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Kochać bliźniego swego,  
jak On umiłował nas



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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Ekumenizm 
grzechem przeciw miłości

Książka omawia: 
— soborowe zmiany w pojmowa-

niu jedności chrześcijan; 
— skutki, charakter, metody 

i krytykę oraz teologiczną słabość 
i rzeczywisty stan posoborowego 
ekumenizmu; 

— ekumenizm jako atak na jed-
ność i jedynozbawczość Kościoła 
katolickiego oraz herezja dotyka-
jąca Boskiej konstytucji i misji Ko-
ścioła; 

— ekumenizm masonerii i New 
Age (spotkanie w Asyżu, jubileusz 
roku 2000); 

— niebezpieczeństwa i następ-
stwa dialogu ekumenicznego z pro-
testantami; objawienia fatimskie jako antidotum na herezję ekumeni-
zmu — śmiertelnego wroga Chrystusa, Kościoła i Bożej miłości.

Do nabycia w księgarni Te Deum 
www.tedeum.pl

prof. Romano Amerio, ks. Karol Stehlin
Ekumenizm grzechem przeciw miłości 

Wydawnictwo Te Deum, ss. 140 

http://www.tedeum.pl
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Słowo wstępne

Pan nasz Jezus Chrystus zapytany przez faryzeuszy o największe przykazanie 
w Prawie odpowiada: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. 
Pod tym względem nie zmienia się nic w Nowym Prawie. Cały Nowy Testament 
opiera się na miłości Boga i wypływającej z niej miłości do bliźniego. Od prak-
tykowania tych dwóch przykazań zawisło nasze zbawienie. Te dwa przykazania 
stanowią integralną całość i nie można się łudzić, że istnieje miłość Boga bez 
miłości bliźniego, co słusznie podkreśla święty Jan Apostoł: „Jeśliby ktoś mówił: 
«Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje 
brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”. Dlatego 
Pan Jezus jako prawodawca podkreśla jeszcze raz ważność przykazania miłości 
bliźniego: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”.

W powyższych słowach otwiera się przed nami cała głębia tego przykazania. 
Wyraża się ona w słowach „tak jak ja was umiłowałem”. A jak umiłował nas Pan 
nasz Jezus Chrystus? Do końca, miłością bez granic. Połączył swe Bóstwo z naszą 
ludzką naturą, czyż nie był to akt uniżenia? Następnie w ubóstwie i opuszczeniu 
przyszedł na ten świat. Kosztem siebie przemierzał palestyńskie uliczki, aby czy-
nić dobro. Na końcu jego miłość osiągnęła swoje apogeum. Jak ostatni łotr umarł 
za nas na krzyżu. Dlaczego? Po to, aby nas odkupić swoją drogocenną Krwią! 
Aby pojednać nas z Bogiem i uczynić synami Bożymi. Tak bardzo nas umiłował. 
Pamiętajmy, że Pan Jezus oddaje życie za swoich wrogów, bo nimi byliśmy w sto-
sunku do Boga przed odkupieniem. Czyż ten akt nie jest wyrazem nieskończonej 
miłości do nas? Z perspektywy tej miłości Pan Jezus zawsze będzie spoglądał na 
nas ludzi. W jego sercu płonie żar gorącego pragnienia, aby wszyscy ludzie się 

Drodzy  
Rycerze Niepokalanej!
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zbawili. Nasz Pan chce, aby owoce jego bolesnej męki zrealizowały się w życiu 
każdego człowieka. Bowiem ta nieskończona miłość chce dosięgnąć wszystkich. 
Dla wszystkich pragnie szczęścia — nieskończonego i wiekuistego.

Spoglądając na ten bezmiar miłości Zbawiciela do nas nasuwa się następujące 
pytanie: W jaki sposób my, marne i skończone stworzenia, mamy naśladować tę 
nieskończoną miłość? Jak mamy miłować się wzajemnie, tak jak On nas umiło-
wał? Musimy zmienić naszą perspektywę patrzenia na bliźnich na tę Jezusową. 
Bardzo często spoglądamy na naszych bliźnich w sposób nazbyt naturalistyczny. 
Dostrzegamy głównie, a czasami wręcz wyszukujemy ich wady, ułomności, przy-
glądamy się ich grzechom, rozpamiętujemy krzywdy, których doznaliśmy. Innym 
razem nasza relacja sprowadza się do chłodnego pozdrowienia na ulicy. Łatwo 
przyznamy, że nie jest to perspektywa Jezusowa. Aby nią była, musimy spojrzeć 
na bliźniego w sposób nadprzyrodzony, tak jak Pan Jezus na niego patrzy. Przede 
wszystkim każdy bliźni jest duszą nieśmiertelną, która jest powołana do nieba. Co 
ja mogę dla niej zrobić, aby osiągnęła swój cel — zbawienie wieczne? Tym samym 
muszą na bok ustąpić niesnaski i nieporozumienia, chłód i odrętwienie. Musi za-
stąpić je gorliwość o zbawienie dusz!

Czy dostrzegamy, że to nic innego jak bycie Rycerzem Niepokalanej? M.I. za-
łożone przez św. Maksymiliana pomaga nam w doskonały sposób wypełnić 
przykazanie miłości bliźniego i przenieść nasze relacje z bliźnimi na płaszczyznę 
nadprzyrodzoną. Bowiem najdoskonalsze są te uczynki miłości bliźniego, które 
mają wieczne konsekwencje. Oczywiście idąc za wielowiekową praktyką Kościoła 
jesteśmy zobowiązani do pomocy naszym bliźnim w ich ziemskich potrzebach. 
W myśl słów św. Jakuba „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub 
brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie 
się i najedzcie do syta!» — a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla 
ciała — to na co się to przyda?” Ale w hierarchii dobra doskonalszą rzeczą jest 
doprowadzić bliźniego do źródeł zbawienia. To znaczy dać mu szczęście nieskoń-
czone, a nie jedynie ziemskie i przemijające. A jaka jest istota Rycerstwa? Dopro-
wadzić jak najwięcej dusz do Niepokalanej, aby Ta jako Gwiazda Morska była dla 
nich drogą do zbawienia.  Być gorliwym Rycerzem Niepokalanej to dać bliźniemu 
największe dobro i szczęście oraz doskonale realizować przykazanie miłości bliź-
niego. I tego Wam, drodzy Rycerze, z całego serca życzę!

ks. Dawid Wierzycki
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej



Czytając św. Maksymiliana
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„Trzeba się dać Niepokalanej kierować nie tylko wtedy, gdy do-
brze wszystko idzie, ale i wówczas, kiedy są przeciwności. Jeżeli bę-
dzie taka miłość do Niepokalanej, będzie i miłość wzajemna. Wszelkie 
usterki i ścierania będą nas łączyć, bo przez nie dajemy sobie sposob-
ność do okazania miłości ku Niepokalanej. Taka spójnia jest bardzo 
silna dlatego, że kiedy dusze zbliżają się do Niepokalanej, zbliżają 
się tym samym wzajemnie względem siebie. Wtedy różnice charak-
terów i słabości wyrównają się. W zgodzie drobne rzeczy rozwiną się 
w wielkie, a w niezgodzie wielkie rozlatują się.

Jeżeli mamy swój cel osiągnąć, musimy więcej niż gdzie indziej 
być zjednoczeni wzajemnie. Gdyby zabrakło miłości wzajemnej 
między nami, gdyby się zaczęły niesnaski, to rzeczywiście może się 
wszystko rozlecieć. Bardzo ważną jest rzeczą, żeby to zjednoczenie 
było jak najściślejsze i miłość ku Niepokalanej łączyła wszystko. 
Niebo od piekła różni się tym, że w niebie jest miłość, a w piekle 
nienawiść. Gdzie jest prawdziwa miłość do Niepokalanej — tam jest 
przedsionek nieba”.1

1 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 89, konferencja nr 61.

W niebie jest miłość, 
w piekle — nienawiść

Czytając 
św. 

Maksymiliana
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Rady, których św. Maksymilian udzielał swoim współbraciom 
w Niepokalanowie, nie przestają być aktualne także dzisiaj i także dla 
nas, świeckich katolików. Bo miłość Boga i bliźniego to podstawa na-
uki Jezusa Chrystusa i zarazem koronny dowód na prawdziwość reli-
gii chrześcijańskiej. Wszystkie inne religie, jakie znały dzieje ludzkości, 
opierały się bowiem albo wprost na nienawiści do bliźnich, albo na mi-
łości własnej, która do takiej nienawiści prowadzi. O miłości bliźniego 
— jako konsekwencji miłości Boga — pierwszy nauczał nasz Zbawiciel. 
Bo skoro Bóg jest Istotą Doskonałą, to musi też być Doskonałą Miłością, 
a skoro stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to i my powinniśmy 
darzyć Go jak najbardziej doskonałą miłością. To samo dotyczy naszych 
bliźnich, których przecież także On stworzył.

Prawdziwa miłość nie może jed-
nak oznaczać czczego sentymenta-
lizmu czy bezkrytycznego akcepto-
wania wszystkiego, co bliźni robią. 
Kochając kogoś, pragniemy jego 
dobra, a cóż może być większym 
dobrem ponad zbawienie duszy? 
Dlatego akceptacja grzechów innych 
ludzi nie jest prawdziwą miłością 
— wręcz przeciwnie: jest miłości za-
przeczeniem. Prawdziwa miłość musi 
nieraz oznaczać twarde powiedzenie 
prawdy: źle postępujesz, powinieneś 
zmienić swoje życie, bo inaczej cze-
ka cię piekło. Oczywiście każda taka 
uwaga musi wypływać właśnie z mi-
łości bliźniego, a nie z miłości wła-
snej, która nieraz popycha jednych 
ludzi do pouczania innych w poczu-
ciu własnej wyższości.



6

Czytając św. Maksymiliana

Takiego niebezpieczeństwa nie ma i nie będzie wówczas, gdy po-
średniczką naszej miłości — zarówno do Boga, jak i do bliźnich — stanie 
się Niepokalana. To Ona jest wzorem miłości doskonałej dla wszystkich 
ludzi: miłości posiadającej te cechy, które tak pięknie opisał św. Paweł 
w niezrównanym hymnie z Pierwszego Listu do Koryntian. Dlatego rada 
św. Maksymiliana, by „miłość ku Niepokalanej łączyła wszystko”, wyda-
je się oczywistością. Kochajmy Matkę Bożą i uczmy się od Niej miłości — 
to postulat podstawowy dla wszystkich katolików, nie tylko dla Rycerzy 
Niepokalanej.

Uczmy się od niej miłości cierpliwej i znoszącej wszelkie przeciw-
ności — tak jak znosiła wszystkie cierpienia swojego Syna. Uczmy się 
od niej miłości pokornej i milczącej — tak jak pokornie akceptowała 
wolę Bożą i milczała nawet wtedy, gdy apostołowie wpadali w gniew czy 
rozpacz. Krótko mówiąc, uczmy się ją naśladować w codziennym życiu 
— bo Jej codzienne życie niewiele różniło się od naszego: była prze-
cież dobrą Matką i pobożną, pracowitą Niewiastą. Żyła w konkretnym 
miejscu i czasie, zaś celem Jej ziemskiego życia było niebo, czyli stan 
miłości doskonałej. Trudno o bardziej prosty, a jednocześnie piękniejszy 
życiorys.

(PS)



Kochać bliźniego 
swego tak, jak

ON umiłował nas
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„Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowa-
li; jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. 
Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
mieć miłość wzajemną” (J 13, 34–35).
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Cała droga życiowa katolika 
jest wyznaczona przez najważ-
niejsze przykazanie: „Będziesz 
miłował Pana Boga twego, ze 
wszystkiego serca twego i ze 
wszystkiej duszy twojej i ze 
wszystkiej myśli twojej. To jest 
największe i pierwsze przyka-
zanie. Drugie zaś podobne jest 
temu: Będziesz miłował bliź-
niego twego jako samego siebie” 
(Mt 22, 37–39). 

Są to słowa samego Pana 
Jezusa Chrystusa. Wynika 
z nich, że na pierwszym miej-
scu jest miłość do Pana Boga. 
Mamy Go czcić, chwalić i słu-
żyć Mu, aby zbawić swoją du-
szę. Przykazanie miłości dane 

nam jest przez samego Pana 
Boga i zawiera całą wolę Bożą, 
wszystkie inne przepisy i przy-
kazania. Katolicy są zobowią-
zani zachowywać przykazanie 
miłości Boga i bliźniego.

Miłość do bliźniego wypły-
wa w sposób natural-

ny z miłości do Pana Boga: Jeśli 
wierzymy w Boga, ufamy Mu 
i kochamy Go, to zachowujemy 
Jego prawo. Miłość do Pana Boga 
okazujemy żyjąc według przyka-
zań, które nam zostawił. Jeśli ko-
chamy Pana Boga, to naturalnym 
jest, że patrzymy na bliźnich, któ-
rzy są przecież naszymi braćmi 
i siostrami, Jego oczami.
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świata. A więc chodzi o miłość, 
która polega na trosce o zbawie-
nie; zatem powinniśmy czynić 
wszystko, co w naszej mocy, aby 
uratować bliźnich od wiecznego 
nieszczęścia, jakim jest piekło. 

I właśnie taką miłością mamy 
miłować każdego, również na-
szych nieprzyjaciół, również tych, 
którzy nam źle życzą, bo każdy 
człowiek jest odkupiony krwią 
Chrystusa i każdy może być zba-
wiony. Kochamy bliźniego dla 
Pana Boga miłością nadprzyro-
dzoną — z powodu naszej miłości 

Zastanawiając się nad miłością 
bliźniego należy rozróżnić wy-
miar doczesny miłości i miłość 
nadprzyrodzoną. Jest oczywiste, 
że kochamy naszych bliskich, ko-
chamy tych, którzy okazują nam 
sympatię, czynią dobro; natu-
ralne jest odwzajemnianie tego. 
Jednak Pan Jezus pokazuje nam 
inny rodzaj miłości: miłość nad-
przyrodzoną, wynikającą z naszej 
wiary katolickiej. „Macie miłować 
bliźniego swego jak Ja was umiło-
wałem” — powinniśmy naślado-
wać Pana Jezusa w miłości. Nasza 
miłość do bliźniego ma być taka 
sama, jak miłość Chrystusa do 
nas; Pan Jezus Chrystus przelał 
całą swoją krew za wszystkich lu-
dzi, również za wrogów, najgor-
szych grzeszników, by umożliwić 
im wieczne szczęście. 

Najważniejsze jest zbawie-
nie każdego człowieka. 

Osiągnięcie zbawienia i życia 
wiecznego jest celem naszego ży-
cia na ziemi.

O tym wielu, nawet katolików, 
dzisiaj już nie pamięta, będąc 
w ciągłej pogoni za dobrami tego 
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do Pana Boga mamy kochać każ-
dego bliźniego.

W obecnych czasach przy-
kazanie miłości jest często nie-
właściwie rozumiane. Opuszcza 
się jego pierwszą, podstawową 
część,, koncentrując się na czło-
wieku. Przez to zatraca się sens 
tego przykazania, bo pominięta 
zostaje wówczas miłość nadprzy-
rodzona, która nadaje mu właści-
we znaczenie. I właśnie z powodu 
takiego błędu miłość bliźniego jest 
interpretowana wyłącznie w wy-
miarze doczesności. 

O niezrozumieniu przykaza-
nia miłości świadczy nadmierna 
koncentracja na czynieniu dobra 
wszystkim wokół (zaspakajaniu 
potrzeb doczesnych bliźniego) 
bez uwzględnienia właściwego 
celu: zbawienia. Tak zwane dzie-
ła miłosierdzia (głodnych nakar-
mić, chorych odwiedzić itd.) to 
jedynie owoce miłości bliźniego, 
ale nie cel. Powinniśmy więc nie 
tylko odwiedzać chorych i prosić 
Pana Boga o zdrowie dla nich — 
jeśli jest to zgodne z wolą Bożą 
— lecz przede wszystkim modlić 
się o uzdrowienie ich duszy i ła-
skę zbawienia dla nich.

W                  miłości do Pana Boga 
i bliźniego prowadzi 

nas nasza Najświętsza Matka. 
Gdy tylko oddamy się Jej 
w opiekę, Ona zmienia nasze 
serca. Przygarnia nas do swe-
go Niepokalanego Serca, z Jej 
Serca płyną do nas łaski, które 
zmieniają nasze nastawienie do 
bliźniego. Ona chce dać nam 
udział w tym bezmiarze miło-
ści; Chrystus oddał swe życie 
za wszystkich, kocha każdego 
grzesznika nieskończenie. 
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Gdy to wszystko sobie uświa-
domimy, zmieniamy nasze 
spojrzenie na świat i na ludzi. 
Zaczynamy postrzegać wszyst-
kich naszych bliźnich jako ko-
chane dzieci Maryi, dusze, które 
trzeba zbawić. Jak to konkretnie 
rozumieć? Zamiast złościć się 
i denerwować na kogoś, trzeba 
dostrzec w nim biedaka kochane-
go przez Matkę Bożą i wypowie-
dzieć w myśli akt strzelisty: „Jezu, 
Maryjo, kocham Was! Ratujcie tę 
duszę!”. To początek tego innego 
spojrzenia na bliźnich. Trzeba 
wciąż prosić Matkę Bożą, by 
zmieniła w naszym sercu stosu-
nek do bliźniego.

Musimy starać się patrzeć na 
dusze oczami Pana Boga. Każda 
modlitwa, którą odmawiamy, 
każdy akt strzelisty, sięga do 
wszystkich bliźnich (tylko Pan 
Bóg wie, do kogo konkretnie). 
Za ten cały świat, za dusze nie-
znane nam, powtarzajmy: „Jezu, 
Maryjo, kocham Was! Ratujcie 
dusze!” 

Miłość bliźniego nakazuje nam 
troszczyć się również o nieżyczli-
wych, również tych wzbudzają-
cych naszą niechęć, tych, którzy 
nas krzywdzą. Nie wolno nam 
pielęgnować w sercu urazy, trze-
ba umieć przebaczyć, szukać po-
jednania.



Kochać bliźniego swego...

Sami niczego nie możemy, 
lecz wyproszone przez nas 

łaski mogą przyczynić się do zba-
wienia innych. Tak postanowił 
Bóg, taka jest nauka Kościoła, 
która wynika z komunii świętych: 
W Mistycznym Ciele Chrystusa 
wszyscy są ze sobą zespoleni, 
związani, jeden jest od drugiego 
zależny; jeśli jeden członek cierpi, 
wszyscy cierpią. 

Zbawienie wielkiej części 
Mistycznego Ciała Chrystusa za-
leży od gorliwości, od właściwie 
rozumianej i realizowanej miło-

ści innych członków Mistycznego 
Ciała. Bliźni pogrążony w ciem-
ności może zmienić się jedynie 
dzięki łasce nawrócenia — tę ła-
skę ma Matka Boża, a my kato-
licy, my Rycerze możemy te łaski 
nawrócenia wypraszać u Pana 
Boga przez Niepokalaną modląc 
się i ofiarując za bliźnich. 

Mamy się modlić i ofiarować 
nie tylko za naszych bliskich, lecz 
za wszystkich błądzących, rów-
nież za naszych wrogów, wrogów 
Kościoła, odwróconych przez 
grzechy od Boga.

(ET)
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„Przykazanie nowe 
daję wam”

Ostatnie miesiące pokazują, że czasy w których przy-
szło nam żyć, są bardzo niespokojne. Na naszych oczach 

tworzy się nowa rzeczywistość. W całym tym zawirowaniu i chaosie spowodo-
wanym niepewnymi czasami katolik powinien kurczowo trzymać się jednej 
z „rad”, której udzielił nam Pan nasz Jezus Chrystus. 

„Przykazanie nowe daję wam, aby-
ście się społecznie miłowali; jak ja 
was umiłowałem, […].” (J 13, 34). Pan 
Jezus wielokrotnie wskazywał, jak 
potężnym lekarstwem na zepsucie 
i grzech ludzki jest miłość wyjątko-
wa, właśnie ta na Jego wzór. Zostaje 
więc postawione przed nami znane 
już doskonale zadanie, lecz w zupeł-
nie innej odsłonie, na miarę nowych 
okoliczności, tj. pielęgnowanie i pod-
trzymywanie miłości bliźniego. Nie 
na darmo mówimy: miłuj bliźniego 
jak siebie samego!

Udając się w poszukiwanie ode-
branej nam normalności, winniśmy 
dzierżyć w dłoni jako sztandar ka-
tolickie wartości i zasady. Jak wiele 
egoizmu i miłości własnej zrodził ten 
świat! Jak wiele zepsucia doświadcza-
my nawet i na co dzień, gdy wśród 
tej sterowanej niepewności „maski” 
opadają z naszych twarzy! Kto więc 
nie przyzna, że słowa Pana naszego 
Jezusa Chrystusa są w dobie dzisiej-

szej dodatkowo ciężkie do zrealizo-
wania, przez ludzką słabość i zadu-
fanie w sobie? Przyzwyczailiśmy się 
do względnie spokojnego życia, do ni-
czym nie zmąconego praktykowania 
wiary, do typowych zachowań i sytu-
acji. Tymczasem w warunkach trud-
nych, ekstremalnych, kiedy jesteśmy 
ciężko doświadczani, gnębieni, stra-
szeni, poniewierani, kiedy przychodzi 
cierpienie, nie potrafimy się odnaleźć. 

Życie Pana Jezusa również było do 
pewnego momentu ciche i spokojne. 
Ktoś mógłby rzec, przeciętny, szary 
żywot, aż do momentu w którym 
przyszedł krzyż, trudności i ból. Od-
powiedzią Pana Jezusa był właśnie 
ocean miłości wylany dla nas, dla 
naszego zbawienia. Przypominajmy 
sobie szczególnie w tym okresie te 
słowa, ku pokrzepieniu serc, spra-
gnionych dość często nie tylko nor-
malności,  lecz również miłości bliź-
niego! Pamiętajmy o innych!

(KG)
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Niepokalana
naszą ostoją

w walce z pokusami  
i przeciwnościami

Celem naszej walki jest zbawienie i uświęce-
nie naszych dusz oraz tych, które Niepokalana 
postawiła na naszej drodze. Niezbędnymi środ-
kami, którymi trzeba się posłużyć, by ten cel 
osiągnąć, są modlitwa i ofiara. Zły duch będzie 
robił jednak wszystko, aby nam w tym prze-
szkodzić, by nas zniechęcić i odwrócić od pracy 
nad zbawieniem naszym i bliźnich. 

Drodzy Rycerze, pokusy diabła 
i różne napotkane przeciwności za-
miast nas jednak zniechęcać, po-
winny nas pobudzać do coraz do-
skonalszego oddania się Tej, która 
zwyciężyła szatana — Niepokalanej. 
Do Niej mamy się uciekać i żyć coraz 
doskonalej według naszej konsekra-
cji, naszego aktu poświęcenia się Jej, 

jakiego dokonaliśmy w dniu naszego 
wstąpienia w szeregi Rycerstwa Nie-
pokalanej.

Mam nadzieję, że zamieszona 
na sąsiedniej stronie konferencja 
św. Maksymiliana nas do tego zachę-
ci. Niechaj wskazówki w niej zawarte 
pomogą nam w dążeniu do naszego 
ideału — gorliwego apostoła Maryi. 
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„Gdzie jest Niepokalana,  
tam i diabeł wścieka się”

Dziś sobota — wspomnijmy sobie 
trochę o Matce Bożej. 

Zauważamy, że każda figurka ma 
także pod stopami Niepokalanej węża. 
To wyobrażenie nie jest fantazją. Bło-
gosławiona Katarzyna Labouré wi-
działa w objawieniu na medaliku 
węża pod stopami Matki Najświęt-
szej. W Lourdes bez tego też się nie 
obeszło. Dzieci widziały straszydła. 
Sama Bernadetta doświadczyła raz w 
czasie objawienia dziwnego uczucia, 
gdyż usłyszała głosy: uciekaj, uciekaj 
stąd. Matka Najświętsza zmarszczyła 
wczas brwi i wszystko ustało.1

Gdzie jest Niepokalana, tam 
i diabeł wścieka się. W Piśmie św. 
jest napisane: „Ona zetrze głowę 
twoją, a ty czyhał będziesz na pię-
tę Jej” (Rdz 3, 15). Jest ciągła walka 
przeciw Niepokalanej. Dlaczego tak 
jest? Już przez to samo, że Ona jest 
niepokalana, a on jest skalany, nie 
może być zgody. Musi być walka 
i ciągła walka.

Przyczyna tej nieprzyjaźni
Ojcowie Kościoła mówią, że Pan 

Bóg wystawił aniołów na próbę, by 

1 por. K. Marchet, Cudowny żywot Bernadetty 
jasnowidzącej z Lourdes, Kraków 1935, s. 44.

Pokusy i przeciwności na drodze uświęcenia
dobrowolnie zechcieli Mu służyć. Ob-
jawił więc im, że druga Osoba Trójcy 
Przenajświętszej stanie się człowie-
kiem, że będzie miała za matkę czło-
wieka, i że Ona będzie królową nieba 
i aniołów oraz że oni będą Jej służyć.

Duchowi czystemu, ale pysznemu, 
zdawało się to niemożliwe. Zbunto-
wał się. To wszystko stało się w jednej 
chwili, gdyż duch ma świadomość nie 
taką jak my, którzy ciągle doświad-
czać musimy. Popełnił grzech ciężki 

— grzech nieposłuszeństwa i od razu 
za nim przyszła kara.

Grzech nie jest niczym innym, jak 
niezgadzaniem woli naszej z wolą 
Bożą. Dobro polega na uzgodnieniu 
naszej woli z wolą Bożą. Duch dlatego 
jest zły, że nie zgodził się z wolą Bożą. 
Ona dlatego jest niepokalana, bo pra-
gnie spełnienia woli Bożej.

Od tego czasu zaczyna się niena-
wiść szatana ku Niepokalanej. To 
było okazją, że on stracił niebo. Nie 
chciał służyć, chciał sam sobie zrobić 
niebo. Tymczasem zapomniał, że co 
miał, od Boga było. 

Stąd pycha jego i pokora Niepoka-
lanej — grzech jego i czystość stąd też 
i walka.

W raju zobaczył niewiastę, i zwiódł 
ją tym samym sposobem, jak zgrze-
szył. Pan Bóg zapowiedział szatano-
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wi, że walki nie wygra: ,,Ona zetrze 
głowę twoją” (Rdz 3, 15). I przyszła 
Niepokalana na świat bez grzechu 
pierworodnego. Z dala musiał się 
więc trzymać od Niej. Wściekłość jego 
potężnieje.

Stąd wściekłość jego  
przeciwko nam

Stąd wściekłość jego przeciwko 
duszom, które Jej służą. Sama nazwa 
„Niepokalana” musi go we wściekłość 
wprawiać.

Bądźmy przygotowani na to, że 
w każdym Niepokalanowie czy pol-
skim, czy japońskim, czy indyjskim, 
czy jakimkolwiek innym nie jeden 
diabeł, ale moc ich będzie i wście-
kłość będą okazywać.

A im większa gorliwość — tym 
większa będzie wściekłość. Gdy 
gorliwość ostygnie, gdy będą tylko 
widniały figurki Niepokalanej ze 
zwyczaju, diabeł będzie się mniej 
wściekał.

Tajemnica zwycięstwa: gorliwość  
i poświęcenie się Niepokalanej
W każdej duszy powtórzy się ta 

walka i to tym bardziej, im istota 
miłości, tj. zjednoczenie woli naszej 
z Jej wolą, będzie się pogłębiać. Niech 
więc nikt nie myśli, że nie będzie po-
kus i przeciwności. Tylko że dusza 
Niepokalanej oddana w głębi czuje 
się nienaruszona. On tylko na piętę 

czyhał będzie, za bary duszy nie weź-
mie. Ale trzeba ufność w Niepokala-
nej położyć, nie ufać sobie. Wówczas 
każdy wysiłek diabła będzie zasługą 
dla duszy. 

Błogosawiony Grignion przewi-
dywał, że przed końcem świata będą 
wielcy święci, którzy przez Niepoka-
laną dokonają wielkich rzeczy2. Ma 
to głębokie uzasadnienie, gdyż Nie-
pokalana jest Pośredniczką wszel-
kich łask.

Życie ma wartość o tyle, o ile wy-
pełnią je akty miłości Bożej.

Akty miłości są pełne niedosko-
nałości. Święta Teresa zgodziła się, 
że całe życie będzie niedoskonałą3. 
Nie znaczy to, żeby miała przywią-
zanie do swych niedoskonałości, ale 
że będzie wciąż odkrywać nowe. Je-
śli dusza oddaje akty na własność 
Niepokalanej, to Ona 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 nie odwołany jest waż-
ny, choćbyśmy o nim nie myśleli. Ale 
dusza powtarza ten akt i pogłębia, 
zwłaszcza w czasie Komunii św., któ-
ra jest szczytem dnia.
2 por. bł. Ludwik Maria Grignion de Montfort, 
O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryji Panny, Poznań 1927, ss. 43–45.
3 por. św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje 
duszy, Poznań 1926, s. 135.
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Drodzy Rycerze, jaką pociechą 
powinny nas napawać powyższe 
słowa ojca Kolbego! Na widok za-
lewu zła w dzisiejszym świecie, na-
szych upadków, wad, nie wolno nam 
ulec pokusie zniechęcenia. Przeciw-
nie, idąc za wskazaniami świętego 
Franciszkanina, poweźmijmy moc-
ne postanowienie wcielania w życie 
podanych przez niego środków na-
szego zwycięstwa: gorliwość i po-
święcenie się Niepokalanej. 

Po pierwsze niech nasze serca 
będą napełnione gorliwością apo-
stolską, płynącą z miłości do Matki 

Bożej,  objawiającą się w spełnianiu 
naszych obowiązków stanu i co-
dziennym odmawianiu różańca. 

Po drugie, starajmy się jak naj-
wierniej żyć według naszego aktu 
oddania Niepokalanej. Uciekajmy 
się często w pokorze do Jej Niepo-
kalanego Serca, które jest „naszą 
ucieczką i drogą prowadzącą do 
Boga”, a zarazem bądźmy pełni uf-
ności w Jej wielką moc wstawienni-
czą u Boga. 

br. Maksymilian, opr. na podst.  
Le Chevalier du Cœur Immaculée nr 11

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

Strzeżmy się własnego rozumu, 
byśmy nie dali się uwieść jak Ewa 
(por. Rdz 3, 6). Wystarczyć powin-

no życzenie Niepokalanej wyrażone 
w posłuszeństwie bez podawania racji.

Prośmy Matkę Najświętszą, byśmy 
się coraz bardziej Jej stawali.4 

4 Konferencje świętego Maksymiliana Marii 
Kolbego, Niepokalanów 1990, ss. 411–413. 
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Rycerskie historie
pisane

ręką Niepokalanej
 Historia z Fryburga

Trzydziestoletni murarz kolum-
bijskiego pochodzenia pracował na 
poddaszu budynku we Fryburgu 
(Szwajcaria). W pewnym momencie 
spostrzegł, że na drugim końcu pod-
dasza coś błyszczy. Pomyślał, że to 
może jakiś pieniążek. Zaciekawiony 
zbliżył się do świecidełka. Schylił się, 
aby podnieść znalezisko. 

W tej samej chwili usłyszał potęż-
ny trzask. Oto fragment podłogi za-
łamał się. Dokładnie w tym samym 
miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą 
stał, znajdowała się wielka dziura. 
Kolumbijczyk wspominał później 
tamto wydarzenie:

— Mając «serce w gardle», nie po-
trafiłem nawet odpowiedzieć na wo-
łania moich kolegów.

Dopiero jak opadł kurz, murarz 
uświadomił sobie, jak wielkie miał 
szczęście. Gdyby nie podszedł do 
błyszczącego przedmiotu, upadek 
z wysokości trzech metrów naraził-
by go na wielkie niebezpieczeństwo. 

Przytłoczony gruzem mógł nawet 
zginąć…

Spojrzał na malutki kawałek me-
talu, który trzymał w ręku. Był to 
Cudowny Medalik.

— Teraz rozumiem, że to zdarze-
nie to znak. Co prawda jestem ka-
tolikiem, ale moja wiara była letnia. 
Teraz rozumiem, że nigdy nie nale-
ży zapominać o Bogu, nawet wtedy, 
kiedy wszystko idzie dobrze. Nasze 
życie nie należy do nas — powiedział 
kolegom.

Od czasu wypadku Kolumbijczyk 
cały czas nosi Cudowny Medalik.

— Zawsze, kiedy patrzę na me-
dalik, dziękuję Matce Bożej i myślę 
o Bogu — mówi.

Nie powinno dziwić to, że na 
poddaszu znajdował się Cudowny 
Medalik. Dawniej wielu wiernych 
trzymało medaliki w swoich do-
mach, aby wyprosić opiekę Nieba. 
Właśnie taka wyproszona łaska 
została podarowana Kolumbijczy-
kowi.
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Miłość bliźniego nie dlatego, że bliźni sympatyczny, że 
pożyteczny, bogaty, wpływowy, a choćby nawet tylko, że 
wdzięczny. Za niskie to pobudki i niegodne Rycerza lub Rycer-
ki Niepokalanej.

Prawdziwa miłość wznosi się ponad stworzenie i zatapia 
w Bogu. W Nim, dla Niego i przez Niego kocha wszystkich, 
dobrych i złych, przyjaciół i wrogów. Do wszystkich wyciąga 
miłującą dłoń, za wszystkich się modli, za wszystkich cierpi, 
wszystkim dobrze życzy, pragnie szczęścia dla wszystkich, bo 
tak chce Bóg!…

Kto z modlitwą do Niepokalanej na ustach lub w głębi 
serca cierpieniem oczyszczonego i rozpalonego płomiennym 
ogniem miłości ku Bogu, z tej właśnie gorącej miłości robi, 
co tylko jest w jego mocy, by jak najwięcej dusz Jemu przez 
Niepokalaną pozyskać, uwolnić z pęt zła, uszczęśliwić — ten 
i tylko ten, triumfy święcić będzie.

Rycerz Niepokalanej 3/1924

Święty Maksymilian Święty Maksymilian 
o miłości Boga o miłości Boga 

i bliźniegoi bliźniego
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Siostra Łucja z Fatimy o różańcu
Różaniec jest niezbędny! To niebiosa chcą, by go odmawiać! Podczas wszyst-

kich objawień fatimskich Maryja prosiła o codzienną modlitwę różańcową, 
a w ostatnim — 13 października 1917 roku — przedstawiła się jako Królowa 
Różańca Świętego.

Siostra Łucja w rozmowie z o. Fu-
entesem (1957):

„Maryja powiedziała do mnie i mo-
ich kuzynów, że Pan Bóg teraz daje 
światu dwa ostatnie lekarstwa: 
różaniec i nabożeństwo do Nie-
pokalanego Serca Maryi. A jeśli to 
są ostatnie lekarstwa, to znaczy, że 
innych nie będzie. I są to ostatnie 
środki zbawienia, co oznacza, że  Bóg 
ofiaruje nam ostatnią drogę do zba-
wienia: własną Matkę Najświętszą. 
Jeśli ją odrzucimy, nie dostąpimy już 
przebaczenia niebios.

Otóż, ojcze, Matka Boża nadała 
modlitwie różańcowej w tych cza-
sach ostatecznych, w których żyje-

my, nowe znaczenie. Dlatego nie ma 
takiego problemu, czy to doczesnego, 
czy, przede wszystkim, duchowe-
go (…), jakkolwiek trudny by nie był, 
którego nie dałoby się rozwiązać, od-
mawiając różaniec. Dzięki różańcowi 
ocalimy samych siebie, będziemy się 
uświęcać, pocieszać naszego Pana 
i doprowadzimy wiele dusz do zba-
wienia.”

Ta wypowiedź może się wydawać 
nazbyt śmiała, a jednak taka nie jest. 
Bóg chętnie wykorzystuje niepozorne 
i skromne środki, aby czynić wielkie 
rzeczy: „A mdłe świata Bóg wybrał, 
aby zawstydził mocne” (1 Kor 1, 27).
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1) Różaniec jest najlepszą ochroną 
przed błędem

„Odmawiajmy codziennie róża-
niec! Matka Boża powtarzała to pod-
czas wszystkich objawień, aby chro-
nić nas zawczasu przed tymi czasami 
diabelskiego zamętu, byśmy nie dali 
się zwieść fałszywymi naukami. (…) 
Diabelski zamęt ogarnia świat i zwo-
dzi dusze. Należy stawić mu czoła.”

2) Różaniec utrzymuje
i żywi wiarę

„Poprzez tę modlitwę na nowo roz-
nieca się płomyk wiary, który jeszcze 
tli w wielu duszach. Dzieje się tak 
nawet u tych, którzy nie modlą się 
zbyt uważnie. Już sam fakt wzięcia 
różańca do ręki świadczy o tym, że 
pamięta się o Bogu, o tym, co nad-
przyrodzone. Zaledwie wspomnie-
nie tajemnicy podczas wymawiania 
każdego krótkiego zdania jest czymś 
więcej niż promieniem, który pod-
trzymuje tlący się płomyk.”

3) Różaniec prowadzi 
do zjednoczenia z Bogiem

„Modlitwa różańcowa, zaraz po 
liturgii Mszy świętej, najpełniej jed-
noczy nas z Bogiem i najlepiej wpro-
wadza w najgłębszą tajemnicę Trójcy 
Przenajświętszej i Eucharystii. (…)
Różaniec to modlitwa ludzi biednych 
i bogatych, uczonych i prostych. Ten, 

Różaniec to łańcuch, 
który unosi nas do Boga 

i z nim wiąże.

kto odbiera duszom to nabożeństwo, 
pozbawia je duchowego chleba po-
wszedniego.”

Siostra Łucja tak opisuje wartość różańca

Módl się 
na różańcu 

każdego dnia!
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Kim jest Pan Bóg?

Fides et ratio

— Moim zdaniem, Bóg to jest ta 
cała natura.

— To być nie może.
— A dlaczego?
— Z tego prostego powodu, że 

przyczyna istnieje przed skutkiem, 
więc skutek jako zaczynający swe 
istnienie później, nie może być tym 
samym co przyczyna, ale musi być 
od niej realnie różny; otóż natura, 
przyroda jest skutkiem, dlatego nie 
może być zarazem przyczyną.

— Siły przyrody możemy przecież 
nazwać Bogiem.

— I to nie, bo i te siły są skutkiem.
— Po czym my możemy poznać, że 

te siły są skutkiem, a nie pierwszą 
przyczyną?

— Bo są skończone.
— Więc pierwsza przyczyna musi 

być nieskończona?
— Bez wątpienia.
— Dlaczego?
— Cokolwiek istnieje musi mieć ja-

kąś rację bytu, tak też i granice w ist-
nieniu muszą mieć swoje „dlaczego”. 
Otóż w istocie, która jest pierwszą 

przyczyną, nie może być racji (dla-
czego) bez granic, bo skądże by one 
mogły pochodzić? Albo z zewnątrz, 
albo też z wewnątrz tej pierwszej 
przyczyny. Nie z wewnątrz, bo prze-
cież naprzód trzeba by istnieć, aby 
coś działać, więc i ograniczać, kiedy 
zaś owa pierwsza przyczyna istnie-
je, już jest albo ograniczona, albo 
nie.  Sama nie może nakreślić gra-
nic swej istocie. Ani też z zewnątrz 
takie ograniczenie przyjść nie mogło, 
bo inaczej już ta przyczyna nie by-
łaby pierwszą. Więc ani z wewnątrz, 
ani z zewnątrz nie może być racji 
dla granic, więc tych granic być nie 
może; przyczyna więc ta pierwsza 
musi być nieskończona. Wszystko, 
na czym wyciśnięte jest piętno gra-
nic, nie może być tą pierwszą przy-
czyną wszechrzeczy; a przecież i siły 
przyrody działają wedle praw dają-
cych się ująć w ścisłe matematyczne 
formułki, poza które już ich siła nie 
sięga.

— O Bogu zresztą niewiele może-
my wiedzieć.

22



— Owszem, nie możemy wpraw-
dzie zgłębić Jego istoty i Jego dosko-
nałości, bo Bóg jest istotą nieskoń-
czoną, a nasza głowa ma granice 
i wchodzi w czapkę albo kapelusz, 
ale wiele o Panu Bogu wiedzieć mo-
żemy.

— Na przykład?
— Naprzód widzimy celową bu-

dowę członków w ciele ludzkim 
i zwierzęcym, części w roślinach 
i w ogóle z góry obmyśloną harmo-
nię we wszechświecie. Istota więc, 
która to wszystko powołała do bytu, 
musi mieć rozum, musi być osobą. 
Następnie cokolwiek jest w skut-
ku, musi w jakiś i to doskonalszy 
sposób być w przyczynie. Weźmy 
malarza. Nie daje on z siebie obra-

zowi ni farby, ni płótna, to wszystko 
bierze z zewnątrz. Co jednak daje, 
tj. kształty, to musi mieć w sobie. 
Musiał on naprzód wyobrazić sobie 
ten obraz, zanim wziął pędzel do 
ręki; wedle wzoru też utworzonego 
w umyśle i w fantazji, maluje. Lecz 
Pan Bóg nie brał niczego z zewnątrz; 
On, jako pierwsza przyczyna, wy-
wiódł swe twory z nicości, dał im 
wszystko, wszystkie więc doskona-
łości stworzeń i w Nim być muszą, 
tylko w sposób, jak to przedtem za-
znaczyłem, nieskończenie doskonały, 
bo w Nim granic być nie może.

o. Maksymilian Maria Kolbe: 
„Kim jest Bóg?”

(Rycerz Niepokalanej 2/1923)

Broszura apologetyczna Nr 3

Czy istnieje prawdziwa religia?

seria:
Z miłości do prawdy

Zamówienia i pdf do pobrania: 

www.militia-immaculatae.org/polski
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Przyjęcie do M.I. w Jastrzębiu Zdroju
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Misja na południu Polski — 93 nowych Rycerzy

W dniu 29 czerwca 2020 roku 
dyrektor Rycerstwa Niepokalanej 
ks. Karol Stehlin na zaproszenie 
wiernych przywiązanych do Trady-
cji przybył do miejscowości Milówka 
w Beskidzie Żywieckim. Przed Mszą 
św. wygłosił wykład, w którym uka-
zał ogrom spustoszeń w Kościele 
katolickim i wykazał, że są one bez-
pośrednim następstwem reform 
II Soboru Watykańskiego, który 
bezkrytycznie otworzył Kościół na 
świat i inne religie. 

To aggiornamento Kościoła spo-
wodowało przedefiniowanie pojęcia 
ekumenizmu, miłości bliźniego oraz 
stopniowy zanik szacunku wobec 
Chrystusa ukrytego w hostii. Wśród 
duchownych i świeckich powszech-
ne jest obecnie przekonanie, że każ-
da religia prowadzi do Boga, że dla 
zbawienia wystarczy przestrzegać 
jedynie zasad dowolnej religii i być 
„dobrym człowiekiem”. 

Zanikł duch Kościoła walczącego, 
za to coraz częściej przyzwala się na 
grzech, traktując go jako rzecz naj-
zwyklejszą pod słońcem, bo dlacze-
go np. napiętnować jako grzeszne 
rozwody, nowe związki czy życie 
bez sakramentu małżeństwa, jeżeli 
żyjący w nich się kochają i są szczę-
śliwi. Ten zanik katolickości, to za-
każenie Kościoła duchem protestan-
tyzmu i skrajnym przywiązaniem 
do doczesności, ujawniło się z całą 
mocą w czasie tzw. pandemii. 

Hierarchowie Kościoła, zamiast 
bronić prawa wiernych do udziału 
we Mszy św., sami nieraz gorliwie 
popierali wprowadzane ogranicze-
nia i prosili wręcz o ich przedłużenie, 
aby tylko nie narazić zdrowia swego 
i wiernych. Czy nie jest to najlep-
szym przykładem na zanik wiary? 
Przecież wcześniej Kościół zawsze 
towarzyszył wiernym i pocieszał 
ich w czasach wszelkich epidemii, 
bronił ich swobód przed nadmier-
nymi zakusami władzy państwowej 
stanowiąc dla niej rodzaj duchowej 
przeciwwagi, a co najważniejsze, 
miał przy tym na względzie przede 
wszystkim dobro dusz i ich życie 
wieczne.

Te wszystkie aspekty, ten tragizm 
obecnej sytuacji Kościoła katolickie-
go, a co za tym idzie także wiernych, 
ks. Karol Stehlin przedstawił w spo-
sób niezwykle obrazowy. Ukazał  



Nowi Rycerze we Wrocławiu
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zarazem konieczność walki o za-
chowanie ducha Kościoła walczące-
go, walki o zbawienie dusz bliźnich. 
Sukces w tej walce możemy odnieść 
jednak dopiero wówczas, gdy nie 
będziemy prowadzić jej sami, lecz 
gdy zaufamy Maryi oddając się pod 
jej opiekę i stając się jej narzędzia-
mi, rycerzami, dzięki którym będzie 
Ona udzielać innym duszom łask, 
aby mogły zostać zbawione. 

Ksiądz Karol zwrócił uwagę na 
szereg wydarzeń w dziejach, w cza-
sie których to właśnie objawienie 
się Matki Bożej bądź też zdecydo-
wane i całkowite oddanie się pod jej 
opiekę umożliwiało masowe nawra-
canie się (Guadalupe, Fatima), czy 
też wspaniałe zwycięstwa nad woj-
skami islamu i tym samym obronę 
chrześcijańskiej Europy (Lepanto, 
Wiedeń). Wykład zakończony został 
wezwaniem do wstąpienia w szeregi 
Rycerstwa M.I.

Kolejne wykłady wygłoszone zo-
stały w Jastrzębiu Zdroju (30 czerw-
ca), Chorzowie (1 lipca) i Wrocławiu 
(2 lipca). Poruszona w nich tematy-
ka czasów ostatecznych, roli Matki 
Bożej w tych czasach oraz niezwy-
kła plastyczność i wyrazistość słów 
ks. Karola przyczyniły się do tego, 
że w każdym miejscu, gdzie wykła-
dy były głoszone, szeregi Rycerstwa 
zasiliła znacząca liczba wiernych.

Do Rycerstwa Niepokalanej 
przystąpiło: w Milówce 22 osoby, 
w Jastrzębiu Zdroju — 19, Chorzo-

wie — 15, we Wrocławiu — 37 osób. 
Ponadto ks. Karol Stehlin dokonał 
otwarcia Koła M.I. 2 w Chorzowie. 
Nowi Rycerze z zapałem sięgali po 
publikacje M.I. o Cudownym Me-
daliku, Niepokalanym Sercu Maryi, 
broszurę apologetyczną Czy istnieje 
prawdziwa religia? oraz aktualny 
numer kwartalnika Triumf Niepo-
kalanej, a także poświęcone cudow-
ne medaliki, które jak zwykle moż-
na było otrzymać w przenośnym 
Kąciku M.I.

Podróż misyjna ks. Karola przy-
niosła zatem wiele cennych owoców. 
Módlmy się, aby nowi Rycerze byli 
gorliwymi narzędziami w rękach 
Niepokalanej. Należy żywić nadzieję, 
że w niedalekiej przyszłości ks. Ka-
rol Stehlin będzie mógł znowu przy-
być z wykładami na południe Polski, 
by pogłębiać maryjność i wzmac-
niać waleczność Rycerzy oraz wal-
czyć dla Matki Bożej o nowe narzę-
dzia dla zbawienia dusz.

Lesław Tobiasz



26

Iskierki z Polski

Koło M.I. 2 w Chorzowie
W dniu 1 lipca 2020 roku, w świę-

to Najdroższej Krwi Pana Jezusa, 
powstało w Chorzowie Koło M.I. 2. 
Spotkaniu organizacyjnemu prze-
wodniczył ks. Karol Stehlin, mię-
dzynarodowy moderator Rycerstwa 
Niepokalanej Tradycyjnej Obser-
wancji. W krótkich i pełnych zapa-
łu słowach przypomniał cele Mili-
cji Niepokalanej oraz nakreślił cele 
Koła M.I. 2: nieustanne uświęcanie 
samych siebie, by stawać się coraz 
lepszymi narzędziami w rękach 
Niepokalanej dla nawracania dusz. 
Rycerze, którzy zapisali się do Koła 
M.I. 2, podejmują się zatem jeszcze 
większej pomocy Maryi w zdobywa-
niu dusz dla Chrystusa — zarówno 
poprzez angażowanie się w działal-
ność Koła M.I. 2, jak i rozwój życia 
duchowego. 

Działania Koła M.I. 2 obejmują 
regularne spotkania jego członków 
pod duchową opieką kapłana oraz 
działania apostolskie, np. rozpo-
wszechnianie publikacji Rycerstwa 
Niepokalanej, organizowanie wykła-
dów, pielgrzymek itp. Zobowiązania 
duchowe natomiast to codzienne 
rozważanie i Komunia duchowa, co-
dzienny różaniec i modlitwy Anioła 
Fatimskiego, codzienny rachunek 
sumienia oraz comiesięczne odna-
wianie Aktu poświęcenia się NMP 
Niepokalanej i czytanie Regulamen-
tum vitae. W apostolacie wewnętrz-

nym pomocne są również regularna 
lektura duchowa i słuchanie Mszy św. 
także w dni powszednie, o ile jest to 
możliwe.

Prezesem Koła M.I. 2 w Chorzo-
wie jest odpowiedzialny za chorzow-
ską kaplicę ks. Łukasz Szydłowski. 
Główną patronką Koła jest Najświęt-
sza Maryja Panna — zwłaszcza Mat-
ka Boża Fatimska (której przesłanie 
ściśle wiąże się z celami M.I.) i Matka 
Boża Piekarska (główna patronka 
Górnego Śląska). Jako pozostałych 
patronów wybrano św. Maksymi-
liana Marię Kolbe, założyciela Rycer-
stwa Niepokalanej i patrona kaplicy 
w Chorzowie, oraz św. Jacka Odro-
wąża, głównego patrona metropolii 
górnośląskiej. Tak jak Najświętsza 
Maryja Panna, św. Jacek jest rów-
nież patronem Koła M.I. 2 w Kra-
kowie, z którym Koło chorzowskie 
łączą nie tylko cele, ale i oficjalna 
siedziba (przeorat Bractwa św. Piu-
sa X w Krakowie).

W chwili swojego powstania Koło 
M.I. 2 skupiło siedmioro członków. 
Ufamy, że będzie ich coraz więcej. 
Gorąco zapraszamy Rycerzy Niepo-
kalanej z okolic Śląska do dołącze-
nia do Koła, by pomagać Niepoka-
lanej zdobywać jak najwięcej dusz 
dla Chrystusa. Pozostałych Rycerzy 
i wiernych zaś prosimy o modlitwę 
w intencjach Niepokalanej.

Paulina Chmielewska
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Nowi Rycerze Niepokalanej w Krakowie
W dniu 3 lipca 2020 roku, 

w pierwszy piątek miesiąca, dyrektor 
M.I. ks. Karol Stehlin rozpoczął dni 
skupienia na temat Rycerstwa Niepo-
kalanej Tradycyjnej Obserwancji. Re-
kolekcje trwały trzy dni i składały się 
z pięciu wykładów, które miały nam 
przybliżyć istotę i znaczenie Rycer-
stwa w tych trudnych czasach i za-
chęcić do wstąpienia w szeregi armii 
Niepokalanej. Zainteresowanie wy-
kładami ks. Karola było bardzo duże 
i nasza mała kaplica w tych dniach 
była przepełniona.

W pierwszym wykładzie prelegent 
naszkicował obraz czasów, w których 
przyszło nam żyć. Wskazał na ab-
surdy i trudności, z którymi katolicy 
mają do czynienie na co dzień. Przed-
stawił również środek, który z pew-
nością pomoże nam zachować wiarę 
i nie poddać się dyktaturze tego świa-
ta. Tym ratunkiem jest wstąpienie do 
Rycerstwa Niepokalanej!

Tematem drugiego wykładu była 
Opatrzność Boża. Ksiądz Stehlin 
zwrócił uwagę, jak w cudowny spo-
sób dziedzictwo św. Maksymiliana 
Rycerstwo Niepokalanej jest bardziej 
aktualne dzisiaj niż w czasie jego 
założenia. Dzisiaj musimy konfron-
tować się z problemami nieznany-
mi w czasach, jak np.: posoborowe 
zniszczenia i osłabienie Kościoła oraz 
nowe ideologie, rozwiązłość, brak au-
torytetu itp. 

Trzeci wykład pomógł nam zro-
zumieć, kim jest ten Rycerz, którego 
Matka Boża używa, aby doprowadzić 
swoje dzieło do zwycięstwa. Jak Ona 
przysposabia te swoje narzędzia, aby 
mogły dokonać to dzieło, do którego 
Pan Bóg je przeznaczył. 

Ksiądz Karol również przypomniał 
nam o skutku Sakramentu Bierzmo-
wania. Ten Sakrament sprawia, że 
stajemy się żołnierzami Chrystusa 
i naszym obowiązkiem jest dawać 
świadectwo prawdzie, walczyć o ho-
nor Pana Boga oraz o zbawienie dusz! 
Prelegent ostrzegał nas przed niebez-
pieczeństwem popadnięcia w wir co-
dzienności, przed staniem  się bierny-
mi niedzielnymi katolikami.

W swoim czwartym wykładzie 
ks. Stehlin podkreślił aktualność Ry-
cerstwa Niepokalanej dzisiaj po po-
soborowej burzy. Wskazał, że M.I. jest 
naszym ratunkiem, ponieważ po-
maga nam poznać to, co zgubiliśmy 
— sens Kościoła wojującego. „Bronią 
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Wizyta ks. Karola Stehlina w Nowym Sączu

W niedzielę 5 lipca 2020 roku 
dyrektor M.I. ks. Karol Stehlin od-
wiedził wiernych w Nowym Są-
czu. W trakcie kazania na Mszy św. 
ks. Stehlin powiedział, że jedynie 

pod płaszczem Niepokalanej jeste-
śmy prawdziwie bezpieczni. Za-
chęcał do oddania się Tej, która 
„wszystkie herezja sama zniszczy-
ła na całym świecie”, szczególnie 
w tych czasach, w których pande-
mia strachu i grzechu jest przyczyną 
tak wielu nadużyć w kulcie Bożym 
oraz w życiu społecznym. Po Mszy 
św. nastąpił wykład, w którym ks. 
Stehlin przedstawił ideały, jakimi 
winien się kierować Rycerz Niepo-
kalanej oraz każdy kochający Matkę 
Bożą, ponownie zachęcał do zaufa-
nia Maryi i „nie wyrywania się z Jej 
ręki”. 

Wizytę uwieńczyło przyjęcie 
44 osób do Rycerstwa Niepokalanej.

naszą jest modlitwa, a «kule» — to 
akty strzeliste, których nie powin-
niśmy szczędzić, a które Matka Boża 
używa do nawrócenia dusz!” — mó-
wił ks. Karol. Tak wygląda nasz mały 
udział w dziele zbawienia dusz.

Tematem piątej prelekcji była od-
powiedź na pytanie: „W jaki sposób 
mam żyć jako Rycerz Niepokalanej?” 
Tu ksiądz wskazał na pisma św. Mak-
symiliana, które przepełnione są 
wskazówkami i przykładami z życia. 
Polecił nam, abyśmy nie zaniechali 
pragnienia głębszego poznania istoty 
apostolatu Rycerstwa Niepokalanej. 

Ksiądz Stehlin, jak nikt inny, po-
trafi w prosty sposób przekazać swój 

zapał do całkowitego oddania się 
Niepokalanej i chęć służenia Jej. Wy-
kłady ks. Karol urozmaicał wziętymi 
z życia przykładami. Kulminacją tych 
trzech dni skupienia było przyjęcie 
34 nowych Rycerzy Niepokalanej. 
Uroczystość odbyła się w niedzielę 
5 lipca 2020 roku w krakowskiej ka-
plicy pw. Matki Bożej Pośredniczki 
Wszystkich Łask. Bogu niech będą 
dzięki!

Irena Garaś

Nagrania wideo z wykładów ks. Ste-
hlina w Krakowie są dostępne na kanale 
Triumfu Niepokalanej:
www.youtube.com/user/SekretariatMI/

https://www.youtube.com/user/SekretariatMI/
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Apostoł Maryi i nowi Jej Rycerze

„Arcybiskup Lefebvre — apostoł 
Maryi” — tak zatytułowane reko-
lekcje prowadził w dniach 24–27 
czerwca 2020 roku w Warszawie 
ks. Karol Stehlin, dyrektor M.I. Dni 
skupienia przeznaczone dla Ryce-
rzy Niepokalanej były częścią cyklu 
rekolekcji o Założycielu Bractwa 
Kapłańskiego św. Piusa X, z okazji 
50-lecia jego powstania, które prze-
kazuje nieskażoną naukę katolicką 
i zapewnia dostęp do wszystkich 
sakramentów w niezmienionej od 
wieków, czcigodnej formie.

Podczas nauk rekolekcyjnych 
prelegent przedstawił znaczenie 
Najświętszej Maryi Panny w życiu 
i działalności arcybiskupa Lefe-
bvre. Ksiądz Karol podkreślił, że 
duchowość Arcybiskupa powinna 
być duchowością jego „duchowych 
dzieci”. Przywołał jedno z kazań, 
w którym Arcybiskup przedstawił 
„trzy testamenty, które podarował 
nam Bóg, Jezus Chrystus: papież, 
Najświętsza Dziewica i ofiara Mszy 
świętej.” „Uważam, że miejsce, jakie 
zajmuje Najświętsza Dziewica Ma-
ryja w teologii Kościoła, wystarcza 
po tysiąckroć, a mówię to z całym 
przekonaniem, abyśmy Ją kochali 
najbardziej, zaraz po Jezusie Chry-
stusie, i bardziej niż wszystkie stwo-
rzenia, i abyśmy Ją darzyli głęboką, 
nieustanną, codzienną czcią. (…) 
Naszym wielkim życzeniem jest, aby 

Najświętsza Dziewica Maryja każde-
go dnia była wśród nas. (…) Ona jest 
obecna podczas każdej ofiary Mszy 
świętej, nie może się oddzielić od 
Krzyża naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. Nasza cześć dla Najświętszej 
Maryi Dziewicy musi być głęboka 
i całkowita...” — mówił Arcybiskup 
w 1977 roku. Był przekonany, że tyl-
ko w ścisłej jedności z Maryją można 
przezwyciężyć kryzys w Kościele.

Początki Bractwa św. Piusa X są 
ściśle związane z Niepokalaną: Pa-
tronką sanktuarium we Fryburgu 
oraz kaplicy w Écône, gdzie groma-
dzili się pierwsi członkowie Bractwa, 
jest Matka Boża.

Najważniejszym świętem dla 
członków Bractwa jest 8 grudnia 
(Niepokalanego Poczęcia NMP); 
w tym dniu księża odnawiają lub 
składają swoje oblacje. Dzień tonzu-
ry — wstąpienie do stanu klerykal-
nego — Arcybiskup wyznaczył na 
2 lutego.
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Nie wszyscy wiedzą, że Bractwo 
św. Piusa X ma również inną nazwę 
nadaną przez Założyciela, nazwę 
wewnętrzną. Dotyczy ona samego 
sedna, serca, głębi Bractwa. Nazwa 
ta wyraża tajemnicze i dla świata 
ukryte źródło egzystencji i działania 
Bractwa: „Bractwo apostołów Jezu-
sa i Maryi”.

Statuty Bractwa określają, że jest 
ono pod opieką Maryi, Matki od-
wiecznego Kapłana (par excellence), 
a przez Niego jest Ona Matką wszyst-
kich kapłanów, w których formuje 
swego Syna. Ona ukazuje im głębo-
kie motywy celibatu, który jest wa-
runkiem rozwoju ich kapłaństwa. 

Miłość ku Jezusowi w Euchary-
stii i do Jego Najświętszej Matki za-
wsze obecnej przy Jego ofierze, bę-
dzie zachęcać członków Bractwa do 
gorliwego kultu Eucharystycznego 
i Dziewicy Maryi w Jej współcier-
pieniu (compassio) z Jezusem Kapła-
nem i Ofiarnikiem dla odkupienia 
z naszych grzechów. 

Zdaniem Arcybiskupa znajomość 
mistyczna i teologiczna Mszy św. po-
większa naszą pobożność (devotio) 
wobec świętych tajemnic Mszy św., 
jak również do Matki Bożej Współ-
odkupicielki i Pośredniczki Wszyst-
kich Łask. Oba tytuły Matki Bożej, 
oprócz Niepokalanego Poczęcia, Jej 
duchowego macierzyństwa, są naj-
ważniejsze dla Założyciela Bractwa 
św. Piusa X, Bractwa Apostołów Je-
zusa i Maryi. 

W jednym z kazań mówił: „Wy-
daje mi się, że Najświętsza Mary-
ja Panna, która znajduje się pod 
Krzyżem, Matka Boża Współczucia, 
Matka Boża Współodkupicielka, za-
prasza każdego z nas, każde ludzkie 
stworzenie, które przyjdzie na ten 
świat. Ona niejako bierze nas za 
rękę i prowadzi na Kalwarię, aby-
śmy mogli uczestniczyć w zasługach 
Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Istnieje wiele faktów przema-
wiających za duchową maryjnością 
arcybiskupa Lefebvre. Ksiądz Karol 
wymienił kilka z nich:

— wiele przeoratów i kościołów 
Bractwa pod wezwaniem Najświęt-
szej Maryi Panny, np. seminarium 
NMP Współodkupicielki w La Reja 
w Argentynie;

— założenie Sióstr Bractwa i Ob-
latek Bractwa — zgromadzeń ściśle 
maryjnych, pod patronatem Matki 
Bożej Bolesnej;

— wyjątkowa rola różańca 
św. w życiu Arcybiskupa;
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— podkreślenie duchowości 
św. Ludwika Grignion de Montfort 
w statutach Tercjarzy, książce Po-
dróż duchowa oraz dokumentach 
kapituły generalnej;

— przyjaźń z ks. Aloysem Ko-
cherem, mistrzem nowicjuszy oraz 
ks. Schellhornem, przyjacielem 
ks. Emila Neuberta, którzy byli du-
chowymi synami bł. o. Chaminada, 
założyciela Marianistów.

— poświęcenie Bractwa św. Piu-
sa X Bolesnemu i Niepokalanemu 
Sercu Maryi w 1984 roku; jest to 
podsumowanie miłości i ufności Ar-
cybiskupa do Jej Serca;

— pielgrzymka do Fatimy 
w 1987 roku i poświęceniem Rosji 
Niepokalanemu Sercu Maryi; jako 
jedyny z hierarchii odpowiedział 
na Jej prośbę — był więc przedsta-
wicielem całego Kościoła, i w imię 
wiernych dzieci dał Jej adekwatną 
odpowiedź. Dlatego otrzymał naj-
większą ze wszystkich łask: mógł 

zostać narzędziem ratunku dla ca-
łego Kościoła!

— konkluzja wszystkich kazań: 
„wszystko przez Maryję” — to uzna-
nie Jej wszechpośrednictwa.

Założyciel Bractwa św. Piusa X 
zmarł 25 marca w święto Zwiasto-
wania. Ojciec Le Rohellec powie-
dział, że święto to jest święceniem 
Chrystusa na kapłana — w łonie Ma-
ryi i w tym święcie jakby w zarodku 
jest zawarte wszelkie przyszłe świę-
cenie kapłańskie.

Na zakończenie rekolekcji ks. Ka-
rol Stehlin przyjął do Rycerstwa 
Niepokalanej 2 osoby. W kolejnym 
miesiącu, na zakończenie rekolekcji 
montfortańskich do M.I. przystąpiło 
5 osób.

Na zakończenie rekolekcji wszy-
scy uczestnicy mogli zaopatrzyć się 
w książki, broszury i foldery ofero-
wane na tzw. Stoliku M.I.

Nagrania wykładów dostępne na ka-
nale youtube: FSSPX Polska.
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XXVI Pielgrzymka Tradycji Katolickiej na Jasną Górę

Jak co roku i tym razem do Czę-
stochowy wyruszyła pielgrzymka 
Tradycji katolickiej. Pielgrzymi szlak 
rozpoczęto 4 sierpnia w Warszawie, 
by oddać hołd Jasnogórskiej Pani 
w dniu 14 sierpnia, w wigilię Wnie-
bowzięcia Niepokalanej.

Pomimo obostrzeń związanych 
z tzw. pandemią, w pielgrzymce 
uczestniczyły osoby z zagranicy, m.in. 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwaj-
carii, Czech i Łotwy. Było też wielu 

Iskierki z Polski

pielgrzymów, którzy po raz pierwszy 
słuchali tradycyjnej Mszy łacińskiej 
oraz po raz pierwszy uczestniczyli 
w pielgrzymce pokutnej (bez gitar 
i świeckich pieśni czy melodii). Do-
łączyli do naszej pielgrzymki, gdyż 
jedna z największych i najstarszych 
pielgrzymek, Warszawska Piesza 
Pielgrzymka, w zasadzie została od-
wołana (mogło w niej uczestniczyć 
jedynie 50 osób).

Temat przewodni tegorocznej 
pielgrzymki brzmiał „Cnotliwe życie 
drogą do nieba”. Przewodnikiem był 
ks. Łukasz Szydłowski, wspierany 
przez ks. Dawida Wierzyckiego, kra-
jowego moderatora Rycerstwa Nie-
pokalanej w Polsce. 

W kilku konferencjach księża 
omówili cnoty teologalne (wiara, 
nadzieja, miłość), a także cnoty 
kardynalne (roztropność, sprawie-
dliwość, wstrzemięźliwość i mę-
stwo) oraz wynikające z nich inne, 
np. cnota pokory. Prelegenci poda-
li przykłady, jak rozwijać w sobie 
wspomniane cnoty i jak je zastoso-
wać w praktyce.

W tym roku ze względu na sy-
tuację związaną z tzw. pandemią 
pielgrzymi nie rozdawali wielu 
publikacji Rycerstwa Niepokala-
nej. Jedynym folderem, który był 
przekazywany spotkanym osobom, 
był folder o Cudownym Medaliku 
chroniącym przed epidemią oraz 
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sam Cudowny Meda-
lik. Pielgrzymi zostali 
zaopatrzeni w specjal-
ne pakiety: w torebce 
strunowej znajdowały 
się trzy foldery oraz 
trzy Cudowne Meda-
liki.

Podczas pielgrzym-
ki, ks. Dawid Wie-
rzycki przyjął do M.I. 
19 nowych Rycerzy, 
w tym osoby z Wiel-
kiej Brytanii oraz jed-
nego kleryka z semi-
narium w Zaitzkofen.
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Dar od Centrali M.I.

Wierni z kaplicy pw. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Medellin 
(Kolumbia) otrzymali od Między-
narodowej Centrali M.I. cenną da-
rowiznę: piękny ornat oraz mszał 
ołtarzowy.

Wierni wraz z ks. Juliano bardzo 
dziękują hojnym Rycerzom za ten 
drogocenny dar i obiecują modlitwę 
w intencji rozwoju Rycerstwa Niepo-
kalanej na świecie.

Apostolat M.I. w Ameryce Południowej

Rycerze Niepokalanej z kilku kra-
jów Ameryki Południowej (Chile, 
Kolumbia, Meksyk, Peru, Urugwaj) 

otrzymali publikacje z Centrali M.I. 
w czasie, gdy granice państwowe 
były już zamknięte z powodu tzw. 
pandemii. Rycerze odpowiedzialni 
za kąciki M.I. w tych krajach byli 
niezmiernie szczęśliwi z otrzyma-
nych przesyłek. W paczkach znajdo-
wały się broszury, foldery i cudowne 
medaliki.

Jak napisał jeden z Rycerzy, publi-
kacje dotarły w idealnym momencie, 
kiedy wszyscy ludzie są odizolowa-
ni i czują się zastraszeni. Praca ka-
płanów i możliwość prowadzenia 
apostolatu poprzez kolportowanie 
ulotek o Cudownym Medaliku, ró-
żańcu czy szkaplerzu dają nadzieję 
wszystkim Rycerzom. 

Zachęca to również do prowa-
dzenia szeroko zakrojonej działal-
ności apostolskiej na rzecz zbawie-
nia dusz.

Przesyłka, jaką otrzymał Rycerz od-
powiedzialny za kącik M.I. w kaplicy 
pw. Dzieciątka Jezus w Limie (Peru)
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Petycja do papieża
Rycerze Niepokalanej z M.I. 2 — 

Misja dla Rosji poinformowali o pod-
jęciu inicjatywy, ukierunkowanej na 
wypełnienie życzenia Matki Bożej 
z Fatimy dotyczącego poświęcenia 
Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Sprawę w połowie 2019 roku za-
inicjował Jim Brueggemann z para-
fii Matki Bożej Wniebowziętej pro-
wadzonej przez Bractwo Kapłańskie 
św. Piusa X w miejscowości Walton 
w USA. Postanowił skontaktować się 
z prezydentem Trumpem i zasuge-
rować mu, aby ten z kolei postarał 
się nakłonić papieża do przepro-
wadzenia wymaganej przez Niebo 
konsekracji. Jim Brueggemann znał 
się już wcześniej z Mattem Bevinem, 
gubernatorem Kentucky, który jest 
przyjacielem prezydenta, i to wła-
śnie przez niego zaistniała szansa 
na rozmowę z Donaldem Trumpem.

Proponowana inicjatywa polegać 
by miała na zaangażowaniu prezy-
denta USA, a przez niego włączeniu 
w sprawę prezydenta Federacji Ro-
syjskiej, Władimira Putina; to oni 
mogliby publicznie zwrócić się do 
papieża z prośbą o dokonanie aktu 
konsekracji. Obecny kryzys świa-
towy może być właściwym czasem 
na wypróbowanie tego środka ra-
towania międzynarodowego ładu, 
a świeccy przywódcy państw potra-
filiby wywrzeć skuteczny nacisk na 
Watykan w tej sprawie.

Obecnie inicjatorzy akcji pracują 
nad sposobem kontaktu i skutecz-
nego przekazania informacji prezy-
dentowi Stanów Zjednoczonych.

Rycerstwo Niepokalanej ze 
wszystkich sił stara się doprowadzić 
do wypełnienia życzenia Matki Naj-
świętszej i konsekracji Rosji Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. Pewien Ry-
cerz z Wielkiej Brytanii napisał już 
wcześniej, 6 lipca 2017 roku, apel do 
prezydenta Trumpa: 

„Wzywamy Pana, Panie Prezyden-
cie, do rozmowy z papieżem i nakło-
nienia go do uroczystej konsekracji 
Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, 
w jedności i współpracy wszystkich 
biskupów świata, w akcie jednocze-
snego poświęcenia. Skutki zignoro-
wania życzenia Matki Bożej zostały 
już jasno podane w 1917 roku. Kon-
sekwencją przeprowadzonej zgod-
nie z poleceniem Matki Bożej cere-
monii poświęcenia będzie światowy 
pokój. Przyszłość nas wszystkich 
leży w Pańskich rękach oraz w rę-



36

Iskierki ze świata

kach papieża Franciszka i jego bi-
skupów. Przyszłość nas wszystkich 
zależy od jednej prostej ceremonii 
poświęcenia. Nie ma Pan nic do stra-

cenia, a można zyskać wdzięczność 
całego świata.”

Matko Boża Fatimska, módl się 
za nami!

Wartościowa książka w języku rosyjskim
Militia Immaculatæ pomogła wy-

dać wartościową książkę dla rosyj-
skojęzycznych Rycerzy. Matka Boża 
Fatimska nigdy nie ustaje w dążeniu 
do nawrócenia Rosji! Chociaż nadal 
czeka na papieża wraz z wszystkimi 
biskupami, aby poświęcić Rosję Jej 
Niepokalanemu Sercu, kontynuuje 
swoje dzieło... Na przykład, ostatnio 
pomogła nam zakończyć tłumacze-
nie, redagowanie i wydanie klasyki 
duchowej: Mój chleb powszedni (My 
daily bread) na język rosyjski!

Pracowaliśmy nad tym projektem 
przez kilka lat. Najpierw przetłuma-

czyliśmy tę książkę na język litewski 
na potrzeby naszego apostolatu na Li-
twie. Nasi litewscy wierni byli z niej 
tak zadowoleni, że postanowiliśmy 
udostępnić ją również naszym rosyj-
skojęzycznym wiernym.

Istnieje część teologii katolickiej 
zwana teologią „ascetyczną i mi-
styczną”, która omawia zagadnienie 
świętości i drogę do chrześcijańskiej 
doskonałości. Teologia ascetyczna 
i mistyczna zazwyczaj podąża kla-
sycznymi „trzema drogami” ducho-
wości karmelitańskiej, ale te traktaty 
teologiczne mogą być raczej trudne 
do przeczytania dla osób nie posia-
dających wykształcenia filozoficz-
nego lub teologicznego. Mój chleb 
powszedni zawiera całą zdumiewa-
jącą i ważną doktrynę tej teologii 
i zamienia ją w małe Naśladowanie 
Chrystusa — książkę zrozumiałą dla 
każdego. Mamy nadzieję i modlimy 
się, aby Matka Boża Fatimska wyko-
rzystała tę małą książeczkę do pomo-
cy rosyjskim katolikom w budowaniu 
silnego, stabilnego i głębokiego życia 
duchowego.

Prosimy o modlitwę, aby książka 
przyniosła owoce w Rosji!

ks. Shane Pezzutti

Wydrukowane książki przygotowywa-
ne do wysyłki do przeoratu w Kownie, 
skąd trafią do wiernych w Rosji
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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.

Najnowsze publikacje 
Rycerstwa Niepokalanej

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

Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa

dostępne w formacie pdf na stronie Centrali M.I.:
www.militia-immaculatae.org/polski

Broszura 
Niepokalane Serce Maryi

Broszura 
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