
               Skar�yce, dn.22.01.2008r. 
 
„Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragn�c, 
aby było ono Twoim dziełem i narz�dziem w Twoim r�ku dla wyzwolenia narodu” 

 
Niech b�dzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
Drogi Członku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka! 

Słowa przytoczone przeze mnie na pocz�tku tego listu, s� fragmentem modlitwy, któr� 
codziennie wszyscy odmawiamy. Tym samym na nowo ka�dego dnia oddajemy  
si� Niepokalanej, oddajemy wszystkich naszych braci i siostry ze wspólnoty, oddajemy nasz 
naród. Wreszcie oddajemy całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W Maryj� chcemy  
si� wpatrywa� ka�dego dnia jako w osob� w pełni wyzwolon�, bo całkowicie przez 
bezinteresown� miło�� oddan� Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi.  

Jeste�my  ruchem maryjnym. Przymiotnik "maryjny" okre�la przynale�no��. Krucjata 
pragnie nale�e� do Maryi, by� Jej rzecz� i własno�ci�. Pragnie ona by� narz�dziem w Jej r�ku, 
dlatego druga nazwa wspólnoty brzmi: Dzieło Niepokalanej Matki Ko�cioła.  
Maryja jest Pani� Krucjaty, jest jej cał� nadziej�. Celem oczywistym Krucjaty jest walka ze 
wszystkim co poni�a godno�� człowieka. Dlaczego jednak podejmujemy t� walk�? Jaki motyw 
pobudza nas i porywa do ofiar i trudów? Motywem jest miło�� do Niepokalanej. Najwy�szym 
jednak celem  jest zrealizowanie królowania Maryi w duszy naszego narodu. Dla Krucjaty wa�ne 
s� równie� inne dobra, które chce  przez to osi�gn��. Królowanie jednak Chrystusa przez Maryj� 
to dobro najwy�sze, to istotny cel Krucjaty, dla którego ona walczy i trudzi si�. 
 Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Cz�stochowskiej pragnie zrobi� 
wszystko co b�dzie wol� naszej Pani w szerzeniu Jej dzieła. Na ten moment oprócz naszego 
priorytetu tj. parafialnych Rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia, Maryja wzywa nas do stworzenia 
miejsca, gdzie Jezus przez Ni� b�dzie mógł tryumfowa�. Dlatego chcemy,  
aby w remontowanym O�rodku Rekolekcyjnym p.w. Krzy�a �wi�tego w Skar�ycach odbywały 
si� kolejne sesje Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia, dni skupienia i rekolekcje Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. Jako KWC chcemy wł�czy� si� w remont i urz�dzenie powstaj�cej  
w o�rodku kaplicy. Pragniemy, aby było to nasze wspólne dzieło dla Niepokalanej, powstałe  
z ofiar członków. Dlatego zapraszam Ci� Drogi Członku KWC do składania dobrowolnej 
jałmu�ny, czyli pieni�dzy zaoszcz�dzonych drog� postu, wyrzeczenia si� spo�ywania napojów 
alkoholowych i cz�stowania nimi. Prosz� o stałe ofiary, tj. 10 zł. co miesi�c, lub 20 zł. co dwa 
miesi�ce wpłacane na konto o�rodka:  

O�rodek Rekolekcyjny Ruchu �wiatło-�ycie Skar�yce  
Nr konta: 38 1140 2004 0000 3702 4962 4568 

 
Ofiary mo�na równie� składa� osobi�cie za po�rednictwem członków Diakonii Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Cz�stochowskiej. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, wyja�nienia w�tpliwo�ci prosz�  
o skontaktowanie si� ze Stanic� KWC naszej archidiecezji. Tel. +48798824773 
 
Bóg zapła� za  jałmu�n� dla szerzenia królestwa Niepokalanej Jutrzenki Wolno�ci, za wsparcie 
dzieła , które jest narz�dziem w Jej r�ku dla wyzwolenia naszego narodu. 
Oddawajmy si� nieustannie Maryi- Niepokalana zwyci��a!  
 
Otaczaj�c modlitw�: 
 

Odpowiedzialna za Stanic� KWC 
                                                                                                 Archidiecezji Cz�stochowskiej 

                                                                                                       Katarzyna Klimas   


