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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

*

*

*

Wrzesień 2018
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich
krajów,
W
połowie
września
adorowaliśmy
Chwalebny Krzyż i Maryję płaczącą u stóp
tego Krzyża.
Przy ścieżce, która prowadzi na wzgórze
Chèvremont znajdują płaskorzeźby, przy
których rozważamy siedem boleści Maryi.
Wiele małych dusz przechodziło tą skalistą
drogą. To w kontekście tego święta Maryja,
we łzach, pojawiła się na górze we Francji, w
La Salette 19 września 1846 r (zdjęcie obok).
Wyjaśniła dwóm dzieciom, Mélanie i Maximin, przyczyny jej łez i
przekazała przesłanie, które wiąże się z jej objawieniem. (Tekst 1)
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We śnie, na początku nawrócenia, Małgorzata również widziała
Maryję we łzach. Wyjaśnienie otrzymała kilka miesięcy później:
"Płakałam nad szaleństwem ludzi, którzy wykuwają broń na swoje
zniszczenie. Płakałam nad niewdzięcznością moich dzieci. (Orędzie
A1 - 1965)
Cierpienia Maryi są wezwaniem do nawrócenia się dla naszego
świata... Są także potężnym wstawiennictwem w Sercu jej Syna.
Ona mówi to z zadziwiającą ufnością do Małgorzaty. (Tekst 2)
Niech nasze serca kamienne pozwolą się zmiękczyć, aby stały się
ponownie sercami cielesnymi!
Ojciec Marcel +
Nie mogę powstrzymać ramienia mojego Syna!
Przesłanie z La Salette
Objawienia Najświętszej Maryi Panny w La Salette miały miejsce
podczas celebracji święta Matki Bożej Bolesnej, które nie było
obchodzone w tym samym dniu co teraz. Maximin, jeden z dwóch
widzących, powie, że widział kobietę we łzach: "Wyglądała jak
matka, którą pobiły jej dzieci i która poszła w góry, aby płakać! "
Oto niektóre ze słów, które usłyszały dzieci: "Jeśli mój lud nie
chce być mi posłuszny, jestem zmuszona opuścić ramię Mojego
Syna. Ono jest tak ciężkie, że nie mogę dłużej go
powstrzymywać. Od długiego czasu cierpię dla was! Jeśli chcę,
aby mój Syn nie opuścił was, mam obowiązek modlić się
nieustannie za was; a was to nie obchodzi! Wy, choć będziecie
modlić się pięknie, nigdy nie będziecie w stanie wynagrodzić
bólu, który ja wziąłem dla was! (...)
"Jeśli oni się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w stosy
pszenicy, a ziemia przyniesie owoce.” (...)
"Czy modlicie się dobrze, moje dzieci?” Zapytała ich Maryja
następnie. A dzieci odpowiedziały: "Nie bardzo, Pani. "Ach! Moje
dzieci, trzeba to robić wieczorem i rano; kiedy jednak nie masz na
to czasu, powiedzcie tylko Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo; kiedy
jednak będziecie mieli czas, trzeba modlić się więcej."
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MAŁE DUSZE, KAŻCIE LUDZIOM, ABY BARDZIEJ KOCHALI MOJĄ
MATKĘ I O WSZYSTKO PRZEZ NIĄ PROSILI !

Słowo Jezusa: Orędzie Miłosiernej Miłości 25 listopad 1978
J. Macie rację, zdaje się mówić Jezus, bo wiecie, że Niepokalane
Serce Mojej Matki jest najczystszą Istotą Miłości Boskiej. A więc
przelejcie wasze prośby i życzenia w tę niewymowną woń, która tak
oczarowała Moje Serce. Kiedy Ona w wielkiej Swojej Miłości do
ludzi, przedstawia Mi wszystkie bolączki i rany naszego wieku, nie
przeszkadza Mi nawet przyprawiający o mdłości odór grzechu?. Jak
mógłbym odmówić Mojej Matce wysłuchania Jej próśb. Ona przez
Swoje „Niech się stanie” wydała Mnie na świat po to, aby go
zbawić. Jej błagania! Nigdy nie zdołacie zrozumieć uczuć Syna,
wobec błagającej Go Matki.
NIEDOPUSZCZALNE JEST POZWOLIĆ MATCE PŁAKAĆ.
Pośród bogactw Nieba i ziemi, najpiękniejszym Darem, godnym
podziwu Skarbem, jest Moja Matka! Matka, której dusze
zawdzięczają Moją wielką Cierpliwość, Moją Dobroć Miłosierną.
MOJA MATKA JEST RÓWNIEŻ WASZĄ MATKĄ!
Ona jest Matką całego rodzaju ludzkiego. Z Jej Dziewiczego łona
pochodzi Bóg Miłości. Wy tylko nie wiecie, że Ten Bóg Miłości był
otoczony mnóstwem dusz rodzących się z Nim, lub odradzających
się ze śmierci, bo pogrążyły się w grzechu. One wszystkie, jak
również Ja, wychodziły z Serca Najcudowniejszej Perły Miłości,
którą Mój Ojciec wybrał na wieczność. On przygotował w Niej to
słodkie gniazdko, gdzie Miłość miała spoczywać, zanim przyszła
tutaj do was.
MOJE MAŁE DUSZE, KAŻCIE LUDZIOM, ABY KOCHALI I O
WSZYSTKO PROSILI MOJĄ MATKĘ! Gdybyście wiedzieli, że
w Niebie wasz Jezus jest jeszcze ciągle Synem posłusznym i
poddanym Tej, która dała Mu życie, dla Chwały Mojego Ojca i dla
zbawienia wszystkich ludzi.
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Październik 2018
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Cóż za bogactwo w tym miesiącu październiku!
Miesiąc Różańca, miesiąc misji, miesiąc
dwóch Teres: tej z Avila i z Lisieux!
Starajmy się lepiej odpowiadać naszemu
powołaniu jako Małe Dusze: być
misjonarzami ... z Teresą, która chciała
podróżować po całej ziemi ... i z
Małgorzatą, która zaprasza nas, abyśmy
razem z nią poszli razem!
Jeśli Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
została ogłoszona patronką misji, to właśnie
z powodu jej miejsca "w Sercu Kościoła"
gdzie żyła, poświęcając się całkowicie Miłości.
To
jest klucz do jej powołania: „Zrozumiałam, że Miłość działa przez
członki Kościoła, jeśli Miłość byłaby wygaszona, apostołowie nie
głosiliby Ewangelii, Męczennicy nie przelewaliby swojej krwi.
(Rękopis B 3v)
Jezus obiecał, że będzie z nami do końca czasu. (Tekst 1) Jego
pragnienie jest zawsze takie samo: " Przyszedłem rzucić ogień na
ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. » (Łk 12,49)
Bądźmy gotowi na rozprzestrzenianie się tego ognia. Bądźmy
zjednoczeni z pragnieniem Św. Teresy, która chciała dotrzeć do
„pięciu kontynentów świata” (tekst 2).
Prośmy Małgorzatę, aby pomogła nam zrozumieć, że mała iskierka
Miłości może spowodować pożar, który przemieni ludzką ziemię.
(Tekst 3)
Nie pozwólmy, aby Miłość w nas ostygła i stała się letnia!
Dobrej misji!
Ojciec Marcel +
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Idźcie dookoła świata ...
Mt 28,16-20
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie, więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata».
Jedno powołanie nie jest dla mnie wystarczające
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
Ach! pomimo mojej małości, chciałabym oświecić dusze, tak jak
czynili to prorocy. Czuję się powołana, aby być apostołem ... będę
wędrować po ziemi, aby głosić Jezusa i umieszczać na ziemi
niewiernych Jego chwalebny Krzyż, ale Moi Umiłowani, jedna
misja mi nie wystarcza, jednocześnie chciałabym głosić Ewangelię
na pięciu kontynentach, a nawet na najodleglejszych wyspach ...
Chciałabym być misjonarzem nie tylko przez kilka lat, ale od
stworzenia świata aż do końca czasów ... Ale chciałabym przede
wszystkim, mój ukochany Zbawicielu, chciałabym przelać swoją
krew za ciebie do ostatniej kropli ...
Dzieje duszy, B 3r
Będziemy razem podróżować po całym świecie
Medytacja Małgorzaty, 27 lutego 1979 r.
Gdy czujemy się słabo i cierpimy. Zwróćmy się do Jezusa, patrzmy
na Jezusa na Krzyżu! On mówi: „Patrz, porównaj, czy jest
cierpienie podobne do Mojego?” Wtedy zrozumiemy, że to, co
odczuwamy, jako bolesne jest niczym, jeśli nie złożymy go w
ofierze, aby uczynić lżejszym Krzyż naszego Zbawcy. Z pokorą
poddajmy się Świętej Woli Bożej. To Pokój Wewnętrzny… I coś
nieokreślonego zostanie nam przyznane, dla zbawienia naszej duszy
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i duszy tych, których kochamy. Musimy umieć przekroczyć granicę
naszego „ja”. Wtedy razem z Jezusem w sercu, obejdziemy cały
świat, aż do wskrzeszenia życia w nowym świecie, w którym
wszelkie cierpienie będzie oddalone, będzie tylko radość czysta,
zasłużona, przez pełne wiary cierpienie z łaski Boga.
Wystarczy mały powiew miłości z naszej strony, a świat będzie
zmieniony. Iskierka miłości może, zapewniam was, rozniecić istny
pożar miłości. Pewnego dnia przeczytałam te słowa, skierowane do
pewnej duszy uprzywilejowanej: „Ostrzegałem cię, że będziesz
narażona na cierpienie. Również zapewniam cię, że będę ci
towarzyszył, że cierpienie nie będzie ponad twoje siły, bo będę cię
wspierał Swoją łaską”.
Jakież to prawdziwe! Wierzymy w to – razem z Jezusem ratujemy
dusze mówiąc: Fiat – Niech się stanie!
*

*

*

Listpad 2018
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Listopad, przeplata radość i smutek. Na obraz naszego ludzkiego
życia, które zna te zmienne stany naszej duszy! Radość widzenia
naszych starszych braci w chwale, Radość postępowania ku
kontemplacji Jezusa w jego wspaniałym tytule Chrystusa Króla
Wszechświata.
Smutek dotyka naszych serc, kiedy myślimy o tych, którzy nas
opuścili i że przyjdzie dzień, kiedy będziemy musieli opuścić ten
świat.
Św. Paweł przypomina nam, abyśmy nie pozwolili się pokonać "jak
ci, którzy nie mają nadziei" (tekst 1)
Jak powiedział papież Franciszek na początku swego pontyfikatu,
do młodzieży zebranej na placu św. Piotra w Niedzielę Palmową, 24
marca 2013 r .: "Nie pozwólcie, aby skradziono wam waszą
nadzieję. (tekst 2)
Z Małgorzatą uczymy się czytać na każdym obliczu świętego lub
świętej, szczególny znak tej nadziei przez liczne refleksje. (tekst 3).
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I pozwólmy sobie na zdumienie, że reguła, którą Jezus nam dał na
ziemi: „Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich.” (Mk 9, 34) - zasada ta nadal jest
źródłem radości w niebie: Im wyżej są podniesieni w chwale, tym
bardziej pokorni są w sobie. (Tekst 3)
Obyśmy żyli w listopadzie w odnowionej nadziei, która pozwoli
nam zanieść światu świadectwo zwycięstwa Życia nad śmiercią!
Ojciec Marcel +
Nie bądźcie smutni jak ci, którzy nie mają nadziei.
1 Tesaloniczan 4,13-14
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy, co do tych,
którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie
mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i
zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z Nim.
Nie pozwól, aby twoja nadzieja odeszła
Papież Franciszek, Homilia, 24 marca 2013 r
Nigdy nie bądźcie smutnymi mężczyznami i kobietami:
chrześcijanin nigdy nie może być smutny! Nigdy nie zniechęcaj się!
Nasza radość nie jest radością płynącą z posiadania wielu rzeczy,
ale pochodzi ze spotkania z Osobą: Jezusa, który jest wśród nas;
rodzi się ze świadomości, że z Nim nigdy nie jesteśmy sami, nawet
w trudnych czasach, nawet, gdy ścieżka życia napotyka problemy i
przeszkody, które wydają się nie do pokonania, a jest ich tak wiele!
I w tej chwili nadchodzi wróg, przychodzi diabeł, tak często
przebrany za anioła, i podstępnie przekazuje nam swoje słowo. Nie
słuchaj go! Idź za Jezusem! Towarzyszymy, podążamy za Jezusem,
ale przede wszystkim wiemy, że On towarzyszy nam i niesie nas na
swoich barkach: oto nasza radość, nadzieja, którą musimy zanieść
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do naszego świata. I proszę! Nie, pozwólcie, by nadzieja została
wam skradziona! Nie pozwólcie, by nadzieja odeszła! Tym, który
nam ją daje jest Jezus.
Im wyżej są w Chwale, tym bardziej są pokorni w sobie.
*

*

*

Małgorzata, 30 grudnia 1979 r
Rozmyślałam nad „Naśladowaniem Chrystusa”.
M. Jakie to piękne i pożyteczne, że dłużej zatrzymałam się przy
tym: to, co przeczytałam, stało się modlitwą dnia.
Podstawa, to zaznanie naszej nędzy, skromność, pokora,
cierpliwość… To, co możemy zrobić z łaską, a czego nie
powinniśmy robić: wybrać świętego zamiast jakiejś osoby z
otoczenia - oznacza przenieść ludzkie uczucia do Nieba.
Dla Boga: wszyscy są wielcy w Niebie, a najmniejszy ze wszystkich
wybranych, jest niczym wódz ogromnego plemienia.
Im bardziej czujemy się grzeszni i mali, tym milsi jesteśmy Bogu.
Im bardziej dusze są wywyższone w Chwale, tym bardziej są
skromne i pokorne, a ich pokora, czyni ich drogimi Bogu i jednoczy
ich z Bogiem.
*

*

*

TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA
Tajemnica pierwsza: Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym
Małgorzata: Gdzie jest Jezu, moje męstwo? Twoja moc?
W Ogrójcu i Ty poznałeś, co to strach, trwoga... Płakałeś.
Oczywiście, że Ty miałeś powody innej miary niż moje; Twój czas
przeżywałeś w strasznej świadomości tego, co będzie. Dlaczego
moje człowieczeństwo miałoby ponosić winę za to, co jego
wyobraźnia pozwala przewidzieć? Twoje cierpienie, mój Jezu,
przyjmuje moje biedne cierpienie i łączy się z nim. (23 03 83)
Komentarz: Kiedy brak nam odwagi, strach lub udręka nas
nawiedza, prośmy o łaskę wiary. Z uwagą, skupieniem rozważajmy
tajemnicę męki Jezusa, nie tylko po to, aby zobaczyć, że Jego
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cierpienie było nieskończenie większe od naszego, ale także, aby
rzucało światło na nasze cierpienie, ledwo widoczne w blasku
cierpienia Jezusa i aby w ten sposób nasze cierpienie mogło stać się
uczestnikiem rzeki miłości, która zbawia dusze.
Tajemnica druga: Biczowanie Jezusa
Jezus: Gdzie jest twój pokój dziecka Bożego? Czy możesz temu, co
musisz od drugich wycierpieć, przypisywać tyle znaczenia, jakbyś
należała jeszcze do tego zmysłowego i próżnego świata? Raczej
opłakuj grzechy świata, które tak boleśnie ranią Serce twojego
Przyjaciela. Przeciwstaw się temu, co zasmuca oblicze świętej
Miłości, która drugich kocha z ich błędami i zaletami. (03 07 67)
Komentarz: Do czego Jezus nas zachęca w swoim Słowie! My
prosimy o uzdrowienie ran, które otrzymujemy w relacjach z
bliźnimi. Zbyt dużo uwagi poświęcamy tym cierpieniom i w ten
sposób, w naszej świadomości stają się coraz większe ...
Pamiętajmy o drogocennym sposobie, dzięki któremu możemy
wyjść poza te chorobliwe stany: patrzeć na Przenajświętsze Oblicze
Miłości, przybite do Krzyża.
Tajemnica trzecia: Cierniem koronowanie Jezusa
Małgorzata: Oprócz Dobroci, Jezus objawił im swoje Miłosierdzie,
małość i pokorę, przeciwne wielkiej tajemnicy nieprawości. Chciał
nauczyć ich dobroci. Napotkał nieprzejednaną nienawiść…
Ale w człowieku, było i jest jeszcze „non serviam” upadłych
aniołów. (07.04.93. Wielka Środa)
Komentarz: Niesamowita słabość Tego, który jest Wszechmocny i
który mógł jednym gestem zniszczyć sprawców nienawiści, której
przedmiotem się stał. Nie próbujmy innych środków niż te, które
podejmuje Zbawiciel. My tak często mamy odruch reagowania na
przemoc przemocą, reagujemy atakiem na atak ... Uczmy się
rozeznawać, jaki "duch" inspiruje nas w tym momencie: "non
serviam" upadłych aniołów!
Tajemnica czwarta: Jezus niesie krzyż na Kalwarię
Małgorzata: Panie, już nie wytrzymuję. Moja słabość pozbawia
mnie sił. Tobie mogę się wyżalić. Ty rozumiesz. Moja ofiara jest
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całkowita. Wszystko mnie boli i żaden z moich członków nie może
tego znieść. Mój organizm zniszczony jest przez ogromne
przepracowanie. Porównuję się do zrujnowanego budynku.
Wszędzie rany spowodowane cierpieniem fizycznym i moralnym.
( 08.06.95.)
Komentarz: Bądź wierny w modlitwie, zwracając się do Jezusa, nie
tylko z przygotowanymi słowami, jak piękne one by nie były, ale z
realnością naszego wnętrza. Nie możemy, nie wolno nam nosić
maski przed Jezusem. On nas zna o wiele lepiej niż my sami!
Odważmy się powiedzieć Mu, kim jesteśmy, czego doświadczamy,
tak jak dziecko, które przychodzi płakać na kolanach mamy.
Tajemnica piąta: Śmierć Jezusa na Krzyżu
Małgorzata: Jezus, krzycz głośniej, biedni grzesznicy stali się głusi
na Twój Głos, który wzywa ich ku zbawieniu.
Jezus: W sercach ludzkich płaczę, nie chcę na próżno umierać na
Krzyżu. A jednak mnie nie słyszą (26. 01. 95.)
Komentarz: Ta prośba Małgorzaty jest często naszą. My również
chcemy, aby głos Niebios był silniejszy. Jezusa mówi nam, że nie
jest milczący, ale jest bardzo wymowny. Ale jego błaganie nie
wyraża się za pomocą znaków zewnętrznych, jest potężne w
ludzkich sercach. Często ten głos doświadczamy jako złe
samopoczucie, niezadowolenie, udręka ... To Bóg płacze w sercu
ludzkości. Zacznijmy od samych siebie, rozpoznając głos Pana,
który przypomina nam siebie przez niektóre nasze zmartwienia. Nie
pozwalajmy zwieść się demonowi co do źródła ich pochodzenia!
J =Jezus

M = Małgorzata

B – 1 listopada
J Uhonorowałaś swoich Świętych, to dobrze!...
Oni również uhonorują cię swoją opieką….( listopada 80 )
B – 2 listopada
J Serce skrywa swój skarb i często po ich odejściu z tego świata
dusze ujawniają swoje tajemnice.
(2 listopada 84 )
B –3 listopada
M Łatwo jest rozpoznać swoje słabości, zaradzić im – to inna rzecz.
(16 listopada 85 )
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B - 4 listopada
J Godzina nie poświęcona Miłości jest jak zapach perfum, który
ulatuje i rozpływa się w powietrzu, nie pozostaje z niego nic…
(27 listopada 85 )
B –5 listopada
J Pycha jest fałszem, którym posługuje się demon, by spustoszyć
pole przygotowane pod dobre żniwo.
(27 listopada 85 )
B - 6 listopada
J Roztropność i pokora to strój, w którym chciałbym widzieć
wszystkie Moje małe dusze.
(27 listopada 85 )
B –7 listopada
J Rozproszenie jest nie dobrą postawą dla przeżywania wiary w duszach.
(27 listopada 85 )
B – 8 listopada
M Modlitwa jest fundamentem, na którym opierają się wszystkie
dobre działania. (28 listopada 85)
B - 9 listopada
M Serce to magnes, który przyciąga wszystko do siebie….
Gdy mieszka w nim Bóg!
(28 listopada 85 )
B -10 listopada
J Jeśli będziesz Mnie szukać, znajdziesz Mnie, lecz jeśli będziesz szukać
tylko siebie, znajdziesz jedynie swoją nicość. (13 grudnia 85 )
B –11 listopada
M Czym są pochwały? Są jak miód na chlebie; po zjedzeniu,
nie pozostaje nic.
(30 grudnia 85 )
B –12 listopada
M Czym są nieporozumienia, drwiny? Są dobrym
chlebem niebieskim, który syci i wzmacnia. (30 grudnia 85 )
B – 13 listopada
J Zaprawdę, mówię ci, najmniejszy wysiłek dla Mnie będzie
ci policzony stokrotnie.
(8 stycznia 86)
B – 14 listopada
M Pozwól mi poznać mnie samą, bym tym lepiej mogła poznać Ciebie.
J Gdybyś poznała siebie, nie zniosłabyś tego.
(8 lipca 86)
B – 15 listopada
M Darem z Nieba jest poczucie, że jest się tak bezsilnym,
bez tego, czemu miałoby służyć Miłosierdzie. (5 wrzesień )
B- 16 listopada
J Jedyną inteligencją, której ci potrzeba, to inteligencja serca,
to do serca człowieka pukam.
(30 marca 91)
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B – 17 listopada
M Trzeba się zawsze uśmiechać. Uśmiech jest czystym darem Boga.
(24 lipca 91 )
B -18 listopada
J Mała duszo, nie zatrzymuj niczego dla siebie. Oddawaj Mi wszystko,
szczególnie twe obawy i wątpliwości, bym mógł je zmienić w pewność.
( 5 sierpnia 91 )
B – 19 listopada
J Łaska otrzymana z wdzięcznością, przywołuje kolejną łaskę. (13 sierpnia 85)
B – 20 listopada
J Dostrzegaj marność tego świata, kontempluj bogactwa,
które będą ci dane pewnego dnia.
(14 sierpnia 91 )
B - 21 listopada
J Moje dziecko, troszcz się o to, by kochać Mnie i podobać się
we wszystkim.
(18 sierpnia 91 )
B – 23 listopada
M Jeśli powinnam oprzeć swe życie na ufności, to tak, słodki Jezu,
ufam Ci. Wiem, że nigdy mnie nie zawiedziesz. (18 sierpnia 91 )
B – 24 listopada
J Ludzie już nie znają Mojego imienia. Ja znam imiona
ich wszystkich.
(18 sierpnia 91)
B – 25 listopada
M Nie wiem co powiedzieć wobec upadku naszego społeczeństwa.
Poznaję w ciszy w sercu mojej Matki.
(19 sierpnia 91 )
B – 26 listopada
J Ja jestem prawdą i Życiem. Poza mną wszystko jest kłamstwem.
(24 sierpnia 91
B – 27 listopada
M Uważaj, aby nie dać się zwieść często mylącej wrażliwości
naszego człowieczeństwa.
(28 sierpnia 91 )
B – 28 listopada
J Czas obecny jest czekaniem na przyszłość i dlaczego martwić
się o nią? Czyż nie jestem z tobą? Pozwól mi działać i nie martw się.
(31 sierpnia 91)
B – 29 listopada
J Końcem istnienia jestem Ja. Jego substancją jestem Ja… (2 września 91 )
B – 30 listopada
J Chciałabyś góry przenosić. Raduj się ze swojego unoszenia się do Mnie.
Pozostań pokorna. Pozwól mi zmienić cię przeze Mnie, tak jak tego pragnę.
(4 września 91)
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LEGION MAŁYCH DUSZ W CHILE
(cześć pierwsza)
1. HISTORIA - OJCIEC HUGO CORNELISSEN.
Chile to kraj położony na południowo-zachodnim
krańcu Ameryki Południowej. Jego oficjalna nazwa
to "Republika Chile", jej stolicą jest Santiago.
W 1960 r. Papież Paweł VI zaapelował do
europejskich
księży
o
zaangażowanie
w
ewangelizację Ameryki. Ojciec Hugo Cornelissen,
salezjanin ksiądz belgijski, przyjął zaproszenie.
Udał się do Punta Arenas w Chile, miasta na
południowym krańcu kontynentu
amerykańskiego.
Został mianowany proboszczem parafii "Matki
Bożej Fatimskiej", gdzie szybko nauczył się
hiszpańskiego. Właśnie tam otrzymał z Belgii
"Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz" w
języku francuskim. Ta książka głęboko go
poruszyła. Po dziesięciu latach, od kiedy prosił o pozwolenie na
opuszczenie Zgromadzenia Salezjanów, aby utworzyć Misyjne
Dzieło Przemienienia Pańskiego, jego życzenie zostało spełnione.
Ojciec Hugo udał się następnie do centrum kraju, pozostawiając
Małe Dusze w Punta Arenas, które żyły już duchowością Orędzia w
wysepkach świętości.
Odwiedził trzy diecezje: "La Serena", stolicy Santiago i Valparaíso,
gdzie ostatecznie osiadł. Zebrał Małe Dusze i zgrupował je w
wysepki świętości. Tam też spotkał ojca Guido Bertolino, z którym
założył Misyjne Dzieło Przemienienia Pańskiego, dzieło tak bardzo
pożądane przez Jezusa.
W 1971 r. ociec Hugo zwrócił się z prośbą do Międzynarodowego
Centrum Legionu o zgodę na przetłumaczenie "Orędzia" na
hiszpański, w celu zapewnienia jego szerokiego rozpowszechnienia.
Uzyskał zezwolenie i tłumaczenie zostało napisane przez
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nauczyciela chilijskiego z Francji, pod kontrolą ojca Guido i przy
pomocy technicznej Hiszpanii. Tekst został następnie zredagowany
przez drukarnię Zakonnic Szpitala św. Józefa dzięki pomocy
Centrum Międzynarodowego. W ten sposób 1000 kopii "Orędzia"
zostało wydanych w 1974 r. w Chile w języku hiszpańskim
(hiszpańskie tłumaczenie trzeciego francuskiego wydania z 1973 r.).
Ta edycja została wydana w Chile oraz w różnych krajach Ameryki
Łacińskiej. Obejmowała okres od 1965 roku do 30 grudnia 1972
roku. Orędzia z lat 1973, 1974 i 1975 zostały przetłumaczone na
język hiszpański przez Małą Duszę Annie Denis de Sanchez, co
pozwoliło zakończyć pierwsze wydanie.
Annie Denis rozpoczęła tłumaczenie „Orędzia” w lecie 1971 roku
i przetłumaczyła cały tom I. Na wiosnę 1975 roku ukazało się
pierwsze hiszpańskie wydanie tomu I w tłumaczeniu Annie Denis.
To wydanie zostało uznane za oficjalne dla rozpowszechniania
książki do wszystkich krajów hiszpańskojęzycznych.
Należy zauważyć, że „Orędzie” uzyskało, 4 marca 1971 Imprimatur
biskupa GM Van Zuylen, biskupa Liège, dla okresu pomiędzy 1965
a 8 czerwca 1970 ( Nihil obstat P Thysen, Censor i "Imprimi
Potest" Mgr van Zuylena). Później został on przedłużony do dnia 4
lipca 1975 r., co oznacza koniec pierwszego tomu "Orędzia".
Można było się spodziewać, że kraje Ameryki Łacińskiej, zechcą
same drukować „Orędzie” z zastrzeżeniem uzyskania zezwolenia
Centrum Narodowego Chile z „imprimatur” ich biskupa i spełniając
wymagane warunki przez Międzynarodowe Centrum: ta sama
czcionka, taka sama liczba stron,
czerwone okładki ze złotymi literami,
publikacja pełnego tekstu, nieskrócony,
aby skrupulatnie przestrzegać słowa
Jezusa do Małgorzaty.
Annie Denis przetłumaczyła tomy II, III i
IV. Są to oficjalne wydania "Orędzia
Miłosiernej Miłości do Małych Dusz" w
języku hiszpańskim. Pierwsze edycje
tomu II zostały dostarczone przez
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Międzynarodowe Centrum. Hiszpania dostarczyła tom III, a
Międzynarodowe Centrum tom IV. Ojciec Hugo podróżował
regularnie do Belgii, aby odwiedzać swoją rodzinę i
Międzynarodowe Centrum. Tam poznał Małgorzatę, o.Ancarta kierownika
duchowego
Małgorzaty,
pana
Wintera
Międzynarodowego Prezydenta Legionu, a później ojca Yves-Marie
- ostatniego kierownika duchowego Małgorzaty.
W Centrum długo rozmawiał z Małgorzatą i o. Ancartem. Jego
zaangażowanie było całkowite w służbie Orędzia i zaszczepienia
Legionu na świecie. Zabiegał o to, aby Legion został uznany i
rozwijał się wewnątrz Kościoła. Angażował się w studiowanie i
wprowadzanie w życie Statutów Legionu, aby małe dusze mogły
kochać Jezusa i czynić go znanym i pomagać mu w ratowaniu dusz.
Ojciec Hugo uczestniczył w zajęciach Międzynarodowego
Centrum, w łączności z Małymi Duszami całego świata, podczas
Międzynarodowych Spotkań w ostatnią niedzielę sierpnia w
Chèvremont. Zachęcał nas do przeżywania wszystkich tych chwil
po powrocie do Chile.
W 1980 roku wiele dusz dobrej woli, wiernych Orędziu
poszukiwało kapłana, który by ich prowadził. O. Hugo zjednoczył
ich na wysepkach świętości, zachęcając, by szli drogą małości
poprzez codzienne czytanie i rozmyślanie tekstów z Orędzia, aby
nasiąknąć i promieniować nim, a tym samym kierować się ku
świętości. Wydał pierwszy biuletyn „ECOS” aby zjednoczyć Małe
Dusze poszczególnych diecezji Chile, utrzymując z nimi kontakt i
informować o Legionie. Wymiana odbywała się również za pomocą
faksu, telefonu i poczty. Ważne było, aby znaleźć księży i
przyjaciół, którzy będą wspierać wysepki. Swoją pomoc
zaproponowali: o.Juan José Meyer z diecezji „La Serena”, bp Van
Vierberghe Polidoro, kapucyn Santiago, i Mała Dusza Victoria
Aspillaga z Valpara
2. FUNDACJA, STRUKTURA I PODRÓŻE APOSTOLSKIE
W 1983 roku Ojciec Hugo, który został mianowany proboszczem w
parafii „Piusa X” w diecezji Valparaiso, uczestniczył w pierwszych
16

rekolekcjach Małych Dusz Santiago. W tym samym roku ks. Emilio
Tagle, biskup Valparaiso, wysłał go do diecezji San Felipe. Był tam
współzałożycielem seminarium, które znajdowało się w parafii
"Nasza Pani z Góry Karmel”, której wkrótce stał się proboszczem.
Tam zostało wyświęconych kilku księży misjonarzy Przemienienia
Pańskiego, między innymi o. Ricardo Gómez i o.Juan Cortés, i
założyli żeńską gałąź tego zgromadzenia,
za które odpowiadała siostra Enriqueta
Corvalan.
Kierując się miłością do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i świadomy poznania i
miłowania Miłości Miłosiernej, o.Hugo
kontynuował formację małych dusz na
terenie całego kraju. Międzynarodowa
Rada mianowała go duchowym doradcą
Legionu Małych Dusz w Chile, a bp
Polidoro zatwierdził tą nominację.
W 1987 roku, aby utrzymać kontakt i zjednoczenie Małych Dusz,
o.Hugo założył „Narodowe Centrum” Chile, organizując je tak, że
zaspokajało potrzeby Legionu, w sensie duchowym i
administracyjnym. Pierwsza Krajowa Rada Prezesów została
wybrana zgodnie ze statutem. Jej siedziba znajdowała się w
Santiago, w klasztorze sióstr Klarysek, dzięki wsparciu biskupa
Polidoro. Małe Dusze, które towarzyszą nam w tej misji: Victoria
Aspillaga, która była odpowiedzialna i pierwszym prezesem
krajowym , Lila Vinimelli, Monica Venegas, Vivian Urrea i Vicki
Ibáñez
Kapłani Narodowego Centrum, którzy towarzyszą Małym Duszom i
o Hugo na drodze małości w ciągu tych wielu lat to: ojcowie
Santiago Yuvini i Antonio Zamora, Redemptoryści; ojcowie
Ruperto Horn i Alfredo Rossenbach z Kongregacji Słowa Bożego.
Ojciec Rossenbach był kapelanem naszej wyspy świętości, która
spotyka się co tydzień w Centrum Narodowym. Obecnie jest nim
o.Hernán Correa, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Legion w
Chile jest oficjalnie uznany przez biskupów archidiecezji
odpowiednio: La Serena, Santiago i Concepcion i biskupów diecezji
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Arica, Iquique, Copiapo, Valparaiso, San Felipe, Melipilla, San
Bernardo, Rancagua Talca, Linares, Chillan, Los Angeles, Puerto
Montt i Punta Arenas. W niektórych z tych diecezji księża pomagają
Legionowi. Ojciec Hugo odbywa wizytacje Legionu 2 razy w roku,
głosząc rekolekcje w świetle „Orędzia”, któremu towarzyszy
adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, spowiedź i Msza
Święta. W 1985 roku ks. Ancart, kierownik duchowy Małgorzaty,
skierował podziękowanie do Ojca Hugo za jego dyspozycyjność i
poświęcenie dla „Orędzia” i za jego gorliwe rozpowszechnianie.
6 października 1985: Legion Małych Dusz otrzymał oficjalne
uznanie w diecezji la Serena przez prałata Bernardino Piñera.
2 listopada 1989: w Chile „Orędzie Miłosiernej Miłości do
małych dusz" otrzymuje imprimatur nr.364 biskupa Sergio
Valech
Aldunate,
biskupa
pomocniczego,
wikariusza
generalnego archidiecezji Santiago. (cenzor: bp Vicente
Ahumada) .
W 1990 roku Legion nadal rozprzestrzenia się w obu Amerykach
poprzez rozpowszechnianie „Orędzia”, które Ojciec Hugo osobiście
przekazuje je kapłanom i zakonnicom z Chile do innych krajów jak
również podróżującym przyjaciołom lub mieszkańcom sąsiednich
krajów, którzy przekazują sobie "Orędzie" ustnie. Ojciec Hugo
odbył pierwsze podróże: do Peru / Lima, Ekwador / Quito,
Kolumbia / Bogota, Wenezuela / WalencjaCaracas-Victoria,
Panama
/
Panama,
Kostaryka / San José, Salwador / San
Salvador, Meksyk / Meksyk, Kanada /
Vancouver, Belgia / Bruksela ChèvremontTurnhout.
Odwiedza co dwa lata te kraje, gdzie Legion
ma swoją siedzibę, przywożąc książki
„Orędzia”, kwartalniki, materiały formacyjne,
aby podtrzymać ducha Legionu, głosząc
rekolekcje i zachęcając do kontynuowania ich
pracy. Ubiegał się o audiencję u biskupów,
18

aby został poznany Legion Małych Dusz, "Orędzie," i aby otrzymać
odpowiednie uznanie i znaleźć kierowników duchowych.
Mianował Małe Dusze „odpowiedzialnymi”, aby ujednolicić,
zachować i wydobyć czystość ruchu, przy jednoczesnym
wzmocnieniu duchowych więzi między krajami kontynentu oraz
wspierając pracę księży i zakonnic. A byli to: w Boliwii, ksiądz
Alfredo Spiessherger (austriak); w Kolumbii, mała dusza Rosalba;
w Wenezueli, Lila (hiszpanka); w Kostaryce, ksiądz Antonio
Lootens (belg); w Paragwaju, mała dusza Alma María; w Peru,
Matka Maria Graciela (chilijka); w Ekwadorze duchowa księgarnia
Quito; w Brazylii, ojciec Schneider; w Hondurasie, Silvii i Pedro
Cocco (Chilijczyk) i Yolanda (meksykanka); w Kanadzie, María
Inés, Ojciec John i Emma (chilijczycy) w Vancouver i Toronto; w
Meksyku Nuñez i Dominguez (meksykanie). Argentyna i Stany
Zjednoczone znały już Legion zanim powstał w Chile, i te dwa
kraje należały już do Międzynarodowego Centrum. Aby
odpowiedzieć na prośbę Międzynarodowego Centrum o połączenie
Argentyny z Chile, Ojciec Hugo spotkał się z argentyńską
Narodową Radą Zarządzającą, która miała swoją siedzibę w Buenos
Aires. Miał okazję, aby ewangelizować głosząc "Orędzie" w:
prowincji Mendoza, San Rafael, San Juan, Cordoba, Rio Cuarto,
Tucuman, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Corriente, Resistencia,
Capitan Bermudez, Parana, Juy Juy i Misiones, rozsiewając ziarno
Miłosiernej Miłości.
Rodzina z północnego Chile towarzyszyła mu, oddając do
dyspozycji swój czas i samochód. W 1996 roku grupa Małych Dusz
odpowiedzialnych za wyżej wymienione kraje udała się do Belgii
na zaproszenie o. Yves, Małgorzaty i pana de Winter, do wzięcia
udziału w pierwszym latynoamerykańskim Kongresie w Banneux.
Słuchali wielu ciekawych konferencji i dzielili się pomysłami z
każdego kraju, aby zredagować „Podręcznik Małej Duszy”.
Dokument opublikowano w języku francuskim i przetłumaczono na
język hiszpański.
Kongres zakończył się w Chèvremont wizytą w Międzynarodowym
Centrum i celebracją Mszy Świętej. Towarzyszyli nam podczas
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Kongresu: Ojciec Hugo, ks. Alfredo- Boliwia, kapucyn
franciszkańskim oraz siostra Laura Arancibia z Chile, z chilijskiego
zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca, która po powrocie do
kraju, została mianowana moderatorem w Chile, aby zapewnić
wszelką niezbędną pomoc Ojcu Hugo w jego misji.
Podczas kongresu konferencje tłumaczyła Mała Dusza Annie Denis
Sanchez, odpowiedzialna za Legion w Hiszpanii. Następnie
odwiedziliśmy różne europejskie sanktuaria. Właśnie z tego
Kongresu narodził się sekretariat latynoamerykański z siedzibą w
Chile. To on będzie koordynował przyszłe podróże ojca Hugo na
kontynent amerykański.
28 września 1994: dekretem Nº 326, abp Carlos Oviedo
Cavada, arcybiskup Santiago, wydał dekret uznania Legionu
Małych Dusz, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i uznał
jego Statuty. Uznał kanoniczną osobowość prawną Legionu jako
stowarzyszenie charytatywne ze wszystkimi skutkami, jakie ono
powoduje w dziedzinie prawa w Chile.
W 1999 roku wróciliśmy do Chèvremont z Małymi Duszami z
różnych krajów i mieliśmy wielką przyjemność spotkać Małgorzatę.
Przyjęła nas z radością; jak mała dziewczynka, szczęśliwa, że
otrzymuje prezenty. Wiedzieliśmy, że cierpi, ale nie przestała się
uśmiechać. Wzięliśmy udział w Mszy Świętej w Kaplicy
Miłosiernej Miłości, dziękując za te chwile szczęścia. Następnego
dnia odwiedziliśmy z Ojcem Hugo kilka Sanktuariów Maryjnych w
Europie, aby wzmocnić naszą miłość do Najświętszej Maryi, Matki
i przewodniczki Małych Dusz. Kontynuując naszą podróż w duchu
Chèvremont, trwaliśmy na modlitwie i medytacji " Orędzia",
uczestniczyliśmy codziennie we Mszy Świętej.
W 2000 roku ksiądz Hugo
odwiedził Małe Dusze w Tacna,
południowym mieście Peru w
towarzystwie Małych Dusz z
Chile, w domu spokojnej starości
Pacia. Odtąd miasto Tacna zawsze
było uwzględniane w naszych
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wizytach w Chile. Ojciec Hugo nie przestawał odwiedzać krajów
amerykańskich, o których wspomnieliśmy, podobnie jak diecezje w
Chile, ewangelizując i wspierając Małe Dusze, zwłaszcza ich
kierowników.W 2002 roku intronizował Figurę Dzieciątka Jezus z
Pragi w diecezji Talca (Chile). Z "Broszurą Różańca",
przetłumaczoną na język hiszpański przez Międzynarodowe
Centrum, przeszedł przez wszystkie archidiecezje i diecezje tego
kraju.
W tym samym roku odwiedził w Meksyku, miasto Meksyk,
Cuernavaca i Los Mochis; w Kolumbii / Bogota i Medellín; w
Hondurasie / Tegucigalpa, Santa Barbara i San Pedro de Sula; w
Wenezueli / Caracas i Walencji; w Brazylii / Ipannema i Rio de
Janeiro; wreszcie w Peru / Lima i Trujillo.
W 2004 r. pojechał do Chèvremont w towarzystwie młodzieżowej
grupy Małych Dusz z Los Mochis i Mexico City. Jedną z nich była
Weronika, obecna prezydent Legionu w Meksyku.
W 2006 roku jego plan wizyt zaprowadził go ponownie do
Hondurasu, Kolumbii, Wenezueli, Kostaryki i Meksyku.
W 2008 r. zorganizował rekolekcje między-diecezjalne, aby
przedstawić siostrę Laurę w diecezjach Chile oraz formować Małe
Dusze podczas rekolekcji i warsztatów edukacyjnych.
W listopadzie 2008 r. spotkanie międzykontynentalne połączyło nas
w Santiago. Ojciec Hugo był już chory i przeczuwał, że wkrótce nas
opuści. Medytował z nami Orędzie z 12 czerwca 1977 roku,
zachęcając nas do radości, ponieważ radość jest owocem naszej
ufności w Boga. Następnego dnia, gdy towarzyszyliśmy, mówił
nam o Niebie śpiewając wielokrotnie „Myślę o Bogu w tym czasie”.
Zaprosił nas wszystkich do zaśpiewania jego pieśni z łzami w
oczach. Następnie, odchodząc, błogosławił nas. Wielu z nas nie
zobaczyło go już więcej. Tego dnia, ożywiony wielką siłą duchową,
mówił nam o znaczeniu świętości, by dotrzeć do Nieba. Czuliśmy,
że jego zdrowie było już bardzo kruche.
W marcu 2009 r. o. Hugo świętował swój kapłański złoty jubileusz
podczas uroczystej Mszy Świętej odprawianej przez biskupa
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Cristiana Contrerasa, biskupa San Felipe, w parafii Matki Bożej z
Karmelu. Wypowiedział te słowa:
„Dla mnie bycie kapłanem oznacza bycie innym Chrystusem, aby
móc czynić to, co On przyszedł zrobić: zbawiać ludzi i robić rzeczy,
które są możliwe tylko dla Boga: odnawiać ofiarę Jezusa podczas
Mszy Świętej, gdzie Jezus oddaje się nam jako żywy pokarm;
odpuszcza grzechy, udziela sakramentów. Być księdzem to realne
zastąpienie Jezusa na ziemi, aby zbawiać ludzkość.”
Ojciec Hugo zmarł 23 sierpnia 2009 roku po kilku miesiącach
cierpień w ciszy. Jego pragnieniem było, aby został pochowany w
Chile. Małe Dusze Ameryki ofiarowały mu piękną, kaplicę na
cmentarzu w pobliżu Misyjnego Dzieła Przemienienia Pańskiego.
Ojciec Hugo był niestrudzonym misjonarzem w szerzeniu
Ewangelii i „Orędzia Miłości Miłosiernej”, kultu maryjnego, był
wierny Ojcu Świętemu i Kościołowi. Zostawił nam wielkie zadanie
do wykonania i pozostawił głęboki ślad w życiu Legionu.
Opłakiwaliśmy odejście naszego Kierownika Duchowego, tak jak
Małgorzata opłakiwała stratę swoich Duchowych Kierowników; To
był wielki ból i nie mieliśmy pewności, co do naszej przyszłości.
Wiele miesięcy przeżywaliśmy żałobę, a nasza siostra Laura
towarzyszyła nam w tym trudnym czasie. Cukrzyca niestety nie
pozwoliła jej kontynuować misji, a jej zakon wezwał ją do
odpoczynku.Szukaliśmy nowego kierownika duchowego, bez
rezultatu. Skierowaliśmy się też o poradę do biskupów, których
znaliśmy. Polecili nam zwrócić się do duchowych synów Ojca
Hugo, kapłanów z Misyjnego Dzieła Przemienienia Pańskiego. To
był wspaniały pomysł. Wreszcie, gdy zapytaliśmy Ojca Ricardo
Gomeza i Ojca Juana Cortesa, odpowiedzieli nam, że czekali na
naszą prośbę. Ojciec Ricardo przyjął urząd ojca duchowego
Legionu w Chile, a ojciec Juan, w Ameryce Łacińskiej. Zostali
powołani 16 lipca 2010 r. przez Ordynariusza San Felipe, Biskupa
Cristiana Contrerasa.
Prezydent Vicki Ibanez V.
Narodowe Centrum Chile

Monica Venegas
Sekretariat Ameryki Łacińskiej
22

LEGION MAŁYCH DUSZ W CHILE
(część druga)
3. WYSPY ŚWIETOSCI - SZKOŁA ŚWIĘTOŚCI:
Wyspy świętości są żywymi komórkami Legionu. "Dzień małej
duszy" jest ich życiem i ofiarą. Są to grupy, które gromadzą się w
domu małej duszy, kiedy członkowie wyspy nie mogą zbierać się
w parafii z tego czy innego powodu. Spośród swoich członków
wybierają : prezydenta, założyciela wyspy, sekretarza i skarbnika.
Każde spotkanie trwa 2 godziny. Obejmuje modlitwę Różańca
Świętego, czytanie i rozważanie Ewangelii dnia, czytanie,
komentowanie i medytowanie "Oredzia". Na koniec spotkania
przekazuje się wiadomości o ruchu i śpiewa hymn Legionu.
Ojciec Hugo utworzył wyspy młodych ludzi, dorosłych, małżeństw
i robotników, którzy spotykają się w soboty, nie mając czasu w
ciągu tygodnia. Wyspy młodych zrodziły trzy powołania zakonne :
Patricia wstąpiła do Zakonu Kamilianów, Marcia została siostrą
Karmelitanką Bosą, Cristina zakonnicą od Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Małe dusze „modlące się” (członkowie wspierający Legion) są to
ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w spotkaniach
wysepek, sporadycznie lub na stałe. Te małe dusze wsierają
aktywnych członków poprzez modlitwy, ofiary, wyrzeczenia i
pokutę.
Przewodnicy wysepek są zobowiązani do przedstawienia Radzie
narodowej małych dusz, które złożyły Akt ofiarowania po okresie
formacji w Legionie.
4. APOSTOLATY:
Mała Dusza wykonuje swój apostolat indywidualnie, jak i we
wspólnocie. Jej celem jest pomoc tym, którzy najbardziej cierpią i
najbiedniejszym w społeczeństwie. Ten apostolat oparty jest na
"Regule
życia
małej
duszy".
Pierwsze
obowiązki:
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rozpowszechnianie "Orędzia", formacja wysepek świętości,
nauczanie i propagowanie Różańca Świętego.
Małe Dusze uczestniczą w duszpasterstwie parafialnym i
katechezie. Ich apostolstwo obejmuje : odwiedziny chorych,
wsparcie udzielane dla kapłanów, nadzwyczajnych szafarzy
Eucharystii, zaintereswanie i wizyty u osób starszych,
poszukiwanie kapłanów i osób świeckich, mogących przystąpić do
Legionu, zbieranie darowizn żywnościowych i odzieży dla
potrzebujących, wsparcie dla Kościoła cierpiącego, odwiedzanie
kobiet w więzieniach i nauczanie ich tkactwa, pomoc materialna po
zwolnieniu ich z więzienia. Małe Dusze zawierzają Niepokalanemu
Sercu Maryi szkoły, w których uczą odmawiania Różańca
Świętego. Biorą udział w zgromadzeniach ruchu PROVIDA.
Małe Dusze wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu mają
dwie kaplice w diecezji Talca; zostały utworzone przez Małe
Dusze, które dbają o utrzymanie adoracji.
Chodzą na grób ojca Hugo co roku, by uczcić rocznicę jego
odejścia do Nieba. Są członkami Legionu, którzy uczestniczą w
comiesięcznych rekolekcjach.
5. CENTRUM NARODOWE:
Centrum Narodowe znajduje się w parafii św. Zofii, która jest
związana ze Zgromadzeniem Ojców Barnabitów.
Jest to siedziba Narodowej Rady Legionu, w skład której wchodzi
Prezydent, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i dyrektorzy. Rada
Narodowa spotyka się tam raz w miesiącu. Ojciec Ricardo
przewodniczy jej. Wszystko zaczyna się od wysepki świętości
(która nosi imię "Ojciec Hugo Cornelissen"), a następnie
przystępujemy do przeglądu zadań propowanych co miesiąc
zgodnie z naszym Statutem. Co tydzień spotyka sie wysepka
świętosci animowana przez Ojca Hernana, który odprawia Msze
św. Ojciec Hernan koordynuje wizyty Ojca Ricardo w diecezjach
dwa razy w roku.
Narodowe Centrum jest odpowiedzialne za organizację
uroczystych Mszy, celebrowanych w ważnych datach dla Legionu.
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Przewodniczy i zwołuje zgromadzenie ogólne raz w roku, i
spotkania diecezjalne i międzydiecezjalne, raz w roku. Dni
Narodowe i warsztaty szkoleniowe, odpowiednio jedno i
dwudniowe. Bierze udział w inicjatywach, projektach i
propozycjach Legionu w Chile. Pobudza apostolaty zgodnie z
charyzmetem małych dusz.
Podczas rekolekcji i Dni Skupienia to ono organizuje ceremonię
"Aktu oddania się" podczas Mszy Świętej, w obecności kapłana i
zgromadzenia.
Na poziomie diecezjalnym Legion jest zapraszany przez biskupa do
udziału w spotkaniach ruchów świeckich. Na tych spotkaniach
biorą udział małe dusze odpowiedzialne za diecezje, w których
znajduje się Legion; następnie informują wysepki. Rada Narodowa
wyznacza małą duszę, która jest za to odpowiedzialna.
Narodowe Centrum zapisujew rejestrach tego kraju nazwy nowych
wyspek świętości, które zaczęły działać.
Promuje apostolaty i towarzyszy im. Publikuje i rozpowszechnia
„Orędzie ”, kwartalnik, miesięcznik i broszury, które otrzymuje z
Międzynarodowego Centrum, przetłumaczone już na język
hiszpański. Poszukuje i gości zakonników i księży, którzy wspierają
ruch, medytują nad "Oredziem", udzielają sakramentów.
Opracowuje i dostarcza niezbędny duchowy materiał. Zachowuje
ważne dokumenty.
Poprzez swojego Sekretarza Centrum Narodowe zbiera informacje i
odpowiada na pytania wszystkich małych dusz w Chile, utrzymując
płynną komunikację z przewodnikami wysp świętości, świeckimi
kapłanami i przywódcami, przez e-mail, za pośrednictwem kanału
mediów społecznościowych i poprzez WhatsApp. Zapewnia
dystrybucję swojej strony internetowej, rozpowszechnionej w
świecie, którą regularnie aktualizuje :
https://peqalmachile.wordpress.com/
Centrum Narodowe jest siedzibą skarnika Legionu. Sporządza
bilans rachunków miesięcznych pod nadzorem Krajowej Rady
Prezesów.
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Propozycje. Aktywność Legionu 2018 - 2019:
Przygotowanie misji na poziomie regionalnym i terytorialnym:
W drugiej połowie 2018 r. projekt ma na celu uporządkowanie,
zaprogramowanie i przygotowanie materiałów formacyjnych,
niezbędnych do rozpowszechniania Legionu. Formowanie małych
dusz, aby zebrać owoce oczekiwane przez Miłosierną Miłość przez
modlitwę i ducha służby.
Na poziomie Legionu - Czas misji:
1. Pracować dla Dzieła Małych Dusz, aby zostało uznane przez
diecezje, które jeszcze tego nie uczyniły.
2. Ponownie uaktywnić upadające wysepki świętości.
3. Odwiedzić małe dusze, które odeszły od Legionu i zachęć je do
powrotu.
4. Odwiedzać chore, małe dusze, aby zapewnić im zachętę,
wsparcie i otwierać na Miłość Jezusa.
5. Dążyć do tworzenia wysp świętości, aby zamanifestować naszą
wierność i naszą miłość do "Orędzia".
6. Szukać kapłanów, którzy czytają "Orędzie".
7. Ułatwiać związki z diecezjami, tworząc odpowiednią płaszczyznę
komunikacyjną.
Poziom terytorialny - czas misji
- Ewangelizować przez wysyłanie na misję małych dusz, uczniów
Miłosiernej Miłości, do wszystkich miejsc i okoliczności.
- Iść na spotkanie od drzwi do drzwi, do parafii, do wspólnot, aby
Jezus został poznany i pokochany, opierając się na Ewangelii i
"Orędziu".
- Rozpowszechniać materiały Legionu: Stella, kwartalnik i
comiesięczny biuletyn.
- Rozdawać różańce, aby szerzyć kult Najświętszej Maryi Panny,
rozdawać ulotki na temat tajemnic Różańca św, aby nauczyć modlić się.
6. REKOLEKCJE W CENTRUM NARODOWYM:
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Rekolekcje miesięczne: Aktywne małe dusze uczestniczą w
rekolekcjach raz w miesiącu w Centrum Narodowym. Są zaproszeni
ci, którzy chcą poznać Miłosierną Miłość. Rekolekcje głosi ojciec
Juan Cortes, kierownik duchowy. Oto program: Różaniec Święty,
medytacja „Orędzia ” mały posiłek, modlitwa „Korona Dzieciątka
Jezus”, Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedż u ojca
Hernan i Msza Św. Wizyty apostolskie o. Ricardo Gomeza:
Od czasu powołania na doradcę duchowego ksiądz Ricardo
kontynuował apostolską działalność ojca Hugo w Chile.
Dzień skupienia i warsztaty
Raz w roku małe dusze z Chile i innych krajów są zapraszane na
Dzień skupienia i na warsztaty formacyjne, dla ich duchowego
wzrostu. Program przedstawia się w następujący sposób:
Narodowy Dzień Skupienia 2017 - Niedziela, 22 października
TEMAT:
"Aby przygotować nas na wizytę Ojca Świętego w Chile"
8:30 Przyjazd uczestników, przekazanie dokumentów
9.00 Rozważanie Różanica i zawierzenie dnia Najświętszej Maryi Pannie
9:00 Piosenki, słowa powitania od Vicki Ibanez i Moniki Venegas
10:00 Pierwsza medytacja:
"Wikariusz Chrystusa, zgodnie z Pismem Świętym i Magisterium
Kościoła" - Konferencja, refleksja osobista, sesja plenarna.
11:30 Kawa. 12.00 Modlitwa Anioł Pański
2. Medytacja: "Orędzie" i Ojciec Święty - konferencja, refleksja osobista,
sesja plenarna
13:30 Obiad, księgarnia ; 14:45 "Koronka do Dzieciątka Jezus"
15:00 Adoracja ; 16:00 Msza św. ; 17:00 wyjazd.
Dla pozostających
20:00 Kolacja 21:00 Świadectwa
TERMINARZ
od poniedziałku 23 października
do wtorku 24 października
Warsztaty
szkoleniowe,
dla
animatorów w diecezji
- Wysepek Świętości i dla
przyszłych animatorów.
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Poniedziałek 23 października
7:00 Przybycie uczestników,
Różaniec
8:00 Śniadanie,
9:00 Msza św
9:45 Pierwsza Nauka:
"Pochodzenie Małych Dusz"
10:30 Osobista refleksja
11:15 Praca w grupie
12: 00 Modlitwa Anioł Pański
12.15 Sesja plenarna
13:00 Obiad
14:30 "Koronka do Dzieciątka Jezus"
14:45 Druga Nauka:
"Miłość do Oredzia dzięki
Małgorzacie"
15.30 Osobista refleksja
16:00 Praca w grupie
17:00 Sesja plenarna
18:00 Trzecia Nauka:
«Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej »
18:45 Osobista refleksja
19:00 Praca w grupie

19:30 Sesja plenarna
20:00 Kolacja
21:30 Ostatnia modlitwa

NOC ADORACJI
Wtorek 24 października
7:30 Różaniec przed Najświętszym
Sakramentem
8:00 Śniadanie, przybycie
uczestników
9:00 Czwarta Nauka:
Małość w "Orędziu"
9:45 Osobista refleksja
10:15. Praca w grupie
11:00 Sesja plenarna
12.00 Msza św
13:00 Obiad i wyjazd uczestników
Uczestniczą w warsztatach:
Kierownik duchowy, kapelan,
zaproszeni kapłani i zakonnice
z kraju oraz z zagranicy.

Rekolekcje międzydiecezjalne
Te rekolekcje odbywają sie dwa razy w roku przez trzy lub więcej
dni w trzech diecezjach sasiednich. Ich celem jest ocena rozwoju
Legionu dzięki świadectwu ich uczestników i pracy w grupach.
Wyciagane są wnioski i ustalany program działania.
Rekolekcje diecezjalne
Animatirzy każdej diecezji zbierają sie raz w roku , a ci z
najbliższych miast dwa razy w roku, aby przygotować wizyty
o. Rikardo i aby wzmocnić jednośc uczestników i wzmocnić więz
między diecezjami i rozwijać się na poziomie świeckim
i kościelnym. Raz w roku Ojciec Ricardo głosi rekolekcje w
mieście Arica, w północnej części kraju. Zaprasza małe dusze z
Tacny, miasta w południowym Peru, niedaleko granicy z Chile.
Małe Dusze z Ariki towarzyszą Ojcu w tych rekolekcjach.
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7. SEKRETARIAT AMERYKAŃSKO - ŁACIŃSKI
Zintegrowanych w Narodowym Centrum:
Sekretariat zapewnia koordynację: wizyt Ojca Juana, zaproszenia
Legionu na Spotkania, Dni i Kongresy w terminach ustalonych
przez poszczególne kraje. To on właściwie organizouje program
duchowy i ustala harmonogramy, prezentacje i pracę grupową w
połączeniu z lokalnymi organizacjami i w porozumieniu z
animatorami M.D. i ich kierownikami duchowymi .
Podczas tych wizyt i zgodnie ze statutem, sekretariat postanowił
potwierdzić, że Małe Dusze, które służyły Legionowi od wielu lat i
były współzałożycielami Legionu obok księdza Hugo i które zostały
nominowane
przez
niego
jako
odpowiedzialne w swoich krajach, mogą
zostać zastąpione nowymi kierownikami.
Sekretariat
zapewnia
planowanie,
koordynację
i
sprawne
prowadzenie
wyjazdów do Belgii, a także do różnych
sanktuariów.
Naszym zadaniem jest formować Małe Dusze
żyjące „Orędziem”, które ofiarują swój dzień
w intencjach o które prosi Jezus, żyją „Regułę życia” i stale
odnawiają zobowiązanie w „Akcie oddania się”.
Sekretariat rozpowszechnia biuletyn "Stella" wydawany co miesiąc
przez Centrum Międzynarodowe, który otrzymujemy w języku
hiszpańskim, a także listy i różne informacje przesłane przez ojca
Marcela i przetłumaczone na język hiszpański przez
Międzynarodowe Centrum.
Sekretariat jest uważny i wyczulony na problemy i trudności które
mogą napotkać Rady Nadzorcze w różnych krajach. Wspiera i
doradza, wspólnie z ojcami duchownymi w poszczególnych krajach
i wspólnie z o. Juan. Ma pieczę nad dokumentami, które kraje
przekazują do archiwów Sekretariatu. Ułatwia to przepływ
"Orędzia" między krajami, biorąc pod uwagę ich zapasy, tak aby
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zawsze miały wystarczającą rezerwę. Publikuje kwartalnik
wydawany przez Centrum Narodowe w Chile.
Sekretariat Krajowy stale aktualizuje swoją stronę internetową i
informacje publikowane na portalach społecznościowych, co
pozwala na bezpośredni kontakt z Centrum Międzynarodowym i z
Małymi Duszami różnych krajów i internautami na całym świecie,
zainteresowanymi Legionem. Co więcej, dzięki WhatsApp
utrzymujemy szybką komunikację zarówno na poziomie krajowym,
jak i latynoamerykańskim.
Sekretariat jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości ruchu,
poszanowania Statutu przez osoby należące do Legionu i lojalność
jej członków wobec „Orędzia”. Koncentruje się na reaktywowaniu
stosunków z osobami, które odsunęły się od Legionu.
Prezydent Vicki Ibanez V.
Narodowe Centrum Chile
Chile

Monica Venegas
Sekretariat Ameryki Łacińskiej

LEGION MAŁYCH DUSZ W CHILE
(trzecia część)
8. PODRÓŻE APOSTOLSKIE OJCA JUANA CORTESA
NA KONTYNENT AMERYKAŃSKI
Po nominacji na Kierownika Duchowego, Ojciec Juan kontynuował
apostolską pracę Ojca Hugo na kontynencie amerykańskim,
rozpoczynając wizyty w różnych krajach, aby poznać, zebrać i
wesprzeć Małe Dusze podczas rekolekcji jedno i trzydniowych.
Dzięki pewnej Małej Duszy, która przez kilka lat uczestniczyła w
rekolekcjach w Chile, rozpoczęła się działalność Legionu w
Argentynie w Kordobie, z udziałem Sekretariatu latynoamerykańskiego.
Argentyna - Rekolekcje w Kordobie w 2011 r., 2012 r.
w Domu Rekolekcyjnym w San Alfonso ; w 2017 r. w La Falda.
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Ojciec Juan, z grupą Małych Dusz z Chile, został zaproszony w
2011 i 2012 roku na Narodowy Dzień Argentyny w mieście
Kordoba. Przy tej okazji przybyli goście z Corrientes i innych
miejsc w pobliżu Kordoby. Przez trzy dni otrzymywaliśmy nauki
Ojca Marcela, Siostry Eleny Lopez - Kierownika Duchowego w
Kordobie, Ojca Juana i Elenę Lugo - Prezydenta Legionu w
Argentynie.
W następnych latach nadal
uczestniczyliśmy w
dorocznych rekolekcjach w
Kordobie, mając nadzieję,
że będziemy uczestniczyć
w dniach skupienia w
Corrientes, gdzie mieści sie
siedziba Narodowej Rady.
Ponieważ ojciec Juan nie
mógł uczestniczyć w rekolekcjach w 2017 r., reprezentowała go
osoba odpowiedzialna za Sekretariat Ameryki Łacińskiej.
Przekazała nam braterskie pozdrowienie od ojca Juana. Celem tego
zaproszenia było studiowanie
Statutu i jego zastosowanie do
prowadzenia Legionu.
Przy tej okazji o. Antonio De
Iacovo, doradca duchowy
Legionu w Argentynie, siostra
Elena, siostra Leonides i Elena
Lugo podzielili się słowem
Orędzia. O.Antonio posługiwał nam sakramentem pojednania i
udzielał sakramentu chorych Małym Duszom, które nie cieszyły się
dobrym zdrowiem.
Kanada - Rekolekcje w Toronto 2012 r.
Towarzyszyliśmy Ojcu Juanowi z kilkoma Małymi Duszami z
Chile przedstawiając go jako nowego Kierownika duchowo w
Ameryce Łacińskiej. To było nowością, bo Ojciec Hugo, zawsze
podróżował sam. Braliśmy udział w rekolekcjach w trzech
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wysepkach świętości, złożonych
z małych dusz z różnych krajów
Ameryki Łacińskiej,
zamieszkałych w Kanadzie. Te
małe dusze i ich przywódczyni,
Emma z Chile, czuły się bardzo
zmotywowane wizytą Ojca, który
przyjechał z południowego
krańca kontynentu
amerykańskiego.
Na następne dwa dni wybraliśmy się na spotkanie w Montrealu,
podczas którego modliliśmy się, dzieliliśmy się świadectwami,
modlitwami i naukami z Orędzia. Celebracja Mszy Świętej w
Sanktuarium św Józefa, które jest największym na świecie, odbyła
się przed spotkaniem z Małymi Duszami z Quebec (region
francusko-języczny), za który odpowiedzialna jest Pani Simard,
serdeczna przyjaciółka Małgorzaty. To były bardzo piękne dni,
podczas których bariery językowe nie stanowiły przeszkody dla
naszego ukochanego Legionu.
Paragwaj - Rekolekcje w Asuncion, w 2013 r.
Ojciec Juan odbywał tę podróż zawsze w towarzystwie małych dusz
z Chile, zaopatrzonych we wszystkie niezbędne dokumenty na
temat Legionu. Na spotkaniach asystowały mu Małe Dusze z
Asuncion i Minga-Iguazu. Były to rekolekcje o wielkim duchowym
bogactwie. Odpowiedzialna za Legion w Paragwaju od wielu lat jest
oddana Ruchowi, zarówno w czasach dobrych, jak i złych, troszcząc
się, aby doprowadzić małe dusze do Serca Miłosiernej Miłości i
wzmacniając Legion w kraju. Małe dusze Paragwaju zawsze bardzo
aktywnie uczestniczyły w rekolekcjach latyno-amerykańskich, we
współpracy i wsparciu dla organizacji spotkań.
Bardzo trudno im było znaleźć duchowego kierownika, który może
poświęcić się Legionowi. Jest nim teraz ojciec Celso Torres.
Zapewnia duchowy kierunek Małym Duszom i nadzoruje rozwój
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Legionu. Musimy wpomnieć o stworzeniu wysepki świętości w
Minga-Iguazu, po rekolekcjach, które miały miejsce w Meksyku.
Pod koniec rekolekcji udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej w
Guadalupe.
Belgia. Międzynarodowe spotkanie.
Chèvremont 21czerwca2014
W dniu 21 czerwca 2014 roku, dzień upamiętnienia setnej rocznicy
urodzin Małgorzaty, pojechaliśmy do Chèvremont z Małymi
Duszami z różnych krajów Ameryki, pod opieką ks. Juan, aby
wziąć udział w tej ważnej i poruszającej uroczystości. Mieszkając
w pobliżu sanktuarium Matki Bożej Ubogiej w Banneux, bardzo
wcześnie wyruszylismy do Bazyliki Notre Dame, na wzgórzu
Chèvremont. Spotkaliśmy wiele Małych Dusz z pięciu
kontynentów i spotkaliśmy też Ojca Marcela, naszego
międzynarodowego ojca duchowego, a także jego tłumacza,
Philippe Grossiord - Małą Duszę z Francji, który pośredniczy
między Międzynarodowym Centrum i Małymi Duszami
hiszpańsko-jezycznymi.

Z radością powitaliśmy Ojca Yvesa, ale poczuliśmy smutek, gdy
zauważyliśmy jego zły stan zdrowia. Wzięliśmy udział w
modlitwie Różańca świętego, modlac sie pierwszą tajemnicą, a
następnie słuchając głosu Małgorzaty, nagranego na CD.
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Mszy Świętej, koncelebrowanej przez wielu księży, przewodniczył
biskup Jean-Pierre Delville, biskup Liège. Następnie odbyła się
procesja Najświętszego Sakramentu wokół bazyliki, w asyście
sztandarów z różnych krajów, a zakończyło ją błogosławieństwo
udzielone przez biskupa Liege.
Następnie udaliśmy się do małej kaplicy Matki Bożej w
Chèvremont gdzie Małgorzata przychodziła prosić Matke Bożą o
zdrowie dla swojej matki. Potem podeszliśmy do grobu
Małgorzaty, obok Kalwarii, aby zjednoczyć się z nią odmawiajac
Różaniec. Resztę dnia spędziliśmy w Chèvremont, na modlitwie,
dzieleniu się w Kaplicy Miłosiernej Miłości. To był niezapomniany
dzień. Następnego dnia, 22 czerwca, wróciliśmy do Kaplicy
Miłosiernej Miłości, gdzie Ojciec Marcel odprawił dla nas Mszę
Św. Kilka Małych Dusz odnowiło swoje przyżeczenie całkowitego
oddania się Miłosiernej Miłości Jezusa, to była podniosła chwila,
pełna wzruszenia. Potem zebraliśmy się wspólnie z o. Juana, aby
odmówić Różaniec u stóp Kalwarii. Po naszej wizycie w
Chèvremont pojechaliśmy do Rzymu gdzie uczestniliśmy w
audiencji generalnej papieża Franciszka i odwiedziliśmy kilka
seminariów europejskich.
Meksyk - Rekolekcje w Meksyku, w 2016
W 2016 r. Małe dusze Meksyku
postanowiły zwołać spotkanie w Mexico
City (Federal District), aby odnowić
Radę Krajową. Po konsultacji z
Sekretariatem
Ameryki
Łacińskiej
uzgodniono, że w dniach 20-25 czerwca
w Mexico City odbędzie się ważne
spotkanie Małych Dusz Ameryki
Łacińskiej. Wzięli w nim udział O. Juan
- nowy Kierownik Duchowy w Ameryce Łacińskiej, Duchowy
Ojciec Małych Dusz w Meksyku i wiele Małych Dusz. z różnych
miast i krajów, w których znajduje się Legion.
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Było to dla nas wielkim błogosławieństwem, powitać tam Ojca
Marcela, naszego Międzynarodowego ojca Duchowego, który
zastąpił Ojca Yves. Była to jego pierwsza wizyta w Ameryce
Łacińskiej. Towarzyszył mu Philippe, mała dusza z Francji
odpowiedzialny za relacje z Amerykę Łacińską, i tłumaczenie na
język hiszpański.
Przed wyjazdem do
Meksyku Ojciec
odwiedził małe dusze w
USA i Kanadzie. W
Meksyku mógł spotkać
się z Ojcem Juanem i
małymi duszami.
Zapoznał się z naszymi
potrzebami i trudnościami, jak również z rozwojem i owocami
pracy Legionu w Ameryce. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy
uczestniczyć w Mszy Świętej w kaplicy św. Juana Diego, i poznać
to sanktuarium i wspaniałą bazylikę Matki Bożej z Guadalupe.
Podczas spotkania Javiera i Celia Nunez-Dominguez,
odpowiedzialni od początku za Legion Małych Dusz w Meksyku,
przedstawili Panią Veronike Soto, wybraną jako ich nastepczynię.
Honduras był reprezentowany przez Yolanda Dominguez, siostrę
Celię - prezesa Małych Dusz w Meksyku, które wspólnie założyły
w Hondurasie Legion Małych Dusz u boku Pedro i Silvia Cocco.
Świadectwo Silvi z San Pedro Sula, głęboko nas poruszyło.
Podczas tego spotkania O. Marcel dał pełnomocnictwo
Sekretariatowi Ameryki Łacińskiej, aby reprezentował go w
różnych krajach Ameryki Łacińskiej.
Spotkanie latyno-amerykanskich Małych Dusz w Peru w 2017 r.
Małe Dusze Peru zaapelowały do Małych Dusz w Ameryce
Łacińskiej, aby spotkać się w Limie w dniach 27 do 30 kwietnia
2017 roku. Uczestniczyły w tym spotkaniu różne peruwiańskie
diecezje i małe dusze z kilku krajów kontynentu amerykańskiego.
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Po raz kolejny mieliśmy radość z goszczenia Ojca Marcela i Filipa.
Przybyła także liczna grupa brazylijskich małych dusz z Rio de
Janeiro, pod kierownictwem Ojca Bruce Judice, młodego księdza
bardzo przywiązanego do podążania ścieżką duchowości
dziecięctwa świętej Teresy z Lisieux. Odkrył on Orędzie dzięki już
zmarłemu
księdzu
Schneiderowi,
byłemu
duchowemu
kierownikowi Legionu z Brazylii, którego Ojciec Hugo wyznaczył,
by poprowadził tam Legion Małych Dusz. Dzieliliśmy się
pięknymi wspomnieniami i świadectwami Siostry Marii Graciela
Alvarez, która towarzyszyła Legionowi Małych Dusz w Peru przez
całe swoje życie.
Ostatniego dnia odwiedziliśmy Katedrę w
Limie, muzea, Dom Św.Rózy z Limy, i
Św. Marcina de Porres. Przeżywaliśmy
chwile głębokiej duchowej jedności i
pokoju. To spotkanie przyniosło wspaniałe
owoce.
Cieszyliśmy się obecnością o.Marcela,
o.Bruce Judice, o.Juana Cortesa, o.Ricardo Gomeza – kierownika
duchowego Legionu w Chile, który po raz pierwszy uczestniczył w
międzynarodowym spotkaniu naszej wspólnoty, o.Jorge Caceres,
kierownika duchowego w Peru, o.Celso Torres, kierownika
duchowego w Paragwaju i o.Antonio De Iacovo, kierownika
duchowego w
Argentynie.
Minął rok od
spotkania w Peru.
Teraz z radością i
nadzieją
przygotowujemy
się do kolejnego
zgromadzenia,
które odbędzie
się w 2019 roku.
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9. PODZIĘKOWANIA
Dziękuję Małgorzacie, przypominając Małym Duszom na całym
świecie, że dzięki jej fijat, które zostało zainspirowane przez Ducha
Miłości, mogliśmy poznać Orędzie, tą wspaniałą książkę, która
zmieniła nasze życie, odpowiadając na wezwanie Miłosiernej
Miłośći.
"Patrzyłem na ciebie z czułością.
Nazwałem każdego z was po imieniu.
Podobnie jak apostołowie współczesności,
dałem ci konkretną misję. "
(4listopada1971r.)

Dziękujemy O.Hugo za jego poświęcenie i bezwarunkową miłość,
za przykład jaki nam dał, za pracę jaką wykonał i za i jego
„rzucenie się w ramiona Jezusa”, dzięki któremu był w stanie
rozwinąć obecność Legion na kontynencie amerykańskim.
Dziękuję wszystkim kapłanom, zakonnikom, zakonnicom i
wszystkim świeckim, którzy zgodzili się nas słuchać i prowadzić
nas drogą dziecięctwa duchowego, przekazaną nam przez Świętą
Teresę od Dzieciątka Jezus.
Dziękuję wszystkim Małym Duszom zjednoczonym w tym
łańcuchu miłości, który tworzy wielką rodzinę Małych Dusz.
Dziękuję, że dzięki nim Jezus jest poznawany i kochany, że służą
Mu do rozszerzenia Jego Królestwa, jak rosa, aż po krańce ziemi,
biorąc udział w zbawieniu dusz.
Jesteśmy wdzięczni Sercu Jezusa i Maryi za nauczanie, kierowanie
i ochronę. Powierzamy im wszystkich, którzy żyją w Niebiańskiej
Ojczyźnie, a także tych, którzy nam dzisiaj towarzyszą. Modlimy
się, prosząc ich o błogosławieństwo.
Prezydent Vicki Ibáñez V.
Narodowe Centrum Chile

Monica Venegas
Sekretariat Ameryki Łacińskiej, Chile
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Notatka ojca Marcela
Po pierwsze chciałbym ponownie wyrazić wdzięczność Monice i
Vicky za ich wielki wkład w wzbogaceniu naszego
międzynarodowego czasopisma Legionu Małych Dusz ... i
ponawiam mój apel do odpowiedzialnych w innych krajach, aby
brali od nich przykład w dzieleniu się posługą dla Legionu, które
pozwala każdemu członkowi dźwigać zmartwienia innych
członków. Tak mówi św. Paweł w swym pierwszym liście do
Koryntian: "Bóg chciał, aby nie było podziału w ciele, ale aby
różne członki miały troskę o siebie nawzajem. (1 Cor 12,25)
Potem, jak usłyszaliśmy świadectwo z Chile, pragnę podkreślić z
wielką radością że patronem tego kraju jest Matka Boża z Góry
Karmel ...
Małgorzata miała szczególny związek z Karmelem w Chile.
W związku z tym, możemy przytoczyć modlitwę św. Jana od
Krzyża którą Małgorzata odmawiała 14 października 1995 za
siebie, swojego Kierownika Duchowego o. karmelitę Yves-Marie
Legrain, który właśnie nas opuścił:
Do mojego ukochanego Mistrza, świętego Jana od Krzyża.
O ty, który w radości i cierpieniu śpiewałeś dla Umiłowanego!
Opiewaj Go dla mnie, dla mego Ojca, w słodkim, boskim śpiewie.
Tak, drogi Mistrzu, w Tobie spotkałam mojego Pana. Narysuj na
naszych złączonych sercach medalion, który twoja ręka nakreśliła w
pewien dzień radości i cierpienia. Ty, który mnie prowadziłeś,
uczyń z mojej duszy małą, całkiem małą karmelitankę podobną do
ciebie. Bóg usłyszy twoją modlitwę za swoje dziecko, które
dostrzegłeś w dniu wybranym przez Pana. Teraz patrzę na twą
zbolałą twarz i głaszczę ją w porywie współczucia i świętej
wdzięczności.
Mała uwaga dotycząca mojej modlitwy do świętego Jana od Krzyża:
„Uczyń z mojej duszy, ty, który mnie prowadziłeś (przez twą
cudowną duchowość), tak, uczyń z mojej duszy małą, całkiem małą
karmelitankę taka jak ty. Bóg wysłucha twej modlitwy.”
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Rzeczywiście, pewnego dnia otrzymałam z Chile, z Karmelu
Poczęcia, dokument „podpisany” i „datowany” ustanawiający mnie
małą karmelitanką tego klasztoru, w drodze wyjątku, wedle Tradycji
i Władzy nadanej przez Zakon Matki Boskiej z Góry Karmel.
Zostałam przyjęta, jako członek tej wspólnoty, żywa czy umarła (do
pani Małgorzaty, posłanniczki Miłosiernego Serca - następowały
podpisy przełożonych wspólnoty karmelitów bosych z klasztoru
Naszego Pana Jezusa Chrystusa i wskazówka „Sumo y Eterno
Sacerdote”).
Zachowałam otrzymane oryginalne egzemplarze. Myślę, że święty
Jan od Krzyża żarliwie się modlił. Należę do Wspólnoty. Mam
matkę przełożoną i siostrzyczki karmelitanki, które kochają mnie i
modlą się za mnie.
Nic nie zrozumiałam, ale to wielka radość należeć do wspólnoty,
która silnie na mnie oddziałuje. Mam kontakt ze zgromadzeniem,
które nazywam, w moim wdzięcznym sercu, moją małą wspólnotą, z
moją matką Przełożoną i moimi siostrzyczkami.
Małgorzata, 14 października 1995 r
*

*

*

Aneks dla wydania Polskiego, napisany
przez Legion Małych Dusz w Polsce.

AKTYWNOŚĆ LEGIONU MAŁYCH DUSZ
W POLSCE
Jezus w Orędziu mówi, że Legion Małych Dusz to Karmel, żyjący
w świecie. Prośmy Jezusa, aby nas prowadził, abyśmy nie ulegali
wpływowi tego świata, ale szukali nieustannie bezpiecznego
schronienia w Sercu Jezusa i Maryi. Dlatego tak ważne jest abyśmy
słuchali, co mówi Jezus, czytając systematycznie Pismo Święte i
Orędzie.
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W Apokalipsie Św. Jana czytamy:
„Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego
wielką władzę a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem
potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się
siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i
kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo
winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i
królowie
ziemi
dopuścili
się
z
nią
nierządu,
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».
Nakaz ucieczki
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z
niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag
nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg
na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała i za jej czyny
oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino,
podwójny dział dla niej przyrządźcie! Ile się wsławiła i osiągnęła
przepychu tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem
wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby", dlatego w jednym dniu
nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem
spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.”
„Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej
grzechach”.
Szukajmy coraz ściślejszej relacji z Jezusem i Maryją.
Orędzie Miłosiernej Miłości :
21 CZERWCA 1973 (I. 39)
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. Idź do zagubionego i wskaż mu
drogę. Idź do rozpaczającego i zanieś mu nadzieję. Idź do
człowieka, którego wiara osłabła i wzmocnij go. Idź do tego, który
pozostaje w nocy ciemności i zanieś mu światło nadziei. Idź do
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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)
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.
14 LIPCA 1972 (I. 5)
J Wiatr głupoty, który pędzi przez świat, uspokoi się i porywając za
sobą niesfornych wobec Mego Prawa zginie w przepastnej otchłani,
skąd nie ma już żadnego powrotu. Po burzy zjawia się zawsze
znowu cisza. Boski ogień, który tli się pod popiołem, na nowo
zapłonie i całą ziemię obejmie swoim żywym płomieniem miłości.
4 CZERWCA 1985
J Legion nie jest „organizacją”. On służy Kościołowi środkami,
których mu dostarczam. Duch, który go ożywia, nie jest duchem
tego świata i być nim nie może.
Księża i świeccy, którzy mu służą, winni pamiętać, że jest on przede
wszystkim Dziełem Bożym, Bożego pochodzenia; złożony z księży i
świeckich jest, u swych podstaw, uformowany ręką Stwórcy! Drobne
narzędzie, przepełnione cierpieniem i radością daru, jest Moim,
daru, jest rzecznikiem. Mój Duch je prowadzi i spoczywa na nim.
Kto uważa Legion za dzieło świeckie, okazuje ludzką pychę;
człowiek równa się z Tym, który Legion stworzył.Aby prowadzić
dobrze to Dzieło Mojego Boskiego Serca, wybrane dusze powinny
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być wzorem prostoty, pokory; to, co dzieli nie pochodzi ode Mnie.
Wymogiem Miłości jest usunięcie się... Jestem natchnieniem
Mojego „małego nic”.
Wiele spośród Moich małych dusz gubi się w komplikacjach, które
nie są w gruncie rzeczy niczym innym, jak ukrytą zranioną pychą,
która odsłania i oddaje pewien stan rzeczy, który należy naprostować.
(. . .) Tyle jest nędzy, oczekującej pomocy, tyle cierpienia na tej
ziemi łez, tyle okropności do zwalczenia! Jednakże są i
wspaniałomy - ślności, dzieła pomocy, które usiłują zaradzić temu
żałosnemu stanowi rzeczy.To pociesza Moje Serce i pobudza Mnie
do czynienia jeszcze więcej dla zbawienia Mego ludu!
Ale świat zbacza ku swemu zatraceniu; oni mają oczy, żeby widzieć
i uszy, żeby słuchać... Niestety!...
Oto, więc Pan pragnie doskonalić swe dzieło, a ileż sprzeciwu ze
strony tych, których stworzył, umiłował aż po Krzyż!
Lecz o ile On szanuje wolność człowieka, to nie uznaje się za
pokonanego. Przez Krzyż rzeźbi, modeluje, przycina... aż dzieło
Jego rąk nabiera kształtu: to kształt Krzyża, który oczyszcza,
uświęca i który zbawia. Bóg pragnie dusz, wszystkich dusz; nawet,
jeśli każe im czołgać się w prochu dla ich zbawienia. On je okupił
tak drogo, że są Mu tym cenniejsze; i to jest przyczyną cierpień,
które przychodzą, które umęczają, które przybijają; lecz mocne
cięgi od życia sprawiają, że tyle dusz powraca do siebie samych.
Ludzie nie zawsze rozumieją, dlaczego Bóg-Miłość pozwala na
cierpienie, które ich dotyka; w ich skargach, jak litania, powracają
te słowa: Dlaczego... ja?
Trzeba przezwyciężyć przemoc, egoizm, zabójstwa, aborcję,
przerażającą głupotę tych, którzy zabijają... dla przyjemności, nie
tylko ciało, ale i duszę. Jeśli Bóg-Ojciec pragnie zbawić swe dzieci,
które nie reagują na łagodność, to ważne jest, by zrozumiały, iż
jedynym środkiem, jaki pozostaje dobremu Bogu jest unicestwienie
ich pychy przez Krzyż! Ile trzeba pracy, by połączyć w całość
„Boży Plan” w stosunku do ludzi!
* * *
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Jeśli Dobry i Miłosierny Bóg pozwoli to w 2019 r.
planujemy następujące rekolekcje i dni skupienia:
8 - dniowe rekolekcje w Belgii:
Termin: 13 lipca g. 500; powrót 20 lipca 2018r. ok. 2200
Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Banneux,
Centrum Legionu Małych Dusz - Chevremont w Belgii;
Zapisy: Ewa Łonicka tel. 502-135-757 do 10 czerwca
(podajemy nr pesel; wpisowe 300 zł)
Koszt od 800 do 1100 zł, w zależności
od pokoju, który wybieramy.
REKOLEKCJE W CHECHLE

od 27 do 30 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 zakręcie 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. 30 go - w niedzielę jemy śniadanie i wyjeżdżamy do
Karmelu.
Ogólnopolski Dzień Skupienia Małych Dusz:
30 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 zaprosiłem ks. Abp. Grzegorza Rysia
Metropolitę Łódzkiego, ale dopiero w styczniu 2019r. będę miał
ewentualne potwierdzenie obecności ks. Arcybiskupa. Czy to będzie
ostatnia niedziela czerwca, dowiemy się dopiero w styczniu 2019 r.
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Podczas naszych rekolekcji w Chevremont, w Belgii w 2018 r.
mówiłem o działalności Legionu w Polsce. Ks. Marcel Blanchet
(ojciec duchowny Legionu) był szczególnie zainteresowany naszym
dniem skupienia w Karmelu i obecnością ks. Arcybiskupa. Wyraził
pragnienie obecności na tym dniu skupienia w 2019 r. Oczywiście
został zaproszony na ten dzień skupienia. Zaproszenie przyjął z
radością.
Proszę was o modlitwę w intencji planowanych wydarzeń na 2019 r.,
aby wszystko przebiegło pomyślnie, z Bożym błogosławieństwem.
To dla nas wielka radość, mam nadzieję, że nikogo z nas nie
zabraknie, zaproś znajomych, swoich bliskich. Aby uczestniczyć w
tym dniu, jak i w rekolekcjach, nie trzeba należeć do Legionu, mogą
przyjść wszyscy.
O terminie tego dnia skupienia poinformujemy w następnym
kwartalniku (marzec-kwiecień).
Od września 2018 r. nasza wspólnota podjęła posługę w
schronisku dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta w
Łodzi, ul. Nowe Sady 17. Współpracujemy z siostrami
Misjonarkami Miłości (św. Teresy z
Kalkuty). Jesteśmy tam obecni w każdy
piątek od 12 do 15.30. Osoby z Łodzi i
okolic, jeśli czują się na siłach,
zapraszamy do pomocy. Pozostałe małe
dusze prosimy o modlitwę w tej intencji.
Ks. Grzegorz
* * *
Poniżej podajemy akt zawierzenia, dzięki któremu możesz
zawierzyć siebie, swoją rodzinę Matce Bożej.
« Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki : « Niewiasto, oto syn Twój ».
Następnie rzekł do ucznia : « Oto Matka twoja ». I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie ».
J 19, 26-27.
44

Posłuszny poleceniu Chrystusa z Krzyża przyjmuję Maryję za swoją
Matkę i oddaję Jej Niepokalanemu Sercu siebie wraz ze wszystkimi
władzami duszy i ciała oraz wszystko, co posiadam. Moja najlepsza
Matko, oddaję Ci wszystkie moje problemy, choroby, troski a
szczególnie zawierzam Tobie : . . . . . . . .(wymieniamy osoby,
sprawy które zawierzamy Maryi). O Maryjo bez grzechu
pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a
zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
Amen.
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, ul. K. Baczyńskiego 156,
pierwsza sobota miesiąca, godz. 1400, prowadzi Asystent Kościelny Legionu
Małych Dusz Archidiecezji Łódzkiej ks. Grzegorz Nowak, odpowiedzialna
Jadwiga Kucharska.
2 Parafia Świętego Marka Ewangelisty, Łódź ul. Piekarska 1/3
1 i 3 środa miesiąca (oprócz świąt i wakacji), po wieczornej Mszy Św.
o godz. 1800, odpowiedzialne: Izabella Szwertner, Elżbieta Zientarska
3 Parafia Zesłania Ducha Świętego, Łódź ul. Piotrkowska 2,
pierwsza sobota miesiąca po Mszy Św. o godz. 800, odpowiedzialna
Janina Michalak, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
1

4 Parafia Chrystusa Odkupiciela, Łódź ul. Żubardzka 28, druga środa
miesiąca, godz. 1600, opiekun ks. Marcin Majsik.
5 Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Łódź ul. Ogrodowa 22, pierwsze wtorki miesiąca po Mszy Św.
o godz.1830; 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, - po Mszy Św. godz. 1800 odpowiedzialna Teresa Szparaga.
8 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 20 - drugi wtorek miesiąca, godzina 1700,
przed wieczorną Mszą Świętą - odpowiedzialna Ewa Łonicka.
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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.1500,
odpowiedzialna Izabela Szewczyk.
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,
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 Pruszkowie, 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. 700, opiekun
ks. Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
15 Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej Łódź, ul. Obywatelska 60
każdy piątek po Mszy Św. o godz. 1800. Prowadzi ks. Grzegorz Nowak

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
Od września 2018 r. Stelle wydajemy jeden raz na kwartał, jako
kwartalnik. W Centrum Legionu, w Chevremont, Stella jest wydawana
co miesiąc i wysłana do nas, następnie tłumaczymy ją na język polski,
drukujemy i wysyłamy do małych dusz, które mieszkają poza Łodzią.
Ponieważ są tylko dwie osoby, które się tym zajmują, dlatego trudno jest
nam wydawać Stellę co miesiąc. Zapraszamy osoby, które chciałyby
zaangażować się i pomagać nam w wydawaniu Stelli.
Uwaga dla osób otrzymujących kwartalnik przez pocztę w wersji
drukowanej, (wersja elektroniczna jest bezpłatna): wpłatę za Orędziai
za kwartalniki prosimy dokonywać na konto naszego stowarzyszenia. Za
kwartalnik prosimy wpłacać raz w roku – w styczniu za cały ubiegły rok.
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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 w formie elektronicznej,
wysyłana drogą mailową.
Można też zaprenumerować edycję papierową (patrz poniżej).

Prenumerata STELLA CHEVREMONT
(dziesięć emisji rocznie)
W przypadku wersji drukowanych można pisać:
- albo do waszego diecezjalnego moderatora
- albo bezpośrednio do Międzynarodowego Centrum
pocztą :
La Legion des Petites Ames - rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (Belgia)
Przekaz bankowy
e-mailem na adres: petitesames@proximus.be
międzynarodowy :
Legion małych dusz
- Belgia: 16 EUR
IBAN: BE74 3400
- Inne kraje europejskie: 27 €
1204 4307
- Reszta świata: 31 €
Aby otrzymać Stellę przez maila, podajcie język w którym chcecie
otrzymywać nasz miesięcznik, mail : vox.chevremont@gmail.com

Spis treści:
Słowo o. Marcela
Przesłanie z La Salet
Tajemnice Bolesne Różańca Świętego
Myśli na każdy dzień listopada
Legio Małych Dusz w Chile
Notatka o. Marcela i modlitwa Małgorzaty
Aktywność L. M. D. w Polsce
Prenumerata
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