
Apostolat Maryi 

Królowej Trzeciego Tysiąclecia
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Peregrynująca 

Kapliczka

Niepokalanego Serca 

Maryi

2

Jest to nieodłączny znak 
i główne „narzędzie”   
Apostolatu 
- w wymiarze fizycznym 
i duchowym



Apostolat Maryi… 

• Jest to Jej osobiste 
apostołowanie 
i Jej misja 
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• Apostołem głównym
jest  tu Matka Boża

• Członkowie Apostolatu
włączają się w Jej dzieło
i w Jej misję…



Inicjatorzy i opiekunowie Apostolatu na świecie

Heroldowie Ewangelii EP
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych na prawie papieskim
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Uzyskanie praw pontyfikalnych:

22 lutego 2001 r.   (ad experimentum)

22 lutego 2006 r.   (aprobata definitywna)

Apostolat, 

będący dziełem Stowarzyszenia EP, 

objęty jest również prawem papieskim

Kard. James 
Stafford
Przewodniczący 
Papieskiej Rady 
ds. Świeckich



Początek Apostolatu i jego rozwój

• 28 lutego 2001 r.
Ojciec Święty koronuje przeznaczoną do 
peregrynacji figurę Matki Bożej Fatimskiej 
i błogosławi pierwszą Kapliczkę.

• Obecnie Apostolat działa w ok. 70 krajach 
na 6 kontynentach i obejmuje ponad 
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na 6 kontynentach i obejmuje ponad 
1.000.000 członków (tj. rodzin).



Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia

Apostolat  Peregrynujących Kapliczek

Niepokalanego Serca Maryi 
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1 Kapliczka  =   1 Koordynator (opiekun Kapliczki i Grupy  – mianowany lub 

aprobowany przez ks. proboszcza)  +  30 Członków (tzn. rodzin)

=   1 Grupa parafialna
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Parafia
Ks. proboszcz

- pomoc dla proboszczów

Heroldowie
Ewangelii



Apostolat w Polsce – Kapliczki – Diecezje 
Polska podjęła Apostolat dnia 3 maja 2007 r. (przyjmując 3 pierwsze Kapliczki)

Stan obecny - łącznie:

- Kapliczki / Grupy: 22
- Parafie: 16
- Diecezje: 7

W tym „Apostolat Dzieci”:
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W tym „Apostolat Dzieci”:

- Kapliczki Dzieci /Grupy Dzieci:   3
- Parafie: 2
- Diecezje: 2

Legenda:

Cyfry widoczne przy diecezjach oznaczają
liczbę Kapliczek i Grup w danej diecezji 



Duchowość Apostolatu
Orędzie fatimskie i nasza odpowiedź na nie

• Apostolat jest odpowiedzią na papieskie wezwanie do nowej ewangelizacji poprzez 
wstawiennictwo Niepokalanego Seca Maryi. Duchowość Apostolatu to duchowość Fatimy i 
nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

• Apostolat wpisuje się w praktyczną odpowiedź Kościoła na objawienie i orędzie fatimskie, a 
szczególnie na wizję Anioła z mieczem ognistym i wezwanie do pokuty – poprzez duchowość 
skupioną wokół czci Niepokalanego Serca Maryi – poprzez przeżywanie codzienności w duchu 
jedności z Maryją, w duchu poświęcania i wynagradzania.

• Maryja jest Królową, ale do naszych domów i serc pragnie przychodzić przede wszystkim jako 
Matka. Poprzez osobiste, intymne spotkanie z Nią, poprzez modlitwę i medytację przy 
otoczonym cierniami Sercu Maryi, członkowie Apostolatu doświadczają przemiany serca i życia, 
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Matka. Poprzez osobiste, intymne spotkanie z Nią, poprzez modlitwę i medytację przy 
otoczonym cierniami Sercu Maryi, członkowie Apostolatu doświadczają przemiany serca i życia, 
jak również głębszego poznania sensu fatimskiego orędzia oraz lepszego zrozumienia potrzeby 
osobistej odpowiedzi na nie – szczególnie w tych trudnych czasach.

• Apostolat buduje świadomość potrzeby modlitwy za Kościół, Ojca Świętego, biskupa miejsca i 
proboszcza parafii..., za ludzi pośród których żyjemy i za rządzących krajem. Mobilizuje do 
intensywniejszego życia sakramentalnego…. Budzi pragnienie głębszego poznania Chrystusa 
obecnego w Kościele i zjednoczenia się z Nim. Otwiera na potrzebę służby bliźniemu – na wzór 
Maryi pokornej Służebnicy Pana, i Jezusa obmywającego nogi uczniom.

• Nawiązując do papieskiego poświęcenia trzeciego tysiąclecia Niepokalanemu Sercu Maryi, 
Apostolat zmierza do tego, by wzmocnić więzi rodzin z Matką Bożą, poświęcając szczególną 
uwagę tym rodzinom, które z różnych względów przestały chodzić do kościoła. Jest to głównie 
apostolat rodzin, w ramach nowej ewangelizacji.



Czym Apostolat służy Kościołowi

Charyzmat

• Odpowiadając na wezwanie Maryi przekazane 
trójce Pastuszków i, w późniejszych latach, 
Siostrze Łucji, Apostolat służy głównie modlitwą 
– wstawienniczą i wynagradzającą
– przy Niepokalanym Sercu Maryi– przy Niepokalanym Sercu Maryi

• Angażuje się w działania służebne w parafii 
– według ustaleń z ks. proboszczem

• Jest pomocą w ewangelizacji rodzin
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Apostolat w domu 

Doświadczenie osobistego spotkanie z Maryją 
Ewangelizacja rodziny
Przemiana serca
Pragnienie i gotowość osobistej odpowiedzi 
na wezwanie Matki Bożej

• Doświadczenie przyjmowania Kapliczki w domu wskazuje, że przyjmujący 
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• Doświadczenie przyjmowania Kapliczki w domu wskazuje, że przyjmujący 
Kapliczkę Gospodarze wzrastają w intymnej zażyłości z Matką Bożą i z Panem 
Jezusem, którego Maryja przynosi, rozgrzewając wyziębione domy i serca swoją 
miłością. Ona sama uczy modlitwy sercem, a jednocześnie zawsze troskliwie 
rozgląda się, by swoim matczynym okiem zobaczyć „gdzie tu wina nie mają”.

• Doświadczenie spotkania z Nią w swoim domu pozostawia niezatarte wrażenie 
i pragnienie, by czas ten trwał jak najdłużej.

• W początkowym okresie przyjmowania Kapliczki, Gospodarze zazwyczaj 
powierzają Maryi głównie siebie i swoje sprawy. Z czasem jednak ich serce 
poszerza się, obejmując modlitewną troską większe grupy osób i spraw.



Apostolat Dzieci – Kapliczki dla Dzieci

• Poza Apostolatem i Kapliczkami dla dorosłych, istnieje również – utworzony w 2009 r. – Apostolat Dzieci i Kapliczki 
dla Dzieci. Apostolat Dzieci w Polsce obejmuje 3 Grupy.

• Celem Apostolatu Dzieci jest rozbudzenie w dziecinnych sercach przywiązania do Matki Bożej, zachęcanie ich do 
odmawiania różańca św. oraz ewangelizowania innych dzieci. Kapliczka dla dzieci różni się od Kapliczki dla dorosłych 
tylko wielkością (jest mniejsza). 
Koordynatorem Kapliczki dzieci jest osoba dorosła.

Pierwszą dziecięcą Kapliczkę przyjęliśmy w maju 2009 r. z rąk Heroldów, goszczących wówczas  wraz 
z Figurą Matki Bożej w parafii św. Dominika na Służewie. Dzieło to jest skierowane do dzieci 
w wieku szkolnym. Wizyta Matki Bożej w znaku Kapliczki, raz w miesiącu, może być dla najmłodszych 
czasem szczególnego spotkania z Maryją i Jezusem. Dzieci ustawiają Kapliczkę na honorowym 
miejscu i okazują swoje zaangażowanie, np.: poprzez ustawienie kwiatów lub świeczki. Matka Boża 
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miejscu i okazują swoje zaangażowanie, np.: poprzez ustawienie kwiatów lub świeczki. Matka Boża 
pragnie łączyć na wspólnej modlitwie dzieci, ich przyjaciół, kolegów, sąsiadów, a przede wszystkim 
całą rodzinę.
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo 

Boże" (Łk 18, 16)

Zachęcamy Was, Rodziców, do otwartości na to dzieło, które może wnieść wiele dobrego w wychowanie 
Waszych dzieci i budowanie ich wiary. Uczestniczenie w Apostolacie nie jest także absorbujące, 
wystarczy tylko raz w miesiącu odebrać wraz z Waszą pociechą Kapliczkę z innego domu (o ile dziecko nie 
może zrobić tego samo). Comiesięczne uklęknięcie przy Matce Bożej może być okazją, aby uczyć swoje 
dzieci modlitwy, odpowiedzialności i obowiązkowości. Wasz przykład, drodzy Rodzice, pomoże dzieciom 
budować ich osobistą relację z Bogiem i wzrastać w samodzielnej modlitwie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY Was i Wasze Dzieci, aby przyjąć Kapliczkę do waszych Domów choć jeden raz. 
To jest zadanie dla Dzieci, ale musi być wsparte Waszą akceptacją i łagodną zachętą. Maryja jest dobrą 
i troskliwą Matką i pragnie przyjść do każdego z nas!



Apostolat w Polsce – Co nowego?

Metropolity Warszawskiego, przez 
pierwsze 9 lat  Apostolat 
funkcjonował pod opieką 
Proboszczów parafii 
i Koordynatorów Grup. 
● Po śmierci, w dniu 9.08.2016 r., 
Kapłana-Opiekuna Apostolatu, 

● Korzystając z praw 
papieskich 
i błogosławieństwa 
Arcybiskupa
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W dniu 5.03.2018 r. Apostolat 

został oficjalnie przyjęty do 

Rady Zrzeszeń Katolickich 

Archidiecezji Warszawskiej.

Od listopada 2017 r. jesteśmy 
również włączeni w spotkania 
Ogólnopolskiej Rady Ruchów 
Katolickich - na razie w 
charakterze Obserwatora.

Kapłana-Opiekuna Apostolatu, 
o. Witolda Słabiga OP - proboszcza 
par. św. Dominika - zwróciliśmy się 
do ks. Kard. K. Nycza z prośbą 
o mianowanie nowego Opiekuna.
● Przy tej okazji dokonaliśmy 
ponownego oglądu Apostolatu 
w Polsce i dnia 13.10.2017 r. , 
z podpisem o. Roberta Głubisza OP 
– Przeora Konwentu Św. Józefa na 
Służewie – złożyliśmy w Kurii AW 
odnośne dokumenty informacyjne 
– z jednoczesną prośbą o przyjęcie 
Apostolatu w skład RZK AW, tj. Rady 
Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji 
Warszawskiej. ● Kopie ww. 
dokumentów przekazaliśmy do KEP 
oraz  ORRK, tj. Ogólnopolskiej Rady 
Ruchów Katolickich.



Odpowiedzialni za Apostolat w Polsce

● Od 3.05.2007 r.: 
- Kapłan-Opiekun:  o. Witold Słabig OP (proboszcz par. Św. Dominika w Warszawie), 
- świecki odpowiedzialny za Apostolat:  Kazimierz Woźniak, (par. Św. Dominika) 
- zastępca:  Jadwiga Stachurska (par. Św. Dominika) 

● Od 30.06.2015 r.:
- Kapłan-Opiekun:  jw.
- osoba świecka odpowiedzialnego za Apostolat (p/o):  Jadwiga Stachurska

● Od 9.08.2016 r. (tj. po śmierci o. Witolda Słabiga OP):
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● Od 9.08.2016 r. (tj. po śmierci o. Witolda Słabiga OP):
- Kapłan sprawujący opiekę ogólną:  o. Robert Głubisz OP, Przeor Konwentu Św. Józefa na Służewie
- osoba świecka odpowiedzialnego za Apostolat (p/o):  Jadwiga Stachurska

● Od 1.01.2018 r.
- Kapłan-Opiekun:  ks. kan. Andrzej Juńczyk
(proboszcz par.  Św. Wojciecha MB i Św. Marcina w Lewiczynie)

- osoba świecka odpowiedzialnego za Apostolat (p/o):  Jadwiga Stachurska

● Od 5.03.2018 r.
- Kapłan-Opiekun:  jw..
- osoba świecka odpowiedzialna za Apostolat:  Maria Stachurska 

(par. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie)
- zastępca:  Jadwiga Stachurska (par. Św. Dominika) 



Heroldowie Ewangelii 
Opiekunowie - Konsultanci Apostolatu w Polsce

● W latach 2007-2011 opiekę konsultacyjną nad Apostolatem w Polsce sprawował
Dom Heroldów w Rzymie (Araldi del Vangelo, Roma, Viale Vaticano 84)
- Opiekun:  ks. Eduardo Caballero, EP

● W latach 2012-2018 – z powodu uregulowań wewnętrznych Stowarzyszenia EP –
pieczę nad Apostolatem w Polsce objął  Dom Heroldów w Toronto, Kanada
(Heralds of the Gospel, Schomberg ON L0G 1T0)
- Opiekun:  br. Antonio Czaja, EP  - jedyny Herold na świecie mówiący po polsku 

15

- Opiekun:  br. Antonio Czaja, EP  - jedyny Herold na świecie mówiący po polsku 

● Od marca 2018 w opiekę nad polskim Apostolatem włączył się ponownie Rzym
(Araldi del Vangelo, Roma, Chiesa di San Benedetto in Piscinula, 
Piazza in Piscinula, 40)
- Opiekun:  ks.  Pablo Werner, EP 

(i jego współbracia:  br. Plinio i br. Rogerio, EP)



Heroldowie Ewangelii  z Figurą Matki Bożej
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Kilka słów o Heroldach Ewangelii

• Początki Stowarzyszenia sięgają lat 1960., kiedy to grupa młodych katolików w Brazylii  rozpoczęła 
spotkania poświęcone pogłębianiu wiary i modlitwie - pod przewodnictwem o. Joao S. Clá Dias, o. Pedro 
P. de Figueiredo i Carlosa A. Soares Corrêa, którzy obecnie kierują Stowarzyszeniem na szczeblu 
generalnym. 

• Spotkania te zaowocowały założeniem w 1999 r. Stowarzyszenia Heroldów Ewangelii  jako prywatnego 
stowarzyszenia wiernych na prawie kanonicznym. Było to odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana 
Pawła II, by wierni świeccy odważnie podejmowali drogę nowej ewangelizacji. 

• Dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich z dnia 22.02.2001 r.  Heroldowie  - jako pierwsze stowarzyszenie 
w trzecim tysiącleciu - uzyskali status Międzynarodowego Stowarzyszenia na Prawie Papieskim. w trzecim tysiącleciu - uzyskali status Międzynarodowego Stowarzyszenia na Prawie Papieskim. 

• Członkowie Stowarzyszenia – kobiety i mężczyźni mieszkający w oddzielnych domach - praktykują celibat 
i poświęcają się apostolstwu. Część swego czasu poświęcają na studia i modlitwę, a część na działalność 
ewangelizacyjną w parafiach, zwłaszcza wśród młodzieży. Ich formacja opiera się na Eucharystii, kulcie 
maryjnym i łączności z papieżem.

• Stowarzyszenie ma ok. 4.000 członków i domy w kilkudziesięciu krajach na 6 kontynentach. 
Stowarzyszenie jako Wspólnota obejmuje 4 gałęzie: mężczyzn (braci), kobiet (sióstr), księży (począwszy 
od pierwszych święceń kapłańskich w 2005 r.) i tzw. świeckich towarzyszy - funkcjonujących na wzór 
tercjarzy.  Tercjarzem może zostać  osoba świecka, duchowna,  a nawet zakonna.

• W 2005 r.  gałąź księży i gałąź żeńska  przekształciły się odpowiednio – w kleryckie (Virgo Flos Carmeli) 
i w żeńskie (Regina Virginum) stowarzyszenia życia apostolskiego. W kwietniu 2009 r. (21.04 i 26.04) 
obydwa stowarzyszenia otrzymały aprobatę Stolicy Apostolskiej i status stowarzyszenia życia 
apostolskiego na prawie papieskim .
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Kilka słów… c.d.

Nowe stowarzyszenia życia apostolskiego

pb (KAI/ACI) / Watykan

2009-05-10

• Virgo Flos Carmeli i Regina Virginum – to dwa nowe stowarzyszenia życia apostolskiego, które otrzymały 
zatwierdzenie ze strony Stolicy Apostolskiej. Dekret w tej sprawie wydał kard. Franc Rodé, prefekt 
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Oba stowarzyszenia wyrosły ze stowarzyszenia Heroldów Ewangelii. Virgo Flos Carmeli (Dziewica Kwiat 
Karmelu) grupuje księży, natomiast Regina Virginum (Królowa Dziewic) – kobiety.

Celem Virgo Flos Carmeli jest obrona prawowierności, czystości obyczajów i „ducha hierarchii”, jak 
również podejmowanie wysiłków dla ponownego ożywienia u ludzi umiejętności rozróżniania między 

Nowe stowarzyszenia życia apostolskiego

pb (KAI/ACI) / Watykan

2009-05-10 

również podejmowanie wysiłków dla ponownego ożywienia u ludzi umiejętności rozróżniania między 
dobrem i złem. Założycielem stowarzyszenia jest ks. prałat João Scognamiglio Clá Dias, twórca i 
przełożony generalny Heroldów Ewangelii.  (…)

Z kolei Regina Virginum, założona także przez ks. prałata João Scognamiglio Clá Dias, ma na celu 
wprowadzenie charyzmatu Heroldów Ewangelii w życie kobiet w świecie zsekularyzowanym.

(…) Ich dom macierzysty [tj. dom Heroldów Ewangelii – przyp. red.] znajduje się w São Paulo w Brazylii. 
Członkowie tego międzynarodowego stowarzyszenia na prawach papieskich, zatwierdzonego przez 
Stolicę Apostolską w 2001 r., praktykują celibat i poświęcają się apostolstwu.

Należą do niego młode kobiety i młodzi mężczyźni, mieszkający osobno. (…)

Za szczególnie ważne narzędzia ewangelizacji uważają kulturę i sztukę, a zwłaszcza muzykę chóralną i 
instrumentalną. Dlatego tworzą chóry i zespoły muzyczne, by za ich pośrednictwem głosić przesłanie 
wiary.
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Heroldowie Ewangelii – ubiór

• a
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Biały, krótki habit ze złotymi elementami 
na kołnierzyku, przepasany łańcuchem, 
brązowy szkaplerz z kapturem (lub bez), 
z wyszytym dużym biało-czerwono-złotym
krzyżem, na piersi po lewej stronie herb 
stowarzyszenia, przy boku różaniec, wysokie 
czarne buty. 

Kolor habitu jest różny (beżowy – biały) dla 
różnych poziomów formacji. Habit brązowy 
przeznaczony jest dla księży.

http://zakony-na-swiecie.blogspot.com/2017/06/heroldowie-
ewangelii.html

Tercjarze


