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Bracia i Siostry, Małe Dusze ze wszystkich krajów,
Przygotujcie drogę Panu! Co za zadanie!
To nie jest polna droga czy asfalt ... to czasem kręte ścieżki
naszych myśli, naszych słów i naszych działań, które musimy
wyprostować, aby duchowo postępować w kierunku wewnętrznego
Betlejem, gdzie Pan ma nadzieję znaleźć przytulny żłóbek, w
naszym sercu.
Pośród świata, który jest zaaferowany choinką lub menu
wigilijnym, uświadommy sobie, że Ten, do którego idziemy, mały
Jezus w żłóbku, jest również naszym Wszechmogącym Bogiem,
który „ zważył góry na wadze i pagórki na szalach. "(Tekst 1)
Papież Franciszek mówi nam o wstępującej drodze: wyjść poza
szczyty samolubstwa, aby nie wpaść w wąwozy światowości i
konsumpcjonizmu. (tekst 2)
Jezus zaprasza nas do poznania Jego boskości: Dziecątko Jezus jest
drugą osobą Najświętszej Trójcy! Jego pozorna małość jest w
rzeczywistości wyrazem jego wszechmocy: „Jestem dzieckiem
niewinności i szczerości; ale także jestem mocą Ojca. (Tekst 3)
Dobrego Adwentu! Owocnego wejścia na góry Judei!
Ojciec Marcel +
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Kto zdołał zbadać ducha Pana?
Izajasz 40,3 ... 12
«Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!
Niech się podniosą wszystkie doliny,
a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
Kto zmierzył wody morskie swą garścią
i piędzią wymierzył niebiosa?
Kto zawarł ziemię w miarce?
Kto zważył góry na wadze i pagórki na szalach?
Kto zdołał zbadać ducha Pana?
Kto w roli doradcy dawał Mu wskazania?
Do kogo się On zwracał po radę i światło,
żeby Go pouczył o ścieżkach prawa,
żeby Go nauczył wiedzy
i wskazał Mu drogę roztropności?
Droga wznosi się:
musimy wyjść poza szczyt egoizmu.
Papież Franciszek - homilia z 24 grudnia 2018 r.
„Chodźmy do Betlejem” (Łk 2:15): tak mówili i robili pasterze. My
również, Panie, chcemy przyjechać do Betlejem. Dzisiaj także droga
się wznosi: musimy wyjść poza szczyt samolubstwa, nie możemy
wpaść w wąwozy światowości i konsumpcjonizmu. Chcę dotrzeć do
Betlejem, Panie, ponieważ tam na mnie czekasz i uświadomić sobie, ze
Ty tam położony w żłóbku, jesteś chlebem mojego życia.. Potrzebuję
słodkiego zapachu Twojej miłości, aby z kolei być łamanym chlebem
dla świata. Weź mnie na ramiona, dobry Pasterzu: kochany przez
Ciebie, ja też mogę kochać i brać moich braci za rękę. Wtedy będzie
Boże Narodzenie, kiedy będę mogł powiedzieć: „Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17).
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Jestem dzieckiem w swojej niewinności i prostocie,
ale także jestem siłą i potegą Ojca
Słowo Jezusa, Orędzie 20 grudnia 1979 r
Przeciwko przemocy
Przynoszę ludziom moją łagodność.
Przeciw nienawiści
Przyszedłem ofiarować Miłość.
Przeciw pożądaniu,
Zapraszam do bezinteresowności, hojności.
Przeciw namiętnościom,
Stawiam na szale
niewypowiedzianą czystość Mojej najświętszej i ukochanej Matki.
Przeciwko występkom,
w zamian oferuję tę samą czystość.
Przeciw zabójstwom, oznakom przemocy,
przeciwko masakrze niewinnych,
ofiarom niegodziwości ludzi:
moja małość,
moja wszechmoc Dziecka-Boga, który błaga i ostrzega.
Jestem dzieckiem w swojej niewinności i prostocie,
ale także jestem siłą i potegą Ojca.
Tej nocy, w której się urodziłem,
Chcę tylko najmniejszych wokół Mnie.
Chcę uśmiechnąć się przed płaczem nad duszami zagubionymi
które uparcie pragnę zbawić.
Przychodzę pośród prześladowców mojego Kościoła
aby krzyczeć do nich:
Jestem Miłością ... nie przechodzi się obojętnie obok Niej!
Nie można niczego zabrać Miłości!
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Małe dusze z Wietnamu

Zanim oddam głos Małym Duszom Wietnamu, w ich kraju lub w
wielu krajach, do których musiały wyemigrować z powodu wydarzeń z
1975 r., chcę w całości przytoczyć poruszające świadectwo, które
zostało opublikowane w biuletynie Legionu w Chèvremont nr 88
(styczeń-luty-marzec 1994). Właśnie wstawiłem napisy i umieściłem
dwa zdjęcia z ich podpisami.
Artykuł został napisany w Brukseli, na prośbę Międzynarodowego
Centrum i został dostarczony do Małgorzaty w dniu
Międzynarodowego Zgromadzenia Małych Dusz w Chevremont
29.08.1993 r., przez małą duszę imieniem Pierre-Vincent. Opisuje on
niesamowite początki Orędzia w jego kraju.
Dwadzieścia lat temu jego bardziej precyzyjne i szczegółowe
sprawozdanie zostało przeczytane na Zgromadzeniu w dniu 30
września 1973 r. i opublikowane w Biuletynie nr 8 grudnia 1973 r.
Zostało ono także streszczone i przetłumaczone w biuletynie
flamandzkim opublikowane w 1977 r.

Ojciec Marcel
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Poruszające świadectwo małej duszy z Wietnamu
Niech przyjdzie Chwalebne Królestwo Chrystusa
przez tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
1. INFORMACJE O OREDZIU
Czasopismo literackie mówi o pewnym „przesłaniu”
Około 1971 r., po przeczytaniu „recenzji książki”, „Orędzie
Miłosiernej Miłości do Małych Dusz”, która została opublikowana
w czasopiśmie „Wezwanie Matki Bożej” przez ojca Richarda,
kierownika duchowego „Apostolatu Fatimskiego” we Francji,
Mała Dusza Pierre-Vincent zapłonęła pragnieniem zdobycia tej
książki jak najszybciej.
Co za szczęście! Przyszedł przyjaciel, aby powiedzieć mu, że
jego znajomy pożyczył mu tę ksiazke na cztery dni. Po czterech
dniach oczekiwania nadeszła jego kolej, i delektował się nią nocą
i dniem, w samochodzie, a nawet w biurze, czekając, aż brat w
Paryżu kupi ją dla niego.
Pierwsze wydanie
„Oredzie”, które zostało mu pożyczone, było pierwszym
wydaniem obejmującym pierwsze trzy lub cztery lata rozmów
Jezusa z Małgorzatą i wydanym we Francji przez dynamicznego
świeckiego apostoła Jacquesa Kaysera, redaktora „Resiac”,
miesięcznika „Sourire de Marie”, a później dyrektora organizacji
charytatywnej „Résiac-Secours”.
Nienaruszona książka po pożarze.
Bardzo piękny tom z czerwoną oprawą, tytułem złotymi literami
na tle rysunku promieni słonecznych. Otóż! Wyobrazcie sobie, że
ten tom przeszedł całkiem nietknięty przez ciężką próbę pożaru?
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Przywołuje to podobny fakt w Starym Testamencie, a także w życiu
św. Dominika.
W rzeczywistości był to pożar, który wybuchł pewnej nocy w
wysokim budynku P.T.T. Sajgonu, który zniszczył część lewego
skrzydła, w którym znajduje się tablica rozdzielcza i liczniki paczek
otrzymanych z zagranicy i kraju.
Rano pracownicy P.T.T. znależli w popiołach małą książkę, której
całe opakowanie zostało spalone oprócz etykiety z nazwiskiem i
adresem nadawcy: Madame Voisin w Paryżu, dobrze znana
Małgorzacie, oraz adresat, jej brat Bernard, gorliwy katolik, emigrant
Francuski.
Ten ostatni, zaproszony na pocztę, przyjął książkę z takim samym
podziwem, jak pracownicy PTT. Ślad czarnego nadpalenia, w rogu
czerwonej okładki potwierdzał słowa tych ostatnich.

Autor tego świadectwa, Little Soul Pierre-Vincent,
z Małgorzatą i ojcem Yves-Marie Legrain
Chèvremont 29.08.1993r.
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Zachęta Małgorzaty do tłumaczenia.
Tak jak woda wraca do źródła, książka została później
podarowana Małgorzacie, która przez długi czas przechowywała ją
w centrum Chèvremont.
Wkrótce egzemplarz zamówiony w Paryżu dotarł do PierreVincenta, który zaczął stopniowo tłumaczyć, czekając na
autoryzację, którą z pewnością uzyskałby od autora.
Rzeczywiście, jak tylko otrzymał list z prośbą od swojego
wielkiego przyjaciela Kaysera, Małgorzata dała mu nie tylko
upoważnienie, ale także wielką zachętę w najcieplejszych słowach,
za zgodą Rady Głównej Legionu Małych Dusz.
Szybko rozprowadzone pierwsze wydanie 2500 egzemplarzy
Po przetłumaczeniu większej części ksiażki, jak naszybciej chciał
ją opublikować. Przy jej tłumaczeniu współpracował brat zakonny
Zgromadzenia Maryji Współodkupicielki. Publikacja została
dostarczona
przez
Ruch
Nieustającego
Wynagradzania
Niepokalanemu Sercu Maryi wraz z czasopismem „Trai Tim Duc
Me” (Serce Maryi), oba prowadzone przez o. François MinhDanga, , jego własnego kierownika duchowego (zmarł w 1981r.).
Małgorzata i Rada Centralna pomogły im hojnym datkiem, aby jak
najbardziej obniżyć cenę sprzedaży 2500 egzemplarzy (Boże
Narodzenie 1973 r.). Orędzie szybko zostało wyprzedane, prawie
bez reklamy.
Druga edycja 3000 egzemplarzy
Drugie wydanie 3000 egzemplarzy nastąpiło po Bożym
Narodzeniu w 1974 r., Stanowi ono opatrznościowy zapas dla
Kościoła w Wietnamie Południowym, ograniczonego od 30
kwietnia 1975 r., podobnie jak na północy, do Kościoła ciszy!
Rękopis drugiego tomu naszego tłumaczenia spotkał ten sam los
jak wielu innych dzieł, których nie ominęło zniszczenie. Jednakże,
wspierane zawsząd w cichości "tong dieb" czyli Orędzie doczekało
się potajemnich pomniejszonych kopii, a nawet tłumaczenia reszty
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orginału przez gorliwego anonima i zostały potajemnie
rozprowadzone. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje powitanie
w Wietnamie „Orędzia Miłosiernej Miłości do Małych Dusz”.
"Orędzie"z zadowoleniem przyjęte przez
wyższych przedstawicieli hierarchii Kościoła.
Było cudownie. Zwłaszcza najwyżsi przedstawiciele hierarchii
Kościoła zachowali sie wspaniale. W rzeczywistości prałat Henri
Lemaître, delegat Stolicy Apostolskiej w Wietnamie, pochodzący z
Belgii, raczył uhonorować skromne tłumaczenie, oficjalnym listem
o głębokim duchowym znaczeniu, który był pocieszeniem dla
Małych Dusz i ogólnie dla chrześcijan w Wietnamie. Ze swojej
strony prałat Paul Nguyen Van Binh, arcybiskup Sajgonu, dał nam
nie tylko Imprimatur, ale także list szczególnie zachęcający.

Katedra Notre-Dame w Sajgonie
Po prawej stronie (duży żółty budynek) centralna poczta
gdzie 26 kwietnia 1972 r. miał miejsce pożar, podczas
którego cudem ocalała książka „Orędzie”.
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A wszystko jakby spontanicznie i dla nas prawie nieoczekiwanie!
Jezus uczynił to z litości dla najmniejszych i najsłabszych z grona
Jego małych dusz.
Te dwa listy znalazły swoje miejsce we wstępie drukowanego
tłumaczenia, dla większego umocnieniaco wszystkich czytelników
i ogólnie chrześcijańskich braci Wietnamu. O ile nam wiadomo,
Małgorzata była dość zdumiona, pocieszona, pełna nowych
nadziei, ponieważ po Imprimatur biskupa Liege w tamtych
czasach, była to pierwsza oficjalna aprobata z zachętą i
błogosławieństwem katolickiego hierarchy Kościoła na rzecz
„Oredzia ” i Dzieła Małych Dusz. Kraj ten od dawna i przez długi
jeszcze czas krwawił z powodu okropnych i nieludzkich wojen!
Dlatego łatwo jest zrozumieć, dlaczego chrześcijanie, Małe
Dusze tego kraju kochają, szukają i pochłaniają „Orędzie
Miłosiernej Miłości
Jezusa”,
nawet
tylko
częściowo
przetłumaczone. Miejmy nadzieję, że wraz z upływem czasu,
reszta Orędzia zostanie im zaoferowana w ich języku!
2. O LEGIONIE
Dzieło wybłagane przez "Małą” Teresę z Lisieux
Tak jak tutaj (w Chèvremont) u źródła, i w każdym inym
miejscu, „Orędzie” musi być przeżywane i powinno ożywiać dusze
w odpowiednich warunkach, w sprzyjającej atmosferze: jest to
„Legion Małych Dusz”, tak gorliwie wybłagany wcześniej przez
„małą” Teresę z Lisieux, która stała się doktorem małej ścieżki
duchowego dziecięctwa, doktorem miłości. Teraz, za jej
wstawiennictwem, sam Jezus raczył powołać go do życia, przez
Orędzie i przez służbę posłanniczki Małgorzaty.
Odpowiadając zatem na wezwanie Naszego Pana, podczas
oczekiwania na publikację tłumaczenia Orędzia, opublikowaliśmy
małą broszurę zawierającą fragmenty z „Orędzia” z modlitwą
Małgorzaty i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a raczej ostateczną
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formułę jej Aktu ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej, aby
„Orędzie” mogło być rozpowszechniane, i aby Legion mógł się
rozwijać.
Ojcowie, Bracia i zakonnice w pierwszym rzędzie.
Pierwszymi Małymi Duszami w Wietnamie, oficjalnie
zarejestrowanymi
w
Międzynarodowym
Centrum
były
konsekrowane Małe Dusze: Wszyscy Ojcowie i Bracia
Zgromadzenia Maryi Współodkupicielki (C.M.C.) wraz ze swoim
Przełożonym Generalnym Dominique Tran Dinh Thu i wszystkie
Siostry Instytutu Sióstr Misjonarek Maryi Królowej Świata, wraz
ze swoim Przełożonym - Założycielem Bernardem Bui Khai Hoan,
który sam jest kapłanem C.M.C.
Od tego czasu te duchowne i religijne dusze starały się żyć coraz
intensywniej ideałami małej duszy, idąc drogą maksymalnej
małości, aby upodobnić się do małego Dzieciątka Jezus w
dziewiczym łonie Maryi.
Wkrótce potem grupa Małych Dusz
Wkrótce podążyła za nimi grupa Małych Dusz osób świeckich z
Sajgonu. Legion urodził się w Wietnamie 21 listopada 1972 r. w
święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, którego duchowym
kierownikiem był zmarły ojciec François Minh-Dang. Członkowie
tej grupy przybyli z różnych parafii, aby razem się formować przed
założeniem grup parafialnych. Ich spotkanie zazwyczaj odbywało
się w Zakonie Braci Domu Bożego w Thi Nghè (Sajgon). Program
spotkania był następujący: nauka Ojca Dyrektora, różaniec,
rozważanie „Orędzia”, organizacja Legionu, Msza Św., dzielenie
się wspólnotowe...
Poza diecezją Sajgonu istniały raczej pojedyńcze małe dusze lub
rodziny, które stanowiły małe wspólnoty. Pierwsza wspólnota
Małych Dusz, w środkowym Wietnamie, została założona w
Camranh, mieście portowym.
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Ale ... nadchodzą wydarzenia z 1975 roku
Z powodu wydarzeń z kwietnia-maja 1975 r., jak każda inna
organizacja i ruch wiernych katolików, rodzący się Legion Małych
Dusz usunął się w cień - został wygaszony, lub rozproszony.
Niedługo potem Biskup wydał zakaz organizowania się, z powodu
faktu, że niewielka liczba działaczy razem z pewna kobietą jakoby
„Małą Duszą”, tak zwaną charyzmatyczką, rozpowszechniali jej
orędzia, z których niektóre miały pozory walki politycznej, co było
przyczyną, że władz państwowych interweniowały w kurii, a
Biskup nie mógł tego zignorować.
Pozostawać w cieniu
Odtąd nawet nazwa „Małe Dusze” i „Legion Małych Dusz”;były
zakazane. Nie można było o nich wspominać. Książka „Orędzie”
musiała być ukryta, rozpowszechniana lub przechowywana bardzo
dyskretnie, z ryzykiem przesłuchania lub aresztowania.
Prawdziwe małe dusze, pokorne i ukryte, mogły realizować
swoją duchowość małości indywidualnie, w rodzinie lub w
kontakcie z kapłanami, którzy żyli ideałem dziecięstwa bożego.
Apostolstwo kapłana Małej Duszy przez konfesjonał
Co ciekawe, kapłan - weteran z regionu Sajgonu, w związku ze
wspomnianym zakazem, przybył do arcybiskupa, prosząc, aby
mógł prowadzić apostolat Małych Dusz.
Arcybiskup nie tylko mu nie zabronił, ale zachęcił do
kontynuowania, pod warunkiem dyskrecji - bez hałasu! Ten święty
kapłan, Mała Dusza ma bardzo szczególny i najskuteczniejszy
sposób formowania i uświęcania Małych Dusz: konfesjonał;
naszym zdaniem doświadczenie, które zasługuje na szerokie
zastosowanie.
Z drugiej strony, całą metodę formacji opiera na przewodniej
myśli, modlitwie par excellence: „Jezu, kocham Cię”: która jest
streszczeniem całego „Orędzia”.
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Małe Dusze z Wietnamu w diasporze
Daleko od Sajgonu, Małe Dusze miały spokojniejsze życie, np. w
takiej miejscowości jak Nhatrang. Ta wspólnota swoje
pochodzenie ma w nieistniejącej dziś grupie Camranh.
Za granicą nadal istnieje duża grupa lub sieć grup wietnamskich
Małych Dusz w diasporze, kierowana przez Coredemptricist
Fathers, ustanowiona od czasu exodusu z 1975 roku do Carthage,
Missouri, USA. W Kanadzie istnieje grupa montrealska,
animowana także przez dawne Małe Dusze z Sajgonu.
Jezusowi Miłosiernemu i Maryi Królowej, Matce Miłosierdzia
Racz Miłosierny Jezu, za wstawiennictwem Dziewicy Maryi,
Matki Miłosierdzia, wspierać rozwój wietnamskich małych dusz w
diasporze, w oczekiwaniu na ich „przebudzenie” w kraju, w czasie
przez Boga wyznaczonym!
Chèvremont, 29 sierpnia 1993 r.
===============================================
Mała Dusza Pierre-Vincent powrócił do Domu Ojca Niebieskiego 13
marca 2013 r. (Dzień wyboru papieża Franciszka!) Módlcie się o
pokój jego duszy i poprośmy go, aby czuwał nad Legionem, obecnym
w całym świecie, razem z Małgorzatą i ojcem Yves-Marie.

===============================================
Kontynuacja historii Małych Dusz z Wietnamu zostanie podana w
następnym numerze miesięcznika Stella.
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Subskrypcja STELLA CHÈVREMONT
(dziesięć emisji rocznie)
W przypadku wersji drukowanych można się skontaktować
- albo do waszego diecezjalnego albo narodowego moderatora
- albo bezpośrednio do Międzynarodowego Centrum
pocztą do: Legion Małych Dusz - rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (Belgia)
mailem na adres: petitesames@proximus.be
- Belgia: 16 €
transfer międzynarodowy
- Inne kraje europejskie: 27 €
Legion Małych Dusz
- Reszta świata: 31 €
IBAN: BE74 3400 1204 4307
Abyśmy mogli wysyłać Stelle przez internet: wyślij swój adres e-mail na
adres vox.chevremont@gmail.com
Określ, w jakim języku chcesz otrzymywać nasz miesięcznik.
Obecnie dostępne języki: niemiecki - angielski - hiszpański - francuski
holenderski - polski - portugalski - wietnamski.
Drodzy czytelnicy, nie zapomnijcie!
Międzynarodowe Centrum Chèvremont
żyje tylko dzięki darowiznom:
Legion Małych Dusz
IBAN: BE74 3400 1204 4307
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