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O Jezu! Obym mogła powiedzieć wszystkim małym duszom jak
niewysłowiona jest twoja łaskawość... czuję, że gdybyś, co niemożliwe,
znalazł duszę słabszą i mniejszą od mojej, spodobałoby ci się obsypać ją
jeszcze większymi łaskami, gdyby z całkowitą ufnością powierzyła się
twojemu nieskończonemu miłosierdziu...
Ale dlaczego pragnąć przekazywania Twoich tajemnic miłości, o Jezu,
czyż to nie Ty sam mnie ich nauczyłeś i czy nie możesz objawić ich
innym?...
Tak, wiem o tym i błagam cię, żebyś to zrobił, błagam cię, żebyś
spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz..........
Błagam cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej
MIŁOŚCI !...
Zupełnie mała s.Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza,
Zakonnica karmelitańska niegodna
Dzieje Duszy, Poznań 2005, s.274 rękopis M 5v
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Drodzy Bracia i Siostry, Małe Dusze z całego świata,
Ten miesięczny biuletyn "Stella luty 2018" różni się od
pozostałych. Przygotowaliśmy teksty medytacji na miesiące luty i
marzec (które obejmują czas Wielkiego Postu).
Dlaczego?
Ponieważ marcowy biuletyn będzie w całości poświęcony
prezentacji Legionu. Istotnie, ważne jest, aby poznawać korzenie
naszej duchowości.
Poprzednia broszura, dotycząca tego tematu, wydana przez Centrum
Międzynarodowe pochodzi z 2008 r. i nie została przetłumaczona na
wszystkie obecnie dostępne języki. To nowe wydanie będzie
zawierało historyczne przypominanie początku stowarzyszenia,
które założyła Małgorzata.
Znajdziemy teksty główne: akt ofiarowania, zasada życia małej
duszy, dzień małej duszy, nabożeństwo Eucharystyczne, pobożność
Maryjna, duch karmelitański, cześć do świętego Józefa,
funkcjonowanie wysepek świętości ...
Ta broszura będzie miała dwie funkcje:
1. Pozwoli każdej Małej Duszy skupić się na celu Orędzia.
2. Będzie dokumentem dla tych, którzy zadają nam pytania
dotyczące Legionu.
Dobrego wejścia w Wielki Post i dobrego uczestnictwa w Męce
Zmartwychwstania Pańskiego.
Ojciec Marcel+
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Redakcja
Bracia i siostry, małe dusze ze wszystkich krajów,
Otrzymacie w tym wydaniu teksty do medytacij na miesiąc luty i
marzec. Dlaczego?
Ponieważ kolejnym numer będzie specjalną broszurą
prezentujacą nasz ruch:
Legion małych dusz
Prywatne stowarzyszenie wiernych
uznane przez Kościół Katolicki.
Rzeczywiście, wydawało nam się pożyteczne, aby przypomnieć
Małym Duszom ze wszystkich krajów o fundamentach naszej
duchowości.
Z jednej strony skupić się na charyzmacie powierzonym naszej
założycielce, Małgorzacie, z drugiej strony, aby umożliwić
dostarczenie tym, którzy pytają nas o "Legion", dokładnych
dokumentów dotyczących jego pochodzenia, jego duchowości,
zasady Życia wspólnoty i jej misji.
Kiedy ją otrzymasz - na początku marca 2018 r., miejmy nadzieję będzie oczywiście można zamówić określoną liczbę kopii, aby
udostępnić ją, zgodnie z możliwościami, które będą oferowane
każdemu.
W międzyczasie wejdźmy w ten okres Wielkiego Postu, aby Pan
kontynuował w nas dzieło nawrócenia i uświęcenia poprzez
uniżenie.
Szczęśliwego wejścia w Wielkanoc!
Ojciec Marcel +
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Luty 2018
W połowie miesiąca lutego, w Środę Popielcową, proponujemy
nam dwie formuły:
Pamiętaj, że jesteś prochem i że w proch się obrócisz.
Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię.
Pierwsza jest z pewnością mniej przyjemny do usłyszenia niż druga,
ale są one dość komplementarne.
Pamiętajmy, że nasza nędza jest do zniesienia, jeśli ujrzymy na
horyzoncie światło Dobrej Nowiny Zmartwychwstałego Chrystusa.
Aby jednak ujrzeć to światło, musisz podnieść swoją głowę. To jest
nawrócenie: nie patrzeć już na stopy, podnieś oczy na Jezusa.
Nawrócić się to zanurzyć się w Miłosierdziu Boga, którego
największym pragnieniem jest odrzucenie naszych grzechów, tak
daleko, jak daleko wschód od zachodu, tak jak w Kościele
śpiewamy w psalmie. , (tekst 1)
Jesteśmy pyłem, ale pyłem w kochających rękach Boga, mówi
Papież Franciszek. (tekst 2)
Nawrócenie się nie oznacza deprecjonowania grzechu, który byłby
subtelną formą dumy. Nawracać się to pozwolić się kochać
szczególnie wtedy, gdy przyznajemy się do naszej słabości. Nie
pragnąć, by postrzegano nas za Anioła, jak Jezus mówi trochę
psotnie Małgorzacie! (Tekst 3)
Wejdźmy w ten Wielki Post z zaufaniem!
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Ojciec Marcel +

Pamiętajmy, że jesteśmy prochem
Ps 102,8-14
Pan jest czułością i litością, nieskory do gniewu i pełen miłości; nie
jest na zawsze sądem, nie utrzymuje swoich wyroków bez końca;
nie działa on wobec nas według naszych win, nie czyni nas
według naszych przewinień.
Tak jak niebo dominuje na ziemi, tak samo jest z Jego miłością,
której się boimy; aż na wschód od zachodu, odsuwa nasze grzechy
od nas; jak czułość ojca dla jego synów, czułość Pana, którego się
boimy! On wie, że jesteśmy ugniatani, on pamięta, że jesteśmy
prochem.

Prochem…w kochających rekach Boga!
Papież Franciszek
Zostaliśmy wyciągnięci z ziemi, jesteśmy zrobieni z prochu. Tak,
ale proch w kochających rękach Boga, który tchnie Ducha życia
w każdego z nas i chce nadal to czynić; pragnie nadal dawać nam to
tchnienie życia, które ratuje nas przed innymi rodzajami oddechów:
duszące uduszenie wywołane przez nasze samolubstwo, duszące
uduszenie wywołane małostkowymi ambicjami i cichymi
obojętnościami; zadławienie się umysłu, redukuje horyzont i
znieczula bicie serca. Oddech Bożego Życia ratuje nas od tego
uduszenia, które gasi naszą wiarę, chłodzi naszą miłość i niszczy
naszą nadzieję. Żyć Wielkim Postem to gorące pragnienie tego
tchnienia życia, którego nasz Ojciec nigdy nie przestaje
ofiarowywać w błocie naszej historii.
(Homilia na środę popielcową, 1 marca 201r.)
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Nawrócenie? Pokorne przyznanie się do swojej słabości!
(Dialog między Jezusem i Małgorzatą, 7 kwietnia 1979 r.)
M Mój Panie, chcę się nawrócić aby to lepiej wytrzymać.
J Moja córko, nie byłabyś już moją małą słabością! Czy nie
wiesz, że kocham, szczególnie słabość, która jest wyznana z
pokorą?
M Potrafię tylko się uskarżać.
J Pozwól, że będę myślał coś innego.
M Czy jestem pesymistką?
J Nie! Uważam, że przeciwnie, jesteś o wiele bardziej realistką niż
myślisz.
M Mój Boże, pozwól mi nie narzekać za dużo!
J Wolisz, żeby uważano cię za anioła?
M nie! Panie, ale ja muszę być zrozumiana.
J Nie więcej niż Ja, moja córko, nie więcej niż Ja.
M Na ziemi jest tyle cierpienia.
J Jest tak wiele ran w Moim Sercu!
M Ty możesz wszystko uleczyć, wystarczy jedno słowo, gest! Czy
nie jesteś Wszechmocnym?
J Jestem bezsilny wobec waszej wolności. Jeśli świat Mnie
odrzuci, mogę tylko go opuścić. Wtedy z dnia na dzień zdany na
własne siły, świat pozostanie tym, czego pragnął i to go spotka.
Płaczesz, moje dziecko, Ja płaczę z tobą, ponieważ Miłość nie
zmienia się i nadal kocha mimo wszystko!

6

Tajemnice chwalebne
Seria H

Pierwsza tajemnica: Zmartwychwstanie Pana
Jezus: Jestem Oceanem Miłosierdzia, żyjącym w Sercu Świata,
działającym w głębinach zraninych serc. Jestem Miłością, która
wchodzi w Jego Wielkie Światło. W tym nieszczęsnym świecie,
skazanym na zagładę, ile dusz nadal jest światłem w ciemnościach
nocy, która ich otacza! (28 03 92)
Komentarz: Wiara w Zmartwychwstanie nie jest opcjonalna. Ona
jest obowiazkowa i niezbędna, aby utrzymać się w pionie na tym
świecie przepełnionym cierpieniem. Wiara zapewnia nas, że ukryta
Obecność Miłosierdzia już pokonała zło dzięki małym duszom,
które pozwalają się kochać i pozwalają Miłości rozwijać się w
ukrytych głębinach.
Druga tajemnica: Wniebowstąpienie Pana
Małgorzata: Dla małej duszy cierpiącej, Nadzieja jest
doświadczeniem w dziedzinie Zaufania. Nadzieja i Zaufanie są
rzadkim pożywieniem w tym niespokojnym świecie. Dlatego
konieczne jest wywyższenie tych cnót w duszach cierpiących i
duszach apostolskich. (15 11 92)
Komentarz: Pan Jezus wstąpił do nieba w obecności Swej
Błogosławionej Matki i Apostołów. Chciał pokazać im horyzont, do
którego musimy podążać z ufnościa. Wchodząc do chwały Ojca,
otwiera nam drzwi do nieba, w którym "żyjemy już w nadziei".
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Trzecia Tajemnica: Pięćdziesiątnica - Dar Ducha Świętego
Jezus: Do was, moi wybrani, którzy jesteście na świecie,a nie
należycie do świata, bądźcie żywymi płomieniami miłości
oświetlającymi ciemność grzechu, w który pogrążają się dusze,
które tak bardzo ukochałem. Boska chwila na którymś z was jest
jak uderzenie pioruna dla piekielnego ducha, powodującego tak
wiele nieszczęść na ziemi. W swojej furii podboju naśladuje Tego,
który Jest; On, który jest tylko złym duchem, nigdy nie osiągnie
głębi i wysokości Mojej Miłości dla ludzi, dla nieszczęśliwych ofiar
jego podstępów! (07 03 78)
Komentarz: Kiedy otrzymujemy Ducha Świętego (w modlitwie lub
w sakramentach), prawdopodobnie jesteśmy pierwszymi
beneficjentami, nawet jeśli nie dostrzegamy żadnych sensownych
znaków. Ale kiedy oddajemy się do dyspozycji tego Boskiego
Ognia, pozwalamy mu na postęp w kosmicznej walce między
Niebem a Piekłem. Każda dusza, która pozwala na inwazję przez
Boga, prowokuje odwrót świata ciemności, z taką siłą, której nasz
ludzki rozum nie może podejrzewać.
Czwarta tajemnica: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Jezus: Nie obiecałem wszystkiego w tym życiu tym, którzy idą za
mną, ale tylko chwałę nieba i wsparcie we wszystkich ich
doświadczeniach. Radości i cierpienia należą do człowieczeństwa.
Wieczna błogość jest zdobywana przez tych, którzy mnie kochają.
Jestem Mocą małych i słabych. Jestem Radością i jestem Miłością.
A mój pokój panuje w sercach tych, którzy się Mnie boją i Mnie
kochają. (23 04 73)
Komentarz: Wniebowzięcie Maryi jest ostatnim momentem życia
naznaczonego cierpieniem. Maryja we wrażliwości, którą otrzymała
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jako przywilej Niepokalanej, cierpi bardziej niż jakikolwiek
człowiek. O chwałę Jej wejścia do nieba nie powinniśmy być
zazdrośni, ale postrzegać to jako cenę naszego wiecznego szczęścia.
Piąta tajemnica: Koronacja Najświętszej Maryi Panny w niebie
Jezus: Cierpienia się nie jest rozumie, cierpi się i ofiarowuje je
przez Miłość. Istotna jest wola i akceptacja Mojej. Czy zastanawiasz
się, dlaczego? Mówię wam: ponieważ wszystko jest tajemnicą
miłości w prowadzeniu duszy. (16 02 83)
Komentarz: Ukoronowaniem Najświętszej Maryi Panny, Święta
Trójca koronuje triumf Jej łaski. Triumf Jej akceptacji woli Bożej.
Możemy zastosować to zdanie z przedmowy do Wszystkich
Świętych: „Ty jesteś uwielbiona w zgromadzeniu świętych: gdy
koronujesz swoje dary,. „Ale Królestwo Maryi jest wyjątkowe: We
wszystkich monarchiach wszechczasów, królowa miała wielką
władzę nad Królem.A co dopiero Jezus, który powiedział nam, 14
sierpnia 1981: „Czy mogę odmówić Tej, ktora zawsze mówi tak? "

Codzienne przemyślenia na luty - rok B
J = Jezus

M = Małgorzata

B - 1 lutego
J Ewangelia jest streszczeniem Mojej Woli dotyczącej ludzi.
Materializm nie ma w niej miejsca. (17 czerwca 93)
B - 2 lutego
J Nie mogę uwolnić cię od wszelkiego cierpienia. Pokora ma swoją
cenę. Czy może być inaczej? Patrz na mnie na krzyżu.
(1 czerwca 93)
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B - 3 lutego
J Tyle potrzeba miłosci,czułości,by pomóc tym, którzy cierpią ból.
(17 lutego 81)
B - 4 lutego
J Nazywają siebie "maluczkimi" przede Mną,
ale w swoich oczach są wielcy i ważni! (17 lutego 81)
B - 5 lutego
J Wszystko jest takie proste dla dzieci Światła.
Nic ich nie zaskoczy, ani dobro, ani zło. (19wrzesien 66)
B - 6 lutego
J Powiedz mi, czy możesz mi ofiarować to
czego nie darzysz wystarczająco miłością? (12 marca 70)
B - 7 lutego
J Istnieje dobroć, która jest tylko słominym ogniem, ponieważ
poruszona została tylko jednym włóknem ludzkiego serca.
(16 kwietnia 70)
B - 8 lutego
J Ścieżki, które skręcają do wysokich lasów, są trudniejsze , aby
osiągnąć cel. (3 maja 92)
B - 9 lutego
J Jestem Ojcem Ubogich.
Jestem cesarzem narodów. (19 kwietnia 78)
B - 10 lutego
J Można kochać i mówić lub milczeć. Zawsze pozostaje Miłość,
która interweniuje w swoim czasie. (30 maja 78)
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B - 11 lutego
J Maryja jest słodką Gołąbką Ducha Świętego.
Pragnijcie Go bardziej kochać i wiernie mu służyć.(23 maja 67)
B - 12 lutego
J Słowa nie mogą wyrażać nawet w niewielkim stopniu ...tego co
jest bez miary. (17 grudnia 84)
B - 13 lutego
J Moja Miłosierna Miłość pozostaje czujna, by działać, oświecać i
ochraniać. (24 lutego 94)
B - 14 lutego
M Małe dzieci się nie chwalą
czym są lub czego się nauczyły. (1 czerwca 95)
B - 15 lutego
J Odbiorcy Moich łask nie zawsze przyjmują Je z należytym
szacunkiem. (14 października, 66)
B - 16 lutego
J Doświadczenia, moja córko, żywią duszę i czynią ją gotową do
przyjmowania pomocy Boga i łask, które jej
towarzyszą.(10grudn68)
B - 17 lutego
J Moja mała dziewczynka, całe życie to za mało, żeby wszystko
wiedzieć. Są rzeczy, które będą odsłonięte dopiero w Niebie
(13 lipca 96)
B - 18 lutego
J Mój język jest czasem tajemnicą, którą tylko wiara może
zrozumieć. Mistyk się nie myli. (17 lipca 91)
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B - 19 lutego
J Ja jestem waszą przejrzystością dla dusz, aby zbawić. Niebo jest
odkrywane tylko przed małymi. (18 lipca 91)
B - 20 lutego
M Wszystko mija, to prawda! ale Moja Skała przeze mnie obrana
nigdy nie przeminie. (24 lutego 92)
B - 21 lutego
M Nasza miłość jest jak dym kadzidła, który wznosi się ku Bogu i
który ozdabia Jego Serce godne uwielbienia. (26 lutego 92)
B - 22 lutego
J Chcę, żebyś bardziej Mi zaufała.
Wyrzuć wszelki lęk z twego serca! (30 marca 92)
B - 23 lutego
J Ah! małe dziecko, bądź pokorna i posłuszna
i nigdy nie wątpij, w Moje Miłosierdzie! (20 kwietnia 92)
B - 24 lutego
J Dusze otrzymują radość, ale zbyt często minimalizują ją zaraz gdy
przeminie. (17 kwietnia 94)
B - 25 lutego
J Nie daj wrogowi żadnej okazji do zaczepki przez to, że się
oburzasz,kiedy sprawia ci ból. Odpowiadaj na zniewagi aktem
czystej miłości(18 listop66)
B - 26 lutego
JJak wiele dobrych i godnych pochwały dzieł traci swoją prawdziwą
wartość przez nieuporzadkowane dążenie do posiadania, które leży
u ich podstaw. (13 kwietnia, 67)
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B - 27 lutego
J Żyj w pełni swoją miłością, nie martwiąc się o swoje
niedoskonałości. (8 lipca 78)
B - 28 lutego
M Moje fizyczne i moralne cierpienia są tak małe wobec cierpień
Jezusa! (11 grudnia 80)

Niedziela, 11 lutego 2018 r.,
26 Światowy Dzień Chorego
Dzień, który dotyczy nas wszystkich, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, zgodnie
z przesłaniem Miłosiernej Miłości, Jezus mówi nam, 25 czerwca 1967 r
Ciało nie jest duszą.
Dusza ma większe znaczenie niż ciało.
Ponieważ karmi go i daje mu witalność.
Tak jak ciało może w pewnym stopniu przyczyniać się do życia duszy, tak
i dusza przyczynia się z pewnością do życia w ciele dla chwały Bożej.
Chorzy, oddaje swoje cierpienia.
A wy, zdrowi, dziękujcie Panu, oddając się służbie innym dla Jego miłości..
Wszyscy, możecie przyczynić się do Jego nadejścia.
Przede wszystkim będziemy mogli przyjąć dla siebie modlitwę papieża
Franciszka w jego orędziu na 25 Światowy Dzień Chorego:
O Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie przyjmuje każdego z nas jako dziecko, wspierają ufne
oczekiwanie naszego serca,
pomóż nam w naszych słabościach i naszych cierpieniach, poprowadź nas do
Chrystusa, twojego syna i naszego brata,
i pomóż nam zaufać Ojcu, który czyni wielkie rzeczy.
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Marzec 2018 r

. Ten miesiąc zakończy się wielkim świętym tygodniem, kiedy Jezus
poprosi nas, abyśmy zjednoczyli się z Nim w cierpieniach Jego Męki.
Z duchowego punktu widzenia jest to z pewnością jeden z
najbardziej bolesnych miesięcy w roku ... i dlatego nie możemy
zaniedbać szczególnej pomocy, jaką daje nam Kościół, aby żyć w
możliwie najlepszy sposób.
Wśród tych niebiańskich interwencji jest niezrównany dar, który
otrzymujemy w święto św. Józefa. Ten prawy człowiek nie chciał
uprzedzać woli Bożej ... Czekał na wizytę Anioła przed posłuszeństwem
jasno wyrażonej prośbie Nieba: Zabierz do domu Maryję i nadaj imię
Dziecku, które urodzi. (Tekst 1)
Niesamowita misja, która była jego: pomoc dziecku, które zostało
mu powierzone, w zapoznaniu się ze Słowem Bożym i wejście w
projekt przymierza Boga ze swoim ludem. Jak mówi papież Franciszek,
św. Józef był przykładem i nauczycielem mądrości dla Jezusa! (Tekst 2)
Nic dziwnego więc, że ta rola, jaką otrzymał dla Jezusa podczas
Jego ziemskiej młodości, jest przedłużana w Kościele. Czy nie został
mianowany patronem Kościoła powszechnego przez Piusa XI?
Nic dziwnego, że przywołuje się go wszędzie w świecie
chrześcijańskim! Małgorzata daje nam ujmujące osobiste świadectwo.
Zachęca nas do zaufania w jego siłę interwencji w naszym życiu.
Wspomina szczególnie sen, w którym, na początku swego nawrócenia,
ten,którego nazywa "wielkim świętym", miał szerokim gestem,
oddalalić od niej niebezpieczeństwo, którego nie mogła zrozumieć.
(Tekst 3)
Przyjmijmy święto 19 marca, nie jako zboczenie z naszej drogi do
Wielkanocy, ale raczej jako "miejsce odpoczynku", aby odzyskać siłę
przed kontynuowaniem wznoszenia się na szczyt Golgoty w
towarzystwie jego Syna Jezusa i jego żony Maryi

Dobrego miesiąca świętego Józefa!
Ojciec Marcel +
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Józef uczynił to, co kazał mu Anioł
Mt 1,20-25
Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł do niego: "Józefie,
synu Dawida, nie bój się wziąć do swojej rodziny Marii, twojej
żony, ponieważ dziecko, które się w niej zrodziło, pochodzi od
Ducha Świętego; urodzi syna, a dasz mu imię Jezus (to jest, Pan
zbawia), bo zbawi swój lud od jego grzechów. Wszystko to stało się,
aby wypełnić słowo Pana wypowiedziane przez proroka: Oto
dziewica pocznie, i urodzi syna; nada mu imię Emmanuel, co
tłumaczy się jako "Bóg z nami".
Kiedy Józef się zbudził, uczynił to, co mu nakazał Anioł Pański:
zabrał swoją żonę do domu, ale nie złączył się z nią, dopóki nie
urodziła syna, któremu nadał imię Jezus.

Józef, przykładem i nauczycielem mądrości dla Jezusa
Papież Franciszek, audiencja generalna, 19 marca 2014 r
Józef był dla Jezusa przykładem i mistrzem tej mądrości, która
żywi się Słowem Bożym. Możemy sobie wyobrazić, jak Józef uczył
małego Jezusa,słuchać Pisma Świętego, szczególnie towarzyszył
mu w soboty w synagodze w Nazarecie. I Józef towarzyszył mu,
aby Jezus słuchał Słowa Bożego w synagodze (...)
Jezus jest pełen mądrości, bo jest Synem Bożym, ale Ojciec
Niebieski użył współpracy św. Józefa, aby jego Syn wzrastał"pełen
mądrości" (Łk 2, 40).
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Święty Józef, mój obrońca we wszystkich niebezpieczeństwach
życia.
Wyznanie Małgorzaty.
Mój duchowy Ojciec wyraził pragnienie, abym zapisała tutaj, co
się ostatnio stało:
Miałam długi tydzień wielkiego cierpienia, bardziej fizycznego, niż
moralnego. Nie prosiłam Jezusa, aby zwolnił mnie z tego, nie
czułem nawet takiego pragnienia. Rozumiem, że Jezus potrzebował
mojego cierpienia. Wiedziałem, że zainterweniuje we właściwym
momencie.
Pewnego dnia wyczerpana fizyczne i nerwowej, z całą pokorą,
ubolewając nad moją słabość - który nie pozwala mi iść
dalej,odwołałam się do mojego dobrego opiekuna w Niebie; ktory
we śnie, na początku mojego nawrócenia, zamaszystym gestem
ramienia oddalił ode mnie niebezpieczeństwo, że nie mogłem
zrozumieć. Mocno wierzę, że święty Józef stał się moim obrońcą
we wszystkich niebezpieczeństwach tego życia.
Tak, przywołałem go, rozpoczynając nowennę zaufania; drugiego
dnia tej nowenny odczuwał polepszenie, wzrastająe każdego dnia.
Skończyłam tę nowennę w dziękczynieniu. Pan odpowiedział mi
przez wstawiennictwo mojego dobrego Ojca Świętego Józefa!
Nie po raz pierwszy interweniuje w moim życiu ... Deo gratias!
Oddanie i wdzięczność walczą o moje serce dla tego dobrego
świętego.
Orędzie Miłosiernej Miłości, 29 września 1977 r
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Tajemnice bolesne
Seria H

Pierwsza tajemnica: Agonia Jezusa w Getsemani
Jezus: Próżność króluje nad światem. Opanowała serca moich
dzieci. Jednak mój krzyż zawsze wznosi sie, aby przypomnieć
ludziom o znikomości rzeczy przemijających? Po ich śmierci,
gorzki żal. Niestety! będzie za późno. A Ja kocham ich szaloną
miłością! Jaki smutek! Gdybyście widzieli,tak jak Ja,tę rozwiazłość
serc,tę ranę grzechu, która rozciąga się nad światem dusz. Wzywam
ich wszystkich. Oni nie słuchają. Są głusi i ślepi.
(04 03 66)

Komentarz: Jezus nie prosi nas, aby potępić „głuchych i ślepych”,
ale aby do niego się zbliżyć i pozostać milczącym, tak jak to się
robi w obecności bardzo chorego, aby pocieszyć go naszą
obecnością, dadając mu sił do ofiary.
Druga tajemnica: Jezus poddany torturom biczowania
M Widzę, jak pochylasz głowę pod ciosami i nawet nie masz
cienia urazy do swoich oprawców. Mój Umiłowany, wstydzę się
być tak rozdrażniony. Dlaczego muszę próbować się powstrzymać?
Czy to znaczy kochać Ciebie,maja miłosci? Błagam, pomóż mi.
(24 07 66)
Komentarz: Kiedy ktoś otrzymuje ciosy, spontaniczną obroną jest
odpowiedź lub bunt... albo przynajmniej narzekanie. Nic z tego w
naszym Panu podczas biczowania. Wewnętrzny akt jego ofiary był
w całości skierowany do Ojca na korzyść ludzi. Ale ludzie niczego
nie podejrzewali.

17

Trzecia tajemnica: Jezus otrzymuje koronę cierniową
Jezus Szanuję was jako moje stworzenia. Szanuję waszą wolność.
Nie chcę uczynić z ciebie, moja córko, proroka nieszczęscia, ale
proroka miłości, który przychodzi z miłosierdziem i
sprawiedliwością. To dopiero początek ... Korona cierniowa zeszła
z mojej św.głowy na moje boskie serce, w które się wbiła,
jego ciernie wbijają się coraz głębiej każdego dnia, powodując
głębokie rany .
(11 01 85)
Komentarz: Ukoronowanie cierniem jest wynikiem żartów w
bardzo złym guście ze strony grupy żołnierzy, którzy chcą się
śmiać. Misją Małgorzaty nie jest zamieniana
jej w proroka
nieszczęść, który zapowiada nieszczęścia zasługużone dla naszego
świata. Naszą misją jako małych dusz, nie jest denuncjacja, która
potępia za pomocą petycji i manifestacji perwersji tego świata.
Musimy pozostać z Jezusem i pozwolić jego cierniom zatopić się
w naszym sercu.
Czwarta tajemnica: Jezus niesie swój krzyż na Kalwarię
Jezus Dlaczego ludzie czasami tak nieuporzadkowanie cierpią?
Ponieważ największą część, która do mnie należy zatrzymuja dla
siebie. Czyż nie powiedziałem:że podzielę się waszym ciężarem z
wami? Ponieważ jest pewne, że jeśli chcesz go nosić samodzielnie,
ulegniesz pod jego ciężarem. (07 05 67)
Komentarz: Jezus niesie swój krzyż. Prosi również, abyśmy nieśli
krzyż, własny krzyż, a nie Jego, ani innych. Ale On sam przyjął, że
Szymon z Cyreny zostanie przymuszony, aby pomóc mu w drodze
na Kalwarię. Nie próbuj uwierzyć, że jesteśmy w stanie wykonać to
naszą własną siłą. Jezus jest naszym Szymonem z Cyreny. Bierze
na siebie najcięższą część ... ale jest przede wszystkim Boską
Obecnością w centrum każdej prób.
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Piąta tajemnica: Jezus został ukrzyżowany i umiera na krzyżu
M Jezus idzie na spotkanie swego losu, aby odnależc człowieka w
jego człowieczeństwie i pomóc mu z niego wyjść, aby poznał
Prawdę. Baranek Boży dobrowolnie stał się ofiarą swoich katów.
(07 04 93 - Wielka środa)
Komentarz: kontemplacja śmierci Jezusa na krzyżu jest nie tylko
uczestniczeniem w smutnym spektaklu egzekucji skazańca, która
może tylko przygnębiać. "Podnieście nasze oczy na Tego, którego
przebiliśmy", aby zrozumieć nieco więcej przy każdej z naszych
medytacji, jak nie udawał, aby pokazać nam swoją Ogromną
Miłość. Przelana krew jest ceną naszej wewnętrznej wolności.
Płaczmy. Płacz ze współczuciem, płacz z wdzięcznością ...

Codzienne myśli na marzec - rok B
B - 1 marca
J
Znam ludzką słabość, lituję się nad jej nędzą i walką, jaką
wierna dusza musi toczyć.
(17 maja 93)
B - 2 marca
M Bóg rozdaje pełnymi rękoma, ludzie oddają tylko okruchy.
(14 kwietnia 77)
B - 3 marca
M Są już gotowe formuły, aby się modlić. Wszystkie jednakowo
piękne, jedne i drugie. Ja wolę być „serce przy sercu” z Tobą
(19 kwietnia 77)
B - 4 marca
J Celuj w serce! Jedna rana leczy inną, znacznie groźniejszą ranę!.
(30 kwietnia 77)
19

B - 5 marca
M Godzina obecności! Jezus na mnie patrzył; ja Go nie
zauważyłam..
(16 maja 77)
B - 6 marca
M Ten, kto nie umie przyjmować upokorzeń, zawsze może
powiedzieć, że jest pokorny, ale nie jest nim i wciąż jeszcze musi
się tyle nauczyć w tej szkole wyższego stopnia..
(24 czerwca 77)
B - 7 marca
J Sprawię, że będziesz Mnie pragnąć. Mam dla ciebie skarby. Ale
czy je chcesz?
(1 wrzesień 92)
B - 8 marca
J Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Kto wierzy we Mnie,
będzie żył.
(4 września 92 )
B - 9 marca
J W Moich oczach istota ludzka może być bogata tylko przez
bogactwa, których Ja jej udzielam. Wszystko inne ginie w pyle
czasu..
. (1965 - A27 )
B - 10 marca
J Świętość może być we wszystkich sytuacjach życia. Proś o nią,
a będzie ci udzielona.
(17 września 65 )
B - 11 marca
J Zapomnij o wszystkich twoich troskach, Moja mała córko. Czy
nie chciałabyś trochę pocierpieć z miłości do Mnie?(8 listopada 65)
B - 12 marca
J W tobie zamieszkała Najświętsza Trójca. Zważaj na tę
obecność, moje umiłowane dziecko.
( 11 listopada 65 )
B - 13 marca
Nikt tu na ziemi nie może otrzymać całkowitego spełnienia swoich
życzeń Czyż róże nie mają także cierni (6 stycznia 66)
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B - 14 marca
J Moje małe dziecko, staczaj dobrą walkę. Będę twoim
zwycięstwem.
(30 stycznia 66 )
B - 15 marca
J . Moja Miłość jest poważna, niezwykle poważna i nie znosi
żadnego podziału.
(4 lutego 66)
B - 16 marca
J Nic nie ginie, moje dziecko. Każde twoje westchnienie do Mnie
przynosi owoce. Kieruj twój wzrok ku niebu. Twoje serce nie jest
już na ziemi …
(9 lutego 66 )
B - 17 marca
J Czyż nie mogę pozwolić, aby Moje małe kwiatki kwitły tam,
gdzie Mi się podoba? Lubię przebywać wszędzie.
(
( 24 lutego 66)
B - 18 marca
J Miłosierdzie Moje przykrywa dusze biednych grzeszników. Ono
czatuje, aby się wylać dla ich zbawienia.
(28 lutego 66 )
B - 19 marca
M Święty Józef mnie chroni, wiem to. Ten dobry ojciec wie, czego
mi potrzeba.
(19 marca, 77)
B - 20 marca
J Nie myśl, że jesteś zabezpieczona przed nimi dlatego, że
otrzymujesz wyjątkowe znaki Mojej Miłości.
(26 października, 66)
B - 21 marca
J Potępiam obłudę i kłamstwo. Usprawiedliwiam, nieświadomość,
nie złośliwość.
(26 października 66)
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B - 22 marca
J Rozjemcy nigdy nie zrobią nic wielkiego.
Miłość, przeciwnie, może uczynić cię świętym.
(27 października 66)
B - 23 marca
J Ustawicznie ci powtarzam, Moja córko, że nadmiar marnych
rozrywek prowadzi do zaniedbania w oddaniu się Bogu.
(
6 stycznia 68)
B - 24 marca
J Szept miłości wydaje się tylko tym ludziom śmieszny, którzy są
od niego bardzo oddaleni. (30 października 66)
B - 25 marca
M Jego Matka została poczęta bez grzechu pierworodnego. Jest
Dziewicą. Wcielenie jest tajemnicą. Ona jest i była zawsze
Dziewicą. (30 grudnia 72 )
B - 26 marca
J Moje dziecko, szukaj radości we Mnie. Nie daj się uwieść
fałszywym radościom, jakie daje świat.
(30 marca 73 )
B - 27 marca
J Jeśli tylko będziecie szukali Chwały waszego Boga, to wszystko
inne stanie się drugorzędne.
(30 marca 73)
B - 28 marca
J Dorastająca generacja może zostać uratowana jedynie przez
miłość, modlitwę i pokutę.
(22 maja, 73)
B - 29 marca
J Moje ukochane dzieci, niech wasze szczęście polega na tym, by
innych czynić szczęść
(28 maja 73)
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B - 30 marca
M Proś o przebaczenie za zniewagi, jakie wyrządzane są twemu
Bogu przez wszystkie występki całego świata.
(noc od 29 maja do 30 73)
B - 31 marca
J Zachowaj milczenie w twoim sercu, a pokój Mój niech będzie z
tobą.
(6 czerwca 73)

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.
NOCNE CZUWANIE W CZĘSTOCHOWIE
6 KWIETNIA 2018

Tak jak zawsze w Piątek po Wielkanocy, w 2018 roku wypada 6
kwietnia. Wyjazd:
17.00 – z par. Św. Katarzyny w Zgierzu
18.00 - z par. Św. Marka w Łodzi.
Z pozostałych parafii – jeśli będą chętni.
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REKOLEKCJE W CHECHLE

od 14 do 17 czerwca.
bezpośrednio przed dniem skupienia

Dojazd do Chechła jest następujący:
Wsiadamy do pociągu na stacji Łódź Kaliska, pierwsza stacja za
Pabianicami to Chechło, wysiadamy - po przejściu przez ulicę idziemy
prosto ok. 8 minut. Na rogu jest figura Matki Bożej, idziemy jeszcze ok. 200
m i już jesteśmy na miejscu, ul. Lipowa 46 b. Gdyby były problemy pytać o
ks. Kazimierza Bartkiewicza. Zabieramy pościel i prowiant. Kuchnia jest na
miejscu, sami gotujemy.
17 go - w niedzielę jemy śniadanie i wyjeżdżamy do Karmelu .

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SKUPIENIA MAŁYCH DUSZ:
17 czerwca - niedziela
Łódź, ul. św. Teresy 6 (Karmel), godz. 11:00 - 17:00
1130 – Eucharystia; 1300 – obiad
1400 – świadectwa, adoracja Najśw. Sakramentu
1630 - zakończenie
Na ten dzień skupienia został zaproszony ks. Abp. Grzegorz Ryś
Metropolita Łódzki. Przyjął zaproszenie i potwierdził swoją obecność.
To dla nas wielka radość, mam nadzieję, że nikogo z nas nie zabraknie,
zaproś znajomych, swoich bliskich. Dzień skupienia mamy zawsze w
ostatnią niedzielę czerwca, ale ponieważ ks. Arcybiskup miał ostatnią
niedzielę zajętą, dlatego dzień skupienia został przeniesiony na niedzielę
– tydzień wcześniej. Aby uczestniczyć w tym dniu, jak i w
rekolekcjach, nie trzeba należeć do Legionu, mogą przyjść wszyscy.
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1

2

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.
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3

Parafia Zesłania Ducha Świętego, Łódź ul. Piotrkowska 2,
pierwsza sobota miesiąca po Mszy Św. o godz. 800, odpowiedzialna
Janina Michalak, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.

4

Parafia Chrystusa Odkupiciela, Łódź ul. Żubardzka 28, pierwsza sobota
miesiąca, godz. 1600, opiekun ks. Józef Egierski.

Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Łódź ul. Ogrodowa 22, trzecie piątki miesiąca po Mszy Św.
o godz.1800; odpowiedzialna Ewa Łonicka.
6 Parafia M. B. Jasnogórskiej, Łódź ul. Gogola 12, trzeci czwartek
miesiąc po Mszy Świętej o godz. 18.00, odpowiedzialna Teresa
Kaźmierczak.
7 Parafia Michała Archanioła, Łódź ul. Rysownicza 11 - drugi piątek
miesiąca, godz. 1730 - przed wieczorną Mszą Św. odpowiedzialna Teresa
Szparaga.
8 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 20 - drugi wtorek miesiąca, godzina 1700,
przed wieczorną Mszą Świętą - odpowiedzialna Elżbieta Serdeń.
9 Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu, Pl. ŚW. Jana Pawła II –trzeci wtorek
miesiąca, po Mszy Sw. o godz.1730 odpowiedzialna Maria Stańczyk
10 Parafia Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 3 – druga sobota miesiąca, godz.1500,
odpowiedzialna Izabela Szewczyk.
5

11 Parafia Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Piłsudskiego 1 – pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Św.
o godz. 1800, odpowiedzialna Grażyna Pawlak.
12 Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy,
ul. Cmentarna 6 - druga środa miesiąca, po Mszy Św. o godz. 1800,
odpowiedzialne: Teresa Becherka i Emilia Reczyk
13 Parafia Narodzenia N.M.P. w Komorowie, ul. 3-go Maja 9,
drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Św.,
opiekun ks. Bartosz Skawiński, odpowiedzialna Teresa Belka.
14 Parafia Imienia NMP w Warszawie, ul. Bursztynowa 16,
pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 700, opiekun ks.
Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
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Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz:
Ks. Grzegorz Nowak, 91-317 Łódź, ul. Piekarska 9
e-mail: nowakg7@gmail.com
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.
DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO W POLSCE:
Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 40, woj. łódzkie
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
SWIFT: BIGBPLPW

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ OTRZYMYWAĆ
STELLĘ BEZPOŚREDNIO Z BELGII, Z CHEVREMONT:
STELLA istnieje pod formą elektroniczną, wysyłana droga mailową.
Dlaczego nie wydrukować jej, aby wziąć ze sobą, do kościoła lub na
spotkanie swej wysepki ?
Można też zaprenumerować edycję papierowa (patrz poniżej).
Oto moment aby pomyśleć :
Zamówienia zaczynają się z 1 styczniem każdego roku
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Abonament dla STELLI CHEVREMONT
(dziesięć numerów rocznych)

Dla edycji drukowanych można się zwrócić:
- do waszego stałego odpowiedzialnego diecezjalnego lub krajowego
- bezpośrednio do Centrum Międzynarodowego
przez pocztę na następujący adres : La Légion des Petites Âmes
- rue de Chèvremont, 99
4051 - CHAUDFONTAINE (BELGIA)
przez mail : petitesames@proximus.be
przelew międzynarodowy do :

- Belgia: 16 €

La Légion des Petites Ames

-Inne kraje Europy: 27 €

IBAN : BE74 3400 1204 4307

-Reszta Świata: 31
Dla wysyłek mailowych
wyślijcie wasz adres mailowy na:

vox.chevremont@gmail.com

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

Père Marcel Blanchet La Légion des Petites Âmes
rue de Chèvremont, 99 4051 CHAUDFONTAINE
Belgique
Tel. 00 32 (0)4 2392301
mail: pmarcelblanchet@gmail.com
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