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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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Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,

Maj 2018

W atmosferze Maryjnej miesiąca maja, będziemy żyć
ukoronowaniem
czasu
wielkanocnego,
wspominając
Wniebowstąpienie Pańskie i uroczystość Pięćdziesiątnicy.
Pozwólmy się prowadzić Maryi, aby z nia przeżyć te wydarzenia.
W ostatni dzień tego miesiąca będziemy Ją czcić jako Pośredniczkę
wszystkich łask. A przede wszystkim w tym roku, po raz pierwszy
w Kościele rzymskim, będzie obchodzone święto Maryi, Matki
Kościoła.
W czas Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego, zdrowy
rozsadek każe nam wyobrazić sobie NMP w centrum osieroconych
apostołów... Nawet jeśli Pismo Św. to przemilcza. (tekst 1).
Pobożność ludowa się nie myli, a papieże potwierdzili to swoim
autorytetem natchnionym przez Ducha Świętego, zachęcając
chrześcijan do czczenia Maryi jako Matki Kościoła. (tekst 2)
Uciekając się do Maryi mamy pewnośc, że nigdy się nie mylimy.
Rozważmy to, co Jezus mówi o tym w Orędziu Miłości
Miłosiernej. (tekst 3)
Nie pozwólcie złym duchom insynuować, że zbyt wielkie
przywiązanie do Maryi odwróci naszą uwagę od Jej Syna. To
byłoby dowodem niezanajomości jej Matczynego serca!
Szczęśliwego
Dnia
Wniebowstąpienia,
Dobrego
Święta
Pięćdziesiątnicy, Radosnego Swięta Maryi, Matki Kościoła!
Ojciec Marcel +
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Oddani modlitwie ... z Maryją, Matką Jezusa
Dz.Ap. 1,10-14
Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj męzowie w białych szatach. I rzekli:
„Mężowie z Galilei, czemu stoicie, i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście
Go wstępującego do nieba." Potem wrócili do Jerozolimy z góry
zwanej Oliwną.(...)Przybywszy tam poszli do sali na górze i
przebywali w niej; to był Piotr, Jan, Jakub i Andrzej, Filip i
Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy i
Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie
razem z niewiastami: z Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi.

Mozaika zamówiona przez św. Jana Pawła II
Na okładce, zdjęcie mozaiki „Mater Ecclesiae”, która dominuje nad
Placem Saint-Pierre, na fasadzie Pałacu Apostolskiego w
Watykanie. U stóp tego obrazu wyrzeźbiono herb i motto "Totus
tuus" papieża Jana Pawła II. To on zamówił tą ikonę po zamachu z
13 maja 1981 r., jako dowód wdzięczności za macierzyńską opiekę
Matki Bożej.
Ze swej strony, kardynał Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego,
który podpisał dekret ustanawiający święto Maryi, Matki Kościoła,
pisze: Franciszek, rozważając ze szczególną uwagą, jak
promowanie tego nabożeństwa może sprzyjać duchownym
i wiernym, we wzroście matczynego sensu Kościoła i prawdziwej
pobożności
Maryjnej. Toteż zdecydował, że upamiętnienie
Błogosławionej, Maryi, Matki Kościoła zostanie wpisane w
poniedziałek w Dzień Pięcdziesiątnicy kalędarza rzymskiego i
obchodzony każdego roku.
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Przyjdż do Szkoły Mojej Matki
Słowa Jezusa do Małgorzaty, 26 marca 1977
Przyjdź do Szkoły Mojej Matki. Ona nauczy cię kochać, zanim cię
wprowadzi do Wyższego Stopnia Nauki. Jest to Szkoła
Maluczkich. W Swoim Sercu Matczynym Ona ma tyle cierpliwości
i miłości, których będzie cię uczyć. Z wielką miłością przyjmie cię i
ponownie cię weźmie.
Jeżeli przejdziesz przez Jej Serce, wchodzisz w Moje Misterium
Miłości i nigdy nie popełnisz błędu. Ja stanę się bardziej dostępny,
byś weszła we Mnie. Ona poznała i przeżyła wszystkie stany
małości, a więc któż mógłby dać tobie większą i bardziej
pogłębioną naukę niż Moja Najcudowniejsza?
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!
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 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.
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Tajemnice Radosne
Seria I
Pierwsza Tajemnica: Zwiastowanie NMP
Małgorzata: Mój Jezu, Twoja Wola jest ważna.
Jezus: Tak, a dla Mnie, ważny jest dar twego serca. Wiesz dobrze,
że to dom Jezusa, skąd błogosławię cię, każdego dnia, każdej
chwili. Jeśli Ja przyjmuję twój dar, ty przyjmij Mój. Daj mi
najlepsze miejsce w tobie, a Ja dam ci całe Niebo. (11 06 95)
Komentarz: Bez wątpienia jest to sekret prawdziwej duchowej
radości. Nie przedkładajcie niczego nad wolę Jezusa.
Przyjmowanie wszystkiego minuta po minucie jest dowodem
pełnienia Jego woli, i udaremnia nasze osobiste ambicje. Nie
mamy nic do stracenia, a wręcz przeciwnie, mamy wszystko do
zyskania, ponieważ całe niebo jest nam obiecane!
Druga tajemnica: Nawiedzenie świętej Elżbiety
Jezus: Dawajcie miłość w życzliwości, którą zamieszkuje jedynie
Miłość. Nie podoba się wam ten czy ów – idźcie do nich, jak
dobry Samarytanin. Zamieniajcie w czyn to, czego was
nauczyłem, gdyż zaprawdę, powiadam wam, słowa, modlitwy,
jak piękne by nie były, nie znaczą nic w Moich oczach bez
uczynków, które dowodzą dobroci, piękna serca otwartego na
wszystkich. (06 06 83)
Komentarz: Co to jest życzliwość?, jeśli nie życzenie dobra, tym
którzy są wokół nas. Tylko Miłość Boga, która żyje w nas,
może pomóc nam zrozumieć, gdzie ten konkretny zamiar
Ducha, dla tego,lub tej, która jest przed nami. To nie znaczy
szukać naszej obistej satysfakcji, lub szukać uznania innych.
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Trzecia tajemnica : Narodziny Jezusa
Małgorzata : Będą Ci składać dary tej nocy, ale tak naprawdę, to
wszyscy ci, którzy zgromadzą się , by Cię adorować – Mały
Braciszku mego serca – otrzymają znacznie więcej, niż ofiarują
Tobie. Czyż to, co się dzieje, nie jest ciągle ? Nie zawsze w ten
sam sposób, bo ja byłam już dorosła, gdy Ty nauczyłeś mnie,
że Dzieciątko Boże spojrzało na mnie i wyciągnęło do mnie
Swoje rączki ! (24 12 80)
Komentarz: Pokłon Dziecięciu w żłóbku, lub oddać cześć
Dziecięciu Jezusowi z Pragi, jest formą daru, który
przekazujemy Jezusowi w tajemnicy Jego Dzieciństwa. Nie
kosztuje nas zbyt wiele, z wyjątkiem akceptacji uniżenia, która
niekoniecznie jest doceniana przez osoby wokół nas. Ale my
otrzymujemy o wiele więcej w Niewidzialnym, który zostanie
nam ujawniony dopiero pod koniec naszego życia ... Jednak
teraz dobrze jest wiedzieć o tym.
Czwarta tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Małgorzata: Dawać i ponownie dawać życie, wszelkimi
sposobami. Dawać Miłość bez wyliczania. Kochać ! Małe
dusze ! Musimy poświęcić się i nawrócić, aby przemienić i
oddać życie. Uśmiechać się do Miłości, która przychodzi do
naszych serc. Przyjąć jej Wolę, szczęście ofiarowane każdemu
z nas. Zrozumieć, działać, nawrócenie !
(28 08 94)
Komentarz: Dwa czasowniki bardzo bliskie sobie: dawanie i
kochanie. Prawdziwa miłość jest w tym darze. Kochać, dawać
... jest przeciwieństwem brania. Wszystko, co otrzymujemy
każdego dnia - a przede wszystkim życie - jest darem, który
można przekazać dalej. Nie jesteśmy hermetycznie
zamkniętymi zbiornikami ... nauczmy się być przekażnikami,
które pozwalają płynać życiu bez pobierania VAT.
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Piąta tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni
Małgorzata: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Dlaczego już ze
mną nie rozmawiasz ? Całkowita pustka zastąpiła pełnię Twego
serca w moim biednym sercu. Unicestwienie ? Dlaczego ?
Gdzie jest we mnie Twoja Siła ? Gdzie Twoja Obecność ?
Odczuwam tylko bolesną słabość. Dlaczego ? Dlatego, że Cię
kocham ? Czy jestem winna ? Czy jestem ofiarą ? Gdzie
jesteś ? Szukam Cię, Boże i nie znajduję. Czy wątpię w Twą
Miłość do nic, którym jestem ? Nie chcę tego. Odpowiedz mi,
Panie ! (06 08 95)
Komentarz: gdyby Małgorzata chciała wywołać podziw
czytelników, takich jak my, nie wyznałaby tej bolesnej słabości.
Ale to zaufanie jest nieskończenie cenne dla wszystkich Małych
Dusz. Maria i Józef nie zostali oszczędzeni: doznali udręki
nieobecności syna przez trzy dni ... a w czasie odnalezienia nie
usłyszeli przeprosin od dziecka: "Dlaczego mnie szukaliście?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do
mojego Ojca? "

Codzienne myśli na maj - rok B
J = Jezus

M = Małgorzata

B - 1 maja
M Święty Józefie, mój dobry Ojcze, chcę Ci wyjawić, jak bardzo
serdeczne mam dla Ciebie myśli. (19marca 79)
B - 2 maja
J Pamiętaj zawsze o tym… że małość jest na świecie najwazniejsza.
(31 stycznia77)
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B - 3 maja
M Czasami szukamy tego, co mamy pod ręką. (1 lutego 77)
B - 4 maja
M Gdybym miała wszystko,
nadzieja byłaby tylko próżnym słowem. (2 lutego 77)
B - 5 maja
M Kiedy nie robimy nic prócz słuchania Jezusa,
to "nic" jest równoznaczne z robieniem dużo! (2 lutego 77)
B - 6 maja
M Do czego służy oschłość, noc? Jeżeli nie do dowiedzenia mej
miłości Dobremu Bogu (2 lutego 77)
B - 7 maja
J Cokolwiek robisz lub mówisz: kochaj!
i miłość będzie uwielbiona przez was. (3 lutego, 77)
B - 8 maja
J Ja jestem Doskonałością w Miłości, którą można się zachwycać i
pragnąć jej we wszystkich atrybutach
(3lutego, 77)
B - 9 maja
J Moje wyciągnięte ramiona chcą tak cię przytulać,
A nie tylko ogarnąć pustkę. (23 czerwca 80)
B - 10 maja
J Kto wierzy w siebie bez grzechu, jest w błędzie.
(23 czerwca 80)
B - 11 maja
J Lubię oglądać moje dzieci w świątecznych strojach; i tacy właśni
ebędą, kiedy wyjdą oczyszczeni Moim Sakramentem Miłości.
(23 czerwca 80)
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B - 12 maja
M Jezus nie chce być prowadzony przez człowieka;
byłby to świat obalony. (6 lipca 80)
B - 13 maja
J Nie odwracaj nigdy, ani twego umysłu, ani twego serca od
Miłości. (18 września 80)
B - 14 maja
J Modlitwa jest dobra, jest konieczna,
Działać i modlić się przed działaniem... jest jeszcze lepiej!
Jedno współdziała z drugim. ! (21września 80)
B - 15 maja
M Ja tylko chcę cię kochać!
J Ja tylko chcę być kochany! (. ..września80)
B - 16 maja
J Kochaj, nie przestawaj kochać. Nikt i nigdy znać nie będzie
ceny zbawienia jednej duszy. (30 września 80)
B - 17 maja
M W każdej sytuacji pytać Cię będę:
Panie, co zrobiłbyś na moim miejscu? (4 listopada 80)
B – 18 mai

M

Kocham wszystko, co żyje,
wszystko, co jest Stworzeniem Boga. (18 marca 80)

B - 19 maja

J

Każda modlitwa jest piękna, lecz najskuteczniejsza jest ta,
która wychodzi z duszy – ona pozostawia zawsze,
pierwsze miejsce Adoracji.. (5 kwietnia, 80)
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B - 20 maja
J Masz pragnienie uczcić Moją Matkę. Nic nie może sprawić

Mi większej przyjemności... To pragnienie jest dobre i pochodzi
ode Mnie. W tym przypadku. (14 kwietnia, 80)
B - 21 maja

M

Jeśli prawda ma swoje prawa,
Milczenie Miłości ma więcej. (6 czerwca 80)

B - 22 maja
J Żyj jak najlepiej swoim dzisiejszym dniem.
Żyjcie intensywnie w mojej Miłości. (30 czerwca 80)
B - 23 maja

J

każda chwila może nieść niezaprzeczalne bogactwo, jeżeli
tylko współdziała z łaską, która jej towarzyszy. (30 czerwca 80)

B - 24 maja

J

Nie zatrzymuj więc wzroku na drzwiczkach Tabernakulum:
wejdź do Mego Domu twoim sercem (7 lipca 80)

B - 25 maja

J

Miłość lubi przebywać w sercach czystych, prostych i prawych.
Ma potrzebę przypominania, że dobro istnieje już tu, na ziemi,
wśród tych, którzy Ją przyjmują (27 stycznia 80)

B - 26 maja

M

względy ludzkie powinny być przegnane z naszego życia, życia
małych dusz (31stycznia 80)

B - 27 maja
J Uczyń w sobie pustkę po to, by Moja Pełnia się w niej rozlała.
(6 lutego 80)
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B - 28 maja
J

ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT, A ŚWIAT NIGDY NIE BĘDZIE MÓGŁ
MNIE ZWYCIĘŻYĆ (15 lutego 80)

B - 29 maja

J Najlepszą pożywką dla Moich małych, polnych kwiatków
jest wierność! (7 marca 80)
B - 30 maja

J Przeciążenie zmęczonej duszy prowadzi do rozluźnienia
w skupieniu, w miłości. (22 marca 80)
B - 31 maja

M

Któż, lepiej niż Ty, o Matko, która zostałaś stworzona
przez Miłość, może uczyć Miłości? (15 kwietnia, 80)

Legion Małych Dusz archidiecezji Bukavu
(R. D. Kongo)
I. Krótka prezentacja archidiecezji Bukavu
W
odniesieniu
do
sytuacji
geograficznej,
demograficznej,
językowej i kulturowej, powiedzmy,
że Archidiecezja Bukavu znajduje się
na wschodzie Republiki Konga;
Rozciąga się na Zachod i Południe w
od Jeziora Kiwu. Jego powierzchnia
wynosi 8815 km2 i obejmuje miasto
Bukavu, tereny wiejskie Kabare, Walungu, Idjwi północnej części
obszaru Mwenga i południowo-zachodnią części obszaru Kalehe w
regionie Kiwu Południowe. Przy szacowanej populacji ponad 1 714
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107 mieszkańców. Ponad ¾ tej populacji żyje na obszarach
wiejskich; 60% ludności to katoliccy chrześcijanie.
Należy podać ,że populacja Bukavu Archidiecezji składa się
głównie z dwóch siostrzanych plemion: Bashi i Bahavu mówiących
tym samym językiem (Mashi, z pewnymi niuansami w zależności
od środowiska) i mającą tę samą
tradycję kulturową. W szkołach i na
uniwersytetach językiem nauczania
jest język francuski,oficjalny jezyk
kraju. Jest przekaznikiem kultury i
umożliwia większy dostęp do nauki,
szkoleń i informacji; ale Mashi i
Swahili pozostają głównymi językami
komunikacji. Rzeczywiście, Mashi jako język ojczysty i język
ewangelizacji jest używany przez prawie całą ludności
zamieszkującą obszary wiejskie (3/4 ogółu ludności diecezji), z
wyjątkiem parafii Bunyakiri, która używa Kitembo i Kiswahili.
Jeśli chodzi o organizację terytorialną, Archidiecezja Bukavu
podzielona jest na siedem dekanatów z 40 parafiami kanonicznie
wzniesionymi, organizującymi ponad 2440 żywych wspólnot
kościelnych.Uznajmy, że Archidiecezja Bukawu ma sześć diecezji,
a mianowicie: Bukawu Uvira, Bukavu Katedra Goma, Butembo,
Kasongo i Kindu.
II. Jakie były początki legionu M. D. w Bukavu?
Biorąc pod uwagę wydarzenia histryczne Legion Małych Dusz
powstał w 1982 r.we wschodniej części DRK, a zwłaszcza w
archidiecezji Bukavu. To wtedy właśnie diecezjalny seminarzysta,
przekazał Panu Alphonse Barhalibirhu (obecnrmu moderatorowi
interdyoneski) informacje o Orędziu Miłości Miłosiernej. Dotknięty
treśćią Orędzia, przyjął zlecone mu przez Międzynarodowe
Centrum Legionu Małych Dusz w Belgii tworzenie tego ruchu .
W 1982 roku ruch ten został przyjęty przez większość kapłanów z
dekanatów Bukavu I i II.
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W 1994 r. miejscowy Ordynariusz oficjalnie uznał ten ruch i
zezwolił na jego działalność apostolską w różnych parafiach
diecezji Bukavu. Należy stwierdzić, że w chwili obecnej w diecezji
Bukavu tylko, Legion Małych Dusz ma ponad 360 członków w 14
parafiach i duszpasterstwach uniwersyteckich.
III. Sytuacja małych dusz w archidiecezji Bukavu.
Od momentu powstania aż do dzisiaj, nasza grupa legion małych
dusz miała pięciu kałanów: Bp Jean Marie Agwala (+), opat André
Mituga (+), ks Patrice Mituga (+), The Ojciec Emmanuel Katoto,
od 2003 do 2017; i opat Mojżesz Mulumeoderhwa, obecny kapłan
grupy od września 2017 r.
Jest godne podkreślenia, że z naszej grupy Pan Bóg powołał do
kapłństwa ośmiu braci : Ojciec Romuald Cirhuza, opat Jan Paweł
Kalusi, opat Emmanuel Musoda ojciec Jacques Buhendwa
(Barnabici), opat Arthur Katanga (diecezja Uvira), ks Jean Marie
Vianey i Jérôme Njuzi.
A także powołania zakonne siostr Paola i Brigitte do Zgromadzenia
picoles siostry Gaundentia (Córka Maryi Królowej Apostołów),
Gisele Budoma (Karmelitów) i Agnes Kahasha (córki Marii),
siostra Elizabeth Kajabika (Karmelitów), siostry Cecile, Elodie
Fidélie, wszystkie trzy klasztoru Murhesa.
IV. Zgromadzenie międzydiecezjalne od 27/08/2017 w Mbombero.
Zgodnie z programem Legionu Małych Dusz z całego świata my
małe dusze z Bukavu, co roku organizujemy spotkanie w jednej z
naszych parafiach; na rok 2017 zorganizowaliśmy go w parafii św.
Pawła w Mbombero. Tematem tego spotkania było
"Zaangażowanie". Oto podsumowanie w tym raporcie:
To międzydiecezjalne spotkanie w 2017 roku było 34 tym
spotkaniem, odkąd ruch ten istnieje w Bukavu.
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Trzeba powiedzieć, że ten dzień pomógł nam dobrze modlić sie,
medytować orędzie, adorować, dzielić się naszymi radościami,
cierpienia, niepokojami, nadziejami, doświadczeniami i naszą
wiarą, aktywnie i masowo uczestnicząc w celebracji
eucharystycznej.
Zabierając głos, moderator
miedzy diecezjalny, ojciec
AlphonsoMarieBarhalibirhu
podziękował z całego serca
Chrystusowi, za dzieło
miłości miłosiernej do nas;
podziękował także dwóm
kapłanom
i
wszystkim
członkom ruchu małych dusz obecnych i nieobecnych, za pomoc w
budowie naszej kaplicy adoracyjnej w parafii Kawumo oddalonej o
30 kilometrów od miasta Bukavu. Na zakończenie swojego
przemówienia, moderator powiedział, że: „My, inicjatorzy grupy,
starzejemy się, więc wyrażamy chęć, aby zastąpili nas młodzi "
Ojciec Emmanuel, odchodzący kapłan,
był bardzo zadowolony z otrzymania
nowo mianowanego opata, Mojżesza,
który zastąpi go po 14 latach; cały jego
personel podziękował mu za wysiłek i
energie włożoną w prowadzenie grupy.
Nowy kapłan, ks Mojżesz, stwierdzając,
że nie może nic zrobić samodzielnie bez
wsparcia
komitetu,
podziękował
moderatorowi, za podręczniki małych
dusz, które otrzymał w momencie
nominacji. Ojciec Mojżesz poprosił każdego z członków Legionu
małych dusz, o współpracę ręka w rękę. Modlił sie do Boga, aby
Ten obdarzył go łaską mądrości, w dobrym kierowaniu grupą, którą
kocha tak bardzo, i która nie ma takich problemów jak w inne
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grupy o pogłebionej duchowości, co podkreślił również jego
poprzednik.
V. Działania.
Raz w roku organizujemy rekolekcje i duchową pielgrzymkę.
Organizujemy apostolaty w naszych parafiach, a także w szpitalach.
Odwiedzamy chorych i ubogich.
Uczestniczymy w misjach Ruchu Akcji Katolickiej i Grupy
Refleksji i Pogłębiania Duchowego (MAC i GRAS), gdzie
przekazujemy naukę o ruchu legionu małych dusz do Radia Maria z
archidiecezji.
Kupujemy hostie i wina mszalne dla podtrzymania życia naszych
parafii;
W każdej parafii lub w wysepce spotykamy się na adoracji raz w
tygodniu, a co miesiąc organizujemy nowenny, od 05 do 13. Jest to
łańcuch modlitewny, który organizujemy na poziomie parafi,
podstawowych wspólnot kościelnych, rodzin i jednostek.
Jest rzeczą oczywistą, że Legion Małych Dusz już ugruntował swoją
pozycję w środowisku uniwersyteckim, na przykład: na Wyższym
Uniwersytecie Pedagogicznym w Bukavu (ISP) i UEA (Uniwersytecie
ewangelickim w Afryce).
Warto wspomnieć, że mieliśmy okazję przetłumaczyć na język lokalny
(Kiswahili) Orędzie tom I i II oraz broszurę małej duszy.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Centrum, które nas
wspierało w tłumaczeniu tomu I;
Nie możemy nie wspomnieć o naszym wielkim osiągnięciu: zakup
dużej działki o wymiarach 51m x 15m, gdzie wybudujemy "Centrum
legionu małych dusz Bukavu". Obecnie budujemy kaplicę adoracji o
wymiarach 18m na 12m.
Planujemy zbudować salę konferencyjną, sypialnie i toalety, ale do tej
pory brakowało nam środków materialnych. Dlatego też prace
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budowlane idą w ślimaczym tempie w związku z brakiem spokoju i
brakiem środków finansowych, które doświadcza społeczność
Wschodu i cała republika Kongo
Prosimy przy tej okazji,tych, którzy
nas czytają, i każdego, kto ma dobrą
wolę, aby pomogli nam dokończyć
budowę kaplicy adoracji, oraz
tłumaczenia i drukowania w
lokalnych językach statutu legionu
małych dusz i III tomu orędzia miłosiernej miłości do małych dusz .W
tym celu wołamy do wszystkich ludzi dobrej woli ,aby pomogli nam
dokończeć to wielkie dzieło Boże. Istnieje również problem z geodezją
tej ziemi. Trzeba powiedzieć, że projekt budowlany rozpoczął się w
2010 r. od niewielkich wkładów ze strony wszystkich członków legionu
małych dusz Bukavu.
VI. Trudności
- Brak informacji o działaniach Legionu Małych Dusz w naszym kraju i
innych krajach na całym świecie;
- brak spokoju, który generuje ubóstwo wśród naszych członków i ta
sytuacja nie pozwala nam iść do przodu i zrealizować kilku projektów.
- Codzienna niepewność, kradzieże, ...
- brak środków łączności i komunikacji, aby dotrzeć do bardziej
odległych wysepek w naszej archidiecezji.
VII. Młodzi w Legionie Małych Dusz
Przedstawiamy organizację diecezjalną młodzieżowej grupy Legionu
Małych Dusz
1. Organizacja
Komitet młodzieżowy (lider młodzieży, kierownik działu, sekretarka,
zastępca sekretarza, skarbnik lub kasjer, dwóch doradców)
Ta organizacja na szczeblu diecezjalnym ułatwiła stworzenie wysepek
na różnych uniwersytetach i kolegiach Bukawu np ISP (Wyższy
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Instytut Pedagogiczny) / Bukavu; ISTEM (Instytut Technologii
Medycznych) / Bukavu; ISDR (Wyższy Instytut Rozwoju Wsi) /
Bukavu; UOB (Oficjalny Uniwersytet Bukavu). Ze wszystkich tych
wysepek, ISP wydaje się najbardziej dynamiczny i ma więcej członków
w porównaniu z innymi.
Zasygnalizujmy, że oprócz studentów młode małe dusze,i kilka innych
osób (dzieci,i ludzie starsi) przychodzą na adorację do kapilcy na PSI
na uniwersytecie Duszpasterstwa. Organizacja ta umożliwiła również
stworzenie chóru diecezjalnego, który ożywia msze , skupienia,
rekolekcje, spotkania i inne wydarzenia organizowane przez grupę
małych dusz w diecezji.
2. Działania.
Komitet Młodzieżowy zawsze zobowiązuje się do ustanowienia
programu działań w roku duszpasterskim z następującymi tematami:
- Spotkania:
Rozszerzone spotkania skupiające różne komitety
parafialne młodych, a te z kolei odbywają się w poszczególnych
parafiach lub wysepkach świętosci.
- Zawężone spotkania: na zmianę w rodzinach członków wspólnot
młodzieżowych;
- Duchowe wyjazdy: są to skupienia i rekolekcje. W ciągu roku
duszpasterskiego mamy 4 skupienia,(. jedne na kwartał) i jedne
rekolekcje w wigilie zgromadzenia, co pozwala nam wejść w dobry
klimat spotkania, będąc już w stanie łaski i radości bycia małą duszą.
Te coroczne spotkania umożliwiają nam skupienie młodych małych
dusz wszystkich wysepek Archidiecezji. 20
- Apostolstwo: w szpitalach, z ubogimi ... To jest w gestii apostolatów,
które wspierają nas , tak, że nasze fundusze stanowią nasze
comiesięczne składki. Każda młoda duszyczka chętnie uczestniczy w
cotygodniowej adoracji, miesięcznej nowennie i każdej innej
aktywności wysepki.
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- Sport: najczęściej organizujemy mecze między wysepkami, które
mają więcej młodych ludzi; wyspom, które mają mniej młodych ludzi,
pomagają młodzi z okolicznych wysepek. Trzeba powiedzieć, że ta
aktywnośc sportowa motywuje wielu młodych , uświadamiając nam,
że ci , którzy sie razem modlą, jedzą razem, chodzą razem i grają razem
są wspaniali.
***
Oto, co jest ruchem Małych Dusz z diecezji Bukavu
Moderator międzydiecezjalny,
Alphonse Marie BARHALIBIRHU
Moderator Międzydiecezjalny
Ks. Moses MULUMEODERHWA

Świadectwo moderatora międzydiecezjalnego na
diecezjalnym dniu modlitwy
(Fragment)
To w 1981 roku, po zapoznaniu się z książkami "Orędzie Miłosiernej
Miłości Jezusa" za pośrednictwem młodego kleryka, założyłem Legion
Małych Dusz w archidiecezji Bukavu.
W tym czasie byłem kierownikiem bractwa Charlesa de Foucault.
Kiedy te książki zostały mi dane, poczułem w sobie bardzo intensywną
radość. To było naprawdę nowe duchowe doświadczenie. I poruszony
boską inspiracją, dzieliłem się tą radością ze wszystkimi. Po tym
doświadczeniu wysłałem swoje członkowstwo do międzynarodowego
centrum w Belgii, który zaproponował mi utworzenie wysepki
modlitwy.
W następstwie tego wniosku, złożyłem swoją rezygnację w bractwie
Karola de Foucault, tworząc z pomocą znajomego François Zahinda,
obecnie nie żyjącego, trzy wysepki: jest Kadutu i Bagira i Mbobero
później następne wyspy: Ibanda, Mater Dei, Cimpunda, Cahi, Panzi,
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Burhiba, Kalehe, Irambo, Kavumu Birava, klasztor trapistów w
Murhesa oraz małe i duże seminaria Murhesa.
Potem trzy małe dusze z Bukavu zainicjowały grupę Kinszasa. Są to:
Ojciec Romuald Cirhusa, Leander i Bulambo. Później, mała dusza, Pan
Valentin, wszczepi grupę w diecezji Goma. Nasze małe dusze z Bukavu
są oddelegowane do diecezji Maniema, aby kontynuować rozszeżanie
ruchu.
Alphonse-Marie Barhalibirhu
Ojciec Marcel bardzo dziękuje Małym duszom archidiecezji Bukavu za
ich bogaty wkład do naszego międzynarodowego biuletynu a zwłaszcza
Moderatorowi Alphonse Marie i nowemu międzynarodowemu
kapłanowi ks. Mojżeszowi. Niech wasz przykład będzie zachętą dla
naszych braci i sióstr ze wszystkich krajów!

Broszura Prezentująca Legion Małych Dusz.
Pożądane jest, aby każda Mała Dusza
poświęciła się rozpowszechnianiu tego
specjalnego numeru opublikowanego
w marcu tego roku.
Można go otrzymać w formie
drukowanej w Centrum międzynarodo
wym
po
cenie
jednostkowej
wynoszącej 3 EURO. Bezpłatny
numer zostanie dodany do każdej
dziesiątki egzemplarzy.
Lokalni, diecezjalni lub krajowi
urzędnicy
są
zaproszeni
do
organizowania zakupów grupowych w
celu ograniczenia kosztów wysyłki.
20

Ale to tylko "Prezentacja" nigdy nie zapominajmy o
uprzywilejowanej roli samego" Orędzia Miłosiernej Miłości do
małych dusz".

Tom 1: od 1965 do 1975 r
Tom 2: od 1977 do 1979 r
Tom 3: od 1980 do 1987 r
Tom 4: od 1988 do1995 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 650 do 900 zł, w zależności od
pokoju, który wybieramy.
REKOLEKCJE W CHECHLE

od 14 do 17 czerwca.
bezpośrednio przed dniem skupienia
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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
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; 1300 – obiad
1400 – świadectwa, adoracja Najśw. Sakramentu
1630 - zakończenie
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.
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1

2

3

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,
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pierwsza sobota miesiąca po Mszy Św. o godz. 800, odpowiedzialna
Janina Michalak, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
4 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, trzeci piątek miesiąca po Mszy Św.o godz.18.00
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.
9 Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu, Pl. ŚW. Jana Pawła II –trzeci wtorek
miesiąca, po Mszy Sw. 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.
5

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: Teresa Becherka i Emilia Reczyk
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. 700, opiekun ks.
Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
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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: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
SWIFT: BIGBPLPW

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ OTRZYMYWAĆ
STELLĘ BEZPOŚREDNIO Z BELGII, Z CHEVREMONT:
STELLA istnieje pod formą elektroniczną, wysyłana droga mailową.
Dlaczego nie wydrukować jej, aby wziąć ze sobą, do kościoła lub na
spotkanie swej wysepki ?
Można też zaprenumerować edycję papierowa (patrz poniżej).
Oto moment aby pomyśleć :
Zamówienia zaczynają się z 1 styczniem każdego roku
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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 :
La Légion des Petites Ames
IBAN : BE74 3400 1204 4307

- Belgia: 16 €
-Inne kraje Europy: 27 €
-Reszta Świata: 31
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.
Spis treści
Św. Tereska od Dzieciątka Jezus
Święto Maryi, Matki Kościoła
Tajemnice Radosne Różańca Św.
Codzienne myśli na maj - rok B
Małe Dusze Bukavu w DR Kongo
Broszura prezentacji Legionu Małych Dusz
Aktywność Legionu Małych Dusz w Polsce
Prenumerata Stelli
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