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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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OD PREZESKI KZJ, MARTY MIESZKOWSKIEJ 

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy „Kurierka” 

Lato i letnia przerwa wakacyjno-urlopowa za nami. Trochę się nam tym razem przedłużyła i dopiero teraz pojawia 

się nowy „Kurierek”. Ale lato - jak wiadomo: okres odpoczynku i leniwego  "dolce far niente", więc też nie za wiele 

się działo w naszej społeczności. 

Ale jednak: 

12 maja odbyło się we Wrzosowie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Warszawskiego. Niestety frekwencja 

niezbyt dopisała (co się z nami dzieje?). W wyniku wyborów Zarząd Koła pozostał w niemal nie zmienionym składzie, 

z tą różnicą, że ze względu na sprawy rodzinne wycofała się z przewodnictwa Aldona Spirzewska i rolę tę już 

formalnie przejęła Basia Ciszewska. Pozostały skład bez zmian tzn. wiceprzewodnicząca -  Marysia Harasymowicz, 

skarbnik – Marysia Radziszewska, sekretarz – Anna Skrzyńska, członek zarządu – Aldona Spirzewska. 

W czerwcu odbyliśmy w niewielkiej 14-osobowej grupie piękną wycieczkę zorganizowaną przez Basię Ciszewską 

szlakiem koronowanych obrazów i rzeźb Matki Bożej północnego Mazowsza i wschodniego Pomorza (Czerwińsk – 

Płock – Sierpc – Skępe – Obory – Chełmno – Piaseczno k/Gniewu – Pelplin – Lubiszewo Tczewskie – Kościerzyna – 

Swarzewo – Puck). Zahaczyliśmy też o Gdańsk – Muzeum II Wojny Światowej  oraz koncert organowy w katedrze 

oliwskiej;  i Gdynię – kwaterę honorową cmentarza Marynarki Wojennej . 

W sierpniu – jak zwykle – rekolekcje w Szymanowie. Było nas ok. 30. Prowadził ks. Andrzej Panasiuk. Myśli 

przewodnie to: Konieczne jest wyciszenie; owocem ciszy jest modlitwa – owocem modlitwy jest wiara – owocem wiary 

jest miłość – owocem miłości jest służba. 

Myślę, że były to jedne z bardziej udanych rekolekcji, które wszystkim uczestniczkom wiele dały. 
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A teraz już wrzesień i mamy kolejne tradycyjne spotkanie 22-go w Szymanowie – doroczną pielgrzymkę 

wychowanek niepokalańskich  do Pani Jazłowieckiej.  

Bardziej aktywne było latem zaprzyjaźnione środowisko Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Otrzymaliśmy 

zaproszenia na kolejne uroczystości w lipcu w Stargardzie i na Sadybie, 15., 16. I 21 września w Puszczy 

Kampinoskiej oraz 27 września w Centrum IPN im. J.Kurtyki. 

Jeśli o mnie chodzi, niestety różne okoliczności  przeszkodziły mi w czynnym udziale w dotychczasowych 

uroczystościach. Jeżeli któraś z Was dotarła, to prosimy o kilka słów relacji. 

Zaczynając nowy sezon ponawiam stałą prośbę o aktywność, o 

udział – choćby korespondencyjny – w życiu KZJ. Brak nam stale 

rąk do pracy, chociażby do takich czynności jak kolportaż 

„Kurierka” czy „Głosu Koleżeńskiego”, szukamy stale pomocy w 

skanowaniu dokumentów archiwalnych, przy uporządkowaniu 

archiwum. Czekamy na teksty do „Głosu” i do „Kurierka”. 

Ostatnio wszystkimi tymi problemami zajmuje się stale kilka tych 

samych osób, które czasami nie dają już rady. Zapraszamy, 

prosimy, namawiamy wszystkich, komu jest bliskie dziedzictwo 

niepokalańskie do współpracy. Zachęcamy młode emerytki, 

którym otworzyły się możliwości czasowe,  młode osoby nie 

obciążone jeszcze obowiązkami rodzinnymi - wszystkich, którzy 

czują się częścią naszej wielkiej wspólnoty i zechcą 

wygospodarować trochę czasu – jeżeli będzie nas więcej, to nie odczujemy obciążeń z tego płynących, a tylko 

wielką satysfakcję, jaką daje wspólna działalność. Spotykamy się, jak wiecie, w każdy pierwszy piątek miesiąca u 

Sióstr na Kabatach, ale jeżeli ktoś nie może bywać w tym terminie, zawsze możemy się umówić indywidualnie. 

Czekamy !!! 

Ściskam serdecznie i pozdrawiam wszystkich członków i sympatyków. 

Marta Mieszkowska 

O PANI JAZŁOWIECKIEJ  - OD POCZĄTKU … 

To było na dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej- w lipcu 1939r. W Jazłowcu  podniosła atmosfera. 

Ostatnie przygotowania do koronacji. Już ułani zjeżdżają, już tłumy oblegają stare zamczysko, którego ruiny straszą 

w nocnej porze. Dziś tam gwar, pośpiech, tłumnie…nawet siostry zjechały z różnych domów, uczennice paradują 

w galówkach… 

To było 79 lat temu.  

 Nasza Pani Jazłowiecka w centrum uwagi… i choć w świecie dawało się wyczuwać nadchodzącą grozę, choć 

w powietrzu drgały już złowrogie tony - tu był azyl szczęścia, tu była Ona – Pani Jazłowiecka i Jej  „szczęście i 

pokój”… 

O koronację posągu zabiegali przede wszystkim ułani. To oni doznali tyle pomocy od Białej Pani, która unosiła się 

nad pobojowiskiem po bitwach i rannym żołnierzom zamykała oczy na wieczny spoczynek. O jej uczczenie zabiegał 

lud podolski, który tyle razy doznawał Jej pośrednictwa u Boga. To wreszcie siostry  zabiegały o jej koronację, bo 

przecież była ich: Matką, Panią i Królowa”. 

 Już po odzyskaniu Niepodległości Siostry myślały o koronacji figury NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY 

z jazłowieckiej kaplicy. Zwróciły się do arcybiskupa lwowskiego Bolesława Twardowskiego  o pozwolenie na 
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rozpoczęcie starań o papieską koronację. Ten „Mariański Arcypasterz” z chęcią zgodził się na propozycję i wydał 

dekret   potwierdzenia „wielu łask, a nawet i cudów Bożej Matki, przez tę statuę zdziałanych”. Potem zostały 

wysłane prośby o koronację koronami papieskimi do Ojca św.  Były to przede wszystkim dekret ks. abpa 

lwowskiego, prośba Przełożonej Generalnej i Rady Generalnej z Jazłowca a także prośba Ułanów Jazłowieckich z 

podpisem Pułkownika Edwarda Godlewskiego . Do tych próśb przyłączyła się olbrzymia rzesza czcicieli Maryi nie 

tylko z Polski, ale i z Francji, Szwajcarii, Włoch a nawet Ameryki… Ogólna liczba podpisów wynosiła 29 105. A 

jakie  osobistości podpisały się?  -  Ks. Prymas August Hlond, kard. Kakowski, Kard. Marmaggi, ks. Nuncjusz Cortesi, 

Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły, bp Antoni Baziak, abp Teodorowicz, abp, Szeptycki, abp Gawlina, bp. 

Laubitz, bp Szelążek, bp Triteau, abp Port d’Espagne Joannes Pius i inni.  

 Wszystkie prośby kierowane były  do papieża Piusa XI – wielkiego przyjaciela Sióstr Niepokalanek. Przybył 

on do klasztoru w Szymanowie w październiku 1918r. w ramach wizytacji apostolskiej jako Nuncjusz Polski. 

Okazywał siostrom dowody ojcowskiej troskliwości. Siostry liczyły, że to On właśnie podpisze dekret koronacyjny. 

Niestety  Pius XI zmarł na parę miesięcy przed koronacją. Dekret został podpisany przez jego następcę papieża 

Piusa XII. Ten będąc Sekretarzem Stanu Państwa Watykańskiego – był jednym z najbliższych współpracowników 

Piusa XI i doskonale wiedział o staraniach sióstr w kierunku koronacji. 

 Koronacja cudownej figury Pani Jazłowieckiej miała miejsce w Jazłowcu 9 lipca 1939r. Lipiec jest więc 

miesiącem Pani Jazłowieckiej. Warto to całoroczne oczekiwanie na 80. rocznicę koronacji poświęcić na szersze 

zapoznanie się z historią i cudownym działaniem Najświętszej Panny Jazłowieckiej.                                                                                               

 

  S. Macieja 

 

Jazłowiecka Pani  1939 - 2019 

Ostatnia koronacja przed II wojną światową. 

W tym roku  mija 80 lat od uroczystej koronacji cudownej figury Pani Jazłowieckiej. 

 Myśl o koronacji posągu poddał ojciec Konstanty Żukowski – Dominikanin. 

Dokumentem koronacyjnym zajęło się dwóch papieży: zgodę na wydanie Breve Koronacyjnego wyraził Pius XI 

(Achilles Ratti) – wielki przyjaciel sióstr niepokalanek, a po Jego niespodziewanej śmierci dokument podpisał i 

wydał „Na wieczną rzeczy pamiątkę” papież Pius XII – w pierwszym roku swego pontyfikatu - dnia 25 maja 

1939 r.  Napisał wtedy:     „…w kaplicy będącej własnością sióstr zakonnych  pod nazwą  Sióstr Niepokalanego 

Poczęcia odbiera niezwykłą cześć statua Błogosławionej Maryi Dziewicy Niepokalanej.  Sławną jest Ona łaskami i 

cudami, tak w czasie pierwszej wojny europejskiej, jak też w codziennych trudach życia  …”. 

 Sławę tego wizerunku Matki Bożej szerzyli w okresie międzywojennym kawalerzyści 14 Pułku Ułanów 

Jazlowieckich, którzy w lipcu 1919 r. w trzydniowej bitwie pod Jazłowcem przeżyli swój chrzest bojowy. Za 

zwycięstwo dziękowali Pani Jazłowieckiej, obrali sobie Ją wówczas za Hetmankę, a nazwę pułku związali z 

miejscem Jej królowania – Jazłowcem. 

 Uroczystej koronacji w  Imieniu Ojca św. dokonał  kardynał August Hlond, ówczesny prymas Polski, w 

asyście biskupów, duchowieństwa, władz państwowych, generalicji, wojska wraz z 14 Pułkiem Ułanów 

Jazłowieckich, wychowanek Sióstr Niepokalanek i około 40 tysięcy pielgrzymów z Podola, Wołynia i całej Polski. 

 Kardynał August Hlond mówił wtedy do zebranych: „… Złota korona jest wyrazem świętości Maryi i 

wyrazem naszych najgłębszych uczuć dla Bogarodzicy. Czcimy w ten sposób nie figurę, lecz samą Matkę 

Najświętszą, a korona staje się świadectwem naszej wiary w Jej moc i pośrednictwo przed Bogiem… Będziemy 
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koronować Matkę Bożą naszym hołdem wiary i ufności w Jej orędownictwo, którego dziś zwłaszcza tak nam 

potrzeba…”. 

 

 Niedługo królowała Pani Jazłowiecka na podolskiej ziemi. W dwa miesiące po koronacji cudownego 

posągu wybuchła II wojna światowa, a kiedy po jej zakończeniu zmieniły się granice Polski, Ona też musiała 

zmienić miejsce swego działania. W sposób cudowny jak na owe czasy została przewieziona do Szymanowa, 

gdzie odbiera hołdy od licznych pielgrzymów nie tylko z Polski. 

 Jako pierwszy pątnik przybył do Niej Prymas August Hlond a wcześniej napisał do sióstr: „… Żal mi 

Jazłowca, ale to nie koniec dziejów.  Opatrzność gotuje nam wspaniałe odwety, właśnie i głownie w dziedzinie 

duchowej. A że ukoronowana Pani Jazłowiecka przyjeżdża do nas i chce u progu stolicy odbierać hołdy, to się też 

beż jakiejś myśli głębszej nie dzieje…”.  Tę samą myśl podjął następny Prymas Polski kardynał Stefan 

Wyszyński mówiąc: „… Święta Wędrowniczka… skoro tu przybyła – widocznie wśród nas ma coś do 

powiedzenia…”. 

  Potem z Komańczy napisał: „… Ilekroć patrzyłem w waszej kaplicy na postać Maryi Jazłowieckiej, to 

przyznam, że nie mogłem długo utrzymać wzroku na Tej, którą najchętniej nazwałbym Purissima, Integra – 

Najczystsza, Nienaruszona. Wydawało mi się, że wzrokiem wyrządzam ujmę tej Pani…”. I tak rozpoczęło się 

królowanie Najświętszej Panny Jazłowieckiej w Szymanowie.  Dzień 9 lipca jest dla Zgromadzenia  w tym roku  

2019 wyjątkowo uroczystym dniem świętowania  80. rocznicy KORONACJI  cudownego posągu Niepokalanej 

Dziewicy. 

S.Macieja 

DZIWNY SEN – CIĄG DALSZY …  

 Chciałabym wrócić do historii, którą podzieliłam się z Wami w majowym numerze ( nr 49 ) kurierka,  

związanej z Matką Bożą Lisiecką. Nie wiem czy pamiętacie więc pozwolę sobie przypomnieć skrótowo : „ … 

Otóż córka mojej siostrzenicy bardzo pragnęła mieć dziecko i kiedy po kilkuletnich staraniach zaszła w ciążę 

okazało się, że choruje na białaczkę. Prosiła o modlitwę w intencji zdrowia własnego jak i dziecka. Modliło się wiele 

osób. Nie tylko rodzina. Wśród modlących się była również moja młoda przyjaciółka. Pewnego razu miała sen, że 

klęczy przed wizerunkiem Matki Bożej i żarliwie się modli o zdrowie dla mojej kuzynki. W trakcie tej gorącej 

modlitwy obudziła się ciągle trwając w modlitewnym skupieniu. Kiedy doszła do siebie uświadomiła sobie, że 

doskonale pamięta wizerunek i imię Matki Bożej do której słała modlitwę. Zdumiało ją to ogromnie ponieważ nigdy 

w swoim życiu nie widziała takiego wizerunku ani też nie słyszała o istnieniu wizerunku Matki Bożej pod wezwaniem, 

które jej się ujawniło we śnie. Była to Matka Boża Lisiecka. Rozpoczęłyśmy penetrację Internetu. Znalazłyśmy 

wizerunek identyczny jak w jej śnie. Napisała do proboszcza parafii, w której obraz znajduje się prośbę o przysłanie 

obrazka z wizerunkiem Matki Bożej…” ( w nr 49 jest załączona modlitwa z obrazka przysłanego przez proboszcza 

parafii w Liszkach ). A teraz ciąg dalszy tej niezwykłej historii …  Nie wiem jak inni ale ja i moja przyjaciółka 

pojmujemy to wydarzenie w kategorii cudu . Tak – cudu. Bo jak inaczej nazwać to, co zaistniało ? Iwonka 

zachorowała na białaczkę – niezaprzeczalny fakt. Lekarze musieli poczekać z podawaniem chemii aż do 

rozwiązania. Zarówno ja, jak i moją przyjaciółka żarliwie modliłyśmy się do Matki Bożej Lisieckiej o zdrowie i 

życie młodej matki. Moja przyjaciółka ani na chwilę nie zwątpiła w powodzenie i siłę tej modlitwy oraz łaskę 

Pani Lisieckiej. Jednocześnie odmawiałyśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego prosząc o miłosierdzie i szansę dla 

niej aby mogła patrzeć jak dorasta jej dziecko.  

 I stało się … od tego momentu minął właśnie rok … Iwonka wyzdrowiała i miewa się dobrze … 

pozostawiam to każdemu czytającemu do osobistej refleksji…  

Krystyna Pietrzyk,  Szymanów 1955r. 


