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Wrzesień 2017

Bracia i siostry, Małe Dusze we wszystkich krajach.

W połowie września, jak co roku spotykamy się z tajemnicą
Krzyża. Przebite Serce Jezusa i przebite serce Jego matki Maryi.
Ale ponieważ jest to krzyż Chwalebny, nie popadajmy w jałowy
smutek. Krzyż Jezusa jest źródłem Chwały. Ona jest świadectwem
miłości zwycięskiej, która przemienia cierpienie, w rzekę życia…
Maryja cierpiała tak, jak przepowiedział Jej Symeon (tekst 1). W
zjednoczeniu Maryi z Krzyżem Jezusa stała się Ona matką
Chrystusa dla wszystkich, jak powiedział Papież Benedykt XVI w
jego niezapomnianej pielgrzymce do Lourdes w 2008 roku (tekst 2).
Uczmy się od Maryi akceptacji Krzyża, który przez działanie
Ducha Świętego, może każde cierpienie uczynić sposobem
oczyszczenia, włączyć nas w pragnienie Jezusa, tak bardzo
niecierpliwie pragnącego "odnowić oblicze ziemi"- tak jak to
powiedział Małgorzacie(tekst 3).To tylko zależy od naszego „Fiat"
(od naszej zgody), czy dla radości Boga nasze łzy przemienią się w
„niegasnący uśmiech” jak to było u Maryi, tak jak to możemy
usłyszeć w słowach naszego papieża emeryta. Nie marnujmy łask,
które są dane, gdy jesteśmy zaproszeni do udziału w cierpieniu
Jezusa i Jego Matki.
Ojciec Marcel
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Proroctwo Symeona
Łuk 2,33-35
A ojciec Jego i Matka dziwili się temu, co zostało powiedziane.
Symeon błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki Jego: "Oto, Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na
znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.”
Misja duchowa Maryi.
Ojciec Benedykt XVI - Lourdes 15 września 2008
Jak twierdzi św. Bernard, Matka Chrystusa włączyła się w Pasję
swojego syna przez współodczuwanie.. U stóp Krzyża realizują się
proroctwa Symeona : serce Matki jest przebite męką zadaną
Niewinnemu, zrodzonemu z Jej ciała. Tak jak płakał Jezus, tak
zapewne płakała Maryja przed torturowanym ciałem Jej dziecka.
Dyskrecja Maryi nie pozwala nam ocenić otchłani Jej bólu..
Symbolika siedmiu mieczy tylko próbuje wyrazić głębię tego bólu.
Tak jak dla Jej syna, Jezusa, możemy powiedzieć , że to cierpienie
doprowadziło Ją do doskonałości, aby uzdolnić do przyjęcia nowej
misji duchowej, powierzonej przez Syna tuż przed oddaniem
ducha: stać się Matką dla wszystkich wyznawców Chrystusa.
W tej godzinie, przez osobę ukochanego ucznia, Jana, Jezus
przedstawia Swojej Matce, każdego ucznia, mówiąc „oto Twój
syn” .
Maryja teraz jest w radości i chwale Zmartwychwstania.
Łzy, które wylewała u stóp Krzyża, przemieniły się w niegasnący
uśmiech, a Jej matczyne współodczuwanie, dla nas zostaje
niezmienne.
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Co oni zrobili z Moją Matką?
Słowo Jezusa, Orędzie z 18 maja 1977 r
Co oni zrobili z Moją Matką? Matką bolesną, wyszydzoną tak, jak
Ja byłem i nadal jestem wyszydzany. Moje zniecierpliwienie
powiększa się, bo to, co robicie Mojej Matce - wy, którzy uważacie
się za silnych - ściąga na was Mój gniew. Wybaczam to co Mi
robicie, ale pomszczę tę, która Mnie wam dała, dała przez „Niech
się stanie” bez zastrzeżeń. Wy, dusze dobrej woli, które kochacie
Maryję, waszą Matkę Niebieską, które Jej bronicie przed Jej
nieprzyjaciółmi, Ja wam odpłacę stokrotnie… Za wasze
wyrzeczenie się, którego wymaga decyzja stawienia czoła światu i
poplecznikom Szatana, którzy go zamieszkują. Tak Moje dzieci,
kochajcie Ją, bo nigdy nie będziecie Jej kochać dość za to, przed
czym uchroniła tę niewdzięczną ziemie. Ona wszystko wytrzymała
i wyprosiła u Mnie, aby cierpieć razem z Nią. I przez Nią i z Jej
powodu, Ja nie mogę przestać was jeszcze bardziej kochać.
Chciałbym zmienić oblicze ziemi, oczyścić ją z ran. To nie stanie
się bez bólu, lecz chcę uratować Moje Dziedzictwo, dla Czci i
Szacunku Mojej Matki i Jej Miłości. Moi wierni, przyjdźcie do
mnie razem z Nią!

Tajemnice bolesne różańca
Seria G
Pierwsza tajemnica: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu.
Jezus: Dusza Moja jest rozdarta tym, co przewiduje. I chciałbym umrzeć ze
smutku. Krwawy pot w Ogrójcu odnawia się. Kto czuwa ze Mną? Kto
nachyla się ku Mnie, aby ten pot osuszyć? Kto kocha Mnie tak bardzo, że
stanie wiernie przy boku biednego Boga, który życie swoje ma oddać za
wszystkich? Ach! Znajduję tylko pustkę. (14 03 67)
Komentarz: Nie dziwmy się, że pomimo zmartwychwstania Jezus nadal
cierpi. On cierpi prawdziwie w swoich wyznawcach. Ponieważ jest
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zjednoczony ze swoim Kościołem. Czyż nie powiedział Saulowi w drodze
do Damaszku: "Ja jestem tym, którego prześladujesz"?
Druga tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa
Małgorzata: O mój Ukochany! Nie przelałeś krwi Swojej bezużytecznie.
Ona na mnie spłynęła i okryła nową szatą niewinności. A to, co uczyniłeś
dla mnie, każdego dnia dokonujesz w licznych duszach. Boże mój!
Uwielbiam Cię! (16. 11. 66)
Komentarz: Nauczmy się medytować Pasję Jezusa z sercem pełnym
wdzięczności, a nie z poczuciem winy. To prawda, że jesteśmy pośrednimi
aktorami biczowania, ale "zemsta" Boga, to oczyścić nas spływającą
krwią Jezusa.
Trzecia tajemnica: Cierniem ukoronowanie
Jezus: Wrzód trzeba przeciąć, a ten zabieg zawsze jest bolesny. Środkiem
znieczulającym jest skrucha; Wierność ponad wszystko jest Moim
przebaczeniem i pewnym uzdrowieniem. Jeśli zadasz Mi ból, dorzucając
cierń do Mojej korony, dam ci udział w Moim cierpieniu: istotą miłości jest
Jej udział we wszystkim. Porażka Miłości w duszy ludzkiej tkwi w woli
odrzucenia. (07. 08. 80)
Komentarz: Kiedy "dodajemy cierń do korony Jezusa”, On przeżywa
cierpienie, a nam pozwala odczuwać niepokój, który jest udziałem w Jego
cierpieniu. Jedynym sposobem wyjścia jest, rzucić się w ramiona
Miłosierdzia przez pokutę.
Czwarta Tajemnica: Niesienie krzyża na Kalwarię
Jezus: Wierność rodzi wszelkie cnoty niezbędne do wytrwania w próbach,
pokusach, podstępnych atakach nieprzyjaciela dusz. Wiara złamana pod
ciężarem Krzyża, odradza się, gdy tylko schroni się w Mojej wierności,
oczekując zawsze na przyjęcie zranionej duszy, by ją umocnić w Miłości.
Dzielę z tobą brzemię, którym cie obarczyłem w twojej wędrówce do
Nieba.W miłości do braci czerp twoją odwagę. Ty cierpisz i rodzisz dusze
do łaski. (10. 01. 84)
Komentarz: Kontemplując Jezusa w drodze na Kalwarię uczymy się
pozostawać mu wiernym. On jest zawsze wierny i nigdy nie wymaga,
abyśmy wspinali się na szczyt bez Niego.
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Piąta Tajemnica: Jezus umiera na Krzyżu
Jezus: Jesteś zmęczona, znużona? Pomyśl o Moim zmęczeniu na Drodze
Krzyżowej. Cierpisz? Odczuwasz ból w całym ciele? Wspomnij o Moim
okrzyku na Krzyżu: "Ojcze! czemuś Mnie opuścił? "Istnieje podobieństwo
między nami, moja córko, jest to podobieństwo znaczne, chociaż ty w
mniejszym stopniu dotąd cierpiałaś. Poznałem smutek, gdy opuścili Mnie
przyjaciele, trwa on jeszcze w Moim Mistycznym Ciele. Poznałem straszną
boleść, będąc obarczony wszystkimi grzechami świata. Ale także
doświadczyłem zachwytu w Moich wiernych, radość ich ofiary, radość w
odkrywaniu i ratowaniu moich małych i zbłąkanych owieczek, oraz tych,
którzy
tkwią
w
zasadzce
grzechu.
(01. 02. 78)
Komentarz: Nie wpadajmy w rozpacz, tak jakbyśmy byli jedynymi, którzy
cierpią na ziemi. To prawda, że cierpienie odsuwa od nas osób , które nam
towarzyszyły gdy byliśmy zdrowi. Lecz przez wiarę nauczmy się, ze Jezus
jest zawsze obecny w najgłębszej tajemnicy naszego serca, szczególnie,
jeśli to serce jest bolesne.

Myśli codzienne na wrzesień - Rok A
J = Jezus

M=Malgorzata

A - 1 wrzesnia
J Moja corko, Moja corko,zaprzata cie zbyt wiele rzeczy. Czyz Ja nie
jestem tu ? (18 maja 80)
A - 2 wrzesnia
J
Moja corko, im glebsza jest twa noc, tym jasniejsze bedzie twe
swiatlo. Narzedzie zyje tylko w dloni Tego ktory sie nim posluguje.
(26 maja 80)
A - 3 wrzesnia
M Chce nasladowac cnoty Matki Bozej ktora zachowywala wszystko w
swoim sercu
(19 czerwca 80)
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A - 4 wrzesnia
J Ulga w cierpieniu, Moje dziecko, odbiera mu jego wartosc. Badz
zadowolona, ze wolno ci cierpiec… dla Mnie. Na co sie uskarzasz ? Na
brak rozsadku u innych ?
Czyz nie jestem tu obecny ? (11 list. 67)
A - 5 wrzesnia
J Podczas, gdy wy czas spedziacie na marnych przyjemnosciach, Ja
czekam na was. (18 list. 1967)
A - 6 wrzesnia
J Jestem spragniony was, Moje dzieci i chce was powiadomic o Moim
pragnieniu milosci do dusz. W tabernakulach calego swiata wola i czeka
Milosc. (18 list. 67)
A - 7 wrzesnia
J Kazde zycie ma udzial w radosci i cierpieniu. Jedno i drugie
przyjmujcie z milosci do mnie.
Dawajcie chetnie (28 list. 67)
A - 8 wrzesnia
J Milujcie Prawde. Wszystko przyjmujcie tak, jak gdyby to ode Mnie
pochodzilo. (1 stycz. 68)
A - 9 wrzesnia
J Czy potrafisz w radosci i w cierpieniu powiedziec : Dziekuje Ci, moj
Boze ? (24 pazdz. 73)
A - 10 wrzesnia
J Oto przyhodze - nie po to, by was karac, lecz aby was na powrot do
Siebie przyprowadzic. (1 grud.73)
A - 11 wrzesnia
J Czystosc Ewangeli musi byc widoczna we wszystkich waszych
poczynaniach. Badzcie dla wszystkich miloscia i milosierdziem. (1
grud.73)
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A - 12 wrzesnia
J Milosc ratuje, nie lekaj sie Mnie. Zbliz sie jeszcze wiecej do Mego
Milosierdzia.
(19 grudz. 73)
A - 13 wrzesnia
J Czy rozumiesz to ? Wiernosc wsrod doswiadczen przynosi usmierzenie
i moc do ich znoszenia. (15 stycz.74)
A - 14 wrzesnia
J Lubie, jak wspominasz Mnie na Krzyzu, slabego i bezsilnego. To byl
Plan Milosci, aby was wszystkich zbawic. (17 maja 77)
A - 15 wrzesnia
J To nie stanie sie bez bolu, lecz chce uratowac Moje Dziedzictwo dla
Czci i Szacunku Mojej Matki i Jej Milosci. MOI WIERNI, PRZYJDZCIE
DO MNIE RAZEM Z NIA !
(18 maja 77)
A - 16 wrzesnia
M Kocham Kosciolz calego serca i jestem do niego przywiazana dusza i
cialem. (4 czer.77)
A - 17 wrzesnia
J Gdyby ludzie byli tak madzy, jak sa prozni, ilez tajemnic byloby
wyjasnionych, ilez kol ratunkowych byloby im rzuconych, aby im pomoc w
porzuceniu przyladka ich grzechow i w latwiejszym dojsciu do Ziemi
Obiecanej dzieciom Swiatla.
GDYBY TYLKO LUDZIE CHCIELI ULECZYC SIE Z ICH ZLA (18
maja 77)
A - 18 wrzesnia
J Moj Sakrament Eucharystii swiadczy o szlenstwie Mojej Milosci do
was. (12 czerw. 77)
A - 19 wrzesnia
J Na wstepie do twoich medytaci wezwij zawsze Ducha Swietego (14
czerw. 77)
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A - 20 wrzesnia
J Smutek duszy jest dobry tylko wowczas, gdy laczysz sie z Moim,
innego nie jestem Autorem !(28 marca 80)
A - 21 wrzesnia
J Jest na tym swiecie wiele milosci powierzchownej i bardzo niewiele
milosci prawdziwej ofiary. (4 kwiet. 80)
A - 22 wrzesnia
J To wlasnie w ciszy przyjmuje wszystko to, co dusza chce Mi
powierzyc…NIE POTRZEBA WYLICZAC WSZYSTKIEGO, BO JA
WIEM ! (5 kwiet. 80)
A - 23 wrzesnia
J O nic nie prosic dla siebie, niczego Mi nie odmawiac, oto jest maly raj
na ziemi : to przedsionek prawdziwego Raju, ktorego strugi rozlewaja sie w
szlachetnych duszach. (6 maja 80)
A - 24 wrzesnia
J Tak kamienie placza, poniewaz ludzie nie potrafia lub nie chca juz
plakac nad swymi grzechami.(26 maja 80)
A - 25 wrzesnia
J Czas, Moje dziecko, musi byc wyznaczony dla kazdej rzeczy; kazda
rzecz ma swoj czas i musi byc uporzadkowana w odpowiednim czasie. (12
czerw. 80)
A - 26 wrzesnia
J Jestem Ten ktorego serce jest lagodne, pokorne, czule i wyrozumiale dla
swoich dzieci.
(23 czerw. 80)
A - 27 wrzesnia
J Chce widziec wychodzace z twego serca fale pochwalnych piesni i
zywych plomieni Milosci
(25 czerw. 80)
A - 28 wrzesnia
M Jezus odsuwa sie od tego, kto uwaza sie za samowystarczalnego i
takiego, ktoremu wszystko wolno (6 lipca 80)
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A - 29 wrzesnia
J Jedna jest pierwsza potrzeba w dzialaniu malej duszy: to zawsze
odplacic dobrem za zlo: temu kto cie krzywdzi, przebywaj tak, jak Ja po
tylekroc tobie przebatrzylem: trwaj w swietym niewzuszeniu, Mnie
pozotawiajac troszke sadzenia, wazenia wszystkiego: za i przeciw, stopnia
odpowiedzialnosci jednych i drugich. Interweniuj z umiarem i kiedy to
konieczne. (7 lipca 80)
A - 30 wrzesnia
J Wyrzuccie nieprzyjaciela ze Swiatyni Boga przez wasza modlitwe i
ofiary. (21 lipca 80)

PODZIEKOWANIA
Wielkie cieple dzieki do Malych Dusz ktore z bliska lub z daleka, a
nawet z bardzo daleka mi okazali ich komunie modlitewna, przyjazni,
zachety i roznych prezentow z okazji celebracji mego jubileuszu
kaplanstwa, w poprzedni czwartek 29 czerwca. Podziekowanie specjalne
do pieciu kaplanow ktorzy mnie otaczali wokol oltarza w Koncelebracji
Swietej Mszy.
Malgorzata uslyszala gdy Jezus jej mowil : «Badz wdzieczna za Moja
czulosc, ktora tobie jest okazywana: to jest Moja wdziecznosc, ktora
przenika poprzez twoje serce Moje stworzenia. » ( 15 styczen 1977)
Prosze Go aby sie wstawil w Milosci Milosiernej aby kazdy z was
otrzymal deszcz lask na kotry zasluguje za to wspacie cenne i braterskie.
Do was wszytkie Male Dusze swiata, prosze abyscie nadal modlili sie za
mnie.
Jeszcze raz DZIEKUJE.
Ojciec Marcel +
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Jak o tym pisaliśmy w ostatniej STELLA przedstawiamy
pierwszą stronę „międzynarodową”.

Dzień skupienia, organizowany każdego roku
przez Małe Dusze w Polsce
Od 1997 r. każdego roku w ostatnią niedzielę czerwca, w kościele
sióstr Karmelitanek w Łodzi, ul. Św. Teresy 6 wspólnota Legion
Małych Dusz z Polski spotyka się na wspólnym uwielbianiu Boga.
Program spotkania jest następujący:
11.00 - wspólna
modlitwa, rozważanie
Orędzia
11.30 - Eucharystia
13.00 - obiad
14.00 – konferencja,
świadectwa
15.00 - wystawienie
Najświętszego
Sakramentu, koronka do
Bożego Miłosierdzia,
adoracja, odnowienie
aktu ofiarowania się
Miłości Miłosiernej,
przyjęcie nowych
członków
Kilkakrotnie Eucharystii przewodniczył biskup archidiecezji
łódzkiej (abp Władysław Ziółek, bp Ireneusz Pękalski) a w 2017 r.
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biskup Marek Marczak. Poniżej zdjęcia z dnia skupienia w 2017 r.,
było nas ok. 130 osób.
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Na początku Eucharystii, ks. Grzegorz Nowak, odpowiedzialny w
Polsce za Legion przywitał ks. Biskupa i poprosił o sprawowanie
Mszy Św. w intencjach, o które prosi Jezus (zobacz ofiarowanie
dnia małej duszy, Orędzie 5.12.1967)
W czasie homilii ks. Biskup Marek mówił o Miłości. Miłość jest
potrzebna abyśmy mogli służyć Jezusowi i drugiemu człowiekowi.
Jest ogniem, który pozwala nam angażować się w Kościele.
Po komunii św. pewna mała dusza, przekazała informacje o
działalności Legionu. Mówiła o naszej posłudze dla ubogich.
Ksiądz Grzegorz informacje te uzupełnił podając konkretne
sytuacje osób ubogich i jak łaska Jezusa przez nas działała w życiu
tych osób. Nasza posługa dla tych osób jest następująca:
Głodnym kupujemy coś do jedzenia, ale w czasie drogi do sklepu
mówimy: Jezus cię kocha
W mieszkaniach, gdzie te osoby przebywają jest zimno, brak
ogrzewania, prądu. Kupujemy piecyki na węgiel ( w ostatnim
czasie 5 szt.), kupujemy opał, dzięki temu mogą przygotować
ciepły posiłek, zrobić herbatę.
Następnie staramy się mówić im o Jezusie, czytać Orędzie, modlić
się nad nimi i z nimi. Uczymy koronki do Miłosierdzia Bożego,
przekazujemy Ewangelię. Mówimy, że krew Jezusa jest dla nas
wszystkich darem Miłosiernego Boga Ojca, że przez krew Jezusa
zło jest pokonane, grzechy odpuszczone, jeśli uwierzymy.
Jesteśmy świadkami wielkiej mocy Bożego Miłosierdzia. Bóg
przemienia ich życie. Po dziesiątkach telefonów małych dusz,
znajduje się miejsce w szpitalu na terapii antyalkoholowej czy w
domu, który prowadzą siostry Miłosierdzia św. Teresy z Kalkuty.
Teraz te osoby mają czystą pościel, mają co jeść.
Po tej relacji były kwiaty dla biskupa i sióstr karmelitanek, które
udostępniają nam każdego roku swój kościół z wielką
serdecznością. Zawsze z nami się modlą i pamiętają o nas i o
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naszych ubogich w ciągu całego roku, prosząc o potrzebne łaski.
To ich ofiara, cierpienie, modlitwa nadaje mocy naszej aktywności.
Sami jesteśmy słabi i nic nie możemy dobrego zrobić, dopiero
łaska Jezusa, uproszona przez małe dusze z całego świata i
modlitwa sióstr przynosi owoce w naszej posłudze. Wiemy, że my,
małe dusze jednoczymy się w modlitwie i głoszeniu Miłości
Miłosiernej a Jezus pozwala nam widzieć owoce naszej posługi.
Małą część naszej posługi możecie zobaczyć na stronie
internetowej: www.male-dusze.com.pl/pomagamy
Po Mszy Świętej był wspólny obiad, możliwość rozmowy,
wymiany doświadczeń.
O 1400 ks. Grzegorz powiedział krótką konferencję o tym, że małe
dusze mają szczególne zadanie. Mają trwać w walce z
przeciwnikiem, z duchowymi mocami zła. Mamy pamiętać, że
Jezus powierzył każdej małej duszy pewną ilość osób do
uratowania. Ta walka jest w naszym sercu, dlatego tak ważny jest
pokój w naszych sercach. To jest walka o nasze serca, kto tam
będzie królem i panem? Inspiracją do tej konferencji były słowa z
księgi Judyty rozdz. 8, 17-27 i z Orędzia Miłosiernej Miłości.
Następnie kilka małych dusz powiedziało swoje świadectwa, co
Jezus uczynił w ich życiu.
Po 15 było wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do
Bożego Miłosierdzia, adoracja w ciszy, akt ofiarowania się Miłości
Miłosiernej (zob. Orędzie 16.07.1966; statut s. 17).
Odmówienie tego aktu dla osoby, która przynajmniej jeden rok
uczestniczyła w spotkaniach wyspy świętości, jest jej przyjęcie do
Legionu. Na koniec Jezus nam błogosławił.
Trudno nam było się rozstać. Atmosfera była spokojna,
sympatyczna a Duch Święty odnowił nasze serca i dał zapał do
pracy na następny rok. Małe dusze z całego świata jednoczmy się
w Miłosiernym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi przez
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adorację Jezusa, lekturę Pisma Świętego, Orędzia i modlitwę
różańcową. Pozdrawiamy serdecznie – małe dusze z Polski.
Nasza strona internetowa:
www.male-dusze.com.pl
mail: nowakg7@gmail.com
Ks. Grzegorz Nowak i małe dusze z Polski

Spotkanie ruchów kościelnych diecezji Liège z Biskupem
Jean-Pierre Delville, w dniu sobota 6 maja 2017
Na prosbe Biskupa Liège, bylo obecnych 21 ruchow koscielnych.
Bylo nas 3 delegowanych z Legionu. Oto co powiedzialem aby
przedstawic Male Dusze : « Nasz ruch wpisuje sie ciaglosci
modlitw Swietej Teresy z Lisieux. On jednoczy (w centrum
Chèvremont i w kazdych z nas oraz w ramach kol modlitewnych)
zwykli ludzie ktorzy modla sie do Milosci Milosiernej i medytuja
Oredzie to znaczy dialogi miedzy Jezusem i Malgorzata.
Malgorzata pochodzi z miasta Liège, urodzona w 1914 r. i zmarla
w 2005 r. Rozmowy zaczely sie w 1965 r. Na skutek rad swego
kierownika duchowego, spisala je w dzienniku osobistym. Ten
dziennik przeplata miedzy inymi refleksie, medytacje, modlitwy i
porywy duchowe. On jest przetlumaczony w trzydziestu jezykach.
Duzo z tych tlumaczen otrzymalo imprimatur biskupa
miejscowego. To jest nauczanie proste i jasne.
Legion Malych Dusz zostal stworzony jako stowarzyszenie
prywatne wiernych rozpoznane przez Kosciol Katolicki w 1971r.
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Po dzis dzien, istnieje okolo 11000 Malych Dusz w swiecie ;
w Europie (Holandia, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja,
Portugalia, Polska, Rumunia) ; Azja (Wietnam, Korea, Filipiny) w
Ameryce (Argentyna, Brazylia, Kanada, Chile, Honduras, Meksyk,
Paragway, Peru, USA, Wenezuela…) ; W Afryce ( Kongo, Afryka
poludniowa).
Naszym celem jest dzielenie sie Miloscia Milosierna Jezusa aby
uczestniczyc z Nim w ratowaniu Dusz. »
Biskup Delville w swoim slowie podkreslil waznosc naszych
ruchow aby one szly do innych, i aby mialy wymiar wspolnotowy
podzialu i przyjazni. Ten wymiar jest trudniejszy do zycia dzisiaj
po przez bezwladnosc « kazdy dla siebie »
Rzeczywiscie,
problemem
naszego
spoleczenstwa
jest
nieobecnoscia zycia wspolnotowego. To dlatego nasz Biskup
zyczyl aby to spotkanie pozwolilo nam realizować takie życie.
Dziekujac ruchom obecnym za ich zaangazowanie w tej sferze
wspolnotowej.
Rzeczywiscie wszystkie nasze ruchy koscielne i duchowe biora
udzial w duchu unikatowym, pomimo to ze jest stworzony z grup
lokalnych.
Nastepnie, Biskup Delville przedstawil cztery cechy
charakterystyczne na przekaz wiary. (Mozna znalesc fragment jego
konferencji w nastepujacych stronach.)
Konczac i przypominajac ruchom obecnym koniecznosci dla nich :
1. powroceniem do ich podstaw - 2. byciem komunikatywnym - 3.
waloryzowaniem ich oredzia.
Następnie glos zabral Biskup François Delooz, zastepca
Wikariusza biskupiego dla ruchow duchowych. Przedstawiajac
dokument Kongregacji dla Doktryny Wiary (Watykan) z dnia 15
maja 2016 "Iuvenescit Ecclesia" ( Odmlodzic Kosciol) : « List do
Biskopow Kosciola catolickiego nad realacja miedzy darami
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hierarchicznymi i charyzmatycznymi dla zycia i misji Kosciola »
W naszych ruchach jest relacja ko-egzystencjalna miedzy tymi
dwoma darami : hierarchiczny gdyz my oglaszamy Kosciol, który
jest charyzmatyczny gdyz jesteśmy « Kosciolem wyjscia ».
Pod koniec, Biskup Delville zaleca 3 akcje :

1. Spotykac sie z mezczyznami i kobietami naszej epoki = byc w
wyjsciu (powiedzial Papiez Franciszek)
2. Okazywac Milosc i Milosierdzie do wszystkich a szczegolnie do
maluczkich
3. Byciem Rzemiesnikami pokoju i dialogu.
Obiecalismy sobie ze sie spotkamy na kolejnym nowym spotkaniu
w przyszlym roku !
Alexandre Rydzynski
Prezydent Legionu Małych Dusz

Cztery charakterystyczne cechy w przekazywaniu wiary
Fragment Konferencji Biskupa Jean-Pierre Delville, biskupa Liège do
odpowiedzialnych ruchow kościelnych, w dniu 6 maja 2017

Wedlug Ewangeli Swietego Mateusza « I obchodził Jezus całą
Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o
królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród
ludu. » (Mt 4,23). Przekazywanie wiary jest zbudowana w oredzie
(kerygma, wiadomosc) i z obowiazaniem zbawienym (etyka
zbawienia).
1. Wymiar kerygmatyczny: Chodzi o pierwsza wiadomosc, te
serca i wiary (EG 163), kerygmat : « Jezus-Chrystus umarl i
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zmartchychpowstal » . Skierowanie wiadomosci wiary na osobe
ktora jest Jezus jest zrodlem wiadomosci. Jesli Jezus oglasza
królestwo
Boze,
apostolowie
po
Zielonych
Swiatkach, koncentruja wiare na osobie samego Jezusa. Udaja
sie do duzych miast Imperium rzymskiego. Swiadczac o tym co
widzieli.
Srodkujac wszystko na osobie Jezusa Chrystusa, jego smierc i jego
zmartwychwstanie.
W Jezusie ujawnia sie Bog niestosowania przemocy, ktory daje
swa krew zamiast ten ktory pyta aby oto aby sie ofiarowano i
dawano swa krew dla Niego. Jezus zwalcza zlo po przez
modlitwe.
On przyjmuje cale cierpienie ludzkosci na krzyzu, gdyz On prosi
aby krew byla oszczedzona (…)
Ewangelizajca prosi o zarzylosc ze Slowem Bozym i to wymaga
aby diecezje i parafie i wszystkie zgrupowania katolickie aby
zaproponowaly powazne studium i wytrwale Biblii, promujac
lekture osobista i wspolnotowa.
2. Wymiar etyczny i zbawczy : Nazywam katecheze etyczna ta
ktora wylania sie z zobowiazania wobec biednych i wobec pokoju,
i to co oswieca nasze zycie, na dodatek w swiadczeniu pomocy
inym. Jezus uzdrawia osoby chore lub te ktore sa wziete przez zle
duchy. Jego slowo staje sie zaangazowaniem i zbaweniem.
Podobnie pierwsze wspolnoty chrzescijanskie sa miejsca ktore sa
przesunieciu glebokim ze otaczajacym spoleczenstwem ktore jest
scharakteryzowane po przez przemoc, niewolnictwo, brak
moralnosci publicznej, wykorzystywanie czlowieka przez
czowieka. Wspolnoty chrzescijanskie sa miejscami wymian,
dzielen, wsparcia, wspolnej milosci. One sa miejscami spodkan
miedzy zydami i poganami. Wiara jest przekazywana
socjologicznie przez te wspolnoty zywe i dynamiczne.
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Te wsoplnoty sa przesladowane gdyz one sie sprzeciwjaja sie
wladzy wladcow przebustwionych
i maja reputacje ze sa niebezpieczne dla autorytetu panstwa. To
pokazuje znaczenie zbawienia ktora komunikuje ewangelia, przez
mediacje zaangarzowania chrzescijan.
3.Wymiar Wspolnotowy : Pierwsi uczniowie sa bardzo szybko
zobowiazani aby odebrac oredzie.
Kiedy myslimy o 72 uczniach, ktorzy powracaja z misjii ze
wszystkich kontynentow, mowiac : « demony sa nam podane ».
Nie sa oni pedagogami ani wszyscy wyksztalceni. Oni przekazuja
to co zrozumieli jak potrafia, bez systematyzacji. Podobnie we
wspolnotach Kosciola prymitywnego, milosc wzajemna
chrzescijan jest znakiem wiary.
4. Wymiar mistyczny lub mistagogiczny : Jezus sie wycofuje w
gory aby sie modlic. Podobnie On zaprasza chrzescijanina aby sie
wycofaj do swego pokoju aby sie modlil w ukryciu. To intryguje
uczniow, az do tego stopnia ze oni sie Go pytaja : « Naucz nas sie
modlic ».
Jezus im proponuje zatem modlitwe « Ojcze Nasz ».
Ta modlitwa jest poniekad « credo » Jezusa, modlitwa przylaczenia
chrzescijan.
Inicjacja mistagogiczna, jest wedrowaniem do tajemnic wiary i do
modlitwy.
Slowo « tajemnice » ma podwojny sens : ono oznacza naraz
sakramenty i wymiar mistyczny wiary.
+Jean-Pierre Delville, Biskup Liège
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Aby zamówić edycję drukowaną można się zwrócić:
- do waszego odpowiedzialnego diecezjalnego
- lub bezposrednio do Centrum Miedzynarodowego
przez pocztę na nastepujacy adres :
La Légion des Petites Âmes –
rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE BELGIA
po przez mail : petitesames@proximus.be
- Belgia: 16 €
- Ine kraje Europy: 27 €
- Reszta Swiata: 31 €
przelew miedzynarodowy :
La Légion des Petites Ames IBAN : BE74 3400 1204 4307
Dla wysylek mailowych : wyslijcie wasz adres mailowy
na vox.chevremont@gmail.com

Prosimy o sprecyzowanie w jakim jezyku chcielibyscie otrzymac
STELLE. Aktualnie dostepne w jezykach :
Niemiecki - Angielski - Hiszpanski - Francuski - Holenderski Polski - Portugalski - Wietnamski.
Dzodzy Czytelnicy nie zapominajcie !
Centrum Miedzynarodowe Chèvremont utrzymuje
sie tylko z waszych darowizn :
Legion Malych Dusz
IBAN : BE74 3400 1204 4307
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