KILKA FAKTÓW Z HISTORII POLSKI
POCZĄTEK LEGIONU MAŁYCH DUSZ W POLSCE
Po II wojnie światowej w Jałcie przywódcy Rosji, Stanów Zjednoczonych i Anglii to
znaczy Stalin, Roosevelt i Churchill, zdecydowali, że Europa środkowo-wschodnia będzie
należała do strefy wpływów Rosji Sowieckiej. W Polsce i w Europie środkowowschodniej stacjonowały wojska rosyjskie wszystko było pod kontrolą Moskwy.
Polska nie mogła się rozwijać uniwersytety zakłady pracy całe życie społeczne
gospodarcze było pod kontrolą komunistów. Polacy nigdy nie zgodzili się na taką
sytuację. W 1956 roku w Poznaniu, czy w 1970 roku na wybrzeżu Polacy podejmowali
dramatyczną walkę z reżimem komunistycznym o wolność swojej ojczyzny. Te zrywy
wolnościowe były krwawo stłumione przez wojsko podległe Moskwie.
Sytuacja uległa zmianie, kiedy na stolicę Piotrową w Rzymie został wybrany na papieża
Karol Wojtyła. Kiedy Jan Paweł II był po raz pierwszy w Polsce, w 1979 r., w Warszawie
na Placu Zwycięstwa wypowiedział te ważne słowa:
Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Nowy duch wstąpił w cały naród. Powstały niezależne związki zawodowe
„Solidarność”. Zaczął się kolejny etap w walki o wolność Polski.
Była ogromna ufność, że wszystko może się zmienić. Kościoły były pełne, ludzie
masowo modlili się, prosili Boga o wolność swojej ojczyzny. Jednak 13 grudnia 1981
roku junta wojskowa wprowadziła stan wojenny. Cały proces wolnościowy został

zatrzymany. Wtedy prałat Józef Gorzelany, który był proboszczem w parafii i
budowniczym kościoła „Arka Pana” w Nowej Hucie obok Krakowa, po wprowadzeniu
stanu wojennego sprowadził do Polski 2000 szt. Orędzia Miłosiernej Miłości do małych
dusz, które miało być lekarstwem na upadek ducha w Polsce. Z pomocą pana Zdzisława
Wójtowicza rozprowadził Orędzie po całej Polsce. Było około 200 miejsc, przez które
Orędzie było rozprowadzane. Najczęściej odbywało się to przy kościołach lub przez
wspólnoty kościelne.
Miasto Nowa Huta miało być wzorcowym miastem komunistycznym, dlatego nie był
zaplanowany tam przez komunistów żaden kościół. Prałat Józef Gorzelany razem z
kardynałem Karolem Wojtyłą walczyli, aby jednak Kościół powstał w tym miejscu.
Jak opowiadał prałat Józef Gorzelany na placu, na którym miał powstać kościół,
mieszkańcy razem z księdzem postawili krzyż. Tam – na placu, pod gołym niebem -były
odprawiane Msze Święte. W wigilię Bożego Narodzenia przyjechał kardynał Wojtyła i
tam sprawował pasterkę. Ludzie po tej Mszy Świętej wracali do domów ze łzami w
oczach były to łzy wzruszenia i radości, że Jezus rodzi się pośród nas, jest pośród nas i
daje nadzieję na wolność.
Pan Zdzisław Wójtowicz był więźniem niemieckiego, nazistowskiego obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Było to miejsce męczeństwa około 1,5 miliona ludzi
Był to obóz niemiecki, który istniał na terenach Polski, okupowanej przez wojska
niemieckie. Polska, jako państwo wtedy, tzn. w czasie II wojny światowej (1939 – 1945)
nie istniała. O wszystkim decydowali Niemcy. Pan Zdzisław był w jednym baraku z
kapłanem, męczennikiem Maksymilianem Kolbe, który oddał swoje życie ratując innego
więźnia.
W pewnym stopniu Polska odzyskała wolność w 1989 roku po obradach Okrągłego
Stołu. Jednak wielu komunistów było jeszcze przy władzy, przyjęli banki, uniwersytety,
sądy. Dopiero w 2015 roku możemy mówić o przełomie, kiedy to doszły do władzy
osoby wierzące, które reprezentują interesy Polski. Jednak w sądach jest jeszcze wiele
osób z obozu komunistycznego, które były współpracownikami komunistycznego
Urzędu Bezpieczeństwa, a Polaków walczących o wolność skazywały na śmierć czy na
więzienie. Proces walki o wolność ciągle trwa. Jan Paweł II powiedział: „Wolność nie
jest dana, ale jest zadana”. Nieustannie musimy podejmować wysiłki, aby walczyć o
wolność osobistą i narodową. Współcześnie zagrożeniem dla wolności jest masoneria,
która sprzeciwia się obecności Chrystusa i Kościoła w życiu publicznym w dzisiejszym
świecie, Europie, a także i w Polsce.

Rozwój Legionu Małych Dusz w Polsce
W ten sposób, dzięki zaangażowaniu księdza prałata Józefa Gorzelanego i pana
Zdzisława Wójtowicza Orędzie dotarło również do mojej rodziny. Moja siostra Teresa
należała do wspólnoty „Neokatechumenat” w Łodzi. Tam kupiła Orędzie i dlatego
mogłem spotkać tą książkę na półce w regale mojej siostry.
Był rok 1988 - to dla mnie trudny czas - wróciłem z wojska - obowiązkowa służba
wojskowa trwała 2 lata. Po powrocie do domu odczuwałem pustkę w życiu. Orędzie
wypełniło tę pustkę. Po przeczytaniu Orędzia zdecydowałem się odpowiedzieć tak na
powołanie Jezusa, który pragnął, abym został kapłanem. Wstąpiłem do seminarium
duchownego. Szczególnie istotne były dla mnie słowa z Orędzia z 7 marca 1969 r.:
„Życie ludzi upływa w oczekiwaniu tego, co przyjdzie. I często to, co przychodzi w żaden
sposób nie odpowiada temu, co oczekiwali. Wszak przyszłość należy do Boga. Wobec
Ducha Świętego staje się winnym ten, kto swego życia nie urządza według łask, które
otrzymał z Mojej szczodrości i bez zasług ze swej strony”.
W 1996 roku w katedrze, w Łodzi przyjąłem sakrament
kapłaństwa. W czasie formacji w seminarium posługiwałem
w więzieniu – odwiedzałem więźniów. Tam miało miejsce
szczególne wydarzenie. Otóż, kiedy byłem na szóstym roku
w seminarium, gdy byłem już diakonem, w więzieniu
spotkałem pewnego młodego człowieka, który przedstawił
się, jako kapłan satanistów. Po spotkaniu z tym człowiekiem
w pewnym sensie moje życie się zmieniło. Do tej pory życie
w Seminarium, lektura Orędzia były dla mnie źródłem
wielkiej radości, bliskiej relacji z Jezusem. Jednak po tym
wydarzeniu odczuwałem dużo większe udręki ze strony
złego ducha. Doświadczałem moc ducha ciemności, który z wielką siłą walczy przeciwko
każdemu, kto chce iść za Jezusem. Moment przełomowy w walce ze złym duchem
nastąpił w Medjugorie w 2011 r., kiedy spotkałem księdza Krzysztofa. Kiedy on modlił
się nade mną, Jezus uwalniał mnie od złego – konsekwencji działania grupy satanistów.
Pomocą dla mnie zawsze była lektura Orędzia, w którym zawsze mogłem znaleźć
Jezusa. On nieustannie zapewnia mnie o Swojej Miłości i podnosi na duchu. Od
momentu, kiedy pierwszy raz spotkałem Orędzie, towarzyszy mi ono nieustannie w
mojej drodze: najpierw, jako kleryka a teraz, jako kapłana.
W 1997 roku udałem się do księdza arcybiskupa, który wydał dekret zezwalający na
działalność apostolską Legionu małych dusz na terenie Archidiecezji Łódzkiej, a mnie
mianował asystentem kościelnym tego stowarzyszenia.

Odtąd Legion zaczął rozwijać się w naszej Archidiecezji. Powstawały kolejno wysepki
świętości, szczególnie w tych parafiach, w których pracowałem, lub gdzie były osoby
zainteresowane Orędziem. W 2012 roku ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski
zatwierdził statut naszego stowarzyszenia i nadał osobowość prawną stowarzyszeniu
Legion Małych Dusz.

08. 04. 1999 r. Gerard de Winter, Międzynarodowy Prezydent Legionu Małych
Dusz udzielił nam zgody na drukowanie Orędzia w języku polskim. Zgodnie z
zaleceniem kurii Archidiecezji Łódzkiej umieściliśmy taką adnotację:
Za wiedzą władzy kościelnej Archidiecezji Łódzkiej
ks. dr Andrzej Dąbrowski, Kanclerz, Łódź, 25 stycznia 2010 r. KO-024-94/2010
Podręcznik Małej Duszy dla edycji w języku polskim otrzymał 30.12.2008 r. nihil
obstat (cenzor ks. dr Aleksander Janeczek) i imprimatur księdza Arcybiskupa
Władysława Ziółka.

W 2000 r. odwiedziłem małe dusze we Lwowie na Ukrainie.
Spotykają się w katedrze. Systematycznie wysyłamy im miesięczniki
„Stella”. Kilka razy wzięły udział w ogólnopolskim dniu skupienia
małych dusz. Trwamy w jedności na modlitwie.

AKTYWNOŚĆ LEGIONU MAŁYCH DUSZ
W POLSCE
Dzięki łasce Miłosiernego Boga Legion Małych Dusz w Polsce od
1998 roku rozwija się. Jego aktywność przedstawia się następująco:
Każdego roku organizujemy tygodniowe rekolekcje w Belgii , w
Banneux i Chevremont, w piątek po Wielkanocy jedziemy do
Częstochowy na czuwanie nocne, organizujemy rekolekcje dla
naszej wspólnoty w Polsce, co miesiąc spotykamy się w parafii.
1) W 2020 r. planujemy następujące rekolekcje i dni skupienia:
7 - dniowe rekolekcje w Belgii:
Termin: 14 lipca wyjazd g. 500; powrót 20 lipca 2019 r. ok. 2200
Miejsce: Sanktuarium Maryjne w Banneux,
Centrum Legionu Małych Dusz - Chevremont w Belgii;
2)

REKOLEKCJE W CHECHLE, OBOK ŁODZI

od 25 do 28 czerwca.

3) Ogólnopolski Dzień Skupienia Małych Dusz:
28 czerwca – niedziela;
Łódź, ul. św. Teresy 6 (Karmel), godz. 11:00 - 17:00;
1130 – Eucharystia; 1300 – obiad; 1400 - świadectwa
1500 – koronka do Bożego Miłosierdzia,
adoracja Najśw. Sakramentu; 1630 - zakończenie

4) Wyjazd do Częstochowy na nocne czuwanie w kaplicy
cudownego obrazu Maryi, Królowej Polski na Jasnej Górze.
17 kwiecień 2020 r., Piątek po Świętach Paschalnych.
5) Nasza wspólnota angażuje się w pomoc dla bezdomnych.
Pomagamy w tym miejscu, parafiach gdzie jesteśmy oraz w
schronisku dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta w
Łodzi, ul. Nowe Sady 17. Jesteśmy tam obecni w każdy piątek od
12 do 15.30. Współpracujemy także z siostrami Misjonarkami
Miłości (św. Teresy z Kalkuty).
Organizujemy:
Żywność, leki, odzież, koce, pomagamy w transporcie do szpitala,
pomagamy znaleźć terapię, miejsce w domu opieki.
Angażujemy się w pomoc ubogim w domu Sióstr Misjonarek
Miłości w Łodzi, ul. A. Struga 90A.

W domu sióstr powstała „wysepka
świętości”, gdzie małe dusze modlą się,
czytają i wyjaśniają Słowo z Orędzia ubogim.
Spotkania są w 1-sze i 3-cie środy miesiąca o
godz. 16.40. Osoby z Łodzi i okolic, jeśli
czują się na siłach, zapraszamy do pomocy.
Pozostałe małe dusze prosimy o modlitwę w
tej intencji.

Naszą posługę można zobaczyć na:
https://www.maledusze.com.pl/pomagamy
COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA:
1 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, ul. K. Baczyńskiego 156,
pierwsza sobota miesiąca, godz. 1400, prowadzi Asystent Kościelny Legionu
Małych Dusz Archidiecezji Łódzkiej ks. Grzegorz Nowak, odpowiedzialna
Jadwiga Kucharska.
2 Parafia Zesłania Ducha Świętego, Łódź ul. Piotrkowska 2,
pierwsza sobota miesiąca po Mszy Św. o godz. 800, odpowiedzialna Janina
Michalak, prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
3 Parafia Chrystusa Odkupiciela, Łódź ul. Żubardzka 28, druga środa
miesiąca, godz. 1600, opiekun ks. Marcin Majsik.
4 Parafia Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Łódź ul. Ogrodowa 22, pierwsze wtorki miesiąca po Mszy Św.
o godz.1830; odpowiedzialna Ewa Łonicka.
5 Parafia M. B. Jasnogórskiej, Łódź ul. Gogola 12, trzeci czwartek
miesiąc po Mszy Świętej o godz. 18.00, odpowiedzialna Teresa
Kaźmierczak.

6 Parafia Michała Archanioła, Łódź ul. Rysownicza 11 - drugi piątek
miesiąca, - po Mszy Św. godz. 1800 odpowiedzialna Teresa Szparaga.
7 Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 20 - drugi wtorek miesiąca, godzina 1700,
przed wieczorną Mszą Świętą - odpowiedzialna Ewa Łonicka.
9 Parafia Św. Katarzyny w Zgierzu, Pl. Św. Jana Pawła II – trzeci wtorek
miesiąca, po Mszy Św. o godz. 1730 odpowiedzialna Maria Stańczyk.
10 Parafia Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 3 – druga sobota miesiąca, godz.1500,
odpowiedzialna Izabela Szewczyk.
11 Parafia Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie
Łódzkim, ul. Piłsudskiego 1 – pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Św.
o godz. 1800, odpowiedzialna Grażyna Pawlak.
12 Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy,
ul. Cmentarna 6 - druga środa miesiąca, po Mszy Św. o godz. 1800,
odpowiedzialne: Emilia Reczyk i Teresa Becherka
13 Parafia Narodzenia N.M.P. w Pruszkowie, ul. 3-go Maja 9,
drugi wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Św.,
opiekun ks. Bartosz Skawiński, odpowiedzialna Teresa Belka.
14 Parafia Imienia NMP w Warszawie, ul. Bursztynowa 16,
pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 700, opiekun
ks. Artur Mościcki, odpowiedzialna Małgorzata Grochowska.
15 Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej Łódź, ul. Obywatelska 60
każdy piątek po Mszy Św. o godz. 1800. Prowadzi ks. Grzegorz Nowak.
16 Dom sióstr Misjonarek Miłości Łódź, ul. A. Struga 90A 1 i 3 środa
miesiąca godz. 16.40. Prowadzą: ks. Grzegorz Nowak, Ewa Łonicka,
Izabella Szwertner.
6) Tłumaczymy, drukujemy i wysyłamy do małych dusz Stelle.
7) Prowadzimy stronę internetową. Dzięki temu łatwiej jest nam

rozpowszechniać Orędzie i zapoznawać innych z naszą wspólnotą.

strona internetowa: www.maledusze.com.pl
8) Rozpowszechniamy Orędzia w formie audiobooka
na you-tube. Dziękujemy za pracę wspólnocie Ku Bogu.

Ksiądz Grzegorz z Małgorzatą

Od 1996 roku organizujemy corocznie tygodniowe rekolekcje w
Belgii. Do 2005 roku mieliśmy tą łaskę spotykania się z Małgorzatą.
Były to niezapomniane spotkania: wspólne śpiewy, rozmowy,
konferencje Małgorzaty, które mogliśmy słuchać na żywo.
Rekolekcje te organizujemy w drugiej połowie lipca.
Rekolekcje w Belgii – Banneux i Cheveremont:

REKOLEKCJE 2020 :

REKOLEKCJE

LEGIONU

MAŁYCH

DUSZ

Banneux
Chevremont
Sanktuarium Matki Bożej Ubogich - Międzynarodowe Centrum L. M. D.
Temat: Orędzie Miłości Miłosiernej nadzieją dla świata i Kościoła
17.07. piątek

14.07. wtorek
Zbiórka i odjazd:
350
440
ok.

2300

- par. Św. Katarzyny, Zgierz
- par. Św. Urszuli, Łódź, ul.
Obywatelska 56A – od ul Jasień

- zakwaterowanie
w Domu Pielgrzyma
- Msza Św. (dla chętnych)
15.07. środa

800
920
1000
1200

1400
1500
1520
1700
1830
1930

- śniadanie
- zbiórka przed hotelem
Msza św. kaplica nr. 5
- Film DVD (o objawieniach
Maryjnych w Banneux),
Zwiedzanie,
zakupy pamiątek
- obiad
- koronka (hotel)
- podział na grupy
- spotkanie ogólne
- kolacja
- zbiórka dla chętnych –
idziemy czuwać
przed obrazem N.M.P.
16.07. czwartek

730
800
900
1000
1100
1130
1230
1400
1430
1700
1800
2000
do
700

- śniadanie
- wyjazd do Chevremont
- adoracja Najśw. Sakr.
- Eucharystia
- krótka konferencja
- czas wolny, zakuy pamiątek
- ciastko, kawa, herbata
- wyjazd do hotelu
- obiad
- spotkanie ogólne
- kolacja
- dla chętnych:
adoracja Najświętszego
Sakramentu – w kaplicy

700
730
830
930
1000
1130
1300
1430

- Różaniec – dla chętnych
- Msza Św.
- śniadanie
- spotkanie animatorów grup
- praca w grupach
- spotkanie ogólne
- obiad
- zbiórka – wyjazd:
adoracja krzyża w
Tancremont; droga krzyżowa

1730 - kolacja
18.07. sobota
700
830
1700

- Msza św., śniadanie
- wyjazd – dla chętnych:
zakupy w markecie; zwiedzanie
Belgii: Liege i . . . głoszenie
Kerygmatu na ulicach Liege
- obiadokolacja
19.07. niedziela

730
830
1000
1130
1300
1500
1730

400
440
540
ok.2200

- Różaniec
- śniadanie
- Msza Św.
- spotkanie ogólne
- obiad
- koronka do B.M.
spotkanie ogólne
- kolacja

20.07. poniedziałek
- Msza św. (dla chętnych)
- śniadanie, pakowanie
- wyjazd do Polski
- przyjazd do Łodzi

Domu Pielgrzyma –1 piętro

REKOLEKCJE 2020 R.

Kaplica w Chevremont

Na rekolekcje w lipcu 2020 zapraszamy wszystkie chętne osoby. Prosimy
zabrać Pismo Święte i Orędzie - każdy w swoim języku. W czasie
rekolekcji słuchamy tego, co do nas mówi Jezus i rozmawiamy o tym każdy w swojej grupie językowej. Ufam, że może to być piękne
doświadczenie jedności Legionu i sposobność do wzrostu naszej wiary,
kiedy będziemy wzajemnie dzielić się naszą wiarą i tym, co Jezus czyni w
naszym życiu. W czasie rekolekcji: Msze Święte, adoracje Najświętszego
Sakramentu, różaniec będą wspólne, dla wszystkich. Rozważanie Orędzia,
dzielenie się doświadczeniem wiary będzie w grupach – każdy w swojej
grupie językowej. W sobotę, 18 lipca planujemy wyjazd do Liege.
Będziemy zwiedzać katedrę, centrum miasta, ale także każdy otrzyma
obrazki z Kerygmatem. Będziemy przekazywać to Słowo, osobom, które
spotkamy. W 2018 i w 2019 r. na 10 osób około 6 – 7 pozytywnie
przyjmowało kerygmat, niektórzy byli bardzo wdzięczni, dziękowali z
widocznym wzruszeniem. Mamy piękne doświadczenia, podczas
przekazywania Kerygmatu osobom innych wyznań, także muzułmanom.
Kiedy Kerygmat jest głoszony sam Jezus staje się obecny, dotyka serc
tych, którzy go przyjmują, jest radość, serca wypełnia pokój.
Obrazki z Kerygmatem:

Zapraszamy każdą małą duszę, do głoszenia Kerygmatu podczas naszych
rekolekcji. Każdy będzie miał kilka obrazków z Kerygmatem, które
rozdamy. Głosząc Kerygmat – dzielimy się swoją wiarą - przekazujemy
Jezusa - Jego miłość - do tych, którzy Go nie znają lub znają, ale
zapomnieli o Nim na długi czas. Pamiętajmy, miłość Jezusa jest nie tylko
dla nas, ale dla wszystkich. Źródła Kerygmatu możemy znaleźć w Piśmie
Świętym, w Dziejach Apostolskich. Możemy tam przeczytać jak głosili
Kerygmat Apostołowie: Św. Piotr i Św. Paweł.
Pamiętajmy o słowie, które Jezus do nas mówi (Orędzie 21.06.1973):
Reguła życia małych dusz:
Jezus:
Idź do cierpiącego i pociesz go.
Idź do wątpiącego i uwolnij go od jego wątpliwości.
Idź do płaczącego i osusz mu łzy.
Idź do czekającego i ucz go cierpliwości.
Idź do zagubionego i wskaż mu drogę.
Idź do rozpaczającego i zanieś mu nadzieję.
Idź do człowieka, którego wiara osłabła, wzmocnij go.
Idź do tego, który pozostaje w nocy ciemności i zanieś mu światło nadziei.

Idź do skłóconego z sobą i zanieś mu pokój.
Idź do niezdecydowanego i zanieś mu decyzję.
Idź do twych braci i zanieś im woń Jezusa Chrystusa, Jego łagodność i
Jego pokorę.
EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MARKA 16, 15-20:
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć
będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z
nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Pamiętajmy głoszenie Kerygmatu, to przekazywanie Miłości. Dlatego
konieczne jest abyśmy byli w stanie łaski uświęcającej – mieli czyste serca.
O Miłości możemy przeczytać w Drugim Liście Św. Pawła do Koryntian 13,
1-13:

Hymn o miłości
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym
się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar
prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i
wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił a miłości bym nie miał,
byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało
wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość
cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się
gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie
ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który
zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. (…) Teraz widzimy jakby w

zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają
wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

*

*

*

Zakwaterowanie:
W domu Pielgrzyma Poverello, w Banneux, który na te dni
zarezerwowaliśmy. Mamy jeszcze około 20 miejsc wolnych – do waszej
dyspozycji. Koszt z noclegiem i wyżywieniem 30 Euro/doba.
Jest też możliwość rezerwacji w hotelu Saint Jean Banneux. Tam jest lepszy
standard, ale jest drożej.
Miejsce w tym hotelu każdy rezerwuje sam dla siebie. Koszt w tym hotelu
jest inny.
Kontakt: Congré gation Saint Jean Banneux
Coordonnées des frères






Standard : +32 (0)43-60-01-20.
Hôtellerie : +32 (0)43-60-01-20. hotellerie@stjean-banneux.com
Adresse postale du prieuré : Prieuré Regina Pacis, rue de la Sapinière 50.
B-4141 Banneux N.D.
Email : frere@stjean-banneux.com
Site internet: www.stjean-banneux.com

Serdecznie zapraszamy na wspólne rekolekcje.
Kontakt (język polski i francuski): Mail: aniceta.b@interia.pl
tel. 0032 498 11 71 65 ( po godz. 20.00 )

*

*

*

Od 1997 r. każdego roku w ostatnią niedzielę czerwca, w kościele sióstr
Karmelitanek w Łodzi, ul. Św. Teresy 6 wspólnota Legion Małych Dusz z
Polski spotyka się na wspólnym uwielbianiu Boga. W programie jest:
wspólna modlitwa, rozważanie Orędzia, Eucharystia, wspólny obiad,
konferencja, świadectwa, wystawienie Najświętszego Sakramentu,
koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja, odnowienie aktu ofiarowania
się Miłości Miłosiernej, przyjęcie nowych członków do Legionu.
Przez kolejne lata Eucharystii przewodniczyli biskupi naszej archidiecezji
(abp Władysław Ziółek, bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak) a w

2018 r. abp Grzegorz Ryś. Poniżej zdjęcia z dnia skupienia, w 2018 r. było
nas około 120 osób.
W 2019 mieliśmy radość przyjąć małe dusze z Belgii z o. Marcelem
Blanchet, ojcem duchownym całego Legionu oraz jedną małą duszę z
Chile. W karmelu, na dniu skupienia małych dusz było wtedy około 160
osób.

A oto kilka świadectw Małych Dusz z Polski:
„Należę do parafii Miłosierdzia Bożego w Łodzi. W naszej parafii Legion Małych Dusz
prowadzi i jest naszym opiekunem ks. Grzegorz Nowak. Spotykamy się w pierwszą
sobotę każdego miesiąca w kaplicy Św. Faustyny. Zaczynamy o 1400 wystawieniem
Najświętszego Sakramentu, w czasie adoracji odmawiamy różaniec, rozważamy
fragmenty Orędzia, jest kilka minut adoracji w ciszy. Modlimy się za cały Legion o
potrzebne łaski dla każdego z nas i naszych rodzin, za Ojca Św., w jego intencjach, za
kapłanów naszej parafii i całego świata, za chorych, samotnych, wątpiących,
zagubionych o ich nawrócenie i powrót do Pana Jezusa. Ale przede wszystkim
wynagradzamy za grzechy nasze i całego świata popełniane przeciw Najświętszemu
Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. O 1520 przechodzimy do Sali pod
zakrystią. Czytamy fragmenty Orędzia i rozważamy je, rozmawiamy – dzielimy się
tym jak rozumiemy Orędzie, co te słowa znaczą dla nas, jak możemy wprowadzać
je w życie; następnie czytamy Pismo Święte (ostatnio Ewangelię św. Łukasza),
omawiając niezrozumiałe zdania. Wspieramy się nawzajem jak żyć, wierzyć,
kochać; bo Bóg jest MIŁOŚCIĄ, a w naszych sercach Jezus buduje Królestwo Boże i
nigdy nie jesteśmy sami. Na zakończenie jest krótka modlitwa i błogosławieństwo.
Co roku wyjeżdżamy do Częstochowy na nocne czuwanie, na rekolekcje do Belgii i
do Porszewic.”
Jadwiga z Łodzi – Mała Dusza

Szczęść Boże
Nazywam się Jadwiga Durka i należę do Parafii Św. Archaniołów Rafała i Michała
w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie są dwie parafie, Św. Archaniołów i Ducha Świętego.
W mojej rodzimej parafii Legion Małych Dusz istnieje już 7 lat, a w parafii Ducha Św.
powstał we wrześniu 2012 r.
Spotykamy się w pierwszą i drugą sobotę każdego miesiąca raz w jednej, raz w
drugiej parafii. Spotkania wraz z księdzem Grzegorzem Nowakiem rozpoczynamy
modlitwami, a następnie czytamy i rozważamy Orędzie Miłosiernej Miłości do
Małych Dusz. Indywidualnie rozmawiamy ze znajomymi o Legionie Małych Dusz i
ufamy, że jeszcze ktoś do nas dołączy.
O Legionie dowiedziałam się dopiero w maju 2012 r., po przeczytaniu ogłoszenia
informującego o mających odbyć się w sierpniu rekolekcjach w Belgii. Przez kilka
dni zastanawiałam się, czym jest Legion i nabierałam ochoty, żeby tam pojechać.
Pewnego dnia znów stanęłam przed tym ogłoszeniem i pomyślałam – „Dobry Boże tak bardzo chciałabym tam pojechać- pomóż mi”. Długo wahałam się przed
podjęciem decyzji o skorzystaniu z tych rekolekcji, ponieważ od 20 lat opiekuję się
moim 64-letnim bratem, który jest niepełnosprawny intelektualnie i nie wiedziałam,
czy mój mąż wyrazi zgodę na zaopiekowanie się nim pod moją nieobecność.
Poprosiłam, więc Ducha Św., aby pomógł mi podjąć decyzję, co mam zrobić. Mimo
moich obaw powiedziałam mężowi, że chciałabym pojechać na rekolekcje do Belgii i
czy zgodzi się zostać ze Zbyszkiem (tak ma na imię mój brat). Po krótkiej chwili
odpowiedział: „jeżeli chcesz tak bardzo jechać - jedź, a ja będę miał swoje rekolekcje
w domu”. Czyż nie sprawił tego Dobry Bóg ? Widocznie chciał, żebym tam pojechała.
Może dla zdobycia większej wiary ?
Byłam, przeżyłam cudowne dni rekolekcyjne w Sanktuarium w Banneux, którym
przewodniczył ks. Grzegorz Nowak – asystent kościelny Legionu Małych Dusz,
bardzo oddany Bogu i ludziom. Całym sercem dziękuję Dobremu Bogu, że mogłam
tam być. Od pierwszych dni wiedziałam, że będę należała do Legionu. Teraz razem z
mężem czytamy i rozważamy Orędzie Miłości Miłosiernej do Małych Dusz, dzięki
czemu nasza wiara pogłębia się, jesteśmy dla siebie bardziej wyrozumiali, większą
miłością obdarzamy drugiego człowieka, wspólnie odmawiamy różaniec św. i
koronkę do Miłosierdzia Bożego, (którą Jezus przekazał nam przez Św. Faustynę
Kowalską).

Czytając i rozważając Orędzie zrozumiałam, że nie trzeba zbytnio przywiązywać
wagi do spraw ziemskich, ale bezgranicznie zaufać Bogu w Trójcy Przenajświętszej i
Maryi. Modlimy się również do Św. Józefa, którego Małgorzata uznała za „Opiekuna
Legionu Małych Dusz” na całym świecie. Jestem szczęśliwa, że należę do Legionu
Małych Dusz, dlatego chciałam się podzielić swoja radością, swoimi przeżyciami i
osobistymi rozterkami z Wami – Kochane Małe Dusze na całym świecie pozdrawiam, zapewniam o modlitwie i życzę dla wszystkich: Miłości, Radości, Pokoju
oraz błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi.
Z Panem Bogiem
Jadwiga z Aleksandrowa Łódzkiego– Mała Dusza
*
*
*
W dniach 22-24 września 2017 roku w Polsce w miejscowości Chechło odbyło się
spotkanie rekolekcyjne Legionu Małych Dusz z Łodzi i okolic.

W drewnianym Domu Pielgrzyma, oddalonym od zgiełku miasta, w ciszy i spokoju
uczestniczyliśmy w rekolekcjach prowadzonych pod przewodnictwem ks. Grzegorza
Nowaka – założyciela Legionu Małych Dusz w Polsce.
W atmosferze duchowości, jaka panowała podczas rekolekcji, z dala od codziennych
obowiązków oddaliśmy się modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, rozważaniu Orędzia
Małgorzaty – przewodnika dla chcących służyć Bogu i ludziom.
Między wykładami i zajęciami mogliśmy poznać siebie wzajemnie. Służyły temu
wspólne posiłki. Otoczeni serdecznością odnajdowaliśmy duchową harmonię.
Podczas Mszy Świętych odbywających się w małej Kaplicy, celebrowanych przez ks.
Grzegorza Nowaka i adoracji Najświętszego Sakramentu, bardzo mocno
odczuwaliśmy obecność Ducha Świętego, który obdarzył nas łaską głębokiej
modlitwy – trwaliśmy przy Jezusie, odeszły od nas wszystkie problemy, stresy i
nerwowość, które przynosi dzisiejszy świat. Szczęśliwi, umocnieni duchowo głęboką
modlitwą i kierowanymi do nas podczas rekolekcji słowami, mogliśmy powrócić do
codziennych obowiązków, aby dzielić się Miłością, którą przepełnione były nasze
serca. Te rekolekcje to dar Ducha Świętego, do których będziemy wracać, chcąc
doświadczyć radości i wsparcia duchowego.
Wszystkim Małym Duszom, życzymy radości, którą daje relacja z Jezusem, pokoju i
miłości w sercach i na świecie.
Jadwiga mała dusza

Serdecznie pozdrawiamy wszystkie małe dusze. Trwamy z wami w jedności na
modlitwie. Niech Miłosierny Bóg wam wszystkim błogosławi, niech Orędzie
Miłosiernej Miłości dociera do jak największej liczby osób .
Ks. Grzegorz Nowak i małe dusze z Polski

Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz:
Ks. Grzegorz Nowak, 95-562 Łódź, ul. Obywatelska 60
e-mail: nowakg7@gmail.com
strona internetowa: www.maledusze.com.pl

