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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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POSZUKIWANY/POSZUKIWANA 

Osoba, która umie posługiwać się programem MS Access, czyli potrafi tworzyć i zarządzać 

bazami danych.  

Osoba, która zechciałaby ofiarować swoją wiedzę i czas, 

i bezinteresownie wesprzeć Koleżeńskie Zjednoczenie 

Jazłowieckie w stworzeniu bazy danych członków 

Stowarzyszenia. 

Jeżeli jesteś taką Osobą, czekamy na Ciebie. W zamian 

oferujemy kontakty z niezwykle sympatycznym 

zespołem i ogromną frajdę z pracy pro publico bono. Zgłoszenia prosimy wysyłać na 

adres: nasz.KZJ@gmail.com 

RELACJA Z REKOLEKCJI W SZYMANOWIE 

W dniach 19 21 sierpnia odbyły się  doroczne rekolekcje w Szymanowie dla dawnych 

wychowanek Sióstr.   

Jak co roku w pierwszy weekend po Święcie Wniebowzięcia NMP odbyły się trzydniowe 

rekolekcje w Szymanowie dla dawnych wychowanek  sióstr Niepokalanek.  Zaprosiłyśmy ojca 

Wojciecha Żmudzińskiego jezuitę tego samego  co prowadził  rekolekcje w zeszłym roku. Jak 

zwykle wzięło w nich udział około 30 koleżanek z bliska, z daleka i nawet z bardzo daleka. 

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek konferencją na temat wypoczywania. Starym Testamencie 

(ks.Rodzaju PS.23,ks. Estery Powt.Prawa r.XIV) jest wiele wzmianek o odpoczynku, dzięki 

któremu tworzy się ład, porządek, harmonia i radość. W Nowym Testamencie też można 

przeczytać u św Mateusza żeby nie troszczyć się zbytnio o jutro – cieszyć się chwilą, czy 

przypowieść o ptakach niebieskich. 

Następna konferencja dotyczyła naszych słabości. Moc w słabości się doskonali. Przykładem jest 

historia św.Piotra, który nie chciał zaufać Panu gdy miał wypłynąć na głębię. Mimo słabości 

Piotra to On miał łowić ludzi. Bóg powołuje słabych , którzy mimo swojej niedoskonałości 

doskonalą się przez oddanie się miłości Bożej 

Potem było o pobożności i modlitwie. Pan Jezus nie uczył uczniów modlić się dopiero na ich 

prośbę usłyszeli modlitwę „Ojcze Nasz”. W Starym Testamencie pobożność polega na 

bezinteresownej trosce o wdowy i sieroty w ich utrapieniu. Modlitwa jest bardzo ważna i 

potrzebna nam. Panu Bogu potrzebna jest relacja z Nim. Często człowiek się opiera przed 

mailto:kzjWarszawa@gmail.com
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dobrocią Boga, a Bóg usprawiedliwia 

człowieka. Na przykładzie historii 

Abrahama można prześledzić etapy w 

życiu każdego człowieka od intuicji Boga 

w dzieciństwie przez bunt, nawrócenie, 

kryzys wiary i próby wiary. Bóg jest 

miłością , karzą nas nasze grzechy. 

W sobotę 20 sierpnia było wspomnienie 

św Bernarda wielbiciela  Matki Bożej.  

NMP żyła wdzięcznością śpiewała Wielbi 

dusza moja Pana . Święto Wniebowzięcia 

NMP jest świętem Matki Boskiej Żielnej, 

Madonny Pachnącej. Maryja w kwiatach jest pełna wdzięku – wdzięczności. Gdy okazujemy Bogu 

wdzięczność pachniemy dobrocią.  Z kwiatami łączą się kolory, kształty, zapach – piękno  - 

harmonia.. Prośmy Boga o harmonię wewnętrzną by ludziom z nami było dobrze. 

Miłość. „Miłość większa od wiary”  Nasza miłość jest krucha, niewytrwała. W I liście do Koryntian 

r.13 jest Pieśń Miłości. Miłość nie jest łatwa.   

W niedzielę w tekstach liturgicznych była mowa o karceniu i karaniu . Okazuje się że 

tłumaczenie z greki słowa pajdeja nie musi brzmieć „karcenie” a wychowanie, trenowanie, 

wyrabianie intelektu.  Kogo Pan Bóg miłuje tego  nastigo co znaczy koryguje, przywołuje do 

porządku  a nie „chłoszcze” jak w tłumaczeniu. Trener nie poniża a dodaje ducha. Pan Bóg jest 

dobrym wychowawcą przeprowadza przez kryzysy, motywuje do podniesienia się. Bóg jest 

sędzią, który usprawiedliwia. Bóg pomaga przejść przez „wąską bramę” do nieba przez którą 

przechodzi się pojedynczo.  Nasz czas jest ograniczony i nie możemy przegapić „Otwartej 

bramy”. Czas to najcenniejsza  rzecz na ziemi  . Czy nie marnujemy go zbyt często. Każda 

minuta jest ważna dla Pana Jezusa. Wiele można zrobić przez chwilę. Wszystko zyskać lub 

wszystko stracić. 

Rekolekcje zakończyły się Mszą św. w niedzielę w naszej intencji. Przed południem spotkaliśmy 

się wszyscy  w dawnym „białym refektarzu” przy  dużym stole na kawie i rozmowach z s.Macieją 

i księdzem Wojciechem . 

Siostry przyjęły nas po królewsku, byłyśmy  cały czas pod opieką, otoczone życzliwością,  

obficie i smacznie nakarmione.  W sobotę wieczorem mogłyśmy uczestniczyć w naszym 
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ulubionym nabożeństwie  u stóp Pani Jałowieckiej a mianowicie śpiewałyśmy z Siostrami 

Akatyst. Bóg Zapłać. 

Barbara Ciszewska 

KURIEREK DZIĘKUJE DARCZYŃCOM 
 

Z wielką radością prezentujemy listę darczyńców z roku 2016, którzy wsparli finansowo druk i 

wysyłkę Kurierka KZJ. Łączna kwota otrzymanych darowizn to 674,75 zł. Dzięki Wam dostajemy 

skrzydeł. 
 

SZŁAPIŃSKA ROMANA,  

ZOFIA STALA 

JOLANTA RYMKIEWICZ 

BEDNARCZYK JANINA 

ELŻBIETA OSUCH 

TERESA WALCZAK 

AGNIESZKA SZMUC 

CHOJNACKA CZESŁAWA 

KUBICKA BOGUSŁAWA 

ZBIGNIEW NAGALSKI 

MAŁGORZATA TYMICKA 

TEKLA WALASIAK LISOWSKA 

KATARZYNA MAGDALENA WYPORSKA 

WIGILIA WYCHOWANEK- ZAPRASZAMY 

Zarząd Ogólnopolski KZJ organizuje od 23.12. do 

27.12.2016 roku Wigilię i Święta Bożego Narodzenia 

dla członkiń/ członków KZJ-u, wychowanek i 

wychowanków niepokalańskich i wszystkich osób 

bliskich i zaprzyjaźnionych, które mogą sobie na to w 

tym czasie pozwolić. Wszystkich serdecznie 

zapraszamy.  

Koszt pobytu 400 złotych za całość. Wchodzi w to 

nocleg w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, 3 

posiłki dziennie w tym Wieczerza Wigilijna, Pasterka i liczne niespodzianki.  

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich jednak transport organizujemy z Warszawy tak, ze 

osoby mieszkające w innych miejscach gdyby chciały skorzystać proszone są o zorganizowanie 
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sobie transportu do miejsc zbiórki, które podamy w terminie późniejszym, we własnym 

zakresie.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o szybką decyzję i zgłoszenie do 15 września do Basi 

Rogulskiej na 660 106 519, lub Wandy Rogińskiej Ziemskiej 794 124 058 gdyż do tego czasu 

musimy potwierdzić rezerwację terminu i podać zdeklarowaną ilość osób. 

Izabela Gomza, Zarząd KZJ 

PIELGRZYMKA DO PANI JAZŁOWIECKIEJ- 18.09 

Przypominamy, że - jak co roku - spotykamy się w Szymanowie w przedostatnią niedzielę 

września na pielgrzymce wychowanek do Pani Jazłowieckiej. W tym roku wypada to 18-go 

września. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich, a my dołączamy się do tego zaproszenia 

licząc na zwiększoną obecność nieco młodszych pokoleń. Niech ta więź międzypokoleniowa się 

nie urwie! 

NAJNOWSZY GŁOS KOLEŻEŃSKI  

Wyszedł  53 nr Głosu Koleżeńskiego a w nim m.in. o przygotowaniach do Światowych dni 

Młodzieży, 20 rocznica beatyfikacji Matki Marceliny Darowskiej.  We wspomnieniach: 

Szymanowskie wspomnienia Anny Szatkowskiej, córki Zofii Kossak, wspomnienia jazłowieckie 

Anety Strawińskiej z lat 1936 – 1939/40, także wspomnienia z Wałbrzycha Zofii Oleś potem 

Gołubiew.  W dziale Nasza klasa Hanka Suchocka opowiada o swojej klasie – matura 1957 r. i 

inne. Cena zeszytu 15 zł.  Egzemplarze Głosu są do nabycia: 

 w Warszawie, na Kabatach, Zaruby 2, w 1sze piątki miesiąca, 

 w Szymanowie, np. na zjazdach klasowych, 

 można też zamówić wysyłkowo . 

Jeśli macie pytania, wszelkich Informacji udziela Basia Ciszewska (22 842 39 76) albo Basia 

Rogulska (22 834 50 09). 

 

 


