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Bracia i Siostry, Male Dusze ze wszystkich krajow,
Pazdziernik. Wchodzimy w miesiac Rozanca. 13 Pazdziernika 1917, Lucja zadaje pytanie na
ktore « Pani » obiecala jej ze odpowie w tym dniu : « Najjasniejsza Pani, kim jestes, i czego
pragniecie ode mnie ? » Nastepnie slyszy ta odpowiedz «Jestem Matka Boza
Rozancowa » Chce tutaj kaplice na moja czesc. Trzeba odmawiac rozaniec codziennie »

Nawracajmy się !

Wszyscy wiemy ze po tym « objawieniu » mial miejsce cud tanca slonca w ktorym
uczestniczyli i bylo swiadkami okolo 70 000 osob, wierzacych i nie wierzacych.
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Październik 2017
Bracia i Siostry, Male Dusze ze wszystkich krajów,
Październik. Wchodzimy w miesiac Różanca. 13 Pazdziernika 1917, Lucja
zadaje pytanie na ktore « Pani » obiecala jej ze odpowie w tym dniu:
« Najjaśniejsza Pani, kim jesteś, i czego pragniecie ode mnie ?» Nastepnie slyszy
tę odpowiedz «Jestem Matką Bożą Różańcową » Chce tutaj kaplice na
moja cześć. Trzeba odmawiać różaniec codziennie »
Wszyscy wiemy ze po tym « objawieniu » miał miejsce cud tańca slońca w
ktorym uczestniczyli i było swiadkami okolo 70 000 osob, wierzacych i nie
wierzacych.
Sto lat później, w jakim jesteśmy punkcie?
Cud nie wystarcza aby doprowadzic do nawrocenia ludzi (Tekst 1).
Bóg nam zostawil wolnosc i nie moze - on nie moze - odebrac tego daru który
nam podarowal ! (Tekst 3).
Ale my jesteśmy odpowiedzialni za nasza wolnosc. To jest dobro ktore trzeba
nam pielegnowac i ksztalcić jak mówi Papiez Franciszek. Musimy sie starac aby
podazac za postawa ktora jest stale odnawiana, aby « byc wolnymi do wybierania
dobra »
(Tekst2).
Nauczmy sie od Maryi abysmy sie przemieniali kazdego dnia aby ten dar
otrzymany od Boga stal sie prawdziwa wolnoscia wewnetrzna i nie ulegl
degradacji w niewolnictwie, niewolnictwo mentalnosci wspolczesnej (myslec i
dzialac jak kazdy) albo niewolnictwo naszych pasji (robic to co nam sie podoba
zapominajac o naszym powolaniu osoby ochrzczonej).
Dobrego miesiaca Różanca !
Ojciec Marcel +
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Jesli cuda które mialy miejsce u was…
Mt 11,20-22
Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się
dokonało, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido!
Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już
dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i
Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
Niepokój który czyha na serce człowieka
Papież Franciszek
Cnota jest ekspresja jak najbardziej autentyczna dobra ktora czlowiek, z pomoca
Boga potrafi zrealizowac. « Ona pozwala osobie, nie tylko dokonac aktow
dobroci, ale dawac co jest najlepsze od samej siebie » (Katechizm Kosciola
katolickiego, n1803). Cnota to nie tylko zwyczaj ale to jest postawa stale
odnawiana aby wybrac dobro. Cnota nie jest emocja, to nie jest kompetncja
ktora sie nabywa za pomoca lekcji uzupelniajacej, i jeszcze mniej mechanizmem
biochemicznym, alez to jest ekspresja najwyzsza wolnosci ludzkiej. Cnota jest to
co jest najlepsze co moze podarowac serce ludzkie. Kiedy serce oddala sie od
dobra i od prawdy ktora jest zawarta w Slowie Bozym, jest nastawione na duzo
niebezpieczenstw, jest pozbawiony orientacji i ryzykiem nazwania dobrym
zlym i zlym dobrym ; jesli cnoty sie gubia, grzech wchodzi o wiele latwiej, i
nastepnie zle przyzwyczajenie. Ten ktory sie angazuje na to sliskie nachylenie
wpada w blad moralny i jest uciskany przez rosnacy egzystencjalny niepokoj.
Przemowienie na Papieskiej Akademii dla życia, 3 marca 2016.
Jezus bezradny przed nasza wolnoscia
Dialog miedzy Jezusem i Malgorzata, z dnia 23 wrzesnia 1977
Malgorzata :
Panie, z pomocą Twego Boskiego Miłosierdzia użyźnij tę ziemię jałową,
na której żyją ludzie. Rozsiewaj ziarno w obfitości, niechaj plon rozkwitnie
w sercach ludzi, niechaj świat zmieni się w niebiańskie, kwietne łąki
świeże i pachnące, które ucieszą Tego, któremu zawdzięczamy nie tylko
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to, że „obsiał” tę niewdzięczną glebę, ale który swoją Łaską i Mocą
użyźnił poprzez Miłość i stworzył to wszystko, co dać może wzbogacona
tym Boskim nawozem ziemia.
Jezus :
Każdy może stać się kwiatem Miłości, ale niewdzięczny człowiek na
swoje nieszczęście nie pozwala, abym go kształtował. Ty wiesz,że aby
zmienić kamień w kwiat nieba, potrzeba cudu.
Malgorzata :
Panie, Ty masz tę moc.
Jezus :
Co oni robią z tą wolnością, którą Ja jestem? Pełnymi rękami rozdaję
Miłość, ale ona przyjmuje się tylko na polu odpowiednio przygotowanym
do zasiania ziarna niebieskiego. Przynoszę pomoc proszącym o Miłość.
Ci wygłodniali żywią z kolei Tego, który ich posilił. Nieustanny jest ten
przepływ Miłości z duszy do duszy, o ile są w stanie łaski.Świątynia
Boga? To wasze serca, moje dzieci, dbajcie o nią i nie pozwólcie
doń wejść nikomu, tylko Mnie.

Tajemnce radosne
Seria G
Pierwsza tajemnica : Zwiastowanie
Jezus :JA WCIELIŁEM SIĘ W JEJ DZIEWICZE ŁONO, ABY LEPIEJ
CIEBIE ODNALEŹĆ, ABY BYĆ BLIŻEJ CIEBIE I WSZYSTKICH DZIECI
ŚWIATA.
Ona wydała Mnie na świat przez swoje fiat! bez zastrzeżeń. To z tego
Tabernakulum Miłości Ja wstąpiłem do tabernakulum świata.
SERCE MOJEJ MATKI JEST CENTRUM MIŁOŚCI!
Przyjdź spotkać Mnie w Nim! Ona cię zaprowadzi w strefę Cienia i
Światła aż do Mnie. Jestem tak blisko, tak blisko ciebie dzięki Niej!
(26 03 77)
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Komentarz : Nabozenstwo do Najswietszej Dziewicy jest czesto
spostrzegane z gory w niektorych srodowiskach nawet katolickich.
Niech Male Dusze nie dadza sie odwrocic od tej prostej drogi ale tak
bardzo bezposredniej aby dotrzec do Serca Bozego. Pozostanmy dziecmi
ktore nie wstydza sie schronic w ramionach Mamusi.
Druga tajemnica : Nawiedzenie
Jezus : Schowałem się od samego początku świata w Łonie Mojego
Ojca, czekając na godzinę, kiedy miałem przyjść na ziemię. Ukryłem się i
wcieliłem się w Łono Mojej Matki Dziewiczej, czekając na dzień, w którym
miałem się ukazać. Ludzie prości Mnie przyjęli, a inni Mnie odepchnęli, a
jednak żywiłem dla jednych i drugich tę samą Miłość: Miłość poświęcenia
na Krzyżu.
(22 06 79)
Komentarz : Kiedy Maryja odwiedza swa kuzynke, nikt nie podejrzewa
obecnosc Boga ukrytego w niej. To dziecko ktore jest noszone przez
Elzbiete ktore sie poruszylo. Poprosmy o laske aby byc na tyle mali aby
poczuc obecnosc ukryta Jezusa w nas i w innych.
Trzecia tajemnica : Narodziny Jezusa w Betlejem
Jezus: W dziewiczym Łonie Mojej Matki oczekuje tej chwili, by sie
ukazac. To Dzieciatko przynosi wam jeszcze raz najpiekniejsze
poslannictwo wszystkich czasow : « Pokoj duszom dobrej woli. » Ale czy
jestescie jeszcze zdolni rozumiec to poslannictwo, skoro juz do tego
doszlo, ze takie mnostwo dusz nie waha sie zabijac owocu milosci w
swoim ciele, zycia z Zycia?
(15 12 74)
Komentarz :Jezus wyraznie sie odnosi sie tutaj do globalnej tragedii
dzieci zabitych w lonie matki. Nie lekcewazmy Jego cierpienia. Wezmy je
do naszego serca i modlitwy. Aby nasze cierpienie wspolczucia bylo
zlaczone z tym z Maryja aby byc pocieszeniem serca Bozego. Aby nasze
cierpienie nie bylo wyrokiem ale wstawiennictwem dla tego swiata
winnego takiej perwersji moralnej, przeciwnej praw ustalonych przez
Stworce.
Czwarta tajemnica : Ofiarownanie Jezusa w Światyni
Jezus : Jestem dobry dla wszystkich, ale nie wszyscy sa dobrzy dla
Mnie. Pokorna modlitwe serc pelnych ufnosci wysluchuje zawsze. W
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rozpaczy przychodze im z pomoca. Od dusz mocnych zadam czasami
ofiary wymagajacej ich wysilku az do granic wytrzymalosci.
Gdybys wiedziala, moja coreczko, jak mile Mi jest ofiarowanie ich cierpien
i jak wiele przez to przynosza Mi pociechy, ze wypelniaja Moja Wole.
(20 09 66)
Komentarz: Ofiarujac Dzieciatko Jezus w Swiatyni, Maria i Jozef
poprostu przestrzegaja prawa religijnego ich czasow.
Nie przyszlo by im nawet na mysl aby zrobic inaczej. Bycie poslusznym
temu co nam jest nalozone, to jest pierwsza ofiara ktora moglibysmy
przedstawic Panu. Zaakceptowac wole Boga mowiac « tak » w kazdym
etapie nawet w okolicznosciach najbardziej banalnych lub najbardziej
nieprzyjemnych, jest to pocieszac Serce Jezusa. Ah ! gdybysmy to
wiedzieli !
Piata tajemnica : Odnalezienie Jezusa w Swiatyni
Malgorzata :Panie, nie moge Cie znalezc. Stoje przed Toba jak obumarly
pien. We mnie tylko pustka.
Jezus: Aby mnie znalezc, trzeba Mnie szukac.

(08 06 70)

Komentarz : Zdumiewajaca odopwiedz Jezusa…ale zarazem jak pelna
zdrowego rozsadku. Bog sie ukrywa abysmy go bardziej szukali. On chce
ocucic plomien naszego pragnienia. Niestety ! moze sie tez zdarzyc ze
boimy sie z nim spodkac. Obawiamy sie potajemnie, ze po odnalezieniu
sie z Nim, On nas zabierze na droge ktora nie mielismy ochoty
podazac…«Nie wiedzieliscie ze mam przebywac w Domu mego Ojca? »
Myśli codzienne na Pazdziernik - Rok A
J = Jezus

M = Malgorzata

A - 1 Pazdziernik
J Nie jestem nauczycielem milosci. JESTEM MILOSCIA ! Milosc silniejsza
jest od nienawisci. Ufaj ! Milosc zwyciezy swiat. (1965 - A5)
A - 2 Pazdziernik
J Dalem moim dzieciom wolnosc wybierania miedzy dobrem a zlem. Jeden
6

jedyny akt zalu jest ta brama, przez ktora spiesze do zranionej duszy grzesznika.
Czyz nie przelalem Mojej Krwi za wszystkich ? (1965 - A9)
A - 3 Pazdziernik
J Moje dziecko, swietosc nie polega na tym, aby byc, ale na przyzwoleniu, aby
nie byc. Ja jeden uswiecam i beze Mnie kazdy wysilek jest daremny.
(1965 - A21)
A - 4 Pazdziernik
M Jesli nie podarujesz mi takiej milosci, jaka mieli swieci, to innej nie chce.
(6 wrze. 65)
A - 5 Pazdziernik
M Panie, tak bardzo szukalam szczescia poza Toba. Znalazlam je tylko w
Tobie. Dziekuje Ci. (27 pazdz. 65)
A - 6 Pazdziernika
J Cwicz sie w pokorze, Moje dziecko. Jest to cnota, ktora jest Mi szczegolnie
mila. Nie wynos sie nigdy nad innych. Drobne wzgledy, ktore Mi okazujesz, sa
balsamem na Moje rany.
(12 list.65)
A - 7 Pazdziernika
J Czyzby Moja ofiara miala byc daremna ? Nie ! Nie obawiaj sie niczego. Nie
przybylem dla sprawiedliwych. Nigdy nie bylas tak bliska Mojemu Sercu, lecz
teraz nie jestes przygotowana na odwiedziny, Moja biedna mala corko. Rzuc sie
w ramiona Mojej Swietej i Chwalebnej Matki. Tam Mnie znajdziesz.
(12 grud. 65)
Strona 8
A - 8 Pazdziernika
J Nie przypisuj temu, co przemijajace, zbyt duzego znaczenia. Wszystko, co jest
ze swiata, jest prozne i bez znaczenia dla nieba. Nie zaniedbuj nigdy tego, co
swiete, dla ziemskich spraw. Te przynosza tylko zmartwienia i zamieszanie. (20
grud. 65)
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A - 9 Pazdziernika
J Ja jestem dla ciebie sama « slaboscia ». Nie pytaj dla czego, nie
zrozumialabys tego. Korzystaj z czasu, jaki ci jest dany, aby ratowac dusze przez
twoja wiernosc i twoja milosc. Radosc, ktora Mi sprawiasz, niech dla ciebie i
tych, ktorych kochasz, stanie sie blogoslawienstwem. (22 grud. 65)
A - 10 Pazdziernik
M Czemu to, co gorzkie, wydawac sie moze czasami tak slodkie, slodsze od
miodu ? Coz to mine obchodzi, ze taka jestem niedoswiadczona w sprawach tego
swiata, gdy Ty odslaniasz mi sprawy nieba ? Tutaj na ziemi jest przeciez
wszystko bez znaczenia. (26 stycz. 66)
A - 11 Pazdziernik
J Biedne dziecko, jesli nie masz radosci w sobie, to czyn tak, jak gdyby ona w
tobie byla. Gdy odczuwasz zniecierpliwienie, zastosuj przeciwe temu czynosci.
Biedne nic… nie jestes zdolna do tego wysilku ktorego od ciebie wymagam.
Jednak Ja jestem przy tobie. Wez Mnie za reke i pozwol sie prowadzic.
(30 stycz. 66)
A - 12 Pazdziernik
J Powtarzaj Mi ciagle, ze mnie kochasz. Nie znudze sie przysluchiwaniem sie
temu. (3 luty 66)
A - 13 Pazdziernik
J Uswiecic sie mozna wszedzie, Moje dziecko,wiecej nawet we wrogo
nastawionym otoczeniu niz w ukryciu klasztornym.
(24 lutego 66)
A - 14 Pazdziernik
J Milosierdzie Moje przykrywa dusze biednych grzesznikow. Ono czatuje aby
sie wylac dla ich zbawienia. Ty Moje male dziecko, sprawilas Memu
Milosierdziu wiele trosk, ale i wiele radosci. Milosc przynosi nie tylko radosci,
przede wszystkim odzywa w cierpieniu. Dziecino, nadzieja to pokarm biednych.
(28 lute 66)
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A - 15 Pazdziernik
J Jestem Krolem serc, jestem dusza dusz. Ja je ozywiam. Ja jestem zapoznana
Miloscia.(10 marca 66)
A - 16 Pazdziernik
J W kazdej chwili twego zycia masz Boga chwalic, uwielbiac i Mu slurzyc.
(13 marca 66)
A - 17 Pazdziernik
J Halas moze przeszkadzac w skupieniu. Jednak waznym jest, abys dbala o
cisze w twoim sercu. (17 marca 66)
A - 18 Pazdziernik
M Moj Umilowany, szukam Cie tam, gdzie byc nie mogles (24 marca 66)
A - 19 Pazdziernik
J Usuncie z waszych serc kazda mysl ziemska. Na skrzydlach Boskiej Milosci
leccie zdobywac dusze. Zawsze bede w waszych duszach promieniowal. Badzcie
jedno ze Mna, jak Ja jestem w was. (3 kwietnia 66)
A - 20 Pazdziernik
J Przypisuj sprawom tylko takie znaczenie, jakie maja, a nie bedziesz nimi juz
zaabsorbowana. Musisz pozostac calkiem mala, aby moc zakosztowac wielkosc
Mojej Milosci. (28 kwietnia 66)
A - 21 Pazdziernik
J Nigdy Mnie nie rozczarujesz, jeżeli uważać się będziesz za grzeszną. Jest to
los ubogiego, a Ja biorę wszystko by go uświęcić. Pamiętaj zawsze o tym… że
małość jest na świecie największa.(31 stycz. 77)
A - 22 Pazdziernik
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J Palajacy miloscia Bog stworzyl ten swiat, aby dac tejze milosci mozliwosc jej
realizacji. (7 wrze. 72)
A - 23 Pazdziernik
J Niewypowiedzialny (Bog) daje sie tylko malym ujac i tym, ktorzy sa im
podobni. (26 list. 72)
A - 24 Pazdziernik
J Wszystko co ewangelisci napisali, jest prawda. Poddawac to w watpliwosc
znaczy grzeszyc przeciwko Mnie. (30 grud. 72)
A - 25 Pazdziernik
J Ciernie zjawiaja sie przed rozami, a rozom towarzysza zawsze ciernie. (17
maja 73)
A - 26 Pazdziernik
M Patrzę na wizerunek Chrystusa — Króla, który mam przed sobą i zachowuję
ciszę. Ta cisza przemawia jedynie do mnie samej i oddala wszelkie zatroskanie,
staje się Miłością i Wyrzeczeniem. (16 lipca 77)
A - 27 Pazdziernik
M

Droga, jaką przebywa Miłość, jest długa, ale Miłość się nie nuży.

(18 lipca 77)
A - 28 Pazdziernik
M Panie, chcę służyć Twojej Miłości Miłosiernej w każdych okolicznościach
mojego życia. (21 lipca 77)
A - 29 Pazdziernik
M Natura przypisuje wszystko sobie, łaska oddaje wszystko Bogu.
(25 lipca 77)
A - 30 Pazdziernik
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J Jesteś sobą tylko obok Mnie. Chcę, abyś po krótkim wytchnieniu powróciła
do Mnie, jeszcze bardziej gorliwa i spokojna. Żyjesz rytmem zgodnym z
prawami natury i nie jest zawsze dobre, by się im sprzeciwiać. Cierpienie tobą
zawładnęło. Chcę, abyś ze spokojem je znosiła. (26 lipca 77)
A - 31 Pazdziernik
M Prawdziwa Mała Dusza musi zrobić wysiłek, aby stać się pokorną, łagodną
na podobieństwo Zbawcy, który nas tak umiłował. (16 kwiet. 78)
PAMIETAJ PANIE
Modlimy sie do Ciebie Panie, Milosc Milosierna, dla naszej siostry Celiny
Dominguez, ktora nagle powolales do siebie. Pamietaj ze ona sie odawala bez
reszty cialem, sercem i dusza w posludze Malym Dusza w Meksyku przez dlugie
lata. Daj jej nagrode ktora obiecales twym dobrym slugom i daj Twe pocieszenie
jej mezowi Jawier’owi. Amen !
LEGION MALYCH DYSZ Z PERU
Legion z Peru zaczal sie dzieki gorliwej pracy Ojca Hugo Cornelissen i Matki
Graciela Alvarez, zakonnicy Dobrego Pasterza, urodzona w Chile ale ktora byla
przeznaczona do Peru gdzie mieszkala.
Zakonnica o wielkiej duchowosci, bardzo wyksztalcona, Matka Graciela
posiadala duze cechy ludzkie i godne podziwu umiejetnosci organizacyjne,
prowadzenia i ksztalcenia. Jej wspolpracownicy byli Pan Javier Barbagelata,
Pani Ana María Puppo de Bellatin, jedna z zalorzycielek Legionu, i Pan Otoniel
Montoro, nasz aktualny i szanowanym prezydentem narodowym, osoba o duzym
zyciu duchowym, bardzo oddanym i posiadajacym gleboka znajomosc Oredzia,
ktory pracowal bardzo scisle z Matka Graciela.
Centrum Narodowe:
Prezydent : Otoniel Montoro:otoniel.montoro@hotmail.com Sekretarz : Laura
Morales: laura6abril@yahoo.es
Asesor: P. Jorge Cáceres Sayán: jgesayan@gmail.com
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E-mail : legionpequenasalmas.peru@yahoo.com
Jest aktualnie w Peru 140 malych dusz w 40 wysepkach, w Lima, Tacna,
Trujillo et Chepén (La Libertad, na polnoc od Peru), Piura i Sullana.
Kilka dzialalnosci apostolatu :
Niektore z naszych wysepek poswiecaja sie roznym forma apostolatu, i
szczegolnie biednym i osoba w potrzebie. Kilka dzialanosci : Sporzadzanie ubran
ktore sa rozdawane w miejscach biednych w Sierze Pruwianskiej, wymiana w
gimnazjach dotyczaca tematu poronien, ktore sa bardzo dobrze przyjete i
owocne ; edycja broszurek przedstawiajace zycie swietych i inej tematyce
katolickiej, stworzenie wysepki dla dzieci znajdujacych sie w ekstremalnej
biedzie w miasteczkach okegu Ancash w Sierze (na polnocy Limy) ; pomoc
ekonomiczna dotyczca programu Zakonic Dobrego Pasterza ktory przynosi swa
pomoc mlodym dziewczetom bedacych w ciarzy znajdujacych sie w
ekstremalnej sytuacji biedy, porzucenia albo w niebezpieczenstwie moralnym ;
pomoc zakonica w podeszlym wieku nalezacych do tej samej kongregacji ;
pomoc chorym w sytuacji ekstremalnej biedy, dzieki zakupom lekarstw ktore sa
przepisane przez lekarzy, w miescie Trujilllo, departament de La Libertad (na
polnoc od Peru) ; pomoc rowniez niesiona w Trujillo osobom ktore sa chore na
raka. Legion jest rowniez obecny w miescie Chepén (departament de La
Libertad, na polnocy Peru), jego asesorem jest Ojciec Rojas, brat Pani Miriam
Rojas ktora jest osoba odpowiedzialna regionalnie. Pani Rojas cieszy sie duzym
prestizem jak i z duza wladza w Trujillo gdzie jej zaangazowanie jest duze.
W Sullana, Departamencie Piura (na polnocy od Peru): odwiedzanie chorych,
wiezniow wiezienia Rio Seco ; pomoc materialna dziecom z obszarow biednych
Sullana ktore byly dotkniete powodziami spowodowane fenomenem Niño w
lutym trgo roku.
Male dusze jednej parafii Limy gdzie bylismy przyjeci przez ksiedza, ktory byl
podczas zmiany przydzialu, rozpoczeli adoracje wieczysta Najswietszego
Sakramentu, co dalo dobry impuls innym parafiom
Istnieja jeszcze inne formy apostolatu ktore sa owocem i wyrazem oddania sie
Sercu Milosiernemu Jezusa i Sercem Nieskazitelnym Maryi.
Spotkanie narodowe i latyno-amerykanskie w Limie w Peru
w dniach 27-29 kwiecień 2017
Jego realizacja byla mozliwa po mimo klesk naturalnych o straszliwych
konsekwencjach z ktorych mysmy cierpieli i to dzieki licznym wysilkom
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udzielonym, modlitom dzieki duzego grona, pracy prezydenta, innych czlonkow
Centrum narodowego i duzo inych ludzi, miedzy iymi Pani Irene Barraza i Pani
Veronica Marquez, w stalej koordynacji z Centrum narodowym. Doceniamy
ogromnie prace ktora wykonali dziekujac im, dziekujemy rowniez Sekretarce
latyno-amerykanskiej Pani Monica Venegas za rady ktore nam udzielila.
Uczestnicy:
Ksieża:
Ojciec Marcel Blanchet (Belgia), asesor duchowy miedzynarodowy, Ojciec Jorge
Caceres Sayan, asesor duchowy z Peru, Ojciec Juan Cortés, asesor duchowy
kontynentu amerykanskiego, Ojciec Bruce Judice, asesor duchowy Brazyli, Père
Ricardo Gomez, asesor duchowy Chile, Père Antonio Salvador de Iacovo, asesor
duchowy Argentyny, Père Celso Torres, asesor duchowy du Paragwaju.

Male Dusze :
22 z Argentyny, 2 z Belgii, 11 z Brazylii, 4 z Kanady, 23 z Chile, 6 z Paragwaju,
60 z Peru, 3 z Meksyku. Czyli : 131 malych dusz w sumie.
Dziekujac uczestnikom, na poczatku spotkania, Ojciec Caceres,
ojciec duchowy Legionu w Peru, zacytowal Psalm 132 : ”Ecce quam bonum et
quam iucundum habitare fratres in unum” (” Oh ! jak jest milo i
slodko dla braci przebywac razem").
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W niedzielę, 30 kwietnia, turystyka religijna umożliwiła uczestnikom docenienie
znaczenia Limy i Peru, jako ośrodków kultury i wiary. Odwiedzili Kościół
Nazareńczyków (Nazaren), sanktuarium, gdzie jest praktykowane b. żarliwie
nabożeństwo do Pana Cudów (Señor de los Milagros). Byli poruszeni wiarą
wywodzącą się z tego kościoła, a także szacunkiem dla swych kapłanów.
Zwiedzili dom i kościół Santa Rosa (Św. Róży z Limy), Bazylikę Matki Bożej
Różańcowej ("Santo Domingo" - Święty Dominik), kościół i klasztor, w którym
mieszkał św. Martin de Porres, miejsce bogate w wydarzenia z historii Peru i
Ameryki oraz katedry w Limie.

Prezentacje
Prezentacje Małych Dusz miały jako temat: Legion w różnych krajach i różne
formy apostolatu.
Otoniel Montoro, Prezydent Peru:
Uhonorowanie Matki Gracieli Alvarez.
Wspomnienia o powstaniu Legionu. Różne wizyty ojca Hugo Cornelissena
w Peru.
Ojciec Jorge Caceres Sayan, Peru:
Wiara w Ameryce
Radość wiary: znaczenie Limy ostatniego kwietnia, jako narodowe miejsce
Legionu w Ameryce Łacińskiej
w 2017:
Lima, stolica wicekrólestwa Peru, była najważniejszym ośrodkiem politycznym i
religijnym w Ameryce Południowej. Arcybiskup Limy miał w swojej jurysdykcji
dużą części kontynentu południowoamerykańskiego. W Limie urodziła się
pierwsza święta Ameryki: Święta Róża z Limy. W Limie powstał pierwszy
uniwersytet Ameryki (San Marcos, w 1552) w klasztorze Santo Domingo (Św.
Dominik).
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W Limie, na polecenie drugiego arcybiskupa, Saint Toribio de Mogrovejo,
powstało pierwsze seminarium amerykańskie i wydrukowano pierwszą
amerykańską książkę: katechizm w trzech językach: hiszpańskim, keczua i
aymara.
W Limie odbyły się różne Sobory Limieńskie, w szczególności trzeci sobór,
któremu przewodniczył św. Toribio de Mogrovejo. Ma ono fundamentalne
znaczenie dla ewangelizacji i organizacji Kościoła w Ameryce Południowej.
Sobór łacińsko-amerykański, który się zgromadził w Rzymie w 1891 r., prawie
cztery wieki po soborach Limskich, prowadzących i rządzących Kościołem
Ameryki, ogłosił świętego Toribio: "Luminare maius totius epiccopatus
latinoamericani" największym światłem całego Episkopatu Ameryki Łacińskiej ".
Papież Jan Paweł II ogłosił go patronem Episkopatu Ameryki Łacińskiej.
Kościół odegrał kluczową rolę w nowej kulturze Ameryki Łacińskiej. To jest
katolicyzm, który ukształtował, wykształcił i odżywiał duszę naszych różnych
narodów.
Katolicka tradycja stała się najsilniejszym cementem. Wszystko to napełniało nas
radością w prawdziwej katolickiej wierze, która ewangelizowała kontynent
amerykański.
P. Marcel Blanchet:
Medytacja w świetle Orędzia.
Jest to kwestia przekazania całym sercem przesłania Ewangelii i Orędzia. Nie
bądźmy tylko pośrednikami, ale niech nas rozpalą żywym ogniem. Bóg chce, aby
nasze serca były blisko niego; dlatego potrzebna jest tylko jedna rzecz: kochanie
Boga całym sercem, całą naszą duszą i całą naszą mocą.
Duchowość tego przesłania jest maryjna i kościelna. Najświętsza Dziewica jest
małą duszą par excellence. Orędzie wymaga pokory i zaufania, aby armia, której
Najświętsza Dziewica jest przewodnikiem przeciwko legionowi Szatana, mogła
powstać. Ogień przy ogniu, a bronią będzie miłość. Miłość jest siłą, Która
pobudza całe stworzenie.
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Jezus prosi nas, abyśmy pokutowali, oddając Mu się całkowicie jak małe dzieci;
prosi nas, abyśmy byli wierni Łasce i mieli wiarę w Boską miłość, która działa
poza zmiennością wydarzeń. Orędzie jest żywą książką, która pozwala nam
prowadzić dialog z Panem. Mówi do nas, aby nas przemienić. Prosi nas, abyśmy
pracowali dla zbawienia dusz.
Ojciec Juan Cortés, ojcec duchowy dla Legionu w Ameryce:
Duchowość i charyzmat Legionu.
Pochodzenie, a także imię "Małe dusze" znajdujemy w pismach św. Teresy z
Lisieux. Mała Teresa prosi Jezusa: "Spójrz na małe ofiary Twojej miłości". Chciała
stworzyć Legion, który jeszcze nie istnieje, a to właśnie Małgorzacie, Jezus zlecił
zrealizowanie tego pragnienia.
Pan prosi nas o pokorę i ufność, aby armia, której Najświętsza Dziewica jest
przewodnikiem w walce z legionem Szatana, mogła powstać. Wymaga to przede
wszystkim miłości, miłości i świadectwa, które sprawiają, że rzeczy się zdarzają.
"To jest dzieło mądrości, która emanuje z mojego rannego i miłosiernego serca
wobec świata". Charyzmat jest darmowym darem. Aby go otrzymać, wystarczy
być otwartym.
Chodzi o to, aby uczynić się bardzo małym, bardzo tego pragnąć i starać się nie
utracić tego. Zaufanie do Pana charakteryzuje małą duszę, która nie cofa się
przed ośmieszeniem i jest w zupełności zależna od Miłosiernej Miłości. Jesteśmy
małymi dziećmi, które uczą się od Mistrza z uległością i życzliwością, być
prowadzonymi, aby odpowiedzieć, poprzez nasze wysiłki, na wezwanie
nieskończonej Miłości Boga.
Duchowość Orędzia jest Maryjna: Maryja jest małą duszą par excellence. Jest
również kościelna: jest to broń w wierności Magisterium Kościoła.
Ojciec Ricardo Gomez, Chile:
Rzucanie sieci.
Pan mówi nam o konieczności przejęcia pałeczki. "Rzucanie sieci" oznacza
dążenie do odpowiedzi na prośbę Jezusa: zapraszać i zachęcać, do wstąpienia do
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Legionu. Zaleca nam cierpliwość i posłuszeństwo, abyśmy ufali i dali się
poprowadzić przez Ducha Świętego, aby łowić w obfitości.
Konieczne są stałe wysiłki i intensywne życie duchowe na ścieżce świętości,
abyśmy mogli być uczniami i misjonarzami przy wsparciu Boga.
Pewnego dnia święty Franciszek z Asyżu powiedział do jednego z braci: "Dziś
nauczamy". Nie głosili, ale przechadzając się, modlili się. Obecność Boga w nich
była tak silna, że to świadectwo było skuteczniejsze niż słowa.
Ojciec Antonio Salvador de Iacovo, Argentyna:
Stan umysłu małej duszy.
Nic nie rób sam, wszystko jest dziełem Ducha Świętego, który żyje w tobie.
Legion Małych Dusz sugeruje duchowy stan umysłu; to nie jest idea ani seria
rad. Jest formą życia, którą chcemy przetłumaczyć dzieła i to dla wszystkich
narodów.
Co to jest? To sprawa robienia wszystkiego z miłości do Jezusa. To miłować
Boga, zapominać o swoim "ja", zapominać o duchu materializmu. Bóg wie
wszystko, ja nic nie wiem i akceptuję, to, co On mi zakrywa. To posłuszeństwo,
które mnie ratuje, ponieważ uniemożliwia mi łamanie przykazań Bożych. Zapytaj
Boga: czego oczekujesz ode mnie, Panie? Bóg ma plan dla ciebie i dla każdego z
nas.
Dzieło Legionu jest najważniejsze, ponieważ kojarzy dusze z odkupieniem, aby je
ocalić. Twoja misja jest wyznaczona: jest misją życia, miłości i oddania się.
Ojciec Bruce Judice, Brazylia:
Profil Małej Duszy we wszystkich dziełach i we wszystkich narodach.
Jeśli chcemy wziąć udział w dziele zbawienia dusz, najpierw musimy pracować
dla naszego zbawienia. To nie egoizm, ale pokora.
Dążmy do świętości, do doskonałości chrześcijańskiego życia i życia w duchu
Błogosławieństw; i nie jest to duma, ale posłuszeństwo Bogu.
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Musimy nauczyć się modlić. Jezus: "Cel mojego przesłania: głębsza znajomość
mojej miłości do ludzi".
(29-I-1967).
Św. Teresa z Lisieux uczy nas wartości czynów życia codziennego, realizowanych
przez czystą miłość, która nie zaprzecza, aby oddawać się szlachetnym i
najwyższym ideałom.
Jezus: "Bądź słodkim rewolucjonistą miłości" (7-IV-1974).
"Razem można zmienić oblicze ziemi" (22-V-1967).
Naszym doskonałym przykładem jest Matka Boska. Przez swoje "Fiat"
ostatecznie przekształciła historię uniwersalną.
Ojciec Celso Torres, Paragwaj:
Świętość Małej Duszy.
Kazanie na górze zawiera niektóre najważniejsze nauki Jezusa, dotyczące życia
uczniów (małych dusz). Jest to nowy kodeks świętości Królestwa,
zainaugurowany przez Jezusa.
W Błogosławieństwach Jezus rysuje swój portret, ujawniając oblicze Boga. Jest
biedny, pokorny, miłosierny, z czystym sercem, noszącym pokój. Jest głodny i
spragniony sprawiedliwości i jest prześladowany.
Wypełnianie Woli Boga nie składa się z szeregu praw, które mają być wykonane,
ale na odpowiedzi na Miłość Boga i na zobowiązaniu się do życia, ze wszystkich
sił, zgodnie z wymaganiami słowa Jezusa.
Ojciec Jorge Caceres Sayan, Peru:
Bóg Ojciec. Dar pobożności.
Pobożność jest darem, w którym Duch Święty inspiruje nas dziecięcą czułością
wobec Boga, naszego Ojca, a także uniwersalnym braterstwem wobec
wszystkich ludzi.
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To poczucie miłości do Boga i wszystkiego, co go dotyczy. "uwalnia nas z
więzienia naszego ego. Żąda od nas, abyśmy byli w komunii z innymi synami
Bożymi. " (Benedykt XVI).

Orędzie
„ Pan rozsyła po świecie posłańców Jego Miłosiernej Miłości. Ci ośmielają się
rzucać wyzwanie szaleństwu, które opanowało świat.
(26-VIII-1992)
"Idź bez strachu przez manowce zepsutego świata. Moc Boża towarzyszy Ci i
prowadzi. Idź wbrew prądowi, który niszczy wszystko na swej drodze,
powodując zamieszanie i cierpienie ".
(27-I-1993)
Sprawozdanie przygotowane przez członków Krajowego Centrum Peru: Otoniel
Montoro, prezes,
Laura Morales, Sekretarz,
Ks. Jorge Cáceres Sayán, duchowy asesor.
Sierpień 2017 r.
A.M.D.G. i chwalebnie B.M.V.
(Ku większej chwale Boga i na cześć Najświętszej Maryi Dziewicy)
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Świadectwa Małych Dusz organizujących rekolekcje w Limie
Veronica Marquez
To była radość, 25 kwietnia, przywitać na lotnisku w Limie pierwszych braci i
siostry z zagranicy, którzy przybywali delegacjami do 26 kwietnia po południu.
To był znak, że coś się zaczęło, coś, co przygotowaliśmy z wielką miłością! Jaka
to była radość gdy 27 rano, na początku Mszy, kapłani udali się w procesji do
kaplicy, która gromadziła 71 naszych zagranicznych braci i sióstr, oraz wiele
Małych Dusz z Peru, które przez długi czas nie uczestniczyły w spotkaniach, i
inne , które poznałam przy okazji przygotowań do spotkania, i jeszcze inne,
które nigdy nie widziałam. Jakie emocje! Czułam wtedy, że Pan mówił do mnie:
"Widzisz, moja córko, to było możliwe".
Co za błogosławieństwo! Rekolekcje Małych Dusz peruwiańskich, Ojciec Juan
Cortés, które nasz duchowy kierownik Legionu dla obu Ameryk, nawiązał do
swoich pragnień z 2016 roku, tak jak to wyznał Gladys Vallejos, który
towarzyszył mi podczas spotkania Małych Dusz w Meksyku, stały się spotkaniem
latynoamerykańskim w którym uczestniczyło 8 krajów i 7 świętych kapłanów
Legionu, w tym Ojciec Marcel Blanchet, nasz Międzynarodowy ojciec duchowy!
Czułam od pierwszej chwili, że to spotkanie było wolą Pana. Organizowanie tego
nie było łatwe, wiele przeszkód na drodze, ale wszystko zostało pokonane przez
łaskę Bożą. I po raz kolejny mogę zaświadczyć, tak jak to było w przypadku
apostolstwa mojej wyspy z dziećmi w skrajnym ubóstwie, w Andach w Peru, że
wszystko jest dziełem Boga. My jesteśmy tylko jego pracownikami, którzy
starają się robić wszystko, co w naszej mocy i miłości, ale wszystko odbywa się
zgodnie z jego wolą.
Otrzymaliśmy tak wiele błogosławieństw i duchowych bogactw; więc musimy
sobie zadać pytanie, czego Pan ma prawo od nas oczekiwać? To, do czego się
zobowiązaliśmy: pomagać Mu zbawiać dusze, co jest misją każdej Małej Duszy .
Jestem bardzo dotknięta życzliwością okazaną mi przez moich braci i siostry
podczas spotkania. Wiem, że Pan działał przez nich i jestem za to bardzo Mu
wdzięczna. Nie chciałabym, aby te dni się skończyły, a rozstanie z każdym
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uczestnikiem było bardzo smutne, ale przyjaźń pozostaje z chęcią ponownego
spotkania z nimi wszystkimi wkrótce. Zawsze będę wdzięczna Monice Venegas
za współpracę i sympatię z Chile dla zorganizowania spotkania, wraz z Irene
Barraza i mną. Dziękuję także wszystkim Małym Duszom peruwiańskim i duszom
obcym, którzy pomagali nam w tych dniach. Dziękujemy także naszym
kapłanom, którzy towarzyszyli nam wzbogacając nas naukami Pana, a wreszcie
wszystkim uczestnikom, których obecność uczyniła to spotkanie cennym i
niezapomnianym wydarzeniem.
Niech Pan wam wszystkim błogosławi. Zawsze będziecie mieli miejsce w moim
sercu.
Irene Barraza
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Jezusie,
Kiedy dowiedziałem się, że spotkanie Małych Dusz odbędzie się w Limie i że
mamy tylko dwa miesiące na organizację wszystkiego i na przygotowania, wtedy
zadałem sobie pytanie: a więc co robimy?
Temu wyzwaniu, które Pan postawił na naszej drodze, możemy tylko podołać z
Jego pomocą. Musieliśmy tylko powiedzieć TAK i zaakceptować to, że jesteśmy
Jego instrumentami, aby zrealizować JEGO WOLĘ, i tak się stało.
Zdaliśmy sobie sprawę z wielu trudności w Legionie, ale daliśmy słowo, aby
powitać Małe Dusze w Limie i było wielkim zaskoczeniem, zobaczyć entuzjazm i
emocje małych dusz krajów uczestniczących w świetle pierwszej wizyty w Peru,
naszego międzynarodowego kapelana, ojca Marcela, i duchownych z Ameryki
Łacińskiej. To była łaska i błogosławieństwo dla mnie, aby im służyć, aby
przynieść im to, co najlepsze w naszym kraju i aby poczuli się tak jak w rodzinie.
Czułam jedność ze wszystkimi, w ścisłym związku z Sercami Jezusa i Maryi.
Doświadczyłam łaski Jezusa podczas wejścia kapłanów w procesji do kaplicy na
celebrację Najświętszej Ofiary Mszy. Zapach kadzidła powodował, że atmosfera
była jeszcze bardziej podniosła. To było doświadczenie przedsmaku nieba.
Dziękuję, ojcom za przekazywanie wiary, pobożności, gorliwości i szacunku.
Dziękuję za lekcję w poznawaniu Jezusa i w większym jego miłowaniu. Czy
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można by zapomnieć o Mszy, którą celebrowaliście w sanktuarium Pana Cudów
przed naszym Peruwiańskim ludem? Byliście napełnieni Duchem Świętym.
Dziękuję Małym Duszom z Argentyny, Brazylii, Kanady, Chile, Meksyku,
Paragwaju i Peru. Bardzo się cieszę, że poznałam was i uczestniczyłam w różnych
spotkaniach. Mogłam docenić waszą wiarę podczas wizyt w naszych kościołach,
a także zainteresowanie naszą kulturą podczas wizyty w muzeum. Dla
wszystkich, mój szacunek i podziw.
Dziękuję Monice, za jej rady, ojcu Antonio, za jego słowa pocieszenia, ojcu
Brucego i Małym Duszom z Brazylii, za radość, jaką okazywali, za ich piękne
głosy, dyscyplinę i solidarność. Dziękuję ojcu Juanowi, który sprawił swoim
pożegnalnym uściskiem, wrażenie, że praca włożona w przygotowanie tego
spotkania przyniosła owoce, i że dokonała się WOLA BOŻA.
Dziękuję za twoja wizytę, ojcze Marcel. Przeszkody wynikające z języka
ograniczały nasze możliwości komunikacji, ale obraz, który zachowam w pamięci
i w moich modlitwach, jest twoim uśmiechem. Tak, ojcze Marcel, pozostaniesz
w Peru i w sercach wszystkich Małych Dusz.

JESUS WAS KOCHA – NIECH BÓG WAS BŁOGOSŁAWI !

Jeinie Carrillo
Uczestnictwo w tym spotkaniu było dla mnie niezapomnianym przeżyciem, i
moja radość była wielka z udziału po raz pierwszy w rekolekcjach.
Czułam wielki smutek, gdy dowiedziałem się, że rekolekcje były prawie
zawieszone, gdyż były przygotowane z tak dużą miłością i troską. Niech Bóg
będzie błogosławiony za ich realizację!
Bardzo byłam wzruszona, że mogłam towarzyszyć Vero na lotnisko, aby powitać
braci z zagranicy. Uczestniczenie w różnych Mszach Św. wraz z tak wieloma
kapłanami i braćmi z tak wielu krajów było błogosławieństwem, także
przeżywanie wspólnie każdego dnia. Nie zawsze byłam w stanie uczestniczyć w
różnych wydarzeniach, tak jak bym chciałbym, ale fakt, że współpracowałam
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przy różnych zadaniach, jakie mieliśmy w dniach spotkania, był sposobem
służenia Panu, to było dla mnie pocieszeniem.
To była radość odwiedzić kilka miejsc w Limie i Callao i zobaczyć, że nasi bracia
chętnie odkrywali nasze dziedzictwo kulturowe i religijne.
Byłam bardzo poruszona Mszą Św. celebrowaną w kościele Nazareńskim, widząc
naszych kapłanów przy ołtarzu i mnóstwo ludzi obecnych, jak tutaj jest w
zwyczaju i usłyszeć ojca Juan Cortés, prezentującego kapłanów z różnych krajów
i usłyszeć o naszym Legionie. Co za łaska!
Była to jedna z najpiękniejszych Mszy, jakie kiedykolwiek widziałam w moim
życiu. Było to również poczucie wielu innych osób, nie związanych z Legionem,
którzy zwrócili się do nas po Mszy św., aby zapytać, gdzie mogą nas potkać.
Zachowam w sercu piękne wspomnienie tego spotkania.
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Spis treści
Sto lat temu: Fatima

strona 2

Tajemnice radosne różańca

strona 5

Myśli na każdy dzień - październik

strona 7

Małe dusze z Peru

strona 11
Wyjątkowo

Ta STELLA 2017/ 10 ma 24 strony, zamiast 20 stron. Z jakiego powodu? Ponieważ strona
międzynarodowa została napisana nie tylko przez jeden kraj (jak ostatni raz - Polska), ale tak
wiele krajów reprezentowanych w rekolekcjach Ameryki Łacińskiej w Limie w kwietniu, co
znalazło odzwierciedlenie w echu podanym na stronie 11.
Abonament STELLA CHEVREMONT (dziesięć emisji rocznie)
W przypadku wydań drukowanych można się skontaktować
- do waszego zwykłego przedstawiciela diecezjalnego lub narodowego
- bezpośrednio do Międzynarodowego Centrum
przez pocztę do: Legion Małych Dusz - rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (Belgia)
pocztą elektroniczną na adres petitesames@proximus.be
- Belgia: 16 €
- inne kraje europejskie: 27 €
- Reszta świata: 31 €
Płatna jest tylko wersja drukowana na papierze. Kiedy zamówisz w wersji elektronicznej,
wysyłając maila na adres: petitesames@proximus.be z prośbą o otrzymywanie Stelli – taka
wersja jest darmowa, nie płacisz.
Numer konta do przekazów bankowych:
Legion Małych Dusz
IBAN: BE74 3400 1204 4307
W przypadku przesyłek pocztowych: wyślij e-mail na adres vox.chevremont@gmail.com
Proszę podać, który język chcesz otrzymać ze STELLA. Obecnie dostępne: niemiecki angielski - hiszpański - francuski - holenderski - polski - portugalski - wietnamski.
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