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Życie 
pozagrobowe

Książka księdza Aleksandra Ży-
chlińskiego (1889–1946), jednego 
z najwybitniejszych polskich teolo-
gów XX wieku, została napisana ję-
zykiem klarownym i zrozumiałym, 
a jednocześnie doskonale precyzyj-
nym.

W popularnym wykładzie autor 
wyjaśnia z erudycją i swadą nie-
zwykle ważkie zagadnienia, które 
nurtowały człowieka od zawsze.

Do nabycia w księgarni Te Deum 
www.tedeum.pl

ks. Aleksander Żychliński
Życie pozagrobowe 

Wydawnictwo Te Deum, ss. 86 
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Słowo wstępne

Święty Tomasz mówi, że „Bóg jest stwórcą świata. Dlatego troszczy się 
o niego, jak o swoją własność” (Ia, q.103, a.3). Tyczy się to całego uniwer-
sum, jak i każdego pojedynczego stworzenia. Każdy z nas jest bowiem dzie-
łem rąk Bożych, jest Jego stworzeniem, a co za tym idzie, i własnością. Pan 
Bóg w chwili naszego poczęcia stworzył z niczego naszą duszę, aby połączyć 
ją z ciałem w łonie naszej matki. Dlaczego to uczynił? W celu okazania nam 
swojej dobroci. Dlatego za pomocą środków, jakie sam wyznaczył, czuwa nad 
nami i prowadzi nas do celu, dla którego nas stworzył.

Mimo iż na mocy swojego aktu stwórczego Pan Bóg jest jedynym rządcą 
całego świata, to w kierowaniu nim posługuje się swoimi stworzeniami. Aby 
stworzenia mogły być pomocne w tym ich doniosłym zadaniu, Stwórca wypo-
saża je w odpowiednie środki do tego. Czuwa nad nimi w swojej Opatrzności 
tak, aby kierowały i rządziły innymi w Jego imieniu. Wymaga też od innych 
stworzeń, aby poddały się władzy tych, których on wyposażył w szczególną 
godność rządzenia i czuwania nad dobrem stworzeń.

Szczególne miejsce w tym hierarchicznym sposobie rządzenia i opiekowa-
nia się światem zajmuje Maryja. Ona jest Matką Opatrzności Bożej. I ją Pan 
Bóg w swojej wszechmądrości wyposażył w środki potrzebne do współdzia-
łania z Opatrznością Bożą w dziele Odkupienia ludzkości i prowadzenia jej do 
celu wyznaczonego dla niej przez dobrego Boga.

Ta szczególna pozycja Maryi w dziele Opatrzności Bożej opiera się na in-
nym przywileju, jakim wyposażył ją Pan Bóg, mianowicie na wszechpośred-
nictwie Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Czesław Lacrampe pisze o Niepoka-
lanej: „Służy Ona za pośredniczkę człowiekowi, aby mógł stać się jako Jezus 
Bogiem i przez Niego wznieść się do Boga Ojca i znaleźć u Niego miłosierdzie, 
łaskę i chwałę”1.

1 o. Czesław Lacrampe, Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Lublin 1929, s. 21.

Drodzy  
Rycerze Niepokalanej!



3

Nr 1 (66)  styczeń — marzec  2021

Czyż nie to ostatecznie jest celem rządów Opatrzności Bożej nad ludźmi? 
Wznieść się do Boga, dzięki jego miłosierdziu i łasce oraz posiąść go na wieki, 
ciesząc się Jego chwałą. Maryja otrzymała specjalną władzę, aby nam w tym 
pomóc, a tym samym partycypować w Boskiej władzy rządzenia duszami 
i troszczenia się o nie. Ojciec Lacrampe pisze dalej: „Jeśli zaś chodzi o zakres 
tej władzy, to wystarczy przypomnieć, że mandat, jaki otrzymała, rozciąga 
się podobnie, jak mandat Chrystusa i w ścisłej z Nim łączności, na wszystkie 
dobra, objęte Odkupieniem i wszystkich ludzi, dla których jest ono przezna-
czone”2. Wielka to zatem władza godna Matki Opatrzności Bożej.

Pięknym przykładem troski Matki Opatrzności Bożej o nas są wyda-
rzenia w Kanie Galilejskiej. Gdy Maryja zwróciła Panu Jezusowi uwagę na 
zaistniały problem, usłyszała słowa: „Jeszcze nie przyszła godzina moja” 
(J 2, 4). Możemy z tego wywnioskować, że to wstawiennictwo Niepokalanej 
przyspieszyło pierwszy publiczny cud Zbawiciela. W ten oto sposób Pan Je-
zus posłużył się wstawiennictwem Maryi do dokonania swego pierwszego 
cudu w życiu publicznym. Ale gdy cofniemy się wstecz do wydarzeń z domu 
św. Elżbiety, kiedy to Matka Boża nawiedziła swą krewną, aby jej pomóc, 
dostrzeżemy, że pierwsze uświęcenie odbyło się również przez Niepokala-
ną. Mianowicie uświęcenie Jana Chrzciciela w łonie Elżbiety. „Gdy Elżbieta 
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 
Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1, 39).

Czyż czytając o tych dwóch przypadkach z życia Jezusa i Maryi nie po-
winna zrodzić się w naszych sercach nadzieja i ufność do Matki Opatrzności 
Bożej? Ona jest i naszą wspomożycielką. Swoją matczyną miłością otoczyła 
parę młodą w Kanie Galilejskiej bardzo szybko dostrzegając ich troski i za-
pobiegając im. Z tą samą miłością czuwa Ona nad nami otaczając i nas swoją 
matczyną opieką. Nie wahajmy się więc zwracać do Niej z prośbą o dobra 
tak doczesne, jak i duchowe. Niech wydarzenia z Kany Galilejskiej i domu 
św. Elżbiety dodadzą nam śmiałości do szukania wszelkiej pomocy u Matki 
Opatrzności Bożej.

ks. Dawid Wierzycki
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej

2 Ibidem, s. 39.
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„Nie jest naszą rzeczą troszczyć się o przyszłość, jaka ona będzie, 
jak będziemy pracować, gdzie się znajdziemy, gdyż tym wszystkim kie-
ruje w najdrobniejszych szczegółach Opatrzność Boża. Niepokalana 
na pewno o tym wszystkim wie. I ta myśl, że nic się nie dzieje bez 
dopuszczenia Bożego, zdolna jest uspokoić każdego. Niepokalana po-
trafi dopiąć swego i nic a nic nie jest w możności przeszkodzić w speł-
nieniu się Jej zamiarów. Cały świat i wszyscy szatani nie mogą nic 
zdziałać przeciwko woli Bożej. Pozwólmy się zatem Niepokalanej pro-
wadzić! Jeśli Ona dopuści coś na nas, to tylko dla naszego większego 
dobra. To był zaczyn, do którego trzeba dopiero mąki dosypać, by 
urosło dużo ciasta. Rozsypane iskierki, jakimi są serca braci, będą za-
palać dookoła siebie nowe płomyki i tak cel Niepokalanowa: uświęce-
nie dusz, kierowanie tym uświęceniem i zbliżeniem do Niepokalanej 
— będzie osiągnięty. Nie chodzi o to, by wychodził «Rycerz», by były 
w ruchu maszyny — to rzeczy drugorzędne i nieistotne”.1

1 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s.  326,  
konferencja nr 235.

Pozwólmy się 
Niepokalanej prowadzić!

Czytając 
św. 

Maksymiliana
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Założyciel Niepokalanowa wygłosił te słowa do swoich współbraci 
w marcu 1940 r., a więc pół roku po wybuchu najstraszniejszej z wojen 
w dziejach ludzkości — wojny, której sam miał nie przeżyć. Jeszcze do 
niedawna dla nas, ludzi żyjących dotąd we względnym spokoju, swo-
bodzie i dobrobycie, warunki wojenne i okupacyjne wydawały się od-
ległym horrorem, znanym tylko z książek i filmów. Ale oto rok 2020 
przyniósł wydarzenia związane z tzw. pandemią, które wywróciły na-
sze życie do góry nogami. Okazało się, że nic na ziemi nie jest dane 
raz na zawsze, a wszystko, co posiadamy, możemy stracić w bardzo 
krótkim czasie.

Takie momenty dziejowe wywołują w ludziach zasadnicze refleksje. 
Dlaczego jesteśmy tak doświadczani? Jak to wszystko jest możliwe? Czy 
ten cały chaos i niepewność mają jakiś głębszy sens? Może to kara Boża, 
a jeśli tak, to za co? A może to znak czasów ostatecznych?
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Podobne pytania kłębią się w duszach milionów ludzi, których ro-
zum i sumienie nie potrafią dać sobie rady z otaczającą rzeczywistością. 
Bez wątpienia tak samo było 80 lat temu, gdy na Europę spadł wojenny 
kataklizm. Ale św. Maksymilian miał na to jasną odpowiedź: nic nie 
dzieje się bez dopuszczenia Bożego. A więc nie musimy się martwić, że 
Pan Bóg o nas zapomniał, a świat pchany jest jakimiś absurdalnymi 
działaniami do katastrofy. Nie ma na tym świecie siły większej nad wolę 
Bożą, więc ci, którzy Panu Bogu i Niepokalanej ufają, zawsze są po wła-
ściwej stronie, choćby dotykały ich ogromne nieszczęścia. Ostatecznie 
bowiem chodzi o szczęście wieczne, nie o chwilowe zadowolenie (nawet 
jeśli ta chwila trwa kilkadziesiąt lat).

Jeżeli więc jakieś nieoczekiwane zawieruchy dziejowe utrudniają 
czy wręcz uniemożliwiają nam normalne życie, a Kościołowi normalne 
funkcjonowanie, to nie przejmujmy się: są to rzeczy „drugorzędne i nie-
istotne”, jak mówi nasz wielki święty. Naprawdę ważne jest uświęcenie 
naszych dusz, czyli doprowadzenie ich do zbawienia. Tego i tylko tego 
pragnie nasza najlepsza Matka i do tego celu będzie nas prowadziła. 
Idźmy więc z Niepokalaną, a na pewno nie zbłądzimy!

(PS)



Ufać
Bożej 

Opatrzności
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Rodzic najlepiej wie, co jest dobre dla jego dziecka. Jakże 
często godzi się na popełniane błędy tylko po to, aby dziecko 
samo zrozumiało czy po prostu dojrzało. Czyż idąc tym tropem 
nie można by tak sądzić o kochającym Ojcu w niebie?
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Bóg, tak pełen miłości i czuło-
ści dla swojego stworzenia, wie 
o nas wszystko; wie, z czym się 
aktualnie zmagamy oraz jakie 
zadania są jeszcze przed nami. 
Jak rodzic, który zna swoje dziec-
ko najlepiej i często ma dla nie-
go również plan na przyszłość. 
Jednak jak ogromnym darem 
miłości jest wolność. Bóg daje 
nam tą wolność wyboru z miło-
ści. Mówiąc, że wszystko jest dla 
nas, ale nie wszystko przynosi 
korzyść. Pragnąc jednak, aby 

jego ukochane dziecko postępo-
wało w cnotach, dopuszcza do 
nas trudne sytuacje.

W momencie gdy napotyka-
my na swojej drodze problem, 
z którym nie możemy się uporać, 
wszystko zaczynamy widzieć 
w czarnych barwach. Bardzo 
często borykamy się z proble-
mami zdrowotnymi. Kiedy szu-
kamy ratunku u ludzi, często go 
nie znajdujemy, a wręcz prze-
ciwnie, spotyka nas odrzucenie 
i niezrozumienie. Wydaje się, że 
nikt nie jest w stanie zrozumieć 
naszych problemów. Przez to na-
bieramy przeświadczenia, że na-
sze cierpienie potęguje się coraz 
bardziej. Zapominamy, że wiecz-
na miłość nie ma końca. 

Czy Bóg, któremu wiadome 
są wszelkie drogi, w swo-

jej Opatrzności pozostawia swo-
je dziecko samo? 

Czy nie posyła pomocy swo-
jemu ukochanemu dziecku? 
Odpowiedź wydaje się być oczy-
wista, kiedy patrzymy na sytu-
ację, która nas spotyka, przez 
pryzmat miłości.
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a Ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście ważniej-
si niż one? Kto z was przy całej 
swej trosce może choćby jedną 
chwilę dołożyć do wieku swego 
życia? (...) Nie troszczcie się więc 
zbytnio i nie mówcie: co będzie-
my jeść? Co będziemy pić? Czym 
będziemy się przyodziewać? Bo 
o to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrze-
bujecie. Starajcie się naprzód 

Pan Jezus wiele razy mówił 
o dobroci i Opatrzności Ojca. 
Najpiękniejsze chyba słowa 
Jezusa o Opatrzności zanoto-
wał św. Mateusz: „Nie martwcie 
się o swoje życie, o to, co ma-
cie jeść i pić, ani o swoje cia-
ło, czym macie się przyodziać. 
Czyż życie nie znaczy więcej 
niż pokarm, a ciało więcej niż 
odzienie? Przypatrzcie się pta-
kom w powietrzu: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichlerzy, 
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o królestwo Boga i Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane” (Mt 6, 25-33). 

Trzeba więc w życiu ustawić 
właściwą hierarchię wartości.

W trudnych chwilach ni-
gdy nie jesteśmy pozo-

stawieni sami sobie. Bóg Ojciec 
daje nam Maryję jako naszą 
Orędowniczkę i Pośredniczkę.

Coraz wyraźniej widzimy 
rolę Najświętszej Maryi Panny 

w planie Bożym. Świadczą 
o tym liczne objawienia Matki 
Bożej, w których Maryja wystę-
puje jako głos Boga — wskazując 
drogę, ostrzegając przed konse-
kwencjami grzechu czy wzywa-
jąc do nawrócenia. Bóg pragnie 
wszystkie te łaski przekazać 
nam przez matczyne, ciepłe i ko-
chające dłonie Maryi.

Aby uświadomić sobie, jak 
bardzo ważna jest Matka Boża 
w naszym codziennym życiu 
i w jaki sposób działa łaska Boża, 
odnieśmy się do Pisma świętego. 

Czytając opis cudu dokonane-
go w Kanie Galilejskiej, trudno 
nie dostrzec roli Maryi w tym 
wydarzeniu.

To Matka Pana Jezusa za-
uważyła trudną sytuację no-
wożeńców i to Ona wstawiła 
się za nimi u Syna. Więcej, to 
ona wezwała ludzi do niezbęd-
nego współdziałania z Bogiem. 
Widzimy więc pierwszoplanowe 
zaangażowanie się Maryi. Pan 
Jezus dokonuje cudu za pośred-
nictwem Maryi, działa w Niej 
i przez Nią. I odwrotnie, Ona 
pełni zupełnie Jego wolę, to On 
jest wolą Niepokalanej.

Bóg zawsze mi pomagał... 
— pisała św. Tereska od Dzie-
ciątka Jezus — Liczę na Jego 
pomoc. Moje cierpienia mogą 
być jeszcze większe, ale je-
stem pewna, że On mnie nie 
opuści.
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Aby jeszcze lepiej zaufać 
Opatrzności, warto spoj-

rzeć na żywoty świętych. 

Tak na przykład św. Tomasz 
z Akwinu twierdził, że prawda 
o Bożej Opatrzności jest jedną 
z najważniejszych prawd chrze-
ścijańskich. Gdyby ją zanegować, 
nie miałaby sensu również wia-
ra w istnienie Boga.

W pierwszym tomie Sumy teo-
logicznej cytuje również słowa 
św. Augustyna: „Bóg — najwyż-
sze dobro — nigdy by nie dopu-
ścił do tego, by w Jego dziełach 
znalazło się coś złego, gdyby za-
razem nie był tak potężny i dobry, 

żeby nawet tego zła nie obrócił na 
dobre. Dopuścić zło i obrócić na 
dobre: to przecież świadczy o nie-
skończonej dobroci Boga”.1

Bóg jest Ojcem, który stworzył 
nas z miłości i nieustannie pod-
trzymuje nasze życie. Ofiaruje 
nam każdą chwilę. Ten dar na-
szej egzystencji św. Tomasz na-
zywa „ciągłym stwarzaniem”, to 
tak, jakby każdą chwilę naszego 
życia stwarzał nieustannie.

Tak więc nasze życie jest zwią-
zane z Bogiem przedziwną nicią 
miłości, w każdym momencie. 
Bóg przez usta proroka Izajasza 
1 św. Augustyn, za: św. Tomasz z Akwinu, 
Suma teologiczna, Londyn 1963, t. 1, s. 49.
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mówił: „Czyż może niewiasta 
zapomnieć o swoim niemowlę-
ciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet gdyby ona zapo-
mniała, Ja nie zapomnę o Tobie” 
(Iz 49, 15). Na koniec wspomnij-
my św. Maksymiliana. 

W 1933 roku w Japonii napi-
sał list2, który stanowi potwier-
dzenie i dopełnienie powyższych 
rozważań.

Monika Cybul

2 św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, cz. II, 
Niepokalanów 2018, s. 502.

„Maryja!
[Mugenzai no Sono, 1932–1933]

Tak nieraz ciężko w życiu. Zdaje się, że już wyjścia żadnego 
nie ma. Głową muru nie przebije. I smutno, i ciężko, i straszno 
nieraz, i rozpaczliwie. 

A dlaczego? 
Czyż naprawdę tak straszno na świecie? 
Czyż Pan Bóg nie wie o wszystkim? Czyż nie jest wszech-

mocny? Czyż w Jego rękach nie są wszystkie prawa natury 
i nawet wszystkie serca ludzkie? Czyż cośkolwiek może się 
stać we wszechświecie, jeżeli On na to nie zezwoli?... 

A jeżeli zezwala, czyż może zezwolić na coś, co nie byłoby 
dla naszego dobra, dla większego dobra, jak największego do-
bra?...  

I gdybyśmy na chwilkę otrzymali rozum nieskończony 
i zrozumieli wszystkie przyczyny i skutki, nie wybralibyśmy 
dla nas niczego innego, tylko właśnie to, co Pan Bóg dopusz-
cza, bo On jako nieskończenie mądry, wie najlepiej, co dla na-
szej duszy lepsze, i jako nieskończenie dobry, tego tylko chce 
i na to tylko zezwala, co nam posłuży do większego szczęścia 
w niebie.
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Dlaczegośmy więc czasem aż zrozpaczeni?
Bo nie widzimy tego związku pomiędzy naszym szczęściem 

a tymi okolicznościami, co nas trapią, a nawet z powodu cia-
snoty naszej głowy (wchodzi w czapkę czy kapelusz) nie mo-
żemy wszystkiego wiedzieć. 

Cóż więc mamy czynić? 
Zaufać Bogu. Przez to zaufanie, bez zrozumienia bezpo-

średniego rzeczy, oddajemy nawet wielką chwałę Bogu, bo 
uznajemy Jego mądrość, dobroć i potęgę.

Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez granic. Ufajmy, że je-
żeli tylko starać się będziemy pełnić Jego Wolę, nic nas praw-
dziwie złego spotkać nie może, choćbyśmy i w tysiąc razy 
trudniejszych czasach żyli.

Więc czy nie należy starać się o odwrócenie, uchylenie 
trudności? 

Owszem, można i trzeba; o ile tylko to od nas zależy, trze-
ba zrobić wszystko, by usunąć trudności na drodze naszego 
życia, ale bez niepokoju, bez czarnego smutku, a tym bardziej 
rozpaczliwej bezradności. Te stany duszy nie tylko nie poma-
gają do rozwiązania trudności, ale czynią nas niezdolnymi do 
mądrej, roztropnej i rzutkiej zapobiegliwości. (...)

[M]aksymilian [K]olbe”



Źródło pokoju  
i szczęścia

Łatwo i przyjemnie jest mówić o zaufaniu Opatrzności Bożej, kiedy nasze 
życie składa się z samych sukcesów i radości. Umysł pod wpływem słodkich 
chwil, które doświadczamy, chętnie zgadza się z myślą, iż każdy porządny ka-
tolik powinien pokładać ufność w Panu Bogu oraz bezgranicznie zdawać się 
na Jego wolę.

Wiele razy słyszeliśmy na ka-
zaniach, jak kapłani wskazywali 
na Bożą Opatrzność jako na źró-
dło pokoju i szczęścia. Tymczasem 
współczesny człowiek, rozmiękczony 
przez dobrobyt, kiedy znajdzie się 
nagle na zakręcie życia, gdy nadejdą 
niespodzianie burze i zawieje, zdaje 
się tracić tę pewność i zaufanie. Wy-
daje nam się, że nie trzeba się spe-
cjalnie zastanawiać, tylko cieszyć 
życiem. Tymczasem wiara przypo-
mina, „Niech przeto ten, komu się 
zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” 
(1 Kor 10, 12).

Niejednokrotnie bywamy zasko-
czeni nadejściem jesieni, pogorsze-
niem zdrowia, pierwszym siwym 
włosem czy utratą kogoś bliskiego. 
Gdy pierwszy kryzys puka do drzwi, 
zaczynamy tracić grunt pod noga-
mi. Chwiejnym krokiem daleko się 
nie zajdzie, stąd kiedy nasza wiara 
w Bożą Opatrzność słabnie, najroz-
tropniej byłoby porozmawiać z kimś 

mądrzejszym i mocniejszym w du-
chu. Z pomocą przychodzi również 
pobożna lektura. Lekarstwem na du-
chowe osłabienie może być dzieło je-
zuity, Jean-Baptiste’a Saint-Jure’a, ży-
jącego na przełomie XVI i XVII wieku, 
pt. Zaufanie Opatrzności Bożej.1

Książka ta jest swoistym przewod-
nikiem po ludzkich wątpliwościach, 
których podszepty atakują ze wzmo-
żoną siłą, zwłaszcza wtedy, kiedy 
entuzjazm do życia słabnie i pewne 
nierozumienie Boskich planów wkra-
da się do naszego serca. Mimo iż 
książka powstała kilka wieków temu, 
zawiera ponadczasowe, uniwersalne 
rozważania na temat Boskiej inge-
rencji w życie człowieka. Nie jest to 
tylko i wyłącznie skostniała teoria, 
lecz również poparta praktycznymi 
przykładami instrukcja do odbudo-
wy własnej drogi do zrozumienia 

1 Jean-Baptiste Saint-Jure SJ, Źródło Bożej 
Opatrzności, Promic, Warszawa, 2014, 
ss. 37—38.
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siły Bożej Opatrzności. Posługując się 
licznymi obrazami, tak dla przykładu, 
w zastosowaniu pijawek w medycy-
nie, autor pokazuje, że dobry lekarz 
sięgający po takie rozwiązanie, „ma 
zamiar wyleczyć pacjenta, usuwa-
jąc z jego organizmu tylko złą krew, 
a tym samym go wyleczyć. „(…) Pa-
cjent to rozumie i nie przychodzi mu 
do głowy postrzegać pijawek jako 
złoczyńców (…)”.  Gdyby taką analo-
gię zastosować do naszej relacji z Pa-
nem Bogiem i jego „metod” leczenia 

naszej duszy z grzechu, moglibyśmy 
odnaleźć wiele odpowiedzi na nurtu-
jące nas, egzystencjalne pytania.

W chwilach zwątpienia tracimy 
czas na lament, użalanie się nad sobą, 
obwinianie bądź osądzanie Pana 
Boga zupełnie niepotrzebnie. Poboż-
na lektura to idealny czas dla nas. 
Czas na uporządkowanie kłębiących 
się myśli, na poszerzenie duchowych 
horyzontów oraz na refleksję nad 
obecnością Boga w naszym życiu.

(KG)
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Drodzy Rycerze, żyjemy dziś w wyjątkowych czasach, czasach cichej wojny 
bez bomb i armat, batalii prowadzonej przez sługi szatana przeciw Bogu i Jego 
Kościołowi. Celem tych przedsięwzięć jest zniszczenie Kościoła i cywilizacji 
chrześcijańskiej, aby na ich gruzach zbudować Nowy Porządek Świata bez Boga 
i Jego Prawa. Wojna ta jest dramatyczna, ale przede wszystkim nadludzka.

Arcybiskup Lefebvre tak opisuje tę 
walkę: „To nie jest walka z człowie-
kiem, my walczymy z szatanem. Jest 
to walka, która wymaga wszystkich 
sił nadprzyrodzonych, aby móc wal-
czyć przeciwko temu, kto chce znisz-
czyć Kościół do gruntu. (…) Musimy 
być świadomi tej dramatycznej, apo-
kaliptycznej walki, w której żyjemy, 
i nie wolno nam jej dłużej bagatelizo-
wać. W miarę jak ją bagatelizujemy, 
zmniejsza się nasza siła do walki, sta-
jemy się słabi, nie mamy już odwagi, 
aby głosić prawdę, nie mamy odwagi, 
aby głosić Królestwo naszego Pana Je-
zusa Chrystusa nad społeczeństwem, 
ponieważ brzmi to źle w uszach bez-

bożnego i ateistycznego świata świa-
ta”.1

Drodzy Rycerze Maryi, jaką po-
stawę mamy przyjąć w tej walce? Jakie 
środki powziąć, by stanąć na wysoko-
ści zadania w tej zawierusze dziejowej? 
Odpowiedź na te pytania znajdziemy 
w poniższej konferencji św. Maksymi-
liana wygłoszonej do braci po ślubach 
wieczystych w Niepokalanowie w dniu 
27 marca 1938 roku.2 

1 kazanie J. E. abp Marcela Lefebvre’a wygło-
szone 29 czerwca 1987 r. w Eĉone.

2 Konferencje świętego Maksymiliana Marii 
Kolbego, Niepokalanów 1990, ss. 240–242. 

Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

O przygotowaniu
na czasy 

wyjątkowe
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1. Zbliżają się 
czasy wyjątkowe

W ostatnich czasach mówi się 
wszędzie o wojnie i trudnościach. Jest 
sytuacja trochę wyjątkowa. Wojska 
zbliżyły się na front.

I rzeczywiście tak jest. Atak po-
szedł silniejszy.

Przez pierwsze trzy wieki trwały 
ogromne prześladowania w Kościele. 
Krew męczenników była posiewem 
nowych chrześcijan.1 Jeden z histo-
ryków ówczesnych pisze, że przez lat 
około czterdzieści, kiedy był spokój, 
napsuło się dużo chrześcijan. Dlatego 
radował się z tego, że znowu zaczęły 
się prześladowania.2 

Tak samo i my możemy się cie-
szyć, bo w czasie różnych trudności 
będziemy się pobudzać do gorliwości, 
zrozumiemy lepiej potrzebę większej 
modlitwy i umartwienia. Zbliża się 
bardzo poważna walka. Jakie będą jej 
etapy, trudno przewidzieć. Asump-
cjoniści musieli swego czasu opuścić 
Paryż, a potem ze zdwojoną energią 
rozpoczęli działalność. 

U nas można się spodziewać 
wszystkiego. Nic się jednak nie sta-
nie, czego Matka Boża nie dopuści. 
Jezuitów wypędzili z całej Hiszpanii, 
Salezjanów zagnali na cmentarz i ku-

1 por. Tertulian, Apologetyk, Poznań 1947, 
s. 202.
2 por. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, 
Poznań 1924, ss. 361–362.

lomiotami sprzątnęli. Zresztą — jak 
rozmawiałem z braćmi — powiedzie-
liśmy sobie, że najszczytniejszym ide-
ałem byłoby położyć życie dla Niepo-
kalanej.

Raz się żyje i raz się umiera. Ale 
najlepiej, jak Niepokalana chce. 
Zresztą — to Niepokalanej rzecz, bo-
śmy Jej własnością. Nasze sprawy są 
Jej sprawami, a my się troszczymy 
o Jej sprawy.

2. Jak się przygotować 
do tej wojny?

Przede wszystkim w pierwszym 
rzędzie trzeba się starać, aby gor-
liwość była wielka. Postanowienie, 
wzięcie sobie za cel, że ja muszę być 
świętym — musi być bardzo poważne 
i stanowcze. I trzeba konsekwentnie 
do tego dążyć. Uświęcenie nasze — to 
nasza gorliwość.

3. Pierwszy środek: 
Posłuszeństwo, wierność 

regułom zakonnym
O. Peregryn3 mówił mi kiedyś, że 

ludzie na świecie pragnęliby czynić 
wolę Bożą, ale nie wiedzą, co jest 
wolą Bożą, a co nie, bo nie mają jej 
tak jasno określonej jak w zakonie. 
W klasztorze dzwonek jest wyrazicie-
lem woli Bożej. Program życia Pana 

3 o. Peregryn Haczela (1865–1942)
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Jezusa w Nazarecie zamyka się 
zaledwie w kilku słowach: „I był 
im poddany", czyli posłuszny 
(Łk 2, 51).

Nieskończenie dobre 
jest to, co czynimy we-
dług posłuszeństwa. 
Ludzie świeccy, chociaż 
pragną, nie mają pewno-
ści. A my jesteśmy pewni  
—  jak 2 razy 2 jest 4.

Co jest w regulaminie, 
w Konstytucjach, w rozka-
zach — to jest najlepsze, bez prze-
sady. Zewsząd mamy ułatwienie, że 
trudniej nie zostać świętym, niż nim 
zostać. Gorliwość pogłębiajmy silnie 
i pamiętajmy, że to jest jedyny cel, 
który mamy podkreślać.

4. Drugi środek: 
Darować sobie 

wzajemne urazy
Najpierw musi być grunt oczysz-

czony z wad. Gorliwość pod wzglę-
dem miłości wzajemnej musi być jak 
najdalej posunięta. Nie wtedy dajemy 
dowody miłości, kiedy miłujemy tych, 
co nam dobrze świadczą, ale wtedy, 
kiedy z cierpliwością znosimy przy-
krości i przeciwności, kiedy dobrem 
za złe płacimy. To jest prawdziwa mi-
łość. 

Do tego stopnia ją posunąć, żeby 
całkowicie przebaczać wszelkie urazy 

i nie czuć się urażonym w najmniej-
szym stopniu. Do tego stopnia to jest 
ważne, że Pan Jezus każe nam się 
modlić: „I odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom" (Mt 6, 12). To jest duch 
wszystkich chrześcijan i zważajmy na 
to, żeby nie było między czymś cze-
goś nie odpuszczonego. Jest to rzecz 
ogromnie ważna, bo my w tym Pana 
Boga miłujemy. 

Nie czynimy tego dlatego, że nam 
nic złego nie wyrządzano, ale znosi-
my przykrości dla Niepokalanej. I to 
jest miłość nadnaturalna. Potrafimy 
całkowicie i zawsze przebaczyć.

Przede wszystkim swoją duszę 
musimy uświęcić. Jeśli każdy uświęci 
swoją duszę, wówczas wszystkie du-
sze tutaj będą uświęcone.
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Drodzy Rycerze, powyższe sło-
wa św. Maksymiliana powinny nam 
uzmysłowić aktualność naszej walki 
o dusze. Choć słowa świętego fran-
ciszkanina odnosiły się do II wojny 
światowej, to można je przenieść na 
grunt naszej walki duchowej. 

Mając na uwadze obecną sytuację 
polityczną i religijną na świecie, nie 
trudno nam będzie stwierdzić po-
dobieństwa do wydarzeń z tamtego 
okresu. Stąd też, także i my powin-
niśmy powziąć wszelkie potrzebne 
środki, by stanąć do walki o triumf 
Kościoła i Chrystusa Króla. 

W tych apokaliptycznych czasach, 
w których przyszło nam żyć, i my 
musimy za nauką i przykładem ojca 
Kolbego dążyć przede wszystkim do 
własnego uświęcenia oraz rozpalać 
się gorliwością o zbawienie dusz. 
W tym celu sięgnijmy po środki dane 

nam przez Założyciela M.I.: Bądźmy 
wierni naszym obowiązkom stanu 
oraz ćwiczmy się w cnocie miłości 
bliźniego, ucząc się darować sobie 
wzajemne urazy. 

Na tym jednak nie koniec. Skoro 
wojna przeciw naszemu Panu nara-
sta i nabiera rozpędu, przejdźmy do 
ataku, na podbój dusz. Z jaką bro-
nią? Bronią duchową (ofiarą i modli-
twą), gdyż „Broń naszego bojowania 
nie jest cielesna” (2 Kor 10, 4). 

Przyłączmy się przede wszystkim 
z wielką gorliwością do krucjaty ró-
żańcowej o uwolnienie Mszy świętej 
i powołania, która została ogłoszo-
na przez przełożonego generalnego 
Bractwa Kapłańskiego Świętego Piu-
sa X, ks. Dawida Pagliarani.

br. Maksymilian, opr. na podst.  
Le Chevalier du Cœur Immaculée nr 13
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Rycerskie historie
pisane

ręką Niepokalanej
 Historia z Austrii

W dniu 8 grudnia 2016 roku, 
w święto Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, w siedzi-
bie austriackiego dystryktu Jaidhof 
miała miejsce ceremonia przyjęcia 
nowych Rycerzy do M.I. Do Rycer-
stwa Niepokalanej została przyjęta 
również pewna studentka o imieniu 
Christiane. Była bardzo zdetermi-
nowana, żeby działać dla zbawienia 
dusz. Powiedziała: 

— Jestem Rycerką i muszę coś zrobić.
Zastanawiała się, co zrobić naj-

pierw. Święty Maksymilian Kolbe 
zaleca na początku rozdawać cu-
downe medaliki, więc zdecydowała, 
że od tego zacznie. 

— Wypróbuję to na mojej koleżan-
ce ze studiów.

Była to osoba o poglądach bar-
dzo nowoczesnych, miewała różne 
szalone pomysły, ale gdzieś w głębi 
drzemał w niej jeszcze duch katolic-
ki. Christiane w krótkiej modlitwie 
poleciła swoją znajomą Niepokala-
nej, podeszła do niej, pokazała jej 
cudowny medalik i krótko wyjaśniła, 
czym jest. Ku zaskoczeniu Rycerki 
dziewczyna przyjęła medalik. Rycer-

ka bardzo się ucieszyła: — Pierwsza 
próba, pierwszy sukces — pomyślała.

Po pewnym czasie rozmowa stu-
dentek zeszła niby przypadkiem na 
różaniec. W pewnym momencie ko-
leżanka Christiany zupełnie nieocze-
kiwanie stwierdziła: 

— Ja też mogę tego spróbować. Będę 
modlić się codziennie na różańcu!

Rycerka ucieszyła się jeszcze bar-
dziej i powiedziała do siebie: 

— Warto spróbować i trzeci raz. 
Niedługo jadę na rekolekcje do Jaidhof. 
Zaproszę ją, może pojedzie ze mną?

 Jej zdziwienie i zarazem radość 
były ogromne, gdy koleżanka oznaj-
miła, że przyjmuje zaproszenie! Obie 
pojechały na rekolekcje ignacjańskie. 
Dla koleżanki wiele rzeczy było cał-
kiem nowych, nieraz musiała sta-
czać trudne walki wewnętrzne. Na 
rekolekcjach wytrwała do końca.

Christiane pokłada ufność w Nie-
pokalanej i wciąż powtarza: 

— Jestem tylko narzędziem w rę-
kach Matki Bożej. Muszę działać. 
Niepokalana oczekuje ode mnie, że 
wedle moich możliwości będę działać, 
aby przyciągnąć do Niej jak najwię-
cej dusz.
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Fides et ratio

Realna Obecność Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie

Pan Jezus w Najświętszym Sakra-
mencie chyba jeszcze nigdy nie był 
tak znieważany jak obecnie. Jednym 
z głównych zadań katolików w tych 
czasach powinna być obrona kato-
lickiej nauki o Eucharystii. Realna 
obecność Chrystusa pod postaciami 
chleba i wina jest tajemnicą wiary. 
Jest to również dogmat ogłoszony na 
Soborze Trydenckim. 

Największy filozof i apologeta Ko-
ścioła, św. Tomasz z Akwinu, od roz-
ważań dotyczących atrybutów Boga 
i prawdziwości religii rzymskokato-
lickiej dochodził do adoracji i umiło-
wania Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Ten Doktor Anielski 
poznawszy, że Bóg w swojej istocie 
różni się od stworzenia, ponieważ  
jest jeden, niezmienny, wieczny, naj-
bardziej doskonały, potrafił godzina-
mi adorować Pana Jezusa ukrytego 
w Hostii. Z tej miłości do Eucharystii 
powstała liturgia na św. Bożego Cia-
ła. Atrybutem św. Tomasza z Akwi-

nu na pomnikach i obrazach jest 
słońce, które symbolizuje Najświęt-
szy Sakrament. 

Święty Tomasz z Akwinu potrafił 
doskonale oddać prawdy religii ka-
tolickiej w poetyckim języku. Dzięki 
temu ludzie, którzy nie mogli zgłę-
biać teologicznych tekstów, pozna-
wali naukę o Eucharystii poprzez 
hymny. Nauka św. Tomasza wystę-
puje przeciwko panteizmowi. Bóg 
jest czymś innym niż stworzenie. 
Chociaż Bóg przebywa w stworze-
niach jako Stwórca, i żyje w duszach 
sprawiedliwych, z których czyni 
sobie mieszkanie, to jednak nie jest 
to ta sama obecność Boga, co w Naj-
świętszym Sakramencie. Jak tłu-
maczy tomista Garrigou-Lagrange, 
w człowieczeństwie Chrystusa Bóg 
jest obecny w sposób o wiele bardziej 
szczególny, jest to obecność substan-
cjalna.

W Najświętszym Sakramencie jest 
obecny prawdziwy Chrystus, praw-
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dziwy Bóg. W tym 
wypadku nasze zmy-
sły mylą się, nie mogą 
nas doprowadzić do 
poznania tej praw-
dy, potrzebna jest 
tu wiara:  „Mylą się, 
o Boże, w Tobie wzrok 
i smak, Kto się im 
poddaje, temu wiary 
brak” (Adoro Te).  Pan 
Jezus ofiarował się na 
krzyżu dla zbawienia 
naszych dusz, na tę 
miłość my również 
powinniśmy odpowiedzieć miłością, 
ofiarowując Mu nasze serca:  Tobie 
dziś w ofierze serce daję swe (Adoro 
Te). Święty Tomasz z Akwinu zwra-
ca uwagę, na to, że Panu Jezusowi 
w Najświętszym Sakramencie nale-
ży się największa cześć: „Przed tak 
wielkim Sakramentem upadajmy 
wszyscy wraz”  (Pange lingua glorio-
si). „Zbliżam się w pokorze i niskości 
swej, wielbię Twój majestat, skryty 
w Hostii tej”  (Adoro Te).

Hymny św. Tomasza z Akwinu 
doskonale wyrażają prawdy wiary, 
które zostały następnie ogłoszone 
na Soborze Trydenckim (1545–1563): 
„Na początku święty sobór uczy oraz 
otwarcie i wprost wyznaje, że w ży-
ciodajnym sakramencie świętej Eu-
charystii, po dokonaniu konsekracji 
chleba i wina, obecny jest prawdziwie, 
rzeczywiście i substancjalnie Pan 
nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg 

i człowiek, pod posta-
ciami tychże widzial-
nych rzeczy. Nie ma 
sprzeczności w tym, że 
nasz Zbawiciel zawsze 
zasiada w niebie po 
prawicy Ojca wedle na-
turalnego sposobu ist-
nienia, i że sakramen-
talnie obecny jest dla 
nas w swojej substancji 
w różnych innych miej-
scach wedle sposobu 
istnienia, który — choć 
z trudem możemy wy-

razić w słowach — możliwy jest dla 
Boga, a myślą oświeconą przez wiarę 
możemy go pojąć i mamy obowiązek 
mocno weń wierzyć”.

Sobór Trydencki był odpowiedzią 
na herezje Lutra i jego następców. 
Nauka o realnej obecności Chrystu-
sa w Najświętszym Sakramencie 
została odrzucona przez protestan-
tów. Uznają oni jedynie obecność 
symboliczną, czego zewnętrznym 
przejawem było przyjmowanie Ko-
munii na rękę, a nie do ust. Obecna 
praktyka przyjmowania Komunii na 
rękę oddala katolików od nauczania 
Soboru Trydenckiego i zmusza do 
przyjęcia elementów protestanty-
zmu. Dlatego tak ważne jest dzisiaj 
zgłębianie prawd wiary dotyczących 
Najświętszego Sakramentu i odda-
wanie czci Panu Jezusowi ukrytemu 
w Hostii. 

Anna Mandrela
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Realna Obecność Pana Jezusa...
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Ręcznie wykonane różańce

Rycerze Niepokalanej wyszli 
z inicjatywą wykonywania różań-
ców, a następnie oferowania ich 
wiernym po wszystkich Mszach 
świętych. Pierwsze różańce zostały 
wykonane z kamieni ze stalowymi 
(trwałymi) połączeniami. Kolejne 
to drewniane połączone mocnym 
sznurkiem. 

W Warszawie różańce cieszyły 
się ogromną popularnością. Już po 
pierwszej Mszy św. na stoliku M.I. 
zostało ich zaledwie kilka.

Kartki Bożonarodzeniowe

Rycerki Niepokalanej, a dokład-
niej nowo przybyłe do Bractwa sio-
stry karmelitanki, własnoręcznie 
przygotowały piękne kartki Bożo-
narodzeniowe. Kartki te przedsta-
wiające tradycyjne sceny Bożonaro-

dzeniowe były oferowane wiernym 
w Warszawie w ostatnią niedzielę 
listopada oraz na początku grudnia.



Kącik M.I. w Zaczerniu Kącik M.I. w Olsztynie
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Kąciki M.I. w kaplicach

W kaplicach powstają coraz pięk-
niejsze kąciki M.I., które prezentują 
publikacje Rycerstwa Niepokalanej. 
Dobrze zaopatrzony kącik umożli-

wia Rycerzom, wiernym, a przede 
wszystkim nowo przybyłym oso-
bom łatwy dostęp do dobrej litera-
tury. 



Na zdjęciu obok: kącik M.I. w Gdyni

Wszystkie materiały są zapakowane 
w torebki strunowe
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Rycerze mogą dystrybuować 
książki, broszury i ulotki — i w ten 
sposób wypełniać aktywną część 
ideału Rycerstwa Niepokalanej.

Nowo przybyłe osoby, których 
w ostatnich miesiącach jest coraz 
więcej, w kaplicach zapoznają się 
z tradycyjną literaturą oraz dzia-
łalnością i myślą św. Maksymiliana. 
A potem informują w swoich śro-
dowiskach o Tradycji oraz ideale 
Założyciela M.I. W ten sposób coraz 
więcej osób może poznać i poko-
chać Niepokalaną, o co tak bardzo 
starał się św. Maksymilian.

Publikujemy zdjęcia kilku kąci-
ków M.I. 

Materiały dla nowych Rycerzy

W Polsce każdy z nowoprzyjętych 
Rycerzy otrzymuje specjalny pakiet 
publikacji. 

Pakiet zawiera dwa numery 
Triumfu Niepokalanej, broszu-
rę Poświęcenie się Niepokalanej, 
wszystkie rodzaje folderów, a tak-
że formularz przyjęcia oraz dyplo-
mik.

Każdy z nowych Rycerzy jest za-
dowolony z otrzymania takiego pre-
zentu, gdyż nie tylko poznaje głębiej 
ideał M.I., ale także ma pierwszą 
„amunicję” do nawracania dusz.
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39 nowych Rycerzy w Zaczerniu
W dniach od 4 do 6 września 

2020 roku w Zaczerniu pod Rzeszo-
wem dyrektor M.I. ks. Karol Stehlin 
wygłosił rekolekcje pt. „Aktualność 
Rycerstwa Niepokalanej Tradycyjnej 
Obserwancji”.

Wielu przybyłych po raz pierwszy 
mogło usłyszeć o tym, że od dziesiąt-
ków, a nawet setek lat coraz bardziej 
niszczona jest wiara katolicka i cy-
wilizacja chrześcijańska. Szczególnie 
wobecnych czasach brak jest jakich-
kolwiek odniesień do praw Bożych 
w dziedzinie polityki, gospodarki, 
edukacji, sztuki, oraz są podejmo-
wane coraz bardziej brutalne próby 
ogołocenia rodzin z wartości chrze-
ścijańskich.

Rekolekcjonista przekonywał, 
że Matka Boża nie pozostawia nas 
bez pomocy. Przez podjęte na nowo 
w 2000 roku dzieło św. Maksymi-
liana Bractwo Kapłańskie św. Piu-
sa X  organizuje na całym świecie 

armię Rycerzy, przez których chce 
ratować dusze. Perspektywa uczy-
nienia codziennych trudów, cierpień, 
prac i wszystkich okoliczności życia 
świadomym darem ofiarowanym 
Niepokalanej, poprzez który może 
Ona, w niewidzialny dla nas sposób, 
ratować dusze tak powszechnie znaj-
dujące się dziś w niebezpieczeństwie 
wiecznego potępienia, zachwyciła 38 
osób, które wstąpiły w szeregi Rycer-
stwa Niepokalanej.

Ważnym elementem podtrzy-
mującym zapał Rycerzy jest aposto-
lat słowa pisanego. Szeroka oferta 
pięknie wydanych ulotek, broszurek 
i książka ks. Stehlina Niepokalana 
nasz ideał przyciągała chętnych do 
rozpowszechniania ich w swoim śro-
dowisku. 

W drugą niedzielę Adwentu 
ks. Anzelm przyjął jedną osobę w po-
czet Rycerzy Niepokalanej.
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Wykład oraz nowi Rycerze w Gdyni i Olsztynie
W dniu 1 października 2020 roku 

w Gdańsku odbył się wykład ks. Ka-
rola Stehlina, zatytułowany „Różaniec 
duchową bronią”. Wykład był swoistą 
inauguracją miesiąca poświęconego 
różańcowi świętemu. Frekwencja wy-
niosła ok. 50 osób, w większości do 
tej pory niezwiązanych z Tradycją. Co 
ciekawe, odbył się dokładnie w tym sa-
mym miejscu, co pierwsze wykłady ks. 
Karola w Trójmieście w połowie lat 90.

Podczas wykładu ks. Stehlin przy-
bliżył historię różańca i cudów z nim 
związanych; poruszył też temat wła-
ściwego odmawiania tej modlitwy. Po 
wykładzie i odpowiedziach na zadane 
pytania istniała możliwość zakupu 
literatury związanej z tematem i za-
opatrzenia się w bezpłatne materiały. 

Stoisko cieszyło się dużym zaintereso-
waniem.

W kolejnych dniach, od 2 do 
4 października, w gdyńskim kościele 
pw. Niepokalanego Serca Maryi mia-
ły miejsce rekolekcje maryjne, które 
głosił również ks. Karol Stehlin. Po re-
kolekcjach do Rycerstwa Niepokalanej 
przystąpiło 29 osób.

Wykładów w formie audio można 
wysłuchać na kanale M.I. „Triumf Nie-
pokalanej”: 
www.youtube.com/user/SekretariatMI

Nowi Rycerze w liczbie 14 zosta-
li przyjęci do M.I. przez ks. Karola 
w Olsztynie na zakończenie rekolek-
cji adwentowych, które odbywały się 
w dniach  5-6 grudnia 2020 roku.

http://www.youtube.com/user/SekretariatMI
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Święto Rycerstwa w Warszawie

W dniu 8 grudnia, 
w główne święto Ry-
cerstwa Niepokalanej, 
w warszawskim kościele 
pw. Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi 
Panny odbyła się uroczy-
stość przyjęcia nowych 
osób do M.I.

Ceremonię poprzedził 
krótki wykład dyrekto-
ra M.I., ks. Karola Steh- 
lina dotyczący ideału 
Rycerstwa Niepokalanej. 
W spotkaniu uczestni-
czyli zarówno kandydaci do M.I., jak 
również Rycerze, którzy odnowili 
akt poświęcenia się Niepokalanej.

Armię Niepokalanej w Jej święto 
zasiliło 43 Rycerzy. 

Nowi Rycerze we Wrocławiu

W dniu 18 października 2020 roku 
we Wrocławiu w kaplicy pw. św. Ja-
dwigi ks. Karol Stehlin wygłosił wy-
kład na temat znaczenia Rycerstwa 
Niepokalanej w obecnych czasach. 
Objaśnił strategię, którą powinniśmy 
przyjmować każdego dnia w naszej 
duchowej walce. Mówił m.in. o pla-
nie dnia; podkreślił znaczenie modli-
twy różańcowej (w tym choćby jed-
nej dziesiątki różańca odmawianej 
wspólnie w rodzinie). Podczas wykła-
du ks. Karol wielokrotnie mówił, jak 

być misjonarzem M.I. oraz zachęcał 
do czynnego apostolatu.

Po Mszy św. ponad 40 osób zo-
stało przyjętych do Rycerstwa Nie-
pokalanej. Chętnych do wstąpienia 
w szeregi M.I. było jeszcze więcej, 
lecz zabrakło medalików. Cere-
monia przyjęcia nowych członków 
do Rycerstwa odbyła się w kolej-
ną niedzielę. Wówczas ks. Łukasz 
Szydłowski przyjął 17 nowych Ry-
cerzy.

Monika Kawa

Módlmy się, by gorliwie szerzy-
li cześć Najświętszej Maryi Panny 
oraz byli dobrymi narzędziami 
w prowadzeniu dusz do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa przez ręce 
Niepokalanej.
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Dni skupienia i nowi Rycerze w Rheinhausen

W ostatnią sobotę i niedzielę listo-
pada w kościele św. Michała w Rhe-
inhausen (Niemcy) ks. Karol Stehlin 
poprowadził dni skupienia . Główny 
ich temat brzmiał: „Święty Maksy-
milian Kolbe — obrońca katolickiej 
Tradycji".

Prelegent wygłosił kilka konferen-
cji, które skupiały się wokół następu-
jących kwestii:

1) Święty Maksymilian sprzeci-
wiał się ekumenizmowi. Powołał M.I., 
której celem jest nawrócenie inno-
wierców do Kościoła przez Maryję, 
Pośredniczkę Łask.

2) Założyciel M.I. był przeciwni-
kiem pacyfizmu. Rycerze działają 
w Kościele wojującym: walka z grze-
chem i szatanem, walka o triumf 
Chrystusa i Maryi jest ideą i zasadą 
działania każdego Rycerza.

3) Idea M.I. oraz działania są skie-
rowane przezciwko masonerii, a tym 
samym przeciwko duchowi Soboru 
Watykańskiego II; św. Maksymilian 
zamiast „wprowadzania" raju na 
ziemi w centrum stawiał zbawienie 
każdej duszy i ratowanie jej ze szpon 
grzechu, przywiązania oraz niedo-
skonałości.

Dni skupienia zostały uwieńczone 
ceremonią przyjęcia nowych Rycerzy. 
Szeregi armii Niepokalanej Matki za-
siliło 15 gorliwych osób, wśród nich 
kilkoro dzieci.

W Rheinhausen działa koło M.I. 2 
Matki. Członkinie koła spotykają się 
dwa razy w miesiącu. Na jednym 
spotkaniu jest głoszony referat  przez 
jedną z pań, a drugi raz w miesiącu 
spotkanie jest wspólną modlitwę 
w intencji świętości rodzin.
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Nowi Rycerze w Wielkiej Brytanii

W sierpniu 2020 roku ks. Robert 
Brucciani oraz ks. Jan Brucciani 
przyjęli w szeregi Rycerstwa Niepo-
kalanej 25 osób. 

W szkole św. Michała powstał 
nowy kącik M.I.; w Edynburgu ko-
ordynator lokalny pracuje nad udo-
skonaleniem dotychczasowego kąci-
ka M.I.

W ostatnim czasie do kaplic 
w Edynburgu oraz Gateshead dołą-
czyło wielu Polaktów. Wśród nich 
kolportowane są ulotki oraz broszu-
ry w języku polskim.

Kącik M.I. w szkole św. Michała 
w Burghclere

14 nowych Rycerzy w Japonii

Na zakończenie pielgrzym-
ki do Akita w Japonii, ks. Tomasz 
Onoda przyjął 14 nowych Rycerzy, 
w tym kilka osób spoza Japonii. 
W 2020 roku pielgrzymka odbyła 

się w sierpniu, a nie jak dotychczas 
w pierwszych dniach maja. Zmiana 
terminu wynikała z braku możli-
wości przekraczania granic państw 
oraz zakazu zgromadzeń.
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Apostolat M.I. w Ameryce Środkowej

Ksiądz Miquel Boniface kontynu-
uje przyjęcia do Rycerstwa Niepoka-
lanej oraz dystrybucję Cudownych 
Medalików we wszystkich pań-
stwach Ameryki Środkowej.

Wielu osobom wyjaśnia, czym 
jest Rycerstwo Niepokalanej oraz 
dlaczego św. Maksymilian stworzył 
M.I. jako organizację jednoczącą Ry-
cerzy i dlaczego Cudowny Medalik 
jest instrumentem dla Rycerzy.

Ks. Boniface z nowymi Rycerzami 
w diecezji Esteli w Nikaragui

Spotkanie w Zgromadzeniu Sióstr 
Franciszkanek w Gwatemali

Publikacje w języku hiszpańskim

Zamówienia:
www.militia-immaculatae.org/espanol

http://www.militia-immaculatae.org
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Nowi Rycerze w Nigerii

W ostatnią niedzielę sierpnia 
ks. Peter Scott przyjął 15 nowych 
Rycerzy. Uroczystość odbyła się 
w kaplicy Najświętszego Serca Pana 

Iskierki ze świata

Jezusa w Abuji w Nigerii. Prosimy 
o modlitwę w intencji wszystkich 
Rycerzy w Nigerii i w całej Afryce. 
Ich sytuacja jest bardzo trudna.



MI

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

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

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

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

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

cyjnej Obserwacji jest założone.
3. Nosić Cudowny Medalik.

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

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

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

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

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

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

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

mailto:sekretariat@militia-immaculatae.info


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

Najnowsze publikacje 
Rycerstwa Niepokalanej

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

Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa

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

Broszura 
Milczenie — brama świętości

Książka
Kim jesteś, o Niepokalana?

NOWY NUMER KONTA

http://www.militia-immaculatae.org

