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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 Najświętszego Oblicza,
Zakonnica karmelitańska niegodna
Dzieje Duszy, Poznań 2005, s.274 rękopis M 5v
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Kwiecień 2018

Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Wielu z was poznało, i doceniło ojca Yves-Marie Legrain. Jego misja w
Legionie była wyjątkowa. Właśnie dołączył do Małgorzaty. Ten numer
Stelli jest w dużej mierze jemu poświęcony. Ale ponieważ znałem go
przez dziesięć lat, wiem, że nie pozwoliłby mi o sobie nic powiedzieć
przed przedstawieniem naszej comiesięcznej medytacji.
Wchodźmy zdecydowanie w czas Paschy. W sercu tego czasu ma
miejsce wielka uroczystość, ustanowiona przez św. Jana Pawła II,
niedziela Bożego Miłosierdzia. Czy moglibyśmy o tym zapomnieć, kiedy
żyjemy duchowością Orędzia Miłosiernej Miłości ?
Miłosierdzie Boże, najwyższy dar nam dany, ale także najbardziej
wymagająca misja, którą nam powierzono.
Ze św. Jakubem zrozumiemy, że Miłosierdzia nie można zadowolić
słowami, Ono wymaga uczynków. (Tekst 1).
Z papieżem Franciszkiem odkryjemy na nowo siedem duchowych dzieł
miłosierdzia. (Tekst 2)
W dialogu między Jezusem i Małgorzatą, zrozummy, że Miłosierdzie jest
dziełem oczyszczenia, które musi "zniszczyć" zło. (Tekst3)
Niech moc Zmartwychwstałego Jezusa rozpali nasze serca ... i niech Jego
ogień wypali w nas to, co jest pozostałością z lęków, wątpliwości
i letniości.
Ojciec Marcel +
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Sąd bez miłosierdzia,
dla tego, który nie czynił miłosierdzia.
List Św. Jakuba 2,12-17

Mów i działaj jak ludzie, którzy będą sądzeni według Prawa
wolności. Albowiem sąd jest pozbawiony miłosierdzia dla tego,
który nie okazał miłosierdzia, ale miłosierdzie zwycięża nad sądem.
Jaki z tego pożytek moi bracia, jeśli ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie
spełnia uczynków ? Czy jego wiara może go uratować ? Załóżmy, że
brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba; a
ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju! Ogrzejcie się i najedzcie do
syta! – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to
na co się to przyda? Tak też i z wiarą, jeśli nie jest połączona z
uczynkami, martwa jest sama w sobie.

Znosić cierpliwie uciążliwych ludzi
Papież Franciszek, audiencja generalna 12 października 2016 r
Istnieje siedem "duchowych" uczynków miłosierdzia, które
stawiają duże wymagania, szczególnie dzisiaj, ponieważ dotyczą
intymności ludzi i często powiększają cierpienie. Wszyscy z
pewnością pamiętamy o jednym z nich, który wszedł do żargonu:
"cierpliwie znosić uciążliwych". A ich nie brakuje; i są nudni ! Może
wydawać się to błachostką i wywołuje uśmiech, ale jest to przejaw
głębokiego miłosierdzia. I tak samo jest z sześcioma innymi, o
których należy pamiętać: doradzać wątpiącym; nauczać
ignorantów; ostrzegać grzeszników; pocieszać cierpiących;
wybaczać winy; i módlić się do Boga za żyjących i za zmarłych. To
są codzienne sprawy !
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Kościół przechodzi przez ogień, który oczyszcza

Dialog między Jezusem a Małgorzatą, 2 lutego 1992 r
M Jezu, czy mogę pokornie zapytać, co stanie się w naszym
biednym, nieszczęśliwym świecie?
J Nieopisany chaos, w którym dobro i zło będzie niezauważalnie
pomieszane. Moja mała trzódka będzie aktywnie uczestniczyła
w walce i jej znaczenie będzie wielkie, ale każdy będzie
cierpieć w inny sposób.
M Jezu, o jakiej walce mówisz?
J O walce ostatniej szansy dla wielu.
M
J
M
J
M
J
M
J

Powiedz mi, mój Boże, czy będzie wiele ofiar?
Niestety tak! Będzie ich wiele.
Ale czyż Ty nie jesteś miłosierny?
Jestem dla tych, którzy Mnie nie odrzucają.
A Twój Kościół, mój Boże?
Przechodzi próbę ognia, który go oczyszcza.
Ale ty jesteś wszechmocny!
Właśnie dlatego że jestem wszechmocny, to tak się stanie jak ci
powiedziałem.
M O mój Boże, czy nie możesz nawrócić świata?
J Najpierw musi byc zniszczone to co przeszkadza jego
nawróceniu.
M Jezu, nie rozumiem.
J Nie musisz rozumieć. Fakty mówią same za siebie.
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Tajemnice chwalebne
Série I

Pierwsza tajemnica: Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Jezus : Dla tego, kto kocha, wszystko jest proste. Miłość pokonuje
przeszkody, Moja mała córko, a więzy, które nas łączą , stają się z dnia
na dzień mocniejsze. Życie duszy staje się o tyle głębsze, na ile ta
dobrowolnie oddaje się Miłości. Stopień jej świętości nie stosuje się
nigdy do otrzymanych łask. Aniołowie nie przychodzą z ziemi, tylko z
nieba, Moje dziecko. (17. 06. 66 r.)
Komentarz: Zmartwychwstanie Jezusa jest tajemnicą, która musi
przeniknąć w głębiny całej naszej istoty, ciała, duszy, ducha,
inteligencji, wyobraźni, wrażliwości, a szczególnie woli.
Przyjmowanie życia Zmartwychwstałego polega na udzielaniu mu
pełnej mocy, aby nasza codzienna wola dawała coraz więcej
przestrzeni Jego woli, aby stwarzać nas na nowo, nawet jeśli
musimy zrezygnować z wielu próżnych i powierzchownych
pragnień.
Druga tajemnica: Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jezus: Czy wiesz, Moje dziecko, że jeżeli życie rozczarowuje tak dużo dusz i
czasami tak boleśnie je rani, to dlatego, że przeżywają je beze Mnie i
chcą Mi często oddać tylko małą cząstkę z niego. Przedsmak raju
istnieje na ziemi w życiu ze Mną i we Mnie. Ja, Nieogarniony, pozwalam
Siebie objąć z wielką radością przez Moje małe dusze. Moje dziecko,
gdyby ludzie więcej wsłuchiwali się w ciszę swego serca, jakże szybko
nauczyliby się poznawać Mój głos. (11. 08. 66 r.)
Komentarz: Zachowujmy milczenie w swoim sercu, aby nauczyć się
rozpoznawać głos Jezusa. Jest to żmudne i nieodzowne dzieło
codziennej modlitwy. Potrzeba odwagi, cierpliwości, wytrwałości i
uporu. Jeśli się niedostosujemy do tego, nie dziwmy się, jak mówi
Jezus, że życie nas rozczaruje i zrani czasami boleśnie.
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Trzecia tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego
Jezus: Moje dziecko, uczucia mają o tyle wartość, o ile wypływają z
prawdziwej miłości. Nie są one jednak konieczne do rozwoju życia
wewnętrznego. Czasem jakaś dusza zostaje ubogacona, sama nie
wiedząc, w jaki sposób. Innym daję namaszczenie Mego Ducha, gdyż
bez Niego byłyby zahamowane w swym dążeniu do Mnie.
(01. 12. 65 r.)
Komentarz: Nie próbujmy mierzyć jakości naszego duchowego życia w
zależności od intensywności emocji czy żarliwości, których
doświadczamy. Nie próbujmy wiedzieć, czy robimy postępy, czy też
cofamy się ... Ufajmy łasce Boga, który wie, jak nas do Siebie
przyciągnąć, nawet jeśli mamy wrażenie, że pociąg jedzie w złym
kierunku.
Czwarta tajemnica: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Jezus: Słudzy Moi uzyskają życie niezrównanej szczęśliwości. Nie
zapominajcie, że posiadam wszelką moc kochania, przebaczania, ale i
sądzenia. Życie mija tak prędko, a wieczność jest tak blisko.
Rozważajcie często tę prawdę. Tylko Ja Sam uświęcam, Ja Sam daję
prawdziwe szczęście. Dobroć, sprawiedliwość, braterstwo – to ma być
treść waszego życia. (17. 08. 66 r.)
Komentarz: Jezus prosi, abyśmy częściej rozważali tę prawdę: "Życie
przemija tak szybko, a wieczność czeka! Jest to sprzeczne z hasłami
tego świata, już obnażył przez św. Pawła: "Jedzmy i pijmy, bo jutro
umrzemy" (1 Kor 15,32). Zbyt często jesteśmy jak pasażerowie
pociągu lub samolotu, którzy zapomnieli o celu swojej podróży!
Piąta tajemnica: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
na Królową Nieba i ziemi
Jezus: Maryja jest czystym znakiem Mojej miłości, na której zostaną
wszczepione wszystkie jej cechy : Macierzyństwo Boże, w którym ty
możesz uczestniczyć , jeśli przybierzesz tę szatę, aby Mnie spotkać. Ja
oddam się i pozwolę być w twojej niewoli , jeśli kochasz Tę, dzięki której
7

stałem się Bogiem - Człowiekiem dla twojego zbawienia. W Jezusie
ujrzyj Maryję, a w Maryi Jezusa i w ten sposób Ja będę zawsze z tobą.
Gdy się wycofuję, Ona robi krok naprzód, a gdy Ja postępuję, Ona się
usuwa, aby ustąpić Mi całe miejsce w twoim sercu. ( 26. 03. 77 r.)
Komentarz: Niektóre nurty Soboru Watykańskiego II podające się
niesłusznie jako soborowe, uważały, że należy zmniejszyć znaczenie
Maryi w pobożności, aby przywrócić centralne miejsce
Chrystusowi! Widzimy tutaj, że Jezus całkowicie nie podziela tego
stanowiska. Przeciwnie, słyszymy Go, stanowczo broniącego Matkę,
prosząc nas nie tylko o czczenie jej, ale o miłowanie Jej. Maryja
nigdy nie przyćmi Jezusa ... Zawsze prowadzi nas do Niego drogą o
wiele bardziej bezpośrednią niż wszystkie traktaty teologiczne lub
spekulacje filozoficzne. To kwestia serca. Niestety, inteligencja
często wzdryga się przed uniżeniem się wobec woli serca !

Myśli na każdy dzień – kwiecień - Rok B
J =Jezus

M = Małgorzata

B - 1 kwietnia
J Wrażliwość nie jest konieczna, by pragnąć miłości i wierności, bo te
pragnienia pochodzą przede wszystkim z woli. (27 września 84)
B - 2 kwietnia
J Ty nie masz żadnych zasług, ale Ja daję ci Moje zasługi, abyś mogła
trafić do dusz. (3 października 84)
B - 3 kwietnia
J Szuka się szczęścia, nie znajdując go, gdyż zbyt często przechodzi
się obok, nie widząc go. (6 października 84)
B - 4 kwietnia
J Rozproszenie serc, skomplikowane umysły,
nadmierna praca nie sprzyjają Miłości. (20 październik 84)
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B - 5 kwietnia
J Powróciłem do Ojca, a mimo to pozostałem waszym więźniem.
(4 maja 67)
B - 6 kwietnia
J Ja Jestem Zbawieniem Świata.
Nikt nie może być uratowany beze Mnie. (5 maja, 67)
B - 7 kwietnia
J Ze wszystkich twoich czynach, choćby były najmniejsze,
daj Bogu Jego udział. (10 maja 67)
B - 8 kwietnia
J W każdym czasie możesz być bogata ,
w nadzieję i pragnienia. (11 maja 67)
B - 9 kwietnia
J Niechaj nic nie dzieje się przez ciebie, raczej wszystko przez Ducha
Świętego, który w tobie mieszka. (9 kwietnia 75)
B - 10 kwietnia
J JA NIGDY SIĘ NIE MYLĘ! Ale niektórzy wprowadzają zmiany, jakie Ja
mam w stosunku do nich. (13 kwietnia, 75)
B - 11 kwietnia
J Świętość duszy nie mierzy się bojaźnią, która hamuje, ale na pewno
Miłością, która w niej działa. (15 kwietnia, 7
B - 12 kwietnia
J Bóg czeka na serce, które kocha i rozumie. (23 maja 75)
B - 13 kwietnia
J Troszcz się nie o to, co stanowi twoje życzenia,
lecz raczej o Moje. (8 czerwca 75)
B - 14 kwietnia
J Gdy słońce ukryło się za ciemnością grzechu,
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czeka ono tylko na wasze wezwanie ,by zajaśnieć. (22 czerwca 75)
B - 15 kwietnia
J Łagodność, pokora i świętość osiągną to, czego przemoc nigdy
osiągnąć nie może (23 czerwca 75)
B - 16 kwietnia
J Prawdziwym znakiem mojego Królewskiego Panowania jest
Mój Duch Miłości i Miłosierdzia. (1 lipca 75)
B - 17 kwietnia
J Młodość serca utrzymuje się w pewnym umiłowaniu posłuchu
dla Stwórcy wszelkiego dobra. (1 lipca75)
B - 18 kwietnia
J Czyż te krótkie dni, które tu na ziemi spędzają.
warte są tego, że stracą swoją wieczność w niebie? (4 lipca 75)
B - 19 kwietnia
J Chlub się swoją nędzą.
Wysławiaj Mnie, który ją znoszę. (4 lipca, 75)
B - 20 kwietnia
J Wierne współdziałanie z Łaską wymaga poważnych wysiłków,
by nie ulec pokusom. (4 lipca, 75)
B - 21 kwietnia J Myśli twoje podążają za twymi życzeniami.
Módl się i czuwaj, aby były święte.(4 lipca, 75)
B - 22 kwietnia
J Nie zadawaj sobie pytań, gdyż nie potrafiłabyś na nie odpowiedzieć.
(1 stycznia 77)
B - 23 kwietnia
J Dużo aktów nadziei! Kieruj twoją nadzieję ku Niebu, nie ustawaj
z wołaniem nawet wtedy, gdy ogarnia cię niechęć. (6 stycznia 77)
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B - 24 kwietnia
J Wszystkie istoty są powołane do potwierdzenia
panowania Boga na tej ziemi. (9 stycznia 77)
B - 25 kwietnia
J Czy ty chcesz swoje człowieczeństwo uczynić mądrym ?
Przeciwstaw je swojej woli skoncentrowanej na Mojej.
(15 stycznia 77)
B - 26 kwietnia
J Czy chcesz zaznać szczęścia na tej ziemi?
Nie miej innych pragnień niż Moje. (15 stycznia 77)
B - 27 kwietnia
J Skorzystaj z koniecznego odpoczynku dla równowagi twego ciała,
jeśli chcesz, aby ciało sprzyjało twemu duchowi. (15 stycznia 77)
B - 28 kwietnia
J Nikt nie ma większej władzy nad Moim Sercem
Jak ubogie stworzenie, które uznaje się za nic. (18 stycznia 77)
B - 29 kwietnia
J Nigdy tak bardzo nie kochałem tego nieszczęsnego świata,
który nie potrafi już kochać. (18 stycznia 77)
B - 30 kwietnia
M Ważną rzeczą jest, nie tyle odczuwanie,
co zgadzanie się z rzeczywistością. (20 stycznia 77)

11

Ogłoszenie sporządzone w porozumieniu z biskupem Liège, Zakonem Karmelitów Bosych,
rodziną Ojca Yves-Marie i Legionem Małych Dusz
On przyjdzie;
Pewien wieczór
Będzie ostatnim wieczorem
świata.
Najpierw cisza,
A hymn wybuchnie.
Pieśń uwielbienia
Będzie ostatnim słowem
W nowym świcie.
(Liturgia godzin)
Ojciec Roger BALOWE TSHIMANGA, Delegat Generalny Karmelitów Bosych,
i jego bracia Carmes,
Ojciec Marcel BLANCHET i Legion Małych Dusz,
Jego ciotka: Paule MELCHIOR, wdowa po Jeana LEGRAINA,
Jego bracia i siostry, szwagrowie i szwagierki:
Michel i Jacqueline, Monique i Paul i Yvonne Philippe Jean-Pierre i Geneviève Françoise (+) i Jean-Marie (+)
Luc i Mireille Marie Claire Alain i Vincent i Betty, Francoise,
Jego wielu siostrzeńców, siostrzenice, kuzyni i lojalni przyjaciele,
Kierownictwo i personel MRS "Françoise Schervier", a także Siostry Ubogich św. Franciszka,
z wiarą i nadzieją w Chrystusie, powiadamiamy was o śmierci

Ojca Yves-Marie LEGRAIN,
zakonnika Zakonu Karmelitów Bosych
urodzony w Vilvoorde 2 sierpnia 1939 r
zmarł w Mehagne / Embourg w dniu 22 lutego 2018 r
wyświęcony na kapłana 25 czerwca 1970 r
uroczystośc profesji zakonnej 22 września 1985 r.
Liturgia pogrzebowa została odprawiona w sobotę, 3 marca 2018 r. O godzinie 10:30
w kościele parafialnym Ste-Marie w Vaux-sous-Chèvremont
(ul.de la Coopération 1, 4051 Vaux-sous-Chèvremont). Ciało zmarłego było od czwartku, 1 marca
w Centrum Małych Dusz, ul. de Chèvremont 99, 4051 Chaudfontaine.
Wizyty w czwartek 1 marca i piątek 2 marca od 15godz. do 19godz..
Piątek, 02 marca, 17:30 Msza i czuwanie w Kaplicy Miłosiernej Miłości w Centrum Małych Dusz.
Adres dla rodziny: Vincent LEGRAIN, ul. Es Bois 35, 5310 Bolinne.
Adres dla karmelitów i małych dusz: ul.de Chèvremont 99, 4051 Chaudfontaine.
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Uroczystości pogrzebowe Ojca Yves-Marie Legrain
Ceremonii przewodniczył Ojciec Roger BALOWE TSHIMANGA,
Generalny Delegat Karmelitów Bosych, przybyły specjalnie z Kinshasa
(Kongo RDC).
Oto tekst jego przemówienia. Dziękujemy za pozwolenie na publikację.
Jego Ekcelencja biskup Aloys Jousten, emerytowany Biskup Liège, ksiądz
Patryk BONTE - Wikariusz biskupi d.s. osób konsekrowanych, Opat Emil
PIRONT - Wikariusz biskupi d.s. formacji, Ojcowie Opaci, księża, drodzy
bracia i siostry, Rodzina LEGRAIN, drodzy bracia i siostry wspólnoty
Legionu Małych Dusz, drodzy bracia i siostry przyjaciele Chèvremont i
bliscy współpracownicy.
Jesteśmy tutaj zgromadzeni, aby oddać wyrazy szacunku, osobie, która nas
kochała i którą myśmy kochali. Jesteśmy tutaj, aby opłakiwać żołnierza
armii belgijskiej - który stał się żołnierzem Chrystusa, misjonarza, księdza,
zakonnika, człowieka ogołoconego, « szaleńca » Jezusa Chrystusa, syna
Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża, towarzysza Małgorzaty i Legionu
Małych Dusz: Ojca Yves-Marie LEGRAIN
Oto jesteś Yves-Marie, znajdujesz się w tym pociągu w drodze bez powrotu,
który Cię zabiera, który napełniamy myślami i kwiatami dla Ciebie człowieku Boga. Zachowujemy jeszcze twój uśmiech, twoją wnikliwość w
sprawach Pana Jezusa Chrystusa, twoje spojrzenie skierowane zawsze na
twojego Dobrego Mistrza.
Zalani smutkiem, współczuciem, ale też wdzięcznością ku niebu, zwracamy
się do twej rodziny biologicznej i twej rodziny duchowej, aby im
przedstawić nasze szczere i pełne szacunku kondolencje.
Ten pociąg, który cię zabiera jest zawsze punktualny i nam przypomina że
wszyscy jesteśmy pasażerami. Teraz, to my przyjdziemy do ciebie, bo ty już
żyjesz w radości kontemplacji twego Boskiego Mistrza. Odchodzisz przed
nami do tej wielkiej tajemnicy, która jest ukryta przed naszymi oczyma i
uszami oszołomionymi przez ten podstępny świat. Tak, w Jezusie
Chrystusie, grób nie jest bardziej groźny niż kołyska - mówią niektórzy,
ponieważ on otwiera na życie jedyne w swym rodzaju.
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Dla kapłana wierzącego w Jezusa Chrystusa,
nie ma wątpliwości, ze nowe życie zaczęło
się dla ciebie w dniu 22 lutego 2018 r. o
godzinie 17:45. Oczywiście życie spokojne,
uwolnione od bólu, chorób, które męczyły
ciebie od wielu lat. Jak Ciebie opuścić bez
płakania, twoi przyjaciele zgromadzeni i
małe dusze w smutku uroczyście cię
pozdrawiają po raz ostatni.
Mówimy ci "dziękuję w Jezusie Chrystusie,
obecnym w Eucharystii".
Żołnierz narodu stałeś się żołnierzem
Chrystusa i wiernym sługą Ojca, twój
pogrzeb jest szczególną sprawą dla
wspólnoty z Chèvremont. Piękno twej żałoby
nas uczy, że byłeś osobą duchową i że
przejście z życia do śmierci jest jedynie
podrożą do świata miłości.
Wam, wszystkie moje siostry i bracia w
Chrystusie, zgromadzeni tutaj, wielkie dzięki
za
tak
cenne
wsparcie.
Rodzina
Karmelitańska jest wam wdzięczna.
Dziękuję rodzinie biologicznej Ojca YvesMarie, że dała nam brata otwartego na świat,
z sercem przyjmującym i wytrwałym w
zaangażowaniu ewangelicznym.
Dziękuję za wszystkie dzieła miłosierdzia w Zakonie Karmelitów, które
prowadził nasz brat Yves-Marie.
Jak rybak Szymon Piotr, któremu Pan Jezus poleca być rybakiem ludzi;
o. Yves-Marie żołnierz wojska belgijskiego, stając się kapłanem, pokazał, że
nie porzucił zawodu wojennego, ale udoskonalony w świetle
ewangelicznym, służył dla nowej misji, którą otrzymał od Pana. Jezus
zawołał go pewnego dnia po imieniu: « Pójdź za mną, zrobię z ciebie
żołnierza dla mojego Kościoła… »
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Dziękuję całemu zespołowi opieki zdrowotnej domu odpoczynku Mehagne,
który leczył z cierpliwą miłością Ojca Yves-Marie podczas jego ostatnich
dni złamanych chorobą.
Opacie Emilu Piront i Patricku Bonte przyjmijcie moje szczere
podziękowania za dobroczynność braterską w zaangażowaniu się w
przygotowanie pogrzebu naszego brata Yves-Marie.
Nie umiem opisać czułości, którą okazaliście we wszystkich
okolicznościach w Zakonie Karmelu, który umiera w tej części świata.
Dziękuje jego Ekscelencji Biskupowi Jean-Pierre Delville za jego ojcowskie
zainteresowanie się tym małym klasztorem Karmelitów w Chèvremeont,
który zamyka swoją działalność wraz ze śmiercią swojego przełożonego.
Dziękuję księdzu Pierre Hannosset, proboszczowi kościoła, w którym
możemy godnie przeżywać tę liturgię pogrzebową.
Dziękuję w sposób szczególny księdzu Marcelowi BLANCHET. On go
wspierał w duszpasterstwie w Legionie Małych Dusz, podtrzymywał w
dniach starości i chorobie, on towarzyszył mu w domu emeryta. On
wspaniale przygotował kaplicę, aby oddać mu ostatnie wyrazy szacunku w
Centrum Legionu Małych Dusz.
Drogi Ojcze Marcel BLANCHET, znajdź w tych kilku słowach, szczere
gratulacje od całego Zakonu Karmelu !
Żegnaj Patriarcho, Żegnaj Kapłanie, Żegnaj Żołnierzu …Spoczywaj w
Pokoju…
Kochamy Ciebie na zawsze…
Tobie Panie zaufałem i nie zawiodę się na wieki. Amen!

Ojciec Roger BALOWE TSHIMANGA
Generalny Delegat Karmelu
Świętego Józefa w Kongo
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Słowo Biskupa Jean-Pierre Delville, biskupa Liège
Przekazuję moje kondolencje rodzinie, kongregacji i przyjaciołom Ojca
Yves-Marie Legrain a szczególnie braciom Karmelitom Bosym.
Ojciec Yves-Marie Legrain urodził się w Vilvorde, w dniu 2 sierpnia 1938r.,
był wyświęcony na księdza w dniu 25 czerwca 1970r.; przyjął profesję
zakonną w zakonie Karmelitów w dniu 22 września 1985r. Zmarł w dniu 22
lutego 2018r.
Ojciec Legrain, poświęcił swoje życie Bogu w zakonie Karmelitów. On nam
pokazał, co to znaczy podążać za Chrystusem, cierpliwie, w świetle
duchowym świętej Teresy z Avila, świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy
od Dzieciątka Jezus.
W swej autobiografii opublikowanej w 2015 r., Ojciec Legrain dał nam
świadectwo życia religijnego, w aktualnym świecie, który jest zdominowany
przez społeczeństwo konsumpcyjne i materialistyczne.
Ponadto Ojciec Legrain był zaangażowany w służbie Legionowi Małych
Dusz, które karmił swoim życiem konsekrowanym i oddał się służbie tego
wielkiego dzieła świeckich chrześcijan.
Wyjaśnił nam wartość tego zaangażowania i towarzyszenia Małgorzacie,
fundatorce Legionu. To zaangażowanie w modlitwie i pokorze jest ważne w
naszym świecie ateistycznym.
Dając to, co najlepsze z siebie samego w tym dziele, posługiwał z zapałem,
wiernością i serdecznością.
Wyrażam Chrystusowi i wam moje uznanie za świadectwo wiary, które
Ojciec Yves-Marie dał nam, za służbę którą dokonał dla Kościoła, także dla
diecezji Liège i dla miłości braterskiej w służbie i braterstwie wobec braci i
sióstr.

Jean-Pierre Delville, biskup Liège
1 marca 2018
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Homilia Ojca Marcel Blanchet
Stary kapłan starego przymierza, o imieniu Zachariasz był niemy przez
dziewięć miesięcy…, bo nie uwierzył, że w swym wieku będzie ojcem… i
kiedy wydarzenie się realizuje, on odzyskuje mowę.
Aby powiedzieć « A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz,
bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; » (Łk. 1,76)
Mój bardzo drogi Bracie Yves-Marie,
To słowo Zachariasza, które jako motto swego życia kapłańskiego,
zapowiedziałeś w pierwszej mszy, którą celebrowałeś, w niedziele 19 lipca
1970 r., twoi bracia i siostry tutaj zgromadzeni, na pewno pamiętają.
Dlaczego wybrałeś te słowa Zachariasza?
Jan Chrzciciel powiedział: « nie jestem Mesjaszem »… « Co powiesz o
sobie samym ?» « Jestem głosem, który woła na pustyni …Wyprostujcie
drogi Pańskie »
Drogi Yves-Marie, za późno, aby z tobą rozmawiać, ale ty nas wyprzedziłeś
ponieważ, od 3 lat mamy wspaniałą książeczkę pod tytułem « Świadectwo
mojego życia »…
Myśmy zatem przeczytali te wzruszające strony i teraz leży nam na sercu,
aby ponownie je przeczytać ze światłem, które nam daje twoja nowa forma
obecności miedzy nami.
Ale chcę zadać tobie jedno pytanie: w tym pięknym świadectwie, które nam
prezentujesz, pozostajesz zadziwiająco dyskretny na temat twej ostatniej
misji kapłańskiej: czternaście lat, które przeżyłeś u boku Małgorzaty.
Głosy, takie jak mój, ostrożne, prawie nieśmiałe, sugerowały, że mógłbyś
nam powiedzieć więcej na temat jej towarzyszenia, które jest niezwykłe.
Jestem świadkiem, że byłeś nieco zakłopotany tą prośba.
Tymczasem obiecałeś, że spróbujesz.
Wiele razy mówiłeś, że zacząłeś redagowanie drugiej części świadectwa
twego życia. Ale Niebo na to nie pozwoliło…, ale z miejsca w którym jesteś
teraz, możesz chyba powiedzieć, że jesteś usatysfakcjonowany.
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Rzeczywiście, w licznych spotkaniach, które mieliśmy przez te dziesięć lat,
kiedy było mi dane żyć u twego boku, często słyszałem, jak powtarzałeś te
słowa: « sekret Króla ».
Zdaję sobie sprawę - po czasie - że nasza ciekawość mogła cię zranić i dziś
chcę cię prosić o przebaczenie. Kto by pomyślał, na przykład, aby spytać się
Świętego Jana, jak spełnił misję, która została jemu powierzona z wysokości
Krzyża: « oto twoja Matka, weź Ja do siebie »?
Małgorzata przeżyła spotkania wyjątkowe z Jezusem. Jej Duchowi Ojcowie,
którym byłeś ostatni, mieli jako najważniejsze zadanie zachować z nią ten
« sekret Króla ».
Czytam ponownie, w dzienniku Małgorzaty, to co ona słyszy 15 stycznia
1992r.:
« To, co doceniam w tobie, to cisza w czasie naszych codziennych spotkań.
Jedynie twój Ojciec powinien wszystko znać. »
Otóż to! Chcielibyśmy więcej wiedzieć…, Ale w odosobnieniu zostało
ogłoszone i zostaliśmy przed zamkniętymi drzwiami. Cóż zatem
powiedzieć?
Święty Paweł nam mówi:
< Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była
owa przeogromna moc, a nie z nas>. (2 Kor 4,7)
Najważniejszy nie jest wazon, ale skarb… Najważniejszym nie był brat
Yves-Marie, ale Orędzie, które otrzymał jako misje do przekazania.
Najważniejszym nie była mała osoba Małgorzaty, ale Słowo z ognia, które
wypaliło jej życie jak płomień, który spala świecę przed tabernakulum.
Ten skarb my nosimy w naczyniach glinianych…
ale, aby ten skarb ukazał się trzeba, aby ten wazon
został rozbity.
Czym był dla ciebie ten skarb? To ta czerwona
książka, która trzymam w dłoniach… Orędzie
Miłosiernej Miłości do Małych Dusz.
Otwieram je na stronie z dnia 24 marca 1978 r., to
jest Wielki Piątek:
« Pozostaw Wielkim tego świata dogodność sądzenia
Mojej Nauki. Duch Święty jest dla małych oraz im
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podobnych. SKARB JEST WEWNĄTRZ… Nie chcieli go. Co chcesz,
abym uczynił? »
I głos wewnętrzny Pana płaczącego nad Jeruzalem, które nie rozpoznało
czasu swego nawiedzenia:
A co chciałaś, abym zrobił wtedy, gdy znalazłem się w ich rekach? Były
wokół Mnie tylko ziejące nienawiścią twarze. Ja im przynosiłem życie, a w
ich oczach zasługiwałem wyłącznie na śmierć na krzyżu, ale miało tak być.
Drogi Yves-Marie, oto zdanie, które do ciebie pasuje…< Musiało tak być.>
Nie jako fatalizm, ale ofiara wolna, całkowita, uparta i płodna!
W tej książce która trzymam w ręku - drżąc jak się drży gdy niesie się
bombę - czytam jeszcze:
« Niech wszystkie wasze wysiłki skierują się ku Mojemu pragnieniu,
wyrażonemu z naciskiem poprzez znajomość Mojego Słowa, nie tego
dołączonego do Pisma Świętego, ale przypomnianego, jako dopełnienie.
Otwórzcie oczy ślepym, uszy głuchym. Poprzedzany Orędziem, przychodzę
otworzyć serca na Prawdę. Rzucam na świat bombę miłości.»
(12 lipiec 1992)
Ta bomba wybuchła, gdy spadła na ciebie. Ty wtenczas odkryłeś i
zasmakowałeś w tym ukrytym skarbie, bez interwencji Pana.
« Czy zmieniliście się już tak bardzo, że nie poznajecie Mnie już więcej? To
są przecież słowa Ewangelii. Ja nie skreślam nic z tego, co było i co jest.
Bądźcie na tyle pokorni, abyście mogli sami siebie rozpoznać w tym
Orędziu, które kieruje do wszystkich i do każdego z was z osobna. Ten lub
ów rozdział was dotyczy. Odkryjcie go w świetle Mojej łaski. »
(24 kwiecień 1969)
Drogi Bracie, przyjdź powtórzyć z całym zgromadzeniem, które cię otacza,
tę modlitwę, którą napisałeś w pięćdziesiątym roku życia, w dniu 4 czerwca
1989 r.:
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« Oddaje Tobie, Panie, wszystkie pierwsze nagrody, które otrzymałem,
oddaje Tobie wszystkie pochwały, które otrzymałem i które
jeszcze otrzymam. To one należą do Ciebie. Ulecz moje serce, i wycisz je,
gdy staje się napełnione tym, co jest nie tak.
Spraw, abym siebie zaakceptował takim, jakim jestem, bez porównywania
się z innymi (…)
Daj mi odwagę, uwolnić się od przymusu bycia pierwszym, bycia
perfekcyjnym.
Daj mi odwagę miłości. Daj mi łaskę wyśpiewywania Twej chwały w
całkowitym oddaniu się Tobie jak małe dziecko! »
Amen!

Świadectwo Biskupa Albert Houssiau
Niemożliwe jest zacytować wszystkich serdecznych słów, które
otrzymaliśmy. Ale zacytujemy te, które przekazał biskup. To właśnie on
polecił Ojcu Yves-Marie misje, aby towarzyszył Małgorzacie i Legionowi
Małych Dusz.

Do Legionu Małych Dusz i przyjaciół Ojca Yves-Marie Legrain
Dołączam się do waszych słów wdzięczności za życie i zaangażowanie
drogiego ojca Yves-Marie. Wyznaczyłem go, jako asystenta przy waszym
zgromadzeniu modlitewnym. On wypełniał swą misję z wielkim taktem i
we wzajemnym zaufaniu z Małgorzatą, orędowniczką Nieskończonego
Miłosierdzia Boga. W swojej aktywności i pismach, potrafił kierować
zgromadzeniem w całkowitej wierności i jedności z Kościołem, szczególnie
z Ojcem Świętym. On cieszy się teraz pełnią dobroci i Miłosierdzia Ojca w
Niebie, Jego Syn służy mu przy swym stole, tak jak obiecał swym wiernym
uczniom.
+ Albert Houssaiu emerytowany biskup Liege
28 lutego 2018
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Książeczka prezentująca Legion Małych Dusz
Jest wskazane, aby każda Mała Dusza
zaangażowała się w rozpowszechnianie
tego specjalnego numeru, który się
ukazał w ubiegłym miesiącu.
Można go otrzymać w formie
drukowanej w Centrum Międzyna rodowym w cenie detalicznej 3 €.
Numer gratisowy będzie dodawany do
każdego zamówienia zawierającego
dziesięć egzemplarzy.
Osoby, które są odpowiedzialne
lokalnie, diecezjalnie lub narodowo, są
zaproszone
do
zorganizowanych,
grupowych zakupów, aby zmniejszyć
koszty przesyłki.
Prosimy o sprecyzowanie w jakim języku chcielibyście otrzymać STELLE.
Aktualnie dostępna jest w językach :
Niemiecki - Angielski - Hiszpański - Francuski - Włoski (w przygotowaniu)
- Holenderski - Polski - Portugalski - Wietnamski.
Ale to jest tylko « Prezentacja ». Zawsze będziemy mieli na uwadze,
uprzywilejowane miejsce « Orędzia » w naszej posłudze ewangelizacyjnej.
Orędzie Miłości Miłosiernej Małych Dusz
Tom 1 :
Tom 2 :
Tom 3 :
Tom 4 :
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od 1965 r.
od 1977 r.
od 1980 r.
od 1988 r.

do 1975 r.
do 1979 r.
do 1980 r.
do 1995 r.

AKTYWNOŚC LEGIONU MAŁYCH DUSZ W POLSCE
Jeśli Dobry i Miłosierny Bóg pozwoli to w 2018 r. planujemy następujące
rekolekcje i dni skupienia:
8 - DNIOWE REKOLEKCJE W BELGII:
Termin: 10.07. g. 500; powrót 17.07.2018 r. ok. 2200
Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Banneux,
Centrum Legionu Małych Dusz - Chevremont w Belgii;
Zapisy: Ewa Łonicka tel. 502-135-757 do 10 czerwca
(podajemy nr pesel; wpisowe 300 zł)
Koszt tak jak w poprzednich latach od 680 do 890 zł, w zależności od
pokoju, który wybieramy.
REKOLEKCJE W CHECHLE

od 14 do 17 czerwca.
bezpośrednio przed dniem skupienia w Karmelu

Dojazd do Chechła jest następujący:
Wsiadamy do pociągu na stacji Łódź Kaliska, pierwsza stacja za Pabianicami to
Chechło, wysiadamy - po przejściu przez ulicę idziemy prosto ok. 8 minut. Na
rogu jest figura Matki Bożej, idziemy jeszcze ok. 200 m i już jesteśmy na
miejscu, ul. Lipowa 46 b. Gdyby były problemy pytać o ks. Kazimierza
Bartkiewicza. Zabieramy pościel i prowiant. Kuchnia jest na miejscu, sami
gotujemy.
17 go - w niedzielę jemy śniadanie i wyjeżdżamy do Karmelu.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SKUPIENIA MAŁYCH DUSZ:
17 czerwca - niedziela
Łódź, ul. św. Teresy 6 (Karmel), godz. 11:00 - 17:00
1130 – Eucharystia – przewodniczy ks. Abp Grzegorz Ryś
1300 – obiad
1400 – świadectwa, adoracja Najśw. Sakramentu
1630 - zakończenie
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Na ten dzień skupienia został zaproszony ks. Abp Grzegorz Ryś
Metropolita Łódzki. Przyjął zaproszenie i potwierdził swoją obecność. To
dla nas wielka radość, mam nadzieję, że nikogo z nas nie zabraknie, zaproś
znajomych, swoich bliskich. Dzień skupienia mamy zawsze w ostatnią
niedzielę czerwca, ale ponieważ ks. Arcybiskup miał ostatnią niedzielę
zajętą, dlatego dzień skupienia został przeniesiony na niedzielę – tydzień
wcześniej. Aby uczestniczyć w tym dniu, jak i w rekolekcjach, nie trzeba
należeć do Legionu, mogą przyjść wszyscy. Nie bądźmy ospali zabierzmy
się do pracy. Proszę o modlitwę w tej intencji.
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1

2

3

4

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

Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Łódź ul. Ogrodowa 22, trzecie piątki miesiąca po Mszy Św.
o godz.1800; odpowiedzialna Ewa Łonicka.
6 Parafia M. B. Jasnogórskiej, Łódź ul. Gogola 12, trzeci czwartek miesiąc po
Mszy Świętej o godz. 18.00, odpowiedzialna Teresa Kaźmierczak.
7 Parafia Michała Archanioła, Łódź ul. Rysownicza 11 - drugi piątek
miesiąca, godz. 1730 - przed wieczorną Mszą Św. odpowiedzialna Teresa
Szparaga.
8 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 20 - drugi wtorek miesiąca, godzina 1700,
przed wieczorną Mszą Świętą, odpowiedzialna Ewa Łonicka
5
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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 Komorowie, ul. 3-go Maja 9,
drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Św.,
opiekun ks. Bartosz Skawiński, odpowiedzialna Teresa Belka.
14 Parafia Imienia NMP w Warszawie, ul. Bursztynowa 16,
pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 7 00, opiekun ks.
Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz:
Ks. Grzegorz Nowak, 91-317 Łódź, ul. Piekarska 9
e-mail: nowakg7@gmail.com
strona internetowa: www.maledusze.com.pl
Uwaga dla osób otrzymujących kwartalnik przez pocztę w wersji
drukowanej, (wersja elektroniczna jest bezpłatna): wpłatę za Orędzia i za
kwartalniki prosimy dokonywać na konto naszego stowarzyszenia. Za kwartalnik
prosimy wpłacać raz w roku – w styczniu za cały ubiegły rok.
DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO W POLSCE:
Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 40, woj. łódzkie
Nr konta: Waluta złotówki: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
SWIFT: BIGBPLPW
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Myśli codzienne na miesiąc kwiecień - rok B
Pogrzeb Ojca Yves-Marie Legion
Książeczka Przedstawiająca Legion Małych Dusz
Aktywność L.M.D. w Polsce
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INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ OTRZYMYWAĆ
STELLĘ BEZPOŚREDNIO Z BELGII, Z CHEVREMONT:

Abonament dla STELLI CHEVREMONT
(dziesięć numerów rocznych)
Dla edycji drukowanych można się zwrócić:
- do waszego stałego odpowiedzialnego diecezjalnego lub krajowego
- bezpośrednio do Centrum Międzynarodowego przez pocztę na następujący
adres : La Légion des Petites Âmes - rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (BELGIA)
przez mail : petitesames@proximus.be
przelew międzynarodowy do :
- Belgia: 16 €
La Légion des Petites Ames
-Inne kraje Europy: 27 €
IBAN : BE74 3400 1204 4307
-Reszta Świata: 31
25

Dla wysyłek mailowych wyślijcie wasz adres mailowy na:
vox.chevremont@gmail.com
Prosimy o sprecyzowanie w jakim języku chcielibyście otrzymać STELLĘ.
Aktualnie dostępne w językach : Niemiecki - Angielski - Hiszpański - Francuski
- Holenderski - Polski - Portugalski - Wietnamski.

Ważna uwaga:
proszę nie wysyłać czeków do Centrum Międzynarodowego.
Jest dla nas niemożliwe, aby je realizować.
Jeżeli chcecie posłużyć się tym środkiem płatności,
Proszę zwróćcie się do osoby odpowiedzialnej w waszej diecezji. Dziękuję!
Drodzy Czytelnicy nie zapominajcie!
Centrum Międzynarodowe Chèvremont utrzymuje się
tylko z waszych darowizn:
Legion Małych Dusz
IBAN : BE74 3400 1204 4307
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