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Bracia i Siostry, Małe Dusze ze wszystkich krajów,
Listopad. Miesiąc, w którym myśl o wieczności odwiedza serca,
nawet najbardziej zatwardziałych... Święto Wszystkich Świętych,
pamięć o tych, których znaliśmy i kochaliśmy i którzy przekroczyli
"Małą Bramę".
Musimy przez długi czas odżywiać się Pismem Św, Słowem
Bożym, wykraczać poza naturalne odczucia każdego człowieka,
przed tym nieuniknionym czasem. Poza tym, czego doświadczamy,
musimy pozwolić tej pewności wejsć w głębię naszego bytu:
sprawiedliwi znajdują się w rękach Boga (tekst 1).
Nie próbujmy być spontanicznymi, bohaterskimi duszami, które
nie boją się śmierci. Zapewnienie dane przez św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, jest owocem wytrwałości wierności Bogu,
pomimo nocy wiary, w którą została zanurzona w ciągu ostatnich
miesięcy życia. (Tekst 2).
Nauczmy się z Małgorzatą, odkrywać świętość ludzi, z którymi
dzieliliśmy życie przez wiele lat, a w których widzieliśmy tylko
wady ... (tekst 3)
Jest to programem życia adresowany do wszystkich Małych Dusz.
Sam Jezus prosi nas: "Bądźcie jak dzieci, które wciąż mają
wszystko, aby się uczyć od Świętego Świętych. Uczynię was
świętymi, jeśli zechcecie. Ale ... czy chcecie? »(13 stycznia 1994)
Odpowiedzmy mu z odważnym i zaraźliwym "tak"!
Père Marcel+
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Żadne cierpienie nie ma na nich wpływu
Mdr 3,1-9
Dusze sprawiedliwego są w ręku Boga; żadna męka nie ma na nie
wpływu. W oczach głupca zdawały się umierać; ich odejście
rozumiane jest jako nieszczęście, a ich rozczarowanie jako koniec,
lecz oni są w pokoju. W oczach ludzi cierpieli za karę, ale
napełniała ich nadzieja nieśmiertelności. Po małych smutkach
oczekują na nich wielkich korzyści, ponieważ Bóg dał im test i
uznał ich godnymi. Jak złoto w tyglu, doświadczał ich; jako
doskonałą propozycję, i z zadowoleniem przyjmuje ich.
Nie umrę, wchodzę do życia
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
O mój Bracie, jak szczęśliwa umieram! Drogi Braciszku, gdy stanę
przed Obliczem Dobrego Boga, zrozumiem jeszcze bardziej niż
kiedykolwiek, że tylko jednej rzeczy potrzeba, a to pracować
wyłącznie dla Niego, a nie czynić nic dla siebie, ani dla stworzeń.
Jezus chce mieć całkowicie Twoje serce, chce, abyś był wielkim
świętym. W tym cierpisz wiele, ale także, jaka radość zaleje twoją
duszę, kiedy nadejdzie szczęśliwy moment wejścia do życia
wiecznego!
Bracie mój, wszstkim Twoim przyjaciołom w Niebie zaniosę Twoje
pozdrowienie i oznajmę im miłość Twoją, poproszę by się Tobą
opiekowali. Chciałabym Ci powiedzieć, mój drogi Braciszku,
tysiączne rzeczy, które rozumiem stojąc na progu wieczności. Nie
umieram jednak, wstepuję w życie, a to wszystko, czego nie mogę
powiedzieć tutaj, dam Ci zrozumieć z wysokści Niebios...
Do Boga, braciszku, módl się za swoją małą siostrę, która ci
mówi: Do zobaczenia wkrótce, do widzenia w Niebie!
Fragmenty z ostatniego listu do Abbé Bellière (LT 244)
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Ale, głęboko w dół, co to święty?
Medytacja Małgorzaty, Orędzie 12 października 1977 r

Myślałam dalej: W gruncie rzeczy, co to znaczy święty?
Święty, który wejdzie do Chwały Nieba wzbudza zdziwienie
swojego otoczenia. A więc, cóż to jest święty? Przez tyle lat
znaliśmy go, nic szczególnego w nim nie dostrzegając, jak tylko
jego wady (których w rzeczywistości wcale nie ma!) Spotykaliśmy
się na ulicy, nikt nie mógł przewidzieć, do czego był wyznaczony.
Śmiał się i płakał, żył jak my, zbliżaliśmy się do niego bez
specjalnego uszanowania, bo kto by przypuszczał, że nosił on w
sobie Majestat Boga. Co mamy na usprawiedliwienie? To, że nie
wiedzieliśmy. Był podobny do wielu z nas, ale miał w sobie dar
ducha: rozsiewał miłość w sposób tak naturalny, że wydawało się,
że każdy by tak potrafił. Zauważaliśmy jego wady, ale nie
dostrzegaliśmy zalet! One były niewidoczne, bo jego skromne
życie nie różniło się od naszego, jak sądziliśmy. Tymczasem tak
nie było… Ktoś nim kierował, poruszał, obdarzał go łaskami, dał
mu poznać Miłość w całym blasku chwały.
Nic nie przenikało na zewnątrz z tego tajemniczego i
wewnętrznego życia duchowego. Chyba że ta jasność i szczerość,
która ujawniała się w chęci niesienia pomocy i pocieszania
nieszczęśliwych. Bóg działał wtedy za jego pośrednictwem.
Chował swoją dobroć pod powierzchownością, czasami szorstką i
nieprzyjemną. Było to stworzenie boskie jak każde inne, ale które
uparcie zgłębiało Nieskończoną Miłość w świetle objawionym jego
małości. On modlił się, my również. On dawał, ale jego dar, to
Miłość! On kochał! Dopiero dziś rozumiemy, że nie był podobny
do innych, wolał ukazywać swoją marność, nie chciał cieszyć się
pochwałami, na które, jak sądził, nie zasługiwał. Jego aureola na
ziemi to przeświadczenie, że Bóg działa w nim i przez niego. Nie
mógł więcej uczynić, aby ludzie kochali.
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Tajemnice światła
Seria G
Pierwsza tajemnica: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus: Dusza oczyszcza ciało dzięki miłości, którą otrzymuje.
Oczyszczenie zawsze boli. Konieczne jest, aby harmonia duszy szła
w parze z ukojeniem natury ludzkiej. Znamię, które Ja wyciskam w
w duszy i ciele, będzie synonimem Związku Miłości
Wszechogarniającej. Twoje ciało cierpi. Twoja dusza jest radością
we Mnie, Twoim Panu! (17 02 78)
Komentarz: Chrzest Jezusa był aktem Jego Ciała ... Ale Jego Ciało
było posłuszneJego Duszy. Nasze ochrzczone życie będzie zawsze
walką oto,aby nasze zewnętrzne akty, były napełnione wewnętrznym
przylgnięciem do Ducha Świętego. To jest tak łatwe dla nas, aby
odbierać sakramenty w sposób mechaniczny.
Druga tajemnica: Cud w Kanie Galilejskiej
Jezus: Powiedz Mojej Matce, jaką część Jej boleści bierzesz na siebie!
Bądź duszą rozmodloną, a będziesz Jej małą duszą ulubioną. Słuchaj!
Ona powtarza ci tak, jak w Kanie:
„Uczyń wszystko, cokolwiek ci powie”.
Bądź miła w pokorze i prostocie...
Spotkasz Moją Świętą Matkę w tych dwóch cnotach, które są Jej
cnotami od zawsze, w których była doskonała podczas swego
pobytu na ziemi. (27 04 85)
Komentarz: Podejście Maryi w Kanie odbyło się w klimacie pokory
i małości, sam Jezus nam właśnie o tym powiedział. Nie wierzmy,
że aby być wysłuchanym, trzeba przemawiać do Boga gwałtownie i
głośno. Maryja zadowoliła się mówiąc do Jezusa: "Nie mają już
wina".
Nie poprosiła go, aby zrobił cud !
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Trzecia Tajemnica: Głoszenie Królestwa i wzywanie do
nawrócenia
Jezus: Rozważ, Moja córko, że tylko przez Moją świętość jesteś
święta. Nic w tobie nie należy do ciebie. W tym życiu zawsze będą
pokusy do zwalczania. Święte dusze nie są od nich wolne. Wiesz,
moje dziecko, że wszystkich, których kocham i którzy mnie kochają
doświadczam bardzo. (04 09 66)
Komentarz: Ta tajemnica przekazuje wezwanie Jezusa do
nawrócenia. Nawrócenie nie jest osiągnięte raz na zawsze, chociaż
dla niektórych była określona chwila i miejsce, w którym Bóg
interweniował w ich życie. Podążanie za Jezusem nie polega na
unikaniu pokus.
To raczej przeciwnie! Po swoim chrzcie w Jordanie Jezus został
zwabiony na pustynię, aby stawić czoła pokusie!
Czwarta Tajemnica: Przemienienie Pańskie
Małgorzata: O Boskie Słońce promieniujące w mojej duszy, ale
wciąż jeszcze zasłonięte dla wielu.Ty już ogrzewasz wiele serc
łagodnym ciepłem, które szybko zamienia się w żywy, płomień
miłości i pochłania wszystkie małe dusze, które zwabione Twoim
łagodnym światłem, zbliżają się do Ciebie. (17 11 66)
Komentarz: Kiedy Jezus jest przemieniony, nie zmienia swojej
natury. On po prostu ujawnia na zewnątrz, kim jest naprawdę
wewnątrz i co jest ukryte przed oczami ludzi. Pielęgnujmy w nas
uczucie zamieszkiwania w nas boskich płomieni. To jest akt wiary,
który należy często odnawiać, aby wzmocnić naszą zdolność do
bycia prawdziwymi świadkami Jezusa!
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Piąta Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii
Małgorzata: Tkliwość, Pokora, Wiara, Miłość: to jest Jezus w
Eucharystii, w Świętej Eucharystii! W tej małej Hosti jest Bóg przed
nami! To Bóg ... przychodzący do nas! To Bóg w Majestacie Miłości,
która potrafi i może tylko kochać. Tak, więc moje serce błaga tych
wszystkich, którzy pewnego dnia czytać będą te słowa, by wzięli pod
uwagę to, że Bóg i maleńka Hostia z Tabernakulum, to Jeden
prawdziwy Bóg, że nasze ręce są niegodne by Go dotykać. (31 07 81)
Komentarz: Ta obserwacja Małgorzaty nabiera szczególnego znaczenia
w naszych czasach. Musimy zrobić wszystko, aby szacunek dla
Eucharystii był zawsze. Ale nie to przede wszystkim oburza nas w
rozmowach z Little Soul. Czy jesteśmy pewni, że jesteśmy
wewnętrznie przekonani o wielkości tajemnicy, którą świętujemy
podczas każdej Mszy św. Żeby ogień ogarnął świat, trzeba już
wszystkich oświecać starannie i bardziej żarliwie!

Codzienne mysli na listopad - rok A
J = Jezus

M = Małgorzata

A - 1 listopada
J Wartość jakiegoś działania, Moje dziecko,
mierzy sie intencją. (24 czerwca 67)
A - 2 listopada
J Małe dusze, czy chcecie być
ze Mną dziećmi zbawienia? (5 lipca 67)
A - 3 listopada
J Czego wymaga się od małych dzieci?
Tylko tego, co ich małość potrafi dać.(7 lipca 67)
A - 4 listopadaJ Ten traktat Jest zrozumiały dla każdego umysłu. (24
czerwca 67)
A - 5 listopada
M Kto nie idzie naprzód, cofa się ...
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Cofanie się zamyka Miłości drzwi serca...(29 maja, 84)
A - 6 listopada
J Nie lękaj się o Mnie! Jestem cichy i pokornego serca.
Głoście wszystkim ufność. (2 czerwca, 84)
A - 7 listopada
J Kapłan jest niezastąpiony,
Bo wybrany przez mnie! (2 października, 84)
A - 8 listopada
J Aby mnie znaleźć trzeba mnie szukać,
A żeby Mnie szukać, musisz tego pragnąć. (6 października, 84)
A - 9 listopada
J Nie przejmuj się tym, co inni myślą ...
Przejmuj się tym, co Ja myślę. (10 października, 84)
A - 10 listopada
J Pomóż moim dzieckiem-kapłani stać się świętymi, kochając ich
i ofiaruj im swoje małe ofiary. (11 czerwca 73)
A - 11 listopada
J Wielkie w niebie też są
i zawsze były niemowlakami. (4 lipca 73)
A - 12 listopada
J I dobrze działa tylko z drobnymi rzeczami,
przystosowany do malleable i podlega moim Prawu Miłości. (3 stycznia 80)
A - 13 listopada
J Przyjmujemy Boski sposób traktowania dusz,nie chcąc być złodziejem.
(11 stycznia, 80)
A - 14 listopada
J Jak ojciec karci swoje dzieci, tak Sprawiedliwość,
forma Miłości, chce przywieźć ich do Domu. (10 października, 84)
A - 15 listopada
M Najwieksza zasługa jest, powtarzam jeszcze raz, w miłości woli,choć
czasami okrutnej i bolesnej. (12 stycznia, 80)
A - 16 listopada
J Nie uważajcie siebie za centrum świata.
Jesteście wszyscy nic nie znaczące istoty, które Ja w Miłosierdziu swoim
stworzyłem z nicości. (4 lipca 73)
8

A - 17 listopada
J Żeby się karmić, Moje dziecko,
Znajdż upodobanie w częstym czytaniu Mnie. (6 lutego 80)
A - 18 listopada
J Kochaj Mnie
Widzę cię tylko taką ... jaką chcę, byś była! (7 marca 80)
A - 19 listopada
J Wady podsycaja pewną pokorę, lecz żeby sobie to uswiadomić,
Trzeba być prawdziwą małą duszą. (14 kwietnia, 80)
A - 20 listopada
J Wytrwajcie! Poznaje się drzewo po jego owocach:
Na was,którzy przynosicie dobre owoce, czeka Drzewo Życia!
(21 kwietnia 80)
A - 21 listopada
J Czy masz prawo być smutną i bojażliwą,
kiedy w tobie króluje Zycie świata i Nieskończona Miłość ? (18 marca, 67)
A - 22 listopada
J Ten mały ptak na gałęzi nie troszczy się o jutro i dobrze czyni...
(22 lipca 68)
A - 23 listopada
J Mój mały biedaczyna z Asyżu miał jako wyposażenie tylko swoją
miłość. (25 sierpnia 74)
A - 24 listopada
J W godzinie doświadczeń
Poznaję moich prawdziwych przyjaciół. (25 sierpnia 74)
A - 25 listopada
J Niechaj Moi prawdziwi przyjaciele nie wątpią w moje słowa
i niech spodziewają się ich spełnienia. (2 września, 74)
A - 26 listopada
J Mądrość jest udzielana tym całkiem małym.
Dla zarozumiałych jej nie ma. (6 września, 74)
A - 27 listopada
J Musisz być małą duszą nie w słowach
ale w działaniu i w prawdzie. (28 października, 74)
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A - 28 listopada
J Nie bój się nic, Jestem twoją mocą, a także twoją słabością.
Twoją siłą aby zwycięzać, twoją słabością, aby kochać.
(28 października, 74)
A - 29 listopada
J Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem
A moja pomoc udzielana jest duszom dobrej woli.(6 grudnia, 74)
A - 30 listopada
J Upokorzenia nigdy nie przekraczają ludzkich sił,
Gdy się szuka obrony we Mnie. Wówczas jest wszystko łaską dla duszy,
która tryumfuje nad jej słabościami. (5 stycznia 75)

Niedziela, 26 listopada 2017 r

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Otwórz swoje oczy, swoje uszy swoje serce i swoje usta, aby
obserwować, słuchać, kochać, by szerzyć Moje Królestwo i
głosić Moja potęgę miłości do wszystkich ludzi.
Słowa Jezusa z Orędzia z dnia 12 Kwietnia 1975

***
LEGION MAŁYCH DUSZ Z HISZPANII
1. JAK POWSTAŁ LEGION MAŁYCH DUSZ W HISZPANII?
W roku 1978 Legion Małych Dusz
rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii za
przyczyną pewnej małej duszy powołanej
przez Boga aby tłumaczyć jego Orędzie
Miłości w języku hiszpańskim i wdrożyć
Jego Dzieło w życie. Była to Annie Rose
Denis de Sánchez, która zmarła 30 września
2012 roku
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Jest pochodzenia francuskiego, wyszła za mąż za Hiszpana i miała
czworo dzieci. W momencie, o którym mówimy, było to
trzydzieści trzy lata temu. Annie była osoba głębokiej duchowości
Eucharystycznej i Maryjnej, która kochała Jezusa. Miedzy rokiem
1970 a 1971 przeżywała wydarzenia prawdziwie opatrznościowe,
które spowodowały, że odkryła Orędzie Miłosiernej Miłości.
Orędzie ją zachwyciło i obiecała Jezusowi, że będzie je tłumaczyć
na język hiszpański.
Po licznych trudnościach, pierwsza Edycja Orędzia została
opublikowana wiosna 1975 roku, sfinansowana przez Centrum
Międzynarodowe, ale do tego doszły inne problemy, związanych z
dystrybucją. Książki i znalezienie księdza który mógłby się zająć
prowadzeniem Legionu, ponieważ jej kierownik duchowy nie mógł
się tym zająć.
Ale stało się to, czego się spodziewano najmniej: w roku 1978,
ksiądz z Barcelony, Ojciec D. Ignacio Segarra, który otrzymał w
sposób opatrznościowy książkę Orędzia, zachwycił się, czytając tę
książkę i używał jej do swej medytacji osobistej.
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Zdecydował się przyjść do Annie do Zaragoza, udzielać jej rad…
zachęcając ją, wpadł pomysł, aby wydawać biuletyn «ECOS»…
dając pieniądze - to była pierwsza darowizna którą otrzymaliśmy!
… a potem zajął się Legionem. Legion hiszpański rozpoczął się…
Zaczęliśmy propagować Orędzie nie tylko w Hiszpanii ale też w
Ameryce Łacińskiej…
W dokumencie, który ona zredagowała, czytamy: « Jak zaczął się
Legion Małych Dusz w Hiszpanii? » Annie była założycielką i
pierwszą osobą odpowiedzialną za Legionu na terenie Hiszpanii,
podkreślając, że «wszystko, absolutnie wszystko, zrealizowało się
– tak, jak chciał Jezus Miłosierny i kiedy On chciał »

SPOTKANIE W MADRYCIE rok 2011
2. SYTUACJA MAŁYCH DUSZ W HISZPANII
Legion Małych Dusz liczy aktualnie 2. 791 osoby, w tym 51 które
są odpowiedzialne za «wysepki Świętości» Niektóre z nich są
odpowiedzialne za 1 do 4 wysepek, w ich prowincjach..
Kapelanem narodowym jest Ojciec Francisco Javier Pérez Sánchez
a odpowiedzialna narodowa jest Amalia Domínguez Quiroga.
Legion jest obecny w następujących prowincjach :
PROWINCJE
Alicante
Almería
Barcelona
Bilbao
Cáceres
Córdoba
Cuenca
Gerona
Gran Canaria
Huelva
León

ILOŚĆ
WYSEPEK
1
1
19
1
1
1
1
2
1
1
1

PROWINCJE
Madrid
Málaga
Murcia
Orense
Oviedo
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Valladolid
Valencia
Zaragoza
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ILOSĆ
WYSEPEK
13
1
1
1
2
1
5
2
1
1
1

W sumie 22 prowincji i 59 wysepek. Jest projekt założenia
wysepki, jeśli Bóg zechce, którą w przyszłości będziemy mogli
dopisać do listy.
Wysepki spotykają się od 1 do 7 razy w miesiącu. Istnieją też małe
wysepki składające się od 1 do 4 osób a większe liczą 40 osób lub
więcej.
Członkowie Legionu przynoszą tradycyjnie ich pomoc parafii,
biorąc udział w katechezach i działalności Caritasu, po adoracje
Najświętszego Sakramentu, jak i inne potrzeby Parafii.. To Pan
działa przez nasze serca !
3. STRUKTURA I ORGANIZACJA
Jeśli chodzi o funkcjonowanie wewnętrzne Legionu w naszym
kraju, najwybitniejszą rzeczą było uznanie go z dniem 24 kwietnia
2009, jako Stowarzyszenie Prywatne Wiernych Laików (AFPL),
przez Komisję Apostolatu d.s. świeckich Konferencji Episkopalnej
Hiszpanii. Ta aprobata, tak jak to było podkreślone, miała wielkie
znaczenie dla Legionu w Hiszpanii i dla jego ekspansji w kraju.
Biskupi potwierdzili również Statut, według, którego pragniemy
żyć i który wyznacza strukturę i sposób organizacji. Dokonaliśmy
jego aktualizacji, aby bardziej go dostosować do natury i celów
dotyczących Legionu Małych Dusz. Również podczas sesji
aprobaty Statutu, podczas której został nominowany Moderator
Narodowy, który aktualnie piastuje to stanowisko. Zgromadzenie
Narodowe Legionu, animuje spotkania wysepek w całej Hiszpanii
(Encuentros Nacionales).
W nim biorą udział wszyscy członkowie Legionu. Są podejmowane
tematy dotyczące rozwoju Dzieła i sytuacji każdego regionu, o
trudach, i sukcesach, projektach, etc.
Zgromadzenie jest pod przewodnictwem osoby odpowiedzialnej
lub Prezydenta, wspólnie z Kapelanem Narodowym. W każdej
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diecezji, w której jest Legion, jest osoba odpowiedzialna, ale nie
zawsze w osobie Kapelana.
Duża ilość księży, którzy nie zostali nominowanymi jako kapelani,
współpracują z nami według ich możliwości, bardzo nam
pomagając. Myślimy, że byłoby to bardzo interesujące wprowadzić
Orędzie do zebrań roboczych. Każda wysepka świętości ma osobę
odpowiedzialną, która przygotowuje medytacje Orędzia, kierując
nią i koordynując wymianami w grupie Małych Dusz.
Od roku organizujemy w połowie roku w Madrycie, spotkanie
narodowe osób odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach.
Biorą w nim udział liczne odpowiedzialne osoby z całej Hiszpanii.
Kapelan na tą okazję przygotowuje serię wykładów na tematy
dotyczące Orędzia, które jako pierwsze jest skierowane do osób
odpowiedzialnych po przez nich i do wszystkich Małych Dusz, aby
bardziej znały Orędzie i były jeszcze bardziej wierne do tego co
Nasz Pan chciał tworząc Legion Małych Dusz i wysyłając je z
misją w świat.
Aż do uznania Legionu przez Konferencje Episkopatu, ta czynność
przypadała każdemu biskupowi, który zezwalał na obecność
Legionu w swej diecezji.
Zazwyczaj to się dzieje przez wymianę korespondencyjną. Niektóre
z tych listów są bardzo ładne, i Annie je wszystkie zachowała w
aktach, które bez wątpienia stanowią jeden ze skarbów w
archiwach historycznych Legionu w naszym kraju. Obecnie te listy
już nie są potrzebne, bo wszyscy biskupi Hiszpanii powiedzieli
«tak» uznając je, jako APFL, już nie długo będzie dziesięć lat.
Każdy nowy biskup dostaje od naszego kapelana, podczas swej
nominacji, list powitalny w imieniu Małych Dusz swej diecezji,
oferując mu ich modlitwy i współpracę; przedstawiając Legion i
składając mu życzenia owocnej misji episkopalnej. Równocześnie
został adresowany list do Nuncjusza apostolskiego wraz z
Orędziem.
Uznanie Legionu dało ogromną łatwość powstawania naszej
wspólnoty w nowych diecezjach i w parafiach diecezjalnych.
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Zgoda Episkopatu pozwoliła przezwyciężyć rezerwy większości
księży, którzy patrzyli na Legion jak na coś podejrzanego,
ponieważ bo Orędzie ma swe źródło w prywatnych łaskach, które
otrzymała Małgorzata.
Zobowiązujemy się, od kilku lat, rozwijać udział Legionu w
Spotkaniach i Dniach Delegacji Apostolatu Świeckich w diecezji
jako Konferencji episkopalnej - wyznaczając reprezentantów ruchu
- w celu zatwierdzenia jego obecności i aby on był znany.
Jesteśmy natomiast przekonani ze Legion Małych Dusz ma duży
wkład w to, co Święty Jan Paweł II nazywał: «Nowa
Ewangelizacja».
Robimy wszystko, co jest w naszej możliwości aby zapewnić
rozprowadzanie Orędzia, jako Legion i oczywiście także osobiście
przez każdą Małą Dusze, aby rozpowszechnić to Dzieło Miłości
które Jezus dał dla świata, dla dobra każdego człowieka.
Na koniec tego biuletynu przekazujemy «Odgłosy Orędzi», które
nazywamy bardziej po swojsku «Odgłosami», ich źródła mają
swoje początki w Legionie w Hiszpanii. Opublikowano już 208
numerów. Kilka prowincji wydają też biuletyny lokalne.
Posiadamy również liczne edycje «mniejsze»: kartki, broszury,
dyptyki, obrazki, wszystkie te publikacje otrzymały zezwolenie
Kościoła. Mamy też stronę internetowa.
Najważniejsza pozostaje dla nas jednak miłość Małych Dusz do
Orędzia i dla Legionu, ich wierna wola i ich całkowite zaufanie w
pomoc Pana, który nieustanie nam pokazuje, że dba o nas.
4. SPOTKANIE NARODOWE: SENS I PERSPEKTYWY
Małe Dusze w Hiszpanii mają przyjemność uczestniczyć w co rocznych
rekolekcjach które nazywamy «Spotkanie», ponieważ, przez kilka dni,
zostawiamy na boku nasze codzienne obowiązki aby się poświęcić
modlitwie, medytacji Orędzia, dzieląc się wspólnie tymi momentami w
harmonii i spokoju, staramy się poznać miedzy sobą i wspomagać się
wzajemnie w miarę możliwości.
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To są dni, które pozwalają nam podzielić się naszymi oczekiwaniami i
zmartwieniami, naszych nadziei, naszych doświadczeń z naszej wiary:
dni niezapomniane dlatego że Jezus osobiście króluje w naszych
sercach. To jest doświadczenie, które pozwala wszystkim
zrozumieć i dojrzale przemyśleć bardziej sens dużej misji, do której
jesteśmy zaproszeni wewnątrz Legionu Małych Dusz.
Abyście mogli sobie wyobrazić to Spotkanie, oto jego przebieg:
większość uczestników Spotkania poznali się w Madrycie. Małe Dusze,
które przybyły z całego kraju przyjechały w czwartkowe
popołudnie, jedziemy autobusem do Domu Rekolekcyjnego, który był
wybrany do celebracji tych dni. Tego roku (czerwiec 2017), rekolekcje
miały miejsce w Sanktuarium wielkiej Obietnicy z Valladolid
(Santuario de la Gran Promesa).
To była radość jechać tam autobusem. Wszyscy odmawialiśmy
Różaniec, nawiązując serdeczne relacje. Po przybyciu do domu
rekolekcyjnego, były celebrowane Nieszpory, potem Msza Święta,
przed kolacją.
Po kolei były nam przedstawiane odpowiedzialne osoby za grupy
uczestniczące w spotkaniu.
W piątek, wstaliśmy na oficjum - Jutrznia, które nas uwalnia od
lenistwa (pragnienia, aby dłużej pospać), potem spożywamy śniadanie,
które jest momentem radosnym, ponieważ po odpoczynku nocnym,
modlitwa otacza nas swą swoją łaską.
Gdy już mówimy o łaskach, podkreślmy, że księża którzy uczestniczą
w spotkaniu są w każdym momencie do dyspozycji aby udzielić
Sakramentu Pokuty i Pojednania każdemu kto chce go otrzymać.
Przerwa po śniadaniu. Idziemy potem do sali konferencyjnej gdzie
jeden z księży i nasz Ojciec Kapelan D. Francisco Javier Perez
Sanchez, głosi konferencję dotyczącą Orędzia, jest to także katecheza,
ponieważ wszystko ma swoje źródło w miłości Boga, Trójcy Świętej
(Ojciec, Syn i Duch Święty) i Niepokalanej Dziewicy. Prelegenci
udzielają nam rad, kładąc nacisk na zobowiązania, które pozwalają żyć
i uwierzytelniać Orędzie przez całe nasze życie.
Po małej przerwie, stworzyliśmy grupy pracy 5 lub 6 osobowe, których
celem jest zrobienie syntezy myśli rozwiniętych podczas konferencji,
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ich medytacji oraz wyprowadzenia z nich konkluzji, które będą
przedstawione później wszystkim.
Jest to jasne, że ten skarb duchowy którym dzielimy się wzbogaca
każdego z nas.
Nadchodzi pora obiadowa. Zamawiamy zawsze bezpośrednio posiłki
wewnątrz Domu Rekolekcyjnego, co zaoszczędza dużo czasu i
wyjazdów; korzystamy również z możliwości podzielenia się często
naszym stołem z rożnymi osobami, aby lepiej się poznać. Po obiedzie
następuje godzinna przerwa, którą każdy może poświęcić, na co ma
ochotę (czas odpoczynku, rozmowy telefoniczne z rodziną, spacery,
nawiedzanie kaplicy, itp.)
Popołudnie jest przeznaczone do innego wykładu i na odmawianie
Różańca i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie nieszpory,
Msza Święta. Następnie spożywamy kolacje.
W sobotę program jest inny. Po porannej nauce mamy zwyczaj
odwiedzanie sanktuarium i okolicy, gdzie jest celebrowana Msza
Święta. Po czym robimy szybką wizytę do miasta, w którym jest dane
Sanktuarium.
W sobotę popołudniu, przedstawiamy konkluzje różnych grup
roboczych poprzedniego dnia, potem wszyscy razem tworzymy
wysepkę świętości odmawiając Różaniec przed Najświętszym
Sakramentem.
Potem ma miejsce kolacja, Adoracja nocna Najświętszego Sakramentu.
Niektóre osoby, które nie mogą pozostać na Adoracji całonocnej ze
względu na ich wiek lub choroby są zastępowane przez ich siostry; inni
towarzysza całą noc Panu, przezwyciężając zmęczenie.
W niedziele rozpoczynamy się oficum - Jutrznia. Po śniadaniu jest
celebrowana Msza Święta. Później jest posiłek, podczas którego
żegnamy się jedni z drugimi do następnego roku, wielbiąc Boga za
wszystkie łaski które nam udzielił przez całe te owocne spotkania.
Mamy również hymn Legionu Małych Dusz, który śpiewamy zawsze
podczas tych rekolekcji.
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5. COROCZNE ŚWIETA, KTÓRE CELEBRUJEMY W
HISZPANII
a) 30 Września: Rocznica Śmierci - Spotkania z Bogiem Annie Denis,
która przetłumaczyła, promowała i rozpowszechniła w Hiszpanii
ORĘDZIE MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI, które otrzymaliśmy od Pana za
pośrednictwem Małgorzaty. Celebrujemy Eucharystie z Ojcem
Francisco w Parafii Świętego Marcina z Tours. Miejsce, w którym się
znajduje grób Anne Denis.
b) 1 Października : Celebracja przez naszego Kapelana narodowego ku
pamięci Świętej TERESKI OD DZIECIĄTKA JEZUS.
c) 1 Stycznia : Dzień « Pokuty i modlitwy » o, który prosi Jezus w
Orędziu.
d) 14 Marca: dzień śmierci - spotkania Małgorzaty z Bogiem.
e) 21 Czerwca : dzień urodzin Małgorzaty.
6. CELEBRACJE KTÓRE CHCEMY PROMOWAĆ
a) 19 Marca: ŚWIĘTY JÓZEF, Opiekun Legionu ze ŚWIĘTA
TERESĄ.
b) 25 Grudnia: NARODZINY PANA ku pamięci i celebracji pierwszej
Manifestacji Miłości Boga do Małgorzaty i jej wyboru, aby
rozpowszechniała Miłość Miłosierną do Małych Dusz całego świata.
c) W Maju odbyła się Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego, chcemy
to kontynuować. Ta pielgrzymka ma na celu pogłębienie naszej
pobożności i naszej miłości do Najświętszej Dziewicy Maryi: Matki i
Przewodniczki Małych Dusz - Spotkanie w Valladolid 2011 r.
7. SPOTKANIA - REKOLEKCJE LEGIONU
a) Podczas Adwentu, jako przygotowane do Bożego Narodzenia.
b) Podczas Wielkiego Postu, aby nas przygotować do celebracji
Wielkanocy Pańskiej.
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c) Spotkanie - Rekolekcyjne trzydniowe dla całego Legionu
Hiszpańskiego, jak to było poprzednio opisane. Mamy zazwyczaj
realizować je z okazji święta Serca Jezusa.
Odnawiamy konsekracje Legionu Hiszpanii do Serc Jezusa i Maryi.
d) W pierwszy czwartek każdego miesiąca, Kapelan narodowy zwołuje
Konsylium Duchowne (Consejo de Espiritualidad), składające się z
małej grupy Małych Dusz, wybrane przez niego, aby oszacować i
zaprogramować zajęcia i potrzeby Legionu w Hiszpanii. Kapelan
narodowy, odpowiedzialny, dysponuje również ekipą aby pomagała mu
w jego obowiązkach (Equipo de Ayuda).

8. PODSUMOWANIE
Niech Nasza Łagodna Matka, jak to śpiewamy w naszym hymnie,
usłyszy nasze modlitwy i nas zawsze prowadzi do Jezusa, abyśmy
stawali się wierni i posłuszni jego Orędziu, które jest źródłem miłości i
naszym słowem prawdy, światłem, życiem i pocieszeniem przez cały
czas naszego ciężkiego dążenia do Jezusa. Jesteśmy szczęśliwi i
wdzięczni, że możemy dodać nasz mały wkład do inicjatywy, której się
podjął Ojciec Marcel w Centrum Chèvremont, któremu dziękujemy i z
którym pozostajemy głęboko zjednoczeni.

Po Małych Duszach z Polski,
potem te z Peru i Ameryki Łacińskiej,
Dziękuje Małym Duszom z Hiszpanii, za ich piękny udział
w naszym miesięczniku międzynarodowym STELLA.
I teraz na kogo kolej? Dajcie o sobie znać !
Wszyscy potrzebujemy jedni drugich.
Spis treści:
Nie umieram, wchodzę w życie
Tajemnice światła Różańca
Myśli codzienne na listopad
Małe Dusze z Hiszpanii

strona 2
strona 5
strona 7
strona 10
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STELLA istnieje w formie elektronicznej – wysyłamy ją drogą
mailową (gratis bez opłat).
Dlaczego nie wydrukować jej, aby ją wziąć ze sobą do kościoła lub
na spotkanie swej wysepki? Można też zaprenumerować edycje
papierową (patrz poniżej). Teraz jest moment, aby pomyśleć:
Zamówienia zaczynają się z 1 styczniem każdego roku.
Abonament do STELLI CHEVREMONT (dziesięć numerów rocznych)

Dla edycji drukowanych można się zwrócić
- do waszego stałego odpowiedzialnego diecezjalnego lub
krajowego
- lub bezpośrednio do Centrum Międzynarodowego przez pocztę na
następujący adres :
La Légion des Petites Âmes - rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (Belgique)

przez mail : petitesames@proximus.be
Wersja drukowana na papierze:
Belgia: 16 €
Inne kraje Europy: 27 €
Reszta Świata: 31 €
przelew międzynarodowy na:

Dla wysyłek mailowych :
wyślijcie wasz adres mailowy na
vox.chevremont@gmail.com

IBAN : BE74 3400 1204 4307
Prosimy o sprecyzowanie, w jakim języku chcielibyście otrzymać
STELLE. Aktualnie dostępne w językach :
Niemiecki - Angielski - Hiszpański - Francuski - Holenderski Polski - Portugalski - Wietnamski.
Drodzy Czytelnicy nie zapominajcie !
Centrum Międzynarodowe Chèvremont utrzymuje się tylko z
waszych darowizn :
Legion Małych Dusz
IBAN : BE74 3400 1204 4307
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