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W tym wydaniu naszego Biuletynu znajdziesz wiadomości o wizycie
naszego Zastępcy Dyrektora Generalnego, Ojca Carl’a Piebera ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo w Rosji i na
Ukrainie.

WIADOMOŚCI O MARYJNEJ RODZINIE
CUDOWNEGO MEDALIKA
ROZWόJ STOWARZYSZENIA W
ROSJI I NA UKRAINIE
Autorstwa Ojca Carl’a Piebera, Zastępcy Dyrektora
Między 9-tym maja a 2-gim czerwca tego roku, 2017, odwiedziłem nowe
Stowarzysznie w Rosji, które ma teraz 2 lata, i 4-letnie Stowarzyszenie na
Ukrainie. Oba szczęśliwie kwitną. Opowiem o wizycie na Ukrainie w innym
artykule.
Aby wjechać do Rosji, otrzymałem
zaproszenie z Kościoła Matki Bożej
Fatimskiej w Niznym Tagil, na
Syberii. Osoby z niektórych krajów
potrzebują zaproszenia od lokalnej
rodziny lub organizacji, aby uzyskać
wizy do wjazdu do Rosji, chyba że
odbywają się one na zorganizowanej
trasie.
1Sr. Kaia, DC, Myself, Sr. Tatiana, MSC, Sr. Theresa, DC

Celem było odwiedzenie każdej parafii w diecezji Przemienienia
Pańskiego w Nowosybirsku. Ta diecezja ma 72 parafie i jest mniej więcej
rozmiaru połowy USA. Spotkałem się z biskupem Josephem Wirthem, S.J.,
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który był bardzo gościnny. Cieszy się z rozwoju Stowarzyszenia Cudownego
Medalika w swojej diecezji.
Zostałem powitany w Omsk, pierwszym mieście mojej wizyty, przez
Siostrę Kaję Hekovą, DC i Siostrę Teresę i zatrzymałem się w ich domu
mieszkalnym, który powstał z dwóch oddzielnych apartamentów. Siostry w
Rosji pochodzą z zakonu Cόrek Prowincji Słowacji. Mają też domy w
Niżnym Tagylu i Magadan w Rosji.
Siostry i współbracia z Polski, ks. Andrzej Ziόłkowski, C.M. i Przemysław
Nowakowski, C.M. co weekend głosili o Stowarzyszeniu Cudowego Medalika
(C.M.) w 6 parafiach. Po każdej wizycie był czas na pytania i odpowiedzi, a
następnie czas, aby się zarejestrować. Dzięki Waszym modlitwom w każdej
parafii założono stowarzyszenie z 15-25 członkami w każdym z nich.
W Omsk głosiłem w parafiach św. Jerzego i Prezentacji naszego Pana. Po
Mszy spotkałem się ze Stowarzyszeniem i usłyszałem o ich postępie i
radości ze spotkań.
Następnie udałem się do Nizny Tagil, czyli około 2 godzin jazdy na północ od
Jekaterynburga, który jest jedenaście godzin na zachód od Omsk.
Jekaterynburg to miasto sławne w wyniku mordów carskich cara Mikołaja i jego
rodziny w 1917 roku. W Niżnym Tagilu przebywałem w podwójnym mieszkaniu
współbracia,
ks.
Anton’a
Ovtara, C.M. ( z Prowincji
Słowenii) i ks. Anthony’ego
Jedinaka, C.M. (z Prowincji
Słowenii). Ks. Anton ma dwie
parafie około 4 godzin na
północ od Nizny Tagil i ks.
Anthony jest pastorem Matki
Bożej
Fatimskiej,
mojej
parafii goszczącej. Nazwa
"Matka Boża Fatimska" jest
popularna w Rosji z powodu
2Miraculous Medal Assoc. at Our Lady of Fatima, Russia. From the right, Sr. Kaia, Anna, Leader of Assoc. at Parish,behind
her, Fr. Anthony, Pastor, Myself, and Bishop Wirth.
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wezwania Fatimy do nawrócenia Rosji.

Jak widać na zdjęciu, ludzie są zorganizowani i cieszą się miłością
Maryi i ochroną w parafii Matki Boskiej Fatimskiej. Byłem szczęśliwy, że mogę
tam być świeto Matki Boskiej Fatimskiej. Młodzież zorganizowała
przedstawienie o jej objawieniu. Wszystkim się podobało, nawet Biskupowi.
Autobus z parafianami (głównie członkami nowego Stowarzyszenia C.M.)
pochodził z kościoła św. Anny w Jekaterynburgu, gdzie również głosiłem i
spotkałem się z ludźmi.

3Sr. Mary and I distributing Oil, Wheat Bread and Oatmeal

Podczas pobytu w Niżnym
Tagil odwiedziłem placόwki
pracy Córek i Wspόłbraci.
Stowarzyszenie
pomaga
siostrom
i
współbraciom.
Siostra Maria odwiedza ich
domy i dostarcza im jedzenie
i odzież. Wielu jest chorych i
ma gruźlicę. Potrzebują jej,
aby pόjść do lekarza, szpitala
i po lekarstwa. Ona dobrze
wszystkich zna.

STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA
UKRAINIE - PIELGRZYMKA W ZARVANYTSIA

NA

Przez kilka lat członkowie Stowarzyszenia Miasta Kijowa planowali wziąć
udział w weekendowej pielgrzymce do Matki Boskiej z Zarvanytsia. W
związku z tym, że w tym roku przypada 150-ta rocznica koronacji Ikony,
dnia kiedy ojciec Madickeoski ukoronował Ikonę Matki Bożej złotą szatą,
którą widać wokół niej i dwoma koronami wysłanymi przez Papieża Piusa XI,
Stowarzyszeniu udało się uczestniczyć.
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15-16 lipca Maryjne Siostry od Cudownego Medalu z Kijowa i Zakarpatii
(Zakarpacie), członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Kijowie
oraz ks. Michael Talapkanych, C.M. poszli do tego sanktuarium by
uczestniczych w obchodach weekendu pielgrzymkowego
W skrόcie, historia tej ikony jest taka, że Matka Boża objawiła się
mnichowi w Zarvanytsia. Uciekał on przed inwazją mongolską w Kijowie
około 1240 r. Maryja i Jezus ukazali mu się, jak na Ikonie, gdzie Maryja
trzymała Dzieciątko Jezus nad wodą płynącą ze źródła w ziemi. Ten widok
był czczony przez wiernych, zwłaszcza Kościoła Grekokatolickiego.
Donoszono o wielu cudach związanych z myciem z wodą. W 1867 roku
Papież Pius XI ogłosił, że jest to święte miejsce pielgrzymek. Jest ono
znane również jako ukraińskie Lourdes - największe sanktuarium.
Rocznie około 100 000 pielgrzymów
z różnych części Ukrainy przyjeżdża
do Zarvanytsia, aby się modlić i prosić
o łaskę, aby uzdrowić swą wiarę i
choroby. Oni darują swój czas i
modlitwy w czasie kiedy są tu wraz z
innymi
wiernymi,
którzy
przyjeżdżają.
Tegoroczna
pielgrzymka,
poświęcona
150-tej
rocznicy
koronacji cudownej ikonki Panny
Marii, pielgrzymi modlili się o pokój i
integralność
kraju
ukraińskiego.
Poprosili Maryję o pozbycie się na
Ukrainie korupcji rządowej. Szef
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Sviatoslav Szewczuk, prefekt
Kongregacji Kościołów Wschodnich, kardynał Leonardo Sandri, nuncjusz
apostolski na Ukrainie Arcybiskup Claudio Gugerotti i arcybiskup
metropolita Chorwacji, Ivan Devchich, wszyscy uczestniczyli w obchodach
weekendowych. Modlili się do Boga razem z wiernymi.
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Po powitaniu wszystkich gości honorowych ks. Michael przeczytał
wiadomość o Niepokalanej Dziewicy Maryi i jej Cudownym Medaliku.
Podczas piętnastominutowej prezentacji o objawieniu się Maryi Św.
Katarzynie Laboure w kaplicy na Rue Du Bac w Paryżu pielgrzymi
dowiedzieli się o Cudownym Medaliku i Stowarzyszeniu. Ludzie byli bardzo
zainteresowani medalikiem i było wielu ludzi, którzy chętnie je brali i nosili.
Ks. Michael skierował ponad 100 000 pielgrzymów do stoiska
Stowarzyszenia Cudownego Medalika, gdzie członkowie Stowarzyszenia
dali wszystkim medaliki wraz z formularzem do wypełnienia w celu
dołączenia się do Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia przygotowywali się na to wydarzenie przez
dwa miesiące. Wolontariusze przywiązali nitkę do każdego medalika, tak
aby po jego otrzymaniu można go było natychmiast założyć na szyi.
W ciągu tych dwóch dni rozdano 48 000 medalikόw. Również wielu
pielgrzymów przyłączyło się do Stowarzyszenia. Wielu pielgrzymów wzięło
te małe medale do domu dając wielką nadzieję i łaskę swoim krewnym,
przyjaciołom i znajomym.
Stowarzyszenie Cudownego Medalika na Ukrainie, a zwłaszcza w Kijowie,
pragnie podziękować wszystkim organizatorom, którzy dali im możliwość,
aby podczas tych dni byli razem z innymi pielgrzymami przy Maryi.
Szczególnie cieszyli się, że tak dużo medali przekazali czcicielom Maryi.
Kiedy modlimy się razem: "O Maryjo,bez grzechu poczęta, módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekamy", prosimy Maryję, aby pomogła nam
uzyskać
łaski u jej Syna, aby rozpowszechniać jej uwielbienie i
uzdrowienie. To jest misja naszego Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Maryna Krutko, woluntariusz z biura Wincentyjskiej Rodziny na Ukrainie.
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NA CAŁYM ŚWIECIE

BRAZYLIA

Dzieliliśmy się radością z
innymi członkami podczas
obchodów IV Zgromadzenia
Narodowego, które odbyło
się w dniach 19-21 maja 2017
r.

KOLUMBIA
Otrzymaliśmy te piękne zdjęcia zrobione podczas Pierwszego Kongresu
Maryjnego w Kolumbii.
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PANAMA
Siostra Cilia Varinia, Krajowa Doradczyni, poinformowała nas
uczestnictwie członków w ministerstwie imigrantów.

o

HISZPANIA
Otrzymaliśmy Biuletyn nr 114 Stowarzyszenia w Hiszpanii, wydanie z
miesięcy maj-czerwiec 2017 r.

TAILANDIA
Otrzymaliśmy Biuletyn ze stycznia do kwietnia 2017 r. dd członków w
tym kraju.
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