego”, wydanego 
w trzech tomach (Wydawnictwo Instytutu Teologicznego 
Księży Misjonarzy, Kraków 2008, Imprimatur), gdzie już we 
wstępach do nich zapisane są te istotne wskazania:  
 „Taka jest droga do prawdziwej wiosny Kościoła i to jest 
nadzieja dla nowej ewangelizacji” (słowa papieża Jana Paw-
ła II, dotyczące świeckich wspólnot chrześcijańskich); „Apo-
stolat Maryjny winien kierować ku uświęceniu rzeczywisto-
ści ziemskiej i skutecznemu kształtowaniu cywilizacji miło-
ści” (mówił Prymas Polski kard. Józef Glemp z okazji 25-lecia 
Apostolatu Maryjnego); 
 „Troska o świętość całego świata ma być troską nas 
wszystkich” (papież Benedykt XVI); 
 „Zachęcajmy siebie i innych – bliskich, bliźnich, do anga-
żowania się w budowanie Chrystusowego Królestwa w nas 
i pośród nas” (ks. Tadeusz Lubelski CM, ówczesny dyrektor 
Apostolatu Maryjnego); 
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 W „Podręczniku” zapisana jest również wypowiedź pa-
pieża Piusa X: „W naszych czasach bardziej niż kiedykolwiek 
główną siłą ludzi złych jest lękliwość i nieudolność dobrych, 
a cała żywotność królestwa szatana ma swoje korzenie 
w opieszałości chrześcijan”, z dalszym komentarzem ks. dy-
rektora T. Lubelskiego: „Te zdecydowane słowa mają fun-
dament w Piśmie Świętym: Grzeszy, kto może dobrze czynić, 
a nie czyni (Jk 4, 17). Nikt nie powinien umywać rąk jak Piłat, 
ani pytać jak Kain: Czy ja jestem stróżem mego brata?”. Te 
słowa Papieża, wypowiadane na początku XX w. są nadal 
aktualne, a nawet nabierają większego znaczenia w obecnej 
dobie postępującej laicyzacji i ateizacji życia. Wymaga to 
zdecydowanego zwiększenia aktywności członków Wspólnot 
Apostolatu – uaktywnianie i odmładzanie grup już istnieją-
cych oraz zakładanie nowych grup parafialnych. 
 Najistotniejsze jest stwarzanie w grupach atmosfery 

ewangelicznej ofiarnej miłości i jedności. Wiemy, że atmos-
fera ta, poza łaską Bożą była główną przyczyną rozwoju Ko-

ścioła za czasów pierwszych chrześcijan: „Wszyscy oni trwa-
li jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1, 14); „Jeden duch i jed-

no serce ożywiały wszystkich wierzących. Nikt z nich nie 
cierpiał niedostatku" (Dz 4, 32.34). „Sprzedawali majątki 
i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codzien-
nie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po do-
mach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 
Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan 
zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali 
zbawienia” (Dz 2, 45-47). Apostoł Maryjny oddaje należną 
cześć Matce Najświętszej życiem autentycznie chrześcijań-

skim, którego stałym dążeniem jest realizowanie najwięk-

szego przykazania miłości Boga i człowieka – czyni dobro 

drugiemu człowiekowi przy pomocy Matki Bożej, która na 
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weselu w Kanie Galilejskiej powiedziała: „Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie” (J 2, 5) – „Uczyńcie co wam mówi 
Syn, przyobleczcie wiarę w czyn, niech się Słowo Boże staje 
ciałem w każdym z nas”  (z pieśni religijnej). To właśnie jest 
„sedno zdrowej duchowości maryjnej: być otwartym na Boże 
Słowo i radować się z tego, że możemy pełnić Jego wolę” 
(z homilii abpa Jana Graubnera). Idzie o wielką sprawę for-
macji postawy apostolskiej do miłosierdzia względem bliź-

nich na wzór pierwszych chrześcĳan, by realizować „Prawo 
Chrystusowe” (Ga 6, 2) – „Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wza-
jemnie miłowali” (J 13, 34.35); „Ten, kto czyni dobrze, jest 
z Boga” (3 J 11) i z „Jezusa Chrystusa, który wydał samego 

siebie za nas, aby oczyścić sobie lud wybrany na własność, 
gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków” (Tt 2, 13.14). 
 Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach bardzo trud-
nych, w których wszystko jest tak bardzo zagmatwane. Jed-
no zjawisko przeczy drugiemu. Każdy człowiek to wielkie 
zagadnienie. Przystosowuje się do cywilizacji, którą sam 
tworzy i która go miażdży. Nie ma już możliwości powstrzy-
mania jej biegu, człowiek stał się narzędziem demonicznych 
sił, ogniwem w łańcuchu mechanicznych przyczyn i skutków. 
Poszerza się coraz to bardziej obszar fizycznych, psychicz-
nych, duchowych, społecznych zagrożeń współczesnego 
człowieka. Ukazał się nowy typ człowieka bezradnego i bez-
silnego, który jest bezideowy, nastawiony na maksymalne 
zdobywanie pieniędzy, zdobywanie dóbr doczesnych i ukła-
danie sobie życia dla siebie bez Boga, tak jakby Bóg w ogóle 
nie istniał. Człowiek słaby, biedny, niezaradny, przygnieciony 
ciężarem krzyża, trosk dnia codziennego jest niedostrzegal-
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ny. Należy sobie zdawać sprawę, że troski, kłopoty, choroby, 
cierpienia wpisane są w życie każdego z nas niezależnie, czy 
jest się biednym, czy bogatym. W różnych sytuacjach ludzie 
ci czekają nie tylko na pomoc w ratowaniu ich ciała, ale cze-
kają również na ratunek dla śmiertelnie chorej duszy, która 
urzeczona doczesnością i uwikłana w oszalałe stosunki spo-
łeczne, znalazła się nad przepaścią. Nie każdy potrafi sam 
odnaleźć się w tym wewnętrznym labiryncie i szuka sku-
tecznej drogi zmierzającej do odnowy swojego wnętrza. 
W tym właśnie miejscu jest RZUCONE WYZWANIE DLA 
APOSTOŁÓW MARYJNYCH, aby wskazać zagubionemu czło-
wiekowi, najkrótszą, ale najskuteczniejszą drogę z pomocą 
Maryi do Jej Syna, według Jej wskazania na weselu w Kanie. 

Każdy Apostoł Maryjny zwraca się do Matki Najświętszej 
o pomoc, aby wyprosiła mu natchnienie, do kogo i jak ma 
mówić, co czynić i jak dotrzeć do wnętrza serca zagubionego 

człowieka. W obecnych czasach doświadczamy wielkiej 
ofensywy różnych ateistycznych ideologii, nastawionych na 
moralną deformację ludzkich sumień oraz zaprzeczanie ist-
nienia Boga. Skutecznym lekarstwem chroniącym sumienia 
przed zatruwaniem ich tymi demonicznymi ideologiami jest 

wyzwalająca moc słowa Bożego, jak powiedział Jezus: „Jeże-

li będziecie trwać w nauce Mojej, będziecie prawdziwie 
Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwo-
li” (J 8, 31.32), „Kto zachowa Moją naukę nie zazna śmierci 

na wieki” (J 8, 51). Dlatego dobry czciciel Maryi często 
otwiera Pismo Święte i słucha, co Bóg mówi. Daje się pro-
wadzić Bożej mądrości i jak Maryja zachowuje Boże słowo 
w swoim sercu, aby w stosownej chwili mógł według niego 
postępować. Świadomość współczesnych zagrożeń winna 
skłaniać Apostołów Maryjnych do gorliwego korzystania 
z wszystkich skarbów ich duchowości: 
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1. Członkowie Apostolatu Maryjnego uczą się w szkole Ma-
ryi. Pogłębiają swoją pobożność maryjną przez poznanie 
bogactwa prawd wiary dotyczących Najświętszej Maryi 
Panny oraz ich znaczenia w dziele naszego uświęcenia 
oraz apostolatu. Opierają oni swoją duchowość na często 

powtarzanym poświęceniu się Maryi i wyrażaniu goto-

wości oddania się do Jej dyspozycji. 
2. Cechą charakterystyczną Apostoła Maryjnego ma być mi-

łość braterska, której podstawą jest przykazanie miłości 

Boga i bliźniego. Miłość braterską apostoł winien oka-

zywać w oddziaływaniu dobroczynnym, w służbie tym, 
którzy potrzebują pomocy doczesnej czy duchowej. Mi-
łość braterska wzbudzać będzie pragnienie udzielania 
dobra równoważnego z największą ofiarą własnego życia 

zgodnie z poleceniem św. Jana Apostoła: „My także win-

niśmy oddać życie za braci” (1 J 3, 16). 
3. Apostoła Maryjnego winna cechować pokora, jako waru-

nek uzyskania wielkiej łaski Bożej w dokonywaniu dzieła 

uświęcenia własnego i braci. Zdobywać się ją będzie 

przez modlitwę, lekturę słowa Bożego i regularne korzy-
stanie z sakramentu pojednania, oczyszczającego z miło-
ści własnej. 

 
 Tak więc Apostoł Maryjny ma do dyspozycji pięć zasadni-

czych źródeł łask Bożych: słowo Boże, sakramenty spowie-

dzi i Komunii św., modlitwa (zwłaszcza różańcowa), miło-
sierdzie wobec bliźnich oraz wyjednywanie łask przez Naj-
świętszą Maryję Pannę, w tym poprzez objawiony przez Nią 
dar Cudownego Medalika. Maryja dana nam jest jako wzór 
żywy i powszechny, ale nie podaje nam szczegółowego nau-

czania i szczegółowych przykładów, jak mamy żyć, lecz uka-
zuje nam ducha pokornej Służebnicy Pańskiej, zachowują-
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cej, rozważającej w sercu słowa Boże i wiernie wypełniają-
cej je w życiu. Pełnię nauczania i przykładów życia podaje 
nam Jezus i Jego Ewangelia, i właśnie do tego fundamentu 
budowania właściwej postawy chrześcijańskiej odsyła nas 
Matka Najświętsza słowami według wersetu J 2, 5. 
 Czerpiąc z obfitości łask Bożych z pomocą i za pośrednic-
twem Maryi, Apostoł Maryjny stara się przemieniać wiarę 
w czyn świadomości, iż: „Łaska przez Boga dana, to jedno-

cześnie łaska nam zadana”, a „Wierność jednej łasce, spro-

wadza następne” (św. Faustyna, Dz 756) i „Od nas zależy, 
czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy chcemy z nią 
współpracować, czy też ją zmarnujemy” (św. Faustyna, 
Dz 1107). Duchowość i Statut Apostolatu Maryjnego wzywa 

nas do służby ubogim duchowo i materialnie, a do tego 
potrzebne jest aktywne współpracowanie z łaskami Bożego 
Miłosierdzia: w otrzymywaniu tych łask i dzieleniu się nimi 

z bliźnimi: „Łaskami miłosierdzia trzeba się dzielić, a miło-

sierdzie staje się źródłem kolejnych łask” – „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). 
Czyniąc miłosierdzie „Dotykamy się wtedy Jezusa Chrystusa 
obecnego w ubogich i cierpiących” – według słów Jezusa: 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Świadom te-
go niezmiernie istotnego aspektu wiary chrześcijańskiej, au-
tor pierwszego wydania „Podręcznika Apostoła Maryjnego”. 
ks. prof. Teofil Herrmann (1921-2003), który wznowił w 1980 r. 
działalność przedwojennego Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika pod nazwą Apostolat Maryjny, napisał takie oto 
dwie rady: „Na końcu każdego dnia pomyśl, co zrobić, by 
dzień następny był jeszcze bogatszy w dobre czyny”; 
„Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest uobecnieniem – 
żywym sakramentem Chrystusa”. Chodzi więc o miłosier-
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dzie dla ludzi starszych, dla dzieci poczętych w łonach ma-
tek, dla wdów i sierot; dla biednych, bezdomnych i dla ro-
dzin wielodzietnych, ale i dla ojca uwikłanego w nałóg pi-
jaństwa, czy narkomana itd. Zwłaszcza należy pamiętać 
o pilnej potrzebie niesienia pomocy umierającym z głodu 
ludziom (dzieciom) w Afryce i innych regionach świata oraz 
wspomaganiu naszych braci chrześcijan, doznających 
strasznych prześladowań w niektórych krajach. A dla ludzi 
zagubionych i obojętnych w wierze niezbędna jest pomoc 
duchowa, by gorliwie realizować ten „Cel waszej wiary – 

zbawienie dusz” (1 P 1, 9), z pomocą Maryi: „Maryjo Niepo-
kalana, zawsze Dziewico! Uczyń ze mnie posłuszne narzę-
dzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościo-
ła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym 
świecie” (znana modlitwa z Radia Maryja). Ważna też jest 
pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym modlitwami, a zwłasz-
cza poprzez ofiarowywanie za nie odpustów zupełnych, któ-
re uwalniają te dusze z czyśćca.  
 Apostołowie Maryjni, czcząc Niepokalaną, przy Jej pomo-
cy starają się być prawdziwymi uczniami Chrystusa, by gor-

liwie przekazywać światu ogień Bożej miłości. Może się 

zmieniać i dziać wiele dobrego poprzez wiarę, ale otwiera-
nie się na łaski Miłosierdzia Bożego to nie bierne czekanie, 

ale aktywne z łaskami Boga współpracowanie w otrzymy-

waniu tych łask i dzieleniu się nimi z bliźnimi. „Nie opusz-

czajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha” 
(Rz 12, 11) – „Gotowość dawania siebie, postęp moralny, od-

powiedzialność. Jednym słowem: przykazanie miłości” 
(św. Jan Paweł II). Papież Franciszek (w homilii do kardyna-
łów w dn. 23 lutego 2014) powiedział: „Chrystus przyszedł, 
aby nas zbawić, aby pokazać nam drogę, jedyną drogę wyj-

ścia z ruchomych piasków grzechu, a tą drogą jest miłosier-
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dzie. Bycie świętymi to nie luksus, jest to konieczne dla 
zbawienia świata”.  
 W wymienionym „Podręczniku” dla Apostołów Maryjnych 
jest zapisany ten skrót myślowy: „Jednym słowem: Bądźmy 

tym kim mamy być, a zapalimy cały świat” – miłością, bę-
dzie to też najlepsza zachęta, aby inni dołączyli do naszej 
Wspólnoty. To zrozumienie, że „Człowiek o dobrym sercu 
jest skarbem w życiu wspólnoty. Największą wartością 
w życiu człowieka jest rozumna miłość” (ks. Tadeusz Fedo-
rowicz), wskazuje Apostołom Maryjnym najistotniejszy kie-

runek formacji „byśmy zdobyli mądrość serca” (Ps 90, 12), 

„Mądrość jest bowiem duchem miłującym ludzi” (Mdr 1, 6), 
a „Wielu mądrych to zbawienie świata” (Mdr 6, 24). „Te 
perspektywy realizują się wtedy, gdy doktryna społeczna 

Kościoła katolickiego zostanie w pełni zastosowana i kiedy 

wszyscy zaczną zachowywać w sobie i rozwijać u innych, 
wielkich i małych, tę panią i królową wszystkich cnót, jaką 
jest miłość. Zbawienie bowiem tak oczekiwane będzie 
owocem wielkiego rozlania się miłości. Tej miłości chrześci-
jańskiej, która zawiera w sobie całą Ewangelię, zawsze go-
towej poświęcić się dla bliźniego. Jest ona najsilniejszym 
antidotum przeciwko pysze i egoizmowi świata” (z encykliki 
św. Jana XXIII „AD PETRI CATHEDRAM”). W „Biuletynie” Apo-
stolatu Maryjnego (nr 35, 1-2014) zamieszczony jest artykuł 
pt. „Etos Ewangelii – miłosierdzie”, gdzie m.in. cytowane jest 
zdanie św. Jana Pawła II (z encykliki „O Bożym Miłosier-
dziu”): „Chrystus, objawiając miłość – miłosierdzie Boga – 
równocześnie stawiał ludziom wymaganie, aby w życiu swo-

im kierowali się miłością i miłosierdziem. Wymaganie to 

stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu 
Ewangelii”. Świadomość, iż mądra miłość chrześcijańska 
jest najsilniejszym antidotum przeciwko destrukcyjnym 
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ideologiom ateistycznym, współcześnie tak szeroko rozgła-
szanym, wskazuje Apostołom Maryjnym potrzebę zgłębiania 
ewangelicznej Prawdy Miłości, co ułatwia bogata w tym 
względzie literatura formacyjna Apostolatu. „Nie dajmy so-
bie wmówić, że wiara jest nierozumna. Nie przypadkowo 

dwa pierwsze dary Ducha Świętego, to dar mądrości i dar 

rozumu” (abp Wacław Depo w Apelu Jasnogórskim). Tej Bo-
żej „Mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca 

do krańca i włada wszystkim z dobrocią” (Mdr 8, 1) – „Zło 

dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21), z pomocą Najświętszej Maryi 
Panny i na wzór Jej ducha pokornej Służebnicy Pańskiej. 
 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,  
którzy się do Ciebie uciekamy 

 
opr. moderator diecezji bydgoskiej, Jadwiga Wilk 

 

 
  AMM – CENTRUM  
  STOWARZYSZENIA 
  CUDOWNEGO MEDALIKA 
  www.radna14.pl 
 

Obrady Rady Krajowej AMM 
28 listopada 2014 r. 

 
 Każdego roku przed uroczystością odpustową w Centrum 
AMM w Warszawie na Radnej, obraduje Rada Krajowa w po-
szerzonym składzie.  
 W tegorocznym posiedzeniu udział wzięli: ks. Jacek Wa-
chowiak CM – Dyrektor Krajowy AMM; ks. Jerzy Basaj CM – 
zastępca Dyrektora; członkowie Zarządu Krajowego AMM: 
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s. Katarzyna Skupień SM, Małgorzata Daszczyszak, Jadwiga 
Wilk, Helena Balcerek, Zofia Miernik, Antoni Jagielski, Andrzej 
Siborenko oraz: Kazimiera Żytkiewicz [Grodków], Tadeusz 
Moniak, Lidia Chodzyńska, Maria Miodek, Janina Stokowska, 
Barbara Siborenko [Warszawa], Janina Janowska [Raszyn]. 
 Pierwszym punktem obrad było zapoznanie obecnych 
z treścią pisma, które na ręce Księdza Dyrektora Krajowego 
AMM, złożyła dotychczasowa długoletnia moderator krajowa 
mgr Ewa Pruska-Zajdel. Pismo dotyczyło prośby o odwołanie 
jej ze stanowiska moderator krajowej, ze względu na pogar-
szający się stan zdrowia. Na wniosek Księdza Dyrektora, aby 
decyzję wnioskodawczyni uszanować, uczestnicy Rady Kra-
jowej jednogłośnie zaakceptowali wniosek. Jednocześnie 
postanowili: skierować do Ewy Zajdel pisemne podziękowa-
nie za 20-letnią gorliwą pracę, nadać tytuł honorowego mo-
deratora i podczas ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę 
w 2015 r. dokonać oficjalnego podziękowania. 
 W dalszej części posiedzenia, Ksiądz Dyrektor zapropo-

nował kandydaturę Małgorzaty Daszczyszak – dotychczaso-
wej zastępczyni, na stanowisko moderatora krajowego 
AMM. W jawnym głosowaniu kandydaturę jednogłośnie za-
aprobowano. Następnie polecono moderator Małgorzatę 
opiece Maryi w modlitwie „Pod Twoją obronę”, a ks. Wa-
chowiak udzielił jej błogosławieństwa. 
 Obszerną relację z Pierwszego Światowego Zjazdu Sto-
warzyszenia Cudownego Medalika w Rzymie w dniach od 
3 do 10 listopada 2014 r. złożyła radna krajowa, s. Katarzyna 
Skupień SM. Tekst ukazał się w „Biuletynie” AMM nr 38,  
4-2014. Siostra podkreśliła owocność obrad rzymskich, pięk-
ną postawę Ojca Generała, który był obecny przez cały czas 
Zjazdu, mimo rozlicznych obowiązków we wszystkich gałę-
ziach wincentyńskich, budującą wymianę doświadczeń, np. ze 
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Słowakami, atmosferę życzliwości oraz duże zainteresowa-
nie stoiskiem polskim z wydawnictwami AMM.  

 Zadania dla grup AMM w kontekście Światowego Zjazdu: 
 Zadbać o rodziny, zwłaszcza te w trudnej sytuacji, od-
wiedzić osoby samotne i chore z dobrym słowem, różań-
cem, modlitwą. Wspomagać potrzebujących ofiarą pienięż-
ną. Nasze życie ma być kościelne, maryjne, wincentyńskie. 
Chodzi o osobiste przekonanie, że: to ja zostałem obdaro-
wany/obdarowana; tyle mi wyprosiła Matka Boża. Z tym 
orędziem iść do potrzebujących. Jeśli chcemy być skuteczni, 
musimy działać we wspólnocie. Braterstwo i współpraca, 
a nie podziały! Reszta zadań wynika ze Statutu oraz z kon-
kretnej sytuacji w danej grupie. Nigdy nie ma radości bez 
poczucia wspólnoty – powiedział ks. Jacek Wachowiak.  
 Następnie poinformował zebranych o aktualnej działal-
ności Centralnego Ośrodka AMM. 

 W dalszej części spotkania dyskutowano nad tematyką 
przyszłorocznych dni skupienia i konferencji formacyjnych. 

Ustalono, że wiodącym tematem będzie Wspólnota – jako 

szkoła braterskiej miłości. Wiąże się on z życiem w rodzinie, 
z postawą wobec Matki Bożej i Boga, z życiem sakramental-
nym Apostoła Maryjnego, który ma być wzorem i przykła-
dem dla innych. 

 Na zakończenie posiedzenia, zebrani dzielili się swoimi 
spostrzeżeniami: 
 – Osoby chore niech stanowią grupę modlitwy i ofiary 
w intencjach AMM i całego Kościoła. 
 – Należy brać przykład z Apostołów Maryjnych, którzy 
odwiedzają chorych w szpitalach, prowadzą różaniec przy 
zmarłych, posługują w więzieniach lub mimo choroby i cier-
pienia w domach nawlekają medaliki. 
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 – Pożytecznie jest zbierać surowce wtórne, a zebrane 
fundusze przekazać na misje, np. w Afryce, gdzie dziennie 
umiera z głodu 20 tysięcy dzieci. 
 Owocne obrady zakończono modlitwą. 
 Po obiedzie u Sióstr Urszulanek i zakończeniu obrad RK 
o godz. 18.00 ks. Jacek Wachowiak CM i ks. Jerzy Basaj CM 
odprawili w Kaplicy Niepokalanej Mszę św. w następujących 
intencjach: za wszystkie sprawy Apostolatu Maryjnego, 
o zdrowie dla Ewy, o łaski dla Małgorzaty, w intencji solenizan-
tów: s. Katarzyny, Barbary i Andrzeja. Służył do Mszy św. 
ap. Andrzej Siborenko. Czytanie lekcji – ap. Tadeusz Moniak, 
śpiew – s. Katarzyna. Ewangelia i homilia – ks. Jerzy Basaj CM. 

 Myśli homiletyczne: Przywołanie z pamięci słów ks. dyr. 
seniora Tadeusza Lubelskiego CM: „Jednym palcem twarzy 
nie umyjesz” i refleksja o wspólnocie, zawarta w przypowie-
ści o ojcu i synach, którym ojciec zostawił w testamencie 

radę, by trzymali się razem, a wtedy nic nie zdoła ich złamać 

jak trzciny. Nauka dla nas: jeśli będziemy trzymać się razem 
i działać we wspólnocie, a nie osobno, przetrwamy. Jezus 
Chrystus modlił się:  
 „Ojcze, spraw, aby byli jedno, tak jak Ja w Tobie, a Ty we 

Mnie”. Skąd czerpać siły, żeby stanowić jedno? 
 – Z postawy Maryi, która trwała przy Chrystusie od Jego 
narodzin aż do śmierci krzyżowej. 
 – Zagłębić się w List Pana Boga do człowieka, w Pismo 
Święte, które jest Słowem miłości i nadziei. 
 – Ze zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii – centrum 
życia każdego chrześcijanina; z korzystania ze stołu Bożego 
Życia. 
 – Dawać świadectwo wiary – głosić nadzieję choremu 
światu. 
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 – Z radości wspólnej drogi w Apostolacie Maryjnym; iść 

razem wspólną drogą i razem dokonywać wspaniałych 
dzieł pod przewodnictwem Niepokalanej. Niech nic tej jed-
ności nie zniszczy. 
 Tę jedność, wspólnotę osób, podkreślają słowa z Cudow-
nego Medalika:  
 O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy, a także słowa modlitwy Pańskiej 

Ojcze nasz... Dziś świat potrzebuje ludzi, którzy wierzą 
w jedynego Boga, którzy idą za Nim i rozważają Jego słowa. 

 Modlitwa wiernych – ks. Dyrektor.  
 Modlitwa po Komunii św. – ap. A. Siborenko. 
 
 29 listopada 2014 r. 
 Uroczystość odpustowa w Kaplicy Niepokalanej Cudow-
nego Medalika w Warszawie przy ul. Radnej 14, w 186. rocz-
nicę objawień Maryi św. Katarzynie Labouré. 
 
 W holu przed wejściem do Kaplicy, przybyłe na odpust 
grupy, wpisały się do Księgi Pamiątkowej, a wydawnictwa 
sprzedawały Janina Janowska i Helena Balcerek. Przed Mszą 
św. ks. Dyrektor powitał przybyłych gości i poprowadził mo-
dlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Po 
odśpiewanej przez chór pieśni pt. ,,Być bliżej Ciebie chcę” 
modlitwą ,,Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu'” – 
wyraził wdzięczność Matce Bożej za Jej obecność w tym 
miejscu. Zaintonował trzykrotny śpiew modlitwy: „O, Maryjo 
bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy”. Zachęcił obecnych do serdecznego powitania 
osób stojących obok siebie zwrotem: „Dobrze, że jesteś”. 
Przekazując zgromadzonym relację z Rzymu, nazwał naszego 
Założyciela – ks. prof. Teofila Herrmanna CM „ogromnym da-
rem dla wspólnot całego świata”. Poinformował też o prze-
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biegu obrad piątkowej Rady Krajowej oraz zachęcił do więk-
szej ufności wobec Maryi, która „prowadzi nas do łaskawo-
ści Boga” i do radości z faktu Jej obecności w naszym życiu. 

 O godz. 12.00 rozpoczęła się Eucharystia, którą celebrowali 
pod przewodnictwem ks. prof. Stanisława Wypycha CM, byłe-
go wizytatora Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincente-
go a Paulo – następujący kapłani: ks. Jacek Wachowiak CM – 
dyr. AMM, jego z-ca: ks. Jerzy Basaj CM, ks. Józef Jachim- 
czak CM – przełożony Domu przy ul. Radnej, ks. Piotr Rut-
kowski CM, ks. Radosław Pawłowski CM, ks. Jarosław Zieliń- 
ski CM, ks. dr hab. Eugeniusz Szymański, ks. Stanisław Kicman. 
 Śpiewał chór „Misericordia” z parafii Miłosierdzia Bożego 
z Lublina. Lekcję czytała nowo mianowana moderator kra-
jowa Małgorzata Daszczyszak, modlitwę wiernych – Andrzej 
Siborenko, a modlitwę po Komunii św. – Janina Stokowska. 
Psalm śpiewały Zofia Banach i Zofia Kopoś. Komentarz do 

niesionych darów odczytała Helena Balcerek. Dary ofiarne 
niosły: Krystyna Borkowska, Barbara Kubuj, Joanna Grasie-
wicz. Wydarzenie uwiecznił na zdjęciach – ks. Radosław 
Pawłowski. 

 Intencje Mszy św.: w intencjach Apostolatu Maryjnego; 
za chorych i cierpiących; w intencji byłej i obecnej modera-
tor krajowej oraz 12-letniego Kubusia; za zmarłego ks. Teofi-
la Herrmanna CM, zmarłych apostołów maryjnych, zmarłych 
z naszych rodzin. 
 Ewangelię o objawieniu się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej 
odczytał i homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Wypych CM.  
 Po wyznaniu wiary do Apostolatu Maryjnego zostały 
przyjęte 3 osoby. Po Mszy św. Andrzej Siborenko w imieniu 
Rady Krajowej AMM podziękował głównemu celebransowi 
i współcelebransom, życząc im opieki Matki Bożej w dal-
szym życiu. Wszyscy kapłani otrzymali róże.   
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 W uroczystości odpustowej uczestniczyły Siostry Miło-
sierdzia: radna krajowa, s. Katarzyna Skupień i jej asystent-
ka, s. Elżbieta Kowalewska, pielgrzymi m.in. z Makowa Ma-
zowieckiego, Łodzi, Pabianic, Płocka, Zielonej Góry, Kielc, 
Warszawy, Opola, Siedlec, Białegostoku, Łomży (grupy z tych 
diecezji).   
 Na zakończenie Ksiądz Dyrektor wspomniał, że przed 20 
laty zamieszkał na Radnej ks. Teofil Herrmann. Obecnie 
otwarta jest tu szkoła biblijna; raz w miesiącu – w sobotę – 
wykłady prowadzi ks. prof. Waldemar Rakocy CM. W trzecią 
niedzielę m-ca gromadzą się w Kaplicy Niepokalanej – z ini-
cjatywy ks. Józefa Jachimczaka – policjanci i pracownicy 
służby zdrowia z rodzinami oraz członkowie miejscowego 
Apostolatu Maryjnego. Potem były gratulacje i podziękowa-
nia dla kapłanów, dla nowej moderator krajowej i przyjętych 
do AMM nowych członków oraz dla pani Krystyny – która od 

wielu lat posługuje w Kaplicy.  
 Wystąpiła też nowa moderator krajowa, Małgorzata 
Daszczyszak, która podziękowała za wybór i prosiła Aposto-
łów Maryjnych o wsparcie modlitewne, o wyrozumiałość 
i cierpliwość. Podkreśliła, że jej nauczycielką i wzorem do 
naśladowania na płaszczyźnie Apostolatu Maryjnego była 
i jest Ewa Pruska-Zajdel. Podziękowanie dla ks. Dyrektora 
złożył ks. Piotr Rutkowski.  
 Ks. Jacek Wachowiak CM zakończył swoją wypowiedź sło-
wami: „Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 
Święty. Życzę wszystkim opieki Bożej. Wszystko z Niepokala-
ną!”. Tradycyjny bigos, czyli agapa miała miejsce – jak co roku 
– w gościnnym Domu Sióstr Miłosierdzia na Tamce – nr 35. 
 

(opr. na podstawie protokołów sporządzonych  
przez sekretarza Rady Krajowej Zofię Miernik) 
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POSTACIE NASZYCH APOSTOŁÓW 
 

MODERATOR KRAJOWY AMM  
EWA PRUSKA-ZAJDEL 

 
 Ewa Pruska-Zajdel urodziła się w roku 1941. W 1965 r. 
ukończyła studia i wyszła za mąż. Po 38 latach małżeństwa 
od 12 lat jest wdową. Razem z dwoma córkami i ich rodzi-
nami mieszka w Raszynie pod Warszawą. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ewa Pruska-Zajdel, z wykształcenia mgr filologii polskiej, 
funkcję Moderatora Krajowego pełniła 20 lat, tj. w latach 
1994-2014. Jej posługa dla Apostolatu Maryjnego rozpoczęła 
się z chwilą przybycia do Warszawy śp. ks. Teofila Herrman-
na CM, organizującego w Domu Misji przy ul. Radnej pracę 
Centralnego Ośrodka Apostolatu Maryjnego. Wyróżniona 
przez ks. Teofila Herrmanna CM z grona jego najbliższych 
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współpracowników mianem alter ego, otrzymywała syste-
matycznie ponawiane przez kolejnych dyrektorów krajowych 
nominacje i związane z nimi zadania: 
 Rok 1994 – otrzymała od bpa Piotra Jareckiego upoważ-
nienie do wygłaszania prelekcji na temat Cudownego Meda-
lika i do zakładania nowych grup Apostolatu Maryjnego; 
1995 – została powołana na członka Rady Krajowej Aposto-
latu Maryjnego; 1997 – otrzymała I nominację na Moderato-
ra Diecezjalnego AAM na terenie Archidiecezji Warszawskiej, 
ponawianą wielokrotnie przez kolejnych dyrektorów krajo-
wych; 1999 – zgodnie z nowym podziałem funkcji w Radzie 
Krajowej wykonywała zadania Zastępcy Dyrektora Krajowe-
go, którego nazwę w nowym Statucie zmieniono na Modera-
tor Krajowy; 2000 – z okazji 20-lecia Apostolatu Maryjnego 
w Polsce wraz z 27 wyróżniającymi się Apostołami Maryj-
nymi otrzymała na Jasnej Górze dyplom uznania Apostoł 
Maryjny w Służbie Bliźniemu wraz z pamiątkowym Cudow-
nym Medalikiem; 2009 – otrzymała dyplom uznania za wie-
loletnie pełnienie funkcji Moderatora Diecezjalnego AMM 
w archidiecezji warszawskiej.  
 Jako zastępca Dyrektora Krajowego była zobowiązana, 
w łączności i porozumieniu z Dyr. Krajowym, do utrzymywa-
nia stałego kontaktu z moderatorami diecezjalnymi, których 
na terenie Polski niemal we wszystkich diecezjach działa 
ok. 40. Od blisko 20 lat współpracowała, pod kierunkiem 
śp. ks. Teofila Herrmanna CM, m.in. przy redakcji kwartalni-
ków (był to Apostoł Maryjny, a po śmierci ks. Herrmanna 
zainicjowany przez nią Biuletyn AMM), do roku 2000 także 
roczników pt. Promienie Pośredniczki Łask. W publikacjach 
tych systematycznie zamieszczane były jej artykuły. Odegra-
ła znaczącą rolę przy wydaniu Księgi Pamiątkowej 25-lecia 
Apostolatu Maryjnego w Polsce, trzytomowego Podręcznika 
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do formacji Apostolatu Maryjnego, zainicjowała wydanie 
zbioru Świadectw nadzwyczajnych łask otrzymanych przez 
pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika, współpra-
cowała nad wydaniem wszystkich pozostałych publikacji na 
potrzeby Apostolatu Maryjnego, (modlitewniki, foldery), ze 
Statutem włącznie.  
 W latach 1994-2003 wraz z dwoma apostołkami maryj-
nymi, jako kierowca Ks. Dyrektora i jego asysta, brała udział 
w wizytowaniu Apostolatu Maryjnego na terenie całej Polski. 
Fragment tych comiesięcznych podróży, a czasem odbywa-
nych dwa razy w miesiącu, został opisany w kwartalniku 
Apostoł Maryjny w artykule pt. Podróże apostolskie.   
 We wspomnianym przedziale lat uczestniczyła w niemal 
wszystkich ważniejszych spotkaniach Apostolatu Maryjnego, 
w rekolekcjach, zjazdach, kongresach, np. w kongresie 
Ewangelium vitae w Warszawie, w spotkaniach ORRK. 

Wchodziła w skład polskiej delegacji AMM na międzynaro-
dowych kongresach w Rzymie (2005 i 2014) i w Paryżu 
(2009). Do roku ubiegłego reprezentowała AMM na dorocz-
nych Laboratoriach dla Rodziny Wincentyńskiej. 
 Po śmierci ks. Herrmanna CM i w czasie, gdy Centrala 
Apostolatu Maryjnego została przeniesiona do Zakopanego-
Olczy, dbała o utrzymanie więzi między diecezjami. Syste-
matycznie organizowała pierwszosobotnie dni skupienia 
w kaplicy na Radnej i czuwała nad pracą obu diecezji war-
szawskich. Czuwała także nad dorocznymi Ogólnopolskimi 
Pielgrzymkami Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę, które 
przez wiele lat organizowała z pomocą członków warszaw-
skiej Rady Diecezjalnej i najaktywniejszych moderatorów 
diecezjalnych. Kierowała organizacją zjazdów formacyjnych 
moderatorów. Wypełnianie tych wszystkich obowiązków 
było możliwe dzięki włączaniu się do pracy moderatorów 
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diecezjalnych, najaktywniejszych członków Rad Diecezjal-
nych i Rady Krajowej, a także apostołów zaangażowanych 
w służbie Niepokalanej Cudownego Medalika. Dzięki łączno-
ści telefonicznej i komputerowej, stałemu kontaktowi z mo-
deratorami diecezjalnymi, przewodniczącymi, opiekunami 
duchowymi, w poszczególnych diecezjach, umocniły się silne 
fundamenty Apostolatu Maryjnego. 
 W roku 2014, z powodów zdrowotnych, a m.in. – co naj-
ważniejsze – z powodu urazu kręgosłupa, poprosiła o prze-
jęcie jej obowiązków przez współpracującą z nią od kilku lat 
ap. mar. Małgorzatę Daszczyszak – moderatora okręgu zie-
lonogórskiego i członka Rady Krajowej.  
 

MODERATOR KRAJOWY 
MAŁGORZATA MARIA DASZCZYSZAK 

 
 Urodziła się 3.04.1954 r. W 1982 roku 
zawarła związek małżeński i zamieszkała 
w Świdnicy koło Zielonej Góry. 

Członkiem Apostolatu Maryjnego zosta-
ła w 1991 r. W 1992 r. ks. Teofil Her- 
rmann CM, powierzył jej funkcję przewod-
niczącej Apostolatu Maryjnego w parafii 
Świdnica (diecezja zielonogórsko-go- 
rzowska). W 2008 r. została moderatorem 
AMM okręgu Zielona Góra i włączyła się 
w prace zespołu redakcyjnego „Biulety-
nu” AMM, a w 2009 roku otrzymała no-

minację na członka Rady Krajowej AMM. Od roku 2014, jest 
członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Kato-
lickich. Wchodziła w skład polskiej delegacji AMM na mię-
dzynarodowych kongresach w Paryżu (2009) i Rzymie (2014). 
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Z ŻYCIA WSPÓLNOT 
JUBILEUSZE  

I SPRAWOZDANIA 
 

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
 

Jubileusz 10-lecia Apostolatu Maryjnego w Iłowej 
 

 W sobotę 27 września 2014 r., w uroczystość św. Wincen-
tego a Paulo, w naszej parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Iłowej, obchodziliśmy jubileusz 10-lecia działalności 
Apostolatu Maryjnego. Gościliśmy ks. Mirosława Brzozę CM, 
pierwszego opiekuna duchowego, który wraz z ówczesnym 
proboszczem ks. Marianem Kapą CM, założył nasz Apostolat 
Maryjny. Obecna była także nasza moderator diecezjalna 

Janina Barska oraz wspólnoty AMM z Gozdnicy z opiekunem 
ks. Arturem Kidoniem CM i z Kożuchowa z opiekunem 
ks. Adamem Firakiem. 
 Uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 10 adoracją Naj-
świętszego Sakramentu i nowenną do Matki Bożej Niepoka-
lanej Cudownego Medalika, którą poprowadził nasz opiekun 
duchowy ks. Marek Bukowiec CM. Potem nasze dziękczynie-
nie i prośby przedstawiliśmy Panu Bogu w modlitwie różań-
cowej, którą poprowadziły panie Helena Dubiecka i Urszula 
Solarska. Centralnym wydarzeniem była Msza św., której 
przewodniczył ks. Mirosław Brzoza CM. On też skierował do 
zgromadzonych słowo Boże. Eucharystię koncelebrowali 
ks. Marek Bukowiec CM, ks. Artur Kidoń CM, ks. Adam Firak 
i nasz proboszcz ks. Tadeusz Lubiatowski CM.  
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 Radość spotkania została przedłużona na plebani, gdzie 
odbyła się agapa przy wspólnym stole. Po agapie obejrzeliśmy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
krótkie przedstawienie przygotowane przez ks. Mariusza Roga-
lę CM i młodzież z naszego gimnazjum im. Jana Pawła II.  
 Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa koronką do Mi-
łosierdzia Bożego o godzinie 15.00.   

przewodnicząca Olga Kolendo  
 

 
 
DIECEZJA GLIWICKA 
 

Sprawozdanie z dnia skupienia  
Stowarzyszenia Cudownego Medalika  

 
 Diecezjalny Dzień Skupienia dla wszystkich grup AMM 
z diecezji gliwickiej odbył się w pierwszą sobotę listopada 



37 

 tj. 8.11.2014 r. w parafii pw. św. Jana Nepomucena w Lisowi-
cach, gdzie ks. prob. Henryk Morawiec z ogromną radością 
i życzliwością wyraził zgodę na organizację tego spotkania. 
Każda wspólnota otrzymała okolicznościowy plakat zaprasza-
jący i informujący o spotkaniu. Proboszczowie i Opiekunowie 
grup otrzymali imienne zaproszenia. Każdy uczestnik dnia 
skupienia otrzymał przygotowaną przez organizatorów bro-
szurkę, w której znajdował się program spotkania oraz przy-
dzielone każdej grupie zadania. Znajdowały się w niej rów-
nież pieśni, wykorzystane w trakcie trwania spotkania. 
W Dniu Skupienia uczestniczyły grupy z następujących parafii: 
– AMM z parafii pw. św. Mikołaja w Lublińcu, 
– AMM z parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie  

z ks. Sebastianem Binkowskim, 
– AMM z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku 

z ks. prob. prałatem Marianem Piotrowskim, 
– AMM z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu, 
– AMM z parafii Wniebowzięcia NMP w Lubecku z ks. Marci-

nem Wojtczakiem, 
– AMM z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu 

z ks. proboszczem Bronisławem Jakuliszynem, 
– AMM z parafii pw. św. Józefa w Sadowie, 
– AMM z parafii pw. św. Edyty Stein w Lublińcu-Steblów, 
– AMM z parafii pw. św. Katarzyny w Pawonkowie z ks. Paw- 

łem Gwóździem, 
– AMM z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Jawornicy, 
– AMM z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach-

organizator. 
 W spotkaniu wzięła również udział 4-osobowa grupa 
z parafii pw. św. Jana Chrzciciela z Łagiewnik Wielkich  
z ks. proboszczem Waldemarem Glowką na czele. Nadmienić 
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należy, że 25.10.2014 r. w tejże parafii odbyła się Niedziela 
Maryjna, gdzie ks. Dyrektor Senior Tadeusz Lubelski CM na 
wszystkich Mszach św. głosił homilie i właśnie w tej parafii 
powoli zaczyna się tworzyć nowa grupa. 
 Spotkaniu przewodniczył zastępca Dyrektora Krajowego 
ks. Jerzy Basaj CM. Dzień skupienia rozpoczął się o godz. 
10.00 modlitwą różańcową przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem. Odmawialiśmy Różaniec Biblijny. Roz-
ważania prowadził ks. Jerzy a każdą dziesiątkę, wyznaczona 
grupa AMM z poszczególnych parafii. 
 Najważniejszym punktem naszego programu była Msza 
św. koncelebrowana przez 6 kapłanów. Mszy św. przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. Jerzy Basaj CM. Po zakończonej 
Mszy św. udaliśmy się do sali na agapę, gdzie Moderator 
Diecezjalna Wiesława Bromer przywitała przybyłych księży 
i uczestników Dnia Skupienia. Po odśpiewaniu modlitwy 
przed jedzeniem, częstowaliśmy się przygotowanym przez 
grupę apostołów z Lisowic posiłkiem. Następnie obejrzeli-
śmy prezentację pt. „Katarzyna Labouré”. Uczestnicy mogli 
też zapoznać się ze stroną internetową naszego Centralnego 
Ośrodka AMM w Warszawie, zachęcani byli do tego, aby 
prosić dzieci oraz wnuki, by pomogły im w korzystaniu z tej 
strony i czerpaniu cennych informacji. Konferencja forma-
cyjna: „Radość ewangeliczna i entuzjazm działania” wygło-
szona została przez ks. Jerzego. W dalszej części spotkania 
dzieliliśmy się i wymienialiśmy doświadczeniami.  
 Koronką do Miłosierdzia Bożego zakończyliśmy nasz 
Dzień Skupienia. Napełnieni i naładowani wielką radością 
oraz entuzjazmem, wracaliśmy do naszych domów, aby dalej 
apostołować Cudownym Medalikiem, nieść dobrą nowinę, 
nadzieję tam, gdzie jej potrzeba. Wszystko z Niepokalaną! 

Renata Piosek 
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DIECEZJA OPOLSKA 
 

Apostolat Maryjny przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej  
w Nysie (franciszkanie) 

 
 Z okazji 10. rocznicy Apostolatu Maryjnego w parafii, 
członkinie apostolatu wdzięczne za wspólnotę, ufundowały 

dla parafii SZTANDAR APOSTOLATU MARYJNEGO. 
 W dniu 8 grudnia 2014 r. w ŚWIĘTO MARYI NIEPOKA- 
LANIE POCZĘTEJ podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.00, 
dokonano aktu poświęcenia sztandaru MATKI BOŻEJ NIEPO- 
KALANEJ CUDOWNEGO MEDALIKA. 
 Uroczystość poświęcenia, poprzedzona została odmawia-
niem przez apostołki Nowenny do Maryi Niepokalanie Poczę-
tej. Opiekun duchowy Apostolatu Maryjnego o. Jonasz Pyka, 
rozpoczął uroczystość od serdecznego powitania moderator 
diecezji opolskiej Heleny Balcerek oraz zaproszonych gości. 

Uczta Eucharystyczna, podczas której nastąpiło poświęcenie 
sztandaru, została odprawiona i przeżyta w sposób bardzo 
uroczysty. Przewodniczył jej o. Jonasz Pyka, proboszcz parafii. 
Mszę św. odprawiono w intencji Apostolatu Maryjnego. 
 Uroczystość poświęcenia sztandaru połączono z dniem 
skupienia w parafii, na który zaproszono moderator Helenę 
Balcerek i przewodniczące AMM wraz z apostołkami z para-
fii św. Michała Archanioła w Grodkowie, parafii Matki Bożej 
Bolesnej w Nysie, św. Dominika w Nysie i pod wezwaniem 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Złotogłowicach. 
 Na sztandarze na awersie umieszczono wokół NIEPO- 
KALANEJ CUDOWNEGO MEDALIKA napis: „O, MARYJO BEZ 
GRZECHU POCZĘTA, MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO 
CIEBIE UCIEKAMY” a na rewersie wokół CUDOWNEGO ME- 
DALIKA napis: „APOSTOLAT MARYJNY W NYSIE”. 
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 Po Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem proboszcz 
o. Jonasz Pyka prowadził Nabożeństwo Maryjne. Wspólnie 
odmawialiśmy Akt oddania się Matce Bożej. Nabożeństwo 
zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. 
 Na zakończenie uroczystości rozdawaliśmy Cudowne 
Medaliki. Proboszcz o. Jonasz zaprosił wszystkich biorących 
udział w uroczystości do salki katechetycznej na „Godzinę 
Łaski” oraz posiłek. Tam też wspólnie odmówiliśmy Różaniec 
święty dodając po każdej tajemnicy intencje i podziękowania 
oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Spotkanie zakończyli-
śmy śpiewaniem pieśni maryjnych. Na zakończenie przewod-
nicząca AMM Teresa Czerwińska w imieniu całej wspólnoty 
i czcicieli Matki Bożej podziękowała moderator Helenie Balce-
rek za przybycie, a proboszczowi o. Jonaszowi za wygłoszone 
słowo Boże, pięknie przygotowanie i przewodniczenie Mszy 
Świętej, poświęcenie sztandaru oraz poprowadzenie Nabo-

żeństwa Maryjnego. Wszystko z Niepokalaną.  
przewodnicząca AMM przy parafii  

św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie 
 

 
 
DIECEZJA KIELECKA 
 

Czy marzenia się spełniają? 
 
 W listopadzie w maryjnej rodzinie tak wiele się wydarzy-
ło. Miesiąc ten, w sposób szczególny poświęcony pamięci 

zmarłych. W ostatnich dniach z Apostolatu Maryjnego ode-
szło do wieczności kilkanaście osób. Wspomnę tutaj śp.: 
Adelę Gruzy, Mariannę Szymczyk, Danutę Grabka, syna apo-
stołki Terelak, Krystynę Pękalską. Byłoby dobrze, gdyby na 
ich miejsce przychodziły nowe osoby do szkoły Maryi. 
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 Wspomnę też i o radosnych wydarzeniach. W sobotę 15 li- 

stopada br. świętowaliśmy w par. św. Stanisława BM na Bar-

winku Jubileusz 15-lecia Apostolatu Maryjnego. Można po-
wiedzieć, że był to potrójny Jubileusz, bo również Apostolat 
Maryjny przy parafii w Sukowie i przy parafii św. Jana 
Chrzciciela w Kielcach, obchodził swoją 15. rocznicę. 

 Miłym Gościem spotkania był Dyrektor Krajowy Stowa-
rzyszenia Cudownego Medalika ks. Jacek Wachowiak CM, 
który odpowiedział na zaproszenie Przewodniczącej AMM na 
Barwinku – Elżbiety Korczyńskiej. Dziękujemy! 
 Jubileuszowe spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy Nieu-
stającą Nowenną do Niepokalanej Cudownego Medalika, 
którą poprowadził ks. Jerzy Korona – diecezjalny opiekun du-
chowy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył gospodarz spo-
tkania – proboszcz parafii na Barwinku ks. Marian Janus. 
W koncelebrze było jeszcze 10 kapłanów: ks. Jacek Wacho-

wiak CM, ks. Jerzy Korona, ks. Jan Wojtyna, ks. Tadeusz Pytel, 
ks. Jerzy Marcinkowski, ks. Tomasz Brożek, ks. Jan Wiech, 
ks. Artur Płaziński, ks. Bartosz Sikora i ks. Stanisław Soczka – 
kapelan Zakładu Karnego w Kielcach. Dary do ołtarza niosły 
przedstawicielki trzech parafii, które przeżywały ten piękny Ju-
bileusz. Był też poczet sztandarowy. Z wielkim zainteresowa-
niem wsłuchiwaliśmy się w homilię księdza Dyrektora Krajo-
wego AMM. Przed błogosławieństwem, wspólnota maryjna 
gospodarzy spotkania, ofiarowała ks. Jackowi Wachowiako- 
wi CM dar w postaci „Margaretki” – modlitwy za kapłanów. 
 Agapa, to niczym uczta weselna, w której uczestniczyło 
ponad 80 osób – przedstawicieli z ponad 20 wspólnot ma-
ryjnych.  W kaplicy miało też miejsce poświęcenie obrazu 
z wizerunkiem św. Jana Pawła II (ręcznie malowany przez 
Tadeusza Kubickiego). Jest to dar AMM par. Barwinek, 
w roku kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Dyrektor 
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Krajowy AMM, wygłosił do zebranych ciekawą konferencję 
z obrad I Międzynarodowego Zjazdu Stowarzyszenia Cu-
downego Medalika we Włoszech, w którym miał zaszczyt 
uczestniczyć. Z uwagą wysłuchaliśmy także świadectwa 
przewodniczącej Anny Kempa z parafii Kielce-Słowik i prze-
wodniczącej Elżbiety Korczyńskiej z parafii Barwinek.  

 Wyrazy uznania za piękną służbę dla Maryi, należą się 
grupie AMM przy parafii św. Jana Chrzciciela w Kielcach. 
Przewodniczącą od 15 lat jest Maria Ślusarczyk. Na ręce 
przewodniczącej AMM w Sukowie pani Stefani Kozieł, rów-
nież złożyliśmy podziękowania za wielkie oddanie i poświę-
cenie dla Niepokalanej. 

 Apostolat Maryjny przy parafii Barwinek, założony zo-
stał 7.11.1999 r. Pierwszą przewodniczącą, była pani Teresa 
Osman, a od 10 lat jest pani Elżbieta Korczyńska, całkowicie 
oddana dla dzieła Maryi. Ciągle ma jakieś ciekawe pomysły 
na ubogacenie wspólnoty pięknymi czynami apostolskimi. 
Niech Maryja ma ich w opiece, obdarzając dobrym zdrowiem 
i licznymi łaskami. 
 KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, wspólną fotogra-
fią i łańcuchem rąk, zakończyliśmy spotkanie, którego ha-
słem były słowa wyryte na Cudownym Medaliku: O, Maryjo 
bez grzechu poczęta… 
 „Niedziela Maryjna” – w Sanktuarium Świętego Józefa 
Opiekuna Rodziny w Kielcach – 16 listopada. 
 Na każdej Mszy św. homilie głosił ks. Jacek Wachowiak CM. 
Owoc Jego apostołowania, to 14 tysięcy rozdanych Cudow-
nych Medalików. Wdzięczni jesteśmy Księdzu Dyrektorowi, 
że zasiał ziarno pod 100. wspólnotę AMM w naszej diecezji. 
I tak spełniło się moje marzenie. (…) 

 Dziękujemy ks. Kustoszowi Sanktuarium, że tak życzliwie 
otworzył się na nową grupę modlitewną w swojej parafii. 
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Pierwsze spotkanie chętnych do włączenia się w dzieło Maryi, 
odbyło się 19 listopada 2014 r. (zapisało się ok. 50 osób). 
 184 rocznica Objawienia MB Niepokalanej św. Katarzynie 
Labouré i obdarowanie nas Cudownym Medalikiem, to szcze-
gólny czas naszego apostołowania – zachęcanie innych do 
szkoły Maryi, apostołowanie Cudownym Medalikiem, organi-
zowanie spotkań zwanych „Niedzielą Maryjną” itp. Taka „Nie-
dziela Maryjna” miała miejsce w parafii bł. Hiacynty i Francisz-
ka w Kielcach w 14 rocznicę powstania AMM w tej parafii. 
 Diecezjalne Spotkanie AMM z udziałem ks. Biskupa Ma-
riana Florczyka, w dniu 13 grudnia 2014r. w parafii Bieliny, 
było okazją do podsumowania całorocznej pracy i nakreśle-
niem zadań na 2015 rok. 
 Na zakończenie pragnę zacytować słowo Dyrektora Kra-
jowego AMM ks. Jacka Wachowiaka CM, które wypowiedział 
w Sanktuarium Świętego Józefa: „53 procent Polaków czuje się 

zagubionych – ratunkiem dla nich jest Maryja Niepokalana. 
Jeżeli wchodzi się sercem w orędzie przekazane przez Maryję 
Katarzynie Labouré i zaczyna się go słuchać, a potem wypeł-
niać to, o co Ona prosiła, to prędzej czy później człowiek na-
biera przekonania, że jego życie jest w rękach Maryi. Napraw-
dę zaczyna wierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych”. 

moderator diecezjalny AMM – Halina Pilewska 
 

 
 
DIECEZJA BYDGOSKA 
 

Stowarzyszenia Cudownego Medalika  
przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy 

– sprawozdanie za 2014 rok 
 
 Wspólnota parafialna liczy obecnie 35 członków, jeden 
z nich został przyjętych uroczyście w ubiegłym roku. Do-
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strzegamy potrzebę poszerzania szeregów naszej Wspólno-
ty, w tym zachęcania ludzi młodych, by wstępowali do Apo-
stolatu. Widzimy też potrzebę większego zaangażowania 
w realizację ewangelicznego wezwania, na które Przełożony 
Generalny G. Gregory Gay w liście z dn. 18 lipca 2014 r. do 
Rodziny Wincentyńskiej tak wskazuje (cytat):  
 Konieczność osobistego i wspólnotowego nawrócenia; 
Konieczność wyjścia od nas samych wsłuchując się w woła-
nia Ubogich; w rozumieniu ubóstwa duchowego i doczesne-
go, by im głosić Bożą Prawdę słowem i świadczyć o Bożej 
Miłości czynami miłosierdzia (dobrymi uczynkami). To jest 
podstawowym zadaniem każdego Apostoła Maryjnego, by 
w ten sposób gorliwie uczestniczyć w realizacji podjętego 
przez Kościół dzieła nowej ewangelizacji, do czego też wzy-
wa w liście Przełożony Generalny, by „przyszły rok poświęcić 
nowej ewangelizacji”. Włączając się w to dzieło nasi aposto-

łowie, mając wielki dar Niepokalanej Dziewicy – Cudowny 
Medalik i kierując się najwyższym imperatywem MIŁOŚCI, 
docierają przede wszystkim do ludzi ubogich duchowo, za-
niedbanych religijnie, chorych. Niech i oni doznają błogo-
sławionych skutków obietnicy Najświętszej Maryi Panny wy-
rażonej w słowach: „Wszyscy, którzy go nosić będą dostąpią 
wielkich łask”.  
 Wspólnota nasza utrzymuje stały kontakt z Domem 
Opieki dla Dorosłych przy ul. Łomżyńskiej poprzez cykliczne 
odwiedzanie ludzi starszych, którzy oczekują czułości serca 
i trochę miłości rodzinnej. Odwiedzamy też kilka chorych 
obłożnie apostołek w ich domach rodzinnych.  
 Od dwóch lat, troje naszych Apostołów Maryjnych pro-
wadzi ewangelizującą korespondencję z więźniami, która 
przynosi wiele radości skazanym. Wysyłamy im także pisma 
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katolickie, różańce, Cudowne Medaliki, jako wyraz ufności 
złożonej w Niepokalaną.  
 W naszym mieście w Centrum Onkologii, powstał pierw-
szy w Polsce Zespół Wsparcia Duchowego jako szpitalna 
komórka organizacyjna. W skład Zespołu wchodzi Zakład 
Psychologii Klinicznej, obejmujący trzy gabinety psycholo-
giczne i salę do terapii grupowej oraz kaplica pw. św. Micha-
ła Archanioła. W uroczystym otwarciu ZWD w dniu 30 maja 
2010 r. uczestniczył Prymas Polski ks. abp Henryk Muszyński. 
Kierownikiem tego Zespołu jest kapelan szpitalny ksiądz 
diecezji bydgoskiej Szymon Gołota, który obejmuje chorych 
opieką duszpasterską; świadczona jest tu także kwalifiko-
wana opieka psychologiczna. Ksiądz kapelan utworzył nie-
dawno dodatkowo Zespół Duszpasterski skupiający świec-
kich chętnych do niesienia pomocy duchowej chorym pa-
cjentom, których w placówce jest około trzystu, pochodzą-

cych z różnych regionów kraju. Jak wyjaśnił ks. Gołota, 
w szpitalu onkologicznym znacznie większy procent chorych 
uczęszcza do kaplicy i zwraca się o pomoc duchową, w po-
równaniu ze szpitalami o innych profilach leczniczych. Zwią-
zane jest to z nieporównywalnie większym stresem psy-
chicznym pacjentów chorujących na nowotwór, skłaniającym 
ich do refleksji egzystencjalnych oraz szukania oparcia 
w wierze i jej pogłębianiu. W tej szpitalnej posłudze kapela-
na wspiera nasz diecezjalny opiekun Stowarzyszenia Cu-
downego Medalika, ks. Jarosław Zieliński CM, który jeden 
raz w tygodniu odprawia Msze św. w kaplicy oraz udziela 
obłożnie chorym Komunii św. na oddziałach szpitalnych, 
gdzie też prowadzi rozmowy z chorymi i rozdaje Cudowne 
Medaliki. Takie umocnienie duchowe bardzo pomaga chorym, 
którzy niejednokrotnie z niecierpliwością czekają na pojawie-
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nie się duszpasterza i członków Apostolatu Maryjnego. Czę-
sto wyrażają swoje zadowolenie z tego rodzaju posługi.  
 Ponadto od października 2014 r. członkowie trzech wspól-
not parafialnych Apostolatu Maryjnego naszej diecezji prowa-
dzą (na zmianę) w kaplicy szpitalnej Centrum Onkologii 
w każdą trzecią sobotę miesiąca modlitwę różańcową. Modli-
twa rozpoczyna się o godz. 19.00, po niej jedna z osób prowa-
dzących przedstawia w krótkim zarysie charyzmat Stowarzy-
szenia Cudownego Medalika oraz objawienia Najświętszej Ma-
ryi Panny św. Katarzynie Labouré. Ten ostatni temat najczę-
ściej omawia nasz diecezjalny opiekun duchowy, ale wspierają 
go także nasi świeccy apostołowie. Na zakończenie tej wyjąt-
kowej modlitwy z chorymi, jak również i za chorych, przekazu-
jemy im Cudowne Medaliki. Zachęcamy także naszych chorych 
braci i siostry w Chrystusie, by przyjęli te znaki opieki Niepoka-
lanej również dla członków swoich rodzin i znajomych. 

W związku z tym na ogół przyjmują po kilka medalików razem 
z zestawem obrazków i tekstów. Po spotkaniach nieraz nawią-
zują się indywidualne wzruszające rozmowy z chorymi. 
 W sierpniu ubiegłego roku kilka naszych apostołek uczest-
niczyło w pielgrzymce do Kaplicy Cudownego Medalika w Pa-
ryżu. W trakcie przygotowywania jest pamiętnik z tej piel-
grzymki, obecnie znajduje się on na etapie wersji roboczej.  
 Każdy z nas ma być apostołem Bożej miłości, Bożego mi-
łosierdzia, żeby miłością zapałała nasza ojczyzna i cały świat 
– czego wszyscy tak bardzo oczekujemy (z Mszy św. w Radiu 
Maryja) i co jest szczególnym wezwaniem dla Apostołów Ma-
ryjnych, kontynuujących przebogatą w ewangeliczną miłość 
duchowość św. Wincentego a Paulo, patrona ubogich, dzieł 
miłosiernych i katolickich Stowarzyszeń Miłosierdzia. 

moderator diecezjalny  –  Jadwiga Wilk 
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DIECEZJA PELPLIŃSKA 
 

Z życia naszego Stowarzyszenia  
Cudownego Medalika w Tczewie 

 
 Dzień 6.12.2014 r. dla naszej wspólnoty był szczególnie 
ważny, ponieważ tego dnia w parafii pw. św. Józefa, pod 
duchową opieką ks. Tadeusza Lubelskiego CM, a także pod 
okiem ks. prob. Antoniego Dunajskiego, oficjalnie do Stowa-
rzyszenia zostało przyjętych 21 osób. 
 Wspólnota istnieje już parę lat, spotyka się najczęściej 
w szarytkowskim domu, a czasami w sali parafialnej. Ks. pro-
boszcz przydzielił na opiekuna grupy, ks. Mariusza Werner, 
który raz w miesiącu odprawia dla nas Mszę św. i często 
ubogaca swoją wiarą. Przewodniczącą naszej grupy jest pani 
Bożena Chrzanowska, a wspomagająca duchowo (i nie tylko), 
to s. Cecylia Blamowska Po Mszy św. i uroczystym przyrze-

czeniu, spotkaliśmy się: kapłani i przyjęci do Stowarzyszenia 
na wspólnej agapie i opłatku. 

z modlitwą S. Cecylia 
 
 „Droga Siostro Cecylio.  
 Niech Niepokalana Matka otacza Waszą Wspólnotę swo-
ją najczulszą opieką a za owocne wspomaganie duchowe, 

i za to wszystko, co Siostra nazwała: «i nie tylko», niech 
obdarzy Siostrę obfitymi łaskami, bo przygotowanie 21 osób 
do włączenia się w nasze szeregi, to wielka praca.  
 Całą Waszą Wspólnotę obejmuję moją wdzięczną modli-
twą. Dziękuję także za tak szybkie przesłanie dokładnie wy-
pełnionych deklaracji nowoprzyjętych osób. Jeszcze raz bar-
dzo dziękuję za informację i dodaję, że nie ilość słów jest 
najważniejsza, lecz treść, która jest w nich zawarta. Wszyst-
ko z Niepokalaną!”. 

moderator krajowa – Małgorzata Daszczyszak 
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DIECEZJA KALISKA 
 

Spotkanie członków Apostolatu Maryjnego  
w Chełmcach 

 
 Na internetowej stronie: www.radiorodzina.kalisz.pl pod ta-
kim tytułem ukazał się artykuł p. Ewy Kotowskiej-Rasiak, która 
opisała spotkanie członków Apostolatu Maryjnego z diecezji 
kaliskiej. Spotkanie miało miejsce w kościele pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach, 29 listopada 2014 r. 
Mszy św. przewodniczył ks. prałat Andrzej Latoń – wikariusz 
generalny diecezji kaliskiej.  
 „Tak pięknej uroczystości nie mieliśmy od 23 lat… Nasz 
Opiekun Diecezjalny wraz z miejscową grupą Apostolatu 
Maryjnego, zrobili wszystko, by każdy uczestnik uroczysto-
ści, wyniósł jak najpiękniejsze wspomnienia dla ducha i cia-

ła” – pisze Teresa Rząd z Kalisza. 
 

 
 
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA 
 
 Apostolat Maryjny z Bazyliki Mariackiej w Krakowie 
w ostatnią sobotę listopada 2014 r. uroczyście obchodził 
21. rocznicę założenia przez śp. ks. Teofila Herrmanna CM. 
Przed ołtarzem Wita Stwosza, w przepełnionym kościele, 
wieczorną Mszę św. w intencji AMM koncelebrowało trzech 
księży z Bazyliki Mariackiej pod przewodnictwem opiekuna 
ks. Filipa Badurskiego.    

nadesłał przewodniczący parafialny, dawny moderator AMM  
w archidiecezji krakowskiej, Ryszard Klasa 
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„Wigilia” Apostolatu Maryjnego  
na Stradomiu 

 
 W dniu 16 grudnia odbyła się Wigilia Apostolatu Maryjne-
go działającego przy Seminarium Księży Misjonarzy w Kra-
kowie. Spotkanie było pełne radości i uśmiechu. Głównym 
koordynatorem spotkania był kl. Krzysztof Górski, oprawę 
muzyczną zapewnili: kl. Marek Kliszczak i kl. Michał Adam-
czyk. Modlitwę poprowadził dk Marek Kalisz CM.  
 Drogim Paniom dziękujemy za życzliwość i pyszne ciasto. 
Życzymy Bożego błogosławieństwa! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamieszczone w Internecie przez:  
dk Marek Kalisz CM 
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DIECEZJA WROCŁAWSKA 
 

Jubileusz 20-lecia Apostolatu Maryjnego 
w parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu 

 
 Uroczystości jubileuszowe wyznaczono na dzień 25 paź-
dziernika 2014 r. (sobota). Przygotowania do jubileuszu roz-
poczęto na poprzedzającym go comiesięcznym spotkaniu 
formacyjnym członków. Za wspieranie nas w organizowaniu 
uroczystości, bardzo dziękujemy naszemu nowemu opieku-
nowi duchowemu ks. Bartłomiejowi Radziochowi oraz pro-
boszczowi ks. Czesławowi Majdzie. 
 Zaproszenia zostały wysłane do grup Apostolatu Maryj-
nego w diecezji wrocławskiej: parafii pw. Józefa Rzemieślni-
ka we Wrocławiu wraz z ks. A. Siemińskim CM, parafii pw. 
św. Andrzeja Ap. we Wrocławiu-Stabłowicach, parafii pw. 
św. Agnieszki we Wrocławiu-Maślicach, parafii pw. św. Anny 

we Wrocławiu – Oporów, parafii pw. Świętej Trójcy w Żmi-
grodzie. Zaproszenie przyjęła również Dyrekcja Gimnazjum 
i Liceum Katolickiego im. NMP Pośredniczki Łask we Wro-
cławiu – państwo Elżbieta i Ireneusz Jóźwiakowie. W uroczy-
stościach jubileuszowych uczestniczyło ponad 50 osób. 
Przybyłych gości powitał moderator diecezji wrocławskiej 
Wiesław Gąsiorowski. Na wstępie, po przywitaniu gości 
przypomniał, jak w 1994 r. do parafii przyjechał ks. prof. Teo-
fil Herrmann i utworzył grupę Apostolatu Maryjnego: 
 „Kaplica była wtedy wypełniona po brzegi wiernymi i do 
Apostolatu Maryjnego zapisało się ponad 50 osób. Ks. prob. 
Czesław Majda bardzo ciepło przyjął ks. prof. Teofila Herr- 
manna CM i z radością wyraził zgodę na powstanie Apostola-
tu Maryjnego w parafii. Na początku przewodniczącą została 
Maria Gąsiorowska, a po dwóch miesiącach funkcję prze-
wodniczącego objąłem osobiście i tak jest do tej pory. Minę-
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ło już 20 lat naszej działalności. Grupa obecnie liczy prawie 
30 osób. Przez te wszystkie lata, grupa spotykała się każde-
go 27 dnia miesiąca i uczestniczyła w Eucharystii, w której 
powierzano Panu Bogu cały Apostolat. (…) Za 20 lat istnienia 
Apostolatu Maryjnego w naszej parafii, dziękujemy Matce 
Najświętszej Niepokalanej. Ona nas prowadziła i otaczała 
swoją matczyną opieką wypraszając nam wiele łask”. 
 Po oficjalnych powitaniach, rozpoczęła się konferencja 
ks. Andrzeja Siemińskiego CM na temat „Godność człowieka 
w jego relacji do Boga Stwórcy”. Następnie głos zabrała dy-
rektor Liceum Katolickiego Elżbieta Jóźwiak. Tematem wykła-
du, były zagrożenia w rodzinie związane z ideologią gender. 
 Po konferencjach, rozpoczęła się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, której przewodniczył ks. Bartłomiej Radzioch. 
Wspomnę tutaj, że przygotowaliśmy ją na podstawie opra-
cowania moderator diecezji opolskiej Heleny Balcerek. 

 O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św., której głównym 
celebransem był ks. prob. Czesław Majda przy współudziale 
ks. Andrzeja Siemińskiego CM. Modlitwę po Komunii św. 
odmówiła Janina Wykrętowicz. Na zakończenie ks. Bartło-
miej Radzioch podziękował w naszym imieniu: ks. Probosz-
czowi za sprawowanie Eucharystii, a ks. Andrzejowi za wy-
głoszoną homilię. Po Mszy św. udaliśmy się do domu „Da 
Massimiliano” na wspólny posiłek. Uczestnicy mogli posilić 
się pysznymi potrawami przygotowanymi przez panią Jadwi-
gę. Agapa przebiegała w miłej i przyjemnej atmosferze, którą 
podkreślali zaproszeni goście. Około godz. 15.00 wszyscy 
uczestnicy Jubileuszu udali się do kaplicy na Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego, którą prowadził ks. Bartłomiej Radzioch. 
Wspólna modlitwa zakończyła uroczyste spotkanie. 

moderator diecezji wrocławskiej – Wiesław Gąsiorowski 
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ŚWIADECTWA 
 

„Nie bój się – ufaj…” 
 
 To Ty sama założyłaś Maryjo ten Apostolat Cudownego 
Medalika w Złotogłowicach. Wybrałaś sobie sama prostą, 
pokorną żonę i matkę trójki dzieci, która u Ciebie wymodliła 
zdrowie dzieci, bo każde było zagrożone. 
 „Święta Maryjo już tyle od Ciebie otrzymałam łask, pro-
szę pokaż, co ja mogę robić dla Ciebie?” 
 Usłyszałaś moje prośby, skierowałaś moje kroki do kościo-
ła św. Dominika w Nysie (wstępowałam tam w drodze do 
pracy), gdzie w gablocie ogłoszeniowej przypięty był obrazek 
z Cudownym Medalikiem i „Akt oddania się Niepokalanej”, 

św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kiedy przeczytałam jego 
treść, to już wiedziałam, że to jest to, czego szukałam i na co 
czekałam. Na obrazku z Cudownym Medalikiem, był adres do 
Krakowa do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i tekst: 
 „Jeśli kochasz Najświętszą Dziewicę i jeśli masz ufność 
w Jej potężne wstawiennictwo: 
 – Noś zawsze przy sobie Cudowny Medalik, by żyć w ła-
sce Bożej i cieszyć się opieką Niepokalanie Poczętej. 
 – Odmawiaj każdego dnia wezwanie wyryte na Medaliku; 
Najświętsza Dziewica pragnęła, by pozdrawiać Ją i zwracać 
się do Niej w następujący sposób: O Maryjo bez grzechu po-
częta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. 
 – Rozpowszechniaj ten Medalik, zwłaszcza wśród chorych 
i strapionych. 
 – Jeśli podobnie jak św. Katarzyna w ciszy swojego serca 
usłyszysz wołanie Niepokalanej do rozszerzania Jej kultu 
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poprzez Cudowny Medalik, napisz na niżej podany adres: 
Polskie Prowincje Sióstr Miłosierdzia Warszawska; Krakow-
ska; Chełmińska”. 
 Wybrałam KRAKOWSKĄ i napisałam (pomyślałam, że jest 
chyba najbliżej woj. opolskiego). W liście opisałam, że mam 
w domu taki Medalion jak na obrazku – nawet po francusku 
jest napis. Duży – wygląda jak złoty. Mój młodszy syn, w swoje 
12. urodziny w 1992 r. na prośbę swojej babci, kopał ogródek 
przy domu na wsi i tam właśnie wykopał ten Medalion. Oczy-
ściłam go z ziemi, schowałam do cennych pamiątek i zapo-
mniałam o nim. Minęło 5 lat gdy zobaczyłam w 1997 r. taki 
sam w Nysie, w opisanej wyżej gablocie. (Minął też rok od 
śmierci mojej mamy, która była wielką czcicielką Matki Bożej). 
 W mojej pracy zaczęły się trudności i zmniejszono mój 
etat z całego do ¾. Pracowałam więc od 15.00 do 21.00, ale 
autobusem musiałam przyjeżdżać o 14.00, wstępowałam 

więc dzięki temu do kościoła, aby Panu Bogu wszystko 
opowiedzieć i pomodlić się. Z jednej strony kłopoty, ale jaka 
nagroda i łaska! Dzięki temu, że już wiedziałam o Cudow-
nym Medaliku, było mi łatwiej wszystko znosić. Czułam 
obecność i pomoc Niepokalanej. Oczywiście zamówiłam Cu-
downe Medaliki u s. Józefy Podstawki, która odpisała na mój 
list. Napisała, że kto znalazł Cudowny Medalik – skarb znalazł. 
Przysłała mi Cudowne Medaliki i zaczęłam rozdawać w rodzi-
nie, znajomym, ale trochę bałam się rozdawać na wsi innym 
ludziom (Co sobie pomyślą?). No i wtedy także przyszła z po-
mocą Matka Boża – 23.03.1998 r. w godzinie Apelu Jasnogór-
skiego, mój syn, ten który wykopał Medalion, kąpał się w ła-
zience i stracił przytomność. Coś zaniepokoiło starszego brata, 
który wszedł do łazienki i zobaczył nieprzytomnego, narobił 
krzyku, wraz z moim mężem wyciągnęli go z wanny, wezwali 
pogotowie ratunkowe i rozpoczęli reanimację. Okazało się, że 
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z powodu wadliwej wentylacji opary gazu z Junkersa, nie były 
odprowadzane. Kiedy o 21.30 ja wracając z pracy wchodziłam 
do domu, już wiedziałam co się stało, słyszałam w sercu słowa 
pociechy: „Nie bój się – ufaj, módl się, wszystko będzie do-
brze”. Zaczęłam głośno wołać! Matko! Przyjdź tu, uratuj moje-
go syna, pomóż! O Maryjo bez grzechu poczęta… 
 Przyjeżdża Pogotowie – lekarz prosi, bym trzymała lamp-
kę nocną nad synem, bo w pokoju za słabe światło. Trzy-
mam i z zamkniętymi oczami a głową opartą o obraz MB 
Częstochowskiej wiszący na ścianie, modlę się: Pod Twoją 
obronę… Nie wiem jak długo to trwało, nim usłyszałam sło-
wa lekarza: „Proszę ubrać syna, zabieramy go do szpitala, 
już wszystko będzie dobrze”. Wtedy ja uklękłam, przeżegna-
łam się ze słowami: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świę-
temu. Dziękuję Ci Matko, że uratowałaś mi syna! Podczas 
transportu do karetki, syn przebudził się, a w karetce, w któ-

rej pozwolono mi jechać do szpitala, założyłam synowi Cu-
downy Medalik, a on Go ucałował, choć wcześniej nie chciał 
Go nosić. Wszystko dobrze się skończyło, syn po 2 dniach 
obserwacji wrócił do domu, a ja w swoim sercu słyszałam 
delikatny głos: „Teraz rozdawaj wszędzie Cudowne Medaliki 
i mów, to za to, że został mój syn uratowany przez Maryję, 
to w dowód wdzięczności”. I tak było.  
 Dnia 4.04.1998 r. w 18. urodziny syna Piotra, była Msza 
św. w intencji dziękczynnej, za uratowanie życia, potem pie-
sza dziękczynna pielgrzymka do Częstochowy i setki rozda-
nych Cudownych Medalików. A w 1999 r. został oficjalnie za-
łożony Apostolat Maryjny w naszej parafii. Zakładała go 
przewodnicząca Janina Gardaś i Maria Czaja z parafii pw. MB 
Bolesnej w Nysie. Pani Janina przyjeżdżała co miesiąc i z ra-
dością prowadziła spotkania modlitewne i uczyła bycia we 
wspólnocie. Zapisało się wtedy 15 osób. Po roku przygoto-
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wań, pani Janina pomogła przygotować Dzień Skupienia 
w naszej parafii. Wtedy odbyło się uroczyste przyjęcie do 
Apostolatu Maryjnego. Dzieci, pod kierunkiem proboszcza 
ks. Norberta Małeckiego, przygotowały inscenizację o Obja-
wieniu Cudownego Medalika św. Katarzynie Labouré.  
 Tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj. Obchodziliśmy uro-
czyście rocznice V i X, a teraz XV. Prowadzimy w parafii Ado-
racje Najświętszego Sakramentu, zamawiamy comiesięczną 
intencję Mszy św. w ważnych sprawach Kościoła i parafii. 
Każdego 27. dnia miesiąca, po Mszy św. jest modlitewne 
spotkanie w salce parafialnej. Prowadzimy codziennie przed 
Mszą św. wieczorną, modlitwę różańcową. Modlimy się 
w ramach „Margaretki” za kapłanów, „Adopcji Duchowej 
Dziecka Poczętego” oraz codziennej dziesiątki różańca za Oj-
czyznę i za tych, którym rozdajemy Cudowne Medaliki. Każ-
dego roku organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy, Ła-

giewnik i innych Sanktuariów Maryjnych. Uczestniczymy 
w Diecezjalnych Dniach Skupienia, organizujemy spotkania 
opłatkowe i Dzień Chorych. Odwiedzamy chorych w szpita-
lach i w domach. Wszystko z Niepokalaną! 

Apostołka Maryjna Wiesława P. 
 
Złotogłowice 2014 r. 
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 OGŁOSZENIA i INFORMACJE  

 

 Nieustająca modlitwa różańcowa, którą Stowarzyszenie 
Cudownego Medalika podejmuje każdego roku w maju, 
oprócz stałej intencji za Ojczyznę, będzie obejmowała także 
intencję polecaną w nowych liniach działania wypracowa-
nych w Rzymie. Szczególną naszą troską mamy bowiem ob-
jąć wszystkie rodziny z problemami, zwłaszcza jednak te ży-
jące w związkach niesakramentalnych, rozbite z powodów 
ubóstwa duchowego lub materialnego. Wypraszajmy przez 
Niepokalaną potrzebne im łaski. 
 

Podział modlitwy różańcowej na dzień miesiąca i diecezje: 
 

  1. maja – okręg gorzowski północ  

  2. maja – okręg gorzowski południe 
  3. maja – okręg zielonogórski 
  4. maja – okręg głogowski  
  5. maja – diecezje białostocka, drohiczyńska, elbląska  
  6-8. maja – diecezja bielsko-żywiecka   
  9. maja – diecezja włocławska  
10. maja – diecezja gnieźnieńska 
11. maja – diecezja gdańska i pelplińska 
12. maja – diecezja gliwicka  
13. maja – diecezja bydgoska 
14. maja – diecezja kaliska 
15. maja – diecezja poznańska  
16. maja – diecezja katowicka 
17. maja – Kielce – grupy miejskie  
18-19. maja – diecezja kielecka 
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20. maja – diecezje koszalińsko-kołobrzeska, szczecińsko-
kamieńska  

21. maja – diecezja lubelska  
22. maja – diecezje opolska, świdnicka  
23. maja – diecezje płocka, łomżyńska, siedlecka  
24. maja – diecezje wrocławska, legnicka  
25. maja – diecezja łódzka  
26. maja – diecezje radomska, rzeszowska  
27. maja – diecezje sandomierska, sosnowiecka, tarnowska  
             (+ Mielec)  
28. maja – diecezja toruńska (Chełmno) 
29. maja – diecezje zamojsko-lubaczowska, przemyska  
30. maja – diecezje warszawska, warszawsko-praska, łowicka  
31. maja – diecezja krakowska, Zakopane-Olcza  
 

 
 

RAMOWY PLAN OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI 
STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA 

NA JASNĄ GÓRĘ – 24-25 LIPCA 2015 R. 
 
HASŁO PIELGRZYMKI:  

„Wdzięczni za dar powołania w Apostolacie Maryjnym,  
pielgrzymujemy do naszej Matki”. 

 
STAŁE CZĘŚCI PROGRAMU 
 
 PIĄTEK – 24 LIPCA 
 
17.00 – Msza św. w Bazylice, Spotkanie Pielgrzymów, Droga 

Krzyżowa, Apel Jasnogórski w Kaplicy MB Często-
chowskiej, Czuwanie nocne, Msza Święta nocna, dal-
szy ciąg czuwania  
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 SOBOTA – 25 LIPCA 
7.00 – stoisko z różnymi publikacjami i materiałami, zgła-

szanie pielgrzymek oraz kandydatów do uroczystego 
przyjęcia do Stowarzyszenia Cudownego Medalika, 
wspólny różaniec (stacje tajemnic różańcowych na 
błoniach przed wałami) 

9.00 – spotkanie modlitewne, konferencja, Anioł Pański, 
Eucharystia na Szczycie, po homilii uroczyste przyję-
cie nowych członków do Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika, Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 
ORGANIZATORZY UROCZYSTOŚCI:  
 Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika 

i AMM archidiecezji gdańskiej. 
 
UWAGA!!!  

 Szczegółowy plan Pielgrzymki i wzór deklaracji dla kandy-
datów, zamieścimy w kolejnym numerze „Biuletynu”. 

 
WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ !!! 

 
 

 

RAMOWY PLAN PRACY NA ROK 2015 
 
1. STYCZEŃ: spotkania organizacyjne przewodniczących para-

fialnych z moderatorami diecezjalnymi, spotkania parafialne 
z kolędą. 

2. LUTY: spotkania formacyjne grup parafialnych, Dzień Chorych 
11.02. (odwiedziny chorych). 

3. MARZEC: okres wielkopostny, udział  w rekolekcjach wielko-
postnych w parafiach. 
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4. KWIECIEŃ: okres wielkanocny, dni skupienia, diecezjalne i para-
fialne spotkania formacyjne z agapą „wielkanocne jajko”. 

5. MAJ: ogólnopolski nieustający różaniec w intencji Ojczyzny, 
rodzin doświadczanych cierpieniem, rozbitych małżeństw 
oraz osób żyjących w związkach niesakramentalnych (w die-
cezjach wyznaczone dni maja). 

6. CZERWIEC: ostatnie spotkanie przed wakacjami, organizacja 
wyjazdu na Jasną Górę. 

7. LIPIEC: Pielgrzymka na Jasną Górę – 24-25.07 (piątek-so- 
bota – organizatorzy AMM archidiecezji gdańskiej). 

8. SIERPIEŃ: 20-23.08 – spotkanie Rady Krajowej, zjazd modera-
torów i aktywu AMM w Kaniach Helenowskich k. Warszawy. 

9. WRZESIEŃ: diecezjalne spotkania formacyjne przewodniczą-
cych parafialnych – przekazanie wiadomości ze zjazdu mode-
ratorów, 9.09 – XII rocznica śmierci ks. Teofila Herrmanna CM. 

10. PAŹDZIERNIK: miesiąc ogólnopolskiej modlitwy różańcowej 
w intencji Ojczyzny i wszystkich osób konsekrowanych. 

11. LISTOPAD: Spotkania formacyjne rozpoczynające ROK 
LITURGICZNY (Podręcznik Rok C), 27.11 uroczyste Msze św., 
Sobota 28.11 – Warszawa kaplica na Radnej – uroczystość od-
pustowa z okazji 185. rocznicy objawienia Cudownego Meda-
lika poprzedzona obradami Rady Krajowej w dniu 27.11. 

12. GRUDZIEŃ: spotkania opłatkowe w parafiach; 8 grudnia – 
godz. 12.00-13.00 – modlitwa w godzinie łaski dla świata. 

 
 Zajęcia stałe: 
• Realizowanie zaplanowanych spotkań dekanalnych itp. 
• Comiesięczne spotkania formacyjne w parafiach, 
• Dni skupienia w Domu Misyjnym na Radnej 14 w pierwsze 

soboty miesiąca, 
• Modlitwa i nawiedzanie grobu śp. ks. Teofila Herrmanna CM. 
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 Ponadto każda parafialna grupa AMM, realizuje własny plan 
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematu wiodącego 
w 2015 roku: „Wspólnota – jako szkoła miłości braterskiej”. 
WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ! 
 

 
 
 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

 Módl się codziennie za swoją rodzinę, 
krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współ-
pracowników! 
 Módlcie się jeden za drugiego... Wielką 
moc posiada wytrwała modlitwa sprawie-
dliwego (Jk 5, 16). 
 

 Wszystkim, którzy pamiętając o trzeciej radzie Apo-
stoła Maryjnego odpowiedzieli na nasz apel o modlitwę 
w intencji chorej moderator diecezjalnej Haliny Pilew-
skiej, składamy serdeczne podziękowanie. 

 
Alleluja! 

Chrystus Zmartwychwstał! 
Niech napełni nasze serca 
radością, miłością i wiarą, 

że prawdziwe Życie 
dopiero przed nami. 

Czytelnikom i Przyjaciołom 
życzymy zdrowych, radosnych,  
bogatych w miłość i nadzieję  

Świąt Wielkanocnych
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Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ  
 
 

  
 Członkowie AMM z Zielonej Góry-Ochla, 10 lutego 2015 

roku, pożegnali WERONIKĘ JEŻYCKĄ, która zmarła ma-
jąc 97 lat.  
 
 Śp. Weronika Jeżycka należała do Apostolatu Maryjnego 
od 1983 roku, w latach 1985-2003, pełniła funkcję  
przewodniczącej parafialnej w Ochli. W 2003 r. wyróż-
niona została przez ks. Teofila Herrmanna DYPLOMEM 
UZNANIA, za wieloletnią i aktywną działalność. Wycho-
wała wielu bardzo zaangażowanych w apostolskie dzie-

ło następców. Jej olbrzymi wkład w zbiórkę funduszu na 
wybudowanie jednej ze stacji Drogi Krzyżowej, w diece-
zjalnym Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
w Rokitnie, w znaczący sposób przyczynił się do po-
wstania „Kaplicy Martwe Ciało”.  
 
 2. lutego 2015 r. zmarła także bardzo aktywna członki-
ni grupy AMM w parafii pw. Matki Bożej Częstochow-

skiej w Zielonej Górze JANINA NOWICKA. O modlitwę 
w intencji śp. Weroniki i Janiny, proszą członkowie 
Apostolatu Maryjnego Okręgu Zielona Góra. 

 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie. 
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  Z OSTATNIEJ CHWILI   
 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka 
na Wielki Post 
 
 Lud Boży potrzebuje odnowy, aby 
nie zobojętniał i nie zamknął się 
w sobie w obliczu globalizacji obo-
jętności – pisze papież w orędziu na 
tegoroczny Wielki Post.   
 
 Ojciec Święty podkreślił, że Wielki 
Post jest czasem odnowy Kościoła, ale 
nade wszystko czasem łaski i musimy 
sobie uświadomić, że jesteśmy miło-
wani przez Pana Boga, dla którego nikt 

z nas nie jest obojętny. Jednak dobrobyt i wygoda życiowa 
sprawia, że zapominamy o innych ludziach, ich cierpieniach 
i krzywdach. Ojciec Święty zauważył, że ta egoistyczna posta-
wa nabrała wymiarów ogólnoświatowych, dlatego możemy 
mówić o globalizacji obojętności. Wskazał, że jako chrześcija-
nie musimy stawić czoło temu problemowi, dotyczącemu za-
równo relacji z Bogiem jak i z drugim człowiekiem. 
 Papież zachęcił, byśmy w każdym bliźnim dostrzegli brata 
i siostrę, za których Chrystus umarł i zmartwychwstał.  
 
 „Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, 
w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie 
i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu 
obojętności!” – czytamy w papieskim orędziu.  
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POEZJA 
 

Jak sokół 
 
  On nad ziemią jak sokół, 
  gdy taka ciemność wokół… 
  na krzyżu szeroko rozpięty, 
  Boże nasz, Boże Niepojęty! 
   I choć ukrzyżowany, 
   dla człowieka oddany, 
   choć gwoździe mocno Cię trzymają; 
   nie, to ludzie mało kochają. 
  Jezu, oczy otwierasz 
  i na ziemię spoglądasz. 
  Ja dziś za wszystkich umieram, 
  wszystkim ludziom niebo otwieram. 
   Krew ma zmieszana z wodą, 
   dla grzeszników ochłodą. 
   Chodźcie moi mili pod MÓJ KRZYŻ! 
   Chodź, nie bój się i ty też się zbliż! 
  Wieczność już się przybliża, 
  podejdź Bracie do Krzyża! 
  Bo MIŁOSIERDZIE niezgłębione, 
  Ono w mym Sercu utajone. 
   JEZU UFAM TOBIE! 
 
      autor: Halina Pilewska 
 Kielce, 28 lutego 1996 r. 
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Alleluja 
 
    Alleluja  
    dzwony biją… 
    tak radośnie i wesoło 
    Chrystus żyje! 
    Bóg Wszechmocy powstał z grobu 
    zło zwyciężył, śmierć pokonał 
    ludzi zbawił  
    i nadzieję zmartwychwstania 
    pozostawił. 
  
    Ośmieleni tym Zwycięstwem 
    serca drzwi 
    tak na oścież Mu otwórzmy; 
    Jezu, przyjdź!  
  
    Przyjdź  
    umocnij łaską wiary 
    i miłości 
    przemień w radość 
    nasze smutki i żałości 
    nasze serca obdarz hojnie łaskami 
    zostań z nami. 
 
     z tomiku wierszy „Miłość życia”  
     autorki Czesławy Błaszczyk z Łodzi 
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CENNIK NA 2015 ROK 
 
UWAGA! ZAMÓWIENIA NA MEDALIKI I WSZYSTKIE PUBLIKACJE 
PROSIMY ZGŁASZAĆ Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM DO 
CENTRUM AMM W WARSZAWIE: 
 

p. Joanna – tel. 512 755 074, e-mail: grasiewiczasia@vp.pl 

p. Janina – tel. 22 797 48 79 
oraz ks. Radosław Mucha (Krzeszowice, Dom Rekolekcyjny  

Vincentinum) tel. 519 410 949 
 
Świadectwa Nadzwyczajnych Łask Otrzymanych przez Pośrednictwo  
 Niepokalanej Cudownego Medalika (miękka oprawa)  – 20 zł   
Podręcznik AMM (trzy tomy)  – 40 zł w oprawie miękkiej  

– 50 zł w oprawie twardej 
Przewodnik  – 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  – 12 zł  
Różaniec biblijny i wynagradzający – 5 zł  
Jak Ci, Maryjo, dziękować? – modlitewnik – 5 zł 
Nowenna  – 2 zł  
 

CENY MEDALIKÓW 
Medaliki aluminiowe  – małe: 18 groszy 
Medaliki srebrne – w zależności od wielkości  – 4 zł, 5 zł 
Medaliki niebieskie zatapiane („łezka”), 2 rodzaje  90 groszy i 1 zł  
Duży medal metalowy – 8 zł  
Oznaka logo członka AMM  – 5 zł  
Medalik aluminiowy duży (wysokość 3,5 cm) – 70 groszy 
Medalik aluminiowy (Brelok) – 1,5 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 – 10 groszy 
„Tylko Bóg” – 5 groszy 
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Wszystko z Niepokalaną! 



Uroczystości odpustowe 
na Radnej

Poświęcenie sztandaru 
w Nysie

W Tczewie 21 osób złożyło 
uroczyste przyrzeczenie

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 
 

STOWARZYSZENIE  CUDOWNEGO  MEDALIKA

Podziękowanie 
                                                                                                                          Warszawa, 28.11.2014 
 
                                                                    

 
 

    

 

   

 

Rada Krajowa Stowarzyszenia Cudownego Medalika  
przychyla się do Twojej prośby i przyjmuje - nie bez żalu - rezygnację z funkcji 

Moderatora Krajowego AMM. Jednocześnie składa Ci serdeczne podziękowanie 
za ogromny wkład pracy w dzieło Stowarzyszenia Cudownego Medalika. 

Doceniamy w pełni wartość Twojej pracy i posługi, bogatej i owocnej, dynamicznej 
i promieniującej na wszystkich, których spotykałaś na swojej drodze, dla których 

miałaś szacunek i uznanie oraz dla tych, którzy z Tobą bezpośrednio 
współpracowali. Dla moderatorów diecezjalnych byłaś zawsze duchowym 

przewodnikiem, wskazywałaś nam dobrze przemyślane przez siebie inicjatywy, 
aby jak najlepiej poznawać Niepokalaną Matkę Bożą, jak przybliżać Ją w całym 

bogactwie i pięknie apostołom maryjnym, jak podziwiać najwyższy przykład 
doskonałości chrześcijańskiej - najwspanialszą Istotę stworzoną przez Boga i 

zwierciadło prawdziwych cnót. Ty dobrze wiesz, Droga Ewo, że na Twojej twarzy 
wypisana jest Twoja miłość względem Niepokalanej, a także piękno Twojego serca, 
miłość bliźniego, życzliwość, serdeczny szczery uśmiech, wdzięk, takt, delikatność. 
Za to wszystko Tobie serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę, która 
będzie zawsze dla nas wielkim zaszczytem i radością. Życzymy Ci wszystkiego co 

dobre, co przynosi prawdziwą RADOŚĆ i mocną NADZIEJĘ. Niech Duch 
Święty napełnia Cię stale swoimi darami, a dobry Bóg błogosławi, Matka Boża 
Niepokalana będzie Twoją Opiekunką i Pośredniczką u Boga i niech Cię otacza 

płaszczem Swojej opieki. 
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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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