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List do rodziców / opiekunów
 

Drodzy rodzice / opiekunowie,
Bóg powierzył wam bardzo odpowiedzialne zadanie. Macie wy-

chować dla Niego – JEGO dzieci. Te małe istoty, którymi Pan Bóg 
pobłogosławił wasze małżeństwa, są Jego własnością. To On decyduje, 
do czego w swoim wielkim planie zbawienia ludzkości powołał wasze 
pociechy. Jakże często zapominamy o tym najważniejszym punkcie 
na liście praw i obowiązków rodziców.

Wychować dzieci tak, by mogły zgodnie z Wolą Bożą
realizować dany im czas na ziemi.

Jak niezwykle trudne to zadanie, szczególnie w tak ciężkich czasach, 
w których Opatrzność Boża dała nam żyć, wiecie sami. Macie wiele 
własnych pomysłów na to, jak korzystnie i szczęśliwie ułożyć dzieciom 
życie. Wiele „dobrych” rad daje współczesna psychologia i nowoczesna 
pedagogika. Materializm i konsumpcjonizm wtłaczane są w głowy 
wraz z prawie każdą reklamą, muzyką, filmem, książką, prasą, w pracy, 
w szkole. Słowem, są wszędzie.

Coraz częściej spotkać można rodziny rozbite, patologiczne, z wie-
loma nałogami. A także przesadnie nowoczesne, z nienaturalną hie-
rarchią wartości, goniące za karierą i pieniądzem jako najwyższymi 
dobrami; rodziny pełne egoizmu i pozbawione rozumienia, czym 
naprawdę jest miłość. Zapewne część z nas wychowywana była w po-
dobnych warunkach. Skąd więc brać dobry przykład? Rzadkością 
są dziś dobre normalne tradycyjne katolickie rodziny, utrzymywane 
w duchu klasycznego kształtowania młodych, zgodnego z prawami 
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Bożymi. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, że dla współczesnej 
rodziny im dziwniej, mniej naturalnie i mniej klasycznie, tym lepiej. 
Ogromny wpływ na te wszystkie zjawiska ma fakt, iż wiara w Boga, 
o ile w ogóle ma miejsce, często sprowadza się do czegoś na kształt 
rozrywki służącej rozbudzeniu uczuć lub złotej rybki, zarzucanej nie-
pobożnymi, szkodzącymi prośbami. Zagubieni rodzice, nie posiadając 
odpowiednich narzędzi, wiedzy i solidnego kręgosłupa moralnego, 
w dobrej wierze szukają pomocy i rad. Niestety najczęściej tam, gdzie 
absolutnie szukać się nie powinno. 

Zdarza się, że za wielką łaską Bożą ludzie dostępują nagłego, szcze-
rego nawrócenia i wtedy próbują walczyć o wzorowe życie. Jeszcze inni, 
zrządzeniem Opatrzności Bożej, docierają do skarbnicy Tradycji ka-
tolickiej i próbują tworzyć na nowo własne życie, zmieniać otaczającą 
rzeczywistość. Wszystko jakby po omacku, trochę „na siłę”. Jeśli w obu 
przypadkach pragnieniu nie towarzyszy wsparcie doświadczonych 
przewodników, dobrze uformowanych kapłanów, odpowiednia lektu-
ra, pokora, a zwłaszcza moc sakramentów, łatwo popaść w przeciwną 
skrajność, szczególnie rygoryzm i brak wyrozumiałości dla błędów czy 
poszukiwań młodych ludzi. 

Jak w takich przypadkach wygląda wychowanie dzieci? Bywa, że 
w ogóle nie bierze się pod uwagę, nie dostrzega pragnień tych małych 
serc. Zapomina się o talentach, zdolnościach, temperamencie i wielu 
innych darach, które są wskazówkami dla rodziców, czego Bóg od tej 
konkretnej duszy oczekuje, do czego ją zaprasza. Nierzadko realizuje 
się swoje wizje ich świętości, osobiste pragnienia lub leczy własne 
kompleksy i zranienia. Siłą rzeczy, zbyt mocne „dokręcanie śruby” 
musi skończyć się „przekręceniem gwintu”, złamaniem nadłamanej 
przez grzech pierworodny i grzechy osobiste młodej trzciny. Dzieci 
rodziców permanentnie niezadowolonych z efektów pracy swoich 
pociech, niedostrzegających ich indywidualnych potrzeb, odczuwają 
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większą potrzebę przypodobania się i podporządkowania grupom 
społecznym, w których się znajdują. W dorosłym życiu o wiele częściej 
stają się ofiarami manipulacji związanych z działalnością sekt, ruchów 
społecznych czy współczesnych ideologii. 

Oczywiście są to nieco przerysowane przykłady, mające na celu 
uwydatnienie problemu. W rzeczywistości każda sytuacja jest inna 
i powinna być rozpatrywana indywidualnie. Niemniej powyższe ten-
dencje pojawiają się nadzwyczaj często i są konsekwencją skrajności 
tzw. „prawej” lub „lewej” strony. Brakuje roztropności, która w każdej 
sytuacji i do każdego działania potrafi dobrać odpowiednie środki 
prowadzące do celu. W wychowaniu dzieci, im dalej odbiega się od 
złotego środka, tym dalej odbiega się od kierowania się Wolą Bożą. 
Podkreślmy jednak wyraźnie, iż nie ma tutaj mowy o grzechu, ten 
bowiem powinien stanowczo i bezwzględnie być zwalczany. Mowa 
jedynie o rzeczach moralnie neutralnych i dobrych. 

Rodzice kierujący się dobrymi chęciami powiedzą: „Przecież należy 
zapewnić dzieciom dostatnie, komfortowe i godne życie, najlepsze 
wykształcenie i bezpieczne schronienie w tym brutalnym świecie. 
Dlaczego miałyby odstawać od reszty? Mają prawo do szczęścia, a to 
wszystko da im szczęście”. Błąd! 

Prawdziwym zmartwieniem rodzica i dobrego opiekuna powin-
no być to, czy dziecko postępuje zgodnie z wolą Boga i jednoczy się 
z Nim. Tylko wtedy będzie szczęśliwe. Tylko wtedy w pełni zrealizuje 
swoje człowieczeństwo, niezależnie od tego, co konkretnie będzie 
jego zajęciem. Człowiek żyjący w zjednoczeniu z Bogiem i pełniący 
Jego wolę jest prawdziwie szczęśliwy, mądry i silny, w znacznym stop-
niu zabezpieczony przed błędami i złem. Ma to niewypowiedzianie 
wielkie znaczenie, zwłaszcza w czasach dzisiejszych i tych, które mają 
nadejść. Człowiek żyjący w zjednoczeniu z Bogiem ma pewność, że 
jest kochany i sam potrafi kochać. Jest to duże zabezpieczenie przed 
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grzechem. Bardzo często bowiem człowiek grzeszy, łudząc się, że w ten 
sposób uda mu się zaspokoić pragnienie miłości, pragnienie szczęścia.

Jedynie człowiek posiadający cnotę wlaną miłości może miłować 
Boga oraz bliźniego ze względu na Boga, a tym samym realizować 
największe przykazanie Boże. Jeśli nie posiada się miłości, nie można 
dać jej innym. 

Tutaj przypomnijmy, że miłość jest pragnieniem oraz dążeniem 
do prawdziwego wzrostu i szczęścia drugiej osoby. Dlatego często jest 
ona związana z zakazami, nakazami czy nawet nieprzyjemną krytyką. 
Widać to wyraźnie, kiedy spojrzy się na negatywne konsekwencje 
grzechu dla życia człowieka, nawet pomijając najistotniejszą, nad-
przyrodzoną kwestię utraty łaski uświęcającej. Rzetelne przyjrzenie 
się naturalnym konsekwencjom grzechów nie pozostawia żadnych 
wątpliwości. Okazuje się, że Boże zakazy służą dobru i szczęściu czło-
wieka. To Boża miłość stara się zabezpieczyć ludzkie życie. Łamanie 
Bożych przykazań w konsekwencji prowadzi do nałogów, wynaturze-
nia, braku jasno wyznaczonych celów i poczucia bezsensu egzystencji. 

I tutaj pojawiają się pytania: czy dzisiejsi rodzice o tym wiedzą? Czy 
w to wierzą? Jak przekazać dzieciom świętą wiarę katolicką, nie będąc 
w niej ugruntowanym? Jakże trudno utrzymać dorosłym przyzwoity 
poziom chrześcijańskiego życia, nie mówiąc już o życiu prawdziwie 
świętym, do którego wszyscy są przecież powołani. Skoro dorośli po-
trzebują pomocy i opieki Niepokalanej, Matki Boga, by nie zginąć we 
współczesnym świecie, odróżniać dobro od zła i postępować zgodnie 
z wolą Bożą, o ile bardziej potrzebują tego bezbronne małe dzieci.

Trwa wielka bitwa o dusze dzieci powierzone naszej opiece. Czy 
macie czas, siłę, wiedzę, odpowiednie zdolności i, co najważniejsze, 
wielki skarbiec niezliczonych łask niezbędnych do osiągnięcia życia 
wiecznego? Oczywiście, że nie! Jednak to wszystko i o wiele więcej ma 
Niepokalana. Nic nie zniechęca dzieci bardziej niż sprzeczność słów 
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i postępowania. Mają one swoisty radar wykrywający najmniejsze prze-
jawy hipokryzji. Oczywiste jest, że nikt nie jest w stanie dać dzieciom 
doskonałego wzoru do naśladowania we własnej osobie. Jedyne, co 
można starać się pokazać, to dążenia do ideału, którym jest życie Pana 
Jezusa. Jednak zwykle nawet to jest niewykonalne. Dlaczego więc nie 
korzystać z pomocy danej nam w spadku od samego Odkupiciela? 

„Oto Matka twoja...” 
Przedstawiając dziecku drogę naśladowania Jezusa Chrystusa, na-

leży zawsze przywiązywać wielką wagę do opieki i pomocy Matki 
Bożej. Trzeba pamiętać, że to Ona jako Matka wszystkich ludzi po-
winna wychować na płaszczyźnie nadprzyrodzonej wszystkie dzieci. 
To Jej zadanie, które otrzymała od samego Boga. Musimy Jej tylko 
na to pozwolić i w konsekwencji nawiązać współpracę, której efekty 
dostrzegalne będą relatywnie szybko. 

Czy możliwe jest, aby dziecko wychowywane przez Niepokalaną, 
obdarzane Jej najdoskonalszą opieką i troską, uzyskujące każdą po-
trzebną łaskę, zabłądziło? Czy można się na Niej zawieść? Czy można 
w ogóle coś takiego przypuszczać? Niech dobry Bóg łaskawie sprawi, 
by podobne wątpliwości nigdy nie były udziałem katolików. 

Dla doskonalszego zrozumienia nauki zawartej w tej małej pra-
cy polecane jest zgłębienie wielkich dzieł świętego Ludwika Marii 
Grignion de Montfort oraz świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 
Głębia i świętość tych nauk z pewnością będą doskonałą pomocą dla 
rodziców i opiekunów pragnących ofiarować swoje dzieci/swoich 
podopiecznych Niepokalanej. Nie jest to jednak absolutnie koniecz-
ne. O ile zwykle ciężka praca i trud rodziców oraz pomoc dobrych 
wychowawców są niezbędne w przebiegu procesu nauczania i wy-
chowania dzieci, o tyle w tym przypadku, jeśli Bóg pozwoli i taka 
będzie wola Niepokalanej, książeczka ta będzie wystarczająco zrozu-
miała dla wszystkich dzieci, również tych, które nie z własnej winy 
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pozbawione zostały należnej pomocy dobrych opiekunów i wycho-
wawców. Wielokrotne jej czytanie i powtarzanie ćwiczeń pozwoli na 
coraz lepsze poznanie niezgłębionych prawd wiary katolickiej. Niech 
ta mała publikacja będzie narzędziem w Jej niepokalanych rękach dla 
pełnienia Jej świętej woli. Oby wsparła proces wychowania szczególnie 
tych porzuconych, zaniedbanych i narażonych na wielkie niebezpie-
czeństwo dzieci. 

Niech poniższe czytanki, za łaską Niepokalanej, umożliwią choć 
częściowe poznanie wiary katolickiej, odsłonią jej wzniosłość, głębię 
i piękno oraz zachęcą do dalszych poszukiwań. Oby Niepokalana, za 
sprawą poniższych rozważań, rozbudziła w dzieciach pragnienie mi-
łowania Boga i bliźnich. Z kolei zawarte w niniejszej pracy ćwiczenia 
niechaj staną się Jej narzędziem do wzmocnienia woli u dzieci, aby 
mogły wytrwale służyć Bogu.

Niepokalane Serce stanie się ratunkiem dla tych, dla których po 
ludzku nie ma szans. Niech dla Jej jak najlepszego poznania, naj-
większego wyniesienia, ku jak największej czci i chwale Bożej oraz dla 
ratowania jak największej ilości dusz – książeczka ta pomoże stworzyć 
wierną armię wychowanych przez Niepokalaną rycerzy, którzy prze-
kształceni w małe kopie Syna Bożego, staną się najdoskonalszymi 
narzędziami w Jej niepokalanych rękach.

To wszystko pokazuje, jak ważny i potrzebny jest akt ofiarowania 
dzieci Niepokalanej. Niech Bóg łaskawy pozwoli, by każde polskie 
dziecko i dzieci wszystkich zakątków świata całkowicie ofiarowane 
zostały Niepokalanej. 

Losy i skuteczność tej małej pracy powierzone zostają świętemu 
Józefowi, wielkiemu patronowi Kościoła Świętego oraz świętemu 
Maksymilianowi, Szaleńcowi Niepokalanej. Każde sięgające po tę 
książeczkę dziecko poleca się szczególnemu wstawiennictwu świętego 
Antoniego z Padwy – patrona dzieci, świętych Franciszka i Hiacynty 
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Marto – małych dzieci walczących o dusze zagrożone karą piekła oraz 
pragnących pocieszać znieważonego Boga, jak również wstawiennic-
twu wszystkich Świętych Pańskich. Wreszcie cały proces kształtowania 
młodych rycerzy i wszystkie dobre wydane owoce zawdzięczać można 
jedynie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanej – Matce 
wszystkich dzieci.
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Wstęp
 

„Będziesz miłował Pana Boga twego 
z całego serca twego, z całej duszy twojej,

ze wszystkich sił twoich, 
a bliźniego twego jak siebie samego!”

 
Drogie dzieci! 

To jest wielkie przykazanie, które dał nam Pan Jezus. W tej małej 
książeczce znajdziecie wielki skarb. Odkryjecie sposób, jak zdobyć 
najlepszego Przyjaciela. Dowiecie się, jak Go odnaleźć i już nigdy nie 
utracić. Dzięki tej książeczce poznacie Go lepiej. Dowiecie się, jaki 
jest i czego pragnie. 

Tym przyjacielem jest oczywiście PAN JEZUS! 
Niepokalana zabierze was w drogę, by Go odnaleźć. To Ona wszyst-

kiego was nauczy.
 

Uwaga! WSKAZÓWKI!
Szukaj uważnie ważnych wskazówek. Każdego dnia powinieneś 

znaleźć jedną z nich. 

Miłość do Boga
 
Czy ja kocham Pana Boga? Jeśli Go naprawdę kocham, to dlaczego 

tak rzadko z Nim przebywam? Bardzo rzadko z Nim rozmawiam…
Czy przypadkiem nie myślę więcej o swoich zabawkach? Albo o sło-
dyczach? A może ważniejsi są moi koledzy?
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Czy zdaję sobie sprawę z tego, że Pan Jezus ciągle jest przy mnie? 
Patrzy i czeka, aż Go zauważę... Mówię, że Go kocham, ale… Czy 
myślę o Nim? Czy tęsknię za Nim? Czy jest mi przykro, że o Nim 
zapominam? Niestety, ale nie... A przynajmniej nie tak bardzo, jak 
powinno. A Jego to tak rani...

Czy ja naprawdę kocham Pana Jezusa?

Pan Jezus dobrze wie, że choć bardzo, bardzo bym chciał, to po 
prostu nie umiem kochać Go tak, jak On tego pragnie. Pan Jezus 
pragnie, abym kochał Go bardziej niż kogokolwiek i cokolwiek na 
świecie, i dlatego, aby mi pomóc, oddaje mi swoją własną Mamę, 
Niepokalaną! Aby była moją Mamą i Królową.
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Pan Jezus chce, abym CAŁKOWICIE oddał się Niepokalanej! 
Jej zaufał, na Nią zawsze patrzył, Ją zawsze naśladował, z Nią zawsze 
przebywał, razem z Nią wszystko robił. 

Oddać się CAŁKOWICIE Niepokalanej 
oznacza być TYLKO Jej i CAŁY Jej. 

Już nie należę do siebie, należę do Niepokalanej! Już nie ja decy-
duję o swoim życiu, bo to Jej życie. Niepokalana tak mnie przemieni 
i poprowadzi, że wreszcie będę kochać Pana Boga tak, jak On tego 
pragnie. Niepokalana sprawi, że będę doskonały! Ona wychowa mnie 
jak swojego pierwszego Syna, PANA JEZUSA.

 

Miłość bliźniego
 

„(...)abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak JA was umiłowałem”

Oto nowe przykazanie Pana Jezusa. Chce On, abym kochał swo-
ich rodziców, kolegów, sąsiadów, wrogów, WSZYSTKICH LUDZI! 
Niezależnie od tego, jacy są. Tak jak On ich kocha.Tak jak On kocha 
mnie.

A jak bardzo kocha Pan Jezus?

Dla mnie przyszedł z nieba... gdzie NIE MA:
BÓLU, ZŁA, ZIMNA, CIEMNOŚCI, BRUDU, GŁODU... gdzie 
wszyscy o Nim pamiętają… gdzie wszyscy Go kochają… Dla mnie 
wszystko oddał… chociaż jest Największym Królem. Pozbawił Siebie 
królestwa i wszystkich rzeczy. Nie miał wielu zabawek ani ładnych 
ubrań…
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Pozwolił aby ci, którzy powinni Mu służyć i kochać Go, pluli Mu 
w twarz… ubiczowali Go… założyli koronę z cierni na głowę… pozwolił 
przybić się do krzyża... POZWOLIŁ się zabić, a później zmartwych-
wstał… (czyli znowu stał się żywy).

Wszystko zrobił z miłości do swojego Ojca – Pana Boga oraz z mi-
łości do mnie, by mnie uratować od wiecznego nieszczęścia, na które 
zasłużyłem przez swoje grzechy. Przecież nie zawsze jestem grzeczny. 
Pan Jezus zaprowadzi mnie do niekończącego się największego szczę-
ścia. Do nieba, gdzie już zawsze będę z Nim. 

Tak bardzo kocha Pan Jezus! 
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Czy ja kogoś tak bardzo kocham? Czy staram się o to, by ci, któ-
rych znam, poszli do nieba? A może większość ludzi jest mi obojętna? 
Wcale o nich nie myślę? Ile osób mnie denerwuje? 

Tylko jedna osoba może mnie nauczyć kochać innych tak, jak ko-
cha Pan Jezus. Tą osobą jest Niepokalana! Pan Jezus specjalnie Ją do 
tego przygotował. To Jej wielkie zadanie! 

A jak się Jej odwdzięczę? Pomogę Jej dotrzeć do innych dzieci, by 
na całym świecie było bardzo dużo osób podobnych do Pana Jezusa. 

 
UWAGA!

Teraz bardzo ważne zadanie! Zanim przejdziemy dalej, trzeba je wykonać!

Zadanie „STARTOWE” 

Zamknij oczy i wyobraź sobie Niepokalaną. Stoi przed tobą bardzo 
smutna…w oczach ma łzy… Usłysz Jej cichy głos…

„Moje dziecko, potrzebuję ciebie.
Czy zechcesz MI pomóc w ratowaniu innych moich dzieci?

Wiele z nich idzie do piekła, bo nie ma nikogo,
 kto chciałby MI pomóc...”

Jaka jest twoja odpowiedź? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: TAK!, 
możemy przejść do konkretnych wskazówek. Aby pomóc Niepokalanej 
w wielkim dziele ratowania Jej dzieci, wszyscy muszą się dobrze do tego 
przygotować. Czy może żołnierz lub rycerz wyruszyć w bój bez zbroi, 
broni i znajomości przeciwnika? Czy lekarz może nie znać żadnych 
chorób i nie wiedzieć, jak je leczyć? Czy nauczyciel może nie wiedzieć, 
jak pisać i czytać?
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Aby pomagać Niepokalanej, musisz wiedzieć, jak to robić!

Dzięki tej książeczce dowiesz się, jak przygotować się do roli po-
mocnika Niepokalanej. 

Jednak to, czy będziesz Jej dobrym pomocnikiem, 
zależy już OD CIEBIE! 

Od tego, jak bardzo będziesz chcieć.

Postępując zgodnie z radami, które tutaj znajdziesz, POZWOLISZ, 
aby Niepokalana wychowała cię na drugiego małego Pana Jezusa! 
A gdy już będziesz JEJ tak posłuszny jak On, wtedy staniesz się JEJ 
najlepszym pomocnikiem!

 

Kilka ważnych uwag dla dzieci

Czytaj/słuchaj bardzo uważnie :)

1. Nieważne, ile masz lat.

Nawet najmniejsze dzieci mogą być pomocnikami Niepokalanej! 
Spójrz tylko na Hiacyntę i Franciszka z Fatimy. Mieli tylko po sześć 
i osiem lat, gdy Anioł zaczął przygotowywać ich na spotkanie z Matką 
Bożą. Dzieci mają coś, czego dorosłym często brakuje: prostotę, wiarę, 
czystość, wielkoduszność, wyobraźnię i bezwarunkową miłość (mo-
żesz zapytać kogoś dorosłego, co te słowa oznaczają, jeśli jeszcze ich 
nie rozumiesz).
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2. Staraj się najlepiej, jak potrafisz.

Zadania, które tutaj znajdziesz, nie będą trudne czy skompliko-
wane. Prowadzą one do nowej wspaniałej rzeczywistości, świata, któ-
ry będziesz odkrywać we współpracy z Niepokalaną. To trochę tak, 
jakby patrzeć na powierzchnię wody. Piękna, prawda? Ale gdy się 
w nią zanurzymy... nagle dostrzeżemy niesamowity podwodny świat! 
Im staranniej i z większą miłością podejdziesz do tych ćwiczeń, tym 
głębiej zanurzysz się i poznasz o wiele piękniejsze tajemnice. Jednak 
nie każde dziecko potrafi przecież dobrze pływać. Nic nie szkodzi! 
Niepokalana wynagradza nawet najmniejsze starania, dlatego nigdy 
nie wolno się poddawać! Im większe trudy pokonasz, tym lepszym 
staniesz się pomocnikiem. Ona zawsze jest obok ciebie, by cię zachęcać 
i wspierać w trudnościach.

3. Powtarzaj ten akt przynajmniej raz w roku.

Najlepsi rycerze muszą wiele trenować. Jeśli bierzesz sprawy 
Niepokalanej na poważnie, musisz często brać udział w treningach, 
które pomogą rozwijać umiejętności najlepszego pomocnika. Po 
dziewięciodniowym przygotowaniu uroczyście złóż lub odnów akt 
ofiarowania się Niepokalanej i uczyń ten dzień naprawdę wielkim 
świętem. Poproś rodziców lub opiekunów, by pomogli ci go dobrze 
zorganizować. Najlepszym dniem na dokonanie tego aktu będzie 
święto Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia). Jednak może to 
być również inne święto Matki Bożej.
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Co konkretnie należy robić?

To nie będzie wymagało od ciebie wiele pracy. To naprawdę nie-
samowita podróż! Nawet nie zauważysz, jak szybko mijają minuty 
spędzone na ćwiczeniach.

 
1. Każdego dnia oddaj przynajmniej dziesięć minut Niepokalanej. 
W tym czasie będziesz odmawiać podane modlitwy i wykonywać ćwi-
czenia po krótkiej czytance. Możesz powtarzać ćwiczenia tak wiele razy 
dziennie, ile tylko zechcesz! Nie martw się, jeśli nie będziesz w stanie 
przeczytać wszystkiego, co wyznaczono na dany dzień. Przygotowanie 
do aktu możesz powtarzać każdego roku, a nawet kilka razy w roku.

2. Ustal sobie jedną małą ofiarę na czas trwania przygotowania do aktu. 
Może to być np. rezygnacja ze słodyczy, deseru, wykonanie dodatkowe-
go obowiązku w domu, rezygnacja z ulubionej zabawki lub bajki.

3. Możesz ustalić tę samą ofiarę przez wszystkie dni przygotowania 
lub każdego dnia inną. Pamiętaj, że robisz to z miłości do Niepokalanej! 
Chcesz Ją pocieszyć i prosić o pomoc dla siebie i innych małych dusz.

4. Staraj się ciągle żyć tym wielkim wydarzeniem. Ofiarowanie się 
Niepokalanej to największe szczęście, jakie cię w życiu mogło spotkać! 
Tak się stanie, jeśli wszystko, co robisz w domu czy w szkole, będziesz 
starać się robić jak najlepsze dziecko Niepokalanej. Gdy zobaczysz 
jakieś płaczące dziecko albo ubogiego na ulicy, w myślach wołaj do 
Niepokalanej: „Mamo! Potrzebna Twoja pomoc!” lub: „Mamusiu, 
z miłości do Ciebie i Pana Jezusa, proszę Cię o pomoc”.
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5. Pamiętaj, że Matka Boża jest prawdziwą, żywą osobą. Nie widzisz 
Jej, bo jest tak piękna, że gdyby była widzialna, nikt by nie pracował, 
nie uczył się, nie jadł, nie pił, tylko ciągle na Nią patrzył. Jest bardzo 
blisko ciebie. Prowadzi cię za rękę, jeśli tylko tej ręki nie wyrywasz.
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Modlitwy codzienne
 

Modlitwa do codziennego odmawiania:

Kochana Niepokalana, Mamo! 
Chcę lepiej poznać Ciebie i Twojego najdoskonalszego Syna, 

Pana Jezusa. 
Pragnę, byś Ty wychowywała mnie i chroniła, do końca mego życia! 

Proszę też, byś wychowywała inne dzieci,
które nie znają Ciebie i Twojego Syna.

Uczyń ze mną, cokolwiek Ci się podoba. 
Spraw, abym stał się najlepszym Twoim pomocnikiem. 

Naucz mnie kochać Pana Boga tak, jak kocha Go Pan Jezus. 
Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza 

i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. 

Modlitwa przygotowawcza do ćwiczeń:

Mamo, czynię to dla Ciebie, dla Pana Jezusa
 i dla wybranych przez Ciebie dusz. 

Ty mnie prowadź i oświecaj, bym lepiej rozumiał, 
bardziej kochał i wierniej służył. 

Akty strzeliste do odmawiania w ciągu dnia:

• Jezu, Maryjo, kocham was – ratujcie dusze!
• Mamo, wszystko czynię dla Ciebie!
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• Kocham Cię, Mamusiu!
Najlepiej zwracać się do Matki Bożej własnymi prostymi słowami. 

Modlitwa na zakończenie ćwiczeń:

Mamo, dziękuję Ci za Twoją pomoc. 
Wszystko, co otrzymałem, mam dzięki Tobie.

Ty opiekuj się mną i moimi skarbami. 
Pomóż mi używać tego wszystkiego dla Ciebie, 

dla Pana Jezusa i dla innych dusz. 
Spraw, bym wydał Bogu piękne owoce. Amen.

Czytania, rozważania i ćwiczenia na każdy dzień

Każdy dzień zawiera:
1. Czytankę, która pomoże wykonać rozważanie i  ćwiczenie. 
Tytuły czytanek to fragmenty końcowego aktu ofiarowania dziecka 
Niepokalanej.
2. Rozważanie, które pomoże lepiej zrozumieć czytankę i wykonać 
ćwiczenie.
3. Ćwiczenie, które pomoże stać się pomocnikiem Niepokalanej.
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Dzień 1
 

O Niepokalana! 
 
Czy wiesz, kim jest Niepokalana? To jedno z imion Matki Bożej. 

Imiona nadawane są po to, by było wiadomo, kto kim jest i jaki jest. 
Dlatego trzeba często zastanawiać się, co imię Niepokalana oznacza. 
To bardzo ważne! Im częściej i więcej będziesz o tym myśleć, tym lepiej 
poznasz Niepokalaną, twoją Mamusię. 

Nawet jeśli będziesz żyć sto lat, a każdy dzień poświęcisz na myśle-
nie o Niej, zawsze dowiesz się czegoś nowego lub zrozumiesz lepiej to, 
co już wiesz. Nigdy jednak nie poznasz całkowicie Niepokalanej. To 
dlatego, że jest Ona tak niesamowita, wspaniała i wyjątkowa. Nie moż-
na Jej całkiem poznać, dowiedzieć się o Niej wszystkiego. Niepokalana 
jest jak niebo, na którym każdego dnia możesz zobaczyć coś nowego, 
ale nigdy nie dasz rady zobaczyć swoimi oczami całego sklepienia.

Najświętsza Maryja Panna otrzymała od Pana Boga specjalne zada-
nie. Miała zostać Matką Syna Bożego, czyli Pana Jezusa. Do wykonania 
tego najważniejszego w dziejach świata zadania Maryja potrzebowała 
specjalnej pomocy Pana Boga. Sprawił On, że została Niepokalanie 
Poczęta. Słowo Niepokalana oznacza, że Najświętsza Maryja Panna 
została przez Pana Boga zachowana od jakiejkolwiek zmazy grzechu. 

Pamiętasz historię Adama i Ewy z Raju? Jak zerwali owoc i w ten 
sposób ściągnęli na wszystkich ludzi brud grzechu pierworodnego? 
Jeśli jeszcze nie znasz tej historii, możesz poprosić kogoś starszego, aby 
ci opowiedział. Każde dziecko, które przychodzi na świat, przypomi-
na Panu Bogu właśnie tamten grzech. Dla Pana Boga dusza takiego 
dziecka jest jakby bardzo brudna. Dopiero Chrzest ten brud obmywa. 
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Niepokalana nigdy nie miała na sobie brudu grzechu pierworod-
nego. Ona zawsze była czysta dzięki specjalnej ochronie Pana Boga. 
To wielkie wyróżnienie Maryja otrzymała, aby mogła zostać Matką 
Syna Bożego – Pana Jezusa. 

Pan Bóg nienawidzi zła. Dlatego Niepokalana nie mogła mieć 
w sobie nic, co mogłoby się chociaż kojarzyć ze złem. NIGDY nie 
chciała i nie popełniła żadnego grzechu, nie zrobiła nic złego nawet 
przez przypadek. Nigdy nawet nie pomyślała o czymś, co by się Panu 
Bogu mogło nie podobać. Już od pierwszej chwili swojego istnienia 
Niepokalana zawsze była, jest i będzie najpiękniejsza, najdoskonalsza, 
najczystsza i najbliższa Panu Bogu.

Ta przeczysta Panienka zawsze pilnie broniła swojej skromności 
i wstydliwości. Pilnowała, by nigdy nie patrzeć, nie słuchać, nie 
rozmawiać, a nawet nie myśleć o rzeczach wstydliwych. Nigdy nie 
pozwalała sobie na przedwczesne miłostki. Była zawsze Panu Bogu 
wierna całym sercem. 

Musisz starać się upodobnić do Niepokalanej tak bardzo, jak to 
możliwe, ponieważ Ona podoba się Panu Bogu najbardziej. Jest pierw-
szą po Panu Jezusie, którą Bóg kocha. 

Drogie dziecko, im bardziej jesteś podobne do Niepokalanej, tym 
bliżej jesteś Pana Jezusa i bardziej podobasz się Panu Bogu. Nigdy już 
nikt nie będzie tak piękny i czysty jak Niepokalana, ponieważ Pan Bóg 
nie potrzebuje drugiej mamy. Chce On, aby Maryja była najwspanial-
sza, skoro jest Matką Boga i wszystkich ludzi. Jednak Niepokalana 
potrzebuje pomocników. Pragnie mieć doskonałe dzieci. Pragnie, by 
Bóg przemieniał każde Jej dziecko w małą podobiznę Pana Jezusa. 

Masz tutaj pierwszą wskazówkę do tego, jak stać się najlepszym 
pomocnikiem Niepokalanej. Widzisz, o co musisz dbać, żeby zachęcić 
Pana Boga, by przemienił cię w małego Pana Jezusa. Widzisz, co powi-
nieneś posiadać, abyś mógł najlepiej pomagać i kochać Niepokalaną. 
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Tą wskazówką jest CZYSTOŚĆ. Dokładnie zbieraj i zapamiętuj kolorowe 
wskazówki. 

Pan Bóg dał Maryi Pana Jezusa, bo była najczystsza ze wszystkich 
stworzeń. Im czystszy będziesz ty, tym więcej Pan Bóg da tobie Pana 
Jezusa, to znaczy, że tym bardziej ty staniesz się Panem Jezusem. 
Przemienisz się w Niego. Staniesz się Jego małą podobizną. 

Co więc musisz czynić? Czego pilnować? Jakieś pomysły? 
Po pierwsze, musisz chcieć być czystym. Przyjąć Chrzest (jeśli 

jeszcze tego nie zrobiłeś) i pilnować tego, by nigdy nie zgrzeszyć do-
browolnie (czyli sam z siebie, bo tego chcesz). Powinieneś wszystko 
szczerze mówić Niepokalanej i rodzicom, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś 
zachęca cię do nieskromnych rozmów. Kiedy zaś przyjdzie na to czas, 
szczerze wyznawaj wszystko na spowiedzi. Musisz pytać, czego uni-
kać, żeby być daleko od grzechu. Musisz często prosić Pana Boga, by 
ci w tym pomagał. Pilnie strzeż pierwszej wskazówki. Musisz zawsze 
kochać Pana Boga najbardziej, jak to tylko możliwe. Bardziej niż ko-
gokolwiek lub cokolwiek innego. 

Trudne? Jest to możliwe! Ale musisz chcieć i prosić o pomoc 
Niepokalaną!

Rozważania:

Aby lepiej poznać, kim Niepokalana jest, musisz się zastanawiać 
nad tym, kim nie jest. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz naj-
czystsze i najpiękniejsze rzeczy, które możesz sobie wyobrazić: 

– świeżą, białą, pachnącą pościel, która suszy się w słoneczny dzień; 
– najbardziej przejrzysty kryształ, przez który wszystko widać;
– możliwie najczystszą wodę, przez którą widać jej dno;
– najczystsze niebo, bez jednej chmurki.
Coś jeszcze? Jakieś pomysły?
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Teraz spróbuj zrozumieć, że Niepokalana jest tak piękna i czysta, 
że w porównaniu z Nią wszystkie te rzeczy, które sobie wyobraziłeś, 
są jakby brzydkie dla Pana Boga, jakby nic niewarte. 

Ćwiczenie:

Zastanów się, co jest twoim ulubionym zajęciem. Na co najchętniej 
poświęcasz czas? Czym najbardziej lubisz się bawić? Czy potrafisz so-
bie wyobrazić dzień bez tej rzeczy lub czynności? Gdyby przyszedł do 
ciebie Pan Jezus i poprosił o spędzenie z Nim kilku minut, posiedzenie 
w Jego towarzystwie, czy byłbyś w stanie tę rzecz lub zabawę zostawić?

Jeśli tak, to znaczy, że bardziej cenisz Pana Jezusa. Jeśli nie, to znaczy, 
że bardziej cenisz te rzeczy.

Dla Niepokalanej najważniejszy
był zawsze i wszędzie Pan Jezus!

Spróbuj dzisiaj w trakcie swojej zabawy pomyśleć o Panu Jezusie 
i spędzić z Nim trochę czasu. Możesz sobie wyobrazić, że On bawi 
się razem z tobą lub ogląda, jak ty się bawisz. Możesz Go zapytać, co 
myśli o twojej zabawie.
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Dzień 2

Nieba i ziemi Królowa

Niepokalana została ukoronowana przez samego Pana Boga na 
Królową nieba i ziemi, a to oznacza, że Matka Boża jest nie tylko twoją 
Mamą, ale i Królową. Pan Bóg chciał przez to pokazać ci, jak bardzo 
powinieneś być posłuszny Niepokalanej. Dziecko musi słuchać się 
swojej mamy, a sługa musi być posłuszny swojej Królowej. Dlaczego 
Pan Bóg tak bardzo chce, abyś był posłuszny Niepokalanej? Czy to 
takie ważne? TAK! To jest najważniejsze! 

Kiedy dobrzy rodzice nakazują coś swojemu dziecku, to zawsze 
dlatego, że bardzo je kochają i chcą jego największego dobra i szczęścia. 
Podobnie dobrzy władcy chcą wszystkiego, co najlepsze dla swojego 
królestwa i tych, którzy je zamieszkują. Kierując się dobrem wszystkich, 
rządzą wydając różne polecenia. 

Najlepszym Ojcem i Królem jest oczywiście Pan Jezus, który jest 
Bogiem. On zawsze chce tylko twojego dobra i prawdziwego szczęścia, 
bo bardzo cię kocha. Musisz więc być Mu posłuszny, jeśli chcesz być 
naprawdę szczęśliwy. On wie najlepiej (o wiele lepiej niż ty), co jest 
dla ciebie dobre. 

Niepokalana została Królową nieba i ziemi, ponieważ nigdy w ni-
czym nie sprzeciwiła się Panu Bogu. Zawsze była posłuszna. Ona 
dobrze wie, jak Pan Bóg bardzo kocha swoje dzieci. Nieskończenie 
mocno – czyli Jego miłość nigdy się nie skończy. Kiedy Niepokalana 
rządzi swoimi sługami i dziećmi, to zupełnie tak, jakby rządził nimi 
sam Bóg. Słuchając Niepokalanej, jesteś posłuszny Panu Bogu. 
Ona zawsze chce dokładnie tego samego, czego pragnie dobry Bóg. 
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Bądź szczęśliwy i dziękuj za tak dobrą Królową. Zawsze słuchaj 
Niepokalanej!

Matka Boża króluje na ziemi i  w niebie. Wszyscy Jej słuchają, 
ponieważ jest Matką Pana Jezusa, który jest Bogiem. Skoro każde 
dziecko powinno być posłuszne swojej mamie, to również Pan Bóg 
jest posłuszny Niepokalanej. Słuchając próśb swojej Matki, sprawia 
wiele różnych cudów. Pan Bóg jest wszechmogący, czyli może uczy-
nić wszystko. Dlatego Niepokalana – jako Matka Boga wszechmo-
gącego – rządzi wszystkimi stworzeniami, czyli ludźmi, zwierzętami, 
całą przyrodą i pogodą, wszystkim! W niebie słuchają Jej wszyscy 
Aniołowie i święci. Wszyscy bardzo chcą być Jej posłuszni, ponieważ 
jest najbardziej kochającą Królową i nie ma drugiej nawet w połowie 
tak wspaniałej jak Ona.

A co się dzieje, jeśli ktoś nie jest posłuszny Niepokalanej? Jeśli nie 
kocha Jej tak, jak na to zasługuje ta wspaniała Matka? Taka osoba po-
dzieli los złych aniołów, którzy przez swoje nieposłuszeństwo strąceni 
zostali do piekła, czyli najgorszego miejsca, jakie istnieje. Tam już nigdy 
nie zobaczą Pana Boga ani Niepokalanej. Nigdy nie będą szczęśliwi! 
Już nigdy nie będą mogli nawet przeprosić. 

Jednak kto mógłby nie chcieć służyć tak kochającej Królowej? Czy 
wiesz, że Pan Bóg mógł stworzyć większy i o wiele piękniejszy świat? 
Jednak nie mógł już stworzyć wspanialszej Mamy i Królowej. Tak 
cudowna jest Niepokalana! Ty z pewnością chcesz być Jej najposłusz-
niejszym sługą, najdoskonalszym pomocnikiem. Przecież czytasz tę 
książeczkę. Twoja Królowa jest ci bardzo wdzięczna.

Niepokalana jest bardzo łagodna i kiedy rządzi, to tak naprawdę 
prosi. Jest tak czuła, że nikt nie może się Jej oprzeć. Tak jak ty, kocha-
jąc Ją, postanowiłeś pomóc Jej czynić dobro na świecie. Ta cudowna 
Królowa kiedyś i ciebie uczyni małym królem lub małą królową, by 
okazać ci wdzięczność za twoje starania, wierność, pracę i miłość do Niej.
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Najdoskonalszy pomocnik Niepokalanej to ten, który nie pragnie 
niczego, czego Ona by nie pragnęła. Nie czyni niczego, o co Ona 
by nie prosiła. Wszystko z nią uzgadnia i zawsze jest Jej wierny. Czy 
chcesz być tak wspaniałym i kochającym Niepokalaną pomocnikiem? 
Oczywiście! Więc proś Ją, by zawsze ci radziła, mówiła, czego od ciebie 
oczekuje i pokazywała, czego dla ciebie pragnie. 

Masz więc drugą wskazówkę, jak zostać doskonałym pomocni-
kiem Niepokalanej. Jest nią POSŁUSZEŃSTWO. Staraj się każdego 
dnia być coraz bardziej posłusznym, grzecznym dzieckiem. Dzięki tej 
wskazówce będziesz przemieniać się w małego Pana Jezusa. Zostaniesz 
doskonałym pomocnikiem Niepokalanej, Królowej nieba i ziemi!

Być posłusznym tej najwspanialszej Matce oznacza wykonywać 
natychmiast, bez grymaszenia i z radością wszystkie polecenia ro-
dziców, opiekunów, księży i wszystkich tych, którzy są za ciebie od-
powiedzialni. Pamiętaj, to zastępcy Niepokalanej, oni niosą ci Jej 
rozkazy. Doskonały pomocnik zawsze mówi „TAK” na polecenia swej 
Królowej. Nawet jeśli nie rozumie rozkazu lub trudno mu go wykonać.

Zawsze pytaj swej Królowej, jak sobie życzy, byś dane zadanie wy-
konał. Zastanawiaj się, jak na twoim miejscu postąpiłby Pan Jezus. 
Twoim celem jest, by pewnego dnia zacząć myśleć, mówić, postępo-
wać, a przede wszystkim KOCHAĆ jak Niepokalana, jak Pan Jezus. 
Miłość ta jest tak wielka, że nie znajdując w tobie wystarczająco dużo 
miejsca, zacznie wylewać się na wszystkich dookoła ciebie. Wtedy 
wszyscy zaczną kochać Pana Boga! To tak jakby do szklanki wlewać 
wodę z bardzo dużej butelki. Kiedy szklanka będzie już pełna, woda 
zacznie się rozlewać dookoła szklanki, spływać po stole, krześle i kapać 
na podłogę. Wszystko dookoła będzie mokre od tej wody!
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Rozważania:

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz swoją mamę, która pra-
cuje w kuchni. Jesteś razem z kolegami lub rodzeństwem. Bawicie się 
blisko niej, kiedy ona przygotowuje obiad. Nagle mama prosi was, 
abyście pomogli jej trochę i posprzątali swoje zabawki, by mogła po-
dać specjalnie dla was przygotowany posiłek. Bardzo się cieszysz, bo 
mama przygotowała to, co dla was zdrowe, choć nie najsmaczniejsze. 
Nie grymasisz, tylko szybko zachęcasz do pomocy innych i w kilka 
sekund jest już czysto.

– Jak wygląda twarz twojej mamy? Czy jest ona szczęśliwa? 
– Co czujesz ty? Co myślisz? Co robisz?
– Teraz wyobraź sobie, że całą sytuację widzi Niepokalana. Czy jest 
zadowolona? Jak się czuje ta dobra i kochająca Królowa? Co myśli?

A teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację. Kiedy mama prosi o po-
moc, wcale nie chcecie być grzeczni. Grymasicie, narzekacie, mówicie, 
że jeszcze chcecie się bawić. Mama powtarza jeszcze dwa razy, a wy 
dalej nie sprzątacie.

– Jak wygląda twarz twojej mamy? Czy jest ona szczęśliwa? A może 
smutna?

– Co czujesz ty? Co myślisz? Co robisz?
– Teraz wyobraź sobie, że całą sytuację widzi Niepokalana. Czy jest 
zadowolona? Jak się czuje ta dobra i kochająca Królowa? Co myśli?

– Czy chcesz coś zrobić dla twojej Królowej? Czy chcesz obiecać coś 
Niepokalanej?
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Ćwiczenie:

Zastanów się, jak często twoi rodzice lub opiekunowie muszą po-
wtarzać ci, abyś robił to, o co cię proszą. Co na to Niepokalana? Czy 
potrafisz sobie wyobrazić dzień, w którym będziesz robić wszystko od 
razu, jak tylko zostaniesz poproszony? Gdyby przyszedł do ciebie Pan 
Jezus lub Niepokalana i poprosili cię o pomoc, czy byłbyś w stanie 
spełnić ich prośbę natychmiast? Jeśli tak, to znaczy, że potrafisz być 
posłuszny. Jeśli nie, to znaczy, że jeszcze musisz nad tym popracować. 

Pan Jezus zawsze spełniał prośby swojej Mamy
i robił to od razu!

Spróbuj dzisiaj wykonywać wszystkie polecenia od razu i najlepiej 
jak potrafisz. Myśl wtedy o Panu Jezusie lub Niepokalanej. Pytaj, czy są 
z ciebie zadowoleni, czy sprawiasz im radość. Możesz sobie wyobrazić, 
że Oni pomagają ci wykonać pracę lub tłumaczą, jak powinna być 
zrobiona.
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Dzień 3

Ucieczka grzesznych
 
Czy wiesz, kim jest grzesznik? To taka osoba, która sprzeciwia się 

czasem Panu Bogu i nie chce wykonywać Jego poleceń. Tak naprawdę 
każdy człowiek jest grzesznikiem, czy to dziecko, czy dorosły. Tylko 
Niepokalana i Pan Jezus mogą powiedzieć, że nigdy nie byli grzeszni-
kami. Jednak są też tacy grzesznicy, którzy przestali w ogóle słuchać 
Pana Boga albo nawet wcale Go nie znają. Nigdy nie usłyszeli, czego 
On z miłości zabrania robić, a co nakazuje czynić. 

Jest bardzo wiele dzieci na świecie, które nigdy nie widziały ka-
płana katolickiego. Nie wiedzą, kim jest Pan Jezus. Nie znają swojej 
najwspanialszej Mamy. Takie dzieci rosną, ale nie stają się coraz lep-
sze. Nikt im nie powiedział, że jest ktoś, kto tak bardzo je kocha, że 
oddał za nie swoje życie. Nikt nie pokazał, co muszą robić, żeby być 
bardzo szczęśliwe. Nie wiedzą, że kiedyś staną przed Panem Jezusem 
i dowiedzą się, że pójdą do nieba lub piekła. Nie wiedzą, co robić, 
by okazać Bogu swoją miłość. Takie dzieci można spotkać na całym 
świecie! W Azji czy Afryce… ale coraz więcej jest ich również w Polsce. 

Kiedy dziecko przychodzi na świat, otrzymuje od Pana Boga pewną 
misję do wykonania. Musi poznać i bardzo ukochać swojego dobrego 
Ojca – Pana Boga. Jeśli dziecko całe życie jest dobre i grzeczne, bar-
dzo stara się nie popełniać grzechów i bardzo kochać Pana Boga, to 
pójdzie do nieba. Tam już zawsze będzie szczęśliwe z Panem Bogiem, 
Niepokalaną i wszystkimi dobrymi Aniołami. Oczywiście jest to bar-
dzo trudne nawet dla dorosłych dzieci Niepokalanej. Dlatego Pan 
Jezus dał nam Ją za Matkę, która ma nas wszystkiego nauczyć i razem 
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z Nim prowadzić przez całe życie. Oznacza to, że dla Niepokalanej 
wszyscy ludzie są dziećmi, czy to jeszcze w brzuchu mamy, czy w pie-
luszkach, potem w szkole, ale również jako dorośli i osoby starsze. 
Wszystkich ludzi Niepokalana nazywa swoimi dziećmi i chce ich do-
prowadzić do nieba.

Czy możesz sobie wyobrazić, jak bardzo cierpi Niepokalana z po-
wodu dzieci, które nie znają dobrego Pana Boga? Przecież On jest ich 
Ojcem! Jak bardzo płacze ta dobra Matka nad swymi dziećmi? Ona tak 
bardzo chce im pomóc! Chce je ratować, żeby były szczęśliwe. Każdy, 
kto pozna Pana Jezusa i Niepokalaną, będzie szczęśliwy, że nie jest już 
sam, że ma tak wspaniałych, kochających, dbających o każde swoje 
dziecko – Rodziców z nieba.

Dla ratowania tych biednych dzieci i  wszystkich grzeszników 
Niepokalana postanowiła prosić swoich małych pomocników o wspar-
cie. Już niedługo ty staniesz się jednym z nich. Niepokalana jest ci 
bardzo wdzięczna! 

Czy rozumiesz, dlaczego Niepokalana tak bardzo chce dotrzeć do 
swoich dzieci? Ponieważ jako najlepsza z Matek dobrze rozumie, że 
dzieci trzeba nauczyć, jak powinny się zachowywać. Dzieci nie wiedzą, 
co jest dobre, a co złe. Ktoś musi je tego nauczyć, dać dobry przykład. 
Jako dobra Mama rozumie, że dzieci nieznające Pana Boga nie wiedzą, 
jak być dobrym dzieckiem. Nie wiedzą, kogo i jak kochać. 

Takie dzieci nie kochają Pana Boga, bo nie można kochać kogoś, 
kogo się nie zna. Nie kochają też bliźnich, bo nie wiedzą, że tak trzeba. 
Nie znają Niepokalanej, dlatego nie mogą się do Niej zwrócić o pomoc. 
A ponieważ brakuje im Chrztu, Spowiedzi, Komunii i Mszy Świętej, 
jest prawie niemożliwe, aby dzieci te poszły do nieba. 

Wszyscy grzesznicy, którzy nie wykonają swojej misji poznania 
i kochania Pana Boga oraz bycia dobrym i Jemu posłusznym, nie 
dojdą do nieba. Będą musieli pójść do piekła, gdzie już nigdy nie 
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będą mogli kochać Pana Boga. Nigdy nie będą mogli cieszyć się swoją 
Mamusią. Trzeba ich ratować! To nasi bracia i siostry! Trzeba pomóc 
Niepokalanej ratować Jej biedne dzieci! 

Tylko jak to zrobić? Trzeba naśladować Pana Jezusa i Niepokalaną, 
którzy nienawidzą grzechu, ale bardzo kochają wszystkich grzeszników. 
To znaczy, że bardzo nie podobają im się złe czyny ludzi, ale próbują ich 
ocalić. Oni całe swoje życie poświęcili, by ratować biednych grzeszników. 
Ofiarowali się całkowicie Panu Bogu i dzięki temu każda sekunda ich 
życia, praca, zabawa, cierpienia, smutki i radości, wszystko było modlitwą, 
która wypraszała u Pana Boga pomoc dla tych wszystkich biednych dusz. 

Tutaj znajdziesz dzisiejszą wskazówkę, która pomoże ci stać się dosko-
nałym pomocnikiem Niepokalanej. Jest nią MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO. I to 
jest ważna cecha wszystkich najlepszych pomocników Niepokalanej! 
Miłość Boga i bliźniego. Ofiarować się Jej, a przez Nią Bogu, by rato-
wać Jej biedne, zagubione dzieci. Obiecać: 

Jestem cały Twój, Mamo! Czyń ze mną, co chcesz! 
Bo kocham Ciebie i wszystkie Twoje dzieci! 

To ofiarowanie spowoduje, że Niepokalana zacznie wychowywać swo-
jego małego pomocnika, doradzać mu we wszystkim i doprowadzi go do 
dzieci, którym chce pomóc. Nauczy go kochać bliźnich tylko dlatego, że 
Bóg ich kocha. Pomoże być wielkim wojownikiem, Jej rycerzem, który 
w przyjazny i serdeczny sposób zwalczać będzie zło i niebezpieczeństwa 
czyhające na jego braci i siostry. 

Wielka miłość pomocnika wszędzie mówić będzie o Niepokalanej, która 
uczyni go małą podobizną Pana Jezusa i przez to zdziała w świecie wielkie 
cuda. Każde dziecko, które do Niej zostanie doprowadzone, Ona oczyści, 
wychowa i ukocha całą swoją matczyną miłością, która jest jak Boża mi-
łość. Ta miłość rozleje się na cały świat, prowadząc wszystkich biednych 
grzeszników z powrotem do Pana Boga. Pamiętasz przykład ze szklanką 
i wodą, prawda?
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Jakże wdzięczni będą małemu pomocnikowi wszyscy uratowani 
grzesznicy! Jak wdzięczna będzie Niepokalana! 

Ukochany pomocnik Niepokalanej, św. Maksymilian Kolbe, żył, 
aby uratować jak najwięcej dusz. Chciał, by mogły one poznać swoją 
Mamę, a przez Nią Pana Jezusa i pójść do nieba. Podobnie święta 
Hiacynta Marto. Jako mała dziewczynka ciągle ofiarowywała się za 
biednych grzeszników. Uratowała niezliczone dusze przed piekłem. 
Trzeba ci pójść w ich ślady! I oddać swoje życie Niepokalanej! Dla 
ratowania dusz.
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Rozważania:

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w bardzo ciepłym kraju 
Afryki. Widzisz słonie, żyrafy i inne dzikie zwierzęta. Jest bardzo cie-
pło, chce ci się pić, ale nie możesz znaleźć czystej wody. Nagle widzisz 
grupkę bawiących się wesoło dzieci. Podchodzisz do nich i prosisz 
o wodę. Dzieci patrzą przez chwilę na ciebie, po czym mówią: 

– Jeśli chcesz wody, musisz oddać nam swoje buty!
Jesteś zaskoczony, zwykle dostajesz wodę, kiedy o nią prosisz. Jednak 
tak bardzo chce ci się pić, że oddajesz swoje buty za mały garnuszek 
z wodą. Dzieci zapraszają cię do wspólnej zabawy. Biegacie i jest we-
soło. Po niedługiej chwili zaczynasz znowu odczuwać pragnienie. Jest 
bardzo ciepło i potrzebujesz o wiele więcej wody niż zwykle. Prosisz 
dzieci, by się z tobą podzieliły kolejnym garnuszkiem wody, lecz one, 
śmiejąc się z ciebie, mówią: 

– Jeśli chcesz wodę, musisz oddać nam swój plecak i twoje ubranie!
Jesteś bardzo zdziwiony. Wreszcie mówisz: 
– Przecież Pan Bóg kazał się dzielić!
Nagle następuje cisza. 
– Pan Bóg? Przecież On się nami nie zajmuje. – odpowiadają dzieci.
– To nieprawda! Przecież Pan Jezus i Niepokalana bardzo nas kochają 
i troszczą się o nas w każdej chwili! – tłumaczysz.

– Kto to jest Pan Jezus i Niepokalana? – pytają zaskoczone dzieci.
– Pan Jezus to przecież jedyny i wszechmogący Bóg! A Niepokalana to 
Jego i nasza Mamusia! – odpowiadasz zdziwiony.

– Jedyny Bóg? Przecież bogów jest dużo… Mamusia? Czyja Mamusia? 
dzieci nie rozumieją tego, co próbujesz wytłumaczyć. 

Co czujesz? Czy jesteś zaskoczony? Czy chciałbyś, aby te dzieci 
znały Niepokalaną? Co myślisz? Co robisz?
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Teraz wyobraź sobie, że całą sytuację widzi Niepokalana. Czy jest 
zadowolona? Jak się czuje ta dobra i kochająca Mama, skoro Jej własne 
dzieci Jej nie znają? Co myśli? Czy chcesz pomóc swojej Mamusi? Czy 
chcesz obiecać coś Niepokalanej? 

Ćwiczenie: 

Zastanów się, ile dzieci w Polsce nie ma rodziców. Jak dużo na 
świecie jest domów dziecka, gdzie wiele biednych dzieci czeka, aż 
któregoś dnia pojawią się ich rodzice, by je przytulić i zabrać do domu. 
Wiele z nich nigdy nie poznało i nie pozna mamy i taty. Niestety, ale 
jest też wiele domów, w których rodzice nie dbają o swoje dzieci. Nie 
kochają ich, czasem zapominają o nich. 

Do takich dzieci Niepokalana pragnie dotrzeć najbardziej. Chce 
Ona, aby wiedziały, że poza ziemskimi rodzicami mają jeszcze o wiele 
bardziej kochających i opiekuńczych Rodziców w niebie, którzy są 
przy nich w każdej sekundzie ich życia i troszczą się o nich jak nikt 
inny. Ci Rodzice to Pan Bóg i Niepokalana. Oni znają dobrze wszyst-
kie pragnienia tych małych serc i pragną być z nimi, gdy im smutno. 
Bardzo pragną być razem ze swoimi dziećmi w ich cierpieniach, by 
ich wspierać. 

Problem w tym, że te biedne dzieci o tym nie wiedzą. Często nie 
znają Pana Jezusa lub uważają Go za nieprawdziwego. Te dzieci zwy-
kle nie wiedzą, jak się modlić i trudno im zrozumieć, jak ważna jest 
modlitwa, Msza Święta i Spowiedź. 

Co na to Niepokalana? Co ty na to? Czy potrafisz kochać? Czy 
potrafisz otrzeć łzy Niepokalanej? Czy potrafisz sobie wyobrazić dzień, 
w którym będziesz umiał komuś wytłumaczyć, kim jest Pan Bóg albo 
jaka jest Niepokalana? Gdyby przyszedł do ciebie Pan Jezus albo Jego 
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Mama i poprosili cię o pomoc, o bycie apostołem, misjonarzem, czy 
byłbyś w stanie spełnić ich prośbę?

Jeśli tak, to znaczy, że naprawdę kochasz Pana Boga i bliźniego. Jeśli 
nie, to znaczy, że jeszcze musisz nad tym popracować. 

 
Pan Jezus opowiadał wszystkim o swoim Ojcu 

i pragnął, by wszyscy Go znali i kochali!
 
Spróbuj dzisiaj opowiedzieć komuś o Niepokalanej i Panu Jezusie. 

O tym, jak ich kochasz i jak wiele dobrego Oni uczynili dla ciebie 
i innych. Możesz też pytać starszych, co Niepokalana uczyniła dla nich 
i czy Ją kochają. Myśl wtedy o Niepokalanej. Pytaj, czy podoba Jej się 
to, co oni mówią, czy ty sprawiasz Jej radość. Możesz sobie wyobrazić, 
że Ona jest przy was i słucha każdego zdania bardzo uważnie.
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Dzień 4 
 

Matka nasza najmiłościwsza
 
Pan Jezus powiedział kiedyś, że aby pójść do nieba, musimy stać się 

jak dzieci. Każde dziecko potrzebuje Mamy. Pan Jezus dobrze o tym 
wie, dlatego oddał ci wszystko, co miał, nawet własną Mamę. 

Niepokalana jest twoją Mamą. Otrzymałeś Ją od Pana Jezusa, 
a Ona otrzymała ciebie. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, powie-
dział do Maryi: „Oto syn Twój” – miał na myśli wszystkich ludzi, 
a więc i ciebie. Były to jedne z ostatnich słów, które wypowiedział Pan 
Jezus przed swoją śmiercią, dlatego stały się one szczególnie ważne dla 
Niepokalanej. Do ciebie również powiedział wtedy Pan Jezus słowa: 
„Oto Matka twoja”. Czy staną się one dla ciebie szczególnie ważne? 

Niepokalana jest Matką najmiłościwszą, ponieważ kocha cię bar-
dziej niż wszystkie najbardziej kochające mamy całego świata razem 
wzięte mogłyby ukochać jedno dziecko. Ona dobrze cię zna i rozumie 
doskonalej niż ktokolwiek. Nawet lepiej niż ty sam! 

Niepokalana jako twoja Mama chce się tobą opiekować, dbać o 
ciebie, uczyć cię i wychowywać. Chce cię żywić i kochać tak bardzo, że 
nigdy tego nie zrozumiesz. Pragnie wszystkiego, co dla ciebie najlepsze, 
czyli twojego połączenia z Panem Bogiem.

Niepokalana jest Panu Bogu najbliższa, dlatego najlepiej wie, co po-
zwoli ci Go spotkać i przebywać z Nim już zawsze. Musisz zacząć jak naj-
bardziej przypominać Panu Bogu Jego ukochanego Syna – Pana Jezusa. 
A kto mógłby upodobnić cię do Niego lepiej niż Jego i twoja Mamusia?

Jako Jej dziecko, powinieneś kochać Ją i czcić. Powinieneś całko-
wicie być od Niej zależny. Tak jak maleńkie dziecko, które jeszcze nie 
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umie samo chodzić ani jeść, powinieneś robić wszystko, czego Ona 
chce, po to tylko, by sprawić Jej radość. Proś Ją codziennie, by dopro-
wadzała cię do Pana Jezusa i pomagała ci Go naśladować. 

Możesz prosić Niepokalaną o wszystkie dobre rzeczy. Ona nigdy ci 
nie odmówi, jeśli będziesz prosić o rzeczy dobre. Tak samo Pan Jezus, 
On również nigdy nie odmawia rzeczy dobrych, szczególnie swojej 
Mamie. Proś Ją, by zbliżyła cię z Panem Jezusem, a On z pewnością 
Jej nie odmówi!

Pomyśl tylko, jak bardzo Bóg musi kochać Niepokalaną! Przecież 
oddał Jej swojego jedynego i najukochańszego Syna! Jak bardzo Jej ufa! 
I dla ciebie znajduje się w tym wskazówka. Zawsze powinieneś UFAĆ 
Niepokalanej. Ufać Niepokalanej oznacza wierzyć, że Ona zawsze 
może pomóc, nawet w najtrudniejszej sprawie. Ufać Niepokalanej 
oznacza wierzyć, że wszystko, co cię spotyka z Jej ręki, jest dla ciebie 
dobre. Nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego coś się dzieje. Nawet jeśli 
jest trudno wierzyć, bo coś cię smuci i jest ci ciężko. Ufać Niepokalanej 
znaczy wierzyć i być spokojnym, bo Ona zawsze pragnie tylko twojego 
dobra i ma moc, by doprowadzić cię do nieba. 

Skoro Pan Jezus przyszedł na świat przez wielką miłość Boga do 
Niepokalanej, to również i ciebie Bóg przemieni w Pana Jezusa, jeśli 
tylko będziesz bardzo blisko Maryi. Pan Bóg chce widzieć, że bardzo 
kochasz Niepokalaną, że bardzo często jesteś przy Niej i słuchasz 
Jej rad. Jeśli będziesz postępować zgodnie ze wskazówkami, Pan 
Bóg przemieni cię tak, byś mógł być doskonałym pomocnikiem 
Niepokalanej. 

Naśladuj więc małego Pana Jezusa. Spełniaj pilnie czwarte przyka-
zanie Boże: „Czcij Ojca swego i Matkę swoją”. Czcij Maryję, kochaj 
Ją i służ Jej we wszystkim, czego sobie życzy. Pozwól Jej siebie karmić, 
pieścić i wychowywać. Siadaj często na Jej kolanach i słuchaj uważnie, 
co do ciebie mówi. Sprawiaj Jej przyjemność, nieustannie przebywając 
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i bawiąc się z Panem Jezusem. Patrz, jak Niepokalana kocha swojego 
Syna i ucz się kochać Go tak samo po to tylko, by sprawić Im radość. 

Jeśli kiedykolwiek będzie ci smutno i źle, natychmiast biegnij do 
Niepokalanego Serca Maryi. Ona mocno cię przytuli i ukocha tym 
najtroskliwszym, ciepłym Sercem. Pocieszy cię i pozwoli zrozumieć, 
co robić w tych ciężkich chwilach. Tylko zawsze Jej ufaj! Ona jest 
najbliżej Boga, pamiętaj, że Ona wie najlepiej!

Zachęcaj też inne dzieci, by zawsze prosiły o pomoc Niepokalaną, 
szczególnie te, które są niegrzeczne lub bardzo cierpią. Jeśli dziecko 
wpuści do swojego serca Niepokalaną, Ona przyprowadzi ze sobą Pana 
Jezusa. Wspólnie oczyszczą to małe serce i pomogą być grzecznym 
dzieckiem. Wzmocnią każdego, kto tylko tego zapragnie. Oni kochają 
każde dziecko. Każdy będzie przy Nich szczęśliwy! Oni pomagają 
we wszystkich cierpieniach i smutkach! A co najważniejsze, nauczą 
wszystkie dzieci kochać Pana Boga i doprowadzą każde z nich do 
nieba. Wystarczy chcieć!

Rozważania: 

Zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie to, co widziała święta 
Bernadetta. 

Pojawił się „złocisty obłok, a tuż za nim wyszła tak niezwykle
piękna Pani, jakiej nigdy w życiu nie widziałam. Miała białą
szatę, welon także biały, błękitny pasek i żółte róże na stopach. 
Od razu popatrzyła na mnie, uśmiechnęła się i pokazała mi, 

bym podeszła do Niej, jak gdyby była moją matką”.

Niepokalana siedzi w pięknym ogrodzie i zaprasza cię na swoje 
kolana. Ty przytulasz się do Jej matczynego Serca i masz wrażenie, że 
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jesteście tylko we dwoje. Tylko ty i Ona. Nigdzie i z nikim nie jest tak 
jak przy Niej. Bije od Niej dobro. Wprowadza do twojej małej duszy 
niebiański pokój. 

Powiedz Niepokalanej wszystko, co tylko chcesz. Powiedz, jak bar-
dzo jest ci dobrze. Jak bardzo Ją kochasz. Obiecaj, że często będziesz 
wracać do Niej.

Co czujesz? Czy jesteś szczęśliwy? Czy Niepokalana jest zadowo-
lona? Co czuje ta dobra i kochająca Mama? Co myśli? Czy chcesz być 
już zawsze ze swoją Mamusią? Czy chcesz zostać najlepszym pomoc-
nikiem Niepokalanej?
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Ćwiczenie: 

Zastanów się, co może zrobić dziecko, kiedy jest w brzuchu mamy? 
Co może uczynić malutkie niemowlę, gdy się urodzi? Czy może cho-
dzić? Mówić? Rysować? Nie… nic nie może. Całkowicie jest zależne 
od swojej mamy. Ufa jej bezgranicznie. Mama kocha je i opiekuje się 
nim nieustannie. Tak samo Niepokalana chce się zająć tobą. 

A kiedy jest trochę starsze? Może już mówić, biegać, śpiewać, ma-
lować… Jak wtedy opiekuje się nim mama? Pomaga we wszystkim? 
Karmi? Tłumaczy? Poprawia? Prowadzi przez świat? Tak! To samo 
chce robić dla ciebie Niepokalana! Pozwalaj Jej na to. Bądź Jej podda-
nym dzieckiem jak Pan Jezus, a będzie bardzo szczęśliwa. Ty również 
będziesz szczęśliwy. 

Pan Jezus zawsze pozwalał swojej Mamie opiekować się Nim 
i uczyć Go, mimo że jest Synem Bożym i wszystko wie najlepiej!

 
Spróbuj dzisiaj wyobrażać sobie, że Niepokalana jest ciągle przy 

tobie. Trzyma cię za rękę i prowadzi w różne miejsca. Mów Jej, że Ją 
kochasz i chcesz być Jej doskonałym pomocnikiem. Możesz Ją pytać 
o Pana Jezusa i różne rzeczy, które cię interesują. Zaśpiewaj Jej jakąś 
pieśń.
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Dzień 5
 
Której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył

 
Już wiesz, że każdy człowiek po śmierci idzie do nieba lub piekła. 

Decyduje o tym Pan Jezus, który po śmierci człowieka przypomina 
mu całe jego życie. Wszystkie dobre i złe czyny. Jeśli ten człowiek był 
dobrym, wiernym, posłusznym i kochającym dzieckiem Niepokalanej 

– w nagrodę pójdzie do nieba, gdzie będzie już zawsze cieszyć się Panem 
Bogiem. Gorzej, jeśli zrobił wiele złych rzeczy, za które nigdy nie prze-
prosił swojego Stworzyciela. 

Każdy człowiek dostał życie za darmo, w prezencie od Pana Boga. 
Ludzie powinni poznać dobrego Boga, kochać Go i służyć Mu. Każdy, 
kto tego nie czyni, korzysta ze swojego życia bezprawnie. Używa tego 
daru, zaciągając coraz większy dług. Bierze, a nie daje. To trochę tak, 
jakby otrzymać od rodziców pieniądze na kupienie książki, a wydać 
je na cukierki. Szybko się okaże, że nie ma ani książki, ani zjedzonych 
cukierków. Dlatego jeśli człowiek był nieposłuszny, robił to, czego 
robić nie powinien i nie kochał Pana Boga ze wszystkich sił – będzie 
musiał pójść do piekła i zostać tam na zawsze. Na tym polega spra-
wiedliwość Pana Boga, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 
Skoro Pan Jezus był tak dobry i przyszedł na świat nauczyć ludzi, co 
robić, by pójść do nieba, to każdy, kto Go nie słucha i myśli, że wie 
lepiej – zasługuje na karę. 

W rodzinach też tak często bywa, że dzieci są niegrzeczne i mu-
szą zostać ukarane. Czasem jednak, gdy tata chce dać karę dziecku 
za jego nieposłuszeństwo, pojawia się mama, która łagodnie prosi 
o przebaczenie i wstawia się za swoim malcem. Obiecuje, że pomoże 
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dziecku w poprawie. Tata, widząc zupełnie niewinną mamę, ulega jej 
z miłości do niej i dziecka. Sprawiedliwość ojca jest złagodzona żalem 
mamy i dziecka oraz ich wspólnym dążeniem do poprawy. Bardzo 
podobnie Niepokalana wstawia się za każdym swoim dzieckiem przed 
Panem Bogiem.

W świecie dorosłych też nie każdy jest dobry. Ci, którzy popełnili 
złe czyny, złamali prawo, muszą zostać sprawiedliwie ukarani. Pewnie 
słyszałeś o podziemnych lochach lub celach więziennych dla złych 
ludzi. Pamiętaj jednak, że kara jest jednym ze sposobów okazania 
miłości. Człowiek, który otrzymuje karę, dostaje szansę na poprawę. 
Osoby do tego wyznaczone (i tylko one) muszą karać tych, którzy 
krzywdzą innych. Im więcej zła, tym więcej bólu i cierpienia na świecie. 
Kara może zmienić postępowanie człowieka. Może sprawić, że będzie 
on żałować swoich czynów i poprawi się. Kara uczy również, że nie 
warto robić złych rzeczy. Nie wolno robić czegoś, co jest zabronione, 
bo prędzej czy później sprawiedliwa kara dosięgnie każdego. I wreszcie 
kara powoduje, że człowiek po jej odbyciu jest wolny i zaczyna jakby 
od nowa. Znowu może starać się być dobry.

A czy wiesz, że zły czyn jest tym większy, im ważniejszej osoby do-
tyczy? Jeśli na przykład zachowasz się niegrzecznie wobec rodzeństwa 
lub kolegów, jest to oczywiście złe, ale o wiele gorzej, jeśli będziesz nie-
grzeczny wobec rodziców. O wiele większa kara czeka kogoś, kto uraził 
króla, niż kogoś, kto obraził jego służbę. Najważniejszy i zasługujący 
na największy szacunek i miłość jest oczywiście Pan Bóg. Dlatego złe 
czyny wobec Pana Boga, sprzeciwianie się Jemu – wymagają najwięk-
szych możliwych kar. Są one tak duże i tak straszne, że żadne dziecko, 
ani nawet dorosły nie jest w stanie znieść tych sprawiedliwych kar 
Pana Boga! 

Jednak dobry Bóg bardzo kocha swoje dzieci i chce mieć je w swoim 
domu, bardzo blisko siebie. Dlatego posłał na świat swojego jedynego 
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Syna – Pana Jezusa. On jako Syn Boży (czyli równocześnie człowiek 
i Bóg) jako jedyny był w stanie znieść wszystkie kary, które należały 
się ludziom za ich złe czyny. Zadaniem Pana Jezusa było odkupić całą 
ludzkość, czyli spłacić wszystkie długi, każdego człowieka. Dosłownie 
każdego! Takiego, który żył, żyje lub będzie żył na ziemi. Również 
twoje! 

Czy wiesz, w jaki sposób Pan Jezus odkupił ludzkość? Przyszedł 
na świat i przez całe życie bardzo cierpiał, znosząc wszystkie krzywdy 
i kary należne ludziom. Uczył, co robić, aby podobać się Panu Bogu 
i pójść do nieba. Na koniec oddał swe życie, czyli pozwolił się zabić. 
Zrobił to, żeby Bóg zechciał przebaczyć ludziom ich złe czyny i po-
zwolił im pójść do nieba. Pan Jezus umarł na krzyżu w ogromnym 
cierpieniu i w ten sposób spłacił wszystkie nasze długi. Dzięki temu, 
co uczynił Pan Jezus, każdy człowiek może pójść do nieba. Nawet jeśli 
zdarzyło mu się zrobić coś złego, wystarczy, że szczerze żałuje za swoje 
grzechy (czyli złe czyny), bo bardzo kocha Pana Boga. Następnie idzie 
do Spowiedzi (czyli wyznaje złe czyny księdzu) i próbuje poprawić 
swoje zachowanie.

Pan Jezus wykonał misję powierzoną Mu przez Ojca. W nagrodę 
Pan Bóg ogłosił Go Sędzią wszystkich ludzi. To właśnie Pan Jezus 
będzie decydował, kto na niebo zasługuje, a kto nie. Ten, kto stał się 
bardzo podobny do Pana Jezusa, starał się Go naśladować i szczerze 
żałował swoich złych czynów, otrzyma w nagrodę niebo i niekończące 
się szczęście oglądania Pana Boga. Mali bracia i siostry Pana Jezusa 
będą już zawsze kochani przez Pana Boga i Niepokalaną. Ci mali 
pomocnicy już nigdy nie przestaną kochać Pana Boga i cieszyć się 
wszystkimi bogactwami Jego domu. 

Tutaj znajduje się dzisiejsza wskazówka dla ciebie. Misją Pana 
Jezusa było spłacić dług wszystkich ludzi przez życie pełne wyrzeczeń 
i śmierć na krzyżu. Powinieneś naśladować Pana Jezusa i Niepokalaną, 
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która we wszystkim Mu towarzyszyła, aby stać się Ich dobrym po-
mocnikiem. Potrzebny ci DUCH UMARTWIENIA, POKUTY 
i OFIARY. 

Umartwiać się, pokutować i czynić ofiarę oznacza odmawiać sobie 
czegoś, co może sprawić przyjemność lub w danej chwili jest mi po-
trzebne. Może być to również cierpliwe pogodzenie się z czymś, czego 
nie lubimy lub co nas boli. Dobrym przykładem będzie odmówienie 
sobie deseru lub gry komputerowej, czyli czegoś, co sprawia przyjem-
ność. A jak odmówić sobie czegoś, co jest mi potrzebne? Wyobraź 
sobie, że bardzo chce ci się pić lub jesteś głodny. Woda i jedzenie są 
ci bardzo potrzebne, niezbędne do życia. Jeśli uda ci się wytrzymać 
kilka minut dłużej w tym uczuciu pragnienia lub głodu (najlepiej bez 
marudzenia) i do tego powiedzieć Panu Jezusowi lub Niepokalanej, że 
robisz to z miłości do Nich, to będzie to doskonały akt umartwienia, 
pokuty lub ofiary. 

Umartwiamy się po to, by nauczyć się mówić sobie „nie”, kiedy 
czegoś bardzo chcemy. Pokutujemy, by ukarać samych siebie za złe 
czyny. Czyniąc dobrowolną pokutę za swoje grzechy, pokazujesz Panu 
Bogu, że widzisz swoje złe czyny, żałujesz ich i chcesz choć trochę spła-
cić swój dług. Ponieważ twoje grzechy obrażają najwyższego i jedynego 
Boga, pokutować musisz w łączności z Panem Jezusem, pamiętając, 
że bez niego nigdy nie spłaciłbyś żadnego długu. 

Duchem ofiary kierujemy się, kiedy chcemy wyprosić u Pana Boga 
przebaczenie i pomoc dla innych grzeszników. Dzisiejsza wskazówka 
pomoże ci stać się bardzo podobnym do Pana Jezusa i Niepokalanej. 

Czy pragniesz zobaczyć wreszcie Pana Boga? Czy chcesz być z Nim 
już zawsze, kochać Go i cieszyć się wszystkim, czym cię obdaruje? 
Z pewnością tak! Jednak czy jesteś już na to gotowy? Czy postępujesz 
tak, jak nauczał Pan Jezus? Zawsze i wszędzie? Czy jesteś już małą 
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podobizną Pana Jezusa? Doskonałym pomocnikiem Niepokalanej? 
Niestety raczej nie… 

Dlatego pamiętaj, że bardzo potrzebujesz pomocy Niepokalanej! 
Ona pomaga swoim dzieciom w różny sposób, aby czym prędzej do-
szły do nieba, zabierając ze sobą wiele innych dzieci. Tak też pomogła 
św. Katarzynie Labouré.

Pewnego dnia Matka Boża przyszła do św. Katarzyny. Święta ujrza-
ła Niepokalaną stojącą w świetlistym blasku, a z Jej rozłożonych rąk 
wychodziły promienie światła. Wokół Matki Bożej pojawił się napis: 
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy”. Następnie Niepokalana nakazała św. Katarzynie wykonać 
medalik, który miał przedstawiać Matkę Bożą dokładnie tak, jak jej się 
ukazała. Niepokalana obiecała, że każdy, kto będzie go nosił, będzie 
otoczony Jej specjalną opieką i wsparciem. 

Medalik ten nazwano Cudownym Medalikiem, ponieważ osoby, 
które go posiadały, doświadczały i nadal doświadczają wielu cudów 
i szczególnej miłości Niepokalanej. I tak św. Katarzyna, dzięki posłu-
szeństwie, ciężkiej pracy i cierpliwemu znoszeniu wszystkich trud-
ności, przekazała innym ludziom pomoc Niepokalanej. Dzięki temu 
wiele z nich zostało uratowanych od piekła i poszło do nieba.

Czy chciałbyś posiadać taki Medalik? Otrzymasz go w dniu aktu 
ofiarowania się Niepokalanej. Powinieneś być bardzo wdzięczny twojej 
kochanej Mamusi za tak wielką Jej pomoc. 
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Rozważania:

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś ze swoim Aniołem Stróżem. 
Jesteś bardzo bezpieczny, bo On chroni cię przed wszystkimi niebez-
pieczeństwami. Dla twojego dobra pragnie ci coś pokazać. Zapewnia 
cię, że będzie ciągle z tobą, ale to, co zobaczysz, nie będzie przyjemne. 
Zgadzasz się, ufając, że nic złego ci nie grozi. Chwytasz go za rękę 
i wyruszacie w podróż. 

Po chwili słyszysz głośne krzyki cierpiących ludzi. Jest ciemno i nic 
nie możesz zobaczyć. Anioł jest przy tobie i jesteś bezpieczny. Po chwili 
widzisz ogromną przestrzeń pełną ognia. Słyszysz płacz ludzi i czujesz 
nieprzyjemny zapach. Anioł ciągle trzyma cię za rękę. W pewnym 
momencie wskazuje ci, gdzie powinieneś patrzeć. Widzisz przepaść 
pełną ognia, do której wpada całe mnóstwo ludzi. Rozumiesz, że są 
to osoby, które obrażały Pana Boga. Ten deszcz ludzkich dusz, które 
spadają w otchłań piekła, jest ogromny. 

Po chwili pojawia się przy tobie również Niepokalana. Kładzie 
dłoń na twej główce i nagle rozumiesz, że jesteś w miejscu, gdzie nie 
ma w ogóle miłości, dobroci i szczęścia. Nie ma Pana Boga. Wszystkie 
te dusze, które widzisz, są bardzo złe i już nigdy się nie zmienią. Na 
zawsze pozostaną nieszczęśliwe. Nigdy już nie zobaczą Pana Boga.

Widzisz, że Niepokalana w oczach ma łzy. Patrząc na ludzi, którzy 
wpadają do piekła, mówi: 

„Aby je uratować, Bóg chce uczynić znanym na świecie nabożeństwo 
do mego Niepokalanego Serca. 

Proszę cię, módl się za grzeszników i czyń pokutę”. 
 
Twój Anioł przeniósł cię z powrotem do domu. Niepokalana jest 

z tobą jeszcze chwilę. Powtarza do ciebie te słowa: 
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„Pamiętaj, moje dziecię, tylko moje Niepokalane Serce
jest ratunkiem dla świata. 

Jednak potrzebuję pomocników. 
Proszę cię, módl się za biednych grzeszników i czyń za nich pokutę”. 

 
Czy chcesz pomóc Niepokalanej ratować biednych grzeszników? 

Czy chciałbyś modlić się za nich i czynić pokutę? Co odpowiesz swojej 
Mamusi?

Ćwiczenie: 

Czy znasz jakiś świętych, którzy szczególnie byli związani z Matką 
Bożą? Czy słyszałeś historię dzieci z  Fatimy – Łucji, Hiacynty 
i Franciszka? Czy znasz św. Maksymiliana? Nie? To najwyższy czas 
poznać. Postaraj się dzisiaj popytać starszych o te osoby. Może uda ci 
się zdobyć jakąś książkę o tych świętych. Powinni oni stać się twoimi 
bardzo bliskimi przyjaciółmi. Bardzo kochali Niepokalaną i mogą 
być dla ciebie inspiracją. Mieli wiele różnych pomysłów, jak ratować 
biednych grzeszników dla Matki Bożej. Co więcej, jeśli się z nimi za-
przyjaźnisz, oni z pewnością będą ci bardzo pomagać w twojej służbie 
dla Niepokalanej.

 
Pan Jezus oddał całe swoje życie,

by ratować biednych grzeszników. 
Modlił się za nich ciągle i dla nich umarł na krzyżu!

 
Spróbuj dzisiaj uczynić coś dla biednych grzeszników, jakąś dobro-

wolną ofiarę. Może to być np. odmówienie sobie deseru lub czegoś, 
co bardzo ci smakuje, a zjedzenie czegoś, czego nie lubisz. Możesz 
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zrezygnować z bajek lub ulubionej zabawy. Jest wiele możliwości. 
Jednak pamiętaj, że w duchu ofiary i pokuty najważniejsza jest miłość 
do Pana Boga i biednych grzeszników. Nie wolno niszczyć zdrowia 
albo martwić innych ludzi. Najlepiej zrobić ofiarę z własnej woli, czyli 
starać się rezygnować z tego, czego chcę ja, a robić to, czego chcą inni, 
czyli wykonywać wszystkie polecenia od razu, jak tylko wypowiedzą 
je rodzice lub opiekunowie.
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Dzień 6
 

Ja, Twe bezbronne dziecko
 
Poznałeś już trochę Niepokalaną. Przyszła pora spojrzeć na to, 

kim jesteś ty. Skoro Niepokalana jest twoją Mamą i Królową, to ty 
musisz być Jej dzieckiem i sługą. Co więcej, jeśli Jej miłosierdziu Bóg 
powierzył los twojej duszy, musisz być biednym grzesznikiem. 

Kiedy dziecko przychodzi na świat, to z początku nie wiadomo, 
jakie ma talenty, co lubi robić itd. Potrzeba czasu, aby to odkryć. Jedne 
dzieci są bardziej uzdolnione, inne mniej. Jedne mają talenty muzycz-
ne, inne potrafią tworzyć wspaniałe budowle z klocków czy plasteliny. 
Jeszcze inne mają więcej energii, są świetnymi sportowcami itp. Dzięki 
temu, każdy ma swoje miejsce w świecie i robi to, co potrafi najlepiej, 
by podobać się dobremu Bogu. Jedni są lekarzami, inni piekarzami lub 
nauczycielami. Jedni budują domy, a jeszcze inni o nie dbają. Każdy 
ma swoje miejsce. Ważne jednak, aby nie porównywać się z innymi. 
Zawsze będzie ktoś lepszy i gorszy od ciebie. Trzeba dobrze poznać 
siebie i porównywać się z samym sobą. Czy każdego dnia staję się 
lepszy? Czy dziś jestem lepszy niż wczoraj? Pamiętaj, że nie ten jest 
lepszy w oczach Pana Boga, kto ma więcej talentów i komu wszystko 
przychodzi łatwo. Najbardziej wartościowi w oczach Pana Boga są ci, 
którzy mimo wielu trudności nigdy się nie poddają i ciągle próbują 
robić postępy. Im więcej pracy i starań będziesz w swoim życiu wkładać 
w różne zadania, tym będziesz cenniejszy w oczach Pana Boga, nawet 
jeśli dla innych nie będą widoczne efekty twojej pracy.

Nieważne, ile masz talentów i na czym one polegają. Chodzi tylko 
o to, żeby wszystko to, co masz, oddać Niepokalanej. Nawet jeśli to 
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niewiele, Ona potrafi czynić prawdziwe cuda z najmniejszymi i naj-
biedniejszymi dziećmi. Ona potrafi zrobić wielkich świętych nawet 
z niegrzecznych dzieci. Ona zawsze pomaga! Wystarczy zwrócić się 
do Niej po pomoc. Tak, jak to uczynił św. Maksymilian, kiedy był 
małym chłopcem.

W dzieciństwie św. Maksymilian był energiczny, bystry, ale i niesfor-
ny. Doprowadzało to czasem do sprzeczek z kolegami. Jego mama bała 
się, że nie pójdzie on do nieba. Pewnego dnia powiedziała mu o swoich 
obawach. Widząc zmartwienie swojej mamy, św. Maksymilian zaczął 
błagać Niepokalaną o pomoc. I wiesz co? Niepokalana uczyniła go 
bardzo grzecznym chłopcem. Od tamtej pory św. Maksymilian już 
nigdy nie przestał Jej prosić o wszystko, czegokolwiek potrzebował. 
Maryja wykorzystała energię i wielki zapał św. Maksymiliana do ra-
towania dusz. Stworzył on dla Niepokalanej czteromilionową armię 
rycerzy! To bardzo duża armia.

I z tobą Niepokalana również zdziała tak wielkie cuda, jeśli tylko 
będziesz naprawdę chcieć i Ją o to prosić. 

A wiesz, co najbardziej cieszy Niepokalaną? Kiedy widzisz swoją 
słabość. Kiedy widzisz to, że często trudno być ci dobrym dzieckiem. 
To dzisiejsza wskazówka – POKORA, czyli zrozumienie i zaakcep-
towanie prawdy o samym sobie. Prawda jest taka, że bez pomocy 
Niepokalanej nigdy nie dojdziesz do nieba. Nigdy nie staniesz się 
wystarczająco podobny do Jej Boskiego Syna – Pana Jezusa. Musisz 
ciągle prosić Ją o pomoc, a ta Niebieska Matka zrobi wszystko, byś stał 
się najlepszą wersją samego siebie. Ona jest najszczęśliwsza, kiedy może 
wspierać swoje małe dzieci, przecież jest najbardziej kochającą Matką! 

Kiedy dziecko uczy się pisać lub malować, mama często trzyma je 
za rękę i prowadzi. Dzięki temu literki są bardziej kształtne, a obrazki 
bardzo piękne! O wiele ładniejsze, niż gdyby dziecko próbowało samo. 
Zresztą, bez pomocy mamy, dzieci często poddają się już na samym 
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początku drogi czy zadania. To mama wspiera i prowadzi do celu. 
Dziecko, wiedząc o tym, prosi Ją o pomoc i nie obawia się wcale, że 
mogłoby się nie udać. 

Nie martw się więc, czy będziesz dobrym pomocnikiem. Będziesz! 
Jeśli tylko będziesz chcieć i będziesz prosić o to Niepokalaną! 
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Rozważania:

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz Niepokalaną. Jest ubrana 
w bardzo długą białą suknię i biały welon. Na głowie ma piękną złotą 
koronę, a w ręku trzyma małego Pana Jezusa. Dookoła jest bardzo 
dużo Aniołów, którzy kłaniają się Jej i Dzieciątku Jezus bardzo nisko. 

Zobacz siebie. Powoli, ale z wielką ufnością zbliżasz się do Matki 
Bożej. Mówisz do Niej:

 
„Mamusiu! Bardzo kocham Ciebie i Twojego Syna! 

Chcę zawsze robić wszystko to, co Wam się podoba. 
Lecz tak często zapominam o tym, 

jakie powinno być moje zachowanie. 
Bardzo chcę pójść do nieba 

i już zawsze cieszyć się Panem Bogiem i Tobą. 
Ale to takie trudne… sam nie dam rady… 

jestem biednym grzesznikiem, 
Twoim małym i bezbronnym dzieckiem.

Tak bardzo proszę Cię o pomoc! Z Tobą na pewno mi się uda! 
A bez Ciebie na pewno nie! Proszę Cię, Mamusiu! Pomóż mi!”

 
Niepokalana uśmiecha się delikatnie i jednym spojrzeniem naka-

zuje Aniołom, aby pomagały ci i strzegły cię w każdym momencie 
twojego życia. Dobrze rozumiesz, że twoja Mamusia obiecała samemu 
Panu Bogu, że już zawsze będzie z tobą, by cię prowadzić, wychowywać 
i pomagać we wszystkim.

Jak myślisz? Czy jest coś, czego Niepokalana nie może zrobić? 
Zastanów się dobrze. Tak! Niepokalana nie może zgrzeszyć ani pomóc 
ci w czymś, co nie jest dobre. Ona bardzo kocha Pana Boga i chce Mu 
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być posłuszna. Bardzo kocha również ciebie i wie, że przez złe rzeczy 
będziesz bardzo nieszczęśliwy. 

Jednak jeśli prosisz o dobre rzeczy, Ona może i bardzo chce ci 
pomóc. Będzie cię wspierać we wszystkich działaniach, pomagać ci 
rozwijać wszystkie zdolności, talenty, cnoty. Nauczy cię być dobrym 
i da ci wszystko, co uczyni cię naprawdę szczęśliwym. Wszystko, co 
należy do Pana Boga, należy również do Niej. Dlatego proś Ją, a da ci 
wszystko, jeśli tylko będzie to dobre. 

Ćwiczenie:

Czy wiesz, czym jest rachunek sumienia? To szukanie w pamięci 
różnych złych czynów, myśli, słów i zachowań, które popełniło się 
w ostatnim czasie lub które często się powtarzają. To bardzo ważne, 
by robić sobie rachunek sumienia! Dzięki niemu lepiej poznajesz 
siebie. Zobaczysz, nad czym koniecznie musisz pracować, co nie po-
doba się Bogu i w czym potrzebujesz pomocy Niepokalanej. To takie 
pilnowanie serca, żeby nie pojawiało się tam nic, co byłoby złe lub 
niepotrzebne. Każdy święty bardzo dbał o regularne sprzątanie swojej 
duszy. Jednak najpierw trzeba znaleźć to coś, co tworzy bałagan, by 
móc to wyrzucić. W tym właśnie pomaga rachunek sumienia. 

Wyobraź sobie pokój, którego nikt nie sprząta. Z czasem jest coraz 
brudniejszy. W końcu staje się tak brudny, że nawet jeśli na środku 
pokoju postawisz wazon z pięknymi i pachnącymi kwiatami, nic to 
nie da. Pokój jest po prostu brudny i nikt nie chce w nim przebywać. 

Teraz wyobraź sobie, że twoje serce jest takim domem dla Pana 
Jezusa. Jeśli nie będziesz regularnie go sprzątać, to Pan Jezus nie będzie 
mógł w nim mieszkać, mimo że bardzo cię kocha. Po prostu nie będzie 
w nim już dla Niego miejsca. 
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Pan Jezus chce mieszkać w twoim sercu
i przemieniać ciebie w Siebie,

ale potrzebuje, abyś regularnie robił porządek w swoim sercu.
 
Wykonując to zadanie, koniecznie proś o pomoc Niepokalaną 

i św. Józefa – ziemskiego Opiekuna Maryi i Pana Jezusa. Kiedy miał 
się narodzić Pan Jezus, Maryja i święty Józef pilnie przygotowywali 
brudną stajenkę na przyjście Boga-Człowieka. Dzięki ich staraniom 
stajnia, w której miał się narodzić Zbawiciel świata, stała się niejako 
godna Jego Boskiej Osoby. To samo uczynią z twoim sercem, jeśli 
tylko będziesz prosić ich o pomoc. 

Zastanów się dzisiaj, co jest w twoim zachowaniu takiego, co nie 
podoba się twoim rodzicom i opiekunom. Pamiętaj, że wtedy nie 
podoba się to również Niepokalanej i Panu Bogu. Możesz ich o to 
zapytać. Znajdź jedną swoją największą wadę i zacznij z nią walczyć. 
Biegnij szybko do stóp twojej Niepokalanej Mamusi i proś Ją mocno, 
aby jak najprędzej pomogła ci pokonać tę wadę. Tak, byś mógł się Jej 
i Panu Bogu bardzo podobać.
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Dzień 7 
 

I uczyń ze mną, wraz ze wszystkimi władzami
mej duszy i ciała, i z całym moim życiem,

śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba
 
Oddać komuś wszystko. Co to znaczy? Oddać duszę Niepokalanej. 

Jak to rozumieć? Co oznacza całkowicie poświecić się Niepokalanej 
i być Jej uległym?

Po pierwsze, to znaczy oddać Jej rozum, by Niepokalana nim kiero-
wała. Będzie pomagała poznać, kim jest Pan Bóg i rozumieć, co On do-
brego dla swoich dzieci nieustannie robi. Ona podpowie ci, co sądzić 
o wszystkim, co cię spotyka. Dzięki Niej lepiej zrozumiesz wszystko 
to, czego Pan Bóg chce cię nauczyć. Lepiej zrozumiesz wszystkie Jego 
zakazy i nakazy. Jego miłość. 

Następnie oddać Jej pamięć. Jak? Wystarczy mieć przy sobie coś, 
co przypomina o Panu Bogu, np. obrazek. Postanowić sobie, że przy 
każdym napotkanym krzyżu i kościele uczynię znak krzyża. Często 
modlić się, zwłaszcza na Różańcu. Dzięki temu Niepokalana będzie 
ci pomagała wracać myślami do życia Pana Jezusa i wszystkich Bożych 
spraw. Będzie przypominać o wielkiej dobroci Pana Boga i zachęcać 
cię do świętego życia. Sprawi, że będziesz mieć przed oczyma zawsze 
ostateczny cel, czyli niebo, do którego dążysz, i Pana Boga, z którym 
pragniesz się połączyć już na zawsze. 

Wreszcie, musisz oddać Jej swoją wolę. Postanowić, że wszystko, 
co robisz, ma się Jej podobać. Dzięki temu Ona będzie pomagać ci 
zachowywać wszystkie nakazy i zakazy Pana Boga, bez względu na to, 
jak trudne będą przeszkody. Pomoże ci w życiu kierować się miłością 
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Pana Boga. Sprawi, że będziesz wybierać dobro. Będzie ci łatwiej sta-
nowczo odrzucać zło. Pomoże ci postępować tak, jak postępuje Pan 
Jezus, czyli pomoże ci Go naśladować. Jeśli oddasz Jej swoją wolę, Ona 
sprawi, że będzie ci o wiele łatwiej robić to, o co proszą cię rodzice, 
opiekunowie, a nawet sam Pan Bóg. 

Niepokalanej powinieneś oddać również ciało. Czy masz pomysł, 
co to może oznaczać? Jak oddać Niepokalanej ciało? 

Oddać Niepokalanej ciało oznacza pozwolić Jej, by patrzyła two-
imi oczyma i słuchała twoimi uszami. Dlatego nie powinieneś pa-
trzeć na rzeczy, na które Ona by nie patrzyła i słuchać rzeczy, których 
Ona by nie słuchała. Trzeba oddać Jej język, by go dobrze pilnowała. 
Oddając Jej swój język, nie powinieneś mówić nieładnych żartów, 
kłamać lub źle mówić o innych. Wreszcie trzeba oddać Jej całe ciało, 
aby go używała, nim pracowała dla Pana Boga i biednych grzeszników. 
Kiedy uczysz się pisać lub malować, robisz to dla Niej. Kiedy pomagasz 
w domu sprzątając, robisz to dla Niej. Kiedy pomagasz koledze wstać 
po upadku na boisku lub podnosisz coś, co zgubił, robisz to dla Niej.

Oddając Jej wszystko, pozwalasz, aby uczyniła cię swoim dosko-
nałym pomocnikiem. Oddać na zawsze Niepokalanej wszystkie swoje 
siły, młodość, zdrowie i całe życie, słowem – wszystko! To prawdziwy 
ideał. To doskonałość. To bycie małym Panem Jezusem. To poświę-
cenie się dla Niej jakiemuś zajęciu lub idei z wielką chęcią, zapałem, 
energią i radością.

Oddaj Jej również swoją śmierć, by to Ona decydowała, jaka będzie. 
Jeśli to zrobisz, masz gwarancję i wszelką pewność, że gdziekolwiek 
i kiedykolwiek zakończysz swoje ziemskie życie, Ona z pewnością 
będzie bardzo blisko ciebie, by cię wspierać. Ona sama wprowadzi 
cię do nieba. 

Oddaj Jej całą swoją wieczność. Jeśli to zrobisz, Ona pomoże 
w przygotowaniach twojego miejsca w niebie. To twoja Mamusia! 
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Bóg pozwolił Jej znać cię najlepiej. To Ona przyzna ci wieniec i koronę 
w niebie! Cóż za zaszczyt! 

Oddając wszystko Niepokalanej, każdego dnia będziesz bliżej Pana 
Jezusa, bliżej doskonałości. Będziesz coraz bardziej do Niego podobny, 
coraz bardziej dzieckiem Bożym. Oddając Jej wszystko, jesteś spokojny, 
bo ufasz swojej kochającej Mamusi. Ona nikogo jeszcze nie zawiodła, 
nikogo, kto by Ją o pomoc prosił, Jej się oddał. Niech to będzie dzi-
siejszą wskazówką dla ciebie. ODDANIE.

Jeśli będziesz zbliżać się do Niepokalanej, z każdym dniem będzie 
wzrastać twoja tęsknota za Nią i za Panem Bogiem. Będziesz czekać 
chwili, aż całkowicie się Jej oddasz w niebie. Rzucisz się w Jej mat-
czyne ramiona i już zawsze, wraz ze wszystkimi świętymi i Aniołami, 
będziesz kochać Pana Boga za to, że dał ci Niepokalaną. 

Zawsze patrz w niebo, tęskniąc za tą chwilą najcudowniejszą, za 
końcem swego życia i nagrodą za wszystkie trudy. Wtedy nic cię nie 
pokona, bo miłość do Boga i Niepokalanej oraz Ich miłość do ciebie 
będzie niosła cię przez całe życie i wszystkie jego trudności. Mając 
nadzieję na niebo, wieczną miłość i szczęśliwość, łatwiej będzie ci 
znosić nawet przykre rzeczy. Zrozumiesz, że mają one ogromny sens, 
a mądrość Pana Boga kieruje wszystkim. 

Pamiętaj, że Pan Jezus i Niepokalana są najdoskonalsi. Różnica 
między Bogiem i człowiekiem jest większa niż między małą mrówecz-
ką a ogromnym kosmosem! Postaraj się zrozumieć, że kiedy oddasz 
Niepokalanej i Panu Bogu wszystko, co twoje, otrzymasz wszystko, co 
Ich. Twoje myśli za Ich myśli. Twoje słowa za Ich słowa. Twoje czyny 
za Ich czyny. Twoją miłość za Ich Miłość. Twoją niedoskonałość za 
Ich doskonałość.



69

Rozważania: 

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz przed sobą Niepokalaną 
i Pana Jezusa. Pokazują ci swoje najświętsze i najczystsze Serca. Oba 
te Serca płoną z ogromnej miłości do ciebie. Są bardzo żywe, pełne 
wyrazistych kolorów i większe niż zwykłe ludzkie serca. Chcą ci się całe 
oddać. Już na zawsze. Te Serca są tak doskonale do siebie podobne, 
jakby były tylko jednym Sercem.

Obok ciebie pojawia się inne dziecko. Widzisz, jak trzyma w ręku 
swoje małe serduszko. Jest ono inne niż Serce Maryi i Jezusa. O wiele 
mniejsze. Nie płonie tak wielkim ogniem, a kolory są jakby wypło-
wiałe. To dziecko pada na kolana i opuszcza głowę. Wreszcie słyszysz 
słowa:

 
„O Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi!

Choć mam tak niewiele, to jednak wszystko pragnę Wam oddać. 
Oto moje całe serce, w którym są wszystkie moje myśli i pragnienia. 
To małe serduszko nie potrafi kochać tak, jak na to zasługujecie! 

Dlatego proszę, przyjmijcie w darze to moje serduszko,
a dajcie mi Wasze Serce…

Niech od tej pory bije w mojej piersi i pozwala mi kochać Was tą 
doskonałą Miłością. Boską Miłością!”

 
Co czujesz? Co myślisz? Czy chciałbyś uczynić to samo? Czy 

chciałbyś oddać swoje małe i słabo kochające serduszko i otrzymać 
w zamian Boskie Serce, które potrafi kochać doskonale? Jeśli chcesz, 
możesz to zrobić.
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Ćwiczenie: 

Wiesz już, co oznacza oddać wszystko Niepokalanej i Panu Bogu. 
To oddanie oczu, uszu, ust, języka, wszystkich swoich myśli, uczuć, 
woli, całego ciała itd. Wiesz już, że skoro należą do Niepokalanej, to 
Ona ma prawo decydować, jak ich używać. Pamiętaj więc, aby często 
sprawdzać, czy używasz ich tak, jak Ona sobie tego życzy. Pomoże ci 
w tym dzisiejsze ćwiczenie. 

 
Pan Bóg chce widzieć w każdym twoim spojrzeniu

oczy Niepokalanej.
Chce słyszeć z twoich ust słowa

wypowiadane przez Niepokalaną. 
Chce widzieć w każdym twoim czynie

miłość Pana Jezusa i Niepokalanej.
 
Wypowiedz na głos dwie pierwsze myśli, które przyjdą ci do głowy. 

Następnie usiądź wygodnie na podłodze. Zastanów się dobrze i wy-
mień po dwie rzeczy, które: 1) widzisz, 2) słyszysz, 3) czujesz nosem, 
4) czujesz na skórze, 5) czujesz w ustach. Powtórz ćwiczenie w innym 
miejscu, np. w parku. 

Staraj się codziennie przynajmniej jeden raz wykonać takie ćwicze-
nie. Z czasem zauważysz, że pomoże ci ono zwracać większą uwagę 
na to, co w danej chwili robisz. Będzie ci łatwiej sprawdzać, czy jest 
to zachowanie Niepokalanej.
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Dzień 8
 

Wychowuj mnie, o najdroższa Mamo, i uczyń mnie Twoim 
doskonałym pomocnikiem

 
Przedszkola i szkoły pełne są różnych dzieci. Jedne z nich są ciche, 

inne głośne. Jedne grzeczne, inne nie. Zdarzają się także prawdziwe 
urwisy. Jednych lubi się bardziej, innych mniej, ale powinno się być 
dobrym dla każdego. 

Niegrzeczne dzieci często odczuwają zazdrość, kiedy słyszą po-
chwały opiekunów skierowane do grzecznych dzieci. Jest to słuszne 
uczucie, ponieważ lepiej być wynagrodzonym za dobre niż ukaranym 
za złe. Lepiej być dobrym niż złym, a przecież z pomocą Pana Boga 
i Niepokalanej każdy może być dobry. Czasem potrzeba więcej modli-
twy i starań, bo nie każdemu przychodzi równie łatwo grzeczne zacho-
wanie. Ta rodząca się zazdrość powinna motywować łobuziaków do 
zmiany. Powinni oni starać się poprawiać, by również móc otrzymać 
pochwałę. Zawsze należy pamiętać, że pokonanie większych trudności 
zasługuje na większą nagrodę. Niestety, często pod wpływem uczucia 
zazdrości niegrzeczne dzieci źle traktują swoich rówieśników, przez 
co jeszcze bardziej pogarszają swoją sytuację. 

Pan Jezus jako Syn Boży był najgrzeczniejszym dzieckiem, a póź-
niej najdoskonalszym dorosłym. Dlatego też Bóg kocha Go o wiele 
bardziej niż kogokolwiek innego i daje Mu wszystko, o co prosi swo-
jego Ojca. Inne, złe dzieci Pana Boga z zazdrości zabiły Pana Jezusa. 
Myślały, że w ten sposób zwyciężą, ale Pan Jezus po trzech dniach 
zmartwychwstał (czyli stał się znowu żywy). Bardzo rozzłościło to 
niegrzeczne dzieci Pana Boga, które dalej próbują oczernić Jego dobre 
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imię, rozpowiadając różne kłamstwa. Jednak Pan Jezus kiedyś znowu 
przyjdzie na ziemię, aby prawda o Nim mogła być znana wszystkim. 

Pan Jezus jest tak dobry, że nawet swoich wrogów chce ratować 
przed piekłem. Tak bardzo kocha wszystkich ludzi, że pragnie, aby 
byli razem z Nim w niebie i cieszyli się Jego szczęściem. Gotów jest 
przebaczyć wszystkie złe zachowania wobec Niego, jeśli tylko grzesznik 
przyzna się do błędu, przeprosi Go i pogodzi się z Nim w sakramencie 
Spowiedzi. Następnie przyjmie Go jako swojego Nauczyciela wraz 
z całą, niezmienioną nigdy i w niczym nauką. Czy za tak wielką dobroć 
i miłość Pana Jezusa to zbyt wiele? Nie, to prawie nic. 

Każdy człowiek powinien kochać Pana Boga największą możliwą 
miłością. Powinien chcieć być jak najbliżej Pana Jezusa. Powinien cenić 
Jego dobroć, mądrość, miłość i chcieć je naśladować najlepiej jak się 
da. Powinien chcieć być świętym. I to wielkim świętym! 

Wiesz, kim jest święty? To taki człowiek, który dzięki pomocy Pana 
Boga i Niepokalanej staje się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa. 
Jeśli nie popełnia specjalnie i świadomie grzechów, a równocześnie 
przyjmuje Pana Jezusa do serca w Komunii, to jest świętym. Im jest 
bardziej podobny do Pana Jezusa, tym jest większym świętym. 

Największą świętą jest Niepokalana. Jest tak podobna do Pana 
Jezusa, że posiada takie samo Serce, a w Jej żyłach płynie ta sama 
Krew. Jej myśli i pragnienia są jak myśli i pragnienia Pana Jezusa. Im 
bardziej podobny będziesz do Syna Bożego, tym bardziej Pan Bóg 
i Niepokalana będą cię kochać i obdarzać swoimi wyróżnieniami. 
Szczególnie w niebie będziesz wyjątkowo blisko Nich. 

Pan Jezus bardzo chce ci w tym pomóc. Przede wszystkim pragnie, 
abyś przyjmował Go w Komunii Świętej. Jeśli jeszcze nie byłeś u swojej 
pierwszej Komunii, to wiedz, że pewnego dnia naprawdę przyjmiesz 
Pana Jezusa po raz pierwszy do swojego serca. To będzie najważniejszy 
dzień w twoim życiu. Zanim jednak nastąpi ten dzień, możesz już dziś 
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przyjmować Go do serca w Komunii duchowej. Wystarczy tylko, że 
powiesz Mu:

 
„Zapraszam Cię, Panie Jezu, do mojego serca.

Przyjdź i przemień mnie w siebie”.
 
Pan Jezus obiecał, że ten, kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, 

choćby i umarł, żyć będzie. Czy rozumiesz, co to oznacza? Właśnie 
to dzieje się podczas Komunii Świętej. Spożywa się Ciało i Krew Pana 
Jezusa. Najświętszy Sakrament sprawia, że możesz stopniowo zmie-
niać się w Pana Jezusa. Dzięki Komunii będziesz mógł żyć wiecznie 
(czyli bez końca) w niebie z Panem Bogiem i Jego świętymi. Pewnego 
dnia ty również będziesz mógł zmartwychwstać dzięki pomocy Pana 
Jezusa. W pewnym sensie można powiedzieć, że przyjmując Komunię 
Świętą, już jesteś w niebie, bo jesteś z Bogiem. Masz Go w sobie, tak 
jak Matka Boża nosiła w swoim łonie Pana Jezusa, zanim się urodził. 
To największe szczęście!

Trudno w to uwierzyć, prawda? Proś Niepokalaną o pomoc. Proś, 
aby obdarowała cię kolejną wskazówką. Jest nią WIARA, jeden 
z największych skarbów, jaki człowiek może otrzymać od Pana Boga. 
Wierzyć oznacza zdecydować, że przyjmuje się za prawdę wszystko to, 
co powiedział Pan Bóg i czego przez Kościół katolicki zawsze nauczał. 
Wierzyć oznacza również przyjmować za prawdę to, czego nie można 
wytłumaczyć. Człowiek ma zbyt mały rozum, aby zrozumieć, jak to 
możliwe, że Bóg jest jeden, ale w Trzech Osobach. Jak zrozumieć, że 
Pan Jezus zmartwychwstał albo jest obecny w Hostii przyjmowanej 
podczas Komunii ? Wierzymy w to, ponieważ sam Pan Jezus to powie-
dział, a On nie może się mylić ani wprowadzać nas w błąd. Pamiętaj, 
że Pan Jezus jest najdoskonalszy i nigdy nie kłamie. Wiara jest prezen-
tem Pana Boga i trzeba o nią stale prosić. Daje siłę, odwagę i mądrość 
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w życiu. Bardzo łatwo można ten cenny skarb stracić. Ponieważ jest tak 
cenny, wielu chce ci go ukraść. Nie pozwól na to i proś Niepokalaną 
o pomoc w zachowaniu prawdziwej wiary katolickiej. 

Nie widzisz Pana Jezusa, ale On naprawdę jest na ołtarzu w ko-
ściele. Kapłan katolicki przemienia chleb w Ciało Pana Jezusa. Nie 
widzisz tego, bo Pan Jezus pragnie, abyś posiadał wiarę. Powiedział: 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 
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Rozważania: 

Zamknij oczy i postaraj się wyciszyć. Poproś Niepokalaną, by za-
wsze kierowała twoimi myślami i wychowywała cię jako najwspa-
nialsza Mama. Poproś, aby podsuwała ci dobre myśli, przypominała 
i tłumaczyła życie Pana Jezusa. Proś dalej, aby poruszała twoje serce 
do kochania Pana Boga i zwiększała pragnienia naśladowania Jej Syna. 
Proś ciągle, aby wzmacniała twoją wolę do bycia dobrym pomocni-
kiem i pomagała znosić wszystkie trudności.

Wyobraź sobie, że idziesz ulicą, a Niepokalana jest obok ciebie 
i szepcze ci do ucha. Mówi, że pora na modlitwę. Co robisz? Czy po-
słuchasz swojej Opiekunki? A może jest dla ciebie coś ważniejszego? 
Twoja modlitwa może trwać kilka sekund. Jedno zdanie: 

„Niepokalana, kocham Cię! Ratuj dusze!”
Czy szkoda ci na to czasu? A może to zbyt trudne? Masz siłę wy-

powiedzieć tych kilku wyrazów z miłości do Pana Boga i Jego dzieci? 
Jaka jest twoja odpowiedź? Co na to Niepokalana?

Teraz wyobraź sobie, że jesteś wśród kolegów i koleżanek. Wszyscy 
chcą iść się bawić na boisko. Niepokalana szepcze ci do ucha, że musisz 
jeszcze odrobić lekcje lub pomóc rodzicom w domu. Jeśli pójdziesz 
się bawić, nie zdążysz wykonać swojej pracy. Podpowiada ci, że trzeba 
słuchać rodziców i wypełniać najpierw swoje obowiązki. Co ty na to? 
Czy chcesz przełożyć zabawę na następny dzień? Czy czujesz radość, 
że możesz posłuchać swojej najmądrzejszej Mamusi? Czy wierzysz, że 
Ona zawsze chce tylko twojego dobra i to, o co prosi, jest dla ciebie 
najlepsze? Jaka jest twoja odpowiedź? Co na to Niepokalana? 

Teraz wyobraź sobie, że jesteś z rodzicami lub opiekunami w ko-
ściele. Pewne twoje zachowania nie spodobały się Niepokalanej. Prosi 
cię, abyś postarał się myśleć o Panu Jezusie, który właśnie z miłości 
do ciebie prosi swojego Ojca o przebaczenie za twoje niegrzeczne 
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zachowanie. Co ty na to? Co odpowiesz Niepokalanej? Czy chcesz 
się poprawić? Co na to twoja Mamusia? 

Ćwiczenie: 

Zawsze słuchaj rad, nauk i wskazówek Niepokalanej, tak jak to 
czynił Pan Jezus. 

 
Pan Jezus jest wszechwiedzącym Bogiem, 

mimo to chciał, aby wychowała Go Niepokalana! 
 
Staraj się dzisiaj zauważyć, kiedy przyjdzie ci do głowy dobra myśl, 

chęć, by pomodlić się za grzesznika, pomóc komuś w pracy lub być 
miłym dla kogoś, kto cię denerwuje. Bądź pewien, że to Niepokalana. 
Kiedy więc Ona ci podpowiada, nie zwlekaj, działaj!
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Dzień 9
 

Użyj także, jeśli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, 
do ratowania Twych biednych dzieci, biednych grzeszników

 
Czy widziałeś kiedyś figurę Matki Bożej, która stoi na kuli ziem-

skiej, a pod Jej stopą znajduje się wąż? To ten sam wąż, który kusił 
w raju Adama i Ewę. Ma na imię Szatan. Dzisiaj również namawia on 
do złego wszystkich ludzi na całym świecie. Jak widzisz, Niepokalana 
depcze jego głowę. Oznacza to, że Szatan nigdy nie zwycięży tych, 
którzy są blisko Niej. Pan Bóg zapewnił zwycięstwo Matce Bożej. 
Niepokalana jest o wiele silniejsza niż całe zło świata, piekło i Szatan. 

Czy myślisz, że wąż da się tak po prostu pokonać? Nie. Próbuje 
zaatakować, zranić Niepokalaną. Niewiele może zdziałać. Jedyne, co 
udaje mu się zrobić, to kąsać Jej piętę. Czy wiesz, co to oznacza? Pięta 
jest symbolem wszystkich dzieci Niepokalanej. Szatan, nie mogąc 
w żaden sposób wygrać z Panem Bogiem i Jego cudowną Matką, ata-
kuje dzieci Boże, żeby się zemścić. Chce on, aby dzieci Niepokalanej 
bardzo się go bały, a przez to nie chciały słuchać swojej Mamy. Prawda 
jest jednak taka, że tylko Niepokalana potrafi zniszczyć węża z raju. 
Każde dziecko powinno zawsze Jej słuchać i robić wszystko, o co prosi, 
wtedy wąż nie zrobi krzywdy. 

Kiedy się boisz lub wydaje ci się, że nie dasz rady być grzecznym 
dzieckiem, wiedz, że to właśnie ten wąż może syczeć ci do ucha i pró-
bować cię oszukać. Często to on mówi ci, że nie dasz rady. Dlatego 
pamiętaj, aby nigdy nie poddawać się zniechęceniu. Szatan będzie 
próbował cię okłamać. Może chcieć cię przekonać, że polecenia rodzi-
ców lub nauczycieli są dla ciebie niedobre. Może ci podpowiadać, że 
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dorośli są złośliwi. Musisz być bardzo uważny! Odważnie stawiaj czoła 
takim próbom! Nie daj się oszukać! W takich sytuacjach zawsze wołaj 
Niepokalaną. Ona ci pomoże! Prawdą pokona kłamstwo. Przegoni 
węża, a ciebie przytuli mocno do swego Niepokalanego Serca, gdzie 
zawsze będziesz bezpieczny. 
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Zapamiętaj do końca życia. To bardzo ważne. Jeśli szczerze oddasz 
się Niepokalanej, zły wąż nie będzie mógł uczynić ci niczego złego. 
Ona zawsze będzie przy tobie, by cię bronić. Jest twoją najukochań-
szą i najtroskliwszą Matką. Będzie trzymać cię na rękach, do których 
głowa węża nigdy nie dosięgnie, bo znajduje się pod Jej stopami. 

A co z innymi dziećmi, tymi, które nie znają swojej Mamy? Czy one 
też są bezpieczne? Nie. Są w ogromnym niebezpieczeństwie. Trzeba 
je ratować, a o pomoc Niepokalana prosi również ciebie. 

Święty Maksymilian Kolbe był jednym z największych rycerzy 
Niepokalanej. Pokazał swoim życiem, że prawdziwy pomocnik Matki 
Bożej powinien być gotów na nieprzyjemności ze względu na służbę 
Niepokalanej. Pewnego dnia święty był świadkiem skazania na nie-
sprawiedliwą śmierć pewnego ojca rodziny. Mężczyzna bardzo bał 
się o swoich bliskich. Płakał i prosił o litość. Święty Maksymilian był 
bardzo odważny – zapytał, czy może umrzeć zamiast skazanego męż-
czyzny. Oddał swoje życie, aby ratować obcego człowieka. Zobacz, jak 
podobny stał się do Pana Jezusa, który oddał swoje życie za wszystkich 
grzeszników. 

Wiesz już, że Niepokalana może i bardzo chce cię wychowywać. 
Powinieneś z tego korzystać z radością, szukać u Niej pomocy, aby 
chronić siebie i innych. Ona nauczy cię dzielnie znosić wszystkie 
utrapienia i nieprzyjemności, którymi lubi straszyć Szatan. Obdarzy 
cię odwagą w walce o dusze biednych grzeszników. Ona zna wszystkie 
podstępne sztuczki Szatana i jego przebiegłość. Twoja Mamusia wie 
doskonale, jak go pokonać i pragnie użyć do tego celu również ciebie. 
Pokaże ci, jak opanować uczucia nadmiernej śmiałości oraz tchórzo-
stwa, abyś mógł bronić siebie i innych przed złem. Ona chce, abyś i ty 
poznał taktykę węża, a następnie mówił o niej innym. 

Dzisiejszą wskazówką dla ciebie jest MĘSTWO. Słuchając 
Niepokalanej, niestraszne będą dla ciebie walki ze starym wężem. 
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Będziesz szybko zbliżać się do nieba, niesiony na Jej niepokalanych 
rękach. Czując się z Nią całkiem bezpieczny, będziesz zachęcać innych 
do naśladowania ciebie. Możesz być pewien, że twoja Królowa jest 
zawsze z tobą, by cię wspierać. Ona osobiście szkoli swoje wojsko. 
Ofiaruj się Jej bez najmniejszej obawy. Ona pragnie cię widzieć swoim 
pomocnikiem, żołnierzem, wiernym rycerzem. 

Rozważania:

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w domu swojego dobrego 
kolegi. Chcesz porozmawiać i pobawić się, bo rzadko się widujecie. 
Proponujesz różne zabawy, nawet wyjście na boisko, ale twój towa-
rzysz nie jest niczym zainteresowany. Ciągle tylko spogląda na tele-
fon i sprawia wrażenie, jakby nawet cię nie słuchał. Dziwisz się temu 
i pytasz w myślach Niepokalaną, dlaczego właściwie twój kolega tak 
źle cię traktuje? Twoja Królowa postanawia zdradzić ci jedną z taktyk 
Szatana. Dostrzegasz, że ten stary wąż wije się wokół twojego kolegi 
i szepcze mu do ucha:

– zzzzzobacz… sss… to o wiele ciekawsssssze… ssssss… nie pozwól innym 
mówić, co massssssz robić… sssssss… boisssssko jest nudne... ssssss… lepiej 
zossssstać w domu… sssss… inni nie wiedzą, jak fajną zabawą jest telefon… 
ssssss… nie zrozumieją cię… ssss…

Po krótkiej chwili zaczynasz rozumieć, że twój towarzysz nie spędzi 
z tobą czasu. Postanawiasz pobawić się z kimś innym. Wychodząc 
z jego domu, prosisz Niepokalaną:

– Mamusiu… pomóż mu pokonać tego wstrętnego węża. Proszę cię z ca-
łego serca.

Następnego dnia zostałeś zaproszony na boisko, gdzie przybyli 
wszyscy twoi koledzy. Bawicie się i wszyscy są bardzo radośni. W pew-
nym momencie zauważasz kolegę z dnia poprzedniego. Siedzi sam na 
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nieco oddalonej ławce, a w ręku ma telefon. Machasz do niego ręką, 
aby dołączył do was. Nagle zza twoich pleców słyszysz głos swoich 
kolegów:

– Zostaw go! Niech sobie tam siedzi! On zawsze bawi się tylko ze swoim 
telefonem….

Zrozumiałeś, że zbyt częste używanie telefonu spowodowało odda-
lenie się chłopca od wszystkich kolegów. Nikt już nie chciał się bawić 
z tym biednym dzieckiem. Nie boisz się, że koledzy będą się z ciebie 
śmiać. Odważnie tłumaczysz, że trzeba pomagać innym pokonywać 
swoje słabości, kochać wszystkich, niezależnie od tego, jacy są. Niestety 
nikt cię nie zrozumiał. Westchnąłeś więc do Niepokalanej:

– Mamo, ratuj! Potrzebna Twoja pomoc!
Próbujesz jeszcze raz zachęcić kolegę, aby odłożył telefon i dołączył 

do was. Nic z tego. Chłopiec woli telefon. Idziesz biegać dalej. 
Kilka chwil później jedno z biegających dzieci upada, więc musi 

zejść z boiska. Brakuje zawodnika do ciągle trwającej gry. Ku zaskocze-
niu twojemu i innych dzieci, podbiega do was chłopiec z oddalonej 
ławki, tym razem już bez telefonu. Chłopiec usłyszał wcześniejsze 
słowa bawiących się dzieci i zrozumiał, że przez telefon stracił praw-
dziwych kolegów. Podpowiedziała mu to oczywiście Niepokalana, 
którą prosiłeś o pomoc. Tym razem chłopiec postanowił wygrać mecz 
i odważył się odzyskać to, co kiedyś utracił – prawdziwych, nie wir-
tualnych znajomych. 

Co myślisz o zachowaniu innych dzieci? Jak oceniasz zachowanie 
chłopca z telefonem? A czy ty używasz czegoś nadmiernie? Masz od-
wagę, by sobie tego odmówić? Czy chciałbyś prosić o coś Niepokalaną? 
A może coś Jej obiecać? 
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Ćwiczenie:

Drogie dziecko, widziałeś już piekło, do którego wpadają biedni 
grzesznicy. Zobaczyłeś walkę Niepokalanej ze starym wężem. Wiele razy 
słyszałeś już, że jedynym ratunkiem jest Niepokalane Serce Najświętszej 
Maryi Panny. Czy rozumiesz jednak, na czym polega ten ratunek? W jaki 
sposób szukać pomocy w Niepokalanym Sercu Maryi?

Po pierwsze, ważne, abyś sam nigdy nie ranił tego Serca swoimi 
grzechami. Zawsze był posłuszny i próbował robić wszystko, by to 
Serce pocieszyć, rozweselić. 

Po drugie, bardzo ważne jest, żebyś pragnął ukochać Niepokalaną 
i Pana Boga jak najdoskonalszą miłością, taką samą miłością, jaką 
kocha ich Pan Jezus. Musisz więc starać się naśladować we wszystkim 
Pana Jezusa. 

Po trzecie, musisz bardzo ukochać inne dzieci Niepokalanej, wszyst-
kich bliźnich, niezależnie od tego, jacy są. Musisz odważnie przed-
stawiać Niepokalaną innym dzieciom. Wykorzystuj do tego różne 
talenty i zdolności, które dał ci Pan Bóg. Jeśli ładnie śpiewasz, śpiewaj 
o Matce Bożej, śpiewaj dla Niej. Jeśli umiesz rysować, możesz ryso-
wać Jej portrety. A może potrafisz ładnie opowiadać różne historie? 
Opowiadaj koniecznie o Niepokalanej! Z pewnością masz wiele róż-
nych pomysłów. 

 
Pan Jezus pomagał swojej Mamie,

używając wszystkich swoich talentów. 
Na Jej prośbę przemienił nawet wodę w wino! 

Spróbuj dzisiaj zastanowić się, jaki jest twój największy talent 
i w jaki sposób mógłbyś nim służyć Niepokalanej. Gdy już znajdziesz, 
nie zwlekaj! Zacznij go wykorzystywać od razu. 
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Podsumowanie
 

Wspaniale! 
Udało ci się przejść już cały trening

dla doskonałych pomocników Niepokalanej. 
 
Nadszedł czas na podsumowanie i ostatnie przygotowania do wiel-

kiego wydarzenia, na które czekasz już tak długo. Masz dziś do wyko-
nania trzy bardzo ważne zadania. Po pierwsze, musisz zebrać wszystkie 
wskazówki i zapisać je w miejscu na notatki. Poprawne odpowiedzi 
znajdziesz na końcu książeczki. Możesz je porównać dopiero po za-
kończonym zadaniu. Czytaj je bardzo dokładnie i sprawdź, czy na 
pewno wszystko rozumiesz. 

Po drugie, otwórz książeczkę na stronie, gdzie znajduje się Akt ofia-
rowania dziecka Niepokalanej – część dla dzieci (str.100) i przeczytaj 
go dokładnie, najlepiej trzy razy. Zastanów się, czy wszystko dobrze 
rozumiesz. Nie powinno być to dla ciebie zbyt trudne, ponieważ 
każda wcześniejsza czytanka wyjaśniała kolejny fragment tego aktu. 

Już niedługo złożysz akt ofiarowania się Niepokalanej (lub go 
odnowisz). Staraj się dzisiaj być szczególnie skupiony na tym wielkim 
wydarzeniu. Koniecznie rozmawiaj o tym z Niepokalaną i Panem 
Jezusem – to twoje trzecie zadanie.



NOTATKI
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Ceremonia Ofiarowania dziecka Niepokalanej
Zaleca się dokonania aktu ofiarowania dziecka Niepokalanej w jedno ze świąt Maryjnych, 

bezpośrednio po Mszy św. lub przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

 
Veni Creator Spiritus
Hymn do Ducha Świętego 

(w języku łacińskim lub polskim, pierwsza zwrotka klęcząc, pozostałe stojąc) 

Veni, Creátor Spíritus,  
Mentes tuórum vísita,  
Imple supérna grátia  

Quae tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus,  
Donum Dei altíssimi,  

Fons vivus, ignis cáritas,  
Et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere,  
Déxterae Dei tu Dígitus,  

Tu rite promíssum Patris,  
Sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus,  
Infúnde amorem córdibus,  

Infirma nostris córporis  
Virtúte firmans pérpeti. 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,  
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.  

Niebieską łaskę zesłać racz  
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan  
I najwyższego Boga dar.  

Tyś namaszczeniem naszych dusz  
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Ty darzysz łaską siedmiokroć,  
Bo moc z prawicy Ojca masz,  

Przez Ojca obiecany nam,  
Mową wzbogacasz język nasz. 

Światłem rozjaśnij naszą myśl,  
W serca nam miłość świętą wlej,  

I wątłą słabość naszych ciał,  
Pokrzep stałością mocy swej. 
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Ave Maris Stella 
Hymn do Matki Bożej 

(w języku łacińskim lub polskim, pierwsza zwrotka klęcząc, pozostałe stojąc)

Hostem repéllas lóngius,  
Pacémque dones prótinus,  

Ductóre sic te praévio  
Vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem,  
Noscámus atque Fílium,  

Teque utriúsque Spíritum  
Credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória,  
Et Fílio, qui a mórtuis  
Surréxit, ac Paráclito,  
In saeculórum saécula.  

Amen.

Nieprzyjaciela odpędź w dal  
I twym pokojem obdarz wraz  

Niech w drodze za przewodem Twym,  
Miniemy zło, co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,  
Daj, by i Syn poznany był,  

I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,  
Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,  
Synowi, który zmartwychwstał,  

I Temu, co pociesza nas,  
Niech hołd wieczystych płynie chwał.  

Amen.

Ave, maris stella, 
Dei Mater alma, 

Atque semper Virgo 
Felix coeli porta. 

Sumens illud Ave 
Gabriélis ore, 

Funda nos in pace, 
Mutans Hevae nomen. 

Witaj, Gwiazdo morza, 
Wielka Matko Boga, 
Panno zawsze czysta, 
Bramo niebios błoga. 

Ty, coś Gabriela 
Słowem przywitana, 

Utwierdź nas w pokoju, 
Odmień Ewy miano. 
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Solve vincla reis, 
Profer lumen caecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce, 

Monstra te esse Matrem, 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 

Tulit esse tuus, 

Virgo singuláris, 
Inter omnes mitis, 
Nos culpis solútos, 
Mites fac et castos. 

Vitam praesta puram 
Iter para tutum, 

Ut vidéntes Jesum, 
Semper collaetémur. 

Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 

Spiritui Sancto, 
Tribus honor unus.  

Amen.

Winnych wyzwól z więzów, 
Ślepym powróć blaski. 

Oddal nasze nędze, 
Uproś wszelkie łaski. 

Okaż, żeś jest Matką, 
Wzrusz modłami swymi 

Tego, co Twym Synem 
Zechciał być na ziemi. 

O Dziewico sławna 
I pokory wzorze, 

Wyzwolonym z winy 
Daj nam żyć w pokorze. 

Daj wieść życie czyste, 
Drogę ściel bezpieczną, 

Widzieć daj Jezusa, 
Mieć w Nim radość wieczną. 

Bogu Ojcu chwała, 
Chrystusowi pienie, 

Obu z Duchem Świętym 
Jedno uwielbienie.  

Amen.
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Słowo kapłana
 

Kapłan krótko podsumowuje dziewięciodniowe przygotowanie. Przypomina 
dzieciom, na czym polega ofiarowanie się Niepokalanej, przypomina rwnież ro-
dzicom, do czego się zobowiązują. Gratuluje podjętych decyzji, wszystkich prac 
i starań. Zachęca do wytrwania w podjętych działaniach.

 
Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego

 
Kapłan: Odnówmy teraz przyrzeczenia Chrztu Świętego, w którym 
niegdyś wyrzekaliśmy się złego ducha i wszystkich jego spraw, oraz 
świata, będącego nieprzyjacielem Boga, a także przyrzekaliśmy służyć 
Bogu w świętym Kościele katolickim. 
A zatem:
 
K: Czy wyrzekacie się złego ducha?
W: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się wszystkich spraw jego?
W: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się wszelkiej pychy jego?
W: Wyrzekamy się.
K: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba 
i ziemi?
W: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana na-
szego, narodzonego i umęczonego?
W: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie 
i żywot wieczny?
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W: Wierzymy.
K: Teraz zaś módlmy się więc do Boga wszyscy razem tak, jak nas 
nauczył modlić się Pan nasz Jezus Chrystus.
K / W: Ojcze nasz…
K: A Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpusz-
czenia grzechów, niechaj nas strzeże łaską Swoją w tymże Chrystusie 
Jezusie Panu naszym na życie wieczne.
W: Amen.

Poświęcenie i nałożenie Cudownego Medalika

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit cœlum et terram.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
 
K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

V. Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui per multiplices im-
maculatæ Mariæ Virginis apparitiones in terris mirabilia jugiter pro 
animarum salute operari dignatus es: super hoc numismatis signum, 
tuam bene† dicionem benignus infunde; ut pie hoc recolentes ac 
devote gestantes et illius patrocinium sentiant et tuam misericordiam 
consequantur.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
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K. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, co przez liczne 
objawienia Niepokalanej Dziewicy Maryi na ziemi stale dla zbawie-
nia dusz raczysz działać cuda; wylej łaskawie na ten medalik swoje 
błogo† sławieństwo, aby ci, którzy go pobożnie rozważają i wiernie 
noszą, czuli jego opiekę i uzyskali Twoje miłosierdzie.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
W. Amen.

 
Kapłan kropi wodą święconą Cudowne Medaliki, następnie nakłada je dzieciom 
pragnącym dokonać aktu ofiarowania się Niepokalanej, odmawiając równocze-
śnie modlitwę:

V. Accipe sanctim Numisma, gesta fideliter, et digna veneratione 
prosequere: ut piissima et immaculata cælorum Domina te protegat 
atque defendat: et pietatis suæ prodigia renovans, quæ a Deo suppli-
citer postulaveris, tibi misericorditer impetret, ut vivens et moriens 
in materno ejus amplexu feliciter requiescas.
R. Amen.
K. Przyjmij Cudowny Medalik, noś go wiernie i wyróżniaj się godną 
czcią, aby Najświętsza i Niepokalana Królowa Niebios cię strzegła 
i ochraniała; i odnawiając oznaki swej pobożności to, o co Boga po-
kornie prosisz, raczyła ci łaskawie wyjednać, abyś żyjąc i umierając 
spoczywał szczęśliwie w Jej matczynych objęciach.
W. Amen.
 

Po nałożeniu medalików kapłan modli się:
 
V. Kyrie, eleison.
R. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
V. Pater noster…
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(cicha modlitwa do)
… et ne nos inducas in tentationem.
R. Sed libera nos a malo.
V. Regina sine labe originale concepta.
R. Ora pro nobis.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
 
V. Kyrie, eleison.
R. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
K. Ojcze nasz…
(cicha modlitwa do)
... I nie wódź nas na pokuszenie.
W. Ale nas zbaw ode złego.
K. Królowo bez grzechu pierworodnego poczęta.
W. Módl się za nami.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

V. Oremus. Domine Jesu Christe, qui beatissimam Virginem Mariam 
matrem tuam ab origine immaculatam innumeris miraculis clarescere 
voluisti, concede: ut ejusdem patrocinium semper implorantes, gaudia 
consequamur æterna: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate 
Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum.
R. Amen.
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K. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który Najświętszą Maryję Panną, 
Matkę swoją od zarania niepokalaną chciałeś wsławić niezliczonymi 
cudami; spraw abyśmy zawsze błagając o Jej opiekę, mogli się cieszyć 
wiecznymi radościami. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki, wieków. 
W. Amen.
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Akt ofiarowania dziecka Niepokalanej – część dla 
rodziców/opiekunów

(w miejscu N.N swoje imię i nazwisko, a następnie imię i nazwisko dziecka)
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych 

i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miło-
sierdzia powierzyć raczył, ja N.N., rodzic/opiekun N.N., niegodny 
grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś to dziecko 
całe i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła 
z nim, wraz ze wszystkimi władzami jego duszy i ciała, z całym życiem, 
śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. 

Świadomy własnych wad i grzeszności oraz braku wystarczających 
zdolności, błagam Cię najpokorniej, abyś wychowywała to dziecko, 
o najdroższa Matko, jako swoje własne i najukochańsze. Uczyń je 
Twoim doskonałym pomocnikiem. Uformuj go i zjednocz z Panem 
Jezusem, po to tylko, by mogło Tobie i Bogu służyć doskonale, gdzie-
kolwiek zechcesz. Po to tylko, by mogło kochać Boga jak Najświętsze 
Serce Pana Jezusa, jak Ty, o Matko miłości, Go kochasz. 

Pomóż także mnie, tak niezdolnemu, stać się jak najdoskonalszym 
rodzicem/opiekunem, bym Tobie dopomagał i służył w wychowaniu 
Twego dziecka. 

Użyj nas także, jeśli zechcesz, jako swe narzędzia do zrealizowa-
nia tego, o co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako 
też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”. Spraw, 
abyśmy w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stali się 
użytecznymi narzędziami do szerzenia i jak najsilniejszego wzrostu 
Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób 
do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego 
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Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawróce-
nia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski 
Najsłodszego Serca Jezusowego spływają. 

Nie wierząc zupełnie w swoje siły, wybieram Ciebie za szczególną 
Opiekunkę, Nauczycielkę i Prawowitą Matkę tego dziecka, o Niepokalana! 

 
Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Amen.
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Akt ofiarowania dziecka Niepokalanej – część dla 
dziecka 

(jeśli dziecko nie potrafi jeszcze czytać, rodzic/opiekun czyta akt w imieniu 
dziecka, które podaje w miejscu N.N. swoje imię oraz kończy słowem: amen)

 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych 

i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosier-
dzia powierzyć raczył, ja N.N. twe bezbronne dziecko, z największym 
pragnieniem rzucam się do Twego Niepokalanego Serca, błagając abyś 
mnie całego i zupełnie za własność Swoją przyjęła i uczyniła ze mną, 
wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym moim życiem, 
śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. 

Wychowuj mnie, o najdroższa Mamo, i uczyń mnie Twoim dosko-
nałym pomocnikiem. Uformuj ze mnie kolejnego Pana Jezusa, po to 
tylko, bym mógł Tobie i Bogu służyć tak jak On. Po to tylko, bym 
mógł kochać Boga jak Pan Jezus, jak Ty, o Matko miłości, Go kochasz. 

Użyj także, jeśli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, 
do ratowania twych biednych dzieci, biednych grzeszników. Spraw, 
abym w Twoich niepokalanych rękach stał się użytecznym narzędziem 
do szerzenia prawdziwej wiary i miłości ku Bogu i bliźnim. Nie wie-
rząc zupełnie w swoje siły, wybieram Ciebie za szczególną opiekunkę, 
o Niepokalana! 

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Amen.
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Modlitwa na zakończenie:
 

Kochana, Niepokalana Mamo! 
Chcę lepiej poznać Ciebie i Twojego najdoskonalszego Syna,

Pana Jezusa.
Pragnę, byś Ty wychowywała mnie i chroniła, do końca mego życia! 

Proszę też, być wychowywała inne dzieci, 
które nie znają Ciebie i Twojego Syna.
Uczyć ze mną, cokolwiek Ci się podoba. 

Spraw, niech się stanę najlepszym Twoim pomocnikiem. 
Naucz mnie kochać Pana Boga tak, jak kocha Go Pan Jezus. 

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno najświętsza 
i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. 

Mamo, dziękuję Ci za Twoją pomoc. 
Wszystko, co otrzymałem, mam dzięki Tobie. 

Ty opiekuj się mną i moimi skarbami.
Pomóż mi używać tego wszystkiego

dla Ciebie, dla Pana Jezusa, dla innych dusz.
Spraw, bym wydał Bogu piękne owoce. Amen.

 
Końcowe błogosławieństwo kapłana oraz pieśń maryjna.





CZYSTOŚĆ Będę zawsze pilnie bronić swojej skromności i wstydli-
wości. 
Będę pilnować, by nigdy nie patrzeć, nie słuchać, nie 
rozmawiać, a nawet nie myśleć o rzeczach wstydliwych. 
Nigdy nie będę pozwalać sobie na przedwczesne 
miłostki. 
Będę zawsze wierny Panu Bogu całym sercem.

POSŁUSZEŃSTWO Nigdy w niczym nie będę sprzeciwiać się Panu Bogu. 
Zawsze będę chcieć dokładnie tego samego, czego 
pragnie dobry Bóg. 
Nie będę pragnąć niczego, czego Niepokalana by nie 
pragnęła. 
Nie będę czynić niczego, o co Ona by nie prosiła. 
Będę wszystko z Nią uzgadniać i zawsze będę Jej wierny. 
Będę słuchać i wykonywać natychmiast, bez gry-
maszenia i z radością wszystkie polecenia rodziców, 
opiekunów, księży i wszystkich tych, którzy są za mnie 
odpowiedzialni.

MIŁOŚĆ 
BLIŹNIEGO

Będę dawać dobry przykład. 
Choć bardzo nie podobają mi się złe czyny ludzi, będę 
próbować ich ocalić.  
Całe swoje życie poświęcę, by ratować biednych grzesz-
ników.  
Oddam się całkowicie Panu Bogu, by dzięki temu 
każda sekunda mojego życia, praca, zabawa, cierpienia, 
smutki i radości, wszystko było modlitwą, która wy-
praszała u Pana Boga pomoc dla wszystkich biednych 
dusz. 
Będę ratować Jej biedne, zagubione dzieci. 
Będę kochać bliźnich tylko dlatego, że Bóg ich kocha. 
W przyjazny i serdeczny sposób będę zwalczać zło i nie-
bezpieczeństwa czyhające na moich braci i siostry.

UFNOŚĆ Będę wierzyć, że Ona zawsze może pomóc, nawet 
w najtrudniejszej sprawie. 
Będę wierzyć, że wszystko, co mnie spotyka z Jej ręki, 
jest dla mnie dobre, nawet jeśli nie rozumiem dobrze, 
dlaczego coś się dzieje, nawet jeśli jest trudno wierzyć, 
bo coś mnie smuci i jest mi ciężko.  
Będę spokojny, bo Ona zawsze pragnie tylko mojego 
dobra i ma moc, by doprowadzić mnie do nieba.





DUCH 
UMARTWIENIA, 

POKUTY 
i OFIARY

Będę spłacać dług przez życie pełne wyrzeczeń. 
Będę odmawiać sobie czegoś, co może sprawić przy-
jemność lub w danej chwili jest mi potrzebne.  
Będę cierpliwie godzić się z czymś, czego nie lubię lub 
co mnie boli. 
Będę umartwiać się po to, by nauczyć się mówić sobie 

„nie”, kiedy czegoś bardzo chcę.  
Będę pokutować, by ukarać samego siebie za złe czyny. 
Ofiarę czynię wtedy, kiedy chcę wyprosić u Pana Boga 
przebaczenie i pomoc dla innych grzeszników.

POKORA Zrozumiem i zaakceptuję prawdę o samym sobie.

ODDANIE Oddam Jej wszystko. 
Całkowicie poświęcę się Niepokalanej i będę Jej uległy. 
Będę poświęcać się dla Niej jakiemuś zajęciu lub idei 
z wielką chęcią, zapałem, energią i radością.

WIARA Zdecyduję, że przyjmuję za prawdę wszystko to, co 
powiedział Pan Bóg i czego przez Kościół katolicki 
zawsze nauczał. 
Uznam, że wiara jest jednym z największych skarbów, 
jakie człowiek może otrzymać od Pana Boga. Jest pre-
zentem Pana Boga i trzeba o nią stale prosić. 
Przyjmę za prawdę to, czego nie można wytłumaczyć.  
Będę wierzyć w to, ponieważ sam Pan Jezus to powie-
dział. 
Wiara daje siłę, odwagę i mądrość do życia.  
Bardzo łatwo mogę ten cenny skarb stracić.

MĘSTWO Nigdy nie poddam się zniechęceniu. 
Odważnie będę stawiać czoła próbom. 
Prawdą pokonam kłamstwo. 
Gotów jestem na nieprzyjemności ze względu na służ-
bę Niepokalanej. 
Będę bardzo odważny. 
Będę chronić siebie i innych. 
Dzielnie zniosę wszystkie utrapienia i nieprzyjemności. 
Niepokalana da mi odwagę do walki o dusze biednych 
grzeszników. 
Opanuję uczucia nadmiernej śmiałości oraz tchórzo-
stwa. 
Niestraszne będą dla mnie walki ze starym wężem.







Fundacja Militia Immaculatae kontynuuje ideał św. Maksymiliana. Wydaje 
i rozpowszechnia książki, broszury, czasopisma, foldery o Niepokalanej.

Pragniemy ze wszystkich sił pracować zgodnie z wytycznymi św. Maksymiliana, 
by rozpowszechniać cześć Niepokalanej, by Ona była znana i kochana.

Jeśli pragną Państwo włączyć się w nasz apostolat, proszę napisać na adres: 
info@militia-immaculatae.org

Mogą Państwo wspomóc działalność Fundacji, dokonując wpłat na nasze 
konto. Prosimy adresować je następująco:

Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa

Numery kont bankowych:
Bank BNP Paribas S.A.

Adres banku: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska

konto złotówkowe: 91 1750 0012 0000 0000 4104 4985

Przelewy walutowe:

konto GBP: PL 16 1750 0012 0000 0000 4121 0362
Code SWIFT: PPABPLPK

konto EUR: PL 46 1750 0012 0000 0000 4104 5019
Code SWIFT: PPABPLPK

konto USD: PL 24 1750 0012 0000 0000 4104 5027
Code SWIFT: PPABPLPK

www. militia-immaculatae.org



Drodzy rodzice / opiekunowie,
Bóg powierzył wam bardzo odpowiedzialne zadanie. Macie wychować dla Niego 

- JEGO dzieci. Te małe istoty, którymi Pan Bóg wam pobłogosławił, są Jego wła-
snością. Jakże często zapominamy o tym najważniejszym punkcie na liście praw i 
obowiązków wychowawców.

Wychować dzieci tak, by mogły zgodnie z Wolą Bożą
realizować dany im czas na ziemi. 

Jakże trudno utrzymać dorosłym przyzwoity poziom chrześcijań-
skiego życia, nie mówiąc już o życiu prawdziwie świętym, do które-
go wszyscy są przecież powołani. Skoro dorośli potrzebują pomocy 
i opieki Niepokalanej, o ile bardziej potrzebują tego bezbronne małe dzieci.

Trwa wielka bitwa o dusze dzieci powierzone naszej opiece. Dlaczego więc nie 
korzystać z pomocy danej nam w spadku od samego Odkupiciela? 

„Oto Matka twoja...” 

Trzeba pamiętać, że to Niepokalana jako Matka wszystkich ludzi powinna wycho-
wać na płaszczyźnie nadprzyrodzonej wszystkie dzieci. To Jej zadanie, które otrzy-
mała od samego Boga. Musimy Jej tylko na to pozwolić i w konsekwencji nawiązać 
współpracę, której efekty dostrzegalne będą relatywnie szybko. 

Niech dla Jej jak najlepszego poznania, największego wyniesienia, ku jak najwięk-
szej czci i chwale Bożej oraz dla ratowania jak największej ilości dusz - książeczka ta 
pomoże stworzyć wierną armię wychowanych przez Niepokalaną rycerzy, którzy prze-
kształceni w małe podobizny Syna Bożego, staną się najdoskonalszymi narzędziami 
w Jej niepokalanych rękach.

PROSIMY O POMOC NIEPOKALANEJ
PRZEZ PRZEKAZANIE TEJ KSIĄŻKI INNYM

Najlepsi rycerze muszą wiele trenować. Po dziewięciodniowym przygotowaniu 
uroczyście złóż lub odnów akt ofiarowania się Niepokalanej i uczyń ten dzień na-
prawdę wielkim świętem. Najlepszym dniem na dokonanie tego aktu będzie święto 
Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia). Jednak może to być również inne święto 
Matki Bożej. 


