20-lecie Apostolatu Maryjnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika
w Skarżysku Kościelnym

Apostolat Maryjny w naszej parafii został założony dnia 03-12-1995 r. Założycielami
formacji były:
• Zofia Miernik - Moderator Diecezji Radomskiej,
• Wiesława Chyb – z-ca Moderatora oraz
• siostra Maria Bielawska ze Zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii,
• za aprobatą ówczesnego proboszcza parafii, ś.p. ks. kanonika Stanisława Lachtary.
Na spotkaniu założycielskim zebrało się 21 osób. Po mszy świętej zebrani wybrali Radę.
Na przewodniczącą wybrano Urszulę Śrębowatą, na z-cę - Julię Grzyb, na sekretarza - Annę
Półtorak (zmarła w 1999r.).
Od roku 1999 sekretarzem jest Joanna Sarzyńska, a skarbnikiem Wanda Sułek.
Obecnie stowarzyszenie liczy 29 osób z czego 18 osób czynnie uczestniczy w spotkaniach,
pozostałe to osoby chore w starszym wieku, wiernie uczestniczące w modlitwach.
Od początku istnienia A.M. zmarło 13 osób.
Pierwszym naszym opiekunem był ks. kanonik Stanisław Lachtara a obecnym jest proboszcz
parafii ks. Marian Czajkowski.
Niezmiennie od 20 lat członkowie Apostolatu Maryjnego spotykają się 27-go dnia każdego
miesiąca, realizując w swej posłudze, zalecenia ks. profesora Teofila Herrmanna, założyciela
A.M. w Polsce oraz wytyczne obecnych władz.
W każdą rocznicę objawień N.M.P. s. Katarzynie Labourẻ, w tym roku 185-ta, nasze
spotkanie przybiera bardziej uroczysty przebieg. Przed rocznicą odmawiamy Nowennę do
Cudownego Medalika, którą kończymy 26 listopada. Po mszy św. rozdajemy medaliki.
Najważniejszym momentem przeżycia modlitewnego jest msza święta rozpoczynająca
każde spotkanie, odprawiana w intencjach przygotowanych przez apostołów maryjnych.
Czynnie uczestniczymy we mszy św., czytając modlitwy z Pisma Św., modlitwę wiernych,
przynosząc dary, czytając modlitwę po Komunii św., śpiewając pieśni.
Podstawową naszą posługą jest modlitwa, którą obejmujemy Ojca Św., Dyrektora
Krajowego i jego Radę oraz kapłanów.
Modlimy się o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan, za solenizantki miesiąca,
za chorych, za zmarłe apostołki i osoby zmarłe z naszych rodzin, za dzieci i młodzież, za s.
Eucharystki w rocznicę święta ich założyciela, bł. Jerzego Matulewicza, oraz za
zgromadzonych na mszy świętej.
Po mszy św. na dalszą część spotkania modlitewnego udawaliśmy się, za przyzwoleniem ks.
proboszcza do pomieszczenia na plebanii a ostatnio spotykamy się w utworzonej i

wyremontowanej z inicjatywy ks. proboszcza, salce, oddanej na potrzeby parafialnych grup
modlitewnych.
W spotkaniach uczestniczy nasz opiekun, oraz siostra zakonna, która przedstawia nam
perykopy ewangeliczne ukazujące wydarzenia z życia Jezusa.
Od początku były z nami siostry Eucharystki, kolejno:
• Maria Bielawska,
• Grażyna Błach,
• Elżbieta Twaróg,
• Hanna Murawska,
• Kazimiera Marczak,
• Magdalena Odolańska
• Maria Górska.
Wielką przyjaźnią otaczamy s. Łucję Mamińską, która prowadziła z nami Rodzinę
Różańcową.
Wykłady mariologiczne ubogacające nas w poznawaniu wielkości i piękna Niepokalanej,
przekazuje nam przez cały czas naszego istnienia, niestrudzona lektorka, Wiesława Chyb z
parafii o. franciszkanów ze Skarżyska Kamiennej.
Czynnie, na miarę naszych możliwości uczestniczymy w życiu parafialnym;
- roznosimy opłatek i świece wigilijne Caritas,
- uczestniczymy w Roratach,
- adorujemy przy szopce Bożonarodzeniowej i Grobie Pańskim,
- uczestniczymy w Gorzkich Żalach, włączamy się w prowadzenie Drogi Krzyżowej,
- uczestniczymy w nabożeństwach majowych i procesjach fatimskich,
- przygotowujemy i ubieramy ołtarze oraz uczestniczymy w procesji Bożego Ciała,
- bierzemy udział w festynie rodzinnym, przygotowując wypieki i inne wyroby do spożycia,
- w październiku włączamy się w prowadzenie modlitwy różańcowej,
- w święto zmarłych 01 listopada kwestujemy na cmentarzu,
- adorujemy Najświętszy Sakrament w każdą środę,
- praktykujemy pierwsze piątki i soboty miesiąca.
Za zgodą ks. proboszcza, posiadamy miejsce na tablicy przy kościele, w której podajemy
wszelkie informacje z działań Apostolatu, umieszczając aktualne wiadomości , informacje i
program na każdy miesiąc.
Zgodnie z zaleceniami Dyrektora Krajowego i Rady, naszym podstawowym celem posługi
jest szerzenie kultu Niepokalanej poprzez rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
Czynimy to przekazując medalik różnym osobą, mówiąc słowa Maryi
„Wszyscy, którzy Go nosić będą dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mnie ufają otoczę
szczególną opieką.”,
a także wspomagając duchowo i czasami finansowo, ludzi chorych, samotnych, cierpiących i
młodzież.

Wspomagamy finansowo centralę Stowarzyszenia Cudownego Medalika.
W celu szerszego dotarcia do ludzi z kultem Niepokalanej w Cudownym Medaliku,
planujemy częściej rozdawać medalik i obrazki z opisem objawień, na przykład po mszach
świętych w niektóre niedziele i święta.
Z radością uczestniczymy w spotkaniach opłatkowych z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz spotkaniach wielkanocnych, zawsze z udziałem księży. Spotkaliśmy się również z ks.
biskupem, wizytującym parafię.
Uczestniczyliśmy w rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym a duża grupa apostołek
uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach.
Wśród nas są Margaretki i członkinie Kółek Różańcowych, wspólnie podejmujemy
corocznie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Kontaktujemy się z parafiami sąsiednimi, w których istnieją Apostolaty, wymieniając się
doświadczeniami i obserwacjami.
Uczestniczyliśmy w organizowanych wspólnie pielgrzymkach do Sanktuariów Maryjnych w
Skarżysku Kamiennej, Kałkowie, Czarnej, Licheniu i Sokółce a także w corocznym spotkaniu
na Jasnej Górze w Częstochowie.
Odwiedzamy również parafie gdzie nie ma grup modlitewnych apostolstwa maryjnego.
Możemy się pochwalić, że właśnie z takich wizyt , przy pomocy moderator diecezjalnej Zofii
Miernik i Wiesławy Chyb, powstała grupa modlitewna A.M. w sąsiedniej parafii w Lipowym
Polu.
Przewodnicząca jest w stałym kontakcie z Moderatorką Diecezjalną Zofią Miernik.
Przekazywane przez nią informacje i zalecenia Dyrektora Krajowego są realizowane na
bieżąco. W realizację naszych zadań w pełni angażuje się cały skład Rady a także wszystkie
członkinie Apostolatu.
Nasze zaangażowanie i poświęcenie nie nazywamy działalnością, ale próbą wspólnego
przeżywania wiary. Podążamy za głosem Niepokalanej i chcemy czynić to czego Ona
pragnęła objawiając się św. Katarzynie Labourẻ i prosząc ją o wybicie medalika Cudownego Medalika, który symbolizuje miłość Jezusa i Maryi.
Z odwagą i należytą czcią nośmy Cudowny Medalik, a innym powierzajmy Go, aby serce
Jezusa i Niepokalanej Maryi, królowało w sercach ludzi na całym świecie.
Jesteśmy świadome, że efekty naszych posług są uzależnione od Tej, która jest
Pośredniczką łask. Dziękujemy Bogu przez Niepokalaną, za wszelkie dobro jakie spływa na
nas, nasze rodziny, całą parafię i wszystkich pracujących na rzecz poszerzania kultu N.M.P.
Wszystko z Niepokalaną.
Przewodnicząca A.M. Urszula Śrębowata
A.M. Skarżysko Kościelne dnia 05-12-2015r.

