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Po przeczytaniu przekaż bliźniemu!
Wzorem św. Maksymiliana ośmielamy się prosić naszych Czytelników: 

„Szanuj pisemko! Po przeczytaniu nie niszcz go, lecz pożycz innym, którzy go nie 
znają. Sprawisz tym radość bliźniemu, a nagroda za to Cię nie minie. Apostolstwo 
dobrej prasy jest obowiązkiem każdego katolika”.
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Dzieje duszy

Nowe wydanie Dziejów duszy 
to książka adresowana zarówno 
do tych, którzy jeszcze nie odkry-
li niezwykłej postaci św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, jak i tych, którym 
święta jest tak bliska, iż pragną mieć 
w zasięgu ręki najcenniejsze słowa, 
które zapisała w Rękopisach auto-
biograficznych, listach, tekstach po-
etyckich czy modlitwach. Tom zawie-
ra też, zapisane przez Karmelitanki 
Bose z Lisieux, ostatnie rozmowy 
świętej Tereski oraz inne świadectwa 
jej mądrości i świętości.

Książka jest bogato ilustrowana 
portretami Teresy i zdjęciami ukazu-
jącymi miejsca, w których żyła.

Do nabycia w księgarni Te Deum 
www.tedeum.pl

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, 
Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, s. 488

http://www.tedeum.pl
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Słowo wstępne

„Nie mogąc być misjonarką czynną, pragnę nią być mocą miłości i pokuty” — po-
wiedziała św. Teresa od Dzieciątka Jezus. I rzeczywiście, mocą miłości potrafiła nadać 
swemu codziennemu życiu charakter apostolski. Tym samym jej życie, zamknięte 
w murach klasztornych, ukazuje nam nowy wymiar działalności misjonarskiej. Myśląc 
o misjonarzach, wyobrażamy sobie braci i kapłanów w białych strojach i kapeluszach 
o szerokim rondzie. Daleko od swoich domów rodzinnych, gdzieś w buszu, trudzą się 
nad nawracaniem pogan. Głoszą nauki, kazania oraz udzielają sakramentów świętych. 
A jednak patronką tych wszystkich mężów staje się mniszka, która przebywa w klasz-
torze od wczesnej młodości aż do ostatnich dni swego ziemskiego życia. Fakt ten burzy 
nasze wyobrażenie o działaniach misyjnych. Jeśli patronką misjonarzy zostaje siostra 
żyjąca w klauzurze, to istotą misji nie może być praca czynna, a zupełnie coś innego.

Pan Jezus powiedział do apostołów: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”. Te słowa 
Zbawiciela dotykają istoty działania apostolskiego. Papież Pius XI w podobny sposób 
zwraca się do włoskich biskupów: „Aby odnowić wszystko w Chrystusie przez apo-
stolstwo pracy, trzeba mieć łaskę Bożą, apostoł nie otrzyma jej, jeśli nie jest złączony 
z Chrystusem”. Nemo dat, quod non habet — nikt nie może dać tego, czego sam nie 
posiada. Tak więc, jak możemy dawać innym Chrystusa, jeśli sami go nie posiadamy? 
Jak możemy zrodzić go w duszach innych, kiedy brak go w naszej duszy? Zadajmy więc  
sobie pytanie, co łączy nas z Chrystusem? To miłość, która jest owocem życia łaski, ży-
cia wewnętrznego, prowadzonego każdego dnia. Dlatego św. Jan od Krzyża napomina 
ludzi czynu tymi słowami: „Niech ludzie pożerani gorliwością czynu, którzy sobie wy-
stawiają, że mogą poruszyć świat swymi kazaniami i innymi zewnętrznymi dziełami, 
zastanowią się chwilę. Zrozumieją bez trudu, że byliby dużo użyteczniejsi Kościołowi 
i milsi Bogu, nie mówiąc już o dobrym przykładzie, który by dali, gdyby poświęcali 
więcej czasu modlitwie i ćwiczeniom życia wewnętrznego.” Tak więc wszelkie prace 
apostolskie musimy zaczynać od własnego uświęcenia.

Drodzy  
Rycerze Niepokalanej!
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Pierwszym filarem uświęcenia jest duch modlitwy. Jakże ważne są chwile spędzone 
na kolanach przed tabernakulum. To bycie sam na sam z Boskim Mistrzem. Zatopie-
nie się w Najświętszym Sercu Zbawiciela, aby z niego czerpać zdroje łask potrzebnych 
do przemiany świata według ducha Ewangelii. Chwile, w których to sam Duch Świę-
ty oświeca nasz rozum, wzmacnia wolę i upodabnia nas do Największego Apostoła — 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławione chwile, gdy zdroje łask wylewają się na 
duszę pogrążoną w świętej ciszy kościołów i kaplic. Zdroje łask, których kanałem dla 
społeczeństw staje się zatopiony w modlitwie apostoł. Dlatego biskup Pekinu Pierre-
-Marie-Alphonse Favier mawiał: „Chcę mieć trapistów w moim wikariacie apostolskim. 
Pragnę nawet, aby wstrzymali się od wszelkiej zewnętrznej działalności, aby nic ich nie 
odrywało od modlitwy, pokuty i świętych nauk. Wiem, jaką moc przyniesie misjona-
rzom istnienie gorliwego klasztoru kontemplacyjnego wśród naszych biednych Chiń-
czyków.” Inny Biskup z Chin tak pisał do gubernatora Sajgonu: „Dziesięć modlących się 
karmelitanek będzie mi większą pomocą niż dwudziestu misjonarzy wygłaszających 
kazania”.

Drugim filarem jest cierpienie. Możemy je zdefiniować za ojcem Chautard jako 
„wszystko to, co sprzeciwia się naszej naturze, tak wewnętrznie, jak i zewnętrznie”. 
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort mówi, że krzyż zawsze będzie towarzy-
szem naszego życia. Ale to od nas zależy, czy będzie to krzyż potępienia, czy zbawienia. 
Krzyż staje się zdrojem łask, gdy łączymy nasze cierpienia z cierpieniami Zbawiciela na 
Golgocie. W myśl nauki św. Pawła, niosąc nasze krzyże z miłością i cierpliwością, jako 
członki Kościoła, dopełniamy cierpień jego Głowy — Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Cierpienie jest krynicą orzeźwiającą nie tylko naszą duszę, lecz także inne dusze, które 
tego potrzebują.

Drodzy Rycerze, zaczynajmy prace apostolskie przede wszystkim od naszego 
uświęcenia. Nie smućmy się, jeśli nie mamy wielu okazji do zewnętrznego apostolstwa. 
Zawsze, tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, możemy być misjonarzami mocą miłości 
i pokuty.

ks. Dawid Wierzycki
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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„Życie ma wartość o tyle, o ile wypełnią je akty miłości Bożej.
Akty miłości są pełne niedoskonałości. Święta Teresa zgodziła 

się, że całe życie będzie niedoskonałą. Nie znaczy to, żeby miała przy-
wiązanie do swych niedoskonałości, ale że będzie wciąż odkrywać 
nowe. Jeśli dusza oddaje akty na własność Niepokalanej, to Ona je 
oddaje Bogu jako swoje. W ten sposób nasze akty miłości Pan Jezus 
otrzymuje jako całe piękne.

Możemy tak czynić. Nie chodzi o to, żeby wciąż o tym myśleć. Raz 
zrobiony akt i nieodwołany jest ważny, choćbyśmy o nim nie myśleli. 
Ale dusza powtarza ten akt i pogłębia, zwłaszcza w czasie Komunii 
świętej, która jest szczytem dnia.

Dusza taka oddaje akty Panu Bogu bez zmazy, i jej akty oraz władze, 
przez które je wykonuje, stają się coraz czystsze; staje się coraz świętsza.

Strzeżmy się własnego rozumu, byśmy nie dali się uwieść jak 
Ewa. Wystarczyć powinno życzenie Niepokalanej wyrażone w posłu-
szeństwie, bez podawania racji.

Prośmy Matkę Najświętszą, byśmy się coraz bardziej Jej stawali.”1

1 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 368,  
konferencja nr 294.

Strzeżmy się  
własnego rozumu

Czytając 
św. 

Maksymiliana
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Założyciel Niepokalanowa nieraz odwoływał się do autorytetu 
świętej Tereski i jej pism, zwłaszcza Dziejów duszy — jak w cytowanej 
wyżej konferencji. Duchowe pokrewieństwo tych dwojga świętych nie 
jest przypadkowe: oboje byli dziećmi nowej epoki, XIX wieku, który 
gruntownie przeorał społeczeństwa Europy. Z jednej strony doszedł 
wówczas do głosu skrajny materializm (najpierw kapitalistyczny, póź-
niej socjalistyczny), z drugiej — pojawiło się zjawisko demokratyzacji 
społecznej i politycznej, która wiązała się z podważeniem dominującej 
pozycji dawnych elit, w tym duchowieństwa, a ponadto w nieznanym 
dotąd tempie zaczęła rozwijać się nauka i technika. W tych warunkach 
wielu ówczesnym ludziom wydawało się, że Kościół i wiara katolicka 
nie mają już racji bytu, gdyż nie oferują ludzkości niczego tak atrak-
cyjnego, jak nowoczesna cywilizacja.

A jednak w tej właśnie epoce Opatrzność dała Kościołowi wyraźne 
znaki świadczące o Jej opiece nad ludzkością, czyli objawienia maryj-
ne — od La Salette po Fatimę. Ale też obdarzyła wybitnymi świętymi, 
których wielkość nie wynikała z ich pozycji społecznej, politycznej czy 
naukowej, lecz z radykalnej pokory oraz posłuszeństwa wobec Pana 
Boga i Niepokalanej. Święta Tereska i święty Maksymilian żyli krót-
ko, przez większość ży-
cia cierpiąc na zdrowiu, 
ale ich dusze były silne, 
ponieważ wszystko od-
dawały Zbawicielowi 
poprzez Jego Matkę. To 
i tylko to umożliwiło 
im niezwykłą działal-
ność misyjną, bo sko-
ro Europa odkrywała 
i podbijała inne konty-
nenty, to obowiązkiem 
Kościoła było nieść ich 
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mieszkańcom światło prawdy Bożej. Nic dziwnego, że oboje tak bar-
dzo przejęli się misjami: ona w wymiarze modlitewnym, on również 
poprzez własną działalność w Azji.

Paradoksalnie, tym, co umożliwiało im tak gorliwe zaangażo-
wanie w dzieło zbawienia dusz, było przekonanie o własnej niedo-
skonałości. Oboje wiedzieli, że sami z siebie niewiele mogą. Dlatego 
św. Tereska tak łatwo pogodziła się z uchybieniami, które w sobie za-
uważała, a św. Maksymilian przestrzegał przed przecenianiem swe-
go rozumu. Za to oboje byli pewni jednego: że całkowite oddanie się 
Niepokalanej sprawi, iż to, co marne i słabe, stanie się doskonałe, bo 
w Jej rękach takim stać się musi. Nie ma zatem innej drogi, jak cał-
kowite posłuszeństwo wobec Matki Bożej, które jest zarazem posłu-
szeństwem wobec Chrystusa. Tylko takie posłuszeństwo, oparte na 
fundamencie autentycznej pokory, może być właściwą, prostą, choć 
wcale niełatwą drogą do zbawienia własnej duszy i nawrócenia dusz 
bliźnich. I to jest największa nauka, jaka płynie dla nas z życia tych 
dwojga świętych zakonników.

(PS)



Święta Teresa — 
patronka misji
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Wspominając o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus jako o pa-
tronce misji, powinniśmy przede wszystkim rozważyć podstawo-
wy fundament każdego działania, którym jest miłość. 
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Jak okazuje się miłość? „Nikt 
nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15, 13). Kto 
naprawdę kocha, gotowy jest  
znosić cierpienia lub umrzeć dla 
kochanej osoby.

Święta Tereska od Dzieciątka 
Jezus bardzo dobrze uka-

zuje nam miłość, do której dąży 
się poprzez codzienność, poprzez 
życie naznaczone wieloma prze-
ciwnościami czy niepowodzenia-
mi, zapieranie się samego siebie 
każdego dnia, przez wytrwałe 
modlitwy i ofiary. 

Taką miłością muszą być na-
tchnieni wszyscy święci, wszy-
scy chrześcijanie, ażeby ich róż-
norodne talenty były owocne. 
Tak pojmowaną miłość wybie-
ra Teresa jako swój specyficzny 
charyzmat. Powszechna zasada, 
zgodnie z którą wszystko, co czy-
nimy, powinno być motywowane 
miłością, staje się osobistą, orygi-
nalną, jedyną regułą Teresy. Nie 
chce polegać na niczym innym 
oprócz miłości. 

Wybierając miłość, wy-
biera wszystko. Miłość 

bowiem jest wieczna, obejmu-
je wszystkie  czasy, „od założe-
nia świata po jego kres”. Dzięki 
niej horyzont życia duchowego 
św. Tereski staje się nieskończony. 
Kierując się miłością, stawia sie-
bie w samym sercu Kościoła.

Mówi nam: „Klucz do mo-
jego powołania dała mi Miłość. 
Zrozumiałam, że jeśli Kościół ma 
ciało zbudowane z różnych człon-
ków, to nie brakuje w nim z pew-
nością tego najbardziej konieczne-
go i szlachetnego... zrozumiałam, 
że Kościół ma Serce i że to Serce 
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Święta przedstawia nam 
miłość bezinteresowną. 

Nie pragnie „kupić” sobie nieba 
poprzez wyrzeczenia. Ona już 
posiada niebo dzięki swojemu  
całkowitemu oddaniu się miłości.

Wyrzeczenie jest tylko jednym 
ze sposobów sprawiania radości 
Panu Jezusowi, ujmowania go za 
serce, „rzucania kwiatów”, jak 
św. Tereska określała oddawanie 
Mu swoich cierpień i radości.

Teresa nie myśli o nagrodzie, 
ona nie chce zbierać i groma-

tości, śladem św. Teresy z Lisieux, Poznań 
2001, s. 29.

płonie Miłością. Zrozumiałam, 
że tylko Miłość wprawia w ruch 
członki Kościoła, że gdyby Miłość 
wygasła, to Apostołowie nie 
głosiliby już więcej Ewangelii, 
Męczennicy odmawialiby prze-
lania krwi… Zrozumiałam, że 
MIŁOŚĆ ZAWIERA WSZYSTKIE 
POWOŁANIA, ŻE MIŁOŚĆ JEST 
WSZYSTKIM, ŻE OGARNIA 
WSZYSTKIE CZASY I MIEJSCA… 
SŁOWEM, ŻE JEST WIECZNA!... 
Wówczas w porywie szalonej rado-
ści zawołałam: Jezu, moja Miłości... 
Znalazłam wreszcie powołanie, 
POWOŁANIE MOJE TO MIŁOŚĆ!”1

1 Wilfrid Stinissen OCD, Prosta droga do świę-
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dzić „zasług”, które w niebie by-
łyby perłami w jej koronie. Lewa 
ręka ma nie wiedzieć, co czyni 
prawa (Mt 6, 3). Pragnie stanąć 
wobec Boga „z pustymi rękami” 
(akt ofiarowania). To, co od Boga 
otrzymuje, chce przyjmować jako 
czysty dar Jego miłosiernej miło-
ści. Wszystko, co czyni, czyni dla 
Boga, czyni za darmo, tylko po to, 
aby Jemu sprawiać radość.

W Bożym planie Teresa otrzy-
mała misję uniwersalną. Pole jej 
działania nie było w żaden spo-
sób ograniczone, miała zwracać 
się do wszystkich ludzi, także 
niewierzących.

Czuje się z nimi solidarna, gdy 
modli się: „Panie, Twoje dziecko 
pojęło Twoje boskie światło, prze-
prasza Cię za swoich braci i zga-
dza się spożywać chleb boleści 
tak długo jak zechcesz. I wcale 
nie pragnie wstawać od stołu 
zaprawionego goryczą, przy któ-
rym siedzą biedni grzesznicy, aż 
po dzień, który sam wyznaczy-
łeś. Lecz czy nie może równocze-
śnie zawołać, w imieniu swoim 
i swoich braci: Miej litość, Panie 
nad nami, bo jesteśmy biedni 
i grzeszni!... Ach Panie, odeślij ich 
usprawiedliwionymi…”2

W tradycyjnej na-
uce Kościoła mówiło się 

zawsze o macierzyństwie ducho-
wym, które polega na tym, aby 
poprzez modlitwę ofiarowywać 
w celu „rodzenia” dzieci Bożych 
do prawdziwego życia.

Święta Teresa modliła się 
głównie za kapłanów: „kiedy 
matka Agnieszka, w październi-
ku 1895 roku, prosi ją, aby przez 
swoje modlitwy i ofiary stała się 
matką duchową młodego pre-
2 Ibidem, s. 155.
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zbitera i misjonarza Maurice 
Belliere’a, Teresa jest uszczęśli-
wiona: „Od lat nie odczuwałam 
tego rodzaju szczęścia. Czułam, 
że w tym względzie moja dusza 
była nietknięta, niczym długo za-
pomniana struna, w którą teraz 
uderzono po raz pierwszy.”3

Siedem miesięcy później 
nowa przeorysza, matka 

Maria od św. Gonzagi, zechciała, 
aby Teresa zaopiekowała się mi-
sjonarzem, Adolfem Roullandem. 
„Jakże pięknym jest powołanie, 
które czuwa, aby sól przeznaczo-
na dla dusz nie utraciła swego 
smaku!”4 — pisała.

Na koniec rozważania przy-
toczmy konkretny przykład z ży-
cia naszej świętej, który ukazuje, 
jak przez zwyczajne, powszednie 
doświadczenia potrafiła się pięk-
nie modlić: „Siostra, która pielę-
gnowała Teresę w początkach jej 
choroby, radziła jej, by codziennie 
robiła sobie mały piętnastominu-
towy spacer po ogrodzie. Kiedy 
jej najstarsza siostra, Maria od 
Najświętszego Serca, spotkała ją 
3 Ibidem, s. 169.
4 Ibidem, s. 169.

tam i zobaczyła, że idzie z wiel-
kim wysiłkiem i była już niemal 
zupełnie wycieńczona, powie-
działa: «Byłoby lepiej, gdybyś 
nieco odpoczęła. Spacer nie zro-
bi Ci dobrze w tych okoliczno-
ściach, zupełnie się wykończysz, 
to wszystko.» Teresa odparła: 
«To prawda, ale wiesz, co dodaje 
mi sił? Tak, spaceruję za misjo-
narza. Myślę sobie, że tam gdzieś 
daleko jest ktoś, kto może jest zu-
pełnie wykończony swoimi apo-
stolskimi podróżami i żeby ulżyć 
jego zmęczeniu, ofiarowuję moje 
kroki Bogu»”.5

5 Ibidem, s. 171.



„Świętość nie jest w tej lub owej praktyce, polega ona na usposobieniu ser-
ca, które sprawia, że jesteśmy małymi i pokornymi w objęciach Boga, uznający-
mi swoją słabość i ufającymi do zuchwalstwa Jego ojcowskiej dobroci” — pisała 
św. Tereska od Dzieciątka Jezus.

„W Chrystusie wybrał nas Bóg 
przed założeniem świata, abyśmy 
byli świętymi i niepokalanymi przed 
oczyma jego. W miłości swej prze-
znaczył nas, według upodobania swej 
woli, abyśmy się stali przybranymi 
synami jego przez Jezusa Chrystusa 
ku chwale swej świetnej łaski, przez 
którą uczynił nas miłymi w ukocha-
nym Synu swoim” (Efez 1, 4; 6). Tymi 
słowami szkicuje św. Paweł Boży plan 
względem ludzkości, „ekonomię ta-
jemnicy, zakrytej od wieków w Panu 
Bogu”. Oto bowiem Pan Bóg pragnie, 
abyśmy stali się świętymi. Taka jest 
jego wola odwieczna i w tym celu nas 
wybrał: „Wybrał nas” — mówi św. Pa-

weł — „abyśmy byli świętymi i nie-
pokalanymi. Albowiem ta jest wola 
Boża: uświęcenie wasze” (1 Tes 4, 3), 
Chrystus zaś wzywa: „Bądźcie do-
skonałymi jako i Ojciec wasz niebie-
ski doskonały jest” (Mt 5, 48). Pan 
Bóg swoją wolą nieskończoną pra-
gnie naszej świętości, gdyż sam jest 
świętym, a także dlatego, że oczekuje 
od nas, abyśmy poprzez uświęcenie 
się oddawali Mu chwałę i zdobywa-
li szczęście, którym On pragnie nas 
obdarzyć.

Pomiędzy duszami, które szukają 
Pana Boga, znajdują się takie, któ-
re do niego dochodzą, ale czynią to 
z wielkim trudem.

Droga dziecięctwa 
duchowego — 
drogą prostą i krótką do 
świętości (cz. I)
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Jedne działają w taki sposób, ponie-
waż nie posiadają wcale jasnego poję-
cia, czym jest świętość. Nie znają planu 
nakreślonego przez Mądrość wieku-
istą lub odsuwają go na plan dalszy, 
a świętość pojmują zgodnie z ogra-
niczonymi możliwościami własnego 
rozumu. Przywiązując się do czysto 
ludzkich pomysłów, które powstały 
w ich umysłach, usiłują postępować 
według swego upodobania i w rezulta-
cie — błądzą. Jeśli robią wielkie kroki, 
to poza prawdziwą drogą, nakreśloną 
przez Pana Boga i w ten sposób pa-
dają łupem własnych złudzeń, przed 
którymi przestrzega św. Paweł w na-
stępujących słowach: „Baczcie, aby kto 
was nie zagarnął w niewolę przez tę 
filozofię będącą czczym oszustwem, 
opartą na ludzkiej tylko tradycji, na 
żywiołach świata, a nie na Chrystusie” 
(Kol 2, 8).

Inne dusze mają wprawdzie jasne 
pojęcie o poszczególnych aspektach 
świętości, ale brak im poglądu na jej 
całokształt, dlatego gubią się w dro-
biazgach, bez wyraźnego podążania 
naprzód. Życie staje się im mozolnym 
ciężarem, najeżonym  tysiącami trud-
ności; opuszcza je gorliwość, bo nie 
widzą postępu, a to dlatego, że nada-
ją uczynkom swoim zbyt wielką albo 
zbyt małą wagę, a nie taką, jaka im się 
rzeczywiście należy, całokształt.

Jest zatem rzeczą niesłychanie 
doniosłą, aby „biec drogą, a nie na 
oślep” — jak mówi św. Paweł — i tak 
biec, by dotrzeć do kresu i osiągnąć 

nagrodę: „Przeto tak biegnijcie, aby-
ście ją otrzymali” (1 Kor 9, 24).

W tym też celu, wychodząc na-
przeciw trudnościom napotykanym 
w dążeniu do świętości i jej osiąganiu, 
pragnę przedstawić „drogę dziecięc-
twa duchowego” św. Tereski od Dzie-
ciątka Jezus. Geniusz owej świętej 
polegał na tym, że odkryła na nowo 
dawną prawdę o dziecięctwie ducho-
wym każdego ochrzczonego, która 
stoi w centrum katolickości. Otóż 
droga jej do świętości jest jednocze-
śnie potwierdzeniem i odnowieniem 
prawdy najbardziej podstawowej, 
najbardziej powszechnej, a miano-
wicie, że Pan Bóg jest naszym Ojcem, 
a my Jego dziećmi. Prawda ta ocza-
rowała i zachwyciła św. Teresę, stając 
się fundamentem jej duchowości.

Pragnąc zostać wielką świętą, nie 
zaprzestawała poszukiwać drogi so-
bie właściwej, dzięki której mogłaby 
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zrealizować gorące pragnienie uświę-
cenia się, które ją przenikało. Mówiła: 
„Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień 
nierealnych, więc pomimo że jestem 
tak mała, mogę dążyć do świętości”. 
Świadoma swej nieuniknionej mało-
ści, wypróbowawszy wszystkich me-
tod osiągania świętości i zmuszona 
do uznania swej bezsilności, zaczyna 
poszukiwać rozwiązania w Piśmie 
Świętym, w którym znajduje wyzwa-
lającą odpowiedź na swoje poszuki-
wania. Czyta w Księdze Przysłów: 
„Jeśli kto jest maluczki, niech przyj-
dzie do mnie” (Prz 9, 4). 

Słowo maluczki wskazuje na du-
chowy problem, z którym się zma-
ga. Mała siostra Teresa wyczuwa, że 
przytoczone biblijne zdanie jest skie-
rowane właśnie do niej — powinna 
przyjść do Boga, gdyż On ma jej coś 
do powiedzenia. Zbliża się więc ufnie, 
to znaczy z sercem pełnym nadziei 
i gotowym do przyjęcia Bożej prawdy, 
nadsłuchuje wciąż, co Pan Bóg pra-
gnie jej objawić o Sobie i o jej świę-
tości. W Księdze Izajasza czyta: „Jak 
matka pieści swe dziecię, tak Ja was 
pocieszać będę, przy piersiach ponio-
sę was i będę was kołysał na mych 
kolanach” (Iz 66, 13). 

Jakież światło przynosi Teresie ten 
tekst starotestamentowego proroka! 
Z radością woła: „O! Nigdy jeszcze 
słowa czulsze, o bardziej melodyj-
nym brzmieniu nie rozweseliły mej 
duszy; windą, która mnie uniesie aż 
do Nieba, są Twoje ramiona, o Jezu!”. 

Oto odkrycie św. Tereski, która chce 
przez te słowa podkreślić, że to Pan 
Bóg podnosi człowieka do świętości, 
a nie człowiek sam siebie. Ale pod 
jakim warunkiem? Otóż „do tego nie 
potrzebuję wzrastać, przeciwnie, po-
winnam zostać małą, stawać się co-
raz mniejszą”. Pan Bóg, opisany jako 
ten, który kocha maluczkiego, zachę-
ca go, by się zbliżył, a jeśli człowiek 
odpowie, pociąga go do siebie i prze-
pełnia czułą miłością, udzielającą się 
i jednoczącą. Ze swej strony człowiek 
musi uznać swoje ubóstwo, co wy-
wołuje w nim głęboką pokorę. Aby 
znaleźć się w gronie zaproszonych, 
powinien przyznać, że jest bardzo 
mały. Musi też „przyjść do Boga”, wy-
znając w ten sposób, że jest biednym 
i potrzebującym, i że tylko Bóg może 
miłosiernie przyjść mu na pomoc. 
Wierząc w Boga, powierza Mu się ze 
ślepą ufnością i oddaje w Jego ręce.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej cha-
rakterystyce duszy i duchowości 
św. Tereski od Dzieciątka Jezus oraz 
jej drodze, która charakteryzuje się 
pokorą i prostotą, gorącą miłością 
Pana Boga i bliźniego, całkowitą uf-
nością i duchem oddania oraz wier-
nością w małych rzeczach i życiem 
głęboko maryjnym.

Pokora i prostota
Od 1892 roku Ewangelia staje 

się ulubioną lekturą Tereski, która 
żyje nią bardzo intensywnie. Tere-
sa dostrzega nakreślony w księgach 
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ewangelicznych cały plan zbawienia. 
Książka ta w nocy leży przy jej łóż-
ku, w dzień nosi ją przy sobie. Dobrą 
Nowinę zna prawie na pamięć. Szu-
ka w niej swojej „windy”, środka do 
osiągnięcia wielkiej świętości, której 
bardzo pragnie oraz nieba. Sama tak 
to opisuje: „Zaledwie skieruję spoj-
rzenie na Ewangelię świętą, natych-
miast oddycham wonią życia Jezusa 
i wiem, w którą biec stronę [...]” 

W niej to właśnie odnajduje tak 
bardzo oświecające słowa, które 
czytała już wcześniej w Księdze 
Przysłów: „Jeśli kto jest maluczki, 
niech przyjdzie do mnie”. Z Ewan-
gelii przemawiają do niej teksty gło-
szące ideę dziecięctwa: „Jeśli się nie 
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, 
nie wejdziecie do królestwa niebie-

skiego” (Mt 18, 3); „Kto nie przyj-
mie królestwa Bożego jak dziecko, 
ten nie wejdzie do niego” (Mk 10, 3); 
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do ta-
kich bowiem należy królestwo Boże” 
(Mk 10, 14); „Kto się więc uniży jak to 
dziecko, ten jest największy w króle-
stwie niebieskim” (Mt 18, 4); „Wysła-
wiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je pro-
staczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie” (Łk 10, 21).

W przywołanych słowach Zbawi-
ciela św. Tereska odnajduje to, czego 
szukała. Oświeciło ją określenie ma-
luczki. Ilu egzegetów Słowa Bożego 
miało przed oczyma owo słynne po-
równanie sicut parvuli, nie odnajdu-
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jąc w nim jednak programu dosko-
nałości chrześcijańskiej. Jest to więc 
łaska specjalna Tereski z Lisieux, 
która potrafiła odkryć w nauczaniu 
Pana Jezusa sekret nowej drogi do 
świętości. „Windą” wznoszącą nas 
do stanu doskonałości nie może być 
nikt inny jak sam Pan Jezus, nasz 
Odkupiciel. Jak widzimy, podstawo-
wym elementem drogi Teresy ku 
świętości jest pokora. Człowiek musi 
pokornie poznać swą niedoskona-
łość. Musi przyjąć siebie w prawdzie 
takim, jakim jest. Tereska czyni 
przenikliwą uwagę na swój temat, 
rozwiewając wszelkie złudzenia: 
„Jestem maleńką duszą, która może 
ofiarować dobremu Bogu tylko 
maleńkie rzeczy [...], to co podoba 
się Dobremu Bogu w mojej małej 
duszy, to widzieć mnie kochającą 
swoją maleńkość i moje ubóstwo, 
to nadzieja, którą pokładam w Jego 
miłosierdziu [...]. Pozostać małym 

dzieckiem, to uznać swoją nicość, 
oczekiwać wszystkiego od Dobre-
go Boga jak małe dziecko oczekuje 
wszystkiego od swojego ojca [...]. Być 
małym, to znaczy nic sobie samemu 
nie przypisywać, nawet cnót, które 
się praktykuje” oraz „nigdy się nie 
zniechęcać swoimi upadkami”.

Koncepcja terezjańska pokory 
uwydatniła nieuwzględniany do tej 
pory aspekt Ewangelii, który można 
ująć jako umiejętność odnalezienia 
w swojej słabości pewnych znamion 
wielkości. I to jest właśnie nowe 
w duchowości, co nie znaczy jednak, 
że św. Tereska wymyśliła nową na-
ukę, lecz w śmiałości swojego geniu-
szu zrozumiała, „że są winy, które 
nie czynią przykrości Panu Bogu”. 
Wszystkie małe upadki nie służą ni-
czemu innemu, jak tylko temu, „aby 
nas upokorzyć i uczynić naszą mi-
łość mocniejszą”. To wielkie odkry-
cie, które współbrzmi ze słynnym 
zdaniem św. Augustyna, iż „miłują-
cym Boga, wszystko dopomaga do 
dobrego, nawet nasze grzechy”, zda-
niem będącym oczywiście parafrazą 
słów św. Pawła: „miłującym Boga, 
wszystko dopomaga do dobrego, na-
wet nasze grzechy”. 

Święta Tereska z Lisieux potrafiła 
ze swojej umiłowanej słabości uczy-
nić fundament własnej duchowości.

Ostatnim rysem charaktery-
zującym koncepcję pokory w uję-
ciu św. Tereski, jest zapomnienie 
o samej sobie: „Zapalałam się na 
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myśl o zapomnieniu o sobie samej”. 
W istocie, podczas swojego całego 
życia zakonnego przeszła całkowi-

cie niezauważona: „[…] miałam pra-
gnienie cierpieć i być zapomnianą”.

br. Maksymilian
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Misyjność M.I.
Zgodnie z ideą św. Maksymiliana, 

pierwszym zadaniem Rycerzy Nie-
pokalanej, oprócz własnego uświę-
cenia, jest nawracanie grzeszników. 
Zadanie to wydaje się szczególnie 
aktualne w naszych czasach, gdy 
wróg dusz poczyna sobie coraz 
śmielej.

Każdy z Rycerzy powołany jest do 
misji, która wyraża się poprzez mo-
dlitwę za grzeszników (do których 
zaliczamy również nas samych) oraz 
poprzez rozpowszechnianie Cudow-
nych Medalików i dobrej literatury. 
W ten właśnie sposób pragniemy 
przybliżać dusze do Niepokalanej, 
a przez Jej ręce do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Celem nie jest przy tym liczba roz-
danych medalików czy publikacji, ale 

— dokonane za ich pośrednictwem 

— wewnętrzne zbliżenie się każdej 
duszy do Niepokalanej. „Niech Ona 
nami całkowicie kieruje. To «ja» żeby 
zniknęło i wyniszczyło się; żebyśmy 
na celu mieli Jej sprawy w naszej du-
szy. Żeby nasze sprawy nie były na-
szymi, ale Jej. Żebyśmy się Jej całko-
wicie oddali i do Niej należeli. Od tego 
zależy cała wydajność na zewnątrz 
i cała nasza działalność” — mówił 
św. Maksymilian podczas konferencji 
w dniu 28 lutego 1938 roku.

Rycerze, którzy chcieliby prze-
kazywać innym Cudowne Medaliki 
oraz publikacje M.I., mogą je zama-
wiać za pośrednictwem strony in-
ternetowej: www.militia-immacula-
tae.org/polski

Wszystkie teksty zamieszczone 
na tej stronie można także pobierać 
w plikach pdf.

Zamówienia:
www.militia-immaculatae.org/polski

http://www.militia-immaculatae.org/polski
http://www.militia-immaculatae.org/polski


Missiō
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkie-

mu stworzeniu!” — takimi słowami Pan Jezus zwrócił 
się do Apostołów przed wstąpieniem do Nieba, powołując ich tym samym do 
rozpoczęcia bardzo ważnej misji, jaką jest nauczanie oraz nawracanie ludzi 
do Boga.

Gdy, w poszukiwaniu tłumacze-
nia słowa misja, weźmiemy do ręki 
słownik, czy to języka hiszpańskiego, 
czy rosyjskiego, czy też angielskie-
go, a nawet duńskiego, natrafimy na 
wyrazy niezwykle do siebie podobne. 
Skąd wynika ich podobieństwo? Klu-
czem do tej językowej zagadki jest ła-
cina i to ona stanowi łącznik pomię-
dzy tyloma odległymi kulturami.

Słowo misja, z języka łacińskiego 
missiō, oznacza posłannictwo, ważne, 
odpowiedzialne zadanie do spełnie-
nia. Tak też i przyjęło się, że wyraz 
ten używany jest przede wszystkim 
w kontekście religijnym. Kiedy mowa 
o podejmowaniu konkretnego działa-
nia, takiego jak apostolat czy też czyn-
na służba, słowo „misja” stanowi swe-
go rodzaju skrót myślowy, od wieków 
obecny w niemalże każdym języku.

W Winnicy Pańskiej, jak wiado-
mo, pracy jest bardzo dużo, ale za 

to robotników mało. Na przestrzeni 
wieków istniało wiele zgromadzeń 
o charakterze misyjnym, z których 
wyrastały, niczym grzyby po desz-
czu, zastępy świętych. To właśnie oni 
poświęcali swoje życie działalności 
misyjnej, niejednokrotnie wychodząc 
ze swojej strefy komfortu, udając się 
w odległe zakątki świata, ciężko pra-
cując w służbie Bogu i bliźnim.

Jednym z takich misjonarzy był 
o. Damian z Moloka’i, znany nam 
jako ojciec Damian de Veuster. Uro-
dził się 3 stycznia 1840 roku w Tre-
melo w Belgii. Mając zaledwie 19 lat, 
wstąpił do Zgromadzenia Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi w Leuven, 
a następnie podjął naukę na uniwer-
sytecie w tym mieście. To właśnie 
tam powziął decyzję, że zostanie mi-
sjonarzem. W 1863 roku wyjechał na 
Hawaje, gdzie rok później, w Honolu-
lu, otrzymał święcenia kapłańskie.
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W owym czasie na wyspie zaczęły 
pojawiać się nieznane dotąd choroby. 
Decyzją króla Kamehameha IV osoby 
nieuleczalnie chore zostały przymu-
sowo zesłane na wyspę Moloka'i.

Główną z chorób trapiących tam-
tejszą ludność był trąd. Liczba osób 
zakażonych stale wzrastała. Mimo 
iż chorzy byli zaopatrywani w żyw-
ność, wciąż brakowało im należytej 
pomocy medycznej, o duchowej nie 
wspominając.

Ojciec Damian zgłosił się na ochot-
nika do misyjnej pracy na rzecz trędo-
watych, połączonej z opieką nad nimi. 
W dniu 10 maja 1873 roku przybył do 
osady Kalaupapa, zamieszkiwanej 
przez ok. 600 osób cierpiących na 
trąd. Dzięki staraniom ojca Damiana, 
w miejscowości tej zbudowany został 
kościół oraz powstała parafia, któ-
ra otaczała opieką duchową chorych 
i cierpiących. 

Ojciec Damian dzielił trudy życia 
swoich podopiecznych, a także dbał 
o otoczenie, w którym wygnańcom 
przyszło żyć. Warto wspomnieć, że 
szczególną troską otaczał ludzi mło-
dych, którzy zapadli na trąd. Nie 
zważając na własne zdrowie, pod-
trzymywał ich na duchu, wykonywał 
dla nich różne prace fizyczne oraz do-
glądał w chorobie. 

Ojciec Damian zmarł 15 kwietnia 
1889 roku na Hawajach w otoczeniu 
swoich przyjaciół oraz podopiecznych. 
Wkrótce wieści o jego dziele oraz po-
święceniu rozprzestrzeniły się po ca-

łym świecie, docierając zwłaszcza do 
Stanów Zjednoczonych.

Zapoczątkowana przez niego mi-
sja wydała wiele owoców duchowych, 
które tak naprawdę nie mogłyby się 
zrodzić, gdyby nie epidemia trądu. 
Często w życiu człowieka bywa tak, 
iż cierpienie, które na niego spada, 
prowadzi go do źródła łask Bożych. 
Nie zapominajmy także o tym, że tyl-
ko czasem dane nam bywa samotne 
dźwiganie Krzyża, zsyłanego na nas 
przez Pana Boga. Tam, gdzie pojawia 

się słabość ludzka, Pan Bóg najczę-
ściej udziela pociechy oraz pomocy. 
Człowiek musi tylko z wrażliwością 
i ochotą wykrzesać z siebie gotowość 
do podjęcia misji. Starajmy się, za 
przykładem Ojca Damiana, być mi-
sjonarzami na miarę naszych możli-
wości!

(KG)
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W poetyckim 
hołdzie Niepokalanej

Cyprian Norwid, którego 200. rocznica urodzin minęła 24 września 
2021 roku, przez całe życie pozostawał czcicielem Bogurodzicy. Może dlatego, 
że w wieku czterech lat stracił swą ziemską matkę, tym gorliwiej powierzał się 
opiece Matki Bożej. Gdy miał lat czternaście,  zmarł jego ojciec.

Sieroctwo, rozumiane także me-
taforycznie, stało się podstawowym 
doświadczeniem przyszłego poety. 
W trudnych przeżyciach szukał uko-
jenia w modlitwie. Po latach wspomi-
nał „stary obraz Boga Rodzicę przed-
stawiający”, który wisiał  „W ciemnej 
sypialni [...] chorej matki”1. W swym 
paryskim mieszkaniu modlił się z ko-
lei przed „obrazem częstochowskim”2.

Postać Matki Bożej obecna była 
również w twórczości plastycznej 
i literackiej Norwida. Za arcydzieło 
liryki maryjnej uchodzi jego wiersz 
Do Najświętszej Panny Marii. Lita-
nia. Ową poetycką medytację napi-
sał w 1852  roku, podczas rekolekcji 
zamkniętych u księży zmartwych-
1 Cyprian Norwid, Pisma wszystkie, Warsza-
wa 1971-1976, t. VII s. 423.
2 Ibidem, t. IX s. 18.

wstańców. Udręczony nieodwza-
jemnioną miłością do Marii Kalergis, 
rozgoryczony odrzuconymi oświad-
czynami, które złożył Marii Trębic-
kiej, atakowany przez krytykę literac-
ką, podejmował Norwid starania, by 
wstąpić do zakonu i właśnie czekał na 
decyzję zmartwychwstańców, jak się 
później okazało – odmowną.

Litanię otwiera metaforyczny ob-
raz duszy, która, zrzucając z siebie 
„szatę ciała”, „gołębiem wystrzela 
do góry” i z pomocą „Stróża-Anioła” 
staje przed Trójcą świętą, błagając Ją 
o zdolność przeniknięcia wielkości 
Matki Bożej.

Następnie rozważa poeta Jej 
przywileje i  przymioty, cytując lub 
parafrazując wezwania Litanii lore-
tańskiej, a czasem tworząc własne, 
np. „Matka Najśliczniejsza”, „nad 
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W poetyckim hołdzie Niepokalanej



śmierć wyniesiona” i „współ-wszech-
mocna”. Co ważne, Norwid pozostaje 
przy tym wierny tradycyjnej nauce 
Kościoła, odnoszącej się do Matki Bo-
żej. Jak czytamy, Maryja została „Już 
w zamyśleniu Jehowy poczęta”, by 
stać się „Matką Stworzyciela”. Gdyby 
nie przyjęła udziału w dziele Wciele-
nia, Ziemia byłaby „Śmierci pustko-
wiem”. Pan Bóg jednak „rozrzewnił 
się Miłością wielką” i „Bożą-Rodzi-
cielkę” uczynił duchową Matką ludzi 
oraz Pośredniczką łask Bożych. Choć 
„Patrzająca” z góry, pozostaje Ona bli-
ska ludzkim „sprawom” i „tęsknotom” 
niczym „dobra białogłowa,/ [...] Przę-
dząca wiele z barankowej wełny”.

«Obraz Matki Boskiej», pędzla 
Cypriana Norwida, jest odtworzoną 
z pamięci kopią wizerunku Maryi, 
który wisiał nad łożem umierającej 
Ludwiki Norwidowej, w dworku 
w Laskowie-Głuchach. 

Autor nakleił akwarelę na kartce, 
którą wkleił do albumu, nazwanego 

«Książką pamiątek». Na tejże kartce, 
pod akwarelą, napisał: «W ciemnej 
sypialni mojej chorej Matki stary 
obraz Boga Rodzicę przedstawujący 

— wartości bardzo wątpliwej, a zu-
pełnie to wrażenie zrobił był na mnie, 
dziecku, które arcydzieła Mistrzów 
i freski florenckie we 20 lat później»

Poniżej owego objaśnienia nakleił 
Norwid pasek kartonu z napisem 

«IHS», wykonanym niebieską i czer-
woną kredką.

„Współ-wydana na poszturch 
oprawców”, Niepokalana uczestniczy 
również w zbawczej męce Syna. Jako 
Współodkupicielka rodzaju ludzkiego 
jest „Wciąż wyglądana na sierpie mie-
siąca/ Ku zagładzeniu pierworodnej 
zmazy”.

Do Najświętszej Panny Marii. Lita-
nia to tekst o wybitnych walorach ar-
tystycznych. Oryginalne metafory, po-
równania, epitety i obrazy poetyckie 
oddają mistyczne uniesienie towarzy-
szące modlitwie Norwida, a zarazem 
głębię jego myśli usiłującej przeniknąć 
misterium Maryi. Wiersz jest pełnym 
zachwytu hołdem złożonym Niepoka-
lanej Matce Stworzyciela.

V. B.-W.
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Rycerskie historie
pisane

ręką Niepokalanej

W pierwszej połowie maja 
2021 roku wręczyłam Cudowny 
Medalik osobie, którą znałam od 
kilku lat. Zawsze, gdy daję komuś 
w prezencie medalik, mówię mu, że 
nosząc go, powinien odmawiać akt 
strzelisty O Maryjo bez grzechu 
poczęta. Pierwszą modlitwę odma-
wiamy wspólnie, potem przekazuję 
obdarowanemu tekst modlitwy.

W przypadku mężczyzny, o któ-
rym piszę, tak nie uczyniłam. Wie-
działam o jego bardzo niewłaści-
wym zachowaniu i skandalach, 
jakie wywoływał jako zdeklarowa-
ny homoseksualista. Powiedziałam 
mu tylko, żeby zawsze nosił medalik 

przy sobie, ponieważ jest to Cudow-
ny Medalik. Wziął go z moich rąk 
i tylko wpatrywał się w niego. Nic 
więcej. 

Człowiek ten zmarł 23 maja 
2021 roku, czyli 2 tygodnie po tym, 
jak otrzymał Cudowny Medalik. 
Jego siostra z wielkim zdziwieniem 
powiedziała mi, że tydzień wcze-
śniej poprosił księdza o spowiedź, 
a w ostatnim tygodniu przed śmier-
cią odmawiał różaniec.

Dziękujmy Niepokalanej za cu-
downe nawrócenie tej grzesznej 
duszy!

Weronika z Meksyku, 
26 maja 2021 roku

Nawrócenie homoseksualisty
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Życie bardzo często bywa zaskaku-
jące. Przynosi niespodziewane zwro-
ty wydarzeń. Chciałbym podzielić się 
pewną historią z mojego życia, która 
miała miejsce niedawno. Jest to dla 
mnie trudna, ale i radosna sytuacja.

Od niedawna należę do Rycer-
stwa Niepokalanej Tradycyjnej Ob-
serwancji. Kiedyś byłem przesiąk-
nięty duchowością dominikańską, 
nie doceniając duchowego piękna  
innych zakonów w Kościele świętym. 
O Cudownym Medaliku wiedzia-
łem, że jest, ale nie przywiązywałem 
większej wagi do związanych z nim 
obietnic Najświętszej Matki.

Pod koniec 2019 roku, po śmier-
ci mojej śp. babci, dowiedziałem się 
o strasznej diagnozie postawionej 
mojej mamie: nowotwór złośliwy 
jelita grubego. Do babci zdążyłem 
wezwać księdza, by zaopatrzył ją sa-
kramentami spowiedzi i ostatniego 
namaszczenia. Byłem spokojny, że 
odeszła pojednana z Bogiem. W przy-
padku mamy sytuacja wyglądała zu-
pełnie inaczej. Wieść o chorobie w za-
awansowanym stadium była bardzo 

niepokojąca. Po-
mimo trwa-
nia w Kościele 
świętym, mama pozostawała osobą 
niewierzącą. Sam popełniłem błąd, 
gdyż niewiele modliłem się w inten-
cji jej nawrócenia. W okresie choroby 
mojej mamy „wspominałem” w mo-
dlitwach o łasce nawrócenia, ale bar-
dziej prosiłem Pana Boga o przezwy-
ciężenie choroby.

Koniec ubiegłego roku wyglądał 
dość optymistycznie. Wyniki były 
dobre, wydawało się, że dwie ciężkie 
operacje, których przebieg okazał 
się pomyślny, a także chemioterapia 
i radioterapia przyniosły oczekiwa-
ne rezultaty i że wszystko zmierza 
w pożądanym kierunku. Jednak 
mama nadal nie chciała szukać po-
mocy u Pana Boga. W związku z tym 
modliłem się i często przyjmowałem 
Komunię św. w jej intencji, jednak ze 
strony mamy nie było woli nawró-
cenia. Początek 2021 roku, kiedy to 
mama doświadczała złego samopo-
czucia i gdy pojawiły się u niej pewne 
neurologiczne dysfunkcje, przyniósł 

Nawrócenie mojej mamy  
za pośrednictwem 

Cudownego Medalika
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kolejną diagnozę, która brzmiała 
jak wyrok śmierci: bardzo liczne 
przerzuty do mózgu. Jedynym moż-
liwym leczeniem była jeszcze radio-
terapia, mająca na celu złagodzenie 
najcięższych dysfunkcji spowodowa-
nych przerzutami i wyniszczeniem 
organizmu przez chorobę.

Zdawałem sobie sprawę, że czasu 
jest już niewiele i trzeba zatroszczyć 
się nie o ciało, lecz o duszę. Przypo-
mniały mi się informacje o Cudow-
nym Medaliku i związanych z nim 
wielkich cudach. Pojawiła się myśl, 
że może tą właśnie drogą uda mi 
się pomóc w ratowaniu duszy mojej 
mamy. Odnalazłem stary medalik, 
który kiedyś otrzymałem podczas 
publicznej modlitwy różańcowej. 
Pewnego dnia po pracy zamierza-
łem pojechać do mamy, która była 
w coraz gorszym stanie. Chciałem ją 
odwiedzić, posiedzieć przy niej, po-
rozmawiać i wręczyć medalik. Stre-
sowałem się tym spotkaniem: w jaki 
sposób ofiarować mamie Cudowny 
Medalik, jak jej uświadomić, że zbli-
ża się do kresu życia? Niestety, będąc 
jeszcze w pracy, otrzymałem infor-
mację, że pogotowie zabrało mamę 
do szpitala z powodu niedrożności 
jelit. Widząc z dnia na dzień rozwój 
choroby, miałem wielkie obawy, czy 
ją jeszcze zobaczę, czy wręczę jej me-
dalik, czy wyjdzie ze szpitala.

W tym czasie bardzo intensyw-
nie modliłem się o to, aby przeżyła 
operację i zdążyła jeszcze wrócić do 

domu ze szpitala. Po operacji, jak się 
później dowiedziałem, znajdowała 
się w stanie śmierci klinicznej i była 
reanimowana. Pan Bóg wysłuchał 
moich próśb. W szpitalu odwiedził 
mamę kapelan, a trzy dni później 
wróciła do domu, gdzie stworzyliśmy 
odpowiednie warunki, aby się nią 
opiekować. Postanowiłem, że w tym 
dniu spróbuję wręczyć jej medalik. 
Ponieważ kontakt słowny z mamą 
nie był już możliwy, miałem obawy, 
czy go przyjmie. Na koniec moich od-
wiedzin mama przyjęła Cudowny 
Medalik. Ze względu na wcześniejszą 
radioterapię, nie zawiesiłem go na 
szyi mamy, aby nie wywołać w jej or-
ganizmie żadnych reakcji ubocznych, 
ale pozostawiłem go przy łóżku, na 
wysokości głowy mamy.

Odwiedzając mamę, często się 
modliłem, zwłaszcza do Matki Bo-
żej, a także tradycyjną przedsoboro-
wą koronką do Bożego miłosierdzia. 
Zmawiając w myślach Ave Maria 
i obserwując mamę, miałem wraże-
nie, że to wyczuwa, bo wówczas kie-
rowała na mnie swój wzrok. Miałem 
też głęboką intuicję, że w jej duszy 
odbywa się walka duchowa. Nieba-
wem otrzymałem od ojca informację, 
że z mamą jest bardzo źle i prawdo-
podobnie odchodzi. Pojechałem więc 
do niej. Wszyscy bliscy, zgromadzeni 
przy mamie, trzymali się za dłonie 
i płakali, okazując naturalny w tej sy-
tuacji żal i smutek, ja natomiast mo-
dliłem się. Zaobserwowałem, że moja 
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mama składa ręce do modlitwy, kie-
ruje wzrok ku górze i układa dłonie 
na sercu. Postanowiłem zapytać ją, 
czy chciałaby, żeby przyjechał ksiądz. 
Wyraziła zgodę, więc wezwałem księ-
dza, aby udzielił jej ostatniego na-
maszczenia i absolucji.

Na skutek tego zdarzenia popa-
dłem w konflikt z rodziną, która 
nie życzyła sobie odwiedzin księdza. 
Moja mama pokazała mi jednak póź-
niej, gdy przy niej siedziałem, gest, 
oznaczający „ok”. Po trzech dniach 
została powołana przed oblicze Pana 
Boga. Po przyjęciu sakramentów 
w wielkim spokoju i ciszy odeszła 
z tego świata.

Historia niezwykle przykra, ale 
i zarazem radosna. Matka Boża, któ-
rej powierzyłem moją mamę, wysłu-
chała skierowanych do Niej próśb 
o nawrócenie. Być może właśnie ta 
choroba i ten czas był błogosławień-
stwem, pozwalającym mamie od-

naleźć drogę do Pana Boga. Pragnę 
wszystkim znajdującym się w po-
dobnej sytuacji dodać otuchy i zapro-
ponować podjęcie walki w postaci 
modlitwy o nawrócenie bliskich.

Przykład z mojego życia pokazuje, 
że choć sytuacja wydawała się bez-
nadziejna, moja mama otrzymała 
łaskę uzdrowienia duszy, tak ko-
nieczną przed spotkaniem z Boskim 
Majestatem. Trwajcie wytrwale 
w modlitwie, ofiarowujcie wiele mo-
dlitw, oddawajcie się Przenajświęt-
szej Matce!

Opisane tu przeżycia pogłębiły 
we mnie pragnienie wstąpienia do 
Rycerstwa Niepokalanej, do którego 
dołączyłem miesiąc i dwa dni póź-
niej. Nasze modlitwy są wysłuchi-
wane, gdyż mamy wsparcie u samej 
Niepokalanej, która nas bezgranicz-
nie kocha. Tak więc trzeba się modlić 
gorliwie i z wielką ufnością.

Paweł
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Iskierki z Polski

Doświadczenia obecnego czasu 
zaowocowały w moim życiu kilko-
ma odkryciami. Jednym z nich oka-
zało się... pieczenie chleba.

W czynności tej dostrzegłam 
piękno i głęboki sens. Pieczenie 
chleba jest jak powrót do „rzeczy 
pierwszych”, do tego, co było „na 
początku”. Smak i zapach domowe-
go chleba przywodzą mi na myśl 
postać babci, która wypiekała taki 

właśnie chleb. Przed ukrojeniem 
pierwszej kromki kreśliła nożem 
na bochnie znak krzyża.

Innym moim doświadczeniem 
ostatniego okresu, tylko pozornie 
niezwiązanym z opisanym wyżej, 
jest  powierzenie swego życia du-
chowego posłudze Bractwa Kapłań-
skiego św. Piusa X oraz wstąpienie 
do Rycerstwa Niepokalanej Trady-
cyjnej Obserwancji.

Publikacje M.I. mogą być, metaforycznie rozumianą, kromką 
chleba — zarówno dla wiernych, którzy cierpią z powodu postę-
pującego kryzysu Kościoła i łakną zdrowego nauczania, jak też 
dla  tych, których umysł i dusza są zdeformowane i wyjałowione 
naukami „neokatolickimi”.

Jak kromka
chleba
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Rok temu przyjechałam po raz 
pierwszy na Mszę św. do kościoła 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Radości. Przed 
wejściem ustawiony był stolik M.I., 
a na nim bogaty wybór broszur 
i folderów. Gdy zaczęłam się z nimi 
zapoznawać, poczułam się jak osoba, 
z którą podzielono się kawałkiem 
chleba i która dopiero wówczas 
uświadomiła sobie, jak bardzo jest 
głodna. Smak owego chleba nauki 
katolickiej odczułam jako dobry 
i pełen szlachetnej prostoty.

Myślę, że publikacje M.I. mogą być 
taką właśnie, metaforycznie rozumia-
ną, kromką chleba — zarówno dla 
wiernych, którzy cierpią z powodu po-
stępującego kryzysu Kościoła i łakną 
zdrowego nauczania, jak też dla  tych, 
których umysł i dusza są zdeformowa-
ne i wyjałowione naukami „neokato-
lickimi”, choć może o tym nie wiedzą, 
i którzy nierzadko bywają już tylko 
ochrzczonymi poganami.

Publikacje te wydają się nieza-
stąpione zwłaszcza teraz, gdy nasza 
wiara i rozum poddawane są szcze-
gólnej próbie, gdy toczy się o nie 
zacięty bój. Zawarte w nich treści, 
przedstawione w duchu tradycyj-
nej nauki Kościoła, stanowić mogą 
prawdziwy oręż w walce o zacho-
wanie i pogłębienie katolickiej wia-
ry. Temu celowi służy zwięzły i kla-
rowny styl przekazu oraz wysoki 
poziom edytorski folderów i broszur, 
ich atrakcyjność graficzna.

Osoby, które otrzymują ów po-
karm katolickiej prawdy, zauważają, 
że jest on przygotowywany staran-
nie i zgodnie z najlepszą recepturą. 
Dzięki temu czują się ważne i sza-
nowane. Powinniśmy dzielić się tym 
pokarmem z bliźnimi, tak jak dzieli-
my się chlebem z naszymi bliskimi — 
z miłością i serdecznością, dzięki któ-
rym nawet prosty posiłek smakować 
może niczym wykwintne danie.

I co najważniejsze — nad każdym 
bochenkiem owego chleba katolic-
kiej nauki uczyńmy najpierw znak 
krzyża. Uczestnicząc w powstawa-
niu broszur czy folderów Rycerstwa 
Niepokalanej albo też tylko przeka-
zując je innym, módlmy się, by nasze 
ludzkie wysiłki zasiewania ziarna 
Bożej prawdy błogosławił sam Boski 
Siewca. Być może materiały te dotrą 
do osób, które dzięki nim odkryją 
Świętą Tradycję i największy skarb 
— Mszę świętą Wszech Czasów. Bądź-
my w tej pracy niestrudzonymi na-
rzędziami Niepokalanej!

Rycerka Niepokalanej
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XXVII Pielgrzymka Tradycji Katolickiej na Jasną Górę

W dniu 4 sierpnia wyruszyła 
z Warszawy XXVII Piesza Między-
narodowa Pielgrzymka Bractwa 
św. Piusa X na Jasną Górę, do tro-
nu Królowej Polski. Nieprzerwanie 
od 1994 roku pielgrzymka rozpo-
czyna się w święto św. Dominika, 
wędrownego kaznodziei, obrońcy 

wiary i czci Niepokalanej, a jedno-
cześnie w rocznicę wyboru na Sto-
licę Piotrową kardynała Józefa Sarto, 
który przyjął imię Piusa X.

Dzień przed wymarszem, 3 sierp-
nia, gdy pierwsi pątnicy docierali 
do Warszawy, Centrala M.I. przy-
gotowała dla nich ofertę publikacji 

Rycerstwa Niepokala-
nej. Wszystkie książki, 
broszury i foldery zo-
stały wystawione pod 
specjalnym namiotem, 
w pobliżu budynku 
kościoła przy ul. Garn-
carskiej 34. Cieszyły się 
one ogromnym zainte-
resowaniem. Pielgrzy-
mi nabywali także ró-
żańce oraz szkaplerze, 
które rozprowadza Ry-
cerstwo w Warszawie. 
Namiot M.I. funkcjo-
nował również w dniu 
wyjścia pielgrzymki.

Każda pielgrzymka 
ma swój temat prze-
wodni. W tym roku jej 
kierownik, ks. Łukasz 
Szydłowski, zdecydo-
wał, by wszystkie kon-
ferencje oraz kazania 
dotyczyły Mszy św. 
jako ofiary Pana Jezusa. 
Nauki głoszone przez 
kapłanów (ks. Łukasza 

Iskierki z Polski

Pielgrzymi rozdają foldery wśród spotkanych osób

Namiot z publikacjami M.I. 
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Szydłowskiego, ks. Bartosza Tokar-
skiego, ks. Piotra Świerczka oraz 
ks. diakona Antoniego Myślińskiego) 
koncentrowały się wokół różnych 
aspektów Mszy św., takich jak: bez-
krwawa ofiara Jezusa Chrystusa do-
konująca się podczas każdej Mszy św., 
materia i forma Mszy św., godne 
przyjmowanie Komunii św., różni-
ce pomiędzy Mszą Wszech Czasów 
a Novus Ordo Missæ. Niektórzy pre-
legenci zwracali uwagę na aberracje 
występujące podczas 
NOM.

Pielgrzymka jest 
doskonałą okazją do 
apostolatu, toteż ry-
cerze z Centrali M.I. 
przygotowali Cudow-
ne Medaliki oraz fol-
dery, które rozdawali 
osobom napotykanym 
na pątniczym szlaku. 
W specjalnym pakie-
cie znajdowały się trzy 

Cudowne Medaliki, trzy foldery 
o Cudownym Medaliku chronią-
cym przed pandemią, a także po 
jednym spośród folderów: o Ry-
cerstwie Niepokalanej, symbolice 
Cudownego Medalika, historii ró-
żańca, tajemnicach różańcowych, 
nabożeństwie trzech Zdrowaś 
Maryjo, nabożeństwie pierwszych 
sobót miesiąca, Maryi — Wspomo-
życielce Wiernych oraz o Najświęt-
szym Sercu Pana Jezusa.

Ceremonia przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej
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Zarówno pakiety, jak też poje-
dyncze foldery wystawione były na 
specjalnym stoliku. Pątnicy mogli 
się w nie zaopatrywać na drogę każ-
dego dnia po śniadaniu oraz po obie-
dzie. Wielu z nich sięgało codziennie 
po kilkanaście pakietów. Niektó-
rzy pielgrzymi rozdawali wybrane 
przez siebie ulotki, np. o różańcu, 
nabożeństwie pierwszych sobót 
miesiąca czy o nabożeństwie trzech 
Zdrowaś Maryjo. W przekazywa-
niu materiałów M.I. napotkanym 
osobom prym wiodły dzieci, z któ-
rymi starsi niekiedy nie mieli szans 
„konkurować”. Dorośli pielgrzymi 
wielokrotnie opowiadali: „zanim 
doszedłem do ludzi, by im wręczyć 
foldery, oni trzymali je już w ręku; 
dzieci mnie uprzedziły”. Jedno z naj-
młodszych codziennie szykowało 
dla siebie specjalny, ulubiony pakiet.

Wiele osób otrzymujących ulotki 
przejawiało wyraźne wzruszenie. 
Najczęściej prosiły one o dodatkowe 
egzemplarze. Materiały Rycerstwa 
Niepokalanej były kolportowane 
także wśród uczestników innych 
pielgrzymek. Nie wszyscy pielgrzy-
mi chcieli je przyjmować, jednak 
zdarzało się, że sami wyrażali chęć 
zapoznania się z nimi. Tak było 
w przypadku pań zajmujących się 
przygotowywaniem posiłków dla 
jednej z pielgrzymek — okazały one 
tak duże zainteresowanie folderami 
M.I., iż poprosiły o ponad 20 pakie-
tów, które zamierzały rozdać po po-
wrocie, w miejscu swojej pracy.

Szacuje się, że pielgrzymi rozda-
li ok. 1000–1200 pakietów, co daje 
ponad 3000 rozdanych Cudownych 
Medalików oraz więcej niż 10 tys. 
pojedynczych folderów.

Pielgrzymi  podążający Aleją Najświętszej Maryi Panny. W oddali widać wieżę 
klasztoru Jasnogórskiego
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Osoby duchowne w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W przeddzień 80. rocznicy mę-
czeńskiej śmierci św. Maksymilina, 
13 sierpnia, do Rycerstwa Niepoka-
lanej wstąpiło 18 osób. Uroczystość 
przyjęcia odbyła się w miejscowości 
o pięknej nazwie: Rajsko.

Podczas wejścia na Jasną Górę, 
pielgrzymka Bractwa pozytywnie 
wyróżniała się spośród innych piel-
grzymek, które niekiedy przypomi-
nały happenning. Nasi wierni z po-
bożnymi pieśniami maryjnymi na 
ustach przemierzali Aleję Najświęt-
szej Maryi Panny prowadzącą bezpo-
średnio na Jasną Górę. Także podczas 
tego ostatniego odcinka pielgrzymiej 
trasy rozdawali foldery, które były 
chętnie przyjmowane. Zbliżając się 

Autorami zdjęć są twórcy filmu  
„Abp Lefebvre — dlaczego?”

do klasztoru, pątnicy, razem z księż-
mi prowadzącymi pielgrzymkę, roz-
poczęli modlitwę różańcową.

Gdy, w atmosferze skupienia od-
powiadającego godności miejsca, 
wkroczyli do kaplicy Cudownego 
Obrazu, przed Obliczem Matki Bożej 
Częstochowskiej odśpiewali „Bogu-
rodzicę”, po czym oddali się modli-
twie — zarówno wspólnej, jak też 
osobistej.

Od tronu Jasnogórskiej Pani piel-
grzymi odchodzili umocnieni w wie-
rze i z pewnością obdarowani wie-
loma laskami. Wszyscy szczęśliwie 
powrócili do swoich domów.
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Apostolat na Podbeskidziu

W dniach 16 i 17 lipca ks. Karol 
Stehlin prowadził apostolat na Pod-
beskidziu. Pierwszą miejscowością 
na misyjnej trasie była Milówka, 
gdzie 16 lipca rano, w uroczystość 
Matki Bożej Szkaplerznej, w obecno-
ści 40 wiernych odprawił Mszę św. 
W kazaniu przypomniał o dokonu-
jącej się podczas Mszy bezkrwawej 
ofierze Chrystusa i o stopniowym 
zanikaniu świadomości tej ofiary 
w Novus Ordo Missæ. Po Mszy św. 
6 osób przyjęło szkaplerz, wysłu-
chawszy wcześniej nauki na temat 
jego historii, znaczenia i obowiąz-
ków z nim związanych.

Wieczorem ks. dyrektor M.I. wy-
głosił w Bielsku-Białej, przed grupą 
60 osób, wykład pt. „Kryzys w Ko-
ściele i środki zaradcze”. Ukazał, na 
tle historii, całą złożoność obecne-
go kryzysu wiary katolickiej. Atak 
na nią zapoczątkowała rewolucja 
protestancka, która wprawdzie nie 
kwestionowała boskości Chrystusa, 
lecz odrzucała ofiarę Mszy świętej. 
Rewolucja francuska podważyła 
wiarę w Boga twierdząc, że jest ona 
irracjonalna. 

Wiek XIX i XX przyniosły libera-
lizm i fałszywy racjonalizm, które 
przeniknęły do struktur Kościoła 
katolickiego w postaci modernizmu. 
Moderniści wierzyli w możliwość po-
godzenia wiary katolickiej z dokonu-
jącymi się zmianami społeczno-po-
litycznymi, co więcej, uważali takie 
dopasowanie się Kościoła do świata 
za rzecz dobrą i konieczną. Nie do-
strzegali zagrożeń wynikających 
z przejęcia idei modernistycznych dla 
moralności i wiary duchownych oraz 
wiernych. Zagrożenia te ujawniły się 
z całą siłą po wprowadzeniu reform 
Soboru Watykańskiego II i posoboro-
wej reformy Mszy świętej. Dyrektor 
M.I. nakreślił obrazowo — odnosząc 
się do współczesnych postaw paste-
rzy i wiernych — upadek katolickiego 
ducha Kościoła. Uwypuklił niszczy-
cielską rolę fałszywie rozumianego 
ekumenizmu oraz wskazał na de-
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strukcyjne oddziaływanie nowego 
rytu Mszy świętej. Jako środki za-
radcze ks. Karol zalecił odmawianie 
różańca, oddanie się Maryi jako jej 
Rycerz i codzienną walkę o zbawie-
nie dusz poprzez modlitwę oraz 
przykładne życie według katolickich 
zasad.

Znamienne, że w dniu wykładu 
ogłoszono papieskie motu proprio 
Traditionis Custodes, utrudniają-
ce dostęp do tradycyjnej Mszy św., 
m.in. zakazujące jej odprawiania  
w kościołach parafialnych. Do tego 
faktu odniósł się wykładowca, uka-
zując go jako kolejny atak na Kościół 
katolicki, w wyniku którego miliony 
katolików zostaną pozbawione tra-
dycyjnej Mszy św.

W sobotę 17 lipca ks. Karol odpra-
wił Mszę św. w Ciścu koło Milówki, 
w której uczestniczyło ok. 30 osób. 
W kazaniu odniósł się powtórnie 

do trudnej sytuacji w Kościele ka-
tolickim i podkreślił potrzebę walki 
o zbawienie dusz. Przedstawiając 
Rycerstwo Niepokalanej i jego za-
dania, zwrócił uwagę na znaczenie 
indywidualnych postaw katolików. 
Nakreślił postać Rycerza Niepokala-
nej jako narzędzia, którym Maryja 
posługuje się, by przekazywać du-
szom łaski i wskazywać im drogę do 
nieba. Po Mszy św. szeregi Rycerzy 
Maryi powiększyły się o 8 nowych 
członków.

Po południu ks. Karol poświęcił 
krzyż w miejscowości Lipowa koło 
Żywca. Przypomniał o sensie krzy-
ża jako symbolu zbawienia, a także 
o jego roli jako widocznego znaku 
wiary katolickiej, której świadec-
two można dawać bliźnim poprzez  
wspólnotową modlitwę, odmawianą 
publicznie przy krzyżu.

Lesław Tobiasz
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Pięć tysięcy Cudownych Medalików rozdanych na Śląsku

Cztery lata temu przeczytałem 
książkę o św. Maksymilianie Marii 
Kolbem, którego życie znałem, tak 
jak zapewne większość Polaków, 
nie dość dokładnie. Obecnie jest on 
dla mnie największym świętym 
XX wieku. Wzorem św. Maksymi-
liana postanowiłem, że będę rozpo-
wszechniał Cudowny Medalik.

Zamówiłem ulotki o Cudownym 
Medaliku i za pośrednictwem Ry-
cerstwa Niepokalanej Tradycyjnej 
Obserwancji zakupiłem pierwszą 
partię kilkuset medalików. Już jako 
Rycerz rozpocząłem akcję ich prze-
kazywania  w parafii św. Stanisła-
wa w Czeladzi, a później w okolicz-
nych parafiach, po wcześniejszej 
akceptacji terminów przez pro-
boszczów. 

W uzgodnioną niedzielę, w ra-
mach ogłoszeń parafialnych, ksiądz 
zachęca do zabrania i przeczytania 

ulotki o Cudownym Medaliku, któ-
rą każdy wierny może otrzymać 
z rąk ministranta rozdającego fol-
dery przy wyjściu z kościoła.

Do ulotki zawierającej krótką 
historię Cudownego Medalika, do-
łączona jest informacja, zgodnie 
z którą każda osoba wyrażająca 
chęć  jego noszenia oraz odmawia-
nia aktu strzelistego O Maryjo bez 
grzechu poczęta, może otrzymać 
medalik w zakrystii.

Docierałem do parafii, w których 
znałem jednego z księży, a obecnie, 
z polecenia innych kapłanów lub 
znajomych, udaję się do wspólnot 
parafialnych, głównie na południu 
Polski.

Tzw. pandemia i wiążąca się 
z nią zdecydowanie mniejsza liczba 
wiernych w kościołach spowodo-
wała, że musiałem znacznie ogra-
niczyć akcję rozpowszechniania 

Cudownego Medalika, ale 
obecnie jestem już umó-
wiony w kilku parafiach, 
aby ją kontynuować.

Dotychczas udało się 
w opisany sposób rozdać 
4600 medalików. Mam na-
dzieję, że do końca roku 
możliwe będzie rozprowa-
dzenie kolejnego tysiąca 
medalików, który zamówi-
łem.

Mateusz
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Rycerstwo Niepokalanej we wschodniej Ukrainie

Na przełomie kwietnia i maja 
2021 roku kapłani Bractwa Kapłań-
skiego św. Jozafata założyli Rycer-
stwo Niepokalanej Tradycyjnej Ob-
serwancji we wschodniej Ukrainie 
(w obwodach charkowskim i doniec-
kim — 100 km od granicy z Rosją).

Obszary te uważane są za tereny 
misyjne, ponieważ większość za-
mieszkałych na nich ludzi nie prak-
tykuje religii i często nie wie, jak się 
modlić. Modlitwę Ojcze nasz zna 
ok. 50% osób, a modlitwę Zdrowaś 
Maryjo tylko 0,1% ogółu ludności. 
W pięciu miejscowościach, w któ-
rych pracują księża z Bractwa św. Jo-
zafata, do Rycerstwa Niepokalanej 
zostało przyjętych 76 osób.

Wierni z wielką radością wstąpili 
w szeregi Rycerzy Maryi i gorliwie 
zaczęli rozprowadzać Cudowne 
Medaliki, ofiarowując je osobom 

nieuczęszczającym do kościoła i du-
chowo oddalonym od Boga. W cią-
gu dwóch tygodni Rycerze rozdali 
około 500 Cudownych Medalików. 
Mamy nadzieję, że ludzie otwarci 
na przyjęcie Cudownego Medali-
ka zauważą obfite owoce duchowe 
związane z jego noszeniem, a Matka 
Boża doprowadzi wszystkich do na-
wrócenia i zbawienia.
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Apostolat M.I. w Hondurasie

Ksiądz Miquel Boniface nie ustaje 
w prowadzeniu apostolatu Rycer-
stwa Niepokalanej w Ameryce Środ-
kowej. 

W Hondurasie ksiądz podarował 
członkom Legionu Maryi 300 Cu-
downych Medalików, książki doty-
czące Fatimy oraz katechizm. Legion 
Maryi jest bardzo wdzięczny za taką 
hojność moderatora M.I. w Ameryce 
Środkowej.

Iskierki ze świata

Informacje M.I. z Wietnamu
Jestem ministrantem i Rycerzem 

Niepokalanej w Wietnamie. Piszę 
dziś do Was, aby poinformować 
o sytuacji M.I. w Wietnamie. Minę-
ły 2 lata od ostatniej Mszy św. tra-
dycyjnej, odprawionej przez księdza 
z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X 
(22 stycznia 2020 roku).

Obecnie niektórzy członkowie M.I. 
(również ja) uczestniczą 
w niedzielnej Mszy św. 
i w niektórych uroczy-
stościach w Oratorium 
św. Jana Théophane Ve-
narda, zarządzanym 
przez Bractwo św. Piotra. 
Ale nigdy nie zapomina-
my o Bractwie św. Piu-
sa X. Mamy nadzieję, 
czekamy i modlimy się 
o zakończenie restrykcji 
związanych z tzw. pande-

mią, aby księża Bractwa św. Piusa X 
mogli przyjechać do Wietnamu i od-
prawiać Msze św. Bardzo tęsknimy 
za naszymi księżmi.

W ostatnie Zielone Świątki, dzię-
ki przewodnictwu Ducha Świętego 
i Matki Bożej, ks. Laurent Demets 
FSSP przyjął kilka osób do M.I.

Józef
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Pielgrzymka do Matki Bożej w Akita

Każdego roku w maju japońscy 
Rycerze pielgrzymują do Matki Bo-
żej z Akita, by przez kilka dni mo-
dlić się u Jej stóp. Codziennie, po po-
rannej Mszy św., wysłuchują dwóch 
konferencji, wygłaszanych przez 
jednego z księży. 

U schyłku dnia pielgrzymi po-
dążają do sanktuarium Matki Bo-
żej z Akita. Tam, w miejscu obja-
wień, modlą się przed cudowną 
figurą Maryi

Pielgrzymka jest dobrą okazją do 
przyjęcia nowych Rycerzy. W tym 

roku Rycerstwo Niepokalanej w Ja-
ponii powiększyło się o 5 członków.

Domus Mariæ — maryjna baza operacyjna na Filipinach

Dzieła Maryi są w szczególności 
dziełami łaski. Modląc się i rozdzie-
lając łaski, Matka Boża upodobała 
sobie rozdzielanie ich za pośrednic-
twem swoich najbardziej oddanych 
i hojnych Rycerzy. Domus Mariæ 
na Filipinach to „baza 
operacyjna” dla dzieł 
maryjnych.

„Baza operacyjna” 
gromadzi materiały, 
opracowuje plany, szko-
li pracowników i wysyła 
ich na misję. Po wypeł-
nieniu misji znużeni 
i zmęczeni „działacze” 
wracają do miejsca po-
koju i schronienia, mo-
dlitwy i odnowy.

Domus Mariæ musi mieć „pra-
cowników”, to znaczy tych wspa-
niałomyślnych Rycerzy, którzy po-
święcają się w pełni apostolstwu 
Niepokalanej. Takie oddanie się 
apostolatowi Maryi wymaga przede 

Konferencja ks. Pfeiffera dla członków Domus Mariæ
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Misja wśród najstarszego plemienia na Filipinach

W latach 2009-2010 Katolickie 
Stowarzyszenie Lekarzy i Pielę-
gniarek (ACIM) przeprowadziło 
misję medyczną dla wysiedlonych 
mieszkańców z wyspy Negros. Jed-
nak ze względu na rozpoczętą już 
pracę wśród innej grupy plemiennej 
w prowincji Sarangani, nie mogło 
ono przejąć stałej nad nimi opieki.

Po ośmiu latach działalności mi-
syjnej w Sarangani do Rycerstwa 
Niepokalanej wstąpiło kilkadzie-
siąt osób. W 2019 roku pracownicy 
ACIM podjęli pracę na innym tere-
nie misyjnym. Poczyniono przygo-
towania, aby dotrzeć do biednych 
ludzi w Butuan, którzy poświęcili 
się Niepokalanej podczas Mary's 

wszystkim całkowitego poświęcenia 
się i dążenia do heroicznej dosko-
nałości w tej maryjnej wspólnocie. 
Jej przełożonym jest kapłan. Pod 
jego kierownictwem „słudzy Maryi” 
nieustannie pracują pod czujnym 
okiem Matki Bożej; po pierwsze 

— nad własnym uświęceniem, po 
drugie nad apostolatem Rycerstwa 
Niepokalanej.

W Domus Mariæ na Filipinach 
mieszkają obecnie 4 panie, które 
współpracują z kilkoma osobami 
z zewnątrz. Jednym z dzieł apostol-
skich ostatnich miesięcy było kilka 

podróży (ok. 950 km), które zor-
ganizowano po to, aby spotkać się 
z kilkuset Rycerzami i zachęcić ich, 
aby pozostali wierni decyzji o po-
święceniu się Niepokalanej.

W ostatnim czasie Domus Ma-
riæ podjął również inne bardzo 
ważne dzieło apostolskie. Jest to 
założenie i prowadzenie nowej 
grupy M.I. zwanej Katolicką Kon-
ferencją Charytatywną M.I. Jest to 
rodzimy odpowiednik ACIM (Ka-
tolickie Stowarzyszenie Lekarzy 
i Pielęgniarek) w Azji, który na po-
ziomie lokalnym, w stały sposób, 
wspiera działalność misji medycz-
nej Rosa Mystica.

Katolicka Konferencja Charyta-
tywna M.I. opiekuje się kilkuset pa-
cjentami. Chociaż dzieło to zostało 
zapoczątkowane na długo przed 
założeniem Domus Mariæ, to wła-
śnie Domus Mariæ może zagwa-
rantować jego trwałość w duchu 
maryjnym.

ks. Timothy Pfeiffer
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Mission Tour. Jednak z powodu 
ograniczeń związanych z tzw. pan-
demią odwołano misję medyczną.

Tymczasem, w grudniu 2019 roku 
w Davao, niektórzy wysiedleńcy 
z Negros schronili się przed urzęd-
nikami w kaplicy Bractwa. Ksiądz 
Timothy Pfeiffer rozdał im Cudowne 
Medaliki, a potem wysłał Rycerzy-
-katechetów do ich plemiennej osa-
dy w Surigao, oddalonej o 380 km.

Wódz plemienia powiedział pra-
cownikom ACIM, że w imię zacho-
wania kultury edukacja religijna 
jest zakazana. Jedna z plemiennych 
kobiet przyniosła figurkę Najświęt-
szej Maryi Panny. Powiedziała, że 
jest to licząca 200 lat pamiątka 
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Publikacje (pdf) w języku angielskim
www.militia-immaculatae.org/english
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odziedziczona po jej przodkach. 
Dodała, że chce otrzymać meda-
lik Najświętszej Maryi Panny oraz 
pragnie nauczyć się odmawiania 
różańca. Inne kobiety wspierały ją 
i namawiały wodza, aby wpuścił 
katechetów. Zdecydował się na to 
dopiero wtedy, gdy zapytano go 
o zdrowie jego ludu.

W obawie o to, czy plemię prze-
trwa w czasie tzw. pandemii, wydał 
pozwolenie na przybycie katechi-
stów i pracowników służby zdrowia.

Kiedy ks. Pfeiffer odwiedził 
wioskę, rozległ się radosny okrzyk, 
oznajmujący przybycie kapła-
na, który rozdawał medale w Da-
vao. Członkowie plemienia wyszli 
z ukrycia, aby się z nim spotkać.

Pierwsza dziewczyna, któ-
ra poprosiła o chrzest dorosłych 
w plemiennej wiosce w Sarangani, 
i która walnie przyczyniła się do 
założenia tam misji, pochodziła 
właśnie z Negros.

Yolli z Domus Mariæ



MI

Program Rycerstwa Niepokalanej
„Ona zetrze głowę twoją” (Rdz 3, 15)

„Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie” (z brewiarza rzymskiego)

I. Cel:
Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd., 

a zwłaszcza masonów oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem 
Niepokalanej.

II. Warunki:
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.
2. Wpisać się do księgi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej Trady-

cyjnej Obserwacji jest założone.
3. Nosić Cudowny Medalik.

III. Środki:
1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy   

i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i polecony-
mi Tobie.”

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie po-
zwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego 
Rycerza.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
Uwaga: Środki te są tylko zalecane. Nie obowiązują pod grzechem, choćby najmniejszym; jedynym 
bodźcem jest miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim 
połączyć przez Niepokalaną.

Jeśli chcesz dołączyć do Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, 
napisz na adres: sekretariat@militia-immaculatae.org

Militia Immaculatæ (M.I.) jest armią Rycerzy Niepokalanej, 
która działa na rzecz nawracania wszystkich ludzi do Boga, bez 
względu na to, czy są protestantami, żydami, muzułmanami, 
czy masonami, tak aby wszyscy, bez wyjątku dążyli do świę- 
tości, za pośrednictwem i wstawiennictwem Niepokalanej 
Dziewicy Maryi. Militia Immaculatæ została założona przez 
św. Maksymiliana Kolbego w dniu 16 października 1917 roku. 

Od 1937 roku Militia Immaculatæ znana jest także pod 
nazwą Rycerstwa Niepokalanej.

mailto:sekretariat@militia-immaculatae.info


Wszystkich Rycerzy i Czytelników, którym droga jest sprawa apostolatu ma-
ryjnego w Polsce prosimy o wsparcie finansowe naszego dzieła i czasopisma.

KONTO ZŁOTÓWKOWE
Bank BNP Paribas
47 1750 0012 0000 0000 4109 9418

Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa

Msze św. w intencji M.I. 

  2.02 — Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny
25.03 —  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
26.03 — Matki Bożej Bolesnej
26.04 — Matki Dobrej Rady
31.05  — Najświętszej Maryi Panny Królowej
27.06 — Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  2.07 — Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
24.09 — Najświętszej Maryi Panny  
               od Wykupu Jeńców
 13.10 —  rocznica objawień w Fatimie (cud słońca)
 16.10 —  rocznica założenia M.I.
 27.11 —  Uroczystość Matki Bożej  
               od Cudownego Medalika
 10.12 — Wspomnienie NMP Loretańskiej

Z radością informujemy, że w tym roku ks. Dennis McDonald, krajowy moderator 
Rycerstwa Niepokalanej w Stanach Zjednoczonych, odprawi Msze święte w intencji 
uświęcenia wszystkich Rycerzy M.I. Oto terminy:

NOWY NUMER KONTA


