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SSŁŁOOWWOO  DDOO  
PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ 

 

 

 Nastał już Nowy Rok i razem     

z nim zostały wprowadzone pewne 

nowości w Młodzieżowym Dziele 

Pomocy dla Czyśćca.  

 

 Od bieżącego roku zostało za-

wieszone wydawanie kwartalnika formacyjnego „Życie Wieczne”,  a w zamian za to, raz na kwartał 

albo w zależności od potrzeb i możliwości, będzie się ukazywał na naszej stronie internetowej biuletyn 

informacyjny „Anima” (z łac. dusza). Jednym z powodów tej zmiany jest to, że w ciągu 11 lat istnienia 

MDPC, przy okazji redagowania kwartalnika, został opracowany komplet podstawowych materiałów 

formacyjnych dla osób włączających się do Młodzieżowego Dzieła, nie ma więc potrzeby mnożenia 

treści. Najważniejsze, aby każdy wiedział do czego się włącza i na jakich zasadach (Informatory: o 

Zgromadzeniu i o MDPC) oraz posiadał niezbędną wiedzę z zakresu eschatologii katolickiej, która 

potrzebna jest do jak najowocniejszego niesienia pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu (broszury 

formacyjne: W kręgu wieczności: śmierć, sąd Boży, niebo, piekło, czyściec; Jak pomagać duszom 

czyśćcowym: modlitwa, post, jałmużna, odpusty; Wszystko dla zmarłych-modlitewnik). Osoby nale-

żące do Dzieła powinny mieć te materiały. Jeżeli do kogoś nie dotarły, proszę o zgłoszenie tego faktu – 

na pewno uzupełnimy ten brak. 

 

 W Biuletynie pragniemy przede wszystkim informować na bieżąco o ważnych wydarzeniach, 

które dotyczą Młodzieżowego Dzieła. W Animie znajdą odbicie także Wasze pomysły na wzajemny 

kontakt i dzielenie z innymi tym, co będziecie uważać za interesujące i ważne. Pojawią się także owo-

ce Waszej twórczości – jeżeli zechcecie je przesłać do Redakcji – w postaci świadectw, opowiadań, 

artykułów, reportaży, zdjęć, rysunków, wierszy itp.  

 

 Zapraszamy wszystkich Przyjaciół z Młodzieżowego Dzieła do współtworzenia Biuletynu. 

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem: Pokój i dobro! 

s. Anna Czajkowska WDC 



NNAAJJBBLLIIŻŻSSZZEE  DDNNII  SSKKUUPPIIEENNIIAA 

 

dla młodzieży żeńskiej 
 

 

11-13.03.2011 Sulejówek  
 

 

 

II  RREEKKOOLLEEKKCCJJEE 

 

dla młodzieży żeńskiej 
 

4-11.07.2011 Zakopane 
 

dla młodzieży żeńskiej i męskiej (MDPC) 

 

18-25.07.2011 Sulejówek  
 
Adres: 

Sulejówek k. Warszawy, ul. Poprzeczna 1 (dom Sióstr Wspomożycielek); Zakopane, Os. Bachledy 32 
  

Dojazd: 

- do Sulejówka - pociągiem podmiejskim (Koleje Mazowieckie lub Szybka Kolej Miejska) z Warszawy Wsch.  

w kierunku: Siedlce, Mińsk Maz., Sulejówek Miłosna.  
  

Rozpoczęcie: godz. 19.00; zakończenie: ok. godz. 14  
  

Opłata - ofiara dobrowolna (nie dotyczy rekolekcji w Zakopanem-info w sprawie kosztów u s. Izabeli). 
  

Weź ze sobą: Pismo św., różaniec, notatnik, śpiwór, ciepłe ubranie (dotyczy rekolekcji w marcu), buty na zmianę,  

instrument muzyczny (jeżeli umiesz na nim grać). Zaproś swoje koleżanki lub kolegów - będzie Ci raźniej:)) 
  

  
Dokładne informacje i zgłoszenia: 

  

Rekolekcje dla dziewcząt - s. Izabela - tel. kom. 663211664; e-mail:izabela-romanik@wp.pl 

gg: 22617349 

 

Rekolekcje dla MDPC - s. Anna tel.: 022/ 487 86 08  lub kom. 698 230 430 

gg: 7479325; e-mail: mdpcanna@wp.pl 

www.wspomozycielki.pl 

http://www.wspomozycielki.pl/


WKRÓTCE WYDARZY SIĘ... – 

 
22 i 23 stycznia są dla Sióstr Wspomożycielek szczególnie waż-

nymi dniami ze względu na pamięć o pierwszych Matkach: 

Wandzie Olędzkiej i Natalii Nitosławskiej.  

23 stycznia przypada 96 rocznica śmierci Matki Wandy, współ-

założycielki Zgromadzenia, a dzień wcześniej Siostry będą ob-

chodzić 111 rocznicę śmierci Matki Natalii - pierwszej Przełożo-

nej Generalnej. Za życia bliskimi sobie uczyniła je miłość do 

Chrystusa i do dusz czyśćcowych, i nawet śmierć nie przerwała 

tej więzi – przeszły do życia wiecznego jedna za drugą… Dzięki 

temu są blisko siebie także w sercach i wspomnieniach Sióstr, dla 

których na zawsze są wzorami umiłowania Boga, i człowieka 

cierpiącego… 

 

 
2 lutego – Ofiarowanie Pańskie i Dzień Życia Konsekrowanego 

Według najnowszych danych Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. 

Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 

na terenie Polski w 239 instytutach i zgromadzeniach zakonnych żyje 

ok. 40 tys. osób konsekrowanych. Ponadto około tysiąca osób jest 

członkami 35 instytutów świeckich - "najmłodszej" formy życia konse-

krowanego. 

Obecnie na terenie Polski znajduje się 149 żeńskich instytutów życia konsekrowanego, z czego 16 to zakony 

klauzurowe - w 83 klasztorach. Przełożone 100 instytutów czynnych tworzą Konferencję Wyższych Przełożo-

nych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, zaś przełożone 15 instytutów klauzurowych skupia Konferencja Wyż-

szych Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. 

Najstarsze wspólnoty żeńskie zakonne w Polsce pochodzą z XI wieku, wtedy to swój pierwszy dom założyły 

benedyktynki, najmłodsze - Zgromadzenie Sióstr Miłości Naszej Pani Dobrej i Nieustającej Pomocy - powstało 

w 1995 r. w Krakowie. Rodzimych żeńskich instytutów mamy w Polsce 67, a aż 16 z nich założył bł. Honorat 

Koźmiński. 

Instytuty świeckie są nową formą życia konsekrowanego. Jej oficjalnego zatwierdzenia dokonał Pius XII          

w konstytucji apostolskiej "Provida Mater Ecclesia" 2 lutego 1947 r. Członkowie instytutów świeckich podob-

nie jak zakonnicy składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nie żyją jednak w odosobnieniu, pracują 

we wszystkich dostępnych dziedzinach, mogą też się udzielać politycznie. (Informacje podano za PAP) 

Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o wszystkich osobach, które podjęły drogę życia konsekrowa-

nego, a także polecajmy Panu Bogu ludzi młodych, którzy w swoim sercu słyszą głos powołania, aby nie lękali 

się odpowiedzieć na Miłość i pójść śladami Chrystusa… 

 

9 marca – Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu. 
 

Nawrócić się do Chrystusa, wierzyć w Ewangelię oznacza w gruncie rzeczy wła-

śnie to: wyzbyć się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaak-

ceptować własny brak — brak innych i Boga, potrzebę Jego przebaczenia i Jego 

przyjaźni. (Benedykt XVI) 

 

11-13 marca – organizujemy wielkopostne dni skupienia dla młodzieży żeń-

skiej. Temat: „Krzyż jest słodkim łożem miłości”. Zapraszamy osoby, które pra-

gną zagłębić się w misterium krzyża i odkryć w nim coś więcej niż samo cierpie-

nie… Do zobaczenia w Sulejówku 



AA  TTOO  JJUUŻŻ  BBYYŁŁOO,,  AALLEE  NNIIEE  MMIINNĘĘŁŁOO;;)) 
 

Pozostało w naszych sercach… Co działo się przez ostatnie pół roku?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  

Rekolekcje dla   

młodzieży żeńskiej 
 

Zakopane 

23-29 VI 2010 
 

Prowadzący: 

s. Anna Cz., s. Anna P.    

A to spontaniczna reakcja 

na wiadomość, że mimo 

dżdżystej pogody wyru-

szamy na szlak:) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje dla MDPC 

  

Sulejówek 

12 - 17 VII 2010 

  

Prowadzący:  

Ks. Piotr Kalinowski SAC 

s. Anna Cz., s. Anna P. 

Jeden z upalnych dni rekolek-

cyjnych spędziliśmy w Nowym 

Mieście nad Pilicą, gdzie znaj-

duje się Sanktuarium bł. Hono-

rata Koźmińskiego oraz Dom 

Pomocy Społecznej prowadzo-

ny przez Siostry Wspomoży-

cielki. W sanktuarium mieli-

śmy Mszę św. i zwiedzaliśmy 

muzeum O. Honorata. Potem 

odwiedziliśmy mieszkańców 

DPS, Siostry poczęstowały nas 

obiadem, a wieczorem zorgani-

zowały ognisko 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje dla Apostolskiego i Młodzieżowego Dzieła: Monachium 11 - 12 IX 2010 

Wśród kilkudziesięciu osób uczestniczą-

cych w rekolekcjach znalazły się również 

trzy maleństwa:))  

czyli dzieci Ani i Andrzeja, Beatki i Rafa-

ła oraz Kasi i Roberta.  

Prowadzący: s. Anna Cz., s. Małgorzata, s. Izabela  

oraz Ojcowie Redemptoryści z Polskiej Misji Katolickiej  

w Monachium 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej 

Sulejówek 11 - 14 XI 2010 
  

Prowadzący: Ks. Emil Parafiniuk 

s. Anna Cz., s. Anna P.,  

postulantka Annamaria 

Oto dwie nowe osoby pozyskane dla dzieła niesienia pomo-

cy duszom czyśćcowym: Ola i Emilia dołączyły do MDPC 



 

 

 
 

W tym roku znowu mieliśmy 

gości ze Szwecji. Ojciec 

Adam przyjechał z 7 osobową 

grupą młodzieży 

Rekolekcje sylwestrowe MDPC Sulejówek 27 XII 2010 – 1 I 2011 
  

Prowadzący: O. Adam Piasecki OFMCap; s. Anna Cz., s. Anna P., postulantka Annamaria 



NNAADDEESSŁŁAANNEE  PPRRZZEEZZ  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ  
 

Nadzwyczajna zwyczajność 
 

Mirka niestety nie pamiętała, co było przyczyną na-

szych kłopotów we Wspólnocie "Effatha". Byłam zdumiona! 

Jak to możliwe, żeby takich rzeczy nie pamiętać?"!  

 A jednak  ..... !  

Postanowiłam powrócić publicznie, na spotkaniu, do 

tamtych wydarzeń sprzed roku, aby na nowo spojrzeć na 

to, co było i problemem, i wyzwaniem do podjęcia radykal-

nych działań.  

Spotkaliśmy się u Patrycji. Jej rodzice mieli piękny dom. 

Chata ogromna. Możliwości spotkania wspaniałe. Nie 

przypuszczałam, że przybędziemy tak tłumnie. Cóż?  

- Powspominać zawsze miło - odezwał się Szymek. 

 - Miło, czy nie, ale warto - rezolutnie rzuciła Marcelina.  

 Kochani, siadajcie i ... ciiiisza! Patrycja, jak zwykle 

wszystkich doprowadziła do porządku.  

Rzeczywiście towarzystwo wymilkło. - Ile kaw, herbat, 

soków, wody? - Patrycja podniosła do góry ręce i zaczęła 

wyliczać na palcach.- Nie udawaj, że masz tyle palców ko-

kietował Patrycję - Jarek, jej mąż. Fakt, byli naprawdę uda-

nym małżeństwem, fajną rodzinką. Boże! - pomyślałam oni 

mają już sześcioro dzieciaków. A przecież wydaje się, że tak 

niedawno bawiliśmy się na ich weselu... Mirka podeszła do mnie i szepnęła: I co? Powiesz wreszcie,            

o czym powinnam pamiętać? - Zaraz powiem, nie przyspieszaj! Spójrz, jak cudownie.  

Było cudownie. Patrzyliśmy na siebie, jak nowo odnalezieni. Lata swoje zrobiły .. Kilka małżeństw 

skojarzył w naszej Wspólnocie "Effatha" ks. Mikołaj.  

Lekki na wspomnienie - właśnie przyszedł dużo spóźniony i serdecznym: "Pochwalony" powitał obecnych.  

- Na wieki wieków- odpowiedzieliśmy chórem. I znowu zrobiła się wrzawa. Rozmowy, śmiech i śpiew 

mieszały 'się ze· sobą. Nawet, gdybym chciała przypomnieć Mirce o dawnych kłopotach - nie było jak.  

I wtedy Zosia, przebijając się przez ogólny szum poprosiła swego męża Jerzego (też skojarzeni przez 

ks. Mikołaja), aby powiedział właśnie teraz, co się wydarzyło kilka lat temu ...  

Powoli towarzystwo wymilkło ... Jerzy z początku nieśmiało zaczął opowiadać ...  

Zauważyłam, że ks. Mikołaj delikatnie wycofał się i usiadł na ławeczce pod ścianą. Tkwił tak pochylony 

do końca opowiadania. Twarz miał zanurzoną w dłonie...  

To było cudowne - opowiadał Jerzy - byliśmy sobą zauroczeni. Zresztą, sami wiecie, jak było. Pamię-

tam, jak poszliśmy do ks. Mikołaja prosić o pobłogosławienie naszego związku. Był ślub, wesele..., a po-

tem przyszło zwyczajne życie. Mieliśmy właściwie wszystko, co jest konieczne do życia. Mieszkanie od 

rodziców, pracę... Ale... po kilku miesiącach coś się zaczęło na "nie"... Zobaczyłem Zosię inaczej... Ona 

dostrzegła moje minusy, ja nie mogłem pogodzić się z jej gadulstwem. Ta "nadczynność języka" doprowa-

dza mnie do furii. Kłóciliśmy się o drobiazgi. Zaczęliśmy uciekać od siebie. Szukać powierników poza so-

bą. Nie potrafiliśmy rozmawiać, wyjaśniać, próbować zrozumieć.. 



Uznaliśmy, że to koniec. Cóż pomyłki się zdarzają. Wokół tyle pęknięć, rozwodów… 

 Wybraliśmy się do ks. Mikołaja. Mieszkaliśmy daleko prawie 120 km od Niego… Jerzy zamilkł... A po-

tem zwrócił się do nieruchomo siedzącego księdza - Może Ksiądz powie, co było dalej… 

 Pomyślałam, że to nietakt. Wciągać księdza w ich problemy i to na forum, ale... ks. Mikołaj nagle we-

zwany do odpowiedzi, naturalnie podjął temat ...  

 Rzeczywiście było fatalnie. Powiedziałem Zosi i Jerzemu, że po prostu są egoistami. Każdy myśli tylko 

o sobie, o swoich potrzebach, wygodach, interesach. A przecież mają być JEDNO. Wystarczy, żeby Zosia 

myślała o Jerzym, a Jerzy o Zosi ...  

Odjechali. Myślę, że niewiele im pomogło nawet przypomnienie o Bogu, o świętym sakramencie małżeń-

stwa, którego im udzieliłem...  

 Po kilku tygodniach zadzwonił Jurek. Był załamany. Było coraz gorzej. Pamiętam - to był pierwszy 

piątek grudnia. Adwent. Poszedłem do kościoła, aby prosić Chrystusa o pomoc. I wtedy przyszła myśl... 

Wziąłem Pana Jezusa i wśród nocy ruszyłem do nich z pomocą. Była druga nad ranem. Otworzyli przera-

żeni. Wszedłem... postawiłem na stole Najświętszy Sakrament. Ukląkłem. Oni też. Trwaliśmy tak w ciszy 

do rana. Za oknem padał pierwszy, w tym roku, śnieg. Wstaliśmy z klęczek bez słów... Zosia poprosiła      

o spowiedź, potem Jurek. Zostawiłem Pana Jezusa w ich sercach i ... odjechałem ...  

Jak widzicie ... są RAZEM .... Po prostu to była nadzwyczajna zwyczajność. 

Po spotkaniu Mirka już o nic nie pytała.  

 

Katarzyna Borkowska 

 

 

 

 

 



JJUUBBIILLEEUUSSZZOOWWEE  
ŚŚWWIIAADDEECCTTWWOO  PPOOWWOOŁŁAANNIIAA 

 

  BBóógg  jjeesstt  MMiiłłoośścciiąą......  
 

Z okazji jubileuszu 25 lecia pierwszej profesji 

zakonnej, z sercem przepełnionym wdzięcznością 

za dar życia i łaskę powołania, pragnę wrócić do 

początku odkrywania łaski powołania. Wychowy-

wałam się w licznej rodzinie, gdzie modlitwa 

wspólna była naturalnym rytmem każdego dnia. 

Żywa więź z Kościołem pomagała mi odkrywać 

bliskość  JEZUSA.  

Przypominam sobie taką rozmowę pomiędzy 

mamą i starszą siostrą. Moja siostra zapytała: 

,,Mamo czemu ty nie poszłaś do zakonu?,, Mama odpowiedziała ,że w jej czasach nie była to prosta spra-

wa. Siostra śmiejąc się powiedziała, że „ty Mamo miałaś powołanie do rodzenia dzieci, bo jest nas jedena-

ścioro,,. Słuchając tego jako 10 letnie dziecko powiedziałam zdecydowanie ,,ja pójdę,,. To postanowienie 

pozostało we mnie i rosło ze mną przez wiele lat, ale nie mówiłam o nim nikomu. W głębi serca byłam 

przekonana ze nikt i nic nie jest w stanie wypełnić mego serca poza Bogiem. W mojej Parafii kapłani czę-

sto modlili się o nowe powołania i wtedy odkrywałam wewnętrzną siłę i towarzyszenie mi, że nie jestem 

pozostawiona sama w tym wzrastaniu i podążaniu za łaską powołania. Nie interesowały mnie za bardzo 

taneczne zabawy, a w kontaktach z chłopcami zdecydowanie mówiłam, że moje serce jest już zajęte i tak 

wzrastałam w młodości.  

W sąsiedniej parafii widząc siostry pracujące przy dekoracji ołtarzy myślałam sobie, że ja też bym tak 

chciała służyć Bogu, ale byłam nieśmiała więc nie podejmowałam z nimi żadnej rozmowy. W naszej parafii 

były co niedziela katechezy dla dzieci głoszone przez Siostry Wspomożycielki, na które przyprowadzałam 

moje młodsze rodzeństwo. Po upływie roku siostra katechetka poprosiła mnie, abym poczekała na nią.   

W trakcie rozmowy wprost zapytała mnie czy bym nie chciała służyć Bogu? Zdecydowanie powiedziałam, 

że chcę i od tego momentu wszystko nabrało tempa.  

W najbliższym  czasie pojechałam na rekolekcje do Sulejówka, uczestnicząc w nich utwierdzałam się   

w łasce powołania, a szczególnie modląc się razem z siostrami dostrzegłam, że  kładą duży akcent na po-

moc zmarłym, podobnie jak to było u nas w domu. Powracając do domu po rekolekcjach czułam, że moje 

serce zostało Sulejówku.  



Na modlitwie odkrywałam wolę Bożą, a pomimo podjętej szkoły przerwałam naukę i wstąpiłam do 

Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek. Choć rodzice zachęcali do ukończenia szkoły ja jednak wybrałam 

realizację powołania.  

W Zgromadzeniu czułam się jak nowo narodzona. Ten czas był wypełniony poznawaniem i komunią z 

moim OBLUBIEŃCEM. Dziś po 25 latach mogę powiedzieć, że za ta przyjaźń i MIŁOŚĆ BOGA TRÓJ-

JEDYNEGO do mnie potwierdza, że gdybym mogła po tysiąckroć wybierać, wybrałabym tę samą drogę, 

z tym, że teraz o przyjęcie do Zgromadzenia prosiłabym na kolanach. Pragnieniem całego mojego życia 

zakonnego jest, aby wszyscy zmarli mogli jak najszybciej stanąć przed OBLICZEM BOGA, a każdy czło-

wiek żyjący mógł poznać MIŁOŚĆ BOGA i pójść za NIM. 

s. Małgorzata B. 

 
Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego 

tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry, i wolę umrzeć kochając Cię, 
niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię 
wiecznie. 

Św. Jan Vianney 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


