III Międzynarodowy
Konkurs Plastyczno-Literacki
„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy współpracy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie a także przy
współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród, organizuje już po raz ósmy, a po raz trzeci na
skalę międzynarodową, konkurs plastyczno – literacki na temat bł. Bolesławy Lament.
Myślą przewodnią konkursu są słowa: „Wszystko na większą chwałę Bożą" jako nadrzędna
dewiza i duchowy fundament życia bł. Bolesławy w dążeniu do świętości.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o bł. Bolesławie Lament i szerzenie Jej kultu,
odkrywanie bogactwa cnót w osobowości i duchowości bł. Bolesławy, budzenie zapału do naśladowania
bł. Bolesławy w dążeniu do świętości, integracja rodziny poprzez współpracę, zbiorowe zaangażowanie
i towarzyszenie przy wykonywaniu pracy przez uczestnika konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 25 października 2016 r. Organizatorzy oczekują na prace do 1 marca 2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do
końca czerwca 2017 r.
Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu. Prosimy o rozpropagowanie go wśród zainteresowanych
nauczycieli, rodziców i opiekunów. Liczymy na otwartość oraz życzliwe odniesienie się do naszej
propozycji, a tym samym na aktywne uczestnictwo w niniejszym konkursie osób zainteresowanych
w różnym wieku z różnych zakątków świata.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Organizatorzy

Regulamin III edycji
Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego
„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”
(1862-1946)

Organizatorzy konkursu:



Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy
Współorganizatorzy konkursu:




Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie
Patronaty konkursu:






















J. E. Arcybiskup Warmiński Józef Górzyński
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki
Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda w Poznaniu
Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Telewizja TRWAM
Radio Maryja
Tygodnik Nasz Dziennik
Tygodnik katolicki Niedziela
Tygodnik katolicki Gość Niedzielny
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o.
Wydawnictwo WAM w Krakowie
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM
Parafia NP NMP i Św. Wojciecha w Nidzicy
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy
Hasło konkursu:



„Wszystko na większą chwałę Bożą" jako nadrzędna dewiza i duchowy fundament życia bł.
Bolesławy w dążeniu do świętości.
Cele konkursu:







Upowszechnienie wiedzy o bł. Bolesławie Lament i szerzenie Jej kultu.
Odkrywanie bogactwa cnót w osobowości i duchowości bł. Bolesławy.
Budzenie zapału do naśladowania bł. Bolesławy w dążeniu do świętości.
Wzbogacenie i doskonalenie form pracy oraz stworzenie warunków do osobowego
i duchowego rozwoju dla jednostek utalentowanych i poszukujących.
Integracja rodziny poprzez współpracę, zbiorowe zaangażowanie i towarzyszenie przy
wykonywaniu pracy przez uczestnika konkursu.
Uczestnicy konkursu:



Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe
z różnych zakątków całego świata.

Termin konkursu:


Konkurs trwa od 25 października 2016 r. do 1 marca 2017 r.
Temat konkursu:



„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”



Uczestnicy konkursu tworzą pracę literacką lub plastyczną inspirowaną dowolnie wybranymi
scenami z życia i działalności bł. Bolesławy, odwołując się jednocześnie do Jej osobowości.
W pracy można wykorzystać: wyjątki z homilii papieża Jana Pawła II, wygłoszonej w czasie
Mszy św. beatyfikacyjnej matki Bolesławy Lament - 5 czerwca 1991r. „Aby wszyscy stanowili
jedno”, wezwania z litanii do bł. Bolesławy, cytaty bł. Bolesławy, wybrane teksty z książeczki
„ Bł. Bolesława Lament” s. Adrianny Gronkiewicz MSF (patrz zał. nr 5,6,7,8) itp.

Źródła:
 www.misjonarki-swietej-rodziny.org
Kategoria plastyczna
 Technika wykonania pracy:
Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki,
wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa).
Prace wykonane innymi technikami zostaną wyłączone z konkursu. Prosimy nie używać materiałów
łatwo psujących się i spożywczych.


Format pracy:

- A3, A4 w orientacji poziomej lub pionowej, prace w innych formatach nie będą klasyfikowane.
Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą, nie może być wykonana
na szkle. Prac nie należy oprawiać ani podklejać.


Kryteria oceny pracy plastycznej:

Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową
Wkład pracy własnej i czytelność przekazu
Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy
Współczesne odniesienie do rozważanej tematyki


Grupy wiekowe:

I grupa - od 8 do 10 lat
II grupa – od 11 do 13 lat
III grupa – od 14 do 16 lat
IV grupa – powyżej 16 lat
Kategoria literacka


- modlitwa, wiersz , opowiadanie

Praca powinna być zatytułowana, napisana w języku polskim, nadesłana w dwóch egzemplarzach
(każdy egzemplarz opatrzony metryczką) wydruku komputerowego. Dopuszcza się prace literackie
napisane w innym języku, ale tylko z dodatkowym tłumaczeniem na język polski.
Praca literacka powinna być oryginalną twórczością uczestnika konkursu i nie może w żadnej swej
części być plagiatem.


Wymagana objętość pracy:

Modlitwa, wiersz maksymalnie 1 strona A 4, opowiadanie maksymalnie 2 strony A 4


Kryteria oceny pracy literackiej:

Głębokie refleksje i wrażliwość duchowa
Współczesne spojrzenie na rozważaną tematykę
Zgodność treści pracy z tematyką konkursową
Właściwa forma wypowiedzi i poprawność językowa



Grupy wiekowe:

I grupa - od 11 do 13 lat
II grupa – od 14 do 16 lat
III grupa – powyżej 16 lat

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Pracę na odwrocie należy czytelnie opisać:






Tytuł pracy (plastycznej lub literackiej)
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa
Adres szkoły, placówki, e-mail, nr telefonu - do kontaktu
Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail opiekuna – do kontaktu
Kraj, województwo, archidiecezja/diecezja (patrz zał. nr 1)
Przekazanie prac:



Do etapu międzynarodowego szkoła, placówka biorąca udział w konkursie może przekazać
maksymalnie z każdej kategorii i grupy wiekowej po 10 prac.
 Do prac należy dołączyć zbiorczą kartę zgłoszeniową (patrz zał. nr 2,3) oraz oświadczenia
uczestników konkursu (patrz zał. nr 4).
 Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne
dotarcie przesyłki do 1 marca 2017 roku (obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do
organizatora) z dopiskiem Polska na adres:
s. Halina Grygo , ul. Młynarska 12, 13-100 NIDZICA
Jury:


Wyboru najciekawszych prac według kategorii i grup wiekowych dokona komisja konkursowa,
powołana przez Organizatorów konkursu. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Nagrody:






W każdej kategorii i grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody rzeczowe za
zajęcie I, II i III miejsca.
Organizator daje komisji konkursowej prawo do przyznania nagrody głównej oraz wyróżnień.
Nauczyciele prowadzący – opiekunowie zwycięzców otrzymają podziękowania.
Przekazanie nagród i dyplomów odbędzie się do końca czerwca 2017 r. O szczegółach
poinformujemy wybrane szkoły, placówki pisemnie lub telefonicznie.
Ze względu na przewidywaną dużą liczbę uczestników konkursu dyplomy będą wydawane
jedynie zwycięzcom w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych.
Wyniki:



Wyniki zostaną opublikowane pod koniec kwietnia 2017 r. na stronach internetowych:
www.zsnr1.nidzica.pl
www.misjonarki-swietej-rodziny.org
www.katecheza.olsztyn.pl
www.odn.olsztyn.pl
Postanowienia końcowe:







Praca powinna być własna, wykonana tylko przez jednego autora (dopuszczalna jest
inicjatywa rodzica lub opiekuna prawnego - pomoc w organizowaniu, wyszukaniu materiałów
przydatnych przy tworzeniu pracy przez uczestnika konkursu itp.), nigdzie wcześniej nie
publikowana (w prasie, wydaniach zwartych, w Internecie) i nie przedstawiana na innych
konkursach
Prace zbiorowe, zrolowane, zniszczone, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem
nie podlegają ocenie.
Wszystkie prace nadesłane do konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą z prawami
autorskimi i majątkowymi na rzecz Organizatorów i mogą być dowolnie wykorzystane.
Uczestnicy, którzy przystąpią do konkursu, automatycznie wyrażają zgodę na podanie do
publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska (w przypadku gdy znajdą się w gronie
zwycięzców).








Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Od decyzji organizatora nie
przysługuje odwołanie.
Udział w III Międzynarodowym Konkursie o bł. Bolesławie Lament jest nieodpłatny
i dobrowolny oraz równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
Osobami udzielającymi informacji na temat konkursu ze strony Organizatorów są:
- Samuela Halina Grygo MSF - katechetka ZS Nr 1 w Nidzicy oraz
- Bożena Szczurek, doradca metodyczny, ODN Olsztyn
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: sgsamuela@wp.pl
Wystawa pokonkursowa odbędzie się w dniu wręczenia nagród i dyplomów (dokładniejsze
informacje zostaną podane w terminie późniejszym).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami
źródłowymi zamieszczonymi na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny.
Życzymy sukcesów!
ORGANIZATORZY

Załącznik nr 1
METRYCZKA DO NAKLEJENIA NA ODWROCIE PRACY
Tytuł pracy
plastycznej
lub literackiej
Imię i nazwisko
uczestnika konkursu
Wiek,
klasa
Adres szkoły,
placówki,
e-mail, nr telefonu
(do kontaktu)
Imię i nazwisko,
nr telefonu, adres
e-mail opiekuna
(do kontaktu)
Kraj, województwo,
archidiecezja/diecezja

Tytuł pracy
plastycznej
lub literackiej
Imię i nazwisko
uczestnika konkursu
Wiek,
klasa
Adres szkoły,
placówki,
e-mail, nr telefonu
(do kontaktu)
Imię i nazwisko,
nr telefonu, adres
e-mail opiekuna
(do kontaktu)
Kraj, województwo,
archidiecezja/diecezja
Należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Praca konkursowa bez naklejonej i wypełnionej prawidłowo metryczki nie będzie dopuszczona do
Konkursu

Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W III MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”

Lp.

Imię i nazwisko
autora pracy

Wiek

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna
pod którego kierunkiem została
wykonana praca, telefon, e-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kraj………………………. Archidiecezja …………….………. Województwo …………………………..…
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………
Adres, telefon, e-mail (do korespondencji) ………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………....…….
Należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Prace konkursowe bez dołączonej wypełnionej prawidłowo karty zgłoszeniowej nie będą dopuszczone
do Konkursu.

Załącznik nr 3
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W III MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE LITERACKIM
„Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”

Lp.

Imię i nazwisko
autora pracy

Wiek

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna
pod którego kierunkiem została
wykonana praca, telefon, e-mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kraj………………………. Archidiecezja …………….………. Województwo ……………………………
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………
Adres, telefon, e-mail (do korespondencji) ………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Prace konkursowe bez dołączonej wypełnionej prawidłowo karty zgłoszeniowej nie będą dopuszczone do Konkursu.

ZAŁĄCZNIK NR 4
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka
– …...…………………………………………… * w związku z jego udziałem w III Międzynarodowym
Konkursie Plastyczno – Literackim „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”,
organizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie, we wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę
na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu,
w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/my
dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych
danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) W przypadku osoby pełnoletniej należy
wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.
...........................................................................
data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

.........................................................
imię i nazwisko autora pracy

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy
Wyrażam zgodę na udział ................................................................ w III Międzynarodowym Konkursie
Plastyczno – Literackim „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament” organizowanym przez
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie. Oświadczam, że nadesłana praca
została wykonana wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu, w żadnej części nie narusza
praw autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję
nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy oraz wyrażam
zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy. W przypadku osoby pełnoletniej należy wpisać: Zgoda
osoby pełnoletniej.
...........................................................................
data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

.........................................................
imię i nazwisko autora pracy

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem III Międzynarodowego Konkursu Plastyczno
– Literackiego „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament” organizowanym przez Zespół
Szkół Nr 1 w Nidzicy, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie, Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie oraz akceptuję jego warunki.
W przypadku osoby pełnoletniej należy wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.
..............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

Załącznik nr 5
Wyjątki z homilii papieża Jana Pawła II
- 5 czerwca 1991r. „Aby stanowili jedno"
Podczas obecnej Mszy Świętej najszczególniejsze wspomnienie należy się jednej z tych szczęśliwych
osób, które strzegły dróg Mądrości Przedwiecznej i dlatego znalazły życie oraz zyskały łaskę u Pana.
Przed 45 laty tutaj, w Białymstoku, umarła Służebnica Boża Bolesława Lament, założycielka Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny; dzisiaj została ona ogłoszona błogosławioną Kościoła. Tę córkę miasta
Łowicza powołał Bóg do tworzenia katolickich zakładów opiekuńczo -wychowawczych oraz innych
ognisk opieki duchowej w dalekim Petersburgu, Mohylewie, Żytomierzu, a po pierwszej wojnie
światowej - zwłaszcza na ziemi pińskiej, białostockiej i wileńskiej.
Prowadziła swoje dzieło wśród ustawicznych przeciwności, dwukrotnie przeżyła utratę całego dorobku
założonego przez siebie zgromadzenia, nieraz przyszło jej oraz jej współsiostrom pracować w głodzie
i bez własnego mieszkania. Miała zwyczaj umacniać się wówczas znanym hasłem duchowości
ignacjańskiej: "Wszystko na większą chwałę Bożą". Ostatnie pięć lat swojego życia spędziła
- sparaliżowana - z wielką cierpliwością i w rozmodleniu.
Przez całe życie odznaczała się szczególną wrażliwością na ludzką biedę, przejmował ją zwłaszcza los
ludzi upośledzonych w społeczeństwie, ludzi zepchniętych na tak zwany margines życia czy nawet do
świata przestępczego.
W głębokim poczuciu odpowiedzialności za cały Kościół boleśnie przeżywała Bolesława rozdarcie
jedności Kościoła. Sama doświadczyła wielorakich podziałów, a nawet nienawiści narodowych
i wyznaniowych, pogłębionych jeszcze bardziej przez ówczesne stosunki polityczne.
Dlatego też głównym celem jej życia oraz założonego przez nią zgromadzenia stała się jedność
Kościoła, ta jedność, o którą modlił się w Wielki Czwartek w Wieczerniku Chrystus: „Ojcze święty,
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno".
Służyła matka Lament sprawie zjednoczenia tam zwłaszcza, gdzie podział zaznaczał się ze szczególną
ostrością. Nie szczędziła niczego, byleby umacniać wiarę i rozpalać miłość do Boga, byle tylko
przyczynić się do wzajemnego zbliżenia katolików i prawosławnych: "żebyśmy wszyscy - jak mówiła
- miłowali się i stanowili jedno".
Pracę na rzecz jedności Kościoła, zwłaszcza na terenach wschodnich, uważała za szczególną łaskę
Bożej Opatrzności. Dlatego przed Soborem Watykańskim II stała się inspiratorką ekumenizmu w życiu
codziennym przez miłość. Lud Boży w Polsce i na terenach jej apostolstwa będzie mógł odtąd
odwoływać się w modlitwie liturgicznej Kościoła do jej orędownictwa oraz czerpać z jej życia wzór do
naśladowania.

Załącznik nr 6
Wybrane wezwania z litanii do bł. Bolesławy
WERSJA 1 - Błogosławiona Bolesławo, módl się za nami.
Niedościgniona w pobożności
Czyniąca wszystko na chwałę Bożą
Pełna żywej wiary
Żarliwa w modlitwie
Bezgranicznie ufająca Bogu
Całkowicie poddana woli Bożej
Pełna cierpliwości
Prowadząca głębokie życie wewnętrzne
Ściśle zjednoczona z Bogiem
Wzorze modlitwy i kontemplacji
Powołana do pracy apostolskiej
Bolejąca nad rozdarciem jedności Kościoła
Dążąca do zjednoczenia chrześcijan
Inspiratorko ekumenizmu przez miłość
Gorliwa w działalności misyjnej
Przykładzie życia ewangelicznego
Założycielko rodziny zakonnej
Wzorze czystości
Heroiczna w ubóstwie
Posłuszna woli Bożej
Czcicielko Serca Jezusowego
Miłośnico ukrzyżowanego Zbawiciela,
Adoratorko Eucharystii
Wielbicielko Najświętszej Dziewicy
Naśladowczyni Świętej Rodziny
WERSJA 2 - Błogosławiona Bolesławo, módl się za nami.
Szukająca we wszystkim woli Bożej
Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego
Wpatrzona w ideał życia ukrytego
Uświęcająca szarą codzienność intencją „ na większą chwałę Bożą”
Która z Eucharystii czerpałaś moc ducha i męstwo
Która łączyłaś harmonijnie kontemplację z aktywnością
Gorliwa Apostołko kultu Najświętszego Serca Jezusowego
Niestrudzona w zdobywaniu dusz dla Królestwa Bożego
Patronko Jedności
Szukająca wspólnej drogi z braćmi rozłączonymi na wschodzie
Troskliwa opiekunko sierot i opuszczonych
Która doświadczyłaś dotkliwych skutków ubóstwa i niedostatków
z najbiedniejszymi
Doświadczona mistrzyni życia duchowego
Wzorze zawierzenia Bogu wśród licznych doświadczeń
Wierna córo Kościoła w trudnych czasach Ojczyzny
Ozdobo ziemi Łowickiej

Załącznik nr 7
Wybrane cytaty bł. Bolesławy Lament
Naśladujmy Jezusa, Maryję, Józefa świętego i pomagajmy sobie wzajemnie do naszego uświęcenia.
Starajmy się tak postępować, aby Jezus, Maryja, Józef i wszyscy, którzy dziś są w Niebie, mogli po tej
pielgrzymce przyjąć nas do swego grona. Matko moja do zobaczenia w niebie!
Mamy naśladować nasz święty wzór, naszą Niepokalaną Matkę, a więc wstępujmy w Jej ślady.
Bądź dobrej myśli i oddaj się z całą ufnością Sercu Jezusa, a w tym ognisku miłości rozgorzejesz
miłością.
Przyjmujcie Jezusa w domach waszych i rodzinach waszych jako Króla i Przyjaciela.
Ufajmy i pamiętajmy, że Bóg nigdy nie pośle nam ponad siły tego, czego byśmy nie mogli udźwignąć
Ufajmy! Miłość ufna zwycięża Jego Boskie Serce. Jezus nam dopomoże w naszej misji.
Módlmy się i pracujmy nad własnym uświęceniem, a również módlmy się i pracujmy nad zbawieniem
bliźnich i starajmy się by królestwo Boże szerzyło się na ziemi.
Obowiązkiem naszym jest błagalna, codzienna modlitwa o zbawienie tych milionów żyjących poza
Kościołem Katolickim.
Wybrał Bóg kloc za narzędzie swoje i użył do dzieła swego. I Was Bóg wybrał z lasu tego świata,
byście dalej szerzyły to Jego dzieło.
Starajmy się aby we wszystko włożyć miłość, niech miłość będzie duszą naszego życia, zasadą
i pobudką wszystkiego.
Każdy bliźni to nasz brat, za którego zbawienie, uświęcenie my częściowo odpowiadamy, jeśli nie
podamy mu ręki.
Wierzmy w zwycięstwo. Nie wierzmy w klęskę, bo dzieła Boże klęsk nie znają, panuje w nich tylko
zwycięstwo
Pracujcie wspólnie i oczekujcie wspólnego szczęścia w niebie. Ta wspólna praca jest dowodem, że
miłość panuje wśród nas.
Tabernakulum to Betania dla całego świata, jako dom Jezusa i Jego Przyjaciół.
Jezus pragnie, aby zbawienie dusz zależało od naszych ofiar, od naszej miłości.
Życie czynne to Życie święte, które Bóg nagradza, gdyż daje niebo, tak za szklankę wody podanej
bliźniemu jak też za trudy i wysiłki apostolskie.
Wcielenie jest darem dla całej ludzkości. Eucharystia jest darem dla każdej poszczególnej duszy.

Załącznik nr 8
Wybrane teksty z książeczki
„ Bł. Bolesława Lament” s. A. Gronkiewicz MSF, wydanie II, Łowicz
1) Błogosławiona Bolesława dzieciństwo i młodość spędziła w Łowiczu. Urodziła się 3 lipca 1862r. (…)
Pochodziła z głęboko religijnej rodziny rzemieślniczej. Jako najstarsza z ośmiorga dzieci (…) pomagała
swej matce w wychowaniu rodzeństwa. Wielodzietna rodzina była pierwszą szkołą wychowania
prawdziwie chrześcijańskiego.” „
2) „Na kształtowanie wewnętrznej postawy Błogosławionej Bolesławy wywarła ogromny wpływ utrata
trojga rodzeństwa. Śmierć sześciomiesięcznej siostry Heleny przeżyła mając siedem lat. W wieku
dziesięciu lat stanęła przy zwłokach sześcioletniej siostry Leokadii, a w następnym roku przyszło jej
stanąć nad trumną trzyletniego brata Marcina”.
3) „Nagła utrata ojca, który w lipcu 1894 roku zmarł w Łowiczu podczas epidemii cholery, przysporzyła
Bolesławie obowiązków rodzinnych. (… )Kilka lat później błogosławiona Bolesława doświadczyła
głębokiego i bolesnego wstrząsu Jej ukochany brat z którym wiązała nadzieje powołania kapłańskiego
utonął w Wiśle podczas ratowania kolegi. Wypadek ten Bolesława ostatecznie odczytała jako głos Boży
upominający się o realizację jej własnego powołania zakonnego”.
4) Błogosławiona Bolesława „życie swoje układała według norm ewangelicznych troszcząc się
o gromadzenie skarbów w niebie, przez świadczenie uczynków miłosiernych. Otrzymując bowiem
czasem od rodziców do własnej dyspozycji małe sumy pieniężne, rezygnowała z nich i oddawała je
ubogim”
5) Błogosławiona Bolesława „ na Pradze (… ) słynącej z nędzy materialnej i moralnej objęła
prowadzenie społecznego domu noclegowego dla bezdomnych. Praca w przytułku noclegowym
wymagała ogromnego hartu ducha i odwagi, a przede wszystkim wielkiego zaparcia się siebie , ofiary
i rezygnacji z jakiegokolwiek awansu i kariery. Była to służba ludziom napiętnowanym przez opinię
publiczną i rezygnującym przeważnie z jakichkolwiek osobistych aspiracji.”
6) „Błogosławiona Bolesława angażując się w prace charytatywne, w centrum swoich apostolskich
wysiłków postawiła troskę o uporządkowanie życia etycznego i religijnego swych podopiecznych
.Przygotowywała ich do sakramentów świętych, zwłaszcza do chrztu, pokuty i małżeństwa. Ponadto
odwiedzała chorych w domach, zabiegała o pogodzenie się zwaśnionych rodzin oraz zajmowała się
zaniedbanymi dziećmi”.
7) Błogosławiona „ Bolesława pragnęła nie tylko ocalenia i umocnienia wiary u żyjących
w rozproszeniu katolików , lecz jej zapał apostolski sięgał jeszcze dalej. Myślała o religijnej działalności
wśród prawosławnych (… ).To odważne pragnienie wynikało z wielkiej miłości do Boga i troski
o szerzenie jego chwały i zbawienie ludzi i jedność Kościoła”.
8) Błogosławiona Bolesława w 1905 roku założyła Zgromadzenie zakonne Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny. „Szczególnym celem zgromadzenia miała być praca nad powrotem prawosławnych do
kościoła katolickiego oraz umacnianie katolików w wierze. ( … ) Bolesława była świadoma, że tak jak
każde zgromadzenie ( … ) będzie pracowało w niezwykle trudnych i niebezpiecznych warunkach”.
9) Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny nie posiadło żadnego majątku, a wstępny plan
pracy w celu uzyskania niezbędnych środków utrzymania zawiódł całkowicie.( … ) Błogosławiona
Bolesława świadoma swej odpowiedzialności za osobiste pełnienie woli Bożej, a także w poczuciu
odpowiedzialności za każda siostrę, którą przyjęła, modliła się gorąco o znak, po którym by poznała,
jaka jest wola Boża wobec jej zgromadzenia.

10) „ Błogosławiona Bolesława nigdy nie zaczynała organizowania placówki od urządzenia mieszkania
dla siebie i sióstr. Niejednokrotnie za miejsce noclegu służyły siostrom sale lekcyjne. W trudnych latach
pierwszej wojny światowej i rewolucji, gdzie panował powszechny głód , Błogosławiona ofiarnie niosła
pomoc potrzebującym, mimo ,że zgromadzenie cierpiało niedostatek”.
11) „Błogosławiona Bolesława obezwładniona częściowym paraliżem prawie pięć ostatnich lat życia
spędziła w łóżku zdana całkowicie na pomoc innych. Dotąd zawsze aktywna, również i tą sytuację
wykorzystała na pracę twórczą. ( … ) Zasadniczo swoje myśli dyktowała sekretarce, ale czasem sama
robiła korektę, a częściowo nawet pisała niesprawną ręką”.
12) Błogosławiona Bolesława „ okres starości i choroby przyjmowała jako łaskę daną przez Boga do
zdobywania zasług na wieczność. Do śmierci przygotowywała się w wielkim wewnętrznym pokoju i
całkowitym zawierzaniu miłosierdziu Bożemu. ( … ) Bolesława co tydzień odbywała spowiedź, do której
gorliwie się przygotowywała. W czasie ostatniej choroby dwukrotnie przyjęła sakrament chorych.
Codziennie komunikowała.”.
13) „Z całego życia i działalności matki Bolesławy przebija duchowa głębia. Jej życie wewnętrzne miało
bardzo wyraźny, świadomie wybrany i pielęgnowany cel. Była nim bezwzględna wierność woli Bożej.
Błogosławiona Bolesława podejmowała wytrwałe wysiłki, by wolę Bożą w stosunku do siebie jak
najwnikliwiej poznać i ją wiernie wypełnić”.
14) Błogosławiona Bolesława odznaczała się żywą wiarą wśród licznych przeciwności., dopatrując się
we wszystkim woli Bożej. Jej wielka troska apostolska oraz odważna działalność misyjno- ekumeniczna
były wciąż umacniane głębokim życiem wewnętrznym i pracą nad własnym uświęceniem.
Błogosławiona Bolesława wpatrując się w zbawczą mękę Pana Jezusa przez żywy udział we Mszy
Świętej i codzienne rozważanie drogi krzyżowej, całym sercem starała się włączyć w zbawczą misję
Kościoła.

Bolesława Maria Lament
(ur. 3 lipca 1862 w Łowiczu, zm. 29 stycznia 1946 w Białymstoku)
– założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, błogosławiona Kościoła katolickiego
( data beatyfikacji – 5 czerwca 1991 r. Białystok, przez Jana Pawła II )

