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Czerwiec, lipiec, sierpień 2019

Trójca Święta to nasze
mieszkanie,
nasze "u siebie", dom
ojcowski, skąd
nie powinniśmy nigdy
wychodzić.
(Św. Elżbieta od Trójcy)

-----------------------------------------------------------W tym numerze
echa na SOS wysłane z Chèvremont

Bracia i siostry, Małe Dusze ze wszystkich krajów.
W czerwcu jest wiele uroczystości liturgicznych: Zesłanie Ducha
Świętego, Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Sakramentu,
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Świętego Piotra i Pawła ... Tak
wiele zaproszeń, które Jezus kieruje do nas przez swój Kościół, aby
przybliżyć nas od Niego.
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi zostanie przyćmione
uroczystością Apostołów Piotra i Pawła. Maryja, która potrafiła być w
cieniu od pierwszych dni Kościoła ... ale której obecność będzie tak
cenna, aby przyciągnąć i towarzyszyć czasowi Ducha Świętego!
Wykorzystajmy te najważniejsze punkty liturgii, abyśmy każdego
dnia byli nieco bardziej oswojeni z Boską Trójcą. Jezus tak bardzo
chciałby ustanowić w nas swoje mieszkanie z Ojcem i Duchem
Świętym. (tekst 1)
Uczmy się od św. Elżbiety od Trójcy Świętej, która zaprasza nas,
abyśmy nigdy nie opuszczali tego domu, prosi nas, abyśmy uważali że
jesteśmy " u siebie" (tekst 2)
Prośmy Małgorzatę, aby nauczyła nas mówić ze sobą: kocham tę
nieuchwytną rzeczywistość, ale prawdziwą, do której przylegam
wszystkimi włóknami mojej duszy. (tekst 3)
Często robimy znak krzyża, mówiąc: „W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego” ... Spróbujmy to zrobić nie tylko opuszkami palców, nie
tylko wargami ... ale naszym żywym sercem z miłością!
Ojciec Marcel +
Uczynimy go naszym domem
J 14,15 ... 23
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was
sierotami: Przyjdę do was...
Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje
go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.
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Nie zatrzymuj się na powierzchni,
Św. Elżbieta od Trójcy - Niebo w wierze - Dzień 1
Trójca Święta jest naszym domem, naszym „domem”, ojcowskim
domem, z którego nigdy nie powinniśmy wyjść. Mistrz powiedział to
pewnego dnia: „Niewolnik nie zawsze pozostaje w domu, ale syn
pozostaje tam zawsze”. „Zostań we mnie”. To Słowo Boże daje ten
porządek, który wyraża wolę. Pozostańcie we mnie, nie przez kilka
chwil, kilka godzin, które muszą minąć, ale „zostańcie ...” na stałe.
Pozostańcie we Mnie, módlcie się we Mnie, adorujcie Mnie, kochajcie
Mnie, cierpcie we Mnie, pracujcie, działajcie we Mnie (...)
Tak naprawdę jest to „samotność, w której Bóg chce przyciągnąć
duszę, aby z nią rozmawiać”, jak śpiewał prorok. Ale aby usłyszeć to
tajemnicze słowo, nie można pozostać na powierzchni, trzeba wejść w
Boską Istotę poprzez skupienie. „Kontynuuję mój bieg” - wykrzyknął
św. Paweł; więc musimy codziennie schodzic tą ścieżką Otchłani,
którą jest Bóg; Pozwólmy się ześlizgnąc po tym zboczu w zaufaniu
pełnym miłości.
Trójca Święta
daje się posmakować w ciszy kochających serc
Modlitwa Małgorzaty, 30 września 1979 r
O Święta Trójco, którą wielbię, ośmielam się prosić, jeżeli taka Twoja
Wola, o zdrowie duszy i ciała, abym mogła spowodować, że gorąca
Miłość Trzech Osób Boskich będzie mogła nas, nas biednych
grzeszników opromieniać.
Zamilknę przed Niewypowiedzianą Tajemnicą, bo moje marne słowa
mogłyby tylko zdeformować godną podziwu Rzeczywistość Tego,
Który przekracza wszelkie wyobrażenie.
Święta Trójca daje się zakosztować w tej ciszy serc kochających, ale
skrywa Swoje Misterium niewypowiedziane przed biedakami, jakimi
jesteśmy. Ogrom myśli tłoczy się w mojej głowie, ale nie mogę ich
wyrazić, a więc adoruję z wielkim szacunkiem. Tę nieuchwytną
Rzeczywistość, do której przynależę całą duszą.
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O Święta Trójco, która kierowałaś moimi krokami od samego
urodzenia i miałaś względem mnie zamiary, które zrozumiałam
później: Ojciec na mnie patrzył, Syn na mnie patrzył, Duch Święty
mnie obdarował cnotami, wytyczając mi drogę, którą mam kroczyć,
drogę miłości bliźniego. Nie starając się zrozumieć, niczego nie
wiedząc, podjęłam ten trud. Kochałam dobro, porzuciłam zło… z
miłości. Celem, jaki sobie wytyczyłam została miłość bliźniego.
Niektóre echa i kilka wyjaśnień
po ogłoszeniu S.O.S. w zeszłym miesiącu
Przede wszystkim pragnę gorąco podziękować Małym Duszom, które
wysłały mi swoją zachętę i zapewniły mnie o wierności w modlitwie
za funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum. Te wiadomości i
listy potwierdziły mi, że możemy liczyć na braterskie zjednoczenie
naszej Rodziny Duchowej, rozprzestrzenione na cały świat.
Niech Bóg was błogosławi ... byliście posłańcami Boskiej
Opatrzności, która czuwa nad tym Dziełem, którego pragnął Jezus i
które założyła Małgorzata. Czyż nie napisała 30 sierpnia 1977 r .:
„Będziesz zawsze słaba, zbyt mała, aby iść sama. Ja będę musiał
zawsze ciebie nieść”. Jakże jest to prawdziwe! Ale jak dobrze i
beztrosko jest… być małym! Po to, aby na zawsze stać się obiektem
miłości i troski Jezusa. Och, tak... w Niebie będę najmniejszą, do
jakiej najmniejsi z ziemi będą się modlić w ich rozpaczy. Jakże
rozumiem potrzeby tych najmniejszych, sama będąc małą. Ponieważ
dziecko ma moc oddziaływania na Serce Boga, a ja nie opuszczę tego
słodkiego schronienia po to, aby moje starania o braci i siostry z
ziemi uderzyły mocno w Boskie Serce, czyniąc Je bardziej otwartym
na prośby.
Jak niektórzy z was dobrze powiedzieli, możemy również liczyć na
pomoc czterech duchowych Ojców Małgorzaty: Ojca Lamberta, Ojca
Gastona Maesa, Ojca Pierre Ancarta, Ojca Yves-Marie Legrain,
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Po tych reakcjach i kontynuowaniu dzielenia się ze sobą, mogę podać
kilka szczegółów na temat projektów, które ogłosiłem w biuletynie z
maja 2019 r .:
1. Międzynarodowa konferencja kapelanów i odpowiedzialnych.
Oczywiste jest, że terminy ogłoszone na październik 2019 r. są zbyt
bliskie, aby mogły być realne - ze względu na odległości oraz z
powodu napiętych harmonogramów wielu z nas. Co więcej, takie
spotkanie, aby było skuteczne, musi być poprzedzone
przygotowaniem i konsultacją na poziomie wysp świętości i na
poziomie zgromadzeń narodowych.
Dlatego proponuję, aby to spotkanie przesunąć za rok, aby dać czas na
refleksję, wymianę i propozycje. Mogłoby to nastąpić w październiku
2020 r.
Rzeczywiście, nie możemy ulegać improwizacji ani pośpiechowi.
Jezus powiedział nam 29 maja 1967 roku: „Nie stworzyłem świata w
jeden dzień. Ziarno pszenicy umieszczone w ziemi nie kiełkuje w
ciągu dnia. Cierpliwość jest konieczna we wszystkich
okolicznościach. "
Wszystkie małe dusze ze wszystkich krajów nich mają udział w trosce
o to Dzieło. To nie tylko kapelani i przywódcy muszą nieść tę troskę.
Mówcie na swoich wysepach świętości, kierujcie wasze pytania i
sugestie do swoich rad diecezjalnych lub narodowych.
Wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego. Przemawia szczególnie w
sercach małych i pokornych. Nigdy nie zapominajmy, że jesteśmy
„małymi duszami”. Czytajmy, czytajmy ponownie „Orędzie”.
Podzielmy się z naszymi braćmi i siostrami tym, co zrozumieliśmy w
ciszy naszej medytacji i naszej modlitwie.
Do pracy! Odwagi! Jezus powtarza, że jest z nami i idzie przed nami.
Legion jest jego Dziełem, a nie naszym!
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2. Życie Centrum Chèvremont
Porozmawiajmy teraz o zaproszeniu do życia wspólnotowego w
Centrum Małych Dusz w Chèvremont. Jest oczywiste, że taka decyzja
wymaga refleksji i nie można jej lekceważyć. W tej sytuacji musimy
poświęcić czas na modlitwę, refleksję i radę.
Właściwe jest, aby każdy, kto ma pragnienie tu mieszkać, mógł
najpierw przybyć na miejsce na pewien czas (tydzień, miesiąc,
kwartał, weekend...) w zależności od jego osobistych możliwości i
zgodnie z możliwościami Centrum. Dlaczego na przykład nie
wykożystać czasu wakacji?
Czy przybędziemy na krótki pobyt czy na rekolekcje, gdy wrócimy do
domu, przemyślmy to... możemy wrócić na nowy pobyt tyle razy, ile
chcemy ... nawet jeśli nie zamierzamy zamieszkać w Chèvremont.
Nie jest wymagane specjalne zobowiązanie. Warunkiem jest żyć
zgodzie z duchowością Orędzia i jeszcze bardziej się w nim
zanurzyć. Zaakceptować skromne warunki domu, który nie jest
hotelem czterogwiazdkowym ... uczestniczyć w codziennej pracy,
która będzie potrzebna.
A przede wszystkim, chcieć przez modlitewną obecność,
odpowiedzieć na pragnienie Jezusa:
Powiedziałem: : „Ten dom ma być twierdzą życia duchowego”. Niech
to stanowi jedyny wasz cel i jedyną waszą troskę. Gdzież byłyby wasze
zasługi bez wysiłku z waszej strony?
Małe dusze, wzywam was do uciążliwego wspinania się na drogę
doskonałości, a macie jeszcze tak wiele do uczenia się w szkole
Miłości. Czemu się niepokoicie? Jestem pośród was, a wy zdajecie się
niekiedy zapominać o tym.
(20 maja 1974 r.)
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Jezus:
Niech przyjdą do Mnie w tej kaplicy, gdzie czekam na nich,
i gdzie rezerwuję im tak wiele łask.
Małgorzata:
Jak to zrobić, mój Boże? ... żeby je przynieść?

Jezus:
Wzywaj ich tymi słowy:
Dlaczego ludzie nie rozumiecie jeszcze, że ten dom, w którym
przebywam, jest miejscem wybranym?
Stąd moje miłosierdzie rozciąga się na cały świat. Inne miejsca mają
ten sam przywilej, ale są odwiedzane i szanowane. Dlaczego tyle
pustych miejsc wokół mojego Sakramentu Miłości? Ta mała
kapliczka, którą upodobałem sobie szczególnie, powinna nie
pomieścić wszystkich tych, których Moja Miłość wzywa.
28 stycznia 1979 r
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Subskrypcja STELLA CHÈVREMONT
(dziesięć emisji rocznie)
W przypadku wersji drukowanych można się skontaktować
- albo do waszego moderatora diecezjalnego lub narodowego
- albo bezpośrednio do Międzynarodowego Centrum
pocztą do: Legion Małych Dusz - rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (Belgia)
e-mailem na adres: petitesames@proximus.be
- Belgia: 16 €
- Inne kraje europejskie: 27 €
- Reszta świata: 31 €

transfer międzynarodowy
Legion Małych Dusz
IBAN: BE74 3400 1204 4307

W przypadku wysyłek: wyślij swój adres e-mail na adres
vox.chevremont@gmail.com
Określ, w jakim języku chcesz otrzymywać STELLĘ.
Obecnie dostępne: niemiecki - angielski - hiszpański - francuski
holenderski - polski - portugalski - wietnamski.
Drodzy czytelnicy, nie zapomnijcie!
Międzynarodowe Centrum Chèvremont
żyje tylko dzięki darowiznom:
Legion Małych Dusz
IBAN: BE74 3400 1204 4307
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