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NNAAJJBBLLIIŻŻSSZZEE    RREEKKOOLLEEKKCCJJEE 
 

 

dla młodzieży żeńskiej 
 

44--1111..0077..22001111  SSŁŁOOPPNNIICCEE  
  

Dokładne informacje i zgłoszenia: 

  

s. Izabela 

tel. kom 663211664; gg 22617349 

www.wspomozycielki.pl 

 

 

dla młodzieży żeńskiej i męskiej 

 

1188--2255..0077..22001111  SSUULLEEJJÓÓWWEEKK    
 

 

Dokładne informacje i zgłoszenia: 

  

s. Anna P. 

tel.: 022/ 487 86 08  lub kom. 698 230 430 

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

www.wspomozycielki.pl 

 
Adres: 

Sulejówek k. Warszawy, ul. Poprzeczna 1 (dom Sióstr Wspomożycielek); 

Słopnice Dolne 40 (dom Sióstr Wspomożycielek – stara plebania) 
 

Dojazd: 

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

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

- do Słopnic – busem lub PKS-em z Krakowa 
 

Rozpoczęcie: godz. 17.00; zakończenie: ok. godz. 14  
 

Opłata - ofiara dobrowolna 
 

Weź ze sobą: Pismo św., różaniec, notatnik, śpiwór, buty na zmianę, odp. ubranie do chodzenia po górach; 

 instrument muzyczny (jeżeli umiesz na nim grać). 
 

Zaproś swoje koleżanki lub kolegów - będzie Ci raźniej:))   

Fot. Annamaria Bem 

http://www.wspomozycielki.pl/
http://www.wspomozycielki.pl/


DDOO  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ......  
 

W poszukiwaniu szczęścia 

 

„Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamysłem czystej dobroci, w sposób 

całkowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego 

życia” (KKK ). Co to znaczy być uczestnikiem szczęśliwego życia Boga? Odziedziczyć ową 

szczęśliwość to uwierzyć, że naprawdę jestem przybranym dzieckiem Boga. Każdy 

człowiek istnieje tylko dlatego, że Bóg stworzył Go z miłości i wciąż z miłości zachowuje 

jego życie. Receptą na szczęście jest odpowiedź człowieka na powołanie do uczestniczenia 

w życiu Boga.  

 

Człowiek został stworzony przez Boga i dla Boga, dlatego tylko w Nim może on znaleźć 

prawdę i szczęście. „Tylko w Bogu znajdzie spokój dusza moja, bo od Niego przyjdzie mo-

ja nadzieja” śpiewamy w kanonie, tylko w Nim może wypełnić się pragnienie i tęsknota 

każdego ludzkiego serca. Brak szczęścia, który czasem staje się krzyżem ciężkim ponad 

miarę jest uznanie za szczęście czegoś, co jest tylko jego namiastką. Często szukamy 

szczęścia pod nieodpowiednim adresem, dlatego jesteśmy smutni, przygnębieni, rozcza-

rowani. Święty Augustyn w swojej rozmowie z Bogiem pokazuje nam drogę do szczęścia: 

„I samo życie szczęśliwe polega na radowaniu się z CIEBIE, przy Tobie i dzięki Tobie. Ta-

kie jest życie szczęśliwe, A nie inne. Ci zaś, którzy sądzą, że istnieje inne, za inną gonią 

radością, a nie za ową prawdziwą” (Wyznania). 

 

Kontynuując myśl św. Augustyna być szczęśliwym to żyć pod spojrzeniem Tego, który 

nas kocha, trwać w Jego obecności mimo tego, że nasze oczy Go nie widzą, uszy nie 

słyszą i serce nie czuje. My zaś gonimy czasem za tym co błyskotliwe, głośne, przyjemne 



a tym samym nie jesteśmy w stanie znaleźć ukrytego skarbu jakim jest nasza dusza,      

w której Bogu spodobało się mieć w nas mieszkanie. Bóg potrzebuje naszej młodości,      

w której odkryjemy to, co prawdziwie piękne. Człowiek młody ma w sobie szczególną  

wrażliwość i zapał, które mogą rozpromienić codzienność innych ludzi. Pan Bóg potrze-

buje naszych młodych rąk, nóg, naszych serc, gdyż chce abyśmy mieli udział w nadawa-

niu kształtu temu światu. Od nas zależy czy w świecie będzie więcej pokoju, ciepła           

i miłości, czy też fałszu, zgorzknienia i nienawiści. 

 

 W poszukiwaniu szczęścia potrzebne nam są trzy cnoty kardynalne: wiara, nadzieja      

i miłość. Bez wiary nie uznamy istnienia Boga, bez nadziei niemożliwe jest Jego poznanie 

a bez miłości nie ma na nią odpowiedzi. Szukając szczęścia trzeba się modlić                   

o pomnożenie w naszym życiu tych cnót, aby radość dzielenia życia z Bogiem mogła stać 

się naszym udziałem. Sięgając do Biblii słyszymy słowa Psalmisty „szczęśliwi, których 

moc jest w Tobie”, „szukającym Pana niczego nie zabraknie”, „cieszcie się i weselcie         

w Panu sprawiedliwi”. Szczęście w Bogu nie jest łatwym szczęściem, codziennie trzeba 

zadawać sobie wiele trudu by trwać w relacji z Tym, którego pragnie nasze serce, za 

którym tęskni nasze ciało. Żeby trwać w stanie łaski uświęcającej trzeba pielęgnować 

cnoty: wierność, stałość, cierpliwość. Podobnie jest z praktyką słuchania Słowa Bożego. 

By żyć Słowem Boga trzeba je codziennie rozważać i nosić w swoim sercu w duchowy 

sposób czerpiąc wzór z Maryi. 

 

Sposób życia i droga szczęścia zaproponowana wyżej jest o tyle trudna, że dzisiejszy 

świat myli szczęście z przyjemnością i lansuje łatwe życie bez trudu i zmagania zadanego 

samemu sobie by osiągnąć dobra wyższe. Człowieka ukazuje się jako kogoś niezależnego, 

samowystarczalnego wręcz pana, który nie potrzebuje nad sobą zwierzchnika. 

Chrześcijanin nie może ulec takiemu sposobowi myślenia, musi być żywą rybą płynącą 

pod prąd, musi być prawdziwym świadkiem Zmartwychwstałego Pana, który pokonał 

śmierć by dać szczęście wieczne tym, którzy odpowiedzą na zaproszenie dzielenia z Nim 

wiecznego szczęścia.  

s. Anna P. 

Kiedy mówisz 
 

Nie płacz w liście 

nie pisz że los ciebie kopnął 

nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia 

kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno 

odetchnij popatrz 

spadają z obłoków 

małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia 

a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju 

i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz 

 

/Ks. Jan Twardowski/  



TTOO  JJUUŻŻ  BBYYŁŁOO……  
 

Pielgrzymka Sióstr do Włoch: 28. 04 – 05. 05 – 2011 
 

Cztery siostry wspomożycielki dusz czyśćcowych wzięły udział w pielgrzymce do Włoch 

organizowanej przez Parafię Matki Bożej Pocieszenia w Sulejówku. Zdążając na 

beatyfikację Jana Pawła II zwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Pierwszym z nich był 

Kahlenberg – wzgórze o wysokości 484 m n.p.m. gdzie znajduje się kościół św. Józefa       

i niewielkie muzeum Odsieczy Wiedeńskiej, poświęcone Janowi III Sobieskiemu. Kahlen-

berg odwiedził Jan Paweł II,13. 09. 1983 r. w 300 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Papież 

kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. Obok kościoła znajduje się taras widokowy, skąd 

podziwialiśmy panoramę Wiednia. 

 

Drugim miejscem, które zachwyciło pielgrzymów, a szczególnie siostry wspomożycielki 

był Asyż – miasto narodzin Ojca naszej duchowości, św. Franciszka. W bazylice św. 

Franciszka uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą ksiądz Emil Parafiniuk z Sulejówka 

sprawował w intencji całego zgromadzenia sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych.      

W Asyżu zwiedziliśmy także piękną gotycką budowlę – bazylikę św. Klary, Kościół Matki 

Bożej Anielskiej, dom rodzinny świętego Franciszka i miejsce gdzie do dziś rosną róże bez 

kolców. 

 

Z Asyżu udaliśmy się do Rzymu, by oczekiwać na piękny dzień beatyfikacji Jana Pawła 

II. Na Placu świętego Piotra nasza radość i wdzięczność Panu Bogu za dar beatyfikacji 

papieża Polaka wyraziła się przez głęboką modlitwę i wzruszenie, które nie dało się ukryć 

na twarzach wielu pielgrzymów. 

 

W poniedziałek po beatyfikacji Sługi Bożego udaliśmy się na zwiedzanie Rzymu. Miejs-

cem naszej modlitwy były Katakumby św. Kaliksta, Kościół Quo Vadis, bazylika św. 

Pawła, bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody oraz Colosseum. 

 

Szczególnym dniem był 3 maja, gdyż w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 

uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej na Polskim Cmentarzu Wojskowym - Monte 

Casino. Złożyliśmy tam kwiaty i odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Następnie 

zwiedziliśmy klasztor św. Benedykta i udaliśmy się nad Adriatyk do Rimini. 

 

W ostatnie dni pielgrzymki podziwialiśmy Padwę, a w niej bazylikę św. Antoniego z re-

likwiami. W czasie przejazdu przez Alpy nasze aparaty fotograficzne nie „odpoczywały”, 

gdyż chcieliśmy uwiecznić te piękne górskie szczyty. Ostatnim punktem naszego pobytu 

za granicą był nocleg w Czechach. Potem udaliśmy się w stronę Częstochowy, gdzie 

uczestniczyliśmy w Eucharystii przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, która była 

modlitwą dziękczynienia za cały czas naszej pielgrzymki. 

 

 



  



WWKKRRÓÓTTCCEE  WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ……  
 

Rocznice urodzin w MDPC w miesiącach VI-VIII 

 

1 czerwca: Anna Kasak-Król; Karolina Sęderska;  

3 czerwca: Magdalena Bałata; 

7 czerwca: Piotr i Paweł Kasza; 

9 czerwca: Iwona Matyjasek-Król; Mateusz Nowacki 

11 czerwca: Jadwiga Przybyła-Pękowska 

26 czerwca Andrzej Waluś 

 

4 lipca: Anna Socha 

7 lipca: Sławomir Paczkowski 

8 lipca: Przemysław Budziński 

12 lipca: Katarzyna Nowaszczuk 

14 lipca: Anna Kalinowska 

21 lipca Paweł Czajkowski 

24 lipca: Wiletta Truchan 

 

5 sierpnia: Sebastian Chuda 

9 sierpnia: Anna Burek 

10 sierpnia: Piotr Arnold 

12 sierpnia: Karolina Kudan 

21 sierpnia: Daniela Banaszkiewicz 

30 sierpnia: Marta Adamczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani Przyjaciele 

 

W kalendarzu życia każdego z nas znajdu-
ją kartki oznaczone szczególnym kolorem 
– kolorem życzliwości, serdecznej pamięci, 
miłych gestów, prezentów albo słów szcze-
rych życzeń ze strony najbliższych – czyli 
oznaczone kolorem miłości i przyjaźni.  
Jako osoby tworzące MDPC należycie do 
grona najbliższych Przyjaciół naszego 
Zgromadzenia. Dlatego z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin życzymy Wam ufnego 
powierzenia swojego dotychczasowego ży-
cia i wszystkich przyszłych dni, Temu, 
który jest samą Miłością i nieskończonym 
Dobrem – naszemu Bogu i Panu.  

 
Z serdeczną pamięcią w modlitwie 

 
Siostry Wspomożycielki 

 

 

 



Nowa publikacja 

 

W czasie wakacji, nakładem Edycji Świętego Paw-

ła, ukaże się kolejne opracowanie autorstwa Sióstr 

Wspomożycielek. Tym razem nie dotyczy ono cha-

ryzmatu Zgromadzenia, ale raczej podstawowego 

pragnienia, które w swoim sercu nosi każdy czło-

wiek, czyli przyjaźni. Przyjaźń jest zasadą, na któ-

rej opiera się także istnienie i działanie Młodzieżo-

wego Dzieła Pomocy dla Czyśćca. Treść publikacji 

stanowią fragmenty artykułów o przyjaźni, które 

były zamieszczone w 20 pierwszych numerach 

kwartalnika MDPC „Życie Wieczne”. Redakcja po-

starała się o odpowiednią szatę graficzną. Dzięki 

temu książeczka może być ciekawym prezentem dla przyjaciela.  

 

Złoty Jubileusz 

 

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

15 sierpnia w Sulejówku, s. Bernadeta i s. Klara będą 

świętować 50 lecie pierwszych ślubów zakonnych. Czci-

godne Jubilatki polecamy Waszej pamięci modlitewnej. 

 

 

Wolontariat w DPS w Nowym Mieście nad Pilicą 

 

Dziewczęta, które chciałyby tydzień lub dwa (w czasie wakacji) spędzić na posłudze wo-

bec osób starszych i samotnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej prowadzo-

nym przez nasze Zgromadzenie, mogą się zgłaszać do Siostry Marii – Dyrektorki DPS, 

dzwoniąc na nr 668402741. Zgromadzenie zapewnia noclegi i całodzienne wyżywienie. 

Wolontariat przebiega pod opieką i instruktażem pracownika kulturalnooświatowego, 

czyli Siostry Zofii. Rok temu na wolontariacie przebywało 5 dziewcząt z Młodzieżowego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca. Mamy nadzieję, że i w tym roku zgłoszą się osoby chętne do 

bezinteresownego niesienia choćby odrobiny radości tym, 

którzy nie mogą tej radości doświadczać w otoczeniu rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WW  KKRRĘĘGGUU  WWIIEECCZZNNOOŚŚCCII……  

PPiieekkłłoo  ww  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiuu  śśwwiięęttyycchh  --  wwiizzjjaa  śśww..  KKaattaarrzzyynnyy  zzee  SSiieennyy  

  

 Święta Katarzyna urodziła się w 1347 roku jako dwu-

dzieste trzecie dziecko sieneńskiego farbiarza Giacomo 

Benincasy. Nie otrzymała żadnego wykształcenia. Nigdy 

nie nauczyła się dobrze czytać i pisać.  

 

Powołanie do oddania się Panu Bogu odczytała bardzo 

wcześnie. Już w wieku 7 lat złożyła ślub czystości. Z tego 

powodu w wieku 12 lat weszła w ostry konflikt z rodziną, 

gdyż matka planowała wydać ją za mąż. Gdy nie pomogły 

protesty, Katarzyna obcięła włosy i mimo oporów rodziny 

wstąpiła do III Zakonu św. Dominika.  

 

Jako tercjarka dominikańska mieszkała nadal w domu, 

nosiła habit dominikański, oddając się surowej pokucie     

i modlitwie. Doświadczyła wielu mistycznych spotkań       

z Bogiem, które opisała w Dialogu. Dzieło nosi taki tytuł, 

gdyż stanowi zapis jej osobistego, mistycznego dialogu 

(rozmowy) z Bogiem. Spuścizna duchowa św. Katarzyny to 

także Listy oraz Modlitwy. Jednak fundamentalnym dzie-

łem jest Dialog, ukazujący bogactwo jej osobistego religij-

nego przeżycia, jak i naukę świadomie przez nią pozosta-

wioną dla potomnych. Święta wywarła wielki wpływ na 

władców państw europejskich oraz na ówczesnych hierarchów Kościoła katolickiego      

(z papieżami włącznie) i przyczyniła się do reformy Kościoła. 

 

Zmarła w Rzymie w 1380 roku i tam spoczywa w bazylice Santa Maria sopra Minerva. 

Papież Pius II kanonizował ją 14 kwietnia 1461 roku, a Paweł VI ogłosił ją doktorem    

Kościoła w 1970 roku. Jan   Paweł II ogłosił ją 1 października 1999 r. współpatronką   

Europy.  

 

W Dialogu czytamy m.in. jak sam Bóg pouczał Świętą na czym polegają cztery główne 

kary w piekle, z których wynikają wszystkie inne męki. Opis ten poprzedzony jest Bożym 

zapewnieniem, że gdyby te dusze, choćby w chwili śmierci okazały skruchę i żal z powo-

du grzechów, którymi odrzuciły i znieważyły Jego Ojcowską miłość, jeszcze znalazłyby 

miłosierdzie i ratunek przed piekłem. Trzeba o tym pamiętać, że Bóg naprawdę nikogo 

nie odrzuca. Potępienie zawsze jest decyzją człowieka. Dlatego Pan Bóg mówiąc Katarzy-

nie o pikle czyni to ku przestrodze i opamiętaniu ludzi, aby nie skazywali siebie na to 

wieczne nieszczęście: 

 

„Córko, język nie jest zdolny wypowiedzieć mąk tych nieszczęsnych dusz. (…) Pierwszą 

jest, że potępieni są pozbawieni Mojego widoku, co jest tak wielką męką, że gdyby to było 

Św. Katarzyna 

dręczona przez demony 



dla nich możliwe, woleliby cierpieć ogień i srogie udręki, ciesząc się Mym widokiem, niż 

nie czuć tych mąk, a nie widzieć Mnie. 

 

Tę mękę wzmaga druga, robak sumienia, który ciągle toczy, gdy widzą, że z powodu swej 

winy są pozbawieni Mnie i obcowania z aniołami, i zasłużyli na towarzystwo diabłów, by 

paść się ich widokiem. 

 

Ten widok diabła, który jest trzecią męką, podwaja wszystkie cierpienia. Oglądając Mnie, 

święci ciągle się radują, odnawiając ustawicznie przez swe wesele owoc swych trudów, 

które ponieśli dla Mnie z takim bogactwem miłości i wzgardą dla siebie samych. Przeciw-

nie ci nieszczęśliwi – odnawiają swe męki na widok diabła, bo widząc go, poznają lepiej 

siebie, i lepiej rozumieją, że przez swój grzech zasłużyli na te kary. Wtedy robak sumienia 

bardziej ich toczy i pali jak ogień, który nie ustaje nigdy. Jeszcze większa męką jest im 

to, że widzą go we własnej postaci jego, która jest straszliwa, że żadne ludzkie serce nie 

może sobie jej wyobrazić. (…) 

 

Czwartą męką jest ogień. Ogień ten pali, a nie trawi. Istnienie duszy nie może się stra-

wić, bo nie jest ona rzeczą materialną, którą by ogień mógł zniszczyć. Jest bezcielesna. 

Lecz Ja, przez Boską sprawiedliwość, dopuszczam, aby ogień palił dusze boleśnie, nie 

niszcząc (…) wedle rozmaitości grzechów, bardziej lub mniej, zależnie od wielkości winy. 

 

Do tych czterech mąk dochodzą wszystkie inne, a wśród nich zimno, gorąco, zgrzytanie 

zębów. Otóż tak nędznie karani są ci, którzy zganieni po raz pierwszy w ciągu życia za 

sąd i niesprawiedliwość, nie poprawiwszy się, usłyszeli drugą naganę w godzinie śmierci, 

a nie chcieli pokładać nadziei we Mnie, żałować wyrządzonej Mi obrazy, bolejąc tylko       

z powodu grożącej  im kary. Ci otrzymali śmierć wieczną”.   

WDC 

  

 



OODD  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ……  
 

OObbrraazzyy  AAnnnnyymmaarriiii  BBeemm  zz  KKaattoowwiicc......  

  

 

Jeden dzień rekolekcji 

spędziliśmy w Nowym 

Mieście nad Pilicą, gdzie 

znajduje się Sanktuarium 

bł. Honorata Koźmińskie-

go oraz Dom Pomocy Spo-

łecznej prowadzony przez 

Siostry Wspomożycielki. 



 



 



ŚŚWWIIAADDEECCTTWWOO    

PPOOWWOOŁŁAANNIIAA……  
 

Tak całkiem prosto i zwyczajnie… powołał mnie Pan 

 

Mając 19 lat zapragnęłam życia zakonnego. To pragnie-

nie było bardzo głębokie. Moja koleżanka wstąpiła już do 

zakonu, a moje serce napełniło się nadzieją, że wkrótce i ja 

tam pójdę. Jednak moja radość przygasła, gdy dowiedzia-

łam się, że warunkiem wstąpienia jest posag, na który 

niestety mojej rodziny nie było stać. W domu było nas sze-

ścioro dzieci, mam zajmowała się gospodarstwem domo-

wym, a tato pracował. Był to bardzo trudny czas - po II 

wojnie światowej. Żyliśmy bardzo skromnie. Ponadto ma-

ma nie popierała mojego wyboru. Dlatego starałam się zapomnieć o powołaniu, bo i tak 

nie było możliwe do zrealizowania.  

 Za jakiś czas poznałam jedną z Sióstr Wspomożycielek. Ona opowiedziała Siostrom      

o moim pragnieniu życia zakonnego, ale i o przeszkodach z nim związanych. Rozumiejąc 

moją sytuację i ogromne pragnienie służenia Panu Bogu pozwoliły mi przyjechać do No-

wego Miasta nad Pilicą bez posagu. Wystarczyły najpotrzebniejsze rzeczy, reszta – jeżeli 

będzie to możliwe – miała być dostarczona później. 

 Od samego początku Siostry zachwyciły mnie rozmodloną postawą i wielkim szacun-

kiem do każdego człowieka – szczególnie zaś do samotnych i cierpiących, którym na co 

dzień służyły. Ofiarowywanie wszystkiego za czyściec z miłości do Boga i do człowieka 

oraz ogólnie sposób życia Sióstr wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Wiedzia-

łam, że tutaj jest moje miejsce, mój dom i moja nowa rodzina. 

 Jednak nie obeszło się bez łez i cierpienia. Wkrótce przyjechała moja mama, twierdząc, 

że muszę wrócić do domu, że jestem tam bardzo potrzebna i ona nie wyobraża sobie, że-

bym mogła zostać w zakonie. Na szczęście Pan Jezus zatroszczył się o to, żebym była 

Wspomożycielką. Mama wróciła do domu beze mnie i tak od 1956 roku służę Chrystusowi 

niosąc pomoc duszom czyśćcowym przez modlitwę, pracę, radość bycia siostrą zakonną, 

przez cierpienie i mam nadzieję, że po śmierci spełni się najgłębsza tęsknota mojego serca, 

czyli spotkanie twarzą w twarz z Boskim Oblubieńcem. 

Wdzięczna Bogu za łaskę powołania 

s. Jolanta G. 

 

Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powołania nie znajduje się po prostu po   

zastanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg - ono jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie.  

(E. Stein) 

Jeden dzień rekolekcji 

spędziliśmy w Nowym 

Mieście nad Pilicą, gdzie 

znajduje się Sanktuarium 

bł. Honorata Koźmińskie-

go oraz Dom Pomocy Spo-

łecznej prowadzony przez 

Siostry Wspomożycielki. 


