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BIULETYN NR 55

UCZYĆ SIĘ OD MARYI


Ks. Carl L. Pieber CM


	 Pewnego razu Ojciec Święty Benedykt XVI 
przedstawił rozważanie na temat uśmiechu 
Maryi, którą nazwał „Nauczycielką życia”.


	 Zauważył, że łzy Maryi „rozlane u stóp 
krzyża przemieniły się w uśmiech, którego 
nic nie potrafi wymazać.”


	 „Chrześcijanie zawsze szukali uśmiechu 
Matki Bożej”, wyjaśnił Benedykt XVI, „ten 
uśmiech, który średniowieczni artyści byli w 
stanie przedstawić z jakże cudownymi 
umiejętnościami i wykazać przewagę”.


	 „Uśmiech Maryi jest dla wszystkich. Lecz 
w szczególności jest skierowany  do tych, 
którzy cierpią, aby mogli w nim znaleźć 
ukojenie i pocieszenie" - powiedział. 
„Poszukiwanie uśmiechu Maryi nie jest 

aktem oddania lub przestarzałego 
sentymentu, lecz raczej właściwym wyrazem żywej i ugruntowanej relacji 
międzyludzkiej, która wiąże nas z nią, tą, którą Chrystus dał nam jako naszą 
Matkę.”


mailto:ammintermex@yahoo.com.mx
http://www.amminter.org
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	 Papież mówi dalej: „Pragnienie kontemplacji tego uśmiechu Dziewicy 
nie oznacza, że pozwala się prowadzić niekontrolowanej wyobraźni. Samo 
Pismo objawia je nam ustami Maryi, gdy śpiewa Magnificat: ‚Wielbi dusza 
moja Pana, raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy’ ”.


	 „Kiedy Maryja Dziewica dziękuje Panu, wzywa nas do dania 
świadectwa. Maryja dzieli się z nami jej przyszłymi dziećmi, jakby antycypując, 
radością, która mieszka w jej sercu, przez co ta radość może się stać naszą. 
Ilekroć recytujemy Magnificat stajemy się świadkami jej uśmiechu”.


	 W Lourdes „była to pierwsza odpowiedź pięknej damy młodej 
wizjonerce, która chciała wiedzieć, kim jest” - powiedział. „Zanim kilka dni 
później przedstawiła się, jako « Niepokalane Poczęcie », Maria po raz pierwszy 
nauczyła Bernadetę rozpoznać jej uśmiech, który jest najbardziej 
odpowiednim punktem wejścia do objawienia jej tajemnicy”.  


	 „W Uśmiechu najwybitniejszej ze wszystkich stworzeń, patrzącej na nas 
z góry, odbija się nasza godność jako dzieci Bożych; godność, która nigdy nie 
opuszcza chorego” - powiedział Papież. „Ten uśmiech, prawdziwe 
odzwierciedlenie czułości bogów, jest źródłem niezwyciężonej nadziei”.


	 Benedykt XVI kontynuuje: „Wytrwałość cierpienia może wzburzyć 
najbardziej stabilną równowagę, może wstrząsnąć najsilniejszymi 
fundamentami zaufania, a czasem nawet doprowadza ludzi do rozpaczy nad 
znaczeniem i wartością życia.”


	 „Są walki, których nie możemy prowadzić w pojedynkę, bez pomocy 
Bożej łaski. Kiedy mowa nie może już znaleźć właściwych słów, pojawia się 
potrzeba obecności kochającej: szukamy wtedy bliskości nie tylko tych, którzy 
mają tę samą krew, czy są związani z nami przyjaźnią, ale także bliskości tych, 
którzy są ściśle związani z nami przez wiarę.”
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NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY


	 Podczas konferencji prasowej w Watykanie 30 listopada 2018 r. 
przedstawione zostały motto, logo, strona internetowa i przewodnik po 
Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.


	 Znamy podstawowe założenia zaproszenia, które Papież Franciszek 
rozciągnął na cały Kościół: zaproszenie do zorganizowania się i wspierania 
działalności misyjnej Kościoła.


	 Obchody, ustanowione oficjalnie przez papieża Franciszka, upamiętniają 
setną rocznicę opublikowania listu papieża Benedykta XV, Maximum Illud (30 
listopada 1919 r. na temat działalności misyjnej Kościoła). Motto 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego to: „Ochrzczeni i posłani: Kościół 
Chrystusa z misją w świecie”


	 Działalność misyjna jest paradygmatem całej działalności Kościoła. W 
tym sensie Konferencje Episkopatów, parafie, diecezje na całym świecie, a 
także wiele różnych ruchów (w tym Stowarzyszenia Cudownego Medalika), 
powinny stać się na stałe terenem misyjnym. Nie ma aspektu naszej 
działalności, który nie odnosi się do misji.

 

Oficjalna strona internetowa: http://october2019.va to strona zaprojektowana 
w celu promowania i animowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, aby 
za pośrednictwem treści multimedialnych, które zostaną tam umieszczone, 
przyczynić się do zainspirowania modlitw i refleksji na temat misji ad gentes 
wśród wszystkich chrześcijan.
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	 Sekcje tej witryny dostępnej w trzech językach – angielskim, francuskim 
i hiszpańskim –  poświęcone są określonym zagadnieniom, w tym zawierają 
ważne teksty Magisterium Społecznego Kościoła i Papieskich Dzieł Misyjnych. 
Jedna z sekcji nazwana Świadectwa (ang. „Witnesses”) zawiewra historie 
błogosławionych, świętych i męczenników wczoraj i dziś. W sekcji Formacja 
(ang. „Formation”) zawiera teksty oficjalne i materiały promocyjne przydatne 
do prowadzenia animacji misyjnej. Sekcja Świat (ang. „World”) w części „Głosy 
ze świata” (ang. „Voices from around the world”) jest poświęcona 
świadectwom i pismom misjonarzy oraz dyrektorów Papieskich Dzieł 
Misyjnych z różnych krajów. 


W sekcji Formacja znajdzuje się także „Przewodnik” (ang. „Guide”) po 
Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym w październiku 2019 r. Przewodnik jest 
tekstem pomocniczym, dostępnym do pobrania (PDF) i wydrukowania w 
pięciu językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim) 

Jego celem jest „służyć różnym diecezjom w potrzebach formacji i animacji 
misyjnej”, a także „inspirować kreatywność lokalnych kościołów” i „ich 
wiernych”.


Logo zaprojektowane specjalnie na Nadzwyczjany Miesiąc Misyjny 
przedstawia krzyż misyjny, którego podstawowe kolory odnoszą się do pięciu 
kontynentów”. Słowa „ochrzczeni i posłani”, które towarzyszą obrazowi, 
wskazują na „dwa charakterystyczne elementy każdego chrześcijanina: 
chrzest i głoszenie”.


Niech będzie to dla nas okazja do wzmocnienia naszej świadomości tego, że 
jesteśmy misjonarzami uczniami Jezusa Chrystusa!
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA  
W RÓŻNYCH KRAJACH 

RWANDA


Siostra Bartriz Uwizeyemariay, Moderatorka Krajowa podzieliła się z nami 
wiadomościami z Rwandy. W parafii w Rwisabi (Burundi) grupa 
Stowarzyszenia Cudownego Medalika powiększyła liczbę członków. 
Ubodzy dają świadectwo o hojności i poświęćeniu tych, którzy nimi się 
opiekują


Poproszono nas również o 
modlitwę za nową grupę 75 
misjonarzy, która została 
zainicjowana w grudnoiu 2018 r. 
w parafii Ruhengeri w dziecezji 
Nemba pod wezwaniem Matki 
Bożej od Cudownego Medalika.


Łączymy się z radością AMM w 
Rwandzie z powodu wzrostu ich 
liczebności
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MEKSYK

W styczniu odbyło się doroczne spotkanie formacyjne dla tych, którym 
powierzono misję kierowania grupami i regionami w tym kraju. Pielgrzymka do 
Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe była jedną z aktywności, która najbardziej 
uczieszyła uczestników

PODZIĘKOWANIA

Bardzo dziękujemy Radom Krajowym z Hiszpanii, Meksyku i Peru za 
przysłanie nam ich biuletynów informacyjnych

tłumaczenie i opracowanie tekstu:
Tomasz Zieliński

.famvin


