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O Jezu! Obym mogła powiedzieć wszystkim małym duszom jak
niewysłowiona jest twoja łaskawość... czuję, że gdybyś, co
niemożliwe, znalazł duszę słabszą i mniejszą od mojej, spodobałoby
ci się obsypać ją jeszcze większymi łaskami, gdyby z całkowitą
ufnością powierzyła się twojemu nieskończonemu miłosierdziu...
Ale dlaczego pragnąć przekazywania Twoich tajemnic miłości, o
Jezu, czyż to nie Ty sam mnie ich nauczyłeś i czy nie możesz
objawić ich innym?...
Tak, wiem o tym i błagam cię, żebyś to zrobił, błagam cię, żebyś
spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz..........
Błagam cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych
Twojej MIŁOŚCI !...
Zupełnie mała s. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza,
zakonnica karmelitanka niegodna
Dzieje Duszy, Poznań 2005, s. 274 rękopis M 5v
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Bracia i Siostry, Małe Dusze z wszystkich krajów,
W tym czasie Adwentu, przezywamy ostatnie tygodnie, kiedy to Maryja
nosiła pod sercem Jezusa zanim Go wydala na świat. Jest to cenny czas,
by przypomnieć światu wielka tajemnice Narodzin Życia.
Uprzywilejowanym znakiem, który daje nam Bóg w swojej interwencji
w historii człowieka - to jest kobieta w stanie błogosławionym.
Znak zapowiedziany Akazowi, w. g. słynnego proroctwa przekazanego
przez Izajasza. (tekst 1)
W trakcie obecnego miesiąca grudnia wspominamy objawienie Maryi w
Meksyku w 1531 roku.
Pojawia się ona jako « kobieta niosąca Życie ». Papież Franciszek
podkreśla to w swojej homilii wygłoszonej podczas Święta Matki Bożej
z Guadelupe. ( tekst 2)
We wzruszającym zwierzeniu, Jezus mówi do Małgorzaty czym były
jego uczucia ( i trwoga ) w czasie tych ostatnich dni swego ukrytego
życia pod dziewiczym sercem Jego Matki. ( tekst 3)
Przezywajmy dobrze ten czas prosząc Ducha Świętego by ożywiał w
naszym sercu i w sercach wszystkich naszych sióstr i braci , ten podziw
i szacunek do życia dzieci, które maja się narodzić.
On już drży na myśl nocy Bożego Narodzenia : Ile niewinnych dzieci
będzie abortowanych, nawet w te noc pokoju i miłości.
W czasie tych tygodni oczekiwania,niech nasze serca staną się sercami
z ciała, które zdolne będą do wzruszenia, zdolne będą do uczuć jakie
odczuwała Maryja i Dzieciątko, którego życie czuła w swoim łonie.
Módlmy się by świat nauczył się na nowo szanować tajemnice Życia!

Ojciec Marcel+
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Oto dziewica jest brzemienna

I znowu Pan przemówił do Achaza: tymi słowami: <<Proś dla siebie o znak
od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!>>
Lecz Achaz odpowiedział: << Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na
próbę>> Wtedy rzekł [Izajasz]: <<Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż
mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu
Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i
nazwie Go imieniem Emmanuel.
Iz. 7,10-14

Bóg nawiedza nas w łonie
Ojciec Franciszek
Bóg nawiedza nas w łonie kobiety, pobudzając łono innej kobiety do śpiewu
błogosławieństwa i chwały, śpiewu radości. Ewangeliczna scena zawiera w
sobie całą dynamikę nawiedzenia Bożego: kiedy Bóg do nas przychodzi,
porusza nasze wnętrze, wprawia w ruch to, czym jesteśmy, aż po
przekształcenie całego naszego życia w chwałę i błogosławieństwo. Kiedy
Bóg nas nawiedza, budzi w nas niepokój, ów zdrowy niepokój tych, którzy
czują się wezwani do głoszenia, że On żyje i jest pośród swojego ludu. I tak
widzimy to u Maryi, pierwszej uczennicy i misjonarki, nowej arki
przymierza, która nie pozostaje bynajmniej w miejscu zastrzeżonym w
naszych świątyniach, wyrusza, aby odwiedzić, i towarzyszy swoją
obecnością w okresie kształtowania się w łonie Jana. Podobnie uczyniła
także w 1531 r.: pospieszyła do Tepeyac, aby służyć i towarzyszyć ludowi,
który kształtował się w bólach, stając się jego Matką i wszystkich naszych
ludów.
Homilia z 12 grudnia 2016 na święto M. B. z Guadalupe
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Słabość i moc Miłości
Dialog między Jezusem i Małgorzatą. 15 grudnia 1974
Jezus: W dziewiczym Łonie Mojej Matki oczekuję tej chwili, by się ukazać. To
Dzieciątko przynosi wam jeszcze raz najpiękniejsze posłannictwo
wszystkich czasów: „Pokój duszom dobrej woli.” Ale czy jesteście jeszcze
zdolni rozumieć to posłannictwo, skoro już do tego doszło, że takie
mnóstwo dusz nie waha się zabijać owocu miłości w swoim ciele, życia z
Życia? Czy jesteście jeszcze zdolni cenić pokorę, małość, słabość Dziecięcia,
które ma przyjść na świat, by was ratować i to, że choć to Król królów
przynosi z Sobą słabość i moc Swojej miłości, nadto przywileje tych
całkiem małych, do naśladowania których Ono was wzywa?
Małgorzata: Panie Jezu, obyśmy zrozumieli głębokość tej nauki, którą Ty
nam dajesz w tych dwóch krótkich słowach „słabość” i „moc” Twojej
miłości. Ty, który jesteś Miłością, Ty więc jesteś tak słaby wobec twoich
biednych stworzeń, że nie możesz oprzeć się sile przyciągania, jaką one
wywierają na Twoje Serce, które Całe jest Miłością. Zatem moc Twoja leży
w potędze tejże Miłości, która tak błagalnie doprasza się wstępu do naszych
dusz oraz w sile przyciągania, jaką wywierają cnoty małych dzieci na te
serca, które podatne są na ich piękno.
Jezus: Niestety Moja córko, dzieci są obecnie bardzo często ofiarami
moralnego poniżenia ze strony tych, którzy winni byli dać im przykład
niewinności, pobożności, pokory, a którzy dają tym dzieciom zgorszenie
poprzez swój haniebny tryb życia. I Ja przychodzę ponownie. Ponieważ Ja
jestem tym, Który jest i Który kocha.
Czy sądzisz, że Ja mógłbym też jeszcze uśmiechać się w tej Nocy, w której
tak niewielu świadomych jest tego Światła; w tej nocy, w której tak wielu
będzie się wzbraniać przyjąć to Życie świata i w której dopuszczą się nawet
najgorszych świętokradztw. Iluż niewinnych padnie ofiarą nawet w tej Nocy
Pokoju i Miłości. A Ja, Bóg – Człowiek będę jeszcze bardziej odczuwał
Moje ubóstwo, gdy Ja zamiast złota, kadzidła i mirry otrzymam pogardę i
obojętność i zostanę opluty, gdy przeżyję okrucieństwo serc, które zamykają
się łasce pukającej do ich drzwi.
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Tajemnice radosne
Seria H
Pierwsza tajemnica: Zwiastowanie
Jezus: Czy nie urodziłem się z Jej dziewiczego łona i czy Ona Mnie nie
wykarmiła ? Czy Moje Serce nie zaczęło dla was Moje dzieci bić w
zgodnym rytmie z biciem Jej Serca? Dopiero jej „Fiat” umożliwił
Zbawienie. Ona była pierwsza, która Mnie pokochała. (10 10 67)
Komentarz : Tu Jezus zwraca nasza uwagę na pierwsze miesiące jego
ziemskiego życia, chociaż jest jeszcze tulony do piersi swojej Matki Maryi.
To życie podwójnie ukryte nie jest dygresja w tajemnicy Inkarnacji,
Wcielenia. On powtarza nam z silą, jak ważny jest kult Maryi.
Druga tajemnica : Nawiedzenie
Jezus: Żebyś nie przywykła nigdy do Mojej obecności w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza! Ponieważ przestaniesz Mnie tam widzieć i
będziesz się tam spotykała już tylko z pustką niezamieszkanego domu.
Nie przestawajcie patrzeć na drzwi Przybytku: wejdźcie do mojego
domu. Nie zatrzymuj więc wzroku na drzwiczkach Tabernakulum:
wejdź do Mego Domu twoim Sercem. (7 7 80)
Komentarz : Jezus obecny w Tabernakulum jest tym samym, który był w
łonie Maryi. On spowodował drżenie małego Jana Chrzciciela w łonie
Elżbiety.
Czy my potrafimy « zareagować» na te Boska Obecność?
Nasze kościoły nie są « domami niezamieszkałymi »!
Spróbujmy wejść do nich nie tylko cieleśnie, ale przede wszystkim z
naszym sercem.
Trzecia tajemnica: Narodzenie Jezusa w Betlejem
Małgorzata: Nigdy ludziom nie uda się zrozumieć wielkiej tajemnicy
Wcielenia! Dla Boskiego Dzieciątka, o pierwszymi adoratorami będą
pasterze, naszych czasów, jego małe dusze. Czułe spojrzenie Dzieciątka
nie spocznie na nielicznych wybrańcach, ale na ogromnych
rzeszach małych, skromnych, którzy otoczą Jego ubogą kołyskę z
naszych wzruszonych i gorliwych Serc, popłynie Gloria, znak radości
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i wdzięczności dla Tego, który przybywa do nas. W Jego małych
rączkach są zamknięte Skarby Nieba, które dla nas przeznacza.
(24 12. 79)
Komentarz : Wcielenie jest tajemnicą. Musimy to sobie często powtarzać
aby nasze umysły nie szukały w dziedzinie, której nie potrafimy
wytłumaczyć. Nie chodzi tu by « rozumieć ». Chodzi o to by « uklęknąć».
Dzieci potrafią kochać zanim zaczną chodzić… . Serce budzi się szybciej
niż rozważanie, refleksja.
Czwarta tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Małgorzata. Kto wie najlepiej, jak nie Ta, która urodziła Syna Bożego,
przychodzącego zbawić ludzkość żyjącą w grzechu!
MARYJA w Swoim Niepokalanym Sercu zachowuje Sekret. Życie
toczy się. W Niej jest miecz boleści, bo Ona wie, dlaczego i po co Syn
przyszedł na świat. Ona zna cenę, jaką będzie musiała zapłacić za Jego
przyjście na świat, ale milczy i cierpi. W Jej Sercu rozegra się pewnego
dnia wstrząsający dramat… czyniąc z Niej Matkę ludzi,
Współodkupicielkę - Matkę Boleści. Mała myszka nie opuściła Jej,
idzie z Nią wszędzie, gdzie jest MARYJA. Mała myszka jest przy Niej
uczestnicząc
we
wszystkich
wydarzeniach
dotyczących
nieporównywalnej Matki i Syna kochającego i poddanego. Poddanego
tylko do godziny przewidzianej przez Ojca.
MARYJA wie o tym i akceptuje to! Żałosna i szczęśliwa ta Matka!
Jakie czeka Ją przeznaczenie?
(11 12 78)
Komentarz : Jak można zapomnieć kiedy to podczas ofiarowania Jezusa w
Świątyni, starzec Symeon wyjawia Maryi ze je Dziecko będzie znakiem
sprzeciwu i ze ona sama poczuje jak miecz przeszywa jej serce ?
Kiedy nasze życie jest ciężkie, rozmyślajmy o tym tajemniczym bólu, który
Święta Dziewica znosiła od czasu wizyty w Świątyni.
Jej spojrzenie, takie, które jest reprezentowane na ikonach, pozwala nam
odgadnąć powagę jej życia wewnętrznego.
Piąta tajemnica: Jezus odnaleziony, powraca
Jezus : Pozwól Mi działać w tobie i przez ciebie.Będziesz miała więcej
czasu, aby pamiętać o Mnie.Miłość o ciebie się stara, ubiegaj się o Nią
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również. Kiedy Jej nie znajdujesz: szukaj Jej. Jest blisko.
W obliczu trudności zwróć się do Niej, proś Ją o radę. Niech twoja
ludzka osoba zajmie się wypełnianiem godnych celów i stosowaniem
się do Moich zaleceń. (4 10 78)
Komentarz : Maryja i Józef zostali zostawieni ich ludzkiej naturze w
momencie kiedy Jezus zaginął w czasie 3 dni. Ich zaufanie zostało
wystawione na próbę i przeżyli ogromny niepokój. Jezus ukrył się przed ich
oczami. My też nie czujemy Go, kiedy przeżywamy pustkę duchową. Prosi
nas wtedy abyśmy nie godzili się na Jego nieobecność ale Go « szukali ».
Umiejmy powrócić do Świątyni żeby Go odnaleźć, tzn. do wnętrza nas
samych. « Świątyni Boga ? Ależ to jest wasze serce, moje dzieci, troszczcie
się o nie i tylko Jemu pozwólcie do Niego wejść.
(23 wrzesień 1977)

Myśli codzienne na grudzień – Rok B
B- 1 grudnia
J Nie ma granic w sercu, oferowanym Miłosiernej Miłości. (2 marca 93)
B – 2 grudnia
J Moja Matka da wam siłę, byście zdobyli świat Miłością (15 marca 93)
B – 3 grudnia
J Nie rozumiałaś jeszcze, że wystarczy kochać. Miłość posiada
niewyobrażalną moc oddziaływania na dusze . (24 marca 93)
B – 4 grudnia
JNie pozwól by nieprzyjaciel ! zawładnął twoją wolę. Powiadam ci, ona jest
Moja na zawsze. (10 kwi 93)
B – 5 grudnia
J Nie dajcie nieprzyjacielowi czasu, aby wam zaszkodził. Przyjdźcie do
łona Mojej Matki. (10 kwi 93)
B – 6 grudnia
J Jestem Bogiem, ale stworzyłem człowieka na Mój Obraz . (29 kwi 93)
B – 7 grudnia
M Trzeba dziękować, to konieczne dla równowagi ducha (8 maja, 93)
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B - 8 grudnia
M Czym jesteś, Maryjo, dla Syna ? Jesteś, Blaskiem Wszechświata
poprzez Twoje Fiat dla Odkupiciela.Czym jesteś,Maryjo, dla Ducha
Święteg ? Jesteś, wiernością i żywym Wyrazem Twojego boskiego
pochodzenia w Jedności Ojca i Syna. (17 grudnia 85)
B – 9 grudnia
J. Należy unikać tego co pochodzi od świata by uniknąć zarazy! Nic nie
dorówna głębi kontaktu duszy ze Mną . 4 kwi 93)
B – 10 grudnia
J. Świśtość trzeba zdobywać, czasem heroizmem. Musisz przebiec
Nieskończoność, by uchwycić ją w przelocie. (19 pażdziernik 93)
B – 11 grudnia
M. Najwięksi mistrzowie nauki, wszystkich czasów, upadali na kolana i
wyznawali swe błędy (31pażdziernik 93)
B – 12 grudnia
J. Moje dzieci , nie uważajcie spraw za ważniejsze niż są. Uwolnijcie
dusze od trosk, które was przepełniją. (4 listopada 93)
B – 13 grudnia
J. Dzieło Miłości Miłosiernej jest większe niż to, co uczyniłem
najdoskonalszego na ziemi. (16 grudnia 93)
B – 14 grudnia
J. Moje dzieci, nie zgadzajcie się na nędzę nowoczesnego świata. Unikajcie
sideł nieprzyjaciela. (13 stycznia 94)
B – 15 grudnia
J. Bądźcie jak dzieci, Które jaszcze dużo muszą nauczyć się od
Najświętszego. ( 13 stycznia 94)
B – 16 grudnia
J. Jeśli chcecie uczynię was świętymi, Ale... czy wy tego chcecie ?
(13- styczeń 94)
B – 17 grudnia
J .Odwróć się od wielkości. Nie jesteś do tego stworzona. Bądź sobą,
świadoma, że łaski przychodzą tylko poprzez ubustwo. (21 luty 94)
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B – 18 grudnia
M. Miłość naucza w obcowaniu serc. w ciszy, spokoju, radości.
(17 kwiecień 94)
B – 19 grudnia
J. Jeśli czsami, Kościół wydaje się przystosować, w pewnej mierze,do
współczesnych mu czasów, to jednak pozostaje czujny, mimo cierpień
zadawanych jego Boskiemu Stworzeniu, przez dusze niegodne nosić me
Imię i mówić w Moi Imieniu. 7 czerwca 94)
B – 20 grudnia
J. Jestem Miłością w Kościele. Kochać Kościół to kochać Miłość
Mołosierną (7 czerwca 94)
B – 21 grudnia
J. Nikt nie ma władzy nad Moim Sercem, jeżeli nie jest prowadzony
duchem miłości. (28 listopad 70)
B – 22 grudnia
M. Przede wszystkim trzeba walczyć z samym sobą. Modlitwa jest dla
mnie trudna, ale trwam przy niej, bo tak trzeba. (16 maja 94)
B – 23 grudnia
J. Chcę, żebyś działała tylko przeze Mnie. Nic nie rób bez Mnie.
(27 czerwiec 94)
B – 24 grudnia
M. Jezu, raduję się, że jesteś dostępny dla niewykształconych, pokornych i
maluczkich (18 sierp 94)
B – 25 grudnia
M. Moje serce jest zbyt małe by pomieści Nieskończonego i sprawić by Go
kochano, ale Nieskoczony może stać się mały w moim sercu i na zawsze
pozostsć Nieskończonym. (31 maja 94)
B – 26 grudnia
M. Macierzyństwo ! Macierzyństwo ! .. Dawać i ponownie dawać Życie,
wszystkimi sposobami. (28 sierpnia 94)
B – 27 grudnia
J. Moje dziecko, jeśli nie uwalniam cię od marności, to po to, aby lepiej
przemienić ją w miłość wieczności. (12 siedem 94)
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B – 28 grudnia
J. Nie widzę w tobie żadnnego gąszczu,widzę tylko miłość (12 wrzesień 94)
B – 29 grudnia
N.D Przyszłam do maluczkich. Dzieci, pamiętajcie o waszej Matce.(13
grudnia 94)
B – 30 grudnia
J. Pracujcie, dskonalcie czystość Mojego Daru. Bądzcie Mną, bym ja
bardziej był obecny wśród was. (25 sty 95)
B – 31 grudnia
J. W Chwalebny Dzień Mojego Przybycia, zniknie wszelka ciemność. To
jest twoja Nadzieja w całkowitym zaufaniu do Mojej Miłości. (11 marca 93)
*

*

*

Małe Dusze Ouebec obchodzą czterdzieste urodziny
Jeśli usłyszycie o « Montmartre »
pomyślcie sobie bez wątpienia o
Bazylice Najświętszego Serca na
północy Paryża… z wyjątkiem
jeśli mieszkacie w Kanadzie. Bo
jest «Kanadyjski Montmartre». To
Sanktuarium zostało wzniesione w
1925 r. przez jednego Ojca z
Zakonu
pod
wezwaniem
Wniebowzięcia
NMP,
w
południowej dzielnicy miasta
Québec.
Jego nazwa pochodzi z fundacji w tym miejscu od « Arcybractw
Modlitwy i Pokuty» stowarzyszona z Montmartre Paryskiego.
To w tym centrum duchowym, gdzie Małe Dusze Québec, spotykały
się, by celebrować 40-te urodziny. Oni byli u siebie w tej Bazylice.
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Na ich prośbę, Louis Corriveau, biskup
pomocniczy diecezji Québec, zgodził
się przewodniczyć w ich spotkaniu.
Z Chèvrement, Ojciec Marcel jemu głęboko
podziękował że była dana Małym Duszom
okazja do odnowienia ich przynależności do
Kościoła.
To kościelne zakorzenienie było w prawdzie
zmartwieniem wyjątkowym w sercu naszej
Założycielki, Małgorzaty. Ona to napisała w
swym dzienniku : (26 maja 1979)
Mój Jezus,ja kocham Kościół poprzez Piotra, naszego pierwszego Świętego
Papieża. Ja kocham go poprzez wieki i dzięki ludziom, którzy utrzymali go
do dnia dzisiejszego. Ja kocham go w świętości Jego Założyciela – Ciebie –
za sprawą jego członków świętych, a także jego członków ułomnych. Ja
kocham go wtedy, gdy cierpi, bo ja cierpię razem z nim.
TAK, KOCHAM TWÓJ KOŚCIÓŁ, MÓJ CHRYSTE UMIŁOWANY!
Jestem, chcę być jego córką, jego pocieszeniem.
Liturgia tych urodzin znalazła swe natchnienie w Słowie ogłoszonym przez
Jezusa w Ewangelii dzisiejszego dnia :
A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i
Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze
wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto
mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone,
lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.
Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się,
w jaki sposób albo, czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty
nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć». (Łk 12,8-12)
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Ojciec Franciszek Dominik również
przemówił. On nam przypomina w
każdej okazji, że Bóg nas wyprzedza i
buduje ciągle. Z Nim celebrowaliśmy te
40 ładnych lat w historii naszego
Kościoła w Québec. « Oby ta 40-tka
promieniowała na cały Québec i okolice.
Aby Jezus i Maryja otrzymali dla nas
łaskę bycia szczęśliwym dla Niego».
Prosimy o łaskę, aby móc nadal działać
tutaj i jak On chce dla każdego z nas
których nazywa po swym imieniu.
Kilka dni po Celebracji, Pani Prezydent Małych Dusz diecezji Québec, Edith
Robitaille, wysłała do Ks. Biskupa Corriveau te słowa wdzięczności, skąd
możemy się domyśleć o przebiegu tego dnia i o łaskach, które napełniły
dusze uczestniczących :
Księże Biskupie Louis,
Z wielką radością wspominamy dzień, w którym ks. Biskup swoją osobą
uświetnił 40 – lecie powstania Małych dusz w naszej diecezji.
Odpowiedzialna za wysepke Najswietszego Serca Jezusa z Montmartre,
Thérèse Mercier i wspólnota Malych Dusz pragnie wam jeszcze
raz podziekowac za wasze przewodniczenie Eucharystii, za wasza
dyspozycyjnosc i waszą obecnosć miedzy nami przez duza czescia dnia.
Wasza homilia dotknela serca. Dziekuje za przypominanie nam ze nasz Bog
żywy mowi jeszcze dzisiaj i objawia się naszemu sercu tak jak objawił się
Abrahamowi, naszemu Ojcu w wierze i jak On mówi również do nas. Mówił
także do Malgorzaty naszej poslanniczki, która stała sie instrumentem Jego
Slowa, On mowi do malych dusz i pragnie mówić tak samo dla nas w
dzisiejszym swiecie.
Dziękuję również za zaproszenie nas do nawrócenia, pozostawiając
nasze życia wywrócone zachowując zaufanie i pokorę..
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Za te wszystkie lata wedrowania duchowego, bylo to super dobrze
przeżywać z wami działanie łaski naszego Boga Żywego !
Milosc Milosierna, ktora podejmuje inicjatywy aby dotknac naszych serc i
aby pomoc nam w kontynuacji naszej pokornej misji Malych Dusz w
zaufaniu i pokorze. Abysmy byli szczesliwi dla Niego i w Nim.
Dotknieci przez wasza prosbe, badzcie zapewnieni o naszych modlitwach i
naszej braterskiej komunii do misji ktora jest wasza jako biskupa
pomocniczego w Diecezji Québec.
Wraz z Toba, jestesmy swiadomi do jakiego stopnia wasza misja jest wielka.
Badzcie zawsze mile widzianymi wtedy gdy bedziecie mogli nas ponownie
odwiedzic podczas jednego lub drugiego spotkania podczas naszych
comiesiecznych spotkań.
Pokój Radość Milość !

Małe Dusze z wysepki Najświętszego Serca
Na to świętowanie 40 rocznicy Małych Dusz w Quebec w dniu 21
października 2017, animacja muzyczna Celebracji Eucharystycznej została
powierzona rodzinnej grupie wokalnej, która nazywa się « Les Messagères
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de Notre Dame ». (swobodne tłumaczenie : « Posłanki Naszej Pani »).
Ich bardzo ładne śpiewy, w harmonii i delikatności niezrównanej, dodały nie
zapomnianego wdzięku temu dniu.
Mrugnięcie okiem z Nieba: Ta grupa miała łaskę spotkania, w przeszłości,
przez Małgorzatę - w Chèvremont. Zostało w ich sercach wspomnienie
poruszające i niezatarte.
Poprosiliśmy ich, aby podzielili się swoim świadectwem i wspomnieniem
tego spotkania z Małgorzatą. Chętnie się zgodzili, za to my im serdecznie
dziękujemy.
Dajemy im głos na następnych stronach.

„Posłanki Naszej Pani” w Chèvrement
Od snu do rzeczywistości
W roku 1980, nasza rodzina składała się z 6 członków: nasz ojciec Rosaire
Raymond, nasza matka Claudette i cztery dziewczynki w wieku od 6 do 12
lat. Zrealizowaliśmy wielkie marzenie: opuszczając miasto, zamieszkaliśmy
na wsi, żyjąc z hodowli ptaków łownych. W tym samym czasie, nasi
rodzice, obydwoje profesorowie widząc, że w szkołach staje się
obowiązkiem nauczanie przedmiotów niemoralnych, zaproponowali nam
naukę w domu.
Zaakceptowaliśmy to z entuzjazmem. Następne dwa lata były prawdziwym
rajem: nasze dni dzieliły się miedzy pracą na roli, klasą, grami i modlitwą w
rodzinie… To był nasz «mały domek na łące» !
Ale pewnej nocy w maju 1982 r, pożar zniszczył całe gospodarstwo,
oszczędzając jednak dom rodzinny i ich mieszkańców. Podczas gdy nasi
rodzice byli zaangażowani razem ze strażakami, my dzieci, zebraliśmy się i
zmówiliśmy nasz różaniec prosząc o pomoc Dziewice Maryje, która nie
opuszcza nigdy tych którzy się do Niej odwołują.
To wydarzenie zniszczyło nasze marzenia i nas pogrążyło finansowo, żaden
zakład ubezpieczeniowy nie chciał ubezpieczyć tego typu hodowli, mówiąc
że jest «zbyt marginesowa». Krótko później mieliśmy okazje zobaczyć film
«melodia szczęścia», w którym zobaczyliśmy historię rodziny Von Trapp
która, też przeżyła ciężkie wyzwania ale wyszła z nich dzięki piosence. To
była
«iskra»:
czemu
nie
mielibyśmy
zrobić
tak
samo?
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Z pól do śpiewu
Tato, już prowadził kilka chórów, zgodził się popracować nad naszym
głosem. Musiał również ponownie podjąć swą pracę jako nauczyciel.
Wyjeżdżał na cały tydzień do Montrealu, dając nam lekcje śpiewu co
weened i mama cały tydzień z nami praktykowała, prowadząc naukę i
wychowując nasza mała siostrę która się urodziła kilka miesięcy wcześniej.
Mieliśmy rodziców którzy byli silni i dzielni !
Na początku to była tylko taka rozrywka, która pozwala oszukać pustkę
pozostawioną przez pożar. Jednak w tym doświadczeniu jeszcze bardziej
odnaleźliśmy «nasz dom». Po pierwszym koncercie danym w szpitalu,
prośby zaczęły przychodzić zewsząd. Tato odszedł z pracy, aby się
poświęcić w pełnym wymiarze czasu dla naszego nowego powołania. Grupa
rodzinna wokalna « Posłanki Naszej-Pani » nosząca orędzie «Naszej Pani»
przez nasz śpiew. W tej nazwie chcieliśmy jeszcze bardziej zaznaczyć nasze
oddanie się Dziewicy Maryi.
Rodzina liczyła teraz 8 członków, ponieważ 6-ta mała siostrzyczka właśnie
się urodziła.
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Z każdym głosem na swój sposób !
Trzy drogi otwierały się przed nami: śpiew religijny, śpiew wyłącznie
rozrywkowy lub popularna piosenka z przesłaniem. Pierwsza nisza była już
wypełniona przez wielu artystów. Druga oddalała się bardzo od naszego celu
apostolskiego: nie chcieliśmy być wynaturzeni przez kaftan show businessu.
Zatem myśmy uprzywilejowali piosenkę w stylu popularnym z przesłaniem,
aby śpiewać :Pokój, Miłość, Życie i Nadzieję. Ten styl pozwala nam dotknąć
większe spektrum publiczności jak tylko samo religijne (które nie
zaniedbywaliśmy jednak, aby odpowiedzieć na pewna potrzebę) i
podejmując także tematy związane z aktualnością które nie są podejmowane
w hymnach samobójstwo, poronienie, eutanazja, nadużycie najsłabszych, etc.
Oferowaliśmy nasze osobiste kompozycje, lub piosenki wybrane u autorów
którzy byli podobni do nas na punkcie muzycznym (Nana Mouskouri,
Frédéric François, Mireille Mathieu, etc.) zależało nam zawsze aby nasze
piosenki doskonale wpisywały się w Ewangelie.
Pragnęlibyśmy aby ludzie mogli słuchać nasze piosenki zarówno dla
odpoczynku jak i do rekreacji: oba nie są niezgodne !
Jesteśmy powołani, aby dotykać rożnego rodzaju publiczności, sale
spektaklu profesjonalne aż do więzień, domów dla uzależnionych, chorych
w fazie końcowej, bezdomni… Przed każdym koncertem, recytujemy nasz
różaniec w rodzinnym gronie dla tych wszystkich których spotkamy.

Nasze spotkanie z Małgorzata
W 1998 r. podczas występów w Belgii, udaliśmy się do Chèvremont.
Usłyszeliśmy o Małgorzacie po przez przyjaciół i czytaliśmy niektóre
bardzo ładne orędzia. Tego dnia przyszliśmy pod koniec Mszy. Małgorzata
klęczała w kaplicy, w akcji łaski.
Nasze pierwsze wrażenie, my jako młodzi, było duże zdziwienie :
Małgorzata była ubrana z elegancją, ubrana w koronkę i wyglądała
na umalowaną !!! Daremne rozważania młodych dziewcząt, to prawda ! ????
co nie pasuje?
Ale Małgorzata w ogóle nie pasowała do obrazu popularnego które
przedstawia mistyków jako osoby bezcielesne o «ponurej» minie, w ubraniu
z koziej sierści… Osoba która nas poprowadziła do pokoju aby spotkać
Małgorzatę nas uprzedziła : ona jest za bardzo chora aby was przyjąć więcej
niż dziesięć minut.
Małgorzata nas przyjęła z wzruszającą prostotą, jak babcia która wita swe
17

dzieci i wnuki. Trudno stwierdzić cierpienie: wszystko było skryte pod jej
promieniującym uśmiechem. W prawdzie ona nie była umalowana, ale coś
biło od niej co stwarzało że była naturalnie piękna: bez wątpienia jej piękno
zewnątrz, zdradzało jej piękno wewnątrz.

Wyglądała na zachwyconą, spotykając rodzinę, interesując się pracą naszych
rodziców, naszymi aspiracjami, jako młodych, naszą pracą apostolską po
przez śpiew.
Była skąpa w słowach na swój własny temat, ale kiedy zaczynała mówić o
Jezusie i Jego Orędziu, jaka wena!!
Zaprosiła nawet naszą rodzinę abyśmy poszli za nią dalej w głąb domu, aby
nam pokazać «swego» Jezusa, to znaczy obraz Chrystusa zawieszony na
murze, przez który Nasz Pan raczył często do niej mówić.
Zdumiewała się : « On jest ładny nie prawda, mój Jezu ! » Powiedziało by
się - młoda dziewczyna mówi o swoim narzeczonym !
W między czasie inne osoby do nas dołączyły: jej syn Christian, ojciec
duchowny Yves Legrain, pan Armand, i inni wolontariusze domu. Ta wizyta
nabierała barwy spotkania braterskiego pokrewieństwa !
Zaproszono nas do kuchni na kawę. Małgorzata wręczyła każdemu mała
statuetkę Dzieciątka Jezus z Pragi i różaniec odpowiedni do tej pobożności
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którą bardzo lubiła.
Zaśpiewaliśmy dla nich wszystkich. Małgorzata była bardzo wzruszona.
Rozstaliśmy się ze wzruszeniem. Spotkanie trwało 2 godziny.
Życie toczy się dalej
Od tego czasu dużo wody popłynęło pod mostami, Małgorzata poszła
dołączyć do swego Jezusa w Niebie, po całym życiu oddanym
Co do naszej drogiej mamusi, Bóg po nią przyszedł w 2015 r. po walce
odważnej z rakiem. Ona odeszła jak gołębica, spokojna i uległa Woli Bożej,
ubrana w swój szkaplerz brązowy i otoczona rodzina. Naszej Matki nam
brakuje okrutnie… i nasz ojciec stracił jedyna miłość swego życia : jeśli
jedna para była zjednoczona to byli za pewno nasi rodzice ! Lecz modląc
się za jej dusze, jesteśmy przekonani ze ona żyje teraz w środku Boga i
bardzo blisko nas niewidocznie.
Jedna z Posłanek wyszła za mąż i jest aktualnie szczęśliwą mama trzech
dziewczynek.
Nasza grupa wokalna jest nadal aktywna i nadal jest uważna na znaki
opatrzności. Do naszej pracy poprzez śpiew dodał się apostolat poprzez
pismo (czasopismo « W Drogę », prowadzony przez naszego ojca) i przez
internet (kapsułki wideo na Fatima).
Tak, świat jest chory duchowo, ale jak Malgorzata zachowajmy odwage i
nadzieje i kontynuujmy pokornie robiąc co w naszej mocy aby przyspieszyc
Zwyciestwo Boga. Dziewica to obiecala : « Na końcu moje Niepokalane
Serce zatriumfuje »
Grupa wokalna rodzinna
« Poslanki Naszej-Pani «
Québec,
Kanada
www.messageresdenotredame.org
www.revueenroute.jeminforme.org
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ANEKS DO WYDANIA POLSKIEGO
PROGRAM DLA TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ BYĆ
PRAWDZIWYMI MAŁYMI DUSZAMI!
ORĘDZIE, 30 PAŹDZIERNIKA 1984
Do przypomnienia.
MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
Obowiązki każdej Małej duszy względem bliźniego. Rady do udzielenia:
nawiedzanie chorych, niepełnosprawnych, kalekich. Przynajmniej te, które
mogą. Pomoc potrzebującym. Próbować odgadnąć te potrzeby, którym
można zaradzić…
Zapominać o tym, kim się jest, by tym lepiej pamiętać, kim jest bliźni!
CIERPLIWOŚĆ, do nauczenia się, względem innych i względem siebie
samego, ciągle niełatwe! Każda mała dusza pozostaje na tym miejscu, na
którym pragnie jej Bóg.
MIŁOŚĆ, braterstwo, pocieszanie tych, którzy cierpią...
Dawać szczęście w smutku... Łagodność i otwartość ducha i serca.
Umieć mówić, umieć i milczeć... Unikać ryzyka zarażenia się, oddalać się
od sytuacji, w których można ulec złu...
Wsłuchiwać się w Jezusa, by przyjąć Jego Miłość... Nie suszyć Mu głowy
litaniami bez końca, które są zbyt często jedynie słowami!
WYCISZENIE serca... By łatwiej spotkać Chrystusa. Nie uważać się nigdy
za większych od innych, lecz mieć się za ostatniego ze wszystkich: sługę
sług, najmniejszym, ale najbardziej kochanym przez swą małość.
PRZEBACZAĆ... Zawsze! Niełatwe to, lecz... Do zrobienia, dzięki Bożej
łasce.
MIŁOŚĆ! Temat, który jest przedmiotem wielu refleksji. Jak żyć Miłością,
by żyć Nią dobrze, dobrze Ją umieścić?
Nieskończony pozwala się objąć przez niewiedzę maluczkich, ich
niewinność. Wiedza oddala, gdy karmi się pychą człowieka.
A jeśli jest w służbie ludzkości? Powinna być rozwijana i szanowana... W
jaki sposób? Jezus natchnie małą duszę różnymi sposobami dowodzenia
Bogu naszej miłości. W dobrych myślach, które wzbudzi i w działaniu,
które im towarzyszy... Zwalczać swoje „ja”; swoje małe „ja”!... Które
zawadza; to wymaga żarliwości!
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Pokonać je w Miłości, w ukierunkowaniu na innych, z pomocą łaski Bożej,
to tak, jakby podwoić duszę, która skłania się coraz bardziej ku temu, co
przeczuwa, nie osiągając jednak tego. ... Trzeba walczyć, by dojść do tego.
PRZEJRZEĆ BOŻE NAKAZY, od pierwszego do ostatniego! Karmić się
nimi, posługiwać się nimi, przestrzegać je w ich bożym uwarunkowaniu.
Jaki to piękny program dla tych, którzy pragną być prawdziwymi małymi
duszami!
1 LISTOPADA 1984

J
M
J

M
J

Wszystkich Świętych
Jesteście częścią Kościoła. Przyjmuję was do Niego... Jesteście na dobrym
miejscu, by działać od wewnątrz.
Co chcesz przez to powiedzieć, mój Jezu?
Bądźcie przykładami wspaniałomyślności, pokory, umniejszenia...
Niechaj wszystko w was promieniuje Miłością!
Bądźcie Mną! Myślcie Mną! Ja będę wami pomiędzy wami, z wami, by
naprawić to, co zostało wypaczone; lecz pamiętajcie, że Reguła Kościoła
Świętego wymaga wyrzeczenia się waszej własnej osobowości. (To
wyrzeczenie się własnej osobowości należy rozumieć w kontekście
następnego zdania).
Jeśli posłuszni będziecie wam samym – powstanie anarchia!
Potrzeba wam przywódcy! Takiego przywódcę dałem wam, byście szli za
Nim. OJCIEC ŚWIĘTY. On jest ożywiany Moim Duchem... Bądźcie mu
posłuszni tak, jak Mnie samemu. To Ja jestem w Nim!
Oddawajcie dobro za zło; nie sądźcie... Byście sami nie byli osądzeni.
Tak, powiadam wam: Przebaczajcie tym, którzy chcą waszej krzywdy!
Bądźcie wzorem Mego kochającego Serca!
Mój Jezu! To był prawdziwie piękny dzień, wczoraj w Centrum!1
Piękniejszy niż myślisz i nie poprzestanę na tym!

1.30 października, o godz.1500, Jego Eminencja G.M. van Zuylen pobłogosławił Nową Kaplicę.
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AKTYWNOŚĆ LEGIONU MAŁYCH DUSZ:

Jeśli Dobry i Miłosierny Bóg pozwoli to w 2018 r. planujemy
następujące rekolekcje i dni skupienia:
8 - DNIOWE REKOLEKCJE W BELGII:
Termin: 10.07. g. 500; powrót 17.07.2018 r. ok. 2200
Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Banneux,
Centrum Legionu Małych Dusz - Chevremont w Belgii;
Zapisy: Ewa Łonicka tel. 502-135-757 do 1 czerwca
(podajemy nr pesel; wpisowe 300 zł)
Koszt tak jak w poprzednich latach od 650 do 900 zł, w zależności od
pokoju, który wybieramy.
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SKUPIENIA MAŁYCH DUSZ:
17 czerwca - niedziela
1130 – Eucharystia; 1300 – obiad
1400 – świadectwa, adoracja Najśw. Sakramentu
1630 - zakończenie
Łódź, ul. św. Teresy 6 (Karmel), godz. 11:00 - 17:00
Na ten dzień skupienia został zaproszony ks. Abp. Grzegorz Ryś
Metropolita Łódzki. Przyjął zaproszenie i potwierdził swoją obecność.
To dla nas wielka radość, mam nadzieję że nikogo z nas nie zabraknie,
zaproś znajomych, swoich bliskich. Aby uczestniczyć w tym dniu, jak i
w rekolekcjach, nie trzeba należeć do Legionu, mogą przyjść wszyscy.
Przed tym dniem skupienia zapraszamy na REKOLEKCJE W CHECHLE
od 14 do 17 czerwca. 17 - w niedzielę jemy śniadanie i wyjeżdżamy do
Karmelu. Dojazd 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, jeszcze ok. 200
m i już jesteśmy na miejscu – Chechło ul. Lipowaq 46 B. Gdyby były
problemy pytać o ks. Kazimierza Bartkiewicza. Zabieramy pościel i
prowiant. Kuchnia jest na miejscu, sami gotujemy.
22

NOCNE CZUWANIE W CZĘSTOCHOWIE

Tak jak zawsze w Piątek po Wielkanocy, w 2018 roku wypada 6
kwietnia. Wyjazd z par. Św. Marka w Łodzi o 18. Z pozostałych parafii
– jeśli będą chętni.
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1

2

3

4

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, ul K. Baczyńskiego 156,
pierwsza sobota miesiąca, godzina 1400, prowadzi Asystent Kościelny Legionu
Małych Dusz Archidiecezji Łódzkiej ks. Grzegorz Nowak, odpowiedzialna
Jadwiga Kucharska.
Parafia Świętego Marka Ewangelisty, Łódź ul. Piekarska 1/3
każda sobota (oprócz świąt i wakacji), po wieczornej Mszy Św.
o godz. 1800, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
Parafia Zesłania Ducha Świętego, Łódź ul. Piotrkowska 2,
pierwsza sobota miesiąca po Mszy Św. o godz. 800, odpowiedzialna
Janina Michalak, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
Parafia Chrystusa Odkupiciela, Łódź ul. Żubardzka 28, pierwsza
sobota miesiąca, godz. 1600, opiekun ks. Józef Egierski.

Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Łódź ul. Ogrodowa 22, trzecie piątki miesiąca po Mszy Św.
o godz.1800; odpowiedzialna Monika Orlik
6 Parafia M. B. Jasnogórskiej, Łódź ul. Gogola 12, trzeci czwartek
miesiąc po Mszy Świętej o godz. 18.00, odpowiedzialna Teresa
Kaźmierczak.
7 Parafia Michała Archanioła, Łódź ul. Rysownicza 11 - drugi piątek
miesiąca, godz. 1730 - przed wieczorną Mszą Św. odpowiedzialna Teresa
Szparaga.
8 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 20 - drugi wtorek miesiąca, godzina 1700,
przed wieczorną Mszą Świętą - odpowiedzialna Elżbieta Serdeń.
5

9 Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu, Pl. ŚW. Jana Pawła II –trzeci wtorek
miesiąca, po Mszy Sw. o godz.1730 odpowiedzialna Maria Stańczyk
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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: Teresa Becherka i Emilia Reczyk
13 Parafia Narodzenia N.M.P. w Komorowie, ul. 3-go Maja 9,
drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Św.,
opiekun ks. Bartosz Skawiński, odpowiedzialna Teresa Belka.
14 Parafia Imienia NMP w Warszawie, ul. Bursztynowa 16,
pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 700, opiekun ks.
Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz:
Ks. Grzegorz Nowak, 91-317 Łódź, ul. Piekarska 9
e-mail: nowakg7@gmail.com
strony internetowe: www.male-dusze.com.pl
www.maledusze.com.pl
Uwaga dla osób otrzymujących kwartalnik przez pocztę w wersji
drukowanej, (wersja elektroniczna jest bezpłatna): wpłatę za Orędzia i za
kwartalniki prosimy dokonywać na konto naszego stowarzyszenia. Za
kwartalnik prosimy wpłacać raz w roku – w styczniu za cały ubiegły rok.
Koszt 5 zł plus koszty wysłania

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO W POLSCE:
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Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 40, woj. łódzkie
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
SWIFT: BIGBPLPW

Spis Treści
Bóg nas odwiedza w łonie kobiety !

strona 3

Tajemnice radosne Różańca

strona 6

Myśli codzienne na grudzień - rok B

strona 8

Urodziny wysepki małych dusz w Québec, Kanada

strona 12

„Posłanki Naszej Pani” w Chèvremont

strona 16

Aktywność Legionu małych dusz w Polsce

strona 23

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ OTRZYMYWAĆ
STELLĘ BEZPOŚREDNIO Z BELGII, Z CHEVREMONT:
STELLA istnieje pod forma elektroniczna, wysyłana droga mailowa.
Dlaczego nie wydrukować jej, aby ją wziąć ze sobą do kościoła lub na
spotkanie swej wysepki?
Można też zaprenumerować edycje papierowa (patrz poniżej).
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Oto moment aby pomyśleć :
Zamówienia zaczynają się z 1 styczniem każdego roku.
Abonament dla 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, BELGIA
przez mail : petitesames@proximus.be
- Belgia: 16 €
- Inne kraje Europy: 27 €
- Reszta Świata: 31 €
Przelew międzynarodowy do :
La Légion des Petites Ames IBAN : BE74 3400 1204 4307
Dla wysyłek mailowych : wyślijcie wasz adres mailowy na
vox.chevremont@gmail.com
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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