KURIER KZJ
Nr 31

Kwiecień 2017

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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ZAPROSZENIE- SZYMANÓW
27 maja w Szymanowie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet Diecezji
Łowickiej. Siostry Niepokalanki zapraszają na 9.30.
W programie Msza święta, różaniec z rozważaniami w formie inscenizacji
baletowej a o godzinie 16.00 koncert Antoniny Krzysztoń.

ZAPROSZENIE - WAŁBRZYCH- REKOLEKCJE DLA DAWNYCH WYCHOWANEK
2-3-4. czerwca w szkole w Wałbrzychu odbędą się rekolekcje dla dawnych wychowanek. Rekolekcje będą
poprowadzone w duchu bł. Marceliny Darowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, która jest uważana,
obok innych, za twórczynię polskiej szkoły życia duchowego. Pierwszy raz rekolekcje dla wychowanek będą miały
charakter typowych rekolekcji dla kobiet. Formuła została wypracowana przez lata takiej działalności niepokalańskiej w
Obrze (Wielkopolska).
Uczestnikami rekolekcji mogą być wychowanki w każdym wieku. Ich celem będzie pogłębienie relacji z Bogiem i
otaczającymi nas ludźmi. Przypomną, że BYĆ KOBIETĄ TO ŻYCIOWE
POWOŁANIE, które jest niezależne od wykształcenia, statusu społecznego,
wykonywanej pracy, czy obecnej sytuacji. Każda z wychowanek – czy jest to
córka, osoba samotna, żona czy matka – znajdzie tu wskazówki i odpowiedzi
na nurtujące pytania jak sprostać swoim zadaniom w każdym miejscu i w
każdym czasie.
Główną prowadzącą będzie Matka Wawrzyna. Towarzyszył jej będzie
biblista, ksiądz Jan oraz Siostra Deodata. (Siostra Deodata jest specjalistką w
rozładowywaniu napięć, nawiązywaniu kontaktu poprzez taniec, stąd w
programie rekolekcji są przewidywane zajęcia taneczne.)
Prosimy o zgłoszenia do 20 maja. Można się zgłaszać drogą mailową (walbrzych@niepokalanki.pl) lub telefonicznie
(74 843 3853 lub 74 848 5551 lub kom: 603 66 95 56). Warto pospieszyć się ze zgłoszeniami bo jest tylko 30 miejsc, a
już 8 zgłoszeń. Oczywiście w ramach rekolekcji możliwy jest nocleg, pełne wyżywienie. Koszt – to dobrowolna ofiara.

EGZAMINY W NIEPOKALAŃSKICH SZKOŁACH
Za nami już egzaminy gimnazjalne (w Szymanowie, Jarosławiu i Wałbrzychu). Po okresie wytężonej pracy i nadrabianiu
luk w wiedzy, teraz zostało już tylko czekać do czerwca na wyniki. A nam
pozostaje trzymać kciuki za uczennice!
Wielkimi krokami zbliża się też okres matur.
W Wałbrzychu do matury dotrwała 5 dziewcząt. Wszystkie będą zdawały
język polski, angielski i matematykę. Wybrane przedmioty to WOS, fizyka i
rozszerzona matematyka. Plany pomaturalne są nie do końca sprecyzowane i
przeróżne. Jedna chce iść na kosmetologię, druga wychodzi za mąż, kolejna
emigruje do Wielkiej Brytanii. Reszta czeka z decyzjami na wyniki egzaminów
maturalnych.
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Nowy Sącz
W Nowym Sączu do matury przystąpi 9 dziewcząt (5 z kierunku
turystycznego, a 4 z kierunku gastronomicznego). W tym roku naukę skończy
wyjątkowo mocna klasa, ze średnią ocen 4,66, w tym żadna dziewczyna nie
ma średniej niższej niż 4,0 a 4 zdobyły świadectwa z biało-czerwonym
paskiem. Poza obowiązkowymi egzaminami z języka polskiego,
angielskiego i matematyki wszystkie maturzystki będą zdawały rozszerzoną
geografię a dodatkowo historię, polski lub wos. Większość absolwentek
wybiera się na studia w zgodne z profilem klasy.
Szymanów
Tu do matury przystępuje 11 dziewcząt. Dziewczyny wybrały przeróżne
dodatkowe przedmioty egzaminacyjne: geografia, chemia, historia, WOS,
angielski lub francuski. Wszystkie wybierają się na studia. W planach jest
pielęgniarstwo, kreowanie wizerunku, SGH, bezpieczeństwo narodowe w
szkole pożarniczej, psychologia. Dwie tegoroczne absolwentki już mogą nie
martwić się o wyniki matury, bowiem w Konkursie o św. Siostrze Faustynie
zajęły IV i XII miejsce a tym samym mają w kieszeni indeksy na
dziennikarstwo!

NOWY SĄCZ - 120 LECIE SZKOŁY
Ważne momenty należy celebrować. Stąd pamięć o rocznicach. Tym razem w Nowym Sączu. Siostry nie myślą o żadnej
wielkiej fecie, pod koniec września odbędzie się jedynie skromna uroczystość, za to i dla uczennic i dla wychowanek
planowana jest wycieczka do Rzymu na przełomie września i października.
Piękną rocznicową inicjatywę wykazały uczennice II klasy techniku. Sami zobaczcie:
„Drogie absolwentki i przyjaciele Białego Klasztoru
Z racji przypadającego w tym roku 120-lecia Naszej Szkoły oraz udziału w V edycji
projektu ,,Włącz myślenie, postaw na przedsiębiorczość ", postanowiłyśmy z całych sił
zaangażować się w pomoc siostrom w zbiórce na nową pracownię gastronomiczną.
Pierwsza taka zbiórka odbyła się bezpośrednio na Opłatku Wychowanek, za co
serdecznie dziękujemy. To był dobry początek! Nasze marzenia i plany mogą się ziścić
dzięki Wam. Będzie to dzieło dla przyszłych pokoleń na kolejne dziesiątki lat i daj
Boże na dłużej.
Każdy z nas może stać się częścią poprzez swój wkład - cegiełkę, choćby i o wartości
jednego złotego. Można to zrobić wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji
Edukacyjnej Biały Klasztor Nr. konta: 60881100060000004981360001 pod tytułem:
,,Nowa pracownia" . Przekazując te wiadomość dalej - o co bardzo prosimy przyczyniacie się do realizacji tego dzieła. Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy.
Uczennice klasy 2 Technikum: Aleksandra Więcek, Aleksandra Łowiec, Kasia Skroban, Wiktoria Zavadzka, Klaudia Pleban”

WALNE ZEBRANIE
Szanowne Koleżanki,
uprzejmie zawiadamiamy, że na dzień 18 czerwca 2017 r. (niedziela) zwołuje się walne
zebranie członków Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego:
miejsce: Klasztor Sióstr Niepokalanek, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa. Msza św. o godz.
10.00. Po Mszy św. ok.godz.11 – zebranie.
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Porządek obrad:
1) Przyjęcie porządku obrad.
2) Powołanie Przewodniczącego walnego zebrania członków.
3) Powołanie komisji skrutacyjnej.
4) Przedstawienie sprawozdań przez koła terenowe (maksymalnie 5 minut).
5) Przedstawienie sprawozdania przez Zarząd KZJ.
6) Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.
7) Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KZJ i Komisji Rewizyjnej.
8) Przedstawienie sprawozdania przez komisję skrutacyjną.
9) Wybór członków Zarządu KZJ i Komisji Rewizyjnej.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie walnego zebrania członków.
Zarząd KZJ informuje, iż dla chętnych oferuje noclegi w Warszawie. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze
zawiadomienie o takiej potrzebie na adres: mieszek@tlen.pl lub: Marta Mieszkowska; Sułkowskiego 1 m 5 ; 01-602
Warszawa albo telefonicznie: 691 538 512.
Informujemy, że składki członkowskie można wpłacać na konto: 78109010430000000005001931
Zarząd KZJ

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa,
nasz.kzj@gmail.com,www.naszKZJ.wordpress.com, facebook.com/niepokalanki.kzj
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