
parafia pod wezwaniem św. Anny w Gliwicach



Kto to jest Marianka?
Marianka to dziewczyna, która decyduje się służyć Jezusowi
poprzez Maryję. Przestrzega ona Przykazań Bożych oraz
daje wzór innym poprzez swoją służbę. Wstawia się
modlitwą i zawierzeniem oraz służbą na mszy czy
nabożeństwach, stojąc przy sztandarze. Na szyi nosi
medalik z wizerunkiem swojej patronki, Najświętszej Maryi
Panny, która w 1830 roku objawiła się Katarzynie Labouré,
ofiarowując jej ten Cudowny Medalik, którego moc
uzdrowienia i łaski była i jest nieskończona.







Jakie są zadania Marianki?
Modlitwa do NMP 
Służba przy sztandarze na mszach niedzielnych, nabożeństwach 

różańcowych czy majowych oraz roratnich i wszystkich 
uroczystościach
Formacja: tworzenie zintegrowanej grupy z pozostałymi 

dziewczynami poprzez regularne spotkania formacyjne
Dawanie wzoru swoim postępowaniem 
Pomoc przy festynach, kiermaszach czy organizacja Dnia Matki







Strój Marianki
Marianka nosi:
Cudowny Medalik z wstążką o kolorze zależnym od stażu 
 niebieską pelerynkę 
 strój galowy: biała bluzka, czarna spódniczka bądź sukienka
 odświętne buty





Kolory wstążek
Przystępując w szeregi Marianek, każda otrzymuje Cudowny
Medalik. Medalik ten zawieszony jest na wstążce, której kolor jest
zależny od tego, jak długo jest się Marianką.
o BŁĘKITNY – pierwszy rok (czwarta klasa)
o ŻÓŁTY – kolejne dwa lata (piąta i szósta klasa) 
o ZIELONY – następne dwa lata (siódma i ósma klasa/pierwsza i 

druga gimnazjum)
o NIEBIESKI – otrzymuje się w trzeciej gimnazjum/pierwszej liceum 



Nasze Marianki



Nasze spotkania formacyjne
Marianki spotykają się raz w miesiącu na wspólnym uroczystym
śniadaniu. W każdą pierwszą sobotę miesiąca po porannej mszy
świętej, w której wszystkie uczestniczą, wspólnie jedzą posiłek oraz
spędzają czas. Co miesiąc obchodzą też urodziny koleżanek, kiedy na
takowym śniadaniu śpiewają „Sto lat”, składają życzenia i obdarowują
solenizantki z danego miesiąca drobnymi prezentami. Oprócz śniadań
Marianki widują się też co dwa tygodnie na spotkaniach formacyjnych,
gdzie zgłębiają swoją wiedzę oraz wspólnie się bawią. Spotkania
prowadzi opiekunka grupy Dzieci Maryi – pani katechetka Ewa Sitko.
Co roku Marianki spotykają się na grillu, kiedy podsumowują miniony
rok szkolny oraz bawią się. W karnawale powstaje również zabawa dla
Dzieci Maryi i ministrantów.











Kiermasze u Marianek
Dwa razy w roku podczas świątecznych kiermaszów
Marianki sprzedają własne wypieki. Przed świętami Bożego
Narodzenia są to własnoręcznie udekorowane pierniczki, a
na święta wielkanocne upieczone w domach Marianek
babeczki pokryte lukrem i posypką czy cukrem pudrem.
Wypieki Marianek cieszą się popularnością i zawsze
wszystkim smakują! W końcu Marianki wkładają w te
wypieki całe swoje serca.







Marianki grają w siatkówkę!
Od kilku lat Marianki mają swoją drużynę siatkarską – teraz
już nawet dwie! Cotygodniowe treningi odbywają się na sali
gimnastycznej ZSO nr 2 bądź hali w centrum „Łabędź” pod
nadzorem trenera pana Janusza Labrygi. Marianki jeżdżą na
zawody i zdobywają wysokie miejsca – ich silna drużyna
starszych Marianek zdobyła złoto na mistrzostwach diecezji
i rok później srebro! Młodsza drużyna Marianek też radzi
sobie świetnie, na czerwcowej Parafiadzie zajęła piąte
miejsce! Siatkówka to kolejny sposób formacji dziewcząt,
kiedy integrują się i rozwijają swoje umiejętności.











Pielgrzymki Marianek
Marianki jeżdżą na pielgrzymki. Rok rocznie na Górę świętej
Anny, do Trzebnicy, a także na formacyjne pielgrzymki wraz
z ministrantami. Pod koniec września Marianki wyruszyły do
Zakopanego do sanktuarium Cudownego Medalika. W
ramach rozrywki wyruszyły też nad Morskie Oko. W
poprzednich latach pielgrzymki te zmierzały do Wrocławia,
Wadowic czy Krakowa. Coroczne pielgrzymki Marianek i
ministrantów integrują dzieci i młodzież, dostarczają
atrakcji, a przede wszystkim zgłębiają wiedzę religijną i
pogłębiają swoją wiarę.











Jak zostać Marianką?
Chciałabyś zostać Marianką? Zgłoś się do opiekunki 

Marianek, pani katechetki Ewy Sitko. Zapraszamy na 
najbliższe spotkanie! Przyjmowanie nowych 

Marianek oraz ślubowanie, odnowienie przyrzeczeń 
odbędzie się 8 grudnia – jak co roku – w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Czekamy na Ciebie!



Marianki


