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W tym numerze:

ŚWIADECTWO BISKUPA
NA TEMAT ORĘDZIA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

Grudzień 2018 r
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Wielka postać pojawia się w czasie Adwentu, Jan Chrzciciel.
Figura uhonorowana przez samego Jezusa: "Wśród tych, którzy
narodzili się z kobiety, nikt nie jest większy od Jana" (Łk 7,28).
A jednak jaka pokora w tym Proroku! Włożył całą swoją energię,
aby sie usunąć w cień za Jezusem (tekst 1).
W swej adhortacji apostolskiej o powołaniu do świętości w
dzisiejszym świecie, Franciszek przytacza wymagające słowo,
świętego Jana od Krzyża, dotyczące koniecznej pokory „pragnąc
aby inni mieli pierwszeństwo we wszystkim przede mną." (Tekst 2)
A rada, którą Jezus daje Małgorzacie, nie umniejsza surowości
świętego Jana od Krzyża: "Wycofaj się na tyle na ile jest to
możliwe, nie zwracając na siebie uwagi. Nie przypisuj sobie
wartości , pamiętaj , że istniejesz tylko przeze Mnie!" (Tekst 3)
Spróbujmy wykorzystać te tygodnie, aby nauczyć się postępować
"w dobrym kierunku ". Nie zapominajmy, że kluczowym słowem
duchowości Orędzia Miłosiernej Miłości jest: "Małość".
Odpowiedni czas podązania do Szopki Betlejemskiej, w której
"Największy stał się Najmniejszym "!
Ojciec Marcel +

Trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał
J 3,25-31
Powstał spór między uczniami Jana i Żydem w sprawach
oczyszczenia. Udali się do Jana i rzekli do Niego: „Nauczycielu,
oto ten, który był z Tobą po drugiej stronie Jordanu, i o którym ty
wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego"
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Na to Jan odpowiedział: "Człowiek nie może przypisywać sobie
niczego, co by mu nie było dane z nieba. Możecie zaświadczyć, że
powiedziałem: nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim
posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel
oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na
głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.Trzeba,
żeby on wzrastał, a ja się umniejszał."

Aby we wszystkim innych nad ciebie przenoszono.
Papież Franciszek - Adhortacja apostolska o powołaniu świętości (§117)

117. Nie służy nam patrzenie na innych z góry, stawianie się w roli
bezlitosnych sędziów, uważanie innych za niegodnych i
nieustanne próby pouczania ich. Jest to subtelna forma
przemocy. Św. Jan od Krzyża zaproponował coś innego: "Pragnij
raczej być pouczany przez wszystkich, niż - choćby najmniejszego
ze wszystkich - nauczać"[96]. I dodał radę na powstrzymanie
diabła: "Ciesząc się z dobra innych, jakby ze swego własnego,
pragnąc serdecznie, aby we wszystkim innych nad ciebie
przenoszono; tym bowiem sposobem zwyciężysz zło dobrem,
odrzucisz daleko szatana i posiądziesz wesele ducha. Staraj się
ćwiczyć w tym, zwłaszcza względem osób mniej sobie miłych.
Jeśli tego nie zachowasz - bądź pewny, że nie osiągniesz
prawdziwej miłości ani też w niej nie postąpisz. Wiedz, że jeśli
tego nie wykonasz, nie osiągniesz prawdziwej miłości, ani nie
wykorzystasz jej".

Obserwuj mnie w innych
Słowo Jezusa do Małgorzaty, 31 stycznia 1985.

Musisz się upokorzyć! Pokora i pycha nie idą w parze...
Nie odpowiadaj z niechęcią temu, kto cię zranił.
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Bądź prosta, oddal wszelką gorycz, miłość własną, jeśli tego nie
pojęłaś. Nie rań bliźniego, aby nie otrzymać z kolei rany zadanej
innemu. W towarzystwie raczej słuchaj. Umniejszaj się, jak tylko
to możliwe, nie dając się zauważyć. Nie przydawaj sobie
znaczenia, myśl, że istniejesz tylko przeze Mnie!
Ćwicz się w praktykowaniu Wiary, Nadziei i Miłości Bliźniego.
Aby mogło być dobroczynne dla twej duszy, to ćwiczenie musi być
stałe. Dostrzegaj Mnie w innych; wybaczaj gniew, wymówki,
nawet i przede wszystkim, jeśli są... Nieuzasadnione!
Bądź dobra i uprzejma dla wszystkich, bardziej jeszcze dla tych,
którzy cię krzywdzą! Bądź łagodna i uległa; bierz przykład z Mojej
Matki! Udzielaj Mi czasu na oświecanie cię w modlitwie godzin;
gdy pozwalasz ponieść się emocjom – ranisz Mnie.
Cierpisz na ciele i w duszy, nie w takim sensie, w jakim powinnaś,
lecz w skrzywieniu twej ludzkiej nędzy. Oczekuję od ciebie więcej
elastyczności. Potrzebuję jedynie twego serca i twej woli, by
działać! Lubię twą ode Mnie zależność! Dziecko, beze Mnie ty nic
nie możesz! Oddaj Mi twe niepokoje, twe zmęczenie: ofiarowując
tak wiele wynagradzasz!
ŚWIADECTWO BISKUPA
NA TEMAT ORĘDZIA MIŁOŚĆI MIŁOSIERNEJ

Biskup Everard de Jong
biskup pomocniczy diec. Roermond
w Holandii
opowiada jak jego powołanie kapłańskie
jest ściśle powiązane z poznaniem
Orędzia Miłości Miłosiernej
do Małych Dusz.
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Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz wkroczyło w moje
życie w bardzo szczególnym momencie.
Nadal słyszę głosy dwojga ludzi pukających do drzwi naszego
domu. Byłem jeszcze nastolatkiem. Był wieczór i już leżałem w
łóżku. To były małe dusze grupy modlitewnej znanej moim
rodzicom. Nie zdawałem sobie wtedy
sprawy, jaki będzie miała wpływ na
mnie ta wspaniała książka. Dopiero
około
dwa
miesiące
później,
wychodząc ze szkoły technicznej w
południe, wróciłem do domu i napiłem
się herbaty, zanim zacząłem naukę.
Wziąłem tę książkę przez przypadek z
biblioteki. Zacząłem czytać wyryw kowo, ale nie zrozumiałem zbyt wiele.
Dopiero po przeczytaniu wstępu
zrozumiałem, że litera "J" oznacza
"Jezus". Potem zacząłem czytać
niektóre dialogi i nagle uświadomiłem
sobie w głębi mego serca, że to Jezus powiedział to wszystko!
Naprawdę istnieje! Był tu, żywy, choć zniknął z mojego życia
dawno temu. Uświadomiłem sobie w tej chwili, że On jest tu i że
mnie zna. Dzięki Jego dialogom z Małgorzatą zrozumiałem, że
bardzo mnie kocha. To było dla mnie jak miłość od pierwszego
wejrzenia. Nowa świadomość innego wymiaru otwierała się w
moim życiu.
Moi rodzice zmuszali mnie do chodzenia do kościoła. Ale od
dłuższego czasu nie interesowało mnie już to co się tam dzieje.
Ponadto, pewnego dnia, wikariusz, (który według mnie miał dar
głoszenia pięknych kazań) wysłał list z Izraela do naszego
proboszcza. A on przeczytał ten list w następną niedzielę podczas
Mszy św. wikariusz ogłosił, że poznał przyjaciółke i chciałby z nią
żyć. W rezultacie przestałem interesować się Kościołem.
I Jezus zniknął z moich oczu ...
5

W tą samą noc odkrycia Orędzia zacząłem się modlić przed
pójściem spać, klęcząc przed krucyfiksem wiszącym nad moim
łóżkiem. Bardzo powoli odmawiałem Ojcze Nasz i Zdrowaś
Maryjo. Później kontynuowałem samotną wieczorną modlitwę.
Mogła trwać godzinę lub dłużej. Nikt o tym nie wiedział, byłem
zbyt nieśmiały, by o tym mówić. Zbyt dużo wiedziałem o
poglądach moich braci i sióstr na temat religii. Byłem pewien, że
będą się ze mnie nabijać. Z drugiej strony rozwijałem w sobie inne
zainteresowanie: jasnowidzenie. Czytałem w książce pewnego
holenderskiego jasnowidza, ze tak na prawde wszyscy mogą być
jasnowidzami. Trzeba tylko się na to otworzyć.
Pewnego dnia jechałem na rowerze do szkoły. W moim sercu
zrodził się niepokoj na myśl o lekcji rysunku technicznego. W tym
momencie miałem to przeczucie. Ale właśnie podczas tej lekcji
zrzuciłem linijkę z biurka i musiałem skopiować 50 linii jako karę.
Wracając do domu, zdałem sobie sprawę, że miałem poczucie lęku,
myśląc o lekcji rysunku techn.. przyszła mi do głowy myśl, że
musi to być jasnowidzenie. Tak, zacząłem zauważać, że często
odczuwałem niepokój podczas myślenia lub planowania rzeczy,
które, gdy je zrealizowałem, zawsze miały miejsce w
niewłaściwym czasie. Zdolność ta wzrosła w taki sposób, że
mogłem z góry zgadnąć, co muszę zrobić do kolejnego egzaminu
...
Te dwie drogi, moja wiara w Jezusa i moje jasnowidzenie,
zaczęły się mieszać. Stopniowo zastanawiałem się, czy to
« uczucie », które nazwałbym lękiem, nie mogło być głosem
Jezusa, który ostrzegał mnie, zachęcał mnie do czegoś, czy też
uniemożliwiał mi to. Lecz, czytając Jego Słowa w Orędziu, mój
niepokój zniknał i czułem wielki spokój w moim sercu.
Nadeszła chwila, kiedy musiałem zapisać się do nowej szkoły:
École Technique Supérieure (zawsze chciałem od wczesnego
dzieciństwa zostać inżynierem radiowym). Ale za każdym razem,
gdy myślałem o tej decyzji, którą musiałem podjąć, czułem, że
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powraca niepokój. Więc jeżeli nie École Technique Supérieure?
To co? Szukałem w mieście Eindhoven, w którym mieszkałem w
tym czasie, ale wciąż miałem takie samo uczucie. Ostatecznie
pomysł zapisania się do École Technique Supérieure wygasł.
Z moją rodzin zaczęliśmy niecierpliwie
zastanawiać się, co chcę zrobić ... 30 marca
1976 r. Wróciłem ze szkoły, z głową pełną
pytań na ten temat. Pobiegłem do swojego
pokoju, uklęknąłem przed moim krucyfiksem,
prosząc Jezusa: "Jezu, co chcesz abym zrobił?"
Nagle w mojej głowie pojawił się napis żółtymi
literami: KSIĄDZ. I kiedy przyjąłem tę ideę
kapłaństwa, zniknął wszelki niepokój.
Miałem pewność: Jezus chciał, abym został
księdzem! To był szok. Nigdy o tym nie
myślałem; chyba że raz, w mojej pierwszej komunii: zostać
misjonarzem. Ale przed tą perspektywą, która stała się wewnętrzną
pewnością, nie mogłem już dłużej zachować tajemnicy dla siebie.
Oczywiście, Jezus, który chciał, abym to ogłosił. Na szczęście nie
miałem z tym dużych problemów. Podjąłem decyzję, a reszta
powinna pójść łatwo. Tego wieczoru powiedziałem mojej matce.
Odpowiedziała spokojnie: "Och, więc musimy to zrobić."
Następnego dnia powiedziała mojemu ojcu. On zareagował
ostrożnie: "Zawsze możesz wrócić " Wtedy moi rodzice
powiedzieli moim braciom i siostrom. Możecie sobie wyobrazić
reakcję ... Ale od tego czasu nigdy nie wątpiłem w moje powołanie
do kapłaństwa. Wręcz przeciwnie, stałem się jeszcze bardziej
zdecydowany. Jestem więc bardzo wdzięczny Jezusowi i
Małgorzacie, moim rodzicom, tym, którzy sprzedali im tę książkę,
wszystkim, którzy dokonali wydania Orędzi. Wszyscy oni
przyczynili się, tak czy inaczej, do zmiany i duchowego rozwoju
mojego życia i do życia wielu innych. Dlatego jako biskup
pomocniczy, chciałbym jak najlepiej wykorzystać moją siłę do
rozpowszechniania tego Orędzia Miłości Miłosiernej...
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Katedra w Roermond
i herb biskupi
Biskupa Everard de Jong
(Aby mieli życie w obfitości)

Tak aktualnego! Z doświadczenia wiem też, że to Orędzie może
czynić cuda.
Niech wiele dusz dotknie czytanie Orędzia. Niech odnajdą
drogę do Jezusa i Jego niezmiernie wielkiej Miłosiernej
Miłości!
Biskup Evrard de Jong

NOWOŚĆ !
STRONA INTERNETOWA
MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM CHÈVREMONT
Bracia i Siostry, Małe Dusze z całego Świata,
Po kilku miesiącach ciszy, oto początek nowej strony informacyjnej o
Legionie Małych Dusz. Pochodzi z Międzynarodowego Centrum
Chèvremont. Dlaczego? Ponieważ otrzymaliśmy tutaj trudną misję,
ale nie możemy zdezerterować: pewnego dnia, gdy Małgorzata myślała
o Międzynarodowym Centrum ( 9 stycznia 1974 r.), Jezus powiedział
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jej jasno: Ten dom musi być miejscem duchowości. Ten mały kwiat,
zrodzony w Kościele, musi rozprzestrzeniać się we wszystkich
kierunkach.
Niech wszystkie małe dusze świata stosują się do tego życzenia Jezusa
poprzez modlitwę i troskę o regularną współpracę z nami ... Przez
oddanie swojej dobrej woli i swoich słabości do dyspozycji Nieba,
pozwalamy Duchowi Świętemu, aby napełniał nas swoją Boską
mocą. Z drugiej strony Pan wyraźnie mówi nam, 5 maja 1992 roku:
Należy utrzymywać ścisły kontakt między przywódcami
religijnymi i świeckimi. Międzynarodowy Ojciec Duchowy zajmie
się tym. Dotyczy to szczególnie krajów, w których Legion jest
obecny. Źródłem jest Chèvremont i rzeka, która z niego wypływa
obejmie cały świat. W czasach, gdy środki komunikacji stają się coraz
liczniejsze i łatwiej dostępne, nie opuszczajmy ziemi
zmonopolizowanej przez siły ciemności, "które wędrują po świecie,
aby zatracać dusze". (Każdy może zapoznać się z modlitwą do św.
Michała Archanioła, ułożoną przez papieża Leona XIII i polecaną
ostatnio przez papieża Franciszka.) Oto nasze pierwsze realizacje i
plany na następne tygodnie :
strony internetowe, dostępne w różnych językach :
Franuski :
https://sites.google.com/site/petitesameschevremont
Holenderski :
https://sites.google.com/site/kleinzielenchevremont
Niemiecki :
https://sites.google.com/site/kleinenseelenchevremont
Angielski :
https://sites.google.com/site/littlesoulschevremont
Hiszpański :
https://sites.google.com/site/pequenasalmaschevremont
Włoski :
https://sites.google.com/site/piccoleanimechevremont
Polski :
https://sites.google.com/site/malychduszchevremont
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Portugalski :
https://sites.google.com/site/almaspequenaschevremont
Vietnamski :
https://sites.google.com/site/binhonnhochevremont
Jeśli chcecie uczestniczyć w doskonaleniu tych stron, nie wahajcie
skontaktować się przez e-mail pod następującym adresem;
lpa.chevremont.webmaster@gmail.com
Z góry bardzo dziękuję za współpracę w rozpowszechnianiu Orędzia
Miłosiernej Miłości na całym świecie.
Niech Jezus błogosławi was ze wstawiennictwem Małgorzaty!
Ojciec Marcel +

*

*

*
Styczeń 2019

Maryja
uchyla zasłonę
aby ukazać
nam Jezusa
Fragment obrazu Rembranta

W tym numerze:

TEN OBRAZ REMBRANDTA MÓWI DO MAŁYCH DUSZ
DZIĘKI OPRACOWANIU
KS.J.M.BURGER
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Styczeń 2019
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Na początku każdego roku obchodzimy święto Objawienia
Pańskiego, czyli "objawienie się Boga, który staje się widzialny dla
ludzi". To święto ma trzy wymiary liturgiczne: Adorację Trzech
Króli, Chrzest Jezusa w Jordanie, Wesele w kanie Galilejskiej.
(Teksty 1, 2 i 3)
Ale pierwszy dzień roku poświęcony jest "Najświętszej Maryi,
Matce Bożej". Czy to nie dzięki niej Bóg "objawił się", że stał się
widzialny dla ludzi" kiedy stał się człowiekiem, stając się
podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznawanym za
człowieka" (Ph 2,5)
Lubię wyobrażać sobie Maryję podnoszącą zasłonę kołyski, aby
pokazać twarz Swojego Syna mędrcom, którzy przybyli, aby Go
uwielbiać. I chcę podziękować ks J. M. Burger, kapelanowi
Małych Dusz w Holandii, za jego piękny komentarz do obrazu
Rembrandta, tak bardzo w duchu Orędzia Miłosiernej Miłości.
Niesamowita intuicja malarza, który zrozumiał, jak bardzo Jezus i
Jego Matka są dwiema nierozłącznymi istotami ... ale także, że
Maryja pozwala się zobaczyć, aby zaprosić nas do patrzenia na
Jezusa.
I w tym sensie Orędzie Miłosiernej Miłości zachęca nas do
poznania, że Matka i Syn są czule złączeni, aby kochać i chronić
was ... Ale nigdy ich nie rozdzielajcie. (Tekst 4)
Dobrego i świętego roku 2019!
Ojciec Marcel +
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Widzieli Dzieciątko z Maryją, Jego Matką
Mt 2,9-11
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą
widzieli na wschodzie, poprzedziła ich, aż wreszcie spoczęła nad
miejscem, w którym znajdowało się Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo
sie urodowali. Weszli do domu, i zobaczyli Dziecię z Maryją, Matką
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. Otworzyli swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Dzisiaj Kościół jest zjednoczony z Oblubieńcem
Antyfona Pieśni Zachariasza - Jutrznia Objawienia Pańskiego :
Dzisiaj Kościół jest zjednoczony ze swoim Oblubieńcem: Chrystus w
Jordanie oczyszcza go z jego wad, Mędrcy przynoszą dary, woda zmienia
się w wino, ku uciesze gości. Alleluja!

Świętujemy trzy tajemnice tego dnia
Antyfona Pieśni Maryi - Nieszpory Objawienia Pańskiego :
W tym dniu obchodzimy trzy tajemnice: dzisiaj gwiazda doprowadziła
Mędrców do żłóbka; dzisiaj woda została zamieniona w wino na weselu
w Kanie; dzisiaj Chrystus został ochrzczony przez Jana w Jordanie, aby
nas zbawić. Alleluja!

Matka i Syn są czule złączeni
aby was kochać i ochraniać ...
Słowo Jezusa, Orędzie 15 sierpnia 1978
Ona jest Moją Matką! Gdybym nie był Bogiem… Ona byłaby nade
Mną, ale lubię być dla Niej Synem kochającym i poddanym. Czego mogę
odmówić Mojej Matce? Jestem wszystkim, ale we wszystkim
najważniejsze jest Serce Syna!
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MOJA MATKA JEST MOIM SZCZEGÓLNYM UPODOBANIEM, IM
WIĘCEJ JĄ BĘDZIECIE KOCHAĆ, IM WIĘKSZĄ CZEŚĆ JEJ
ODDACIE, TYM BARDZIEJ JA WAS BĘDĘ MIŁOWAŁ, TYM
WIĘCEJ OBDARZĘ WAS ŁASKAMI!
Matka i Syn są czule złączeni po to, aby was kochać i was mieć w
opiece, ale nigdy nie rozłączajcie nas.
Królowa Matka… biednych: zapamiętajcie z tego tytułu tylko: Moc i
Macierzyństwo.
Ja was odkupiłem Moją Krwią, przelaną za wasze grzechy. Ta Krew jest
również Jej – czy wierzycie? Wiara przenosi góry. Miłość może
podźwignąć świat cały! Wielu na próżno pochylało się nad Tajemnicą
Wcielenia, a wynikiem ich trudu były tylko przypuszczenia!
Tajemnica wyjawiona, nie jest tajemnicą, ale zaprawdę,
ZAŚWIADCZAM Z CAŁĄ POWAGĄ BOGA: OJCA, SYNA I
DUCHA ŚWIĘTEGO, ŻE: MARYJA POCZĘTA BEZ GRZECHU,
POZOSTAŁA CZYSTA I DZIEWICZA!
Wątpić w to, to narażać się na karę z powodu zarozumiałości! Nie
patrzcie na Maryję, jak na równą sobie, ale jak na Władczynię,
Najpotężniejszą i Matkę wszystkich matek w świecie.
POCZĘTA BEZ GRZECHU: „NIEPOKALANE POCZĘCIE”,
„DZIEWICZA W SWOIM BOSKIM MACIERZYŃSTWIE”.
Gdy do Niej się modlisz… do Mnie się zwracasz.
Nie zapominaj również, że Ona umie usunąć się w cień, ustąpić miejsca
Swemu Synowi wtedy, gdy zachodzi konieczność.
Nie byłoby Mnie na świecie bez Mojej Matki!
Jezus, którego wam dała jest:
Ofiarą Boga Miłości, dla świata okrutnego i nieszczęśliwego z powodu
grzechu.
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MEDYTACJA
INSPIRACJE OBRAZEM REMBRANDTA
"ŚWIĘTA RODZINA I ANIOŁY"
1645

Obraz Rembrandta przemawia do Małych Dusz
dzięki komentarzowi kapelana małych dusz z Holandii.
Chcę serdecznie podziękować Ojcu J. M. Burger
za tę piękną medytację w duchu małości,
która wyłania się z Orędzia Miłosiernej Miłości
Ojciec Marcel
Drogie Małe Dusze,

Rok 2019 to rok Rembrandta. Zmarł 350 lat temu.
W 1645 r. namalował świąteczną scenę.
Widzimy na nim typową rodzinę z Amsterdamu z przeszłości. Dla
Rembrandta Ewangelia narodzin Chrystusa nie była opowieścią o
przeszłości, ale była bardzo aktualna. Wszystko oddycha rodzinną
atmosferą; nic specjal -nego, jak się wydaje. Bardzo zwyczajna
rodzina. Jak dom małej duszy. Tylko anioły (i bogate tkaniny, które nie
pasują do prostoty domu) pokazują nam, że to, co się dzieje, nie jest
codziennością.
Rembrandt usiłuje zasugerować, że Jezus jako człowiek podzielił
nasze życie bez zastrzeżeń.
Jednocześnie pokazuje nam bezsprzecznie, że pochodzenie Jezusa nie
jest z tego świata. Józef, wciąż w cieniu, ukryty. Prawdziwa mała
dusza. Pozostawia Jezusa na pierwszym planie jako Małego Dziecka.
Dziecko-Jezus jest na pierwszym planie, my małe dusze, w cieniu, w
tle. Józef robi jarzmo za pomocą dłuta! Przypomnienie proroctwa
Starego Testamentu ogłaszającego, że Mesjasz złamie jarzmo Izraela
"Albowiem jarzmo, które na nim ciążyło, roztrzaskało Jego ramię,
laskę tyrana, złamałeś tak jak w dniu Madianitów".
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Te słowa powtarzają
się w liturgii
Paschalnej.
Nasz Zbawiciel
przybył w osobie
tego Małego
Dziecka.
Przychodzi, aby
uwolnić nas od tego
ciężkiego jarzma.
Przyszedł, aby
zabrać ciężar
naszych grzechów!
Maryja siedzi z
księgą w ręku,
Pismo Święte.
Czyta na ciemnym
tle, ale nowe światło
oświetla stare
proroctwo. Które ?
Książka, którą ma w
ręku, odkrywa: jest
blisko stołu
warsztatowego.

Święta rodzina i anioły. Rembrandt van Rijn. 1645.
Ermitaż St.Petrusburg. 117 cm szer x 91 cm wys.
Tekst, który właśnie przeczytała, odnosi się do jarzma, które Józef
trzyma na swoim ramieniu. Prorok Izajasz mówi o nadejściu Dziecka i
o złamaniu przez Niego jarzma:
« Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami
kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy
podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt
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jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Bo każdy but pieszego
żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pójdą na spalenie, na pastwę
ognia. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego
barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg
Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w
pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi
i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana
Zastępów tego dokona. »

(Izajasz 9: 1-6)
Gdy Maryja czyta to proroctwo, wiara wzrasta w jej sercu: to Dziecię
śpiące spokojnie jest obiecanym Zbawicielem.
W ten sposób my, małe dusze, możemy doświadczyć tego samego
wzrostu naszej wiary, kiedy podobnie jak Maryja słuchamy i
rozmyślamy nad słowem Bożym, słowem, które mówi nam, że On jest
Zbawicielem, który odbiera jarzmo naszych grzechów. To jarzmo
przywołuje także Ewangelię, w której Jezus mówi: "Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.. " (Mt 11, 29-30). Jezus
przychodzi i niesie ze sobą słodkie jarzmo! Przyszedł do nas, abyśmy
my, małe dusze, mogły z łatwością przyjść do Niego, ze wszystkimi
naszymi nieszczęściami i wszystkim, co ciąży na naszych barkach, i
abyśmy znaleźli pokój dla naszych dusz! Zobacz, co robi Maryja.
Ostrożnie usuwa zasłonę przed Jezusem, aby spojrzeć na Dzieciątko.
Ten gest jest objawieniem.
Objawienie Dziecka, które jest
trochę w cieniu, ukryte. Jego
twarz jest teraz "odkrywana".
Rembrandt używa i gra, podobnie
jak apostoł Paweł, z symbolem
zasłony: "zasłona została
usunięta" (2 Kor 3,12-16).
Możemy zobaczyć Pana z
odsłoniętą twarzą. Nasza wiara
wystawiana jest na próbę przez
prośbę, aby zobaczyć Mesjasza,
patrząc na twarz tego Dziecka.
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Czy św. Teresa nie jest małą Teresą od Dzieciątka Jezus i od Świętego
Oblicza?
Mała dusza, jak mała Teresa, zbliża się z wielką ufnością i
świadomością swojej małości do Dzieciątka Jezus. Spotkanie twarzą w
twarz, jedno na przeciw drugiego. Maryja usuwa zasłonę!
Rembrandt maluje to narodzenie Jezusa w niecodzienny sposób. On
chce uzyskać odpowiedź na pytanie: "Dlaczego stał się Człowiekiem?"
Wtedy konieczne jest umieszczenie Dziecka na pierwszym planie, a
jarzma w tle. Musimy podążać liniami światła: od anioła trzymającego
ramiona w kształcie krzyża do książki, od książki do czerwonego
sukna.
Anioł przedstawia Boga, który stworzył człowieka i odkupił go w
znaku krzyża, co przepowiedziane zostało przez Izajasza w Piśmie
Świętym. Czerwony kolor na kołysce oznacza ból, Jego Miłosiernej
Miłości!
* * *
W Boże Narodzenie (1971) Jezus mówi, że cierpienie Małgorzaty jest
nieodłączne od wiary:
Świadectwo, aby było ważne, musi byc złożone i przekazywane. Łatwo
jest zamknąć oczy, aby nie widzieć. Chrześcijanin godny tego imienia
musi cierpieć z powodu swojej wiary, a nie ukrywać jej jako haniebnej
rzeczy. (25 grudnia 1971 r.)
Boże Narodzenie (1974):
Tobie, która mnie kochasz, udzieliłem więcej: łzy Dzieciatka...
Od chwili mojego narodzenia byłem tym, którego nazywano Mężem
Boleści. (25 grudnia 1974 r.)
Przechodzimy od Świąt Bożego Narodzenia do Wielkiego Piątku.
Przyjdźcie do tego Dzieciątka ze swoim krzyżem, ciężarem, pod którym się
uginacie.. W czasie, kiedy Rembrandt tworzył ten obraz, stracił żonę, która
zmarła podczas porodu. Troje dzieci z jego małżeństwa zmarło. W tym
czasie w Amsterdamie była duża śmiertelność wśród dzieci. Krzyż
przychodzi czasami bardzo wcześnie: Betlejem i Krzyż, życie i śmierć, są
bardzo blisko siebie. Również w waszym życiu, małe dusze. Każdy dom
ma swój krzyż, jarzmo, również twoje. Spójrz na Dziecię oczyma wiary i
rozpoznaj w nim własnego Zbawiciela. Ten, który nie tylko usuwa jarzmo i
brzemię twoich grzechów, ale także daje siłę, by je nieść. Przyjdź do Niego,
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do tego Dzieciątka, i jak Józef, weź krzyż na swoje barki i idź za Nim na
małej drodze, która rozpoczyna się w Betlejem, a kończy na Golgocie,
Drodze Krzyżowej i bólu. Jak prawdziwa mała dusza, w cieniu, w tle ...
Czekając na godzinę, kiedy Zbawca dusz pojawi się w świetle. Ożywmy
naszą nadzieję!
Szczęśliwego nowego roku 2019, mała duszo!
Twój kapelan, J.M. Burger

NASZA ULUBIONA KSIĄŻKA do poduszki
Małe dusze, nie zapominajmy!
Nasza ulubiona książka to Orędzie Miłosiernej Miłości! Musi zostać
przeczytana i ponownie czytana niestrudzenie. Pod koniec naszego
życia te cztery tomy powinny być bardzo zużyte.
Nie wystarczy przeczytać fragmenty opublikowane w naszych
biuletynach lub udostępniane na naszych spotkaniach, na wysepach
świętości. Tak samo jak nie wystarczy słuchać tekstów Mszy w każdą
niedzielę, aby żyć autentycznie chrześcijańskim życiem.
Musimy karmić się Słowem Bożym regularne czytając naszą Biblię
... w przeciwnym razie będziemy duchowo wygłodzeni! Będziemy
głupcami, którzy zbudowali swój dom na piasku! Często, w swoim
nauczaniu podczas modlitwy Anioł Pański, Papież Franciszek zaleca,
abyśmy mieli Ewangelię w naszej kieszeni lub torebce i często ją
czytali. Jezus mówi nam to samo o Orędziu Miłosiernej Miłości, 23
marca 1979 r .: "Czytajcie, moje dzieci, odnajdziecie skarby, które
chwilowo umknęły waszej uwadze".
Nie zapominajmy o naszym obowiązku rozpowszechniania Orędzia.
Jeśli to konieczne, wróćmy do wzruszającego świadectwa
opublikowanego w ostatnim numerze (Stella 2018 12). Właśnie tą
książką Pan posłużył się, aby dotknąć sera tego, który jest teraz
biskupem!
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Książki te są dostępne w różnych językach w Międzynarodowym
Centrum lub u lokalnych animatorów.
Jeśli komuś ją ofiarujesz, nie wiesz, jaką drogę przejdzie z tymi, którzy
ją dostali... czasem kilka lat może minąc.
Nie zapominajmy: Jezus chce, aby Jego Orędzie krążyło po świecie!

*

*
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SEN O MAŁYM, NIEWIDOMYM PIESKU
Orędzie 1czerwica 1977

Myślę, że jest to odpowiedni moment, aby dać tutaj za przykład
historię małego, ślepego pieska, który śnił mi się kilka nocy
wcześniej. Ten mały, zgłodniały piesek,
przeganiany zewsząd bezustannie szukał
pożywienia, które mógł jedynie znaleźć
za pomocą węchu. Zadowalał się tym, co
znalazł. Był chudy i żałosny. Z litości
rzuciłam mu kawałek mięsa. On ze
strachem zbliża się do tego, co wyczuwa nozdrzami w powietrzu.
W chwili, gdy już ma zaspokoić swój głód, jakaś osoba zdająca
się należeć do zakonu, ale ubrana na wzór
współczesny, rzuca się na to pożywienie
biednego małego pieska i z wściekłością
depcze nogami, tak że jest to już tylko
jedna, wielka, cuchnąca maź.
Mały piesek skomli. Nie znajduje ulgi w tym, że może zebrać
okruchy, które spadły ze stołu Pana.
Wraca jeszcze bardziej wygłodzony.
Płakałam gorzko z powodu okrucieństwa
tej duszy depczącej to, co mogłaby
zachować dla tego biednego, chorego
zwierzęcia.
Ten sen wstrząsnął mną. Nie zapomnę go nigdy, bo w nim miałam
poczucie, jakże bolesne, odbioru Orędzia przez tych, którzy
powinni Je wielbić i szanować, jako największą łaskę Miłości
daną przez Jezusa w naszej epoce grzechów i
niewyobrażalnych okropności.
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luty 2019

Bądźcie
żywymi
promieniami
miłości
(Orędzie 7 marzec 1978)

W tym numerze:

Małe Dusze z Korei Południowej
Luty 2019
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Trzy dni lutego przyciągneły moją uwagę: 2-go, Ofiarowanie w
Świątyni, 11-go, Matka Boża z Lourdes, 18-go, Święta Bernadetta.
Połączenie światła i bólu.
Symeon raduje się, widząc "Światło, które objawia się narodom",
ale kilka minut później przepowiada, że Serce Maryi zostanie
przebite mieczem. (tekst 1)
21

Jednak Papież Franciszek zwraca uwagę, że ten niewypowiedziany
ból Maryi nie paraliżuje jej. Przeciwnie, będzie uczestniczyć w
zatroskaniu swego Syna dla całej ludzkości. (tekst 2)
Sama Bernadetta, jakkolwiek nie byłaby uprzywilejowana
widzeniem Dziewicy „Niepokalane Poczęcie”, usłyszy od Maryi że
„nie obiecuję ci szczęścia w tym świecie, ale w przyszłym.”
Wygląda na to, że Małgorzata miała wewnętrzną wizję tej sceny
ofiarowania w świątyni. Dzieli się swoim doświadczeniem i
pomaga nam kontemplować podwójną tajemnicę Najświętszej
Maryi Panny: Bolesne i Niepokalane Serce Maryi. (Tekst 3)
Prośmy Ducha Świętego - który zainspirował Symeona - aby nas
uchronił od naiwności. Mała Dusza nie może uciec od cierpienia.
Ale zamiast cierpieć w rezygnacji, jest jej dane ofiarować to
cierpienie dla Życia. Jak powiedziała Marthe Robin: "Litości, nie
cierpmy nadaremnie, to zbyt smutne ..."
Ojciec Marcel +

A twoją duszę przeszyje miecz boleści
Łk.2,25-35
W Jerozolimie żył człowiek imieniem Symeon (...) Duch Święty
spoczął na nim. Otrzymał od Ducha Świętego objawienie, że nie
ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia
Ducha przyszedł do Świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko
Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w
objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść
słudze Twemu w pokoju, według słowa Twego. Bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela". Ojciec i
matka Dziecka byli zdumieni tym, co o Nim mówiono. Symeon
pobłogosławił ich, a następnie powiedział Maryi, Matce Jego: "Oto
ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na
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znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie
- aby na jaw wyszły zamysły serc wielu ".

Niewysłowiony ból Maryi nie paraliżuje jej
Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2,
35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako
Matki Pana, nowa droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o
Kościół i o całą ludzkość, a Maryja jest powołana do dzielenia Jego
troski. Dzieje Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego
w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać
swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które
nigdy się nie kończy.
Przesłanie papieża Franciszka
z okazji 26. Światowego Dnia Chorego 2018
Dzielny Symeon!
tak długo czekał na ten błogosławiony dzień ...
Małgorzata, 8 lipca 1977 r
A gdy Zbawca przyszedł na ten świat, Maryja i Józef idą do Świątyni
pokazać Dziecko — Boga. Zostaje przyjęte i rozpoznane jako takie
przez świętego starca Symeona. Widzę go, jak drżąc z radości, z
szacunkiem bierze Dziecko w ramiona, tuli do serca, chwali Boga!
Dzielny Symeonie, od tak dawna oczekiwałeś na ten dzień
błogosławiony. Prorokini Anna, raduje się i przyłącza do radości
ogólnej.
Maryja i Józef patrzą z tkliwością na tę wzruszającą scenę… Dziecko
uśmiecha się!
A jednak ta radość jest zakłócona przez straszną wieść: Miecz boleści
przebije Twoje Serce.
Czyż nie można by pomyśleć, że tego dnia Miecz został wbity i
uczynił z Serca Maryi, Serce Cierpiące, które będzie się nazywać
później: Bolesnym i Niepokalanym Sercem Maryi.
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1990
Legion Małych Dusz narodził sie w Korei
Małgorzata pisze w swoim dzienniku, 8 września 1990:
Święto Narodzenia Dziewicy. Narodził się Legion Małych Dusz w
Korei. Maryja ukazała znak Swojej Miłości: Błogosławieństwo naszej
pierwszej grupy w Korei. Zdjęcia i obrazki znajdujące się przy figurze
oraz te, które otrzymałam (zdjęcia naszej pierwszej grupy z Korei) są
nasączone nieokreślonym zapachem. Inne obrazki nie mają żadnego
zapachu. Jestem głęboko wzruszona, ta, którą Jezus nazwał swoim
małym świętym Tomaszem. Jestem poruszona zasięgiem jaki obejmuje
drogi Legion w świecie. I oto Jezus i Jego Orędzie Miłości przybywają
do Korei. Podróż dookoła świata. To się już nigdy nie zatrzyma. Czuję
Jego Obecność, Jego Moc, Jego Miłość i staję się coraz mniejsza i
mniejsza. Ja się zmniejszam, On rośnie. Myślę o Chèvremont, dokąd
udał się Jezus, aby nieść światu cud Swojej Miłości.
"Chèvremont": "Maryja": "Matka Miłosierdzia" (kapliczka)
Tutaj wszystko się zaczęło. "Jezus": "Miłosierna Miłość".

28 lat później w Korei
Oto świadectwo, które otrzymaliśmy w Chèvremont,
26 listopada 2018 r., od ojca Philippe'a Blota,
kapłana misji zagranicznych w Paryżu (m.e.p.):
Drogi Ojcze,
Prezentuję wam krótki raport na temat Legionu Małych dusz w Korei:
Mija ponad 20 lat, jak Ojciec Raymond Spies, belgijski ksiądz
salezjanin, który był proboszczem w Hahouyone (sanktuarium, gdzie
mieszkał francuski męczennik święty Saint Louis BEAULIEU) kapłan
Towarzystwa Misji Zagranicznych w Paryżu, zawiązał z niektórymi
swoimi parafianami wspólnotę Legion Małych Dusz.
Spotykamy się raz w miesiącu w kościele parafialnym, aby rozmyślać
nad orędziami Jezusa powierzonymi Małgorzacie, odmawiać różaniec,
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przyjmować sakrament spowiedzi i uczestniczyć w Mszy św., a
następnie obiad w gronie małych dusz. Przez 10 lat musiałem
zastępować ojca Spies, cierpiącego na chorobę Alzheimera.
Kontynujemy to, co on zainicjował i wiele duchowych owoców
narodziło się w duszach ludzi, którzy regularnie uczestniczą w
spotkaniach Legionu Małych dusz ... Jako kapłan, często rozważam
orędzia, które pomagają w mojej posłudze misyjnej, wsród
odrzuconych i zaniedbanych w koreańskim społeczeństwie zepsutym
przez materialistyczny konsumpcjonizm, który miażdży najsłabszych
... To również pomaga mi w służbie północnokoreańskim uchodźcom
w Chinach, gdzie jeżdżę tam co roku, aby ich przemycić i pomóc im
dostać się do kraju, gdzie mogą żyć wolni i szczęśliwi z możliwością
poznania Boga,co było im zabronione przez reżim komunistyczny w
ich kraju. Dziękuję Bogu za te orędzia powierzone Małgorzacie, które
pomagają nam żyć jako dusze skromne i ufne w Miłość Miłosierną
Jezusa, każdego dnia naszego życia na tej ziemi, gdzie dążymy do
obiecanej wiecznej szczęśliwości ...
Niech Pan was wszystkich błogosławi.
Ojciec Philippe BLOT. m.e.p.
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POMOC KOŚCIOŁOWI W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
NOC ŚWIADECTW
Katedra Notre Dame w Paryżu 19 marca 2017 r.
Kto nie zna AED?
POMOC KOŚCIOŁOWI W NIEBEZPIECZENSTWIE
AED została założona w 1947 roku, po II wojnie
światowej, przez holenderskiego zakonnika,
Ojca Werenfrieda van Straatena (1913-2003).
Wspiera chrześcijan na całym świecie, gdzie
zmagają się z materialnymi trudnościami lub
prześladowaniami.
W 2018 r. AED jest obecna w 23 krajach:
Niemcy, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia,
Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Wielka
Brytania, Irlandia, Włochy, Malta, Meksyk, Holandia, Filipiny, Polska,
Portugalia, Słowacja, Szwajcaria.
AED finansuje ponad 5000 projektów rocznie w 150 krajach. Pomoc
AED jest przede wszystkim duszpasterska i zawsze odpowiada na prośby
lokalnych biskupów (pomoc seminarzystów poprzez stypendia, budowa
kościołów, rozpowszechnianie Biblii w lokalnych językach). W ostatnich
latach AED wprowadzała także pomoc nadzwyczajną dla uchodźców.
Dzisiaj około 200 milionów chrześcijan nie może swobodnie żyć swoją
wiarą. AED ma również misję obrony wolności religijnej na świecie,
którą promuje jako fundamentalne prawo osoby ludzkiej, niezależnie od
religii. Działa na podstawie deklaracji i zaproszeń, które uruchamia w
celu uwrażliwienia opinii publicznej i decydentów.
Nazwa strony internetowej: https://www.aed-france.org/
Co roku AED-Francja organizuje "Noc Świadków" w katedrze NotreDame w Paryżu. W dniu 19 marca 2017 r. wśród zaproszonych
"Świadków" był Ojciec Philippe Blot, który opowiedział nam o Małych
Duszach Korei Południowej.
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Oto sposób, w jaki zostali zaprezentowani
przez organizatorów:
Ojciec Philippe BLOT
Misjonarz MEP
zaangażowany w pomoc uchodźcom
z Korei Północnej
"Nie mogę już dłużej milczeć, muszę mówić za
nich." Przez sześć lat ojciec Blot ryzykował życiem pomagając
uchodźcom z Korei Północnej uciec z ich kraju. Został ich rzecznikiem.
Urodzony w 1959 r. W Caen (Francja) w rodzinie katolickiej, najstarszy
z pięciorga dzieci odczuwa w młodym wieku wezwanie do głoszenia
Chrystusa w najodleglejszych krajach. Wyświęcony na kapłana w
Rzymie przez Jana Pawła II w 1990 r., (po formacji we wspólnocie
kapłanów dla misji zagranicznych, która mieści się w Paryżu). Zostaje
wysłany do Korei Południowej.
Zapotrzebowanie na sakramenty jest bardzo duże w kraju "spokojnego
poranka ", nawet jeśli tylko 6% populacji to katolicy" - mówi. Szybko
skonfrontowany z problemem ulicznej młodzieży, otworzył ośrodki
pomocy w diecezji Andong i Suwon.
Z biegiem lat misjonarz poznaje także tragedię uchodźców z Korei
Północnej, których wspiera po przybyciu do Korei Południowej, ale także
w Chinach, gdzie zmuszeni są żyć w ukryciu i nędzy. Od 2010 roku
ojciec jeździ tam kilka razy w roku, aby pomóc im znaleźć inny kraj. "Na
razie nigdy nas nie złapano" mówi, ale reżim w Phenianie wywiera
nacisk na Chiny gdzie liczba łapanek rośnie. "Chcę także dać świadectwo
za wszystkich tych, którzy nie przeżyją", ponieważ podczas moich
wypraw do Chin widziałem okropności, horrory, które ludzie, jedni –
drugim, potrafią sobie wyrządzać".
Na pytanie, czy nadal są chrześcijanie w Korei Północnej, ojciec Blot
przyznaje, że trudno jest odpowiedzieć. "Może starzy ludzie, którzy nie
poddali się lub wierzący, którzy w żadnym wypadku nie mogą wyrazać
swojej wiary otwarcie" - mówi. "Żaden podziemny Kościół nie jest
znany, a jedynym katolickim kościołem w kraju zarządza policjant! "

27

Podsumowując: myśląc o tak licznych uchodźcach: "Wiem, że można
stracić część swojego człowieczeństwa, próbując przetrwać ... Wiem też,
że iskra ludzkiej godności nigdy całkowicie nie gaśnie nawet w
najgorszych sytuacjach"
W dniu 19 marca 2017 r. Ojciec
Philippe Blot złożył wzruszające
świadectwo
przed
licznymi
uczestnikami "Nocy Świadków"
w katedrze Notre-Dame w
Paryżu. Jeśli rozumiesz francuski,
możesz go zobaczyć i usłyszeć na
jednej z dwóch stron:
http://www.ktotv.com/video/00150529/la-nuit-des-temoins-2017
https://www.youtube.com/watch?v=xfA70PUebDQ
Video trwa 2 godz 3min. Jego wystąpienie zaczyna się
po 1godz.15 min i trwa 16 minut.
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT KATALOGOWY
Kiedy jakaś osoba słyszy o Małych Duszach lub odkrywa Orędzie
Miłosiernej Miłości, może zechcieć nawiązać kontakt z członkami lub
sympatykami naszej duchowości w swoim otoczeniu. W tym celu
proponujemy uruchomienie katalogu korespondentów, który byłby
dostępny przez internet i który byłby regularnie aktualizowany dzięki
elastyczności tego medium.
Ale możemy umieścić w tym katalogu tylko nazwiska tych, którzy
zgadzają się udostępnić innym kontakt do siebie.
Dlatego prosimy wszystkie małe dusze, które chcą wyrazić na to zgodę, aby
wypełniły formularz kontaktowy na stronie podanej poniżej i wysłały go na
adres :
e-mail webmastera: lpa.chevremont.webmaster@gmail.com
lub tradycyjną pocztą, można wyciąć podaną niżej stronę i wysłać na adres:
Legion des Petites Ames - International Directory
rue de Chèvremont, 99 - 4051 CHAUDFONTAINE – Belgia
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Tytuł (Titre)
Nazwisko (Nom)
Imię (Prenom)
Ulica (Rue)
Numer (Numero)
Kod pocztowy (Code
postal)
Miejscowość (Ville)
Kraj (Pays)
Telefon domowy
(Telephone fixe)
Tel. komórkowy (Tel.
Mobile)
Adres e-mail
Funkcja (Fonction)
Język w którym mówisz
(Langues pratiquees)
Akceptuję to, że informacje podane w tym formularzu, będą
opublikowane w Międzynarodowym Roczniku Małych Dusz.
J’accepte que les renseignements fournis dans cette fiche
soient publiés dans l’annuaire international des Petites Ames.
Data i podpis

Date et signature
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W polu "Tytuł" możesz określić: Ojciec zakonny, ksiądz, brat - zakonnik,
siostra zakonna, osoba świecka pan, pani ...
W polu "funkcja" proszę podać: ksiądz, krajowy kapelan - diecezjalny
duszpasterz - kapelan międzydiecezjalny - kapelan grupy - krajowy
moderator
–
odpowiedzialny
diecezjalny
odpowiedzialny
międzydiecezjalny - lider grupy – członek Legionu - inna funkcja
Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól. Na przykład możesz
odmówić podania swojego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail ... w
celu ochrony swojej prywatności.
Jest oczywiste, że możemy podać wiele nazwisk dla tego samego miasta,
tej samej diecezji, tego samego kraju. Zasoby informayczne mają tę zaletę,
że są elastyczne i rozszerzalne. Wykorzystajmy to!
Jeśli masz stronę internetową specyficzną dla Twojego kraju, nie
wahaj się podać nam adresu, aby mógł pojawić się w tym
międzynarodowym katalogu.

Medytacja na temat cierpienia.
Słowo Jezusa z Orędzia z 30 listopada 1966 r.
Są cierpienia serc zbłąkanych, które znajdują upodobanie w swoim „Ja”.
Są cierpienia potępionych, cierpienia straszne,
które nie mogą nawet zgładzić ich win. Są cierpienia pokutne,
które prowadzą dusze do celu przez to, że je oczyszczają.
Są cierpienia uczniów Krzyża, upragnione,
przyjęte w miłości za grzechy świata. Szlachetne cierpienia, które w
niewypowiedziany sposób łączą duszę z jej Stwórcą.
Są cierpienia, które się przyjmuje i znosi, mimo że nie zostały uproszone.
To jest los dużej większości. One utrzymują dusze w zgodności
z wolą ich Boga. Rozumieć wartość cierpienia,
to znaczy znać swoje zasługi i swoją użyteczność.
Aby dobrze cierpieć, potrzeba bardzo wiele miłości.
Jak wielu w godzinie cierpienia odwraca się od Boga.
Jakże żałosna jest ich miłość. I jak mogą jeszcze mówić,
że Mnie kochają? Każdą duszę, która znajduje radość w tym,
aby dobrze cierpieć, uważają za nienormalną.
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Jak krótkowzroczne jest takie mniemanie.
Dobrze jest przypomnieć im, że Ja jestem początek i koniec.
Nikt nie uniknie swego przeznaczenia.
Każdemu człowiekowi dobrej woli wskazuję drogę
prowadzącą do nieba. Niech się nie obawia pójść za Mną.
U celu oczekuje go zapłata.

*

*

*

Aneks dla wydania Polskiego, napisany
przez Legion Małych Dusz w Polsce.

AKTYWNOŚĆ LEGIONU MAŁYCH DUSZ
W POLSCE
Jeśli Dobry i Miłosierny Bóg pozwoli to w 2019 r.
planujemy następujące rekolekcje i dni skupienia:
7 - dniowe rekolekcje w Belgii:
Termin: 13 lipca g. 500; powrót 19 lipca 2019 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 od 800 do 1100 zł, w zależności
od pokoju, który wybieramy.
REKOLEKCJE W CHECHLE

od 27 do 30 czerwca.

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 zakręcie jest figura Matki Bożej, idziemy jeszcze
ok. 200 m i już jesteśmy na miejscu, ul. Lipowa 46 b. Gdyby były
problemy pytać o ks. Kazimierza Bartkiewicza. Zabieramy pościel i
prowiant. Kuchnia jest na miejscu, sami gotujemy.
Zakończenie: 30 go - w niedzielę, po obiedzie.
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Ogólnopolski Dzień Skupienia Małych Dusz:
21 czerwca - piątek
Łódź, ul. św. Teresy 6 (Karmel), godz. 11:00 - 17:00
1130 – Eucharystia; konferencja; 1400 – obiad;
1500 – koronka, adoracja Najśw. Sakramentu
1630 - zakończenie
Na ten dzień skupienia zaprosiłem ks. Abp. Grzegorza Rysia
Metropolitę Łódzkiego, który potwierdził swoją obecność.
Nasz dzień skupienia odbywa się z reguły w ostatnią niedzielę czerwca,
ale ks. Arcybiskup w tym czasie jest zajęty, dlatego w tym roku
spotykamy się 21 czerwca, w piątek.
Podczas naszych rekolekcji w Chevremont, w Belgii w 2018 r. mówiłem
o działalności Legionu w Polsce. Ks. Marcel Blanchet (ojciec duchowny
Legionu) był szczególnie zainteresowany naszym dniem skupienia w
Karmelu i obecnością ks. Arcybiskupa. Wyraził pragnienie obecności na
tym dniu skupienia w 2019 r. Oczywiście został zaproszony.
To dla nas wielka radość, mam nadzieję, że nikogo z nas nie zabraknie,
zaproś znajomych, rodzinę, swoich bliskich. Aby uczestniczyć w tym
dniu, jak i w rekolekcjach, nie trzeba należeć do Legionu, mogą przyjść
wszyscy.
W połowie lutego otrzymałem z Chevremont taką wiadomość:
Pielgrzymka do Polski
„Małe Dusze w Polsce będą miały w piątek 21 czerwca 2019 r.
ogólnopolski dzień skupienia. Zgromadzą się razem z Arcybiskupem
Łódzkim Grzegorzem Rysiem, ich kapelanem narodowym, księdzem
Grzegorzem Nowakiem i naszym międzynarodowym duszpasterzem,
ojcem Marcelem.
Wydaje się, że jest to opatrznościowa okazja, aby zorganizować - z Belgii
- pielgrzymkę do Polski od 7 do 10 dni. Po uroczystościach z Małymi
Duszami mogliśmy zwiedzić ważne sanktuaria tego kraju (Sanktuarium
Jasnogórskie w Częstochowie, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Krakowie - Łagiewnikach ...)”
To jest informacja, którą otrzymaliśmy z Belgii. Radujemy się z tego, że
o. Marcel będzie z nami. Poza spotkaniem ogólnym 21 czerwca,
planujemy spotkanie o. Marcela z animatorami i odpowiedzialnymi
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poszczególnych grup małych dusz (około 2 osoby z każdej grupy). Kiedy
będziemy wiedzieć więcej szczegółów poinformujemy animatorów o
terminie spotkania. Proszę was o modlitwę w intencji planowanych
wydarzeń na 2019 r., aby wszystko przebiegło pomyślnie, z Bożym
błogosławieństwem.
Wyjazd do Częstochowy na nocne czuwanie.
26 kwiecień 2019 r., Piątek
Odjazd: 1700 – par. Św. Katarzyny, Zgierz
1730 – par. Miłosierdzia Bożego, Łódź
1800 - par, Św, Urszuli, Łódź, ul. Obywatelska 60
Powrót około 700.
Od września 2018 r. nasza wspólnota podjęła posługę w schronisku
dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta w Łodzi, ul. Nowe
Sady 17. Współpracujemy z siostrami Misjonarkami Miłości (św. Teresy
z Kalkuty). Jesteśmy tam obecni w każdy piątek od 12 do 15.30.
Jest też możliwość zaangażowania się w pomoc ubogim w domu Sióstr
Misjonarek Miłości w Łodzi, ul. A. Struga 90A.
Można pomagać np. w przygotowaniu i wydawaniu posiłków, ale można
czytać ubogim Pismo Św., Orędzie i pomagać zrozumieć Słowo. W domu
sióstr powstała grupa, gdzie małe dusze czytają Orędzie ubogim.
Spotkania są w 1-sze i 3-cie środy miesiąca o godz. 16.40. Osoby z Łodzi
i okolic, jeśli czują się na siłach, zapraszamy do pomocy. Pozostałe małe
dusze prosimy o modlitwę w tej intencji.
Ks. Grzegorz
* * *
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, ul. K. Baczyńskiego 156,
pierwsza sobota miesiąca, godz. 1400, prowadzi Asystent Kościelny Legionu
Małych Dusz Archidiecezji Łódzkiej ks. Grzegorz Nowak, odpowiedzialna
Jadwiga Kucharska.
2 Parafia Świętego Marka Ewangelisty, Łódź ul. Piekarska 1/3
2 i 4 środa miesiąca (oprócz świąt i wakacji), po wieczornej Mszy Św.
o godz. 1800, odpowiedzialne: Izabella Szwertner, Elżbieta Zientarska
3 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, druga środa
miesiąca, godz. 1600, opiekun ks. Marcin Majsik.
5 Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Łódź ul. Ogrodowa 22, pierwsze wtorki miesiąca po Mszy Św.
o godz.1830; 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, - po Mszy Św. godz. 1800 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 Św. o godz. 1730 odpowiedzialna Maria
Stańczyk.
10 Parafia Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 3 – druga sobota miesiąca, godz.1500,
odpowiedzialna Izabela Szewczyk.
11 Parafia Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Piłsudskiego 1 – pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Św.
o godz. 1800, odpowiedzialna Grażyna Pawlak.
12 Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy,
ul. Cmentarna 6 - druga środa miesiąca, po Mszy Św. o godz. 1800,
odpowiedzialne: Emilia Reczyk i Teresa Becherka
13 Parafia Narodzenia N.M.P. w Pruszkowie, 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,
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pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 700, opiekun
ks. Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
15 Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej Łódź, ul. Obywatelska 60
każdy piątek po Mszy Św. o godz. 1800. Prowadzi ks. Grzegorz
Nowak.
16 Dom sióstr Misjonarek Miłości Łódź, ul. A. Struga 90A 1 i 3 środa
miesiąca godz. 16.40. Prowadzą: ks. Grzegorz Nowak, Ewa Łonicka,
Izabella Szwertner.
Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz:
Ks. Grzegorz Nowak, 95-562 Łódź, ul. Obywatelska 60
e-mail: nowakg7@gmail.com
strona internetowa: www.maledusze.com.pl
Od września 2018 r. Stelle wydajemy jeden raz na kwartał, jako
kwartalnik. W Centrum Legionu, w Chevremont, Stella jest wydawana co
miesiąc w jęz. francuskim i wysłana do nas, następnie tłumaczymy ją na
język polski, drukujemy i wysyłamy do małych dusz, które mieszkają
poza Łodzią. Ponieważ są tylko dwie osoby, które się tym zajmują,
dlatego trudno jest nam wydawać Stellę co miesiąc. Zapraszamy osoby,
które chciałyby zaangażować się i pomagać nam w wydawaniu Stelli.
Uwaga dla osób otrzymujących kwartalnik przez pocztę w wersji
drukowanej, (wersja elektroniczna jest bezpłatna. W tym przypadku
prosimy o dobrowolną ofiarę na pokrycie kosztów tłumaczenia i
działania naszej wspólnoty): wpłatę za Orędzia i za kwartalniki (8 zł –
szt.) 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:
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261 SWIFT:
BIGBPLPW
* * *
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Warto przemyśleć i głosić Słowo, które do nas mówi Jezus w
Orędziu. Widzimy jak jest aktualne i wypełnia się, to co mówi
Jezus:
Jezus:
Uczynię z ciebie drogie dziecko Mój Kościół, Kościół
najmniejszych, Kościół słabych, Kościół, w którym Miłość jest
Królem.
(Orędzie t. IV 07.04.1991)
22 MARCA 1978 (tom II) Środa Wielkanocna.
J KOŚCIÓŁ LUDZI UPADNIE, A MÓJ POZOSTANIE!
M Kiedy to się stanie?
J
W godzinie, którą wybrałem, już niedługo, bo Kościół jest
gnębiony i wymaga Mojej interwencji. Wyrzuciłem kupców ze
Świątyni, wyrzucę również świętoszków, obłudników, którzy zadają
kłam Kościołowi.
M W jaki sposób to uczynisz?
J Zostaną wychłostani. Z bólu zaczną błagać o łaskę. W ten sposób
uczynię ich bezradnymi. MOJE CIAŁO JEST PROFANOWANE! Stach
i miłość własna paraliżują najmniej winnych.
Mało jest głosów, aby potępić niektórych członków Świętego Kościoła.
JESTEM PRAWDĄ I ŻYCIEM. Oni są kłamstwem, obłudą i podłością.
Oni poddają się losowi, jak owieczki, które prowadzi się na rzeź. Milczą,
spuszczając głowę. Boją się uderzenia ze strony tych, których Ja zaraz
zawstydzę. Cierpiałem dość długo… Mój Gniew wzrasta. Kielich
goryczy przepełnił się, Kościół nie zmienia się, jest taki sam, jak go
ustanowiłem. Złoczyńcy wkradają się doń i prowadzą mój lud na zgubę.
Oto, dlaczego konieczna jest Moja interwencja! Ich dzikie obyczaje,
godne potępienia, pozbawiają Mnie Mojej własności. Oni kupczą ze
Mną, jak z kimś z gminu, chcą, abym brał udział w ich nikczemnościach.
Kościół nie reaguje na te nikczemności, które zdarzają się powszechnie, a
przecież Kościół to siła…
Mówię ci to jeszcze raz, Kościół nie służy dzieciom Bożym. Oto,
dlaczego muszę go oczyścić ze wszystkich elementów szkodliwych.
Kościół – Miłosierdzie stał się Kościołem, który sprawuje władzę. Moi
wierni, zawierzcie Mi…
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22 KWIETNIA 1968 (G. 52)
J Bądź świadoma tego, co Mi jesteś dłużna. Poznaj pokornie twoje błędy.
Moje Miłosierdzie postara się o resztę. Ufaj Mi. Nie lękaj się niczego.
Gdybyś Moje dobrodziejstwa musiała odpłacić świętością, już dawno
byłabyś święta. Lecz ty musisz lepiej poznawać twoją nędzę w
poniżeniu, w którym cię pozostawiam. A ponieważ ty ją już znasz, nie
wychodzi to twojej duszy na szkodę. Moje małe dziecko, grzesznicy są
tylko wtedy winni, gdy chcą grzechu. ( . . . )
Moje dziecko, przemyśl tę naukę pokory, którą ci daję. Wiedz także, że
zawsze trzeba się przezwyciężać. To jest ta dobra walka. A Ja jestem jej
nagrodą.
………
J Ich zarozumiałość przekracza wszelkie granice. Gdzież oni się
zatrzymają, jeśli Ja nie wkroczę? Jeżeli ich już bojaźń Boga nie
powstrzyma, czeka ich zguba. Ale Ja będę Mój Kościół ochraniał, bo
on jest święty, suwerenny, i nie może być zniszczony.
Bez głębokiego szacunku nie ma żadnej miłości. Ból jaki sprawia Mi
wrogość Moich własnych dzieci, przewyższa wszystkie cierpienia Mojej
Męki. Oni chcą świat nawrócić, a świat jeszcze nigdy nie był tak daleki
od nawrócenia. I cóż uzyskują? Kompletny chaos. A miłość? Ona służy
niestety tylko jako płaszczyk usprawiedliwienie ich głupoty.
Powiedziałem: „Biada temu, przez którego przychodzi zgorszenie”.
M Mój Boże, chcę przez moją miłość naprawić te cierpienia, które zadają
Twojemu Boskiemu Sercu. Przebacz nam, Panie, zlituj się nad nami, bo
my naprawdę jesteśmy biedni i nędzni grzesznicy.
J Kościół chwieje się. Jednak Moja pomoc przychodzi zawsze we
właściwym czasie. A jego wrogowie zostaną zawstydzeni. Wierz
wbrew wszystkim pozorom, że spełni się to, co powiedziałem. Dopiero
jak wszystko będzie stracone, poznają jedyną deskę ratunku. W
dzisiejszych czasach trudno jest zachować swoje pełne zaufanie. Teraz
jest czas, gdy trzeba wytrwać i nie wolno wątpić. Tylko miłość może
Mnie skłonić do wkroczenia. Tym, którzy są odpowiedzialni za dusze,
powiedziałem: „Bądźcie święci, a większość dusz będzie święta”.
Umiarkowana reforma była dobra. Przesada jednak szkodzi i naraża na
niebezpieczeństwo cały Święty Gmach. Trzeba prędko, jak tylko
możliwe, powrócić do źródeł wiary.
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28 KWIETNIA 1968 (G. 60)
J Nawet kiedy krytykujesz słusznie, zachowaj dla wszystkich bezgraniczną
miłość. Gdy musisz robić wyrzuty, to czyń to łagodnie i ze
zrozumieniem.
Nie wmawiaj sobie nigdy, że możesz poznać drugiego z jego
powierzchowności. Szukaj w nim dobrych stron, a zło będzie
zwyciężone. Bo zło utrzymuje się w słabości. Kto jest słaby, jest chory i
trzeba go pielęgnować. Jeżeli kochasz, modlisz się i poprawiasz, dajesz
cierpiącej duszy jedyne lekarstwo, które może ją uratować. Rana nie
zawsze goi się przez drugą ranę, chociaż czasami trzeba ją zadać tym,
którzy sprzeciwiają się panowaniu nad sobą.
6 MAJA 1968 (G. 61)
J Żyć Orędziem, znaczy udowodnić jego prawdziwość. Moje dziecko, ty
wiesz, że miłość żywi się wyrzeczeniem i ofiarą. Człowiek musi
rozumieć wartość darów Bożych i ich skuteczność w duszach.
Świadectwo, które składają swoją wiarą, otwiera grzesznikom bramy
Królestwa Bożego, nawraca ich i pozwala poznać miłość Chrystusa i
znikomość radości ziemskich.
Przyślę ci niezliczoną ilość dusz. Zajmij się nimi w imię Mojej miłości.
Czy wierzysz, że cię kocham?
M O tak, wierzę w to.
J Czy wierzysz, że jedna mała dusza stać się może ośrodkiem dla innych
małych dusz?
M Tak, przez Twoją Miłość.
J Bądź małą duszą i daj Mi wiele dusz. ( . . . ) Wierz, że łagodność jest
konieczna. Bądź łagodną, bądź pokorną, aby one zrozumiały, jak wielka
jest Moja łagodność i pokora. Nie sądź. Ja Sam sądzę. Nie krytykuj.
Ubolewaj tylko. Nie pogardzaj. Bo ty nie wiesz. Ja Sam wiem. Któż
bowiem zna wnętrza serc? Tylko Ja. Grzech sprawia Mi ból. Brak
miłości boli Mnie o wiele więcej. Chcę małych dusz według Mego
podobieństwa. Udawana małość duszy jest zniewagą Mojej Dobroci.
Bądź we wszystkim całkiem mała.
* * *
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25 marca ochodzimy Dzień Świętości Życia.
Zachęcamy do włączenia się w Dzieło Ochrony Życia Poczętego a
nienarodzonego. Przekazujemy fragment książki Wiesławy Kowalskiej
« Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji » Zob. s. 105-125.
Przebaczenie warunkiem uzdrowienia
Jezu ty powiedziałeś przebaczajcie a będzie wam przebaczone. Pomóż mi
teraz pojednać się z Tobą i z moim bliźnim. Mogę teraz także przebaczyć
sobie przebaczam sobie w Twoje imię. Jezu wiem, że wziąłeś mój grzech
na Krzyż, cierpiałeś i umierałeś za mnie, patrząc na mnie z wysokości
Krzyża pragnąłeś abym czerpał ze zdrojów Twojego miłosierdzia i zaczął
żyć nowym życiem, wychodząc z doliny śmierci ku zmartwychwstaniu.
Boże Ojcze, zanim poproszę o twoje błogosławieństwo pragnę z serca
przebaczyć mojemu ojcu mojemu, mojej mamie i wszystkim moim
bliźnim którzy mnie zranili. Boże ojcze połóż teraz na mnie swoje
ojcowskie dłonie i pobłogosław mnie. Niech moc Twego
błogosławieństwa obejmie całe moje życie, przenika ciało i duszę, dotyka
głębi zranionego serca. Niech światło Twej miłości oświetla i uzdrawia
wszelką ciemność we mnie. Niech usuwa lęk, obmywa z grzechu i
słabości związanej z przeszłością, uzdalniając do miłowania. Niech moc
Twojego błogosławieństwa promieniuje w moim życiu, bym i ja mógł
błogosławić, a nie przeklinać wysławiać Cię, a nie złorzeczyć, « w
każdym położeniu radować się i za wszystko dziękować ». Niech moc
Twego błogosławieństwa uzdrowi moje zranione serce,umysł, pamięć,
seksualność i usposobi do walki w chwili pokus i napełni wdzięcznością
za to, że stworzyłeś nas mężczyzną i kobietą i powołałeś do roli ojca i
matki. Proszę cię teraz Panie abyś przyszedł z pomocą całej mojej
rodzinie i uwolnił ją z konsekwencji grzechu przeciwko życiu. Dotknij
swoją mocą nasze dzieci i ich potomstwo, uzdrów je, oddal od nich
ducha śmierci, lęku, depresji niewiary w siebie, niepowodzenia - bo to
Twoje dzieci Panie, które wskutek mojego grzechu stały się ofiarami.
Odtwórz w nich na nowo swój obraz i swoje podobieństwo. Poślij
Świętego Ducha Twego. Daj im świadomość Twej bezwarunkowej
miłości. Przywróć im radość, ufność, poczucie bezpieczeństwa, by mogły
żyć w wolności dzieci Bożych i realizować swoje powołanie.
Matko Boża, dziękuję Ci, że przeprowadziłaś mnie przez doświadczenie
Krzyża i byłaś ze mną w bolesnych tajemnicach mojego życia. Dziękuję
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Ci, Boże za dar Twojego Miłosierdzia, które przewyższa sprawiedliwość
i które na wieki wysławiać będę. Amen. ( . . . )
Imprimatur : Ldz 803/11.08.2009 r.
Wikariusz Generalny Ks.bp dr Jan Wątroba, Częstochowa

Modlitwa ofiarowania
Jezu Boski Zbawicielu, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję ci moje
cierpienia fizyczne i uręki duchowe w intencji Dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
Proszę, obdarz pełnią życia wiecznego dzieci, którym nie pozwolono się
urodzić, otaczaj opieką rodziny, by mocą Twej łaski skutecznie oparły się
zasadzkom złego ducha, z miłością przyjmując każde życie i chroniąc je
od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Spraw, aby krzyż, który dźwigam stał się dla mnie źródłem odwagi,
wyzwolenia i mocy, by cierpienie nie odebrało mi nadziei, aby wiara
moja nie gasła, a miłość nie ustawała. A kiedy nadejdzie kres mojego
życia, przybądź po mnie i zaprowadź do Twojego Królestwa. Amen.
Imprimatur 2004/26.04.2005 r.
Wikariusz Generalny Ks. bp dr Jan Wątroba, Częstochowa
Zachęcam, abyśmy włączyli się w ochronę dzieci poczętych a
nienarodzonych. Warto rozpowszechniać w naszym otoczeniu książkę
Wiesławy Kowalskiej « Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji »,
której fragmenty zostały przytoczone powyżej.
Zamówienia tej książki możemy dokonać pod numerem telefonu 48 617
51 53 telefon komórkowy 691 473 439, 605 565 152. Koszt 1 szt. 2 zł.
Koronka do Najświętszej Krwi Pana Jezusa
Koronkę odmawia się na Różańcu.
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na początku można odmówić:
Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Na dużych paciorkach:
O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj cały
brud grzechowy, odnów świat przez Ducha Świętego.
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Na 10 małych paciorkach:
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twej
Najdroższej Krwi.
Na zakończenie: O Najdroższa Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
bądź naszym ratunkiem w naszych grzechach i nędzy, a także obroną w
niebezpieczeństwach duszy i ciała. Niech święte krople Twojej Krwi
przyniosą nam zbawienie i żywot wieczny. Amen.
„Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” – Modlitwy i Nabożeństwa
z Obietnicami. Wydanie VI poprawione i poszerzone.
Autor: Rudolf Szaffer. Wrocław 2009 rok.
Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa
1. Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją
Najdroższą KRWIĄ i Moimi Ranami, ofiarują Ojcu Niebieskiemu w
duchu pokuty i pojednania, mogą być pewni tego, że ich modlitwy i
ofiary są zapisane w Moim Sercu, a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich
niespodziewanie wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i
modlitwach wielkie upodobanie, toteż wysłucha ich modlitwy.
2. Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników, ofiarują w łączności z Moją
KRWIĄ i Ranami, swoje cierpienia, ofiary i modlitwy, będą odczuwać w
wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele uprosić dla
nawrócenia grzeszników.
3. Ci, którzy przed każdą Komunią Św. ze skruchą za własne grzechy,
oraz świadome i nieświadome przewinienia, ofiarują Moją Najdroższą
KREW i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą być pewni, że nigdy nie przyjmą
Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego
Zmartwychwstania.

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z pięciu dziesiątków.
Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa
Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie
Amen.
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Na dużych paciorkach:
V. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa
Chrystusa,
R. Na uleczenie ran dusz naszych.
Na małych paciorkach:
V. O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia!
R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.
OBIETNICE PANA JEZUSA dane S. Marii Marcie Chambon:
1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany
Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny.
Mając moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać,
Najświętsze Rany dają moc nad sercem Boga.
2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przycho-dzi
czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran
Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany.
Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.
3. Moje Rany Najśw. uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z
Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą dojdą do
prawdziwego poznania Mnie.
4. W moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany uleczą wasze
grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia
Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwom na te czasy nieprawości.
5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w
Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechy
Mojemu Sercu. Zanurz wiec sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały
wielką wartość.
6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia
dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam
kroplę krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie
nawróce-nie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze
Przedwieczny ofiarowuję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na
uleczenie ran dusz naszych."
7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i
możesz otrzymać wszystko. Masz na-wet więcej mocy ode Mnie, bo
możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują
świat.
8. Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się
grun-townych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia.
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Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była
po całym świecie.
9. Wezwania do Najśw. Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne
zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego
Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje
bronić was będą, nie macie się czego lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.
10. Gdy doznajecie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to
czymprędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych
powtarzać „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich
świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.
11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj
czy-nić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o
przyniesieniu im ulgi. Najśw. Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad
skarby. Ofiaruj swoje cierpienie w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za
dusze czyśćcowe.
12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego
Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu
Przedwiecz-nemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili
śmierci Najśw. Maryję Pannę i Aniołów a Pan Jezus Ukrzyżowany w
całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej
czoło.

NIHIL OBSTAT
cenzor: X. Dr Jan Korzonkiewicz
W Krakowie, dnia 12 stycznia 1932
wik. gen. X.Stanistaw, Bp.
Kochany Jezu, wszystko z miłości ku Tobie.
Całe nasze życie i naszą śmierć zanurzamy w Twojej Krwi i Ranach
Przenajświętszych i ofiarujemy Tobie Ojcze Niebieski. Konające i
zmartwychwstałe Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Marii, ratuj cały
świat!
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