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O Jezu! Obym mogła powiedzieć wszystkim małym duszom jak
niewysłowiona jest twoja łaskawość... czuję, że gdybyś, co
niemożliwe, znalazł duszę słabszą i mniejszą od mojej, spodobałoby ci
się obsypać ją jeszcze większymi łaskami, gdyby z całkowitą ufnością
powierzyła się twojemu nieskończonemu miłosierdziu...
Ale dlaczego pragnąć przekazywania Twoich tajemnic miłości, o
Jezu, czyż to nie Ty sam mnie ich nauczyłeś i czy nie możesz objawić
ich innym?...
Tak, wiem o tym i błagam cię, żebyś to zrobił, błagam cię, żebyś
spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz..........
Błagam cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej
MIŁOŚCI !...
Zupełnie mała s.Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza,
Zakonnica karmelitańska niegodna
Dzieje Duszy, Poznań 2005, s.274 rękopis M 5v
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Bracia i siostry, Małe Dusze ze wszystkich krajów,
W tę niedzielę, 14 stycznia 2018 roku, papież Franciszek prosi nas,
abyśmy ofiarowali nasze modlitwy, nasze czyny i nasze cierpienia
migrantom i uchodźcom z okazji poświęconego im Dnia Świata.
Na początku swojego orędzia z 15 sierpnia 2017 r. cytuje fragment
Pisma Świętego, w którym Bóg przypomina Hebrajczykom o
należnym szacunku i miłości do wszystkich imigrantów, ponieważ
sami doświadczali podobnych warunków na ziemi egipskiej. (Tekst 1)
Papież nawiązuje także do przypowieści o Sądzie Ostatecznym:
"Byłem przybyszem i przyjęliście mnie ... byłem obcym, a nie
przyjęliście mnie ..." (Tekst 2)
On rozwija swoją adhortację wokół czterech czasowników: witać,
chronić, promować i integrować. Cytujemy tutaj kilka zdań z jego
ostatniego tekstu. (Tekst 3)
Małym Duszom daje się sposobność, aby nie zgubić się w czysto
mistycznych obłokach. Pamiętajmy o ważnym przesłaniu, które
otrzymała Małgorzata i na które poprosiła o imprimatur swojego
biskupa. Tekstowi temu sama nadała nazwę "Reguła życia małej
duszy" (Tekst 4)
Niech te kilka utworów pozwoli nam wejść w ten Nowy Rok z
odnowionym zaufaniem do Wielkiej Miłości, którą otacza nas Jezus.
Niech da nam wyobraźnię i odwagę, by konkretnie odpowiedzieć na
nasze chrześcijańskie powołanie.
Szczęśliwego i świętego roku 2018!
Ojciec Marcel
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Sami byliście imigrantami
Lv 19,33-34

Kiedy imigrant mieszka z tobą w twoim kraju, nie wykorzystasz go.
Imigrant, który mieszka z tobą, będzie wśród was jako tubylczy
Izraelita, a będziecie go miłować jak siebie samego, ponieważ wy sami
byliście imigrantami do ziemi egipskiej. Jestem Panem, waszym
Bogiem.
Byłem obcy
Mt 25, 35-40
―
―
―

Byłem obcy, a przyjęliście mnie ...
Panie, kiedy cię widzieliśmy ...
byłeś obcy i powitaliśmy Cię?
Amen, powiadam wam, za każdym razem, gdy robiłeś
to jednemu z najmniejszych moich braci, zrobiłeś to dla
mnie. "

Przyjmować, chronić, promować i integrować
Papież Franciszek

Ostatni czasownik: integrować, jest na poziomie możliwości ogólnego
wzbogacania międzykulturowego ze względu na obecność migrantów i
uchodźców. Integracja nie jest "asymilacją”, która prowadzi do
tłumienia lub zapomnienia własnej tożsamości kulturowej. Kontakt z
drugim człowiekiem prowadzi raczej do odkrycia "jego sekretu", i
otwarcia się na niego w celu przyjęcia wzajemnych wartości i
przyczynienia się do lepszego poznania się. Jest to długo trwały
proces tworzenia społeczeństw i kultur, czyniąc je coraz bardziej
odzwierciedleniem wielorakich darów Boga dla ludzi ".
Przesłanie dla Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców 2018
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Idź do swoich braci ...
Fragment z Orędzia Miłosiernej Miłości do Małych Dusz
Małgorzata pisze 21 czerwca 1973 r. – To dzień jej urodzin!
Tekst dany przez Pana o 5 rano i za który poprosiłam
imprimatur od Biskupa
Jezus powiedział do niej:

Reguła życia małej duszy
Idź do cierpiącego i pociesz go.
Idź do wątpiącego i uwolnij go od jego wątpliwości.
Idź do tego, który płacze, osusz mu łzy.
Idź do tego, który czeka, ucz go cierpliwości
Idź do zagubionego, pokaż mu drogę.
Idź do tego, który rozpacza, daj mu nadzieję.
Idź do tego, kto nie ma wiary, umocnij go.
Idź do tego, który jest w nocy ciemności
i zanieś mu światło nadziei.
Idź do skłóconego z sobą, zanieś mu pokój.
Idź do niezdecydowanego, daj mu stanowczość.
Idź do twoich braci, zanieś im woń
Jezusa Chrystusa,
Jego łagodność i Jego pokorę.
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Tajemnice Światła
Seria H

Pierwsza Tajemnica: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus: Nie stawiaj warunków twojemu TAK! Wartością osoby jest jej
wnętrze, które ją ożywia. Jestem twoją Żywą Księgą. Nie porównuj ani
nie przeciwstawiaj żadnej innej. Tej, którą Ja otwieram przed tobą.
Twoje zadanie jest nieporównywalne z zadaniami innych. Każdy
otrzymuje według swojej miary to, co dla niego przeznaczam. Dlaczego
starasz się zrozumieć niezrozumiałe? (16 10 77)
Komentarz: Jak zrozumieć, że Bóg został ochrzczony przez człowieka?
Ponadto, Jan Chrzciciel sam protestował: „To ja, powinienem być
ochrzczony przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Misja Jana nie jest
misją Jezusa! Każdy dostaje swoją miarę!
Druga Tajemnica: Cud w Kanie Galilejskiej
Małgorzata: O Niepokalana Matko, zachowaj potężne wstawiennictwo
dziedzictwa swojego umiłowanego Syna. Biedni grzesznicy, którzy
nie chcą być zbawieni! Ale jeśli chcesz tego dla nich, sprawiedliwość
Boża zostanie pokonana. Bo któż może zaprzeczyć swojej mocy nad
swoim Świętym Sercem?(22 08 68)
Komentarz: Moc Maryi nad Sercem Jezusa wyraźnie przejawia się w
Kanie. Nie jest to moc władcza, jest stworzona z delikatności. Maryi
wystarcza, tylko opisanie sytuacji Jezusowi. Obyśmy poddali się finezji tej
mariańskiej potęgi. Jezus jest bardziej wrażliwy na prośbę Matki, niż my
bylibyśmy względem Niej.
Trzecia Tajemnica: Głoszenie Królestwa i wezwanie do nawrócenia
Jezus: przeżywanie przesłania polega na jego uwierzytelnieniu. Wiesz,
moje dziecko, że miłość karmi się ofiarami i wyrzeczeniami.
Człowiek musi zrozumieć wartość Bożego daru i jego skuteczność w
duszach.
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To świadectwo ich wiary, która otwiera grzesznikom bramy
Królestwa Bożego, nawraca ich aby pozwolić im poznać miłość
Chrystusa i znikomość radości ziemskich. Poślę ci niezliczone dusze.
Zajmij się nimi w imię Mojej miłości (06 05 68)
Komentarz: Kiedy Jezus ogłasza Królestwo i wzywa ludzi do nawrócenia, to
nie jest bez znaczenia. Słowo Boże może być skuteczne tylko wtedy, gdy jest
przyjęte jako słowo Boskie, a nie ludzkie. Ono chce zejść w głąb duszy i
przenikać wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze działania. Proś Ducha
Świętego, abyśmy zrozumieli, do jakiej godności życia jesteśmy powołani.
Czwarta tajemnica: Przemienienie Pańskie
Jezus: Boisz się nocy, boisz się cienia, bo twoja mała dusza nieodparcie jest
przyciągana w stronę świata. Na próżno szamoczesz się w ciemności.
To zupełnie nie przeszkadza światłu. Ono błyszczy w ciemnościach
twojej duszy. Mówię ci, nie bój się. Taka rana przygniata bardziej twoją
miłość własną, niż twoje serce. Czy nie czujesz, że staje się to dla ciebie
lekcją miłości ? (24 06 77)
Komentarz: Przemienienie było bardzo krótkim błyskiem światła dla trzech
uprzywilejowanych. Lecz to wystarczyło im aby przetrwać ciemności
Getsemani. To ich trwanie było niedoskonałe, ponieważ zasnęli.. Ale została
dana im siłę, by pozostali w smutnym ogrodzie. W ten sposób światło wiary
pozwala nam przekroczyć wiele cieni naszych dni. Jeśli Jezus mówi nam,
abyśmy się nie bali, to jest to polecenie, które nam daje, a niekoniecznie
pocieszenie.
Piąta tajemnica: ustanowienie Eucharystii
Jezus: Moja miłość ciebie oświeciła co do próżności i zadufania, tych gestów
zewnętrznych, które mi ubliżają i które karzą Mi cierpieć w Moim Ciele
Mistycznym. Bądź przykładem poszanowania w przyjmowaniu Mojego
Sakramentu Miłości. Wynagradzaj szaleństwo ludzi przez poszanowanie
o wiele większe wtedy, kiedy przychodzę do ciebie. (17 03 77)
Komentarz: Często Małgorzata przekazuje nam to, co powiedział Jezus, jak i
to, co sama odczuwa i jak bardzo poważną sprawą jest przyjmowanie
Komunii Świętej lekceważąco.
7

Znajdżmy tutaj „lekarstwo", którego Pan oczekuje od Małych Dusz: nie
oburzajmy się wściekle przeciwko niektórym ludziom (lub nawet niektórym
kapłanom), ale rekompensujmy to większą czcią. Dbajmy o to, aby myśleć
najpierw jak ulżyć sercu Boga i nie afiszujmy się jako nienaganni, chcąc
pouczać innych.

Codzienne przemyślenia na styczeń - rok B

J = Jezus

M = Małgorzata

B - 1 stycznia
M. Czy można więc dziwić się, że Jezus mówi do Swojej Matki: „Moja
Boska Matko”? Maryja jest Boska, bo jest Matką Boga.(21-lutego 79)
B - 2 stycznia
M. Patrzę na Boga codziennie, nowym sercem, nowymi oczyma, jak
dziecko, czuję się coraz bardziej od Niego zależna.(22-lutego 79)
B – 3 stycznia
J. Uczyń w sobie pustkę. Chcę zająć całe miejsce w tobie! Muszę nasączyć
cię Moją Miłością.(28-lutego 79)
B – 4 stycznia
J. Wierz we Mnie!
Wierz w Moją Dobroć!
Wierz w Moje Miłosierdzie, a będziesz zbawiona( 6-marca 79)
B – 5 stycznia
M. Jezus nie przymusza, nie nakazuje, ale prosi i szanuje zawsze naszą
wolność działania.(10-kwietnia 79)
B - 6 stycznia
J. Jestem Bogiem wiernym. Moje Miłosierdzie nie zna granic.(26-kwietnia
79)
B – 7 stycznia
M. Cisza serca, milczenie jest pożytecznym dla dusz. Nadmiar słów niszczy
dzieło Pana.(5-maja 79)
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B - 8 stycznia
J. Jeśli cię zranią, nie złość się ofiaruj, Mnie twe cierpienie.(24-maja 79)
B – 9 stycznia
J . Pomoc łaski, Moje dziecko jest odpowiedzią ,na gotowość duszy, by dać
się prowadzić.(26-lutego 68)
B - 10 stycznia
J . Wierność jest znakiem miłości. Wytrwałość jest jej dowodem.(21-marca
68
B - 11 stycznia
J. Nie wmawiaj sobie nigdy, że możesz poznać drugiego z jego
powierzchowności. Szukaj w nim dobrych stron, a zło będzie
zwyciężone.(29-kwietnia68)
B - 12 stycznia
J, Cały przepych świata nie zrównoważy wspaniałości .jaką zapewnić ci
może jedna jedyna tęsknota za Mną.(29-sierpnia 66)
B - 13 stycznia
J. Moje rozpostarte ramiona tak często trafiają w próżnię. Małe dusze
pozwólcie się objąć. (29-sierpnia 66)
B - 14 stycznia
J. Człowieku nie rozumiesz mowy miłości. A jest ona dla życia
najważniejsza. (23-maja 87
B - 15 stycznia
M. Tak bardzo potrzebuję pewności, że tam, ponad chmurami, słońce nie
przestaje świecić…(25-pażdziernika 83)
B - 16 stycznia
J. Pożycz w Niebieskim banku. Korzystaj z jego zasobów, są
niewyczerpalne.(14-pażdziernika 91)
B - 17 stycznia
J. Słowa bez uczynków są niczym. Kiedy się kocha, to chce się przede
wszystkim zadowolić ukochaną istotę.(12-listopada 66)
B - 18 stycznia
J. Niech twoją największą troską będzie, abyś się Mnie podobała, a nie
,była zadowolona. (29-listopada 66)
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B - 19 stycznia
J. Jestem tu zawsze. a ty działasz tak ,jakby Mnie wcale nie było.(9stycznia 78)
B - 20 stycznia
M. Być pewnym Boga- mądrość, być pewnym siebie-to pycha i
pochlebstwo. (10-grudnia 84)
B - 21stycznia
J. Chcę przeniknąć do głębi waszego istnienia Tak, chcę być waszym
Centrum i stamtąd przemieniać was i oczyszczać.(27-pażdziernika 91)
B - 22 stycznia
J. Błogosławieni ubogiego serca! Czeka ich Królestwo Nieba. (4-stycznia
93)
B - 23 stycznia
J. Czekam, wieczność należy do Mnie. Pośpiech nic nie pomoże. Zaufaj
Memu Miłosierdziu.(29-maja 66)
B - 24 stycznia
J. Moje dziecko, podaruj mi to twoje cierpienie. Żebyś, ty wiedziała, dla
jakiego dobra posłuży to cierpienie mojej Małej córeczki.(4-czerwca 66)
B - 25 stycznia
M. Aby miłość zatriumfowała w duszach, trzeba zrozumieć nie ocenioną
wartość cierpienia. Które przyjęliśmy na siebie (27-luty79)
B - 26-stycznia
J. Jeśli zabraknie ci pokory nic nie będę mógł z tobą uczynić.(8-marca 79)
B - 27 stycznia
J. Nie ma ,moja córko, świętości w wodzie różanej! To jest walka w
każdym momencie o zdobycie świętości. Wystarczy, że oddasz mi to, czym
jestem co robisz. (8-marca 79)
B - 28 stycznia
W dniach ostatnich kwitną kwiaty miłości. Będą mnożyć się do
nieskończoności. (28-luty 93)
B - 29 stycznia
J. Nie staraj się pojąć umysłem, ale sercem. (1-maja 94)
B - 30 stycznia
J. Zaprawdę powiadam, powiadam ci nie smuć się, młodość serca jest
wieczna. (1- maja 94)
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B - 31 stycznia
J. Uczęszczaj regularnie do Mojej szkoły. Mam dla ciebie tyle łaski!
(27-czerwca 94) )

od 18 do 25 stycznia:
Tydzień modlitwy o Jedność Chrześcijan

Panie Jezu, który w wigilię umierania za nas, modliłeś się, aby
wszyscy Twoi uczniowie byli doskonale Jedno, jak Ty w Twoim Ojcu
i Twój Ojciec w Tobie, spraw, abyśmy boleśnie odczuli niewierność z
naszej rozłąki. Daj nam lojalność do rozpoznania i odwagę, by
odrzucić to, co w nas kryjemy: obojętność, nieufność, a nawet
wzajemną wrogość. Spraw, abyśmy spotkali się wszyscy w Tobie, aby
nasze dusze i nasze usta nieustannie wznosiły Twoją modlitwę o
jedność chrześcijan, taką ,jaką pragniesz i za pomocą Twoich
środków. W Tobie, który jesteś doskonałym miłosierdziem, spraw,
abyśmy znaleźli drogę, która prowadzi do jedności w posłuszeństwie
Twojej miłości i Twojej prawdzie. Amen
Modlitwa Ojca Paula Couturiera
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Małe Dusze Francji
Legion Małych Dusz Francji,
od 1969 do dziś
Rozpowszechnienie "Orędzia miłosiernej miłości do małych dusz"
rozpoczęło się w Paryżu w 1969 roku, jeszcze zanim zostało objęte
imprimatur. Sprzedane w księgarni Niepokalanego Serca Maryi, Plac
Notre-Dame des Victoires, odniósł szybki sukces, a księgarz nie zawahał
się nawiązać kontakt z klientami, którzy docenili tę książkę.
Kilka osób, które sie zaangażowały do Legionu Małych Dusz, utrzymywały
związek listowy z Małgorzatą - Orędowniczką, i jej Ojcem Duchowym,
Ojcem Maes.
Tworzą się małe grupy trzy lub czteroosobowe, nawet jedna spotyka się
na zapleczu ksiegarni ! Od 1970 r. ważniejsze grupy tworzą się w regionie
paryskim, w prowincji, szczególnie w Strazburgu, Lyon’ie i Bordeaux…
Male Dusze modlą sie żarliwie do Pana, aby imprimatur było nadane
Orędziu. To dzieje się w dniu 4 marca 1971 r.
To uznanie o jakości doktrynalnej zapisów Małgorzaty, powiększa jeszcze
bardziej rozpowszechnianie Orędzia.
Male dusze z Francji radują się w tym samym czasie z nominacji
francuskiego księdza, misjonarza teresjańskiego, na czoło rodzącego się
dzieła międzynarodowego.
Zapisy się intensyfikują. Spotkania miesięczne wokół Orędzia, z udziałem
lub bez kapłana mnożą sie wszędzie we Francji.
Stowarzyszenie belgijskie jest stworzone 25 września 1971 r.. Legion we
Francji strukturyzuje się 15 stycznia 1972r.
Zgromadzenie Konstytucyjne Stowarzyszenia francuskiego ma miejsce
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na ulicy Courcelles, w Paryżu, w dniu urodzinowym Objawień Dziewicy
Biednych w Banneux. Jego deklaracja w Dzienniku urzędowym ma miejsce
w dniu 26 stycznia 1972 r.
Rekolekcje i spotkania są organizowane, szczególnie w Ephrem, domie
prowadzonym przez Benedyktynki Najświętszego Serca Montmartre’u.
Liczba uczestników może sprawić, że nam będzie się śnić !
Grupa Młodych tworzy się i spotyka w Lisieux ! Jak wytłumaczyć
entuzjazm z którym Orędzie Jezusa jest odbierane we Francji ?

Zgromadzenie międzynarodowe
w Chèvremont w 1980r.

Po wyjściu z namiotu,
Małgorzata
wita kilku młodych

We Francji, Legion Małych Dusz liczył, w rzeczywistości, aż do 6000
członków. Po słynnych « wydarzeniach 1968r. », po błędach po których
nastąpiła interpretacja stronnicza Rady, Orędzie było przyjęte jak rosa
dobroczynna, « pieszczotą dla duszy » która była wierna wierze katolickiej.
W tym czasie, dużo rezerwy przyszło od kleru. Co do parafii otwierały one
z trudem swoje drzwi Małym Duszom. W dniu 25 sierpnia 1974 r. w Parayle-Monial, Legion Międzynarodowy Małych Dusz jest konsekrowany
Najświętszemu Sercu Jezusa i Sercu Niepokalanemu Maryi, w obecności
Małgorzaty.
I Jezus jej powierza : « Zostań w pokoju, ponieważ Ja jestem z tobą. Dziś
przeżywa Legion swój przełomowy moment i dzięki zjednoczonej mocy
naszych Świętych Serc, którym został poświęcony, nabierze nowego
rozkwitu. » (Orędzie z dnia 25 sierpnia 1974)
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I tym samym, rozpowszechnienie Orędzia rozrasta się w świecie, Legion
wszczepia się na pięciu kontynentach. To się nie będzie podobało
Szatanowi, ten który dzieli, i od końca 1974r. Legion z Francji doznaje
wewnętrznych burz, aż do 1977 r. kiedy to nowy Prezydent, Jean Romand,
przynosi pokój, utrzymując doskonałe relacje z Chèvremont jak i z
Doradcami duchowymi.
Podczas zgromadzenia
międzynarodowego
w 1980 r. w Chévremont
od lewej do prawej:
Jean Romand,
prezydent na Francję
Gérard de Winter,
prezydent międzynarodowy
i Małgorzata
Delegacja stowarzyszenia belgijskiego jest przywitaną przez Świętego Ojca
Jana-Pawła II w dniu 12 grudnia 1979r. Małgorzata jemu osobiście wręcza
Orędzie .Następnie, on udzieli oficjalnie swej Benedykcji Apostolskiej
Legionowi Małych Dusz.
W 1981r. Legion z Francji liczył jeszcze licznych członków. Marię-France
Philbert wyznaczona na Prezydenta w 1993r. pracuje wytrwale nad
uznaniem Stowarzyszenia przez Kościół Francji.
Podczas uroczystego posiłku
w Centrum międzynarodowym
w Chévremont
po lewej:
Ojciec Yves Marię
i Yetta
Po prawej, podczas serwisu
Marie Clotilde Zénaïde
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Dzisiaj, nowe pokolenia są bardzo proszone do projektów solidarnościowych w aktach duchowości teressiańskiej wydaje się, że są w oczekiwaniu.
Wynika z tego że odnowienie małych dusz w Legionie nie jest zapewnione.
Czy bylibyśmy « małą resztą » ?
Elisabeth Picquart, Prezydentka od 2011r. mówi nam : « A więc, był to
słomiany ogień ? Nie wcale nie ! Właśnie teraz, OGIEŃ tli się pod
popiołem. On buchnie w pewnym momencie Historii której nie znamy»
« Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest naszą wiara » (1 Jan 5,4).
Małe Dusze Francji, trzymajmy się !
Abyśmy się karmili Orędziem Jezusa i jego Ewangelią, aby głosili je
sercem, przez nasze życie.

Życzenia Ojca Pierre Munier
kapelana Małych Dusz we Francji
Drogie Małe Dusze,
Święty Rok w radości Pana !
Radość bycia wybraną,
aby spoczywać na sercu Jezusa
i być, dla Niego Mała Duszą którą On kocha !
*
Przyjmijmy Orędzie Jezusa z dnia 1-1-1967 Tom I
J
Dziecko Moje, przyjmij wszystko z uśmiechem. Kiedy
trzeba, depcz twoje serce. Twój Bóg mówi. Słuchaj. Kochając
bądź Moją w radości i w cierpieniu, aby Ojciec Mój w niebie
poznał w tobie małą oblubienicę Swego Syna. Chodź, abym
przedstawił cie naszemu Ojcu.
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Jezus pragnie rozlać w nas łaskę uśmiechu i w radości. I to jest bardzo
ważne na przeciwko mrokom świata. Musimy stwierdzić : świąt, który nas
otacza jest co raz więcej zsekularyzowany. Bez Boga świąt staje się
zdobyczą mroków i Szatana.
Rezultat : coraz więcej cierpień wszelkiego rodzaju i nawet pewna liczba
samobójstw w których można zobaczyć akcje Szatana.
Pan nas prosi o reagowanie i wysyła nas z misją.
Nie zapomnijmy o Słowie Jezusa :
« Moje małe dusze mogą uratować świąt »
(5-12-1967).

Pierwsza misja : uśmiech !
Przodem do smutku, który chwyta dużą ilość osób : uśmiech, to
wyrażenie naszej radości wewnętrznej !
« Pozostaw twoje « gdyby »!… Spoczywaj w ukryciu Mojej
Boskiej Miłości
z zaufaniem tych zupełnie małych. »
(27-02-1969).

Oto źródło naszej radości. Radość małego dziecka, które się oddaje we
wszystkim swojemu Ojca z Nieba. Radość małego, który wie, że jest pod
opieka swego Ojca. To ta radość, którą musimy przekazywać i która może
doprowadzić do rozmowy. Świąt jest smutny, my jemu proponujemy naszą
radość, nasz uśmiech.
Drugą misja : różaniec !
« Odmawianie różańca jest dzisiaj koniecznością : « Gdzie dwaj
lub trzej zebrani są w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich ».
(24-08-1966).

Nie tylko my mamy odmawiać nasz różaniec, ale robić tak, aby był
odmawiany, zorganizowanie spotkań modlitewnych, w których
odmawiamy różaniec.
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« Rozpowszechnianie różańca.
przysporzy Kościołowi i Kapłanom wiele łask… »
(5-12-1967).

« Od duchowieństwa żądam każdego
dnia pół godziny wspólnego odmawiania różańca »
(28-09-1966).

To Dziewica Maryja, która gniecie głowę węża, a modląc się do Maryi poprzez Różaniec zgniatamy akcje Szatana nad światem.
Mamy do naszej dyspozycji wspaniałą broń : musimy jej używać, aby
zniszczyć całą akcję Szatana. To prawda, znajdujemy się w trudnych
czasach, ale mamy do dyspozycji broń zwycięstwa:
« To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na
świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył
świat ».
(Jan 16,33).

Dobrego i Świętego Roku w radości i zwycięstwie
i radością bycia Małą Duszą drogą i kochaną !
ALLELUIA !
Ojciec Pierre Munier
16, rue de Tilly 3637 LIGNAC
(France) 02 54 25 71 83

Medytacja nad psalmami
PSALMY 96 do 100 (95 do 99)
Jesteśmy wszyscy zaproszeni do pochwały. Pochwała, która gloryfikuje
Boga, za wszystkie jego dzieła i śpiewa jego cuda. Kiedy Apostołowie
otrzymują Ducha Świętego natychmiast śpiewają pochwalę Panu(Akty 2,4)
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Mamy do naszej dyspozycji, aby śpiewać pochwalę Panu, Psalmy 96 do
100, które tworzą jeden zbiór, aby śpiewać chwałę Boża !
« Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda - wśród wszystkich ludów!
Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. »
(Ps.96, Wersety 1,4)
Ten psalm śpiewa Królestwo Boże, On który panuje nad całym
Tworzeniem (wersety 10-11), jesteśmy zaproszeni do Jego uwielbiania, do
ukłonów przed Nim (w.9).
Ta pochwała jest uniwersalna, jak zbawienie jest uniwersalne : wszystkie
narody są zaproszone do chwalenia i uwielbienia Pana, do uznania jego
cudów i że On jest jedynym Bogiem (wersety 3,5,7,10). Cuda Boże są jego
interwencjami cudownymi w Tworzeniu i Historii : musimy o nich
opowiadać i je proklamować (werset 7).
Ta uniwersalność się odnosi do całego Tworzenia. To całe Tworzenie ziemia, morze, więc, drzewa - jest zaproszone do chwalenia Pana (wersety
11-12). Ta pochwała krzyczy i wyraża się w radości (werset 12).
Czasami, każdy człowiek może być dotknięty poprzez smutek, pewną
tęsknotę lub nawet depresję : i lekarstwo jest tutaj.
Kiedy przyjmujemy całe Tworzenie i celebrujemy Pana w nim, smutek
odchodzi, każda ciemność znika i radość przychodzi zamieszkać w naszym
sercu.
To dlatego ten psalm, kiedy my go śpiewamy, pozostaje cudownym
lekarstwem na każdą tęsknotę, która może nas dosięgnąć.
Ten psalm ogłasza jednego Boga naprzeciw wszystkich idoli (werset 5) i to
dlatego musimy Go uwielbiać i Jemu odąć cześć (werset 9). Ewangelia jest
Dobrą Nowiną głoszoną do wszystkich narodów i znajdujemy to w tym
psalmie : Radosna Nowina Zbawienia (werset 2).
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Jest poprzez ten cały psalm, jak wybuch radości. Nasz Bóg jest Bogiem
Radości i dokonuje wibracji pochwały, która jest źródłem radości (wersety
11-12).
Psalm 96 twierdzi z wigorem że Pan wywiera na cały wrzechświat
królewską moc. Bóg rządzi nacjami praktykując sprawiedliwość. Również
Tworzenie w całości jest zaproszone do celebrowania tego dużego Króla
który przychodzi aby osadzić ziemię.
Uniwersalny zasięg i misjonarz psalmu jest wyraziście potwierdzony.

« Aby Duch Święty sprawił, aby wibrowały
struny liry mojego serca
aby wytrysnęła pochwała ! »
(Święta Elżbieta od Trójcy Świętej)
AMEN !
Ojciec
Pierre Munier

PARYSKIE REKOLEKCJE OTWARTE DLA WSZYSTKICH

u Benedyktynek na Montmartre
3 Cité du Sacré-Coeur - 75001 Paris - Tél : 01 46 06 14 74
Oto data i temat Rekolekcji na które zaprasza
Ojciec Pierre Munier
Czwartek 8 lutego 2018 r.
Temat :

« Modlitwa jest uwolnieniem »
(tom 1, 1967)
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Przebieg tego dnia :
9h30
Przywitanie
10h00
Czas modlitwy prowadzony przez Ojca
10h20
Nauczanie
11h30
Msza w Kaplicy
12h30
Posiłek
14h00
Adoracja
15h00
Różaniec
15h30
Nauczanie
Udział finansowy dotyczący tego dnia wynosi 17 euro.
To pokrywa cenę posiłku i koszta wypożyczenia sal.
Dziękuję za wysłanie waszego zgłoszenia drogą pocztową, wraz z
waszą wpłatą najpóźniej 8 dni przed rekolekcjami. Już nie możemy
przyjąć osoby które nie zapiszą się z wyprzedzeniem.
(czeki proszę wypisywać na Legion Małych Dusz) do :
Pani Annę-Marię Roussy
178 avenue du Maine - 75014 Paris
Tel GSM : 06 64 34 77 38
Pani Anna jest do Państwa dyspozycji w ramach wszelkich dodatkowych
informacji.
Dziękujemy za wzięciu pod uwagę daru dla Ojca, który przybywa z daleka.
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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.
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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!
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.
NOCNE CZUWANIE W CZĘSTOCHOWIE

6 KWIETNIA 2018
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.
REKOLEKCJE W CHECHLE od 14 do 17 czerwca.

bezpośrednio przed dniem skupienia
17 go - w niedzielę jemy śniadanie i wyjeżdżamy do Karmelu.
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.
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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.
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1

2

3

4

5

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
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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.
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
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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 1 kwartalnika 5 zł plus koszty wysłania
DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO W POLSCE:
Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 40, woj. łódzkie
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
SWIFT: BIGBPLPW

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

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

przelew międzynarodowy do :
La Légion des Petites Ames
IBAN : BE74 3400 1204 4307

- Belgia: 16 €
-Inne kraje Europy: 27 €
-Reszta Świata: 31 €

Dla wysyłek mailowych

wyślijcie wasz adres mailowy na
vox.chevremont@gmail.com

Prosimy o sprecyzowanie w jakim języku chcielibyście otrzymać STELLĘ.
Aktualnie dostępne w językach : Niemiecki - Angielski - Hiszpański Francuski - Holenderski - Polski - Portugalski - Wietnamski.

Drodzy Czytelnicy nie zapominajcie !
Centrum Międzynarodowe Chèvremont utrzymuje się tylko z waszych
darowizn :
Legia Małych Dusz
IBAN : BE74 3400 1204 4307
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==============================
Père Marcel Blanchet
La Légion des Petites Âmes
rue de Chèvremont, 99
4051 CHAUDFONTAINE
Belgique
00 32 (0)4 239 23 01
pmarcelblanchet@gmail.com

Spis treści
Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie
Tajemnice światła- Różaniec
Myśli codzienne na styczeń - rok B
Małe Dusze z Francji
Medytacja Psalmów
Rekolekcje otwarte dla wszystkich w Paryżu
Aneks do wydania polskiego
Aktywność Legionu Małych Dusz
Informacje o prenumeracie w Polsce
Informacje o prenumeracie międzynarodowej
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Medytacja nad psalmami
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