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KURIER KZJ 
  

Nr 47 luty 2019 

 

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 
 

mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
mailto:beatar077@gmail.com


Nr 47 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         1 

  

KURIEREK ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY 

Drogie sympatyczki „Kurierka” ! 

Ponieważ Agnieszka, prowadząca dotąd 

niezwykle sumiennie kolportaż „Kurierka”  musi się 

z tego obowiązku ze względów osobistych 

wycofać, bardzo prosimy o zgłoszenie się chętnej 

osoby, która mogłaby Ją w tym zastąpić.  

Nie jest to szaleńczo obciążające a jakże 

satysfakcjonujące zajęcie, które pozwala 

zaskarbić sobie wdzięczność wielu osób nie 

mogących uczestniczyć w naszych spotkaniach, dla 

których „kurierek”  jest niejednokrotnie (poza 

„Głosem Koleżeńskim”, który jednak wychodzi znacznie rzadziej) jedynym łącznikiem ze 

środowiskiem. 

Liczę na odzew i czekam na kontakt. 

Marta Mieszkowska 

 

LIST MATKI ZENONY Z 1935 ROKU O NASZYM STOWARZYSZENIU 

Kochane, przeglądając różne dokumenty z naszego archiwum, trafiłam na list M. Zenony z 1935 

roku. Zadziwiła mnie jego aktualność dziś, pomimo upływu bez mała 100 lat i tak wielu zmian, 

które zaszły w świecie w ciągu tego czasu. 

Przeczytajmy, przemyślmy i weźmy sobie do serca Jej słowa ! 

Marta Mieszkowska 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deus Solus                                                                   Szymanów, 14.II.1935 r. 

                            Drogie, kochane Dzieci! 

 Zawahałam się przez chwilę pisząc słowa nagłówka, czy mogę Was „dziećmi” nazwać. I 

dochodzę do przekonania, że tak, bo chociaż dziś dorosłemi osobami jesteście, dla nas i dla 

mnie jesteście nadal bardzo drogiemi dziećmi i niemi zawsze zostaniecie. 

 Piszę dziś do Was w sprawie naszego Związku: tak, jak jest obecnie, pozostawać nie 

może. Związek nie żyje, ale wegetuje zaledwie, a taki stan nie przedstawia racji bytu, więc 

albo, albo! (Z pewnością powstał on z Woli Bożej, więc mu zginąć nie możemy pozwolić, ale 

istnienie jego zależne jest od Was). 
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 Co jest przyczyną zastoju Związku? 

1-o : Brak miłości i ukochania idei Związku; (…)  nie zdajecie sobie prawdopodobnie sprawy z 

jego ważności w dzisiejszych czasach. 

2-gą przyczyną jest zwykła nasza polska lekkomyślność, niewytrwałość, lekceważenie sobie 

zobowiązań (…) 

 Przypomnę Wam, jaka była myśl przewodnia powstania Związku. Po skończeniu u nas 

w klasztorze nauk, idziecie w świat z pragnieniem, by żyć prawdziwie po katolicku i rozszerzać 

panowanie Chrystusa w każdej dziedzinie życia; praca to jednak niełatwa wobec tylu trudności 

niejedną z Was może ogarnąć zniechęcenie, niejednej zabraknie odwagi i sił, tem bardziej, że 

się najczęściej w tej pracy czujecie samotne, niezrozumiane przez zwoje najbliższe otoczenie. Tu 

właśnie ma przyjść w pomoc Związek nasz Jazłowiecki. Macie sobie wspólnie pomagać, dzielić 

przez okólne listy, swoje trudności, doświadczenia i radości, wspólnie się krzepić i odwagi sobie 

dodawać itd., itd. 

 Moje Najdroższe! Wzięłyście na siebie przed Bogiem odpowiedzialność większą, niż inne 

uczennice, za wychowanie jakieście otrzymały – nie wolno Wam zejść z drogi głębszego 

rozumienia życia. Musicie pielęgnować w duszach Waszych życie nadprzyrodzone, musicie w 

sobie wyrabiać życie wewnętrzne – znowu pomocą Wam w tem będzie Związek. 

Jaki jest cel Związku: 

1-o: Posłuszeństwo bezwzględne Kościołowi na każde Jego skinienie. 

2-o: Przeciwdziałanie nieobyczajności, która się dziś jak rzeka rozlewa na świat, przez a/ 

zachowanie godności kobiecej na każdem stanowisku i w każdej okoliczności, a więc zwalczanie 

ordynarności, tak bardzo dziś modnej poufałości,  zbytniej  swobody  i  pozwalania sobie w 

towarzystwie mężczyzn,  b/ usuwanie złej lektury, c/ nieuczęszczanie na niemoralne 

przedstawienia kin, teatrów, etc. 

3-o: Popieranie Akcji Katolickiej. 

                                                          (…) 

Jednostka, choćby najgorliwsza i najsilniejsza,  sama niewiele zrobić potrafi, koniecznym zatem 

jest Związek. Proszę i wzywam więc Was serdecznie do zreorganizowania się i do zapalenia się 

gorliwością i miłością do myśli, stworzonej i zapoczątkowanej w r. 1931. 

                                                           (…) 

 A teraz na zakończenie tej długiej epistoły, ściskam Was wszystkie razem i każdą z 

osobna, Dzieci najdroższe; Matce Najśw., Pani naszej Jazłowieckiej Was polecam – Modle się za 

Was i wiernie, po staremu, kocham. 

                                                Szczerze Wam w Bogu oddana,  M. Zenona od Zbawiciela 


