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O Jezu! Obym mogła powiedzieć
wszystkim
małym
duszom
jak
niewysłowiona jest twoja łaskawość...
czuję, że gdybyś, co niemożliwe, znalazł
duszę słabszą i mniejszą od mojej,
spodobałoby ci się obsypać ją jeszcze
większymi łaskami, gdyby z całkowitą
ufnością
powierzyła
się
twojemu
nieskończonemu miłosierdziu... Ale dlaczego pragnąć przekazywania
Twoich tajemnic miłości, o Jezu, czyż to nie Ty sam mnie ich
nauczyłeś i czy nie możesz objawić ich innym?...
Tak, wiem o tym i błagam cię, żebyś to zrobił, błagam cię, żebyś
spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz..........
Błagam cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej
MIŁOŚCI !...
Zupełnie mała s.Teresa od Dzieciątka Jezus i NajświętszegoOblicza,
Zakonnica karmelitańska niegodna
Dzieje Duszy, Poznań 2005, s.274 rękopis M 5v
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Czerwiec-lipiec-sierpień 2018
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Nasz Ojciec Święty, Papież Franciszek, właśnie ofiarował nam
cenną perłę w swojej ostatniej adhortacji apostolskiej. Podpisał ją w
święto św. Józefa 19 marca 2018 r.
i zatytułował ją: "Gaudete et exultate", wezwanie do świętości w
dzisiejszym świecie.
Polecam każdej Małej Duszy, aby ją zdobyła i medytowała przez
dłuższy czas. W moim odczuciu jest ona bardzo w harmonii ze
"skarbem", który mamy w Orędziu Miłości Miłosiernej.
Nie mogę tego streścić, byłoby to niewybaczalne okaleczenie. Chcę
tylko wyłonić jeden z wielu fragmentów, który mnie dotknął.
Papież z mocą przypomina nam pragnienie Jezusa, aby rozpalić
ogień na ziemi, i jego ból, z powodu letności, która ogarnia nasz
świat. (teksty 1 i 2)
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Ponadto przypomniałem sobie paragraf, w którym papież
Franciszek osobiście rzuca wyzwanie każdemu czytelnikowi: "Czy
pozwalasz aby Jego ogień rozpalił twoje serce? (Tekst 3)
To samo dotyczy nas w notatkach Małgorzaty: Jezus chce uczynić
nas świętymi ... ale pyta nas, czy tego chcemy ? Ważne pytanie!
(Tekst 4)
Nie lękajmy się, jak mówi Papież, w innym fragmencie jego
Adhortacji, "celujmy wyżej"!
Szczęśliwej wspinaczki na szczyt z Duchem Świętym!
Ojciec Marcel +
*

*

*

Przyszedłem, aby sprowadzić ogień na ziemię
Łk.12,49-50

Przyszedłem, ogień rzucić na ziemię, i jakże pragnę, aby już
zapłonął! Chrzest mam przyjąc i jakiej doznaję udręki,aż się to
stanie!
Wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący ... więc
Ap 3: 14-17

Do anioła Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, wierny i
prawdziwy świadek, początek stworzenia Bożego: znam twoje
czyny, że nie jesteś ani zimny, ani gorący - obyś był zimny lub
gorący! A tak skoro jesteś letni - i ani gorący, ani zimny - chcę cię
wyrzucic z moich ust.
Czy pozwalasz aby Jego ogień rozpalił twoje serce ?
Papież Franciszek, Adhortacja "Gaudete i Exultate" (§ 151)
151. Pamiętajmy, że „to kontemplowanie oblicza Jezusa, który
umarł i zmartwychwstał, składa na nowo nasze człowieczeństwo,
również z tego rozbitego przez trudy życia albo naznaczonego
przez grzech. Nie powinniśmy przyzwyczajać się do potęgi oblicza
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Chrystusa” (113). Zatem odważę się zapytać: czy są chwile,
kiedy stajesz w Jego obecności w milczeniu, pozostajesz z nim
bez pośpiechu i pozwalasz, by na ciebie patrzył? Czy pozwalasz,
by Jego ogień rozpalał twoje serce? Jeśli nie pozwolisz, aby On
podtrzymywał w twym sercu ciepło miłości i czułości, to nie
będziesz miał owego ognia, a zatem jakże będziesz mógł rozpalać
serca innych twoim świadectwem i słowami? A jeśli przed
obliczem Chrystusa nadal nie potrafisz dać się wyleczyć i
przemienić, to wówczas przeniknij do wnętrza Pana, wejdź w Jego
rany, ponieważ tam ma swe mieszkanie Boże Miłosierdzie.
Uczynię was świętymi, jeśli chcecie ...
Ale czy chcecie tego?
Słowa Jezusa do Małgorzaty, 13 stycznia 1994
Pragnę, by Moja mała dusza odczuwała
swoją niemoc i Moją Wszech-moc.
Tak, pociesz Moje Miłosierdzie, przywołaj je na ziemię.
To jedyne prawo łaski, jakie mogę jeszcze zastosować wobec
niegodnego świata. Zapowiadany czas już nadszedł,
Moja Sprawiedliwość dosięga ludzi. Zapewniam cię jednak,
że Miłosierdzie ciągle działa. Towarzyszy mu pokora.
To jedna z jej najpiękniejszych nauk,
Którą każdy musi przyjąć, jeśli chce być zbawiony.
Uwierz,że zbawieni będą tylko ci, którzy mają
dziecięce serce do kochania i skruszone dusze za nieposłuszeństwo
Mojemu Prawu. Za tę cenę naznaczę ich czoło znakiem
Przebaczenia, inkrustowanym znakiem współ-odkupienczego
krzyża. Moje dzieci, nie zgadzajcie się na nędzę współczesnego
świata.Unikajcie sideł nieprzyjaciela.
Bądźcie jak dzieci, które jeszcze dużo muszą nauczyć
się od Najświętszego.
Jeśli chcecie uczynię was świętymi. Ale...czy wy tego chcecie?
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Tajemnice Światła
Seria I
Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Małgorzata: Prawdziwa głębia miłości wyda swoje jasne
światło,tylko wtedy, gdy opadnie pancerz naszych niemożliwości.
Tylko od naszej dobrej woli zależy nasze doskonalenie sie. Nasza
wola może skutecznie działać, tylko wtedy, jeśli stanie się wolą
Boga i zawierzeniem miłości. Czuję jakąś wewnętrzna dyscyplinę,
która w niczym nie ogranicza mojej wolności, ale zachęca ją aby
się ofiarowała. (08 01 78)
Komentarz: Tajemnica współpracy łaski Bożej z ludzką wolnością.
Bóg przyciąga nas do świętości, ale nie narusza naszej natury. Jak
matka wie, jak poruszać się powoli, trzymając rękę swojego
dziecka, które stawia pierwsze kroki. Ona go wspiera, ale to on
musi wysuwać swoje małe nóżki jedną po drugiej.
Tajemnica druga: Cud w Kanie Galilejskiej
Małgorzata: W stanie narzeczeństwa i małżeństwa ,jeżeli się
chce,można uświęcać, tak jak w głębi klasztoru. Narzeczeni, tak jak
małżonkowie, muszą zrozumieć, że życie, które zostało im dane,
nie opiera się na przyjemności, egocentryźmie, dogadzaniu sobie...
Jest to bowiem przekraczanie siebie w każdej chwili. (11 02 80)
Komentarz: „powszechne powołanie do świętości”, obwieścił
Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele: „To jest oczywiste
dla każdego, że wezwanie do pełni życia chrześcijańskiego i do
doskonałości w miłosierdziu jest adresowane do wszystkich,
którzy wierzą w Chrystusa, niezależnie od ich stanu lub formy
życia. Papież Franciszek często powraca w swojej adhortacji
apostolskiej do tematu wezwania do świętości w dzisiejszym
świecie. (marzec 2018 )
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Tajemnica trzecia: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie
do nawrócenia
Jezus: Moja córko, potrzebuję twojego spojrzenia,w którym odbije
się Moje. Potrzebuję waszych ust, by ogłosić każdemu Słowo
Życia, które im przynoszę. Potrzebuję twojego serca. Oddajcie Mi
swoje Serce, aby stało się Moim, aby kochać jeszcze bardziej
nieszczęśliwych grzeszników, którzy biegną do zguby. Nie
odmawiaj mi niczego, poświec się! (05 07 92)
Komentarz: Musimy przekonać samych siebie, że "Jezus żyje w
potrzebie". On potrzebuje naszego spojrzenia, naszych ust, naszych
serc, aby Jego Miłość mogła się wcielić w dzisiejszy świat. Ale nie
możemy tego robić tak, jak aktorzy teatru, którzy robią to "jakby",
wcielajac się w wyimaginowane postacie. Dajmy się ponieść
Chrystusowi, który wcale nie jest wyimaginowany. Przeciwnie,
chce być "wielkim animatorem naszych dusz".
Tajemnica czwarta: Przemienienie Pańskie
Małgorzata: Czy źle jest odczuwać, jak niegodni jesteśmy łask
Boga? Nie, jest to raczej cenna łaska, ponieważ ona pozwala nam
zupełnie wyraźnie poznać naszą nędzę w całej jej prawdziwości.
Jeśli czujemy się przez to przygnębieni, to dlatego, że jesteśmy
pyszni i wierzymy, że jesteśmy lepsi od innych. (19 09 67)
Komentarz: W czasie przemienienia trzej wybrańcy znależli się w
obecności Boga. Gdy Małgorzata doświadczyła tego, co nazywa
"odwiedzinami" Jezusa, często powtarzała, że nie czuje się godna
... lecz świadomość tej niegodności przeżywała jako łaskę. Jeśli
obciążamy się nadmiernie naszymi nieszczęściami, to nasza duma
jest zraniona, ponieważ rzeczywistość nie koresponduje z
doskonałością, którą chcielibyśmy osiągnąć własnymi siłami.
Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii
Jezus: Ja wzywam dusze z tego małego Centrum Mojej Miłości;
niech liicznie przybywają w poszukiwaniu Chleba Zycia, Słowa
Wiecznego, oraz Prawdy, którą chcę im dać. Sprawię, że
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zrozumieją

sens

Posłuszeństwa

Prawom

Boskim,

oraz

poszanowania Mojego Świętego Imienia. Trzeba je wezwać! (29 08 79)

Komentarz: Tutaj mamy wyznanie Jezusa. Wyjaśnia powód
swojego Orędzia, który zwierza Marguerite. Nie chodzi mu o to,
aby zaspokajać naszą ciekawość nowymi objawieniami. Często
powtarza nam, że są tu tylko "strony Ewangelii". Ale pragnie
przypomnieć o pilnej potrzebie karmienia się chlebem Prawdy. Bo
świat wokół nas jest tuczony kłamstwem. Aby wyleczyć się z
"narkotyków" otoczenia, nie wystarczy ich odrzucić, muszą zostać
zastąpione przez Prawdę. Tylko Prawda przyjęta i obecna w
naszym sercu jest w stanie zneutralizować otaczające nas
kłamstwo.
*

*

*

Myśli na każdy dzień - czerwiec - rok B
B – 1czerwca
M
Zwalczanie siebie samego jest możliwe tylko wtedy, gdy dusza
skieruje do Boga spojrzenie wiary. (6czerwca 80)
B – 2 czerwca
M
Człowiek dobry jest nieskory do wpadania w gniew, a prędki do
niesienia pomocy.( 6 czerwca 80)
B – 3 czerwca
M
Żeby zasłużyć na to, by być wysłuchanym, z dnia na dzień, to
trzeba, żebym prosiła o moje własne nawrócenie
i o łaskę kochania,bardzo. (17 czerwca 80)
B- 4 czerwca
J
Twoja słabość jest twoją siłą... oparta na Mojej mocy...
(22 czerwca 80)
B – 5 czerwca
J
Świat naraża się na bardzo wielkie niebezpieczeństwo: trzeba modlić
się, modlić się, modlić się nieustannie.(26 czerwca 80)
B – 6 czerwca
J
Życie toczy się swoim torem poprzez czas, a każde życie
oparte jest na woli. ( 27 czerwca 80)
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B – 7 czerwca
J
Nigdy nie przyzwyczajaj się do mojej obecności
do Najświętszego Sakramentu Ołtarza.(7 lipca 80 )
B – 8 czerwca
J
Zbawiamy dusze za pomocą broni, którą daje Duch Święty
(13 czerwca 80)
B – 9 czerwca
M
Niestety, jesteśmy zbyt daleko od Jezusa, a zbyt blisko osób, którym
wcale nie pomagamy, a dzielimy z nimi wszelkie światowe uciechy.(
10 kwietnia 79)
B – 10 czerwca
M
Jezus potrzebuje dusz : dajmy mu dusze. (10 kwietnia79)
B- 11 czerwca
Jeżeli nie mamy poczucia obowiązku wobec bliżnich, nie
mamy równierz miłości do Boga.(10 kwietnia 79)
B – 12 czerwca
J
Na wszystko przyjdzie czas. Sprawiedliwość już puka do drzwi. Ja
czekam cierpliwie na Mój dzień! Dopóki jest jeszcze pora, żyj w
Wierze, Nadziei i Miłosierdziu. (16 kwietnia 79)
B – 13 czerwca
M
Ty Sam, mój Boże, możesz spełnić pragnienia duszy spragnionej
Absolutu (17 kwietnia79)
B – 14 czerwca
J
Wiara jest czysty darem z Nieba dla tego, który jej szczerze pragnie
(23 kwietnia79)
B- 15 czerwca
J
Im Bardziej doświadczasz Miłości tym bardziej będziesz pragnąć aby
była w tobie coraz sutelniejsza.
B – 16 czerwca
J
Jestem Jezusem, Miłością Uświęconą, Jestem pokarmem życia i
przyczyną zbawienia.(26 kwietnia 79)
B – 17 czerwca
J
Twoja dusza, Moje dziecko, musi zapanować nad twoim ciałem. (26
kwietnia79)
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B – 18 czerwca
M
Prawdziwa pokusa: to uważać się za osobę bez grzechu i górującą
ponad wszystkimi. (27 kwietnia 79)
B – 19 czerwca
M
Myślę o pracy wewnętrznij, nawracniasię ileż trzeba wysiłków,aby
uzyskać doskonałość ! (8 maja 70)
B – 20 czerwca
M
Jestem jeszcze dzieckiem na Boskich ścieżkach. Czy na tym polega
dar małości? (1 maja 70)
B – 21 czerwca
M
Myślę opracy wewnętrznej,nawracania się, ileż trzeba wysiłków,aby
uzyskać doskonałość !(8 maja 79)
B - 22czerwca
M
Bardzo mi odpowiadają słowa ŚwiętegoPawła :
Nie czynię dobra. Które chciałbym robić,czynię zło, którego nie
chcę.(8 maja 79)
B - 23 czerwca
M
Złączyć Maryję i Jezusa z naszym życiem codziennym, uważać za
Jedność niezwyciężoną. (11 maja 79)
B – 24 czerwca
J
Zanim spodobasz się innym, staraj się Mnie spodobać.
(12 maja 79)
B – 25 czerwca
M
Ja smakujęWszechpotęgę Macierzyństwą naszej Matki.
Najpiękniejsze uczucia to te, które zatrzymujemy w naszym sercu.(13
maja 79)
B – 26 czerwca
M
Czym jest więc ta Miłość, tak duża, jeżeli wystarczy jej tak mało? (15
maja 79)
B – 27 czerwca
M
Stan wewnętrznej równowagi duszy daje siłę koncentracji na
słowach,ktore wypowiadamy . (15 maja 79)
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B -28 czerwca
M
Przeczytałam pwnego dnia, że gaduła,to człowiek słaby, który trwoni
swoje wewnętrzne bogactwo.(15 maja 79)
B – 29 czerwca
J
Nie trzeba zajmować się głypstwami, bzdurami,bo to nie sprzyja
doskonaleniu duszy.Staraj Mi się przypodobać ! (24 maja 79)
B – 30 czerwca
J
Nie ograniczaj czasu modlitwy. Ten czas Mnie poświęcony ożywia
twoje serce każdego dnia. (22 maja 79)
*

*

*

Myśli na każdy dzień - lipiec - rok B
B – 1 lipiec
J
Ty musisz zrozumieć, żenajmniejszy najwięcej jest kochany.Ty jesteś
słabością,Jajestem siłą ! (25 maja 79)
B – 2 lipiec
J
Nie trwóżcie się tym, co was spotyka… Przyjdźcie szukać
schronienia w Sercu Mojej Matki, tu będziecie bezpieczni.
(4 czerwca 79)
B – 3 lipiec
M
Modlić się jest dobrze, bardzo dobrze, ale kochać, jest najlepiej. (14
czerwca79)
B – 4 lipiec
M
Spoglądam na moją Matkę z Nieba i dziękuje Bogu, że nam
Ją dał. (19 czerwca 79).
B – 5 lipiec
J
Potrzebuję twojego biednego serca, aby ugasić Moje pragnienie
miłośc.(22 czerwca 79)
B – 6 lipiec
J
Ukryłem bardzo dużo rzeczy przed uczonymi, a wszystko chcę
wyjawić tym najmniejszym! (22 czerwca 79
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B - 7 lipiec
J Wezwij na pomoc Nadziej, bo zbyt często o niej zapominasz.
(29 czerwca 79)
B – 8 lipiec
J
Wezwij na pomoc Nadziej, bo zbyt często o niej zapominasz.
Nie spoglądaj w pustkę pod stopami, patrz na Mnie, idę przed
tobą, ty idź za Mną (29 czerwca 79)
B - 9 lipiec
J
Czego się boisz ? Czy wątpisz w Moią Mołość Miłsierną ?
(6 czerwca79)
B – 10 lipiec
J
Ludzie stracili poczucie dobra, bo nie znają Swojego Boga ani praw,
jakie ma Bóg wobec ludzi. (21 sierpnia 79)
B – 11 lipiec
J
Szatan chce, abyś straciła swój spokój, więc przestrzegam cię przed
zgubnymi i podstępnymi atakami. (30 sierpnia 78)
B – 12 lipiec
J
Musisz wytrwać w cierpieniu, a radość przyjmować z wdzięcznością.
(1 sierpnia 78)
B – 13 lipiec
J
Ja chcę, aby twoje marzenia i rzeczywistość były jednymi w
Moim Sercu.(13 sierpnia 78)
B – 14 lipiec
J
Często proś mnie o dobry humor, o zapał
i dlaczego nie,o szczerą i uśmiechniętą radośc. (24 sierpnia78)
B – 15 lipiec
J
Znasz cierpienia współodkupienia;
poznasz radości Zmartwychwstania. (25sierpnia 78)
B – 16 lipiec
Maria, Cisza równin i pagórków ! Łagodność tajemniczego
M
głosu w głebi serc. (7 sierpnia 78)
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B – 17 lipiec
J
Moje dzieci, nie należycie do świata. Jeżeli by tak było, nie
należelibyście do Mnie.(7 marca 78)
B – 18 lipiec
J
Świętość duszy? To oddanie się Temu, Który ją prowadzi.
(7 marca78)
B – 19 lipiec
J
Boskie oddziaływanie, na któregoś z was jest jak uderzenie pioruna
dla ducha piekielnego przyczyną.(7 marca 78)
B – 20 lipiec
M Jezus posługuje się środkami zwykłymi i skromnymi,
aby nauczać spraw najbardziej wzniosłych, wysublimowanych.
(15 marca 78)
B – 21 lipiec
J
Przybyłem tam, gdzie na mnie nie czekano! Odziałem się w pokorę,
prostotę i miłość, aby zawstydzić bezpłodne bogactwa świata. (5
sierpnia 78)
B – 22 lipiec
J
Nie wiedzieć, jak kochać: to największe nieszczęście
jakie dusza może pojąć. (13 sierpnia78)
B – 23 lipiec
J
Wiem i chcę, abyś oddała Mi wszystko!
Kochaj Mnie w radości i cierpieniu. (23 sierpnia 78)
B – 24 lipiec
J
Patrz na Mniegdy patrzę na ciebiepatrzę i uśmiechaj się do
szczerze.(24 sierpnia
B – 25 lipiec
J
Pracuj w pokoju i wzmacniaj swoją nadzieję każdego dnia.
(25 sierpnia 78)
B – 26 lipiec
M
Bramy
Nieba
są
wąskie
i
wpuszczają
tylko
co małe. (27 sierpnia 78)

Mnie

to,

B – 27 lipiec
M
Jak nasza mała uwaga musi trudzić naszego drogiego Anioła
Stróża. (28 sierpnia)
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B – 28 lipiec
J
Trzeba mieć bardzo dużo odwagi, aby pozostać małym i być
przykładem dla wszystkich (1 pażdziernika 78)
B – 29 lipiec
J
W waszym działaniu spokój jest wart złota.Mój pokój jest na wieki w
waszych sercach. (29 marca 78)
B – 30 lipiec
J
Jeżeli wyróżniam niektóre dusze, to nie pomniejsza to ani o atom
Mojej Miłości dla wszystkich i dla każdego z osobna.
(2 czerwca 67)
B – 31 lipiec
J
Jeśli człowiek się nie pilnuje, materia powoduje ociężałość
ducha. (4 czerwca 67)
*

*

*

Myśli na każdy dzień – sierpień - rok B
B – 1 sierpnia
J
Kto zna sens i cel wartości moralnych. Ten tym bardziej ceni Der
Boży (12 czerwca 67)
B – 2 sierpnia
M Każde zdarzenie nawet najbłahsze, jest modlitwą radości,
zmartwieniem lub wdzięcznością, jeżeli jest złożone w ofierze miłości.
. (17 marca 80)
B – 3 sierpnia
J
Tak długo, jak twoja dusza związana jest z ciałem, ono musi
jej służyć. (22 marca 80)
B – 4 sierpnia
J
Modlić się, to również żyć tym dniem, który daję... w ofierze Miłości;
(5 kwietnia 80)
B – 5 sierpnia
J Błogosławiona jesteś, porywcze dziecko, za miłowanie Mnie z
poprzez wszystkie twe wady! (18 listopada 80)
B – 6 sierpnia
J
Czy wiesz, Moja córko, że Miłość wzrasta szybko na
żyznej glebie serca człowieka? (21 listopada 80)
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uporem i

B – 7 sierpnia
J
Któż ośmieli się utrzymywać, że kocha Boga, jeśli nie
potrafi lub nie chce, przekraczać siebie? (23 grudnia 80)
B – 8 sierpnia
M
Miłość jest samą delikatnością; gburowatość i gniew są jej
zaprzeczeniem. (31 grudnia 80)
B – 9 sierpnia
J
Towarzyszę ci wszędzie. Nie jest to jednak wcale konieczne, byś o tym
myślała. (2 styczenia 81)
B – 10 sierpnia
J
Natura ludzka oddaje Mi chwałę, gdy uznaje się taką,
jaką jest: niedoskonałą! (26 stycznia 81)
B – 11 sierpnia
M
Wolność, którą mnie obdarzyłeś, o, chciałabym, żeby
była raczej Niewolą Miłości i Służby. (29 stycznia 81)
B – 12 sierpnia
J
Mrokom wiary przeciwstawiaj i ukazuj jasność Miłości, która się daje. (8
luty 81)
B – 13 sierpnia
M
Jeśli miłość duszy oparta jest na wrażliwości, to będzie zawsze
krucha i narażona na wielkie niebezpieczeństwo zatracenia się w
zmiennych kolejach życia pełnego zasadzek (13 luty 81)
B – 14 sierpnia
J
Cóż to jest ta prostota, jeśli nie zapomnienie o sobie samym, by
nieść pociechę Temu, który cierpi? (17 luty 81)
B – 15 sierpnia
J Ukorz się głęboko przed Przenajświętszym Sercem twojego Jezusa i
Jego Matki. (25 luty 81)
B – 16 sierpnia
J „Jakże heroiczny może być uśmiech, gdy zakwita poprzez łzy”.
(26 lut 81)
B – 17 sierpnia
J
Czy wiesz, Moja przyjaciółko, że czasami wystarczy malutkie ziarnko
piasku, by zatrzymać tryby maszyny piekielnej. (28 luty 81)
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B – 18 sierpnia
M
Moja modlitwa jest wyrazem mojej miłości do Ciebie;
to moje zjednoczenie z Twoim Świętym Sercem. (6 marca 81)
B – 19 sierpnia
J
Trzeba chcieć zwyciężać siebie; ze Mną wszystko jest możliwe.
(7 mars 81)
B – 20 sierpnia
J
Kochasz Mnie, prawda? Pokochaj, więc i to, co Ja pokochałem i na
czym byłem rozciągnięty dla ciebie: Krzyż! (7 marca 81)
B – 21 sierpnia
J
Serce kłopocze się często bez ważnej przyczyny;
trzeba wówczas, by wkroczył Duch.
(11 marca 81)
B – 22 sierpnia
J
Lubię wiedzieć że kochasz Moją Matkę :
Lubię, jak szerzysz Miłość do Niej. (27 czerwca 81)
B – 23 sierpnia
J
Serce kłopocze się często bez ważnej przyczyny; trzeba
wówczas, by wkroczył Duch. ( 11 marca 81 )
B – 24 sierpnia
J Kocham wysiłek który sobie narzucasz aby sie ograniczać. Zaangarzuj sie
w tę trudną rezygnację z siebie (2 czerwca 81)
B – 25 sierpnia
M
Człowiek w swej pysze nie lubi tego, co pokorne, bo jest tego
przeciwieństwem. (31 lipca 81)
B – 26 sierpnia
J Bóg taki już jest, wszystko rozumie, wszystko usprawiedliwia, wszystko
przebacza sercu skruszonemu, które błaga Go. (sierpnia 81).
B – 27 sierpnia
M Wiara wypróbowuje, buduje, stawia fundamenty w
ciemnościach, w których jest pewnością .( 18 sierpnia 81 )
B – 28 sierpnia
J
Co mam zrobić z wrażliwością, która może zaprowadzić cię na
manowce? Tym, czego chcę i coposiadam,jest twoja wola.
(14 sierpnia 81)
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B – 29 sierpnia
J
Nie żałuj czasu, który Mi dajesz; żałować trzeba tylko
tego, czego Mi się odmawia..
(20 sierpnia 81)
B – 30 sierpnia
M Wierzę w Kościół Chrystusowy!
Wierzę, że Moce Piekielne nie przemogą Go!(21 sierpnia 81)
B – 31 sierpnia
J
Jestem w głębi dusz. Znam je lepiej niż one same.
Ileż rozpaczy do pocieszenia, ileż dusz do ratowania.
( 4 wrzesnia 81)
*

*

*

Kilka rad Małgorzaty
Fragment z kwartalnika "Legion Małych Dusz"
Edycja – Chèvremont, październik 1981 (Nr 39 strony 16-18)

1 - Czy Bóg jest centrum naszego życia?
2 - Wielką winą ludzi naszych czasów, jest to że nie wystarczająco
podziwiamy, tajemnicę Boga, i nie wiemy jak wystarczająco Go
kochać.
3 - Możemy czuć się słabi, biedni, niedocenieni, samotni, lecz
przez umiłowanie woli będziemy mogli zawsze ofiarować i kochać.
4 - Pamiętaj, że Miłość woli jest najlepsza; miłość uczuciowa ma
tylko jeden czas. (który szybko przemija – przyp. red.)
5 - Nasz rozum ludzki nigdy nie powinien zająć miejsca miłości w
naszym sercu.
6 - Nie krytykuj ani nie zniechęcaj; wręcz przeciwnie, pocieszaj
i kochaj.
7 - Bóg wybrał nas, nie my Go wybraliśmy.
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8 - Każde słowo nienawiści, nawet wobec wrogów Boga, nie
pochodzi od Boga: On jest Miłością i Miłosierdziem!
9 - Jezus rozpoczął w nas wielkie dzieło; czy będziemy w stanie
wiedzieć, jak mu nie przeszkodzić? Jak? - nigdy nie
"personalizować" go.
10 - Bóg potrzebuje ludzi; ale ludzie potrzebują Boga znacznie
bardziej!
11 - Niektórzy głoszą Jezusa w duchu zazdrości
przywłaszczenia; inni robią to bez lęku przez szczerą miłość.

lub

12 - Nie czuj sie kimś tylko dla tego, że zostało ci powierzone
jakies zadanie.
13 - Pierwszym zadaniem małej duszy jest obrona Ewangelii
poprzez Orędzie Miłosiernej Miłości.
14 - Starajmy się unikać krzywdzenia bliżniego.
15 - „Cisi i pokornego serca”, bądźmy pocieszycielami Jezusa
Chrystusa, ale nigdy nie bądźmy Jego rozczarowaniem.
16 - Brak rywalizacji między dziećmi tego samego Ojca; bądźmi
wsłuchani w Jego nalegający Głos, który przemawia do naszego
serca.
17 - Bądź pokorny na obraz Tego, który nas umiłował tak bardzo;
pokora jest podstawą, litą skałą, gdzie każde dobre dzieło ma
niewzruszony fundament.
18 - Przyjmijmy wyższość drugiego nad nami. Bóg tak bardzo
kocha to, co jest małe: zaprzeć się samego siebie aby znaleźć
drugiego.
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19 - Niech poszukiwanie
POSZUKIWANIEM BOGA.

naszych

korzyści

będzie

20 - Wziąć sobie do serca bliźniego; nie być dla niego goryczą ani
przykrością.
21 - Będąc zjednoczeni ... to nie nasza zasługa: Mistrz będzie sługą
wszystkich.
22 - Jezus sam się uniżył przez posłuszeństwo aż do śmierci.
23 - POSŁUSZEŃSTWO!
24 - Pokora: wzajemna służba!
25 - To co czynicie najmniejszemu, mnie to czynicie .
26 - Cel małej duszy? - Kochać i sprawiać aby KOCHANO. Niech
żadna zazdrość w duszy nie będzie okazją do upadku bliźniego.
27 - Robić dobro dobrowolnie - zobacz List do Koryntian - „Trzeba
wytrwać w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie
wasze sprawy niech się dokonają w miłości!" realizacja tych słów
odbywa się z wielką precyzją przez Orędzie Miłosiernej Miłości do
małych dusz.
28 - Porzućcie złość, gniew, złośliwości, oszczerstwa, nieczyste
tematy. Unikajcie kłamstwa; pamiętajcie, że diabeł jest Ojcem
kłamstwa. Przekraczajcie swoje ego. Miejcie w sobie uczucia
miłosierdzia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości.
Pamiętajcie, że Jezus jest w nas i że żadne nasze najgłębsze uczucia
nie są przed Nim ukryte.
29 - Dążenie do doskonałości, to nie dołowanie innych naszą tzw.
odpowiedzialnością. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed
Bogiem. Znosić się nawzajem dla miłości; przebaczyć sobie
nawzajem, nawet jeśli uważasz ze masz rację, nawet jeśli masz
powód narzekać na drugiego. Jezus przebaczył swoim wrogom,
przebaczmy również tym, którzy chcą nam zaszkodzić.
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30 - Mała Dusza nie może mieć wrogów; nawet jeśli nie jest
zrozumiana, będzie starała się zrozumieć innych, nia osądza
nikogo; zrozumie, że tylko Bóg może osądzić. To nie będzie
trudne, jeśli stanie się „miłością” przez Miłość!
31 - W różnych przeciwnościach życia zachowa spokój. Cierpienie
ofiarowane z miłością stanie się dzięki łasce Boga, źródłem radości.
32 - Niech wszystko w Małej Duszy będzie miłosiedziem. W
związku z tym, niech encyklika Jana Pawła II „Bogaty w
Miłosierdzie” będzie dla niej inspiracją.
33 - Niech całe jej życie z jego radościami i krzyżami będzie
wiecznym dziękczynieniem.
34 - To nie jest łatwe, ale wykonalne dla kogoś, kto kocha całym
sercem, całą swoją wolą kochania.
35 - Jeśli Mała Dusza musi ocalić inną, niech to robi dla jego dobra
z mądrością i miłością, oświetlona światłem czerpanym ze Źródla
wszelkiego dobra.
36 - Robić wszystko, i mówić wszystko w Jezusie i w Jego
Najświętszym Imieniu; i bez względu na to jakie jest nasze miejsce,
uznajmy, że jestesmy dziećmi Jednego Ojca.
Jezus wydaje się nam mówić:
Dawajcie Miłość bez liczenia – tą Miłość, która was kocha.
Zatroszczę się o waszą potrzebę Miłości
i o to abym był kochany. Pragnę abyście wszyscy
stali się DELIKATNOŚCIĄ BOGA.
Małgorzata
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Miesięcznik poświęcony prezentacji Legionu Małych Dusz.
Pożądane jest, aby każda Mała Dusza poświęciła się szeroko
nagłośnieniu specjalnego numeru opublikowanego w marcu 2018
r., aby wyjaśnić czym jest Legion. Można go uzyskać w formie
drukowanej z Międzynarodowego Centrum po cenie 3 EUR za 1
egz. Bezpłatny numer zostanie dodany do każdej dziesiatki
egzemplarzy. Lokalni, diecezjalni lub krajowi odpowiedzialni są
zaproszeni do organizowania zakupów grupowych w celu
ograniczenia kosztów wysyłki.
Podaj język, który chcesz spośród dziewięciu dostępnych:
niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, holenderski,
polski, portugalski, wietnamski.
Ale nigdy nie zapomnimy o uprzywilejowanym
miejscu samego "Oredzia":
Orędzie Miłosiernej Miłości do małych dusz.
Tom 1 (1965-1975)
Tom 3 (1980-1987)

Tom 2 (1977-1979)
Tom 4 (1988-1995)

Zaproszenie od Małych Dusz z Polski
dla małych dusz z zagranicy
Jak co roku Małe Dusze z Polski organizują latem pielgrzymkę do
Banneux i Chèvremont. W tym roku 2018 będzie to od 11 do 17
lipca. Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na rekolekcje,
które odbędzą się w czwartek, w Chèvremont 12 lipca i w
niedzielę, 15 lipca 2018 roku oraz w Banneux (Poverello - Domu
Pielgrzyma), 11,13,14,16 lipca 2018 r.
Dla tych, którzy chcą się zatrzymać, istnieje możliwość rezerwacji
hotelu w Banneux, ale trzeba dokonać zarezerwacji z
wyprzedzeniem, ponieważ liczba miejsc może być ograniczona
(Hotel St.John). Można kontaktować się z Panią Anicetą Bienussa
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(w j.francuskim i polskim): tel + 32498/11 71 65 (mail:
aniceta.bienussa@gmail.com).
Program w Chèvremont
Czwartek 12.07.18: godz. 9.00-11.00: Adoracja - Eucharystia - Konferencja (O. Marcel)
Niedziela 15.07.18: godz.10:20 - 15:00: Adoracja - Msza -Konferencja (ks.G.Nowak),
Różaniec do Bożego Miłosierdzia Program w Banneux (Poverello, Chapel nr 5)
Środa, 11.07.18: godz.10:00 - Msza św.,
godz. 15:00 - Koronka doMiłosierdzia Bożego
Piątek 13 .07.18: godz.14.30 - Adoracja Krzyża w Tancrémont. u
godz.16.00 - Msza św. ; godz. 19.30 - Droga Krzyżowa
Sobota 14.07.18: godz. 7.00 - Msza św.
Poniedz 16.07.: godz. 11:00 - Msza św.
godz. 15:00 - Koronka Miłosierdzia Bożego

AKTYWNOŚĆ LEGIONU MAŁYCH DUSZ
W POLSCE
Poniżej (na str. 27) przekazujemy porządek dnia w Karmelu.
Jezus w Orędziu mówi, że Legion Małych Dusz to Karmel,
żyjący w świecie. Charyzmatem Karmelu, jest porządek dnia,
czyli jak spędzamy nasze 24 godziny, które mamy od Pana.
Prośmy Ducha Świętego, aby pokazał nam, co możemy z tego
porządku dnia zastosować w naszym życiu. Zwróćmy uwagę na
potrzebę ciszy, ale także rekreacji i odpoczynku.
(polecam wywiad z ks. kard. Robertem Sarah, prefektem
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny:
https://www.youtube.com/watch?v=GMyA6OMCOks)
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Rekreacja to relacja z drugim człowiekiem, w Duchu Jezusa.
„Miłujcie się tak jak Ja was umiłowałem”. Dlatego zachęcam do
tworzenia małych, kilkuosobowych grup - wspólnot (powstawanie i
sposób pracy takiej grupy możesz znaleźć na: www.newpastoral.net
– to nie są małe dusze, ale chodzi mi o pokazanie jak takie grupy
mogą funkcjonować). Oczywiście nic się nie zmienia – dalej są
comiesięczne spotkania naszych wspólnot w parafiach, natomiast
małe grupy spotykają się raz w tygodniu w domu osoby, która
zaprasza, kogo chce do takiej wspólnoty.
Rekreacja to także odpoczynek na łonie pięknej przyrody. W
Orędziu możemy przeczytać: „Dziś znajdziesz Mnie w poszumie
wiatru, śpiewie ptaków, w szemraniu strumienia….”
W porządku dnia Karmelu jest Liturgia Godzin. Dla nas oznacza to,
że bierzemy Pismo Św. odnajdujemy w Starym Testamencie księgę
psalmów, modlimy się psalmami – 3 psalmy a następnie kilka
wersetów z Nowego Testamentu. Na nasze potrzeby to będzie
Liturgia Godzin.
Pamiętajmy o nieocenionych chwilach, które możemy ofiarować
Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. On zawsze tu
nas czeka.
W Ewangelii Jezus mówi: „ Nie ten, który mówi Panie, Panie, ale
ten, kto pełni wolę mojego Ojca wejdzie do królestwa Bożego.”
Ważny jest sposób naszego życia, abyśmy mogli przynieść owoce
dla Królestwa Bożego, innych do niego prowadzić i pozwolić, aby
płomień Jego Miłości w nas zapłonął.
Oczywiście ten program dnia inaczej będzie realizować osoba, która
pracuje i ma rodzinę i dzieci, a inaczej osoba, która nie pracuje i ma
wiele wolnego czasu.
O porządku dnia małej duszy Jezus mówi w Orędziu:
5 GRUDNIA 1967 (G. 3)
Głębię Boskiej Miłości mierzy się gotowością duszy na jej przyjęcie.
Jak człowiek światowy zrozumieć może, że gorycz może być najsłodszą
i cenną podnietą do większej bożej miłości i zażyłości?
A oto porządek dnia małej duszy. Ofiarowanie dnia:
za papieża, według jego intencji,
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za cały Kościół,
za wszystkich kapłanów,
za pokój dla świata,
za nawrócenie grzeszników,
za cierpiących i jako
zadośćuczynienie za zniewagi, które wyrządzane są Mojemu Boskiemu
Sercu i Bolesnemu Niepokalanemu Sercu Maryi.
Wzywam każdą duszę, aby ze wszystkich sił i z całą wielkodusznością
zwalczała egoizm, który tkwi we wszystkich i w każdym z osobna.
Nawołuję do wielkiej miłości bliźniego.
Do rozpowszechniania różańca.
To przysporzy Kościołowi i Kapłanom wiele łask.
Modlitwa jest pozostawiona każdej poszczególnej duszy zupełnie
według jej możliwości. Nie zaniedbujcie jej bez poważnego powodu,
ponieważ ona jest środkiem uświęcenia, który łączy was z Bogiem i
pozwala Go poznawać, dzięki sile, którą ona napełnia wasze dusze.
W tym celu niech małe dusze jednoczą siłę w miłości i gorliwości.
Często myślcie w żywej tęsknocie o waszym Bogu, aby utrzymać stałą
łączność między Nim a wami.
Poddajcie się zupełnie Mojej Woli. Zaufajcie Mi.
Każda mała dusza, która chce na siebie wziąć swoje jarzmo, ma
postępować według tych reguł i zachowywać je.
Wierzcie Mi, dla wielkodusznych będzie ono łagodne i słodkie.
Jeżeli to uczynicie, powstrzymacie postęp zła.
Wielu wejdzie w siebie i powróci do Źródła wszelkiego dobra.
Powiedziałem i powtarzam:
Moje małe dusze mogą uratować świat.
Twórzcie wszędzie małe wysepki świętości.
Kilka dusz świętych w parafii, może tę parafię uratować. Więcej
parafii, w których są święte dusze, uratować może kraj.
Trzeba miłością żyć i nią promieniować.
Ale bez ofiar nic nie jest możliwe.
22 MAJA 1967 (D. 133)
M

Czegoż życzysz sobie od Twoich małych dusz?
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J
Aby trwały w stanie zupełnej zależności ode Mnie. Aby słuchały
Mego słowa, aby gorliwie czciły Moją Najświętszą Matkę i aby
składały Jej hołd we wszystkich sprawach.
Ona jest Źródłem małych dusz.
O Niej jaśnieje Boska Miłość.
Ona jest pośredniczką, przez którą płyną łaski Moje.
Wszyscy uznać Ją mają za Matkę i słuchać Jej rad.
Za Jej pośrednictwem przyjmował będę modlitwy i wysłuchiwał je dla
ich większego dobra.
Oprócz tego zobowiążą się każdego dnia pobożnie odmawiać różaniec
o pokój dla świata i dla każdej poszczególnej duszy oraz jako
wynagrodzenie za grzechy i zniewagi, które Mi się codziennie
wyrządza.
Mają być wierne w wypełnianiu miłości kochając swych bliźnich z
miłości do Mnie i wyświadczając im dobrodziejstwa, które sami
chętnie przyjęliby.
Każda mała dusza współczuć musi niedoli ludzkiej.
Przeto dzieci moje, nie skąpcie waszej pomocy, oddawajcie, jeśli
trzeba, nawet wasze serca. Zapominajcie się w drugich, w których
jestem tak samo jak w was. Twórzcie jedną wielką rodzinę,
zjednoczoną żarliwą modlitwą, a spłoniecie w żywym płomieniu Mojej
Miłości. Czy żyjecie na świecie czy w klasztorze, noście
wspaniałomyślnie wasz codzienny krzyż z całym oddaniem waszego
serca.
Zjednoczonymi siłami zmienić możecie oblicze ziemi.
Nie zapominajmy o regule życia małych dusz:
21 CZERWCA 1973 (I. 39)
Następujący tekst podał Pan o godzinie piątej rano. Prosiłam jego
Ekscelencję księdza biskupa o imprimatur dla tego posłannictwa.
Reguła życia małych dusz:
J

Idź do cierpiącego i pociesz go.
Idź do wątpiącego i uwolnij go od jego wątpliwości.
Idź do płaczącego i osusz mu łzy.
Idź do czekającego i ucz go cierpliwości.
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Idź do zagubionego i wskaż mu drogę.
Idź do rozpaczającego i zanieś mu nadzieję.
Idź do człowieka, którego wiara osłabła, wzmocnij go.
Idź do tego, który pozostaje w nocy ciemności
i zanieś mu światło nadziei.
Idź do skłóconego z sobą i zanieś mu pokój.
Idź do niezdecydowanego i zanieś mu decyzję.
Idź do twych braci i zanieś im woń Jezusa Chrystusa,
Jego łagodność i Jego pokorę.
9 CZERWCA 1972 (H. 226)
Święto Serca Jezusa:
M Panie, czy nie masz mi nic do powiedzenia w tym uroczystym
dniu Twego Najświętszego Serca?
J
To, co istotne, zostało powiedziane. Teraz zależy od ;ludzi, by
odpowiedzieli na Moje wołanie.
Jednak zaprawdę mówię ci, duch prawdy i miłości jest jeszcze daleki
od niektórych spośród was. Niech nie dopuszczą, aby łaska ich
ominęła, nie zatrzymując jej.
W czasie Komunii św.:
M Panie mój, wystarcza mi przyjąć Ciebie.
J
Moje dziecko, wystarcza Mi, że przyjmujesz Mnie szczerym
sercem.
Do małych dusz:
J
Gdy Moje Serce na próżno puka do drzwi waszego serca, by
wyżebrać trochę miłości, co pozostaje waszym zdaniem jeszcze do
zrobienia?
Bądźcie jedno dla Mej Chwały, ale bądźcie mocni w waszej miłości.
Wszystko ma służyć dobru dusz. Wasze posłannictwo dopiero się
zaczyna i ono wymaga tak wiele ofiarności, by je dobrze zakończyć.
Czuwajcie gorliwie i z uwagą nad świętym dobrem, które wam,
Moje dzieci, powierzam.
Nie sądźcie. Podnoście na duchu i umacniajcie.
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Zachęcam do posługi ubogim duchowo i materialnie przez głoszenie
kerygmatu (dobra nowina – podstawy naszej wiary). Ubodzy duchowo
to niewierzący, to także ci którzy nie poznali jeszcze Miłości Jezusa.

Zapraszamy do powtórzenia tych słów, przez osoby, którym
posługujemy, którym chcemy przekazać wiarę, aby doświadczyli
Miłości Boga. Jezus wtedy czyni cuda, jesteśmy tego świadkami.
Dobrego odpoczynku.
Ks. Grzegorz
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Jeśli Dobry i Miłosierny Bóg pozwoli to w 2018 r. planujemy
następujące rekolekcje i dni skupienia:
8 - DNIOWE REKOLEKCJE W BELGII:
Termin: 10.07. g. 500; powrót 17.07.2018 r. ok. 2200
Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Banneux,
Centrum Legionu Małych Dusz - Chevremont w Belgii;
Zapisy: Ewa Łonicka tel. 502-135-757 do 1 lipca
(podajemy nr pesel; wpisowe 300 zł)
Koszt tak jak w poprzednich latach od 680 do 900 zł, w zależności
od pokoju, który wybieramy.
REKOLEKCJE W CHECHLE

od 14 do 17 czerwca.
bezpośrednio przed dniem skupienia

Dojazd do Chechła jest następujący:
Wsiadamy do pociągu na stacji Łódź Kaliska, pierwsza stacja za
Pabianicami to Chechło, wysiadamy - po przejściu przez ulicę idziemy
prosto ok. 8 minut. Na rogu jest figura Matki Bożej, idziemy jeszcze
ok. 200 m i już jesteśmy na miejscu, ul. Lipowa 46 b. Gdyby były
problemy pytać o ks. Kazimierza Bartkiewicza. Zabieramy pościel i
prowiant. Kuchnia jest na miejscu, sami gotujemy.
17 go - w niedzielę jemy śniadanie i wyjeżdżamy do Karmelu.
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SKUPIENIA MAŁYCH DUSZ:
17 czerwca - niedziela
Łódź, ul. św. Teresy 6 (Karmel), godz. 11:00 - 17:00
1130 – Eucharystia; 1300 – obiad
1400 – świadectwa, adoracja Najśw. Sakramentu
1630 - zakończenie
Na ten dzień skupienia został zaproszony ks. Abp. Grzegorz Ryś
Metropolita Łódzki. Przyjął zaproszenie i potwierdził swoją obecność. To
dla nas wielka radość, mam nadzieję, że nikogo z nas nie zabraknie, zaproś
znajomych, swoich bliskich. Dzień skupienia mamy zawsze w ostatnią
niedzielę czerwca, ale ponieważ ks. Arcybiskup miał ostatnią niedzielę
zajętą, dlatego dzień skupienia został przeniesiony na niedzielę – tydzień
wcześniej. Aby uczestniczyć w tym dniu, jak i w rekolekcjach, nie trzeba
należeć do Legionu, mogą przyjść wszyscy.
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COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1

2

3

4

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, ul K. Baczyńskiego 156,
pierwsza sobota miesiąca, godzina 1400, prowadzi Asystent Kościelny Legionu
Małych Dusz Archidiecezji Łódzkiej ks. Grzegorz Nowak, odpowiedzialna
Jadwiga Kucharska.
Parafia Świętego Marka Ewangelisty, Łódź ul. Piekarska 1/3
każda sobota (oprócz świąt i wakacji), po wieczornej Mszy Św.
o godz. 1800, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
Parafia Zesłania Ducha Świętego, Łódź ul. Piotrkowska 2,
pierwsza sobota miesiąca po Mszy Św. o godz. 800, odpowiedzialna
Janina Michalak, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
Parafia Chrystusa Odkupiciela, Łódź ul. Żubardzka 28, pierwsza
sobota miesiąca, godz. 1600, opiekun ks. Józef Egierski.

Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Łódź ul. Ogrodowa 22, trzecie piątki miesiąca po Mszy Św.
o godz.1800; odpowiedzialna Ewa Łonicka.
6 Parafia M. B. Jasnogórskiej, Łódź ul. Gogola 12, trzeci czwartek
miesiąc po Mszy Świętej o godz. 18.00, odpowiedzialna Teresa
Kaźmierczak.
7 Parafia Michała Archanioła, Łódź ul. Rysownicza 11 - drugi piątek
miesiąca, godz. 1730 - przed wieczorną Mszą Św. odpowiedzialna Teresa
Szparaga.
8 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 20 - drugi wtorek miesiąca, godzina 1700,
przed wieczorną Mszą Świętą - odpowiedzialna Teresa Zalewska.
9 Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu, Pl. ŚW. Jana Pawła II – trzeci
wtorek miesiąca, po Mszy Św. o godz. 1730 odpowiedzialna Maria
Stańczyk
10 Parafia Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 3 – druga sobota miesiąca, godz.1430,
odpowiedzialna Izabela Szewczyk.
5

11 Parafia Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Piłsudskiego 1 – pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Św.
o godz. 1800, odpowiedzialna Grażyna Pawlak.
12 Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy,
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ul. Cmentarna 6 - druga środa miesiąca, po Mszy Św. o godz. 1800,
odpowiedzialne: Emilia Reczyk i Teresa Becherka
13 Parafia Narodzenia N.M.P. w Komorowie, ul. 3-go Maja 9,
drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Św.,
opiekun ks. Bartosz Skawiński, odpowiedzialna Teresa Belka.
14 Parafia Imienia NMP w Warszawie, ul. Bursztynowa 16,
pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 7 00, opiekun
ks. Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz:
Ks. Grzegorz Nowak, 91-317 Łódź, ul. Piekarska 9
e-mail: nowakg7@gmail.com
strona internetowa: www.maledusze.com.pl
Uwaga dla osób otrzymujących kwartalnik przez pocztę w wersji
drukowanej, (wersja elektroniczna jest bezpłatna): wpłatę za Orędzia i
za kwartalniki prosimy dokonywać na konto naszego stowarzyszenia. Za
kwartalnik prosimy wpłacać raz w roku – w styczniu za cały ubiegły rok.
DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO W POLSCE:
Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 40, woj. łódzkie
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
SWIFT: BIGBPLPW
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ OTRZYMYWAĆ
STELLĘ BEZPOŚREDNIO Z BELGII, Z CHEVREMONT:

STELLA istnieje pod formą elektroniczną,
wysyłana drogą mailową.
Dlaczego nie wydrukować jej, aby wziąć ze sobą, do kościoła lub
na spotkanie swej wysepki ?
Można też zaprenumerować edycję papierową (patrz poniżej).
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Prenumerata STELLA CHEVREMONT
(dziesięć emisji rocznie)
W przypadku wersji drukowanych można pisać:
- albo do waszego diecezjalnego albo narodowego urzędnika
- albo bezpośrednio do Międzynarodowego Centrum
pocztą :

La Legion des Petites Ames - rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (Belgia)

e-mailem na adres: petitesames@proximus.be
- Belgia: 16 EUR
- Inne kraje europejskie: 27 €
- Reszta świata: 31 €

Przekaz bankowy
międzynarodowy :
Legion małych dusz
IBAN: BE74 3400 1204 4307

Aby otrzymać Stellę przez maila piszcie na adres, podając język w
któym chcecie otrzymywać nasz miesięcznik :
vox.chevremont@gmail.com
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