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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
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RELACJE
PIELGRZYMKA – czerwiec 2018
9 czerwca odbyła się nasza kolejna, cotrzyletnia, niepokalańska pielgrzymka do Pani
Jasnogórskiej. W tym roku miała ona
podwójnie szczególny charakter:
ponieważ była to pielgrzymka
jubileuszowa - jechałyśmy do
Częstochowy po raz dziesiąty, jak
również dlatego, że zbiegła się z
uroczystościami obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Z Warszawy wyruszyłyśmy jak zwykle autokarem rano i bez przeszkód dotarłyśmy
pod Jasną Górę już ok. 11-ej. W panującym tam – jak zwykle – ścisku trudno było
znaleźć pozostałe nasze grupy, ale na Mszy Św. o godz. 12.00 w Kaplicy Cudownego
Obrazu byłyśmy już wszystkie, choć nadal rozproszone w tłumie.
Koncelebrowaną Mszę Św. prowadził „nasz” ks. Andrzej Panasiuk, który również
wygłosił homilię. Modlitwę powszechną odczytała w naszym imieniu Basia Ciszewska,
a na zakończenie Mszy Św. Małgosia Załęska zawierzyła Pani Jasnogórskiej wszystkie
nasze wielkie i mniejsze sprawy.
Następnie – jak zwykle – spotkaliśmy się wszyscy w Sali Różańcowej i tam wreszcie
mogliśmy się policzyć i przywitać ogólnie. Okazało się, że jest nas całkiem sporo,
przy czym wyróżniała się liczebnością grupa z Nowego Sącza.
Basia Ciszewska po ogólnym przywitaniu poprosiła o zabranie głosu M. Wawrzynę.
Matka w szeroki i wyczerpujący sposób przybliżyła nam bieżące sprawy
poszczególnych domów Zgromadzenia, przedstawiając w międzyczasie Siostry, które
przyjechały do Częstochowy. Niestety jeszcze przed zakończeniem naszego
spotkania okazało się, że grupa nowosądecka musi wyjechać wcześniej, co poważnie
uszczupliło grono zgromadzonych w sali. Następnie ks. Panasiuk powiedział nam
kilka słów, m.inn. o genezie Jego kontaktów z Niepokalankami. Jeszcze kolportaż
przywiezionego „Głosu Koleżeńskiego” i mój apel o uczestnictwo w naszym
Zjednoczeniu..... i czas spotkania się skończył.
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Wróciłyśmy do Warszawy umocnione na następne lata nadzieją na opiekę Pani
Jasnogórskiej we wszystkich powierzonych Jej sprawach.

Marta Mieszkowska
Pielgrzymka - Wrzesień 2018.
23 września 2018. Przedostatnia niedziela września jest jak zwykle dniem
pielgrzymki byłych wychowanek do Pani Jazłowieckiej. W tym roku ze względu na rok
obchodów rocznicy odzyskania niepodległości ma ona charakter szczególny, bo biorą
w niej udział również przedstawiciele miejscowych władz.
Zbieramy się przed godz. 11.00 w sali pod kaplicą. Na początku serdeczne
przywitanie wszystkich obecnych przez Matkę Wawrzynę, a zaraz potem referat S.
Benedykty: "Ku Niepodległej. Wiry wojenne w klasztorach Niepokalanek - przez
Szymanów, Jarosław do Maciejowa z bł. s. Martą Wołowską".
Referat uzmysłowił nam po raz kolejny ogrom trudności, zagrożeń i problemów,
które w tych trudnych latach powstawania z gruzów Polski musiały pokonać Siostry
będąc zawsze wierne swojemu powołaniu i stając zawsze na posterunku tam, gdzie
pojawiała się potrzeba i możliwość służenia ludziom.
Po krótkiej przerwie dalszy ciąg duchowej uczty: przepięknie przygotowane i
odegrane przez obecne wychowanki przedstawienie "Szymanów w drodze ku
wolności". Historia Szymanowa w
obrazach ilustrujących kolejne
etapy z życia szkoły w różnych
warunkach zewnętrznych, kiedy
pomimo wielu trudności zawsze
realizowane były założenia
wychowania kobiet polskich do
służby Bogu i Ojczyźnie.
Widowisko kończy się wspaniałym
patriotycznym akcentem, a
najlepszym dowodem wzruszeń, które nam zapewniło, były dłuuuugie oklaski na
stojąco dla całego zespołu i Siostry reżyserki. Następnie wszyscy udaliśmy się do
kaplicy, gdzie ks. kapelan odprawił Mszę św. z homilią -jak już nas przyzwyczaił –
niezwykle celną w treści i dającą pole do przemyśleń własnych.
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Kolejny punkt programu – to posadzenie wspólnie z władzami samorządowymi w
ramach akcji „100 dębów na 100-lecie” - dębu bł. S. Marty Wołowskiej w głównej alei
parku oraz umieszczenie przy nim tabliczki memoratywnej.
Potem Siostry zapraszają wszystkich na obiad, przy którym można jeszcze
porozmawiać, wymienić wrażenia, umówić się na przyszłość – i czas spotkania się
kończy: trzeba już się zbierać do wyjazdu. Jak zwykle trudno nam opuścić Szymanów
– dom, który mimo upływu wielu lat, ciągle jest dla nas domem, do którego wracamy
po regenerację duchową i nabranie sił, ale wszystko się kiedyś kończy i wreszcie
wyjeżdżamy zabierając ze sobą porcję wzruszeń, przemyśleń i nowych sił.
Za to wszystko serdecznie Siostrom dziękujemy. Marta Mieszkowska.

MODLITWA ZAWIERZENIA
MARYJO JASNOGÓRSKA – NASZA MATKO, PANI I KRÓLOWO
Na tym miejscu wielkiego zawierzenia, oddajemy Ci w opiekę i do dyspozycji naszą
Niepokalańską Rodzinę – Siostry i Wychowanki.
Matko Łaski Bożej zawierzamy Ci te koleżanki, które wypełniły swoje zadania i są już w
wieczności. Matko uproś dla nich pełnię szczęścia w niebie, oraz to aby mogły wraz z Tobą
orędować za nami.
ZAWIERZAMY
Bramo Niebieska zawierzamy Ci te siostry i wychowanki, dla których zbliża się wieczór życia.
Pochyl się też Pani nad tymi, które nie mogą być tutaj z nami, bądź dla nich znakiem nadziei i
pociechy.
ZAWIERZAMY
Matko Niepokalańskiego Zgromadzenia zawierzamy Ci jego charyzmat wychowania młodego
pokolenia i poszerzenia Bożego obszaru w rodzinach. Niech ciągle na nowo odczytywanym
drogowskazem będzie Błogosławiona Matka Marcelina – Sługa wierna Ci do końca.
ZAWIERZAMY
Jasnogórska Królowo Rodzin zawierzamy Ci nasze rodziny, wszystkie polskie rodziny i
wszystkie rodziny na świecie. Ustrzeż je od kryzysu wiary i wartości. Powierzamy Ci najmłodsze z
nas, przygotowujące się pod opieką Niepokalańskiego Zgromadzenia do założenia nowych,
chrześcijańskich rodzin. Spraw Pani, niech staną się nadzieją na odrodzenie moralne narodu.
ZAWIERZAMY
Wspomożycielko Wiernych zawierzamy Ci Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie. Jasnogórska
Królowo kieruj nami, pomóż zwyciężać trudności, ukazuj nam istotne potrzeby.
ZAWIERZAMY
Matko Zawierzenia ratuj te dzieci Twoje, które nie ustrzegły wiary i te, którym wiara nie została
przekazana w rodzinach. Niech się odrodzą do żywej nadziei i miłości.
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ZAWIERZAMY
Częstochowska Pani Królowo Polski zawierzamy Ci naszą ojczyznę. Naucz nas
odpowiedzialności za zadaną nam wolność i dokonywania dojrzałych wyborów. Strzeż nas przed
podziałami i nienawiścią, przed niesprawiedliwością i egoizmem. Spraw by żywe w nas było
poczucie służby i międzyludzkiej solidarności.
ZAWIERZAMY
Królowo i Strażniczko Pokoju czuwaj nad pokojem na świecie i strzeż pokoju w nas samych.
Zawierzamy Ci też zakorzenienie w nas nadziei.
ZAWIERZAMY
Twemu sercu poświęcamy się, oddajemy się i zawierzamy. AMEN.
Archiwizacja archiwum KZJ
Kochane i Kochani,
Zarząd KZJ podjął wysiłki zmierzające do uporządkowania i cyfryzacji archiwum KZJ.
Jest to cenne źródło informacji o życiu i dokonaniach Sióstr oraz środowiska
wychowanek i wychowanków ss. Niepokalanek a więc także w jakimś sensie jest to
dokumentacja historii Kościoła w Polsce w różnych okresach jej dziejów. Dlatego też
poszukujemy osoby, która podjęłaby się wolontarystycznie uporządkowania
archiwum, które mieści się w Szymanowie. Jak zapewne się domyślacie cyfryzacja
pociąga za sobą koszty. Dotychczas udało się dzięki pomocy Joanny Nitchauser (
Kapłan) przenieść na nośnik cyfrowy zawartość zgromadzonych przez Zulę
Dernałowicz taśm magnetofonowych. Pozostała jeszcze duża część w formie
papierowej do scyfryzowania. Dlatego też zwracamy się do Was z apelem o wpłaty na
cyfryzację archiwum. Środki te zostaną przeznaczone na koszty cyfryzacji, a w
sytuacji gdy nie zgłosi się osoba chętna do pomocy w tym zakresie, na opłacenie
osoby, która odpłatnie wykona tę pracę.
Wpłaty można dokonywać na konto z dopiskiem „cyfryzacja archiwum”:
Konta Bankowe: Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, WBK III o.Warszawa nr
78 109010430000000005001931
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz Kodu
Banku BIC. Numer IBAN: PL78109010430000000005001931
Kod BIC (SWIFT) Banku Zachodniego WBK SA: WBKPPLPP

Dzieci z Wałbrzycha ubrane na jesień! Dziękujemy!
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Drodzy Przyjaciele Dzieci z Wałbrzycha,
Bardzo Wam dziękujemy za tak ogromny odzew na apel ‘ubierzmy dzieci na jesień’.
Już do świetlicy dotarło wiele paczek. Dotarły już trzy wielkie worki świetnych rzeczy
z Austrii - bardzo dziękujemy! dziś przyjechały rzeczy zbierane przez Karolinę i
Daniela w Świdnicy - super i ogromna ilość

:) - dzięki serdeczne ! wpadła Renata z

Boguszowa ze świetnymi rzeczami dla chłopców i butami (markowymi!) przyszły też
piękne paczki z Poznania! Kilka pan przyjechało z Wałbrzycha z super ubraniami dla
dzieci - dostałyśmy wielki worek super butów dla
dziewczynek i nasze dzieci nie mogły się
zdecydować co wybrać takie były piękne

:) Dotarła

do nas kolejna (już 3) paczka od Małgosi z
Warszawy, dostałyśmy też sporo rzeczy dla dzieci z
Jeleniej i Kamiennej Góry - dziękuję Iga i Ewelina
:). Dotarł też do dzieciaków samochód z Mazowsza
pełen darów od Was. I jeszcze Gosia z Falenicy
przekazała nam masę ślicznych ciuszków.
Jesteście niesamowici! Ciuszki są takie śliczne i
poprane i starannie poskładane. Widać ile pracy i
troski włożyliście w ich przygotowanie. Jakże to
wzruszające i krzepiące, że są jeszcze tacy ludzie jak
Wy.
Skala Waszej pomocy jak zwykle nas zaskoczyła. Jak
zwykle w rocznicę śmierci s.Wandy Garczyńskiej (każdego 21.dnia miesiąca)
modlimy się za Was wszystkich podczas Mszy świętej

Jeszcze raz Wam dziękuję!

Akcja zakończona z sukcesem!

Beata Rudnicka, 535 41 22 97, beatar077@gmail.com
Wakacje we Wrzosowie
Kochane i kochani,
Czas płynie nieubłaganie a ja … chciałam się z Wami podzielić wspomnieniami z
wakacji, które spędziłam z Mamą we... Wrzosowie. Wrzosów, jak zapewne wiecie, to
spokojne, ciche i pachnące miejsce. Przyjął nas bardzo gościnny dom Sióstr. Czasu
dla siebie miałyśmy bardzo dużo, bo posiłki „ pod nos” podawała nam kochana s.
Lena.
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Chodziłyśmy więc na spacer do Lasu Młocińskiego, do najbliższej ławeczki, żeby
napatrzyć się na proste drzewa. Siadałyśmy w ogrodzie na zielonej ławce naprzeciw
kaplicy albo przy kapliczce Matki Boskiej, żeby odpocząć od upału, porozmawiać,
popatrzyć na kwitnące róże, begonie i pelargonie, pielęgnowane troskliwą ręką s.
Anny i s.Renaty
Kochana s. Mirosława pożyczyła wspaniałe książki do czytania. Pochłonęłam 3 ale
najlepsze wydały mi się „ Wspomnienia Wojenne” Karoliny Lanckorońskiej, pełne
nieoczekiwanych zwrotów akcji.
No i to co najważniejsze - pod jednym dachem był kościół. Dzięki temu z Mamą
mogłyśmy być codziennie na Mszy św. Dla mnie miało to podwójne znaczenie, gdyż
zwykle muszę wybierać pomiędzy opieką nad Mamą a Mszą św. Tutaj dało się to
połączyć.
Były też atrakcje: w czasie jednego ze spacerów dotarłyśmy do Wisły i przepłynęłyśmy
na drugi, białołęcki brzeg i z powrotem. 15 sierpnia uczestniczyłyśmy w święcie
Wniebowzięcią N.M.P. oraz Święcie Wojska Polskiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta
Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych, kombatantów oraz grupy
rekonstrukcyjnej młodych ludzi ubranych w stroje legionowe. Były także władze
lokalne. Zdjęcia z tej uroczystości publikowała na facebooku s. Macieja.
Obejrzałyśmy też wspaniały film, który każdemu polecamy„ Dywizjon 303. Bitwa o

Anglię”. Siostry często korzystają z projekcji wartościowych filmów w kinie Wisła ze
względu na godziny projekcji i dogodny dojazd.
W 2015 roku z Wrzosowa do Szymanowa został przeniesiony nowicjat i dlatego
pomieszczenia nowicjackie stanowią teraz część gościnną domu. Siostry dysponują
kilkoma pokojami jedno i dwuosobowymi z łazienkami. Z gościnności sióstr
korzystają zaoczni studenci, grupy modlitewne oraz osoby pragnące zaczerpnąć sił
duchowych i fizycznych. Miejsce jest bardzo sprzyjające wyciszeniu i odpoczynkowi.
Znajduje się na skraju lasu młocińskiego i otuliny Puszczy kampinoskiej. Polecamy
pobyt we Wrzosowie. Wszyscy chętni powinni skontaktować się w tej sprawie z s.
Anną – przełożoną Wrzosowa.

Izabela Gomza
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