Wspólnota Dzieci Maryi
Od wczesnego dzieciñstwa mo¿na ju¿ w Koœciele uczestniczyæ w zorganizowanym ruchu Dzieci
Maryi. Taka grupa dzia³a równie¿ przy naszej parafii, coraz bardziej prê¿na, co cieszy serce nas
rodziców, dziadków, ksiê¿y, a nade wszystko Pana Boga i Maryjê.
To przepiêkne œwiadectwo wiary, tych ma³ych dziewczynek, które chc¹ naœladowaæ Maryjê i
dawaæ œwiadectwo w prawdzie na jej wzór, chocia¿ obecny œwiat proponuje im wielu tzw. "idolów na topie".
Dziecko z natury lgnie do matki, równie¿ do Matki Bo¿ej. Dziecko ch³onie prawdy zwi¹zane z
wiar¹. Jest otwarte na Bo¿e S³owo i na Mi³oœæ. Wiara dzieciêca wcale nie jest mniej wartoœciowa
od dojrza³ej i wypróbowanej wiary cz³owieka doros³ego. Przecie¿ Pan Jezus wiarê dziecka wyeksponowa³, kiedy da³ nam doros³ym pod rozwagê s³owa: „Je¿eli nie staniecie siê jako dzieci...”
Kilka tygodni temu odby³y siê dni otwarte w Grupie Dzieci Maryi. Czy by³o du¿e zainteresowanie w³¹czeniem siê w dzia³alnoœæ grupy?
Dzieñ Otwarty Dzieci Maryi cieszy³ siê zainteresowaniem. Przysz³o 5 nowych dziewczynek, z czego
bardzo siê cieszymy. Ka¿da dziewczynka, która chce naœladowaæ Niepokalan¹ jest przez nas przyjêta z
ogromn¹ radoœci¹ i ufamy, ¿e z czasem coraz bardziej bêdzie siê powiêksza³o nasze grono.
Prowadzi Ksi¹dz Grupê Dzieci Maryi w naszej parafii ju¿ trzeci rok. Co mo¿e Ksi¹dz powiedzieæ o rozwoju tej grupy?
Radoœci¹ moj¹ jest, ¿e grupa rozrasta siê. Cieszê siê, ¿e wœród dziewczynek naszej Parafii znalaz³a
siê grupa zaanga¿owanych i odpowiedzialnych m³odych dziewcz¹t chc¹cych wzorowaæ siê na Maryi,
uczyæ siê od Niej, naœladowaæ Jej prostotê i pokorê, pos³uszeñstwo wobec Boga i mi³oœæ do ludzi.
Nasza grupa Dzieci Maryi to nie tylko Wspólnota modlitwy i s³u¿by, ale równie¿ wspólnota, któr¹ ³¹czy
przyjaŸñ i wspólne spêdzanie czasu.
Co Ksi¹dz czuje, spogl¹daj¹c na owoce swojej pracy z Ruchem Dzieci Maryi?
Z Ruchem Dzieci Maryi zwi¹zany jestem ju¿ od lat kleryckich. Przez wiele lat prowadzi³em wakacyjne rekolekcje. W tych rekolekcjach bra³o udzia³ wiele dziewcz¹t równie¿ i z naszej Parafii. Mi³o jest
spotkaæ je po latach i us³yszeæ, ¿e na kszta³t ich ¿ycia mia³ wielki wp³yw wakacyjny czas rekolekcji.
Czêsto s³yszê g³os rodziców, ¿e odk¹d ich córki zaczê³y chodziæ na sobotnie spotkania Dzieci Maryi
sta³y siê jeszcze lepszymi dzieæmi. Wiêc zasiewane ziarno przynosi plon i to jest moja najwiêksza
radoœæ.
Ile obecnie dziewczynek nale¿y do wspólnoty?
Obecnie we Wspólnocie jest 29 wspania³ych dziewczyn, które s¹ radoœci¹ i oddanym sercem pragn¹
s³u¿yæ Niepokalanej.
Wiem, ¿e spotykacie siê w ka¿d¹ sobotê o godz. 10.00. Co robicie na tych spotkaniach?
Na naszych spotkaniach przede wszystkim dobrze siê bawimy, ale oczywiœcie nie zapominamy o
Bogu. Jesteœmy podzielone na trzy grupy, w których próbujemy g³êbiej poznaæ tajemnicê mi³oœci Boga
i naszej Matki Maryi. Podczas naszych spotkañ nie zapominamy o uœmiechu, wzajemnej ¿yczliwoœci i
œpiewie, który dostarcza nam wiele radoœci.
Na czym polega rola Ksiêdza na spotkaniach, a na czym rola animatorki?
W naszej wspólnocie bardzo wa¿n¹ rolê pe³ni ks. Krzysztof. Jest on naszym przewodnikiem, przyjacielem i nauczycielem, który uczy nas jak ¿yæ zgodnie z Ewangeli¹. W ka¿dej chwili mo¿emy siê do
Niego zwróciæ o pomoc i j¹ otrzymamy. Pomaga nam tak¿e w sprawach organizacyjnych. Natomiast

animatorka jest dla nas jak starsza siostra i dobra kole¿anka, z któr¹ mo¿emy porozmawiaæ i dobrze siê
bawiæ. Moderatorka Asia, animatorki: Ola, Monika i Misia s¹ wspania³ymi osobami i cieszymy siê, ¿e
s¹ z nami.
Czym jest dla Dzieci Maryi Œwiêto Niepokalanego Poczêcia?
Œwiêto Niepokalanego Poczêcia NMP, które przypada na dzieñ 8 grudnia jest dla wspólnoty dzieci
Maryi bardzo wa¿nym wydarzeniem. Tego dnia przyjmujemy medaliki, które s¹ widocznym znakiem
naszej przynale¿noœci do Niepokalanej i odmawiamy Akt Oddania siê Matce Bo¿ej. To dzieñ, który jest
naszym œwiêtem i czasem ponownego zawierzenia naszego ¿ycia Maryi.
Czy poza spotkaniami bierzecie udzia³ w ¿yciu Wspólnoty Koœcio³a?
Poza spotkaniami bierzemy czynny udzia³ w ¿yciu naszej Parafii m.in. prowadzimy liturgiê Mszy
Œwiêtej (czytamy czytania, œpiewamy psalm, piszemy modlitwê wiernych, przynosimy dary do o³tarza),
uczestniczymy w nabo¿eñstwach ró¿añcowych i majowych, prowadzimy ró¿ne akcje (sprzeda¿ baranków wielkanocnych) zwi¹zane z danym okresem liturgicznym. Nasze animatorki dzia³aj¹ we wspólnocie Ruchu Œwiat³o ¯ycie.
Czy w swoim ¿yciu odczuwacie szczególn¹ opiekê Matki Bo¿ej?
W moim ¿yciu Maryja jest moj¹ przewodniczk¹ i wspania³¹ matk¹, do której mogê siê zawsze zwróciæ o pomoc w trudnych chwilach. Ka¿dego dnia podczas zwyk³ych codziennych zajêæ czujê obecnoœæ
Matki Bo¿ej, ona mi pomaga, kiedy jest mi smutno i cieszy siê ze mn¹, gdy jestem weso³a.
Co chcia³ybyœcie powiedzieæ swoim rówieœniczkom?
Zapraszamy wszystkie dziewczynki, które chc¹ jeszcze lepiej poznaæ Maryjê, by przysz³y na nasze
spotkania. Obiecujemy, ¿e nie bêdziecie siê nudziæ. Zapraszamy!!!
Bardzo dziêkujê ksiêdzu Krzysztofowi Szocie oraz dziewczynkom za rozmowê i ¿yczê szczególnej opieki Niepokalanej oraz, by Bo¿y zapa³ rozbudzony przez Maryj¹ wyda³ w naszej Parafii
wiele owoców.
B.K.

