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Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od 

wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł II 
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NOWY ROK  PRZYPOMNIENIA. 

Kochani, ponieważ weszliśmy w nowy rok, więc kilka przypomnień: 

- proszę przyślijcie nowe deklaracje - jest to bardzo ważne, bo bez nich nie możemy  założyć 

pełnowartościowej bazy członków KZJ, co umożliwiłoby lepszą i  sprawniejszą komunikację 

między nami. Załączamy deklarację na końcu Kurierka. 

- prosimy o składki. Przypominamy, że zgodnie z nowym statutem składki powinny być 

wpłacane do  końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego za rok bieżący. Musimy    

wiedzieć, czym dysponujemy przy planowaniu wydatków. 

- łączmy się w modlitwie. Prawie nie otrzymujemy ostatnio intencji do modlitwy podczas 

pierwszopiątkowych  Mszy św. Przypominamy  także o inicjatywie "Jedność siłą" - duchowej 

łączności o określonych porach dnia (12.00, 21.00). 

Czekamy na odzew ! Zarząd KZJ 

OPŁATEK RODZINY JAZŁOWIECKIEJ 

W dniu 19 grudnia 2015 na zaproszenie Prezesa , p. Jana Gromnickiego wzięłyśmy wraz z 

Marysią Harasymowicz udział w opłatku 

Rodziny Jazłowieckiej. 

Niezmiernie budujące jest widzieć, jak odżywa 

i jest pielęgnowana przez młodsze pokolenia 

tradycja mająca swoje źródła w  historii. 

Tradycja, która od wieków kazała Polakom 

łączyć służbę Polsce ze służbą Bogu i pisała na 

sztandarach "Bóg, Honor, Ojczyzna". 

Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia przez 

Matkę Generalną meldunku od pocztów 

sztandarowych wszystkich obecnych formacji. A było ich niemało z całej Polski. Byli obecni 

zarówno spadkobiercy tradycji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich: delegacja 14 batalionu Ułanów 

Jazłowieckich ze Stargardu Szczecińskiego, jak też liczne grupy rekonstrukcyjne rozsiane po 

całym kraju. Ta część, nawiązująca bezpośrednio do przedwojennej tradycji mającej miejsce w 

Jazłowcu,  była szczególnie atrakcyjna dla obecnych w Szymanowie dzieci. 
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Następnie udaliśmy się wszyscy do kaplicy na uroczystą Mszę Św. w pięknej wojskowej oprawie 

ze wzruszającą homilią wykazującą powiązania patriotyzmu z wiernością Bogu. 

Po zakończeniu Mszy Św. i kilku słowach 

podziękowań wygłoszonych przez p. Jana 

Gromnickiego  złożyłam również Rodzinie 

Jazłowieckiej życzenia w imieniu KZJ. 

A potem - jak zwykle u Niepokalanek. 

Wieczerza wigilijna dla wszystkich licznie 

zgromadzonych gości: oczywiście najpierw 

łamanie się opłatkiem i życzenia, 

życzenia...., a następnie tradycyjne wigilijne 

potrawy i rozmowy przy stole, dopóki nie okazało się, że trzeba już je kończyć, bo rozpoczyna 

się kolejny, już ostatni, punkt programu, mianowicie spotkanie w wielkiej sali pod kaplicą. Tam 

wysłuchaliśmy jeszcze wystąpień przedstawicieli kolejnych uczestniczących w uroczystości 

jednostek, byliśmy m.inn. świadkami przekazania pięknych darów - pamiątek dla Rodziny 

Jazłowieckiej na  ręce jej Prezesa, i wkrótce okazało się, że pora już się żegnać. 

Dziękujemy serdecznie p. Janowi za zaproszenie na to spotkanie, które umacnia związek 

pomiędzy naszymi stowarzyszeniami. przecież bardzo sobie bliskimi, bo opartymi na  więzi ze 

Zgromadzeniem ss. Niepokalanek i pielęgnowaniem tradycji niepokalańskich: w nas 

zaszczepionych przez wychowanie w szkołach Sióstr, w członkach Rodziny Jazłowieckiej przez 

zapoznanie się z bogatym dorobkiem tego Zgromadzenia. 

Marta Mieszkowska 

OPŁATEK NA KABATACH, 13.12.2015 

 Od wielu już lat, najpierw na „Idzika”, a teraz na „Kabatach”, w trzecią niedzielę adwentu 

wychowanki Sióstr Niepokalanek spotykają się na opłatku organizowanym przez Koło 

Warszawskie KZJ. Tym razem było to 13 grudnia. 
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 Spotkanie rozpoczyna 

Msza św. o godz. 12.30, ale już 

wcześniej w salkach i 

korytarzach Domu czekają na 

nas otwarte ramiona Sióstr, które 

przyjeżdżają także z innych 

niepokalańskich klasztorów: 

Siostra Janina, Siostra Marta, 

Siostra Macieja, Siostra Anna, Siostra Stella… Zwykle przyjeżdża 

również Matka Generalna. Tym razem Matka Wawrzyna musiała 

w Jarosławiu uczestniczyć w ceremonii składania ślubów 

wieczystych, a Jej list z życzeniami świątecznymi był 

wydrukowany w 52 numerze Głosu Koleżeńskiego dostępnym 

na naszym spotkaniu. 

 Celebrujący Mszę św. ksiądz kapelan w homilii mówił o 

pięknie naszego koleżeństwa, przyjaźni, silnej więzi z Siostrami i 

wartości wspólnej modlitwy. Aldona Tomaszewska 

przewodnicząca Koła Warszawskiego KZJ, odczytała ułożoną przez 

siebie modlitwę powszechną, w której zawarła nasze prośby i 

podziękowania 

 Po Mszy św. zebraliśmy się (niektórym koleżankom towarzyszyli mężowie) w refektarzu przy 

pięknie nakrytych stołach, zastawionych ciastami i owocami. Na każdym talerzyku był opłatek. 

Trudno było uciszyć gwar powitań aby można było przeczytać okolicznościowy fragment Ewangelii 

i przekazać świąteczne życzenia. W imieniu Sióstr ciepło i serdecznie zabrała głos przełożona 

Szymanowa, Siostra Macieja. Piękne życzenia złożyła przewodnicząca KZJ - Marta Mieszkowska, a 

ustępująca 

przewodnicząca Koła 

Warszawskiego, Basia 

Ciszewska, przedstawiła 

swoją następczynię, 

Aldonę Tomaszewską . 

 W tym roku było 

nas mniej niż w 

poprzednich latach. Być może przyczyną była data -13. grudnia i związane z tą smutną rocznicą 
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różne spotkania, a może niekorzystna (i jak się okazało mylna) prognoza pogody. U nas atmosfera 

była gorąca: dzielenie się opłatkiem ze wszystkimi, spotkania z koleżankami z klasy, 

wspomnienia, plany przyszłych spotkań i rozmowy, rozmowy, rozmowy. I Siostry, które cały czas 

były z nami kosztem swojego niedzielnego wypoczynku, dzieliły nasze radości i nie tylko radości, i 

troszczyły się aby na stołach niczego nie brakowało.  

Dziękujemy!  

Maria Harasymowicz 

 

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa, 

nasz.kzj@gmail.com,www .naszKZJ.wordpress.com, facebook.com/niepokalanki.kzj 

mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA wychowanki/a 

 
 

Proszę o przyjęcie mnie do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia Koleżeńskie Zjednoczenie 
Jazłowieckie. Oświadczam, że :  

 znam i akceptuję cele, zadania i działania Stowarzyszenia zawarte w jego Statucie, zobowiązuję się do 
ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia 

 zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich 

 wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 
Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz umieszczenie ich w bazie 
danych Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133 poz. 883). Potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest KZJ Warszawa, 
ul. Zaruby 2 oraz że  przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawianie na warunkach 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Potwierdzam, że  dane osobowe podałem/am  
dobrowolnie. 

Deklaruję przynależność do jednostki terenowej: …………………….…………………………………………………………………..                
(jeśli nie deklarujesz takiej przynależności wpisz NIE) 

…………………………………………………………                                                                          …………..……………………………… 
                      miejscowość, data                                                                                                                                              podpis 

Dane osobowe:  
 
nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
/nazwisko panieńskie/ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
data urodzenia   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
okres pobytu w placówce Sióstr Niepokalanek …………………………………………………………………………………………….. 
 
nazwa placówki Sióstr Niepokalanek ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
adres do korespondencji z kodem/dzielnica…………………………………………………………………………………………………..  
 
nr telefonu……………………………………………………………….       adres e-mailowy…………………………………………………...  
 
Dnia………………….………………………………………………Uchwałą Zarządu, prot. Nr …………………………………………… 

Pan/Pani. ………………………………………….. przyjęty/a został/a w poczet członków zwyczajnych Koleżeńskiego 

Zjednoczenia Jazłowieckiego w ……………………………………………. 

      …………………………………….                         …………………………………………………… 
              SEKRETARZ                               CZŁONEK ZARZĄDU 


