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Po przeczytaniu przekaż bliźniemu!

Wzorem św. Maksymiliana ośmielamy się prosić naszych Czytelników:
„Szanuj pisemko! Po przeczytaniu nie niszcz go, lecz pożycz innym, którzy go nie
znają. Sprawisz tym radość bliźniemu, a nagroda za to Cię nie minie. Apostolstwo
dobrej prasy jest obowiązkiem każdego katolika”.
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Jezus

Król miłości
Książka najbardziej znanego propagatora kultu Najświętszego Serca Pana

Jezusa w XX wieku. Ojciec Mateo rozkrzewił po całym świecie dzieło Intronizacji, czyli oficjalnego i społecznego uznania najwyższej władzy Serca

Jezusowego nad rodzinami chrześcijańskimi.
Uznanie to po-

winno być potwierdzone, uzewnętrz-

nione i utrwalone

przez

uroczyste

umieszczenie

ob-

razu Serca Bożego

w najbardziej zaszczytnym miejscu

w domu.

W oparciu o objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque, autor w jasny

i przejrzysty sposób przybliża nabożeństwo do Serca Jezusowego.

o. Mateo Crawley-Boevey
Jezus Król miłości
Wydawnictwo Te Deum, ss. 328

Do nabycia w księgarni Te Deum
www.tedeum.pl

Słowo wstępne

Drodzy
Rycerze Niepokalanej!
„Nie pozostawię Was sierotami” (J 14, 18). Te słowa, którymi Pan Jezus
zwraca się do apostołów, odkrywają nam wielkie pragnienie Serca Jezusowego. Pragnienie to wyrażone jest również w innym miejscu następującymi słowami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28, 20). Jest to pragnienie pozostania z nami, przy nas, pragnienie ciągłej
przyjaźni Serca Jezusowego z naszymi sercami. Ale jakże miałaby dokonać się
realizacja tego pragnienia, kiedy miejscem triumfu Serca Pana Jezusa jest tron
królewski po prawicy Ojca? Oto mądrość Boża wymyśliła metodę rozwiązania tego, co dla człowieka nierozwiązywalne. Aby spełnić powyższe zapowiedzi, Zbawiciel ustanowił Najświętszy Sakrament. Jego Boskie Serce wynajduje
cudowny sposób, by przebywać wśród naszych serc. W jakim celu? Aby spieszyć nam z pomocą, aby nas pocieszać, dodawać otuchy i odwagi w codziennych zmaganiach z grzechem i księciem ciemności. Aby odżywiać naszą duszę
swą obecnością i nawilżać ją życiodajną rosą łask. Czyż Pan Jezus nie powiedział „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię”? To właśnie w Najświętszym Sakramencie jest obecne Jego
Serce. Żywe, bijące z miłości do nas, czekające na nas i pragnące zjednoczenia
z nami.
Świadomość naszej nędzy powinna rodzić w nas pragnienie zjednoczenia
z żywym Zbawicielem utajonym w Najświętszym Sakramencie, zatapiania się
wręcz w Jego Boskim Sercu — Sercu Eucharystycznym. Nie jest ważne, czy jesteśmy młodzi czy starzy, bogaci czy biedni. Nie jest ważne, czy postąpiliśmy już
w świętości, czy też ciągle jeszcze jesteśmy obarczeni grzechami. To wezwanie
jest aktualne dla każdego. Czytając Ewangelię, widzimy Zbawiciela otoczonego
rzeszą ludzi. Wszelkie stany zbierają się wokół niego, a On błogosławi je i czyni
im dobrze. Zwłaszcza w takich scenach uwidacznia się dobroć Serca Jezusowe-
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go. To samo niezmienne Serce obecne jest w Najświętszym Sakramencie. Czeka
na nas, by nam błogosławić, uświęcać nas i czynić nam dobrze.
Jak głęboko rozumiała to Najświętsza Maryja Panna! Żyjąc wśród apostołów Maryja przystępowała do Komunii świętej. Zapał Maryi, z jakim pragnęła
Eucharystii, był wielki. Pragnęła wielce zjednoczenia Swego Niepokalanego
Serca z Boskim Sercem Zbawiciela utajonym w Najświętszym Sakramencie.
To każdorazowe zbliżenie stawało się środkiem do coraz głębszego wewnętrznego zjednoczenia dusz. Usposobienie Maryi i Jej prosta intencja w czasie
przyjmowania Ciała i Krwi Jej Syna przyczyniały się do ciągłego pogłębiania się udziału Matki Najświętszej w życiu Bożym. Pięknie o tym zjednoczeniu mówi w swoich konferencjach głoszonych w Paryżu z okazji Wielkiego
Tygodnia ks. Boullaye TJ: „Tak przez dziewięć miesięcy nosiła w swym łonie
Słowo Boże, lecz ta łaska udzielona Jej była tylko dlatego, aby ukształtowała
ciało Syna, przez Eucharystię zaś Syn kształtował Jej duszę na swe podobieństwo i jednoczył z sobą coraz ściślej. Jako Matka miała posłannictwo uczynić
Słowo człowiekiem; jako komunikująca przyszła do Niego, aby uczynił Ją Bogiem.
Toteż im więcej wzrastała w świętości, tym więcej musiał wzrastać w Niej głód
Hostii, gdyż coraz głębiej rozumiała i coraz goręcej pragnęła zawartych w niej
skarbów.”1
Czyż jednym z największych skarbów Komunii św. nie jest Serce naszego
Boskiego Mistrza? Gdy jednoczymy się z Nim, przemienia Ono nasze serca
na swój wzór. Obudźmy więc w sobie, czerpiąc przykład z Maryi, to wielkie
pragnienie jak najczęstszego przyjmowania Komunii świętej. Odpowiedzmy
wspaniałomyślnie na wezwanie Pana Jezusa „przyjdźcie do mnie wszyscy…”,
a wtedy to spotkanie z Boskim Przyjacielem będzie uświęcało nasze serce i dawało nam siły do zwycięstw w bojach duchowych, czego Wam, drodzy Rycerze, z całego serca życzę.
ks. Dawid Wierzycki
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
1

ks. Henry Pinard de la Boullaye TJ, Maryja Arcydzieło Boże, Kraków 1932.
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Czytając św. Maksymiliana

Czytając
św.
Maksymiliana
Odpłacić miłością za miłość!
„Dla nas, członków Milicji Niepokalanej, jedynym bodźcem do
pracy powinna być miłość Przenajświętszego Serca Pana Jezusa.
Co to jest, co to znaczy Przenajświętsze Serce Pana Jezusa?
Wszyscy o tym dobrze wiemy, ale warto sobie jeszcze przypomnieć. Wszyscy wiemy, że serce odczuwa serce przez miłość i szybciej bije, kiedy jest pod wrażeniem jakiejś miłości. I dlatego serce jest
symbolem miłości. Wprawdzie istota miłości jest we woli, choćby żadnego uczucia nie było, to jednak serce jest symbolem tej miłości.
Symbolem miłości jest również Serce Pana Jezusa. W nim poznajemy miłość Pana Jezusa. Wszystko poznaje się ze skutków. I Pan
Jezus powiedział, że dobre drzewo poznaje się po dobrych owocach,
które rodzić będzie.
Miłość Serca Jezusowego poznajemy z różnych aktów miłości.
Wszystko, co nas otacza, jest aktem miłości Najświętszego Serca.
Wszystko, co jest zewnątrz i wewnątrz nas, napełnione jest Bogiem –
jest miłością.
Najświętszy Sakrament jest owocem miłości Pana Jezusa. Całe
życie Pana Jezusa i Jego działalność, to wszystko jest miłością
Przenajświętszego Serca.
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Dusza przyglądająca się tym wszystkim objawom miłości, chciałaby odpłacić miłością za miłość. Ale z doświadczenia wiemy, jak wielce jesteśmy słabi. I tu objawia się miłość Boskiego Serca, które daje
nam swą własną Matkę, abyśmy Jej własnym Sercem mogli Je pokochać. Już nie naszym nędznym sercem, ale Jej niepokalanym Sercem.
Miłość Niepokalanej jest najdoskonalszą miłością, jaką stworzenie
może ukochać swego Boga. Tym więc sercem starajmy się kochać
coraz bardziej Serce Pana Jezusa, i to niech będzie naszym największym bodźcem. Starać się nie tylko dużo dusz zyskać dla Niej, ale jak
najwięcej dusz i jak najściślej połączyć z Najsłodszym Sercem Pana
Jezusa przez Nią. Najpierw podbić tak swoje serce, a potem inne. I to
niech będzie największym naszym bodźcem”.1
1
Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 61–62,
konferencja nr 40.
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Czytając św. Maksymiliana
Trudno o bardziej dobitne wyjaśnienie powodu istnienia Milicji
Niepokalanej niż to, które wyłożył założyciel Niepokalanowa swoim
współbraciom w czerwcu 1936 roku. Ale przecież jego słowa nie odnoszą się tylko do członków M.I., lecz do wszystkich katolików, a właściwie
do każdego człowieka. Każdy bowiem — bez względu na to, kim jest
i jaki jest jego związek z Kościołem — żyje na tym świecie wyłącznie
dzięki miłości Pana Jezusa. Niestety, nie wszyscy jeszcze zdają sobie
z tego sprawę, a wielu otwarcie ten fakt odrzuca. To powoduje, że miłość
Boża nie spotyka się z należytą wdzięcznością, której wyrazem powinna być bezwarunkowa miłości ludzi do Stwórcy.
Kolejny raz św. Maksymilian przypomina nam, jak bardzo jesteśmy
słabi i jak bardzo nasze serca są nędzne. Sami z siebie niewiele możemy
dać Panu Jezusowi — co najwyżej nasze upadki i grzechy, które są najczęstszą odpowiedzią marnej ludzkiej natury na bezkresną miłość Bożą.
A jednak Pan Jezus nie obraża się na nas, nie odtrąca nas, nie pozostawia nas samym sobie z naszym brudem duchowym. Wręcz przeciwnie:
daje nam swoją ukochaną Matkę — jedyne na tym świecie stworzenie bez grzechu — jako Pośredniczkę pomiędzy swoją miłością a nami.
To, czego nie mogą uczynić nasze serca (a przecież nie mogą zbyt wiele wskutek grzechu pierworodnego), pozostawia Sercu Niepokalanej.
Dzięki temu jesteśmy jak ci biesiadnicy w Kanie Galilejskiej, którzy
w momencie rozpaczy mogą liczyć na Jej pomoc, bo tylko Ona może
wyjednać wszystko u swojego Syna.
Mamy więc u św. Maksymiliana proste wyjaśnienie naszej sytuacji: wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa, ale by się za to odwdzięczyć, niezbędne jest nam Niepokalane
Serce Maryi. Ta logika dwóch Serc, bez których nasze życie nie miałoby
sensu, powinna stanowić tego życia podstawę. Ciągłe uświadamianie
tej logiki sobie i innym musi być — jak mówił założyciel M.I. — „największym bodźcem” każdego Rycerza i w ogóle każdego katolika.
(PS)
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Przez Niepokalaną
do Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Nie jesteśmy w stanie pojąć, czym tak naprawdę jest nasza
wiara, jeżeli uprzednio nie zadziałała łaska Boża. Tak samo nie
jesteśmy w stanie napisać nic nowego na temat wiary, co uprzednio nie zostało już napisane przez świętych. W przeciwnym razie
byłoby to porównywalne do kierowania się prywatnymi objawieniami.
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Dlaczego
właśnie
przez
Maryję i dzięki Niej zbliżamy się
do Najświętszego Serca Pana
Jezusa? Odpowiedź pozostawia
nam sama Najświętsza Maryja
Panna poprzez swoje sługi:
św. Maksymiliana Kolbego oraz
św. Ludwika Marię Grignon de
Montfort. Oni całkowicie oddali
się Niepokalanej, dlatego za ich
pośrednictwem poznajemy jeszcze bardziej JEJ postać.
Wielka miłość św. Maksymiliana do Niepokalanej, wyniesiona
jeszcze z domu rodzinnego, potęgowała w nim pragnienie zdobycia całego świata i każdego
z osobna dla Niepokalanej. Aby
dążyć do urzeczywistnienia tego
pragnienia założył 16 października 1917 roku w Rzymie Rycerstwo
Niepokalanej (M.I.), którego jedno
z haseł brzmi: „przez Niepokalaną

do Serca Jezusowego”. Jak wiemy, celem M.I. jest pogłębianie
świadomego i odpowiedzialnego
życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich
pod opieką i za pośrednictwem
Niepokalanej. Przystępując do
Rycerstwa, każdy nowy członek
oddaje się Niepokalanej, a tuż
po ceremonii, dla potwierdzenia
tego aktu otrzymuje dyplomik,
na którym odnajdujemy słowa:
„[…] albowiem gdzie Ty wejdziesz,
tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje
bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego Serca Jezusowego spływają”.1

Ś

więty Maksymilian wyjaśnia nam, dlaczego tak bardzo potrzebujemy Najświętszej
Maryi Panny na przykładzie relacji rodzica i dziecka:
„Tak, bo mówiąc językiem
ludzkim, Serce Boże podobne jest
sercu dobrego ojca rodziny. Jeżeli
które z dzieci co zawini, musi je
ojciec ukarać, bo tak wymaga
Akt poświęcenia się Niepokalanej według św. Maksymiliana Marii Kolbego
1
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sprawiedliwość, a nawet sama
miłość ku dziecku, by nie lekceważyło sobie winy. Ale ten ojciec
nie chciałby też dziecku przykrości zrobić, chociaż nawet ono
na to sobie zasłużyło i chciałby
mieć jakiś powód dostateczny,
by przecież tej kary nie wymierzyć. Darować bez dostatecznego
powodu, byłoby to rozzuchwalać winowajcę. Ale chciałby, żeby
przecież ktoś się wstawił za nim
i tak i sprawiedliwości, i tkliwej
miłości stało się zadość. Otóż
gorejące miłością ku nam winowajcom Boskie Serce Jezusa znajduje na to środek godny Boskiej
mądrości. Daje nam za matkę
i opiekunkę swoją własną najmilszą i najukochańszą Matkę, istotę
ponad świętych i aniołów świętszą, tę, której niczego odmówić
nie potrafi jako najgodniejszej
i najdroższej Matce. Serce zaś dał
Jej takie, by nie mogła nie widzieć
ani jednej łezki na ziemi, by nie
mogła nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi.
I oto pomost do Przenajświętszego Serca Jezusa gotów. Upadnie kto w grzech, zabrnie głęboko w nałogi, wzgardzi

Bożymi łaskami, nie patrzy już
na dobre przykłady innych, nie
zwraca uwagi na zbawienne natchnienia i staje się niegodnym
dalszych łask, czy ma już rozpaczać? Nie, przenigdy! Ma bowiem
od Boga daną sobie Matkę, która
czułym sercem śledzi każdy jego
czyn, każde słowo, każdą myśl.
Ona nie patrzy na to, czy on godny łaski zmiłowania. Ona Matką
tylko miłosierdzia, więc spieszy
chociaż nawet nie wzywana tam,
gdzie najwięcej nędzy w duszach.
9
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Owszem, im bardziej dusza zeszpeciła się grzechem, tym bardziej w niej okazuje się miłosierdzie Boże, którego uosobieniem
jest właśnie — Niepokalana.
Dlatego też o berło władzy
dla Niepokalanej w każdej duszy
bój toczymy. Bo jeżeli tylko Ona
wejdzie do duszy, chociaż nędznej jeszcze, spodlonej grzechami
i nałogami, nie dozwoli duszy zaginąć, ale wnet wyprasza jej łaskę
światła dla rozumu i siły dla woli,
by się opamiętała i powstała”.2
Pisma ojca Maksymiliana Marii Kolbego
franciszkanina, t. 6, Artykuły, referaty, szkice
1914–1929. Niepokalanów 1970, s. 152.
2

10

C

zyż nie ma w tym prostym przykładzie mądrości i doskonałości? Tak Bóg Ojciec
pragnie dla nas dobra tu na ziemi i jeszcze większego dobra
wiecznego. Nawet gdy błądzimy
i w konsekwencji zasługujemy
na karę, On i tak nie odwraca się
od swojego stworzenia. Pragnie
wzmacniać naszą wolę, abyśmy
podążali odpowiednią drogą.
Dlatego właśnie daje nam niezwykle czułą Matkę.
Święty Ludwik był szczególnie
przywiązany do pobożności maryjnej, której wyrazem są jego
dzieła: Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny i Tajemnica Maryi,
w których rozwinął doktrynę
niewolnictwa maryjnego jako nabożeństwa polegającego na najdoskonalszym oddaniu się Panu
Jezusowi właśnie przez Maryję:
„Prawdziwe nabożeństwo do
Najświętszej Maryi Panny jest
święte, to znaczy prowadzi duszę
do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi
Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłu-
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szeństwa, nieustającej modlitwy,
wszechstronnego umartwienia,
Boskiej czystości, Jej głębokiego
miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy
i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej
Maryi Panny”.3

D

zięki tym słowom zaczynamy jeszcze bardziej
rozumieć, kim jest Niepokalana.
Więc zastanówmy się również
nad tym, co oznacza, że jest naszą Matką:
„Dobra ta Matka, otrzymawszy
doskonałą ofiarę, którą przez to
nabożeństwo składamy Jej z siebie samych, z naszych zasług i zadośćuczynień, bierze nas w swoje
posiadanie i czyni nas godnymi
oblicza Ojca Niebieskiego:
a) Przyodziewa nas w szaty
czyste, nowe, kosztowne i wonne starszego Ezawa, tzn. Jezusa
Chrystusa, Syna swego, które
przechowuje w swym domu, tzn.,
nad którymi ma władzę, będąc
3
św. Ludwik Grignon de Montfort,
Traktat o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Poznań 1947, s. 100.

skarbniczką i powszechną szafarką zasług i cnót swego Syna
Jezusa Chrystusa, i które daje
komu chce;
b) Owija ręce swych sług
skórami zabitych i odartych koźląt, tzn. przyozdabia ich zasługami i bogactwem uczynków, które
sami spełnili; niszczy i usuwa
11
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wszystko, co w nich nieczyste
i niedoskonałe, nie rozpraszając nic z dóbr, jakie w nich łaska zdziałała; raczej zachowuje
je i powiększa, by nimi przyozdobić i wzmocnić szyję i ręce swych
dzieci, to znaczy by ich wzmocnić
do niesienia jarzma Pańskiego,
które się nosi na karku oraz do
spełniania wielkich rzeczy na
chwałę Bożą i ku zbawieniu biednych współbraci […].

Wreszcie sprawia Ona, że
wierni Jej słudzy otrzymują błogosławieństwo Ojca Niebieskiego,
chociaż jako dzieci młodsze
i przybrane nie powinni go otrzymać. Odziani szatami zupełnie
nowymi, bardzo kosztownymi
i nader pięknej woni, z ciałem
i duszą doskonale przysposobioną, zbliżają się z ufnością do Ojca
swego Niebieskiego.”4
(MC)
4
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Ibidem, s. 192.
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Apostołowie czasów
ostatecznych
Drodzy Rycerze, w jednym z ostatnich numerów naszego czasopisma1
wspomnieliśmy o nieustannej walce, którą prowadzimy z wrogiem dusz —
szatanem. Walka ta rozpoczęła się już w raju ziemskim, a zakończy ponownym przyjściem Zbawiciela i sądem ostatecznym.
Dziś ta batalia przybrała bardzo na
sile. Siostra Łucja 26 grudnia 1957 roku
przestrzegła nas przed tym. Powiedziała do o. Fuentesa, że „diabeł zbiera
siły do decydującej walki przeciw Matce Dziewicy, a walka decydująca zaś
jest walką ostateczną, gdzie się okaże,
po której stronie będzie zwycięstwo”,
a po której klęska i podaje zarazem dwa
ostatnie lekarstwa: różaniec i nabożeństwo ku Niepokalanemu Sercu Maryi.
Podobne przesłanie otrzymaliśmy
także podczas objawień Matki Bożej
w La Salette. Niepokalana, nie tylko
przestrzegała w nim przed rozprzestrzenianiem się zła, ale także dała
nam środki do zwycięstwa: „Zwracam
się z usilnym wezwaniem do Ziemi [...]”,
„Wzywam Apostołów Czasów Ostatecznych, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli z pogardą dla świata
i siebie samych, w ubóstwie i skrom1

Triumf Niepokalanej nr 4 (65).

ności, w pogardzie i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości
i zjednoczeniu z Bogiem […]”. Zbawienie świata przyjdzie zatem przez tych,
którzy będą naśladowcami cnót Pana
Jezusa oraz dziećmi Maryi: „Wzywam
moje dzieci, moich prawdziwych czcicieli, którzy oddali Mi się, abym ich prowadziła do Mojego Boskiego Syna […];
tych, którzy będą żyli w Moim duchu”2.
Stańmy więc do wojny z ciemnościami tego świata. Jeśli ów apel odnosi
się do każdego, to tym bardziej skierowany jest do Rycerzy Niepokalanej,
spadkobierców jednego z największych
Jej czcicieli, św. Maksymiliana Kolbego.
Po pierwsze walczmy o zachowanie
naszej katolickiej wiary i stanu łaski,
a po drugie weźmy udział w walce całego Kościoła. Współdziałajmy z nim
w zbawieniu dusz oraz pracujmy nad
ustanowieniem powszechnego króle2
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Orędzie z La Salette.

Apostołowie czasów ostatecznych
stwa Chrystusa na ziemi. W jaki sposób? Poprzez modlitwę, ofiarę, a szczególnie naśladowanie, za przykładem
Maryi, cnót Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
Rozpocznijmy od naśladowania Jego
cichości, żyjąc w skupieniu i — na ile
nasz stan na to pozwala — zachowując
milczenie. Pamiętajmy o dewizie Rycerstwa: „Broń naszego bojowania nie
jest cielesna” (2 Kor 10, 4), oraz o tym,
że milczenie zajmuje miejsce pierwszorzędne. Stwierdzenie to może na
pierwszy rzut oka zaskakiwać. Czyż
milczenie nie jest słabością? Jednak
taka jest mądrość Pana Boga: „[…]
głosimy tajemnicę mądrości Bożej,
mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed
wiekami przeznaczył ku chwale naszej” (1 Kor 2, 7). Stąd też, Matka Boża
pragnie widzieć w nas zamiłowanie do

milczenia i skupienia: „Wzywam wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy
żyli w pogardzie i milczeniu”.3.
Tradycja ascetyczna uczy, że milczenie nie jest zarezerwowane tylko
dla zakonników lub uczestników rekolekcji, ale jest konieczne dla wszystkich chcących żyć według Serca Bożego. W rzeczywistości „całe życie
człowieka jest bojowaniem na ziemi”
(Hi 7, 1) i „tylko ten wygra, kto potrafi milczeć”4. Niechaj zachętą do życia w
ciszy i skupieniu będzie dla nas konferencja św. Maksymiliana, wygłoszona
17 kwietnia 1934 roku w Mugenzai no
Sono w Japonii5.
Orędzie z La Salette.
Wawrzyniec Scupoli, Walka duchowa,
rozdział 24.
5
Konferencje świętego Maksymiliana Marii
Kolbego, Niepokalanów 1990, ss. 58-59.
3

4

O praktykę umiejętnego milczenia
„Milczenie jest potrzebne a nawet konieczne. Bowiem jak milczenia zabraknie — i łask Bożych zabraknie. Wtedy
przestaniemy być narzędziami w ręku
Niepokalanej i psuć tylko będziemy Jej
sprawy, choćbyśmy nawet najwznioślejsze rzeczy czynili.
Milczeć — nie znaczy to: nic nie mówić, ale mówić tylko tyle, ile sobie Niepokalana życzy - ni mniej, ni więcej.
Mówić mniej niż potrzeba — źle czynimy; mówić więcej niż potrzeba — też
źle czynimy.
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Aby mówić tyle, ile potrzeba — należy ciągle czuwać nad sobą, by mówić
tylko to, co jest potrzebne i konieczne
do załatwienia sprawy.
Gdy nie zachowamy przepisanego
milczenia, to i łaskom Bożym nie będziemy mogli odpowiedzieć, a gdy jednej nie
odpowiemy, to cały szereg następnych
łask będzie dla nas stracony, a które jednak moglibyśmy otrzymać zachowując
skupienie. A jakaż odpowiedzialność
przed Panem Bogiem!... Bo wykorzystując te łaski, moglibyśmy stać się świę-
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tymi i innych do tego pobudzić, dając
dobry przykład. A tak — to i inni nie
skorzystali, i myśmy stracili. A przykład
bardzo pociąga. Opowiadał mi pewien
lekarz z Nagasaki, że widząc postępowanie chrześcijan, nawrócił się. Nie było
mu potrzeba dysput ani przekonywań.
Przykład więcej zaważył aniżeli wszystkie dysputy i przekonywania.
A jak zdobyć praktykę umiejętnego
milczenia?
Przede wszystkim modlić się, bo tylko Niepokalana sama to wszystko może
w nas sprawiać. I byłoby dobrze, aby tę
praktykę milczenia, przed rozpoczęciem
i zakończeniem poszczególnych czynności dnia, ofiarować Niepokalanej, choćby
tylko jednym „Maryja". W razie upadku
— nigdy się nie smucić, bo to cuchnąca
pycha; przeciwnie — z wielką miłością
i weselem ducha powstać zaraz i iść naprzód! Ten upadek wynagrodzić aktem
miłości doskonałej...
I ciągłe, ciągłe wysiłki... Wciąż stawiać nogę na pierwszy szczebel, jak

mówi św. Teresa od Dzieciątka Jezus, aż
w końcu zniewolimy Pana Boga, który
przyjdzie i — wziąwszy nas — poniesie
na górę1.
I tak promieniować będziemy światłem Niepokalanej i naokoło siebie woń
Jej roznosić.
Ale to już nie my, lecz Niepokalana,
nasza Mamusia, będzie to wszystko
czynić.
My zaś będziemy podobni do księżyca, który świeci wieczorem tak, iż można by książkę w poświacie jego czytać.
Ale on świeci światłem słońca, nie swoim, gdyż jest martwy.
Podobnie i my jesteśmy martwi
i światła nie dajemy. Promieniować jednak będziemy wtenczas, gdy zaczerpniemy tego światła od Niepokalanej,
naszej Matki...”
br. Maksymilian, opr. na podst.
Le Chevalier du Cœur Immaculée nr 15
por. św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje
duszy, Poznań 1926, s. 268.

1

Polecamy
publikacja dostępna
na stronie Centrali M.I.:
www.militia-immaculatae.org/polski
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Rycerskie historie
pisane
ręką Niepokalanej
Historia z Włoch
Trzyipółletnia Ania uczęszczała do
przedszkola prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia w Ruffano (Apulia).
Była pogodną i radosną dziewczynką.
Podobnie jak inne dzieci otrzymała od
sióstr Cudowny Medalik, który nosiła
na łańcuszku zawieszonym na szyi.
Pewnego kwietniowego dnia,
w 1977 roku, rodzice zabrali ją na wieś.
Dziewczynka nie obawiając się niczego pobiegła naprzód po ukwieconej
łące. W pewnym momencie zniknęła
rodzicom z oczu; wydawało się, jakby
zapadła się pod ziemię. Przerażeni zauważyli na środku łąki studnię, ukrytą wśród traw. Jej brzegi były równe
z powierzchnią ziemi i była przykryta tylko kawałkiem plastiku. Później
dowiedzieli się, że studnia miała 9 m
głębokości i do poziomu 3,5 m była
wypełniona wodą.
Ojciec pierwszy podbiegł do studni,
pochylił się i zawołał:
— Aniu! Jesteś tam?
Córeczka spokojnym głosem odpowiedziała:
— Tak, tatusiu, jestem.
Gdy ratownik spuścił się po linie
na dół, żeby wyciągnąć dziewczynkę,
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zauważył, że Ania jest nad taflą wody,
jakby siedziała swobodnie w fotelu.
Jej ubranie było suche i czyste, a sama
dziewczynka była odmieniona i wyglądała niczym postać z baśni.
Strach i panika ustąpiły zdumieniu, a następnie ogromnej radości.
Wśród serdecznych uścisków rodziców
dziewczynka opowiadała, że przez
cały ten czas, który spędziła w studni,
piękna Pani ubrana na biało trzymała
ją w swych ramionach.
Annę poddano specjalistycznym
badaniom lekarskim: nie stwierdzono u niej żadnego fizycznego urazu
ani zaburzeń w sposobie myślenia.
Następnego dnia w przedszkolu siostry pokazały Ani kilka wizerunków
Najświętszej Maryi Panny i poprosiły,
żeby wskazała, która Pani ją uratowała.
— To Madonna z promieniami! —
wykrzyknęła od razu dziewczynka
— To jest ta piękna Pani, która mnie
trzymała w ramionach przez cały ten
czas w studni!
Opisane wydarzenie odmieniło ojca
Ani. Przestał bluźnić Panu Bogu i zaczął z szacunkiem odnosić się do sióstr,
dzięki którym jego córeczka poznała
Matkę Bożą od Cudownego Medalika.

Fides et ratio
Cudowny wizerunek
Matki Bożej z Guadalupe
jako argument apologetyczny
Objawienia maryjne są czymś wyjątkowym, niewytłumaczalnym przy
pomocy wiedzy, którą dysponujemy.
Nie tylko same objawienia Matki Bożej, lecz także związane z nimi cuda
pozostają poza sferą ludzkiego poznania. Mogą być zatem użyte jako dowód
na istnienie wszechmogącego Boga
oraz rolę Maryi jako Pośredniczki, pomiędzy Nim a ludźmi.
Wyjątkowe miejsce pośród uznanych przez Kościół objawień zajmuje
objawienie się Matki Bożej Indianinowi Juan Diego w dniu 12 grudnia
1531 roku. Miało ono miejsce na wzgórzu Tepeyac w pobliżu miasta Meksyk, lecz nadano mu nazwę w powiązaniu z wcześniejszym objawieniem
się Maryi w miejscowości Guadalupe
w hiszpańskiej prowincji Estremadura.

Matka Boska wyraziła życzenie, aby
Aztek udał się do miejscowego biskupa Zumárragi i żeby zbudowano poświęcone Jej sanktuarium. Dowodem
prawdziwości objawień były niezwykle piękne i cudownie pachnące kwiaty, zebrane przez Indianina. Wyrosły
tam pomimo chłodu i kamienistej ziemi. W czasie audiencji drugim (dodatkowym) dowodem stało się odzienie
Juana Diego. Na jego tilmie (azteckim
płaszczu) pojawił się wizerunek Maryi przedstawionej jako pogrążona
w modlitwie piękna indiańska kobieta
z księżycem u stóp.
Bezpośrednim skutkiem objawień
maryjnych w Guadalupe była ogromna rzesza Indian pragnących przyjąć
chrzest. Do momentu objawień byli
w zdecydowanej większości niechętni
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Cudowny wizerunek Matki Bożej z Guadalupe...
wobec religii katolickiej, traktując ją
jako religię zdobywców i ciemiężycieli.
Działo się tak pomimo starań księży,
którzy prowadzili intensywną działalność misyjną i krytykowali — często
w sposób bardzo bezpośredni — nadużycia władzy świeckiej wobec tubylczej ludności. Dopiero Matka Boża spowodowała niesłabnącą falę nawróceń
na wiarę katolicką. Do chwili obecnej
Matka Boża z Guadalupe cieszy się
wielką czcią wśród ludności Meksyku
i krajów Ameryki Łacińskiej.
Niezwykła i tajemnicza jest sama
tilma. Wykonana została z nietrwałych włókien agawy i już jedynie z tego
powodu powinna ulec całkowitemu
zniszczeniu w wilgotnym klimacie
Meksyku po dwudziestu, maksymalnie czterdziestu latach. Trwałość tkaniny z podobizną Madonny
jawi się tym bardziej niezwykła, gdy
uświadomimy sobie, że wizerunek
ten, w ciągu pierwszych 116 lat od
momentu cudownego pojawienia się,
był zawieszony bez jakiejkolwiek osłony, narażony nie tylko na niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, lecz również na działanie dymu
tysięcy świec przed nim zapalanych.
Obraz był całowany, dotykany, a nawet
pocierany przez całe rzesze wiernych.
Pomimo to zachował nienaruszoną
gładką strukturę i pierwotną wspaniałość barw. Wizerunku nie udało
się też nigdy skopiować, ponieważ nie
jest on klasycznym obrazem ze śladami gruntowania, farby czy pociągnięć
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pędzla, liniami pomocniczymi czy też
ochronną warstwą lakieru. Przypomina raczej cudowną fotografię, której
kolory stają się wyraźniejsze w miarę
oddalania się od wizerunku, bledną
natomiast, gdy się do niego zbliżamy. Podobnie zachowuje się postać
Madonny — im bardziej oddalamy się od
obrazu, tym zdaje się ona być większą.
Kolor różowy, widniejący na wizerunku, przepuszcza promienie podczerwone, co także nie daje się wyjaśnić
naukowo.
Zadziwiającego odkrycia dokonano
przyglądając się bliżej źrenicom Matki
Bożej. Odbita jest w nich scena audiencji u biskupa Zumárragi, ze wszystkimi postaciami, które w niej uczestniczyły, a więc także z Indianinem
Juanem Diego. Stwierdzono ponadto, że oczy Madonny odbijają światło w taki sposób, w jaki dzieje się to
w ludzkim oku i wykazują szereg innych efektów optycznych, charakterystycznych dla oka człowieka.
Podobizna Matki Bożej ukrywa
w sobie dużo więcej tajemnic. Astronomowie dostrzegli na płaszczu Maryi
obraz nieba nad Meksykiem, widziany
z kosmosu. Matematyków fascynuje
układ wizerunku i doskonałość jego
proporcji, w których można doszukać
się układu geometrycznego, składającego się na tzw. ciąg Fibonacciego czy
też tzw. trójkąta Keplera, będącego innym przykładem „złotego podziału”.
Obraz badali wielokrotnie najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach
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— biofizycy, optycy, eksperci sztuki,
fotografowie, chemicy, w tym profesor
Richard Kuhn, laureat nagrody Nobla
w dziedzinie chemii czy też profesor
Philip Serna Callahan, badacz Całunu Turyńskiego. W obliczu cudowności i nadnaturalności wizerunku byli
bezradni, co więcej, ich szczegółowe
badania ujawniały kolejne niewytłumaczalne właściwości tilmy.
W latach 20. XX wieku doszło do
bezprzykładnych prześladowań Kościoła katolickiego przez rząd, na którego czele stał Plutarco Calles. Władze
nie odważyły się wprawdzie na zamknięcie sanktuarium w Guadalupe,
dążyły jednak do wyrugowania kultu maryjnego z przestrzeni publicznej. W dniu 14 listopada 1921 roku
pod wizerunkiem Maryi wybuchła
bomba ukryta w bukiecie kwiatów.
Potężna eksplozja pokruszyła marmur
na schodach prezbiterium, zniszczyła
metalowe świeczniki i wygięła masywny krucyfiks na ołtarzu. Wizerunek Madonny pozostał nienaruszony.
Nie zostało nawet zarysowane cieniutkie szkło, za którym się znajdował.
Także ten fakt dowodzi niezwykłości
tilmy z Guadalupe.
Wizerunek Matki Bożej w Guadalupe i historia związanego z nim
objawienia są w Polsce mało znane.
A przecież czymś niespotykanym
w historii ludzkości była fala masowych nawróceń pogańskich Indian,
fenomen tym bardziej niezwykły,
że zupełnie nieoczekiwany. Zagad-

ki, które skrywa w sobie sam obraz,
skłaniają osoby o otwartym umyśle do refleksji nad ograniczonością
ludzkiej wiedzy i zdolności poznania.
Poprzez cudowne właściwości wizerunku i jego głęboką religijną symbolikę możemy dostrzec wszechmoc
Boga, a zarazem jego wielką miłość
do Maryi. To właśnie Ona pełni rolę
Pośredniczki między Bogiem a ludźmi. Jej cudowny wizerunek w Guadalupe jest tego najlepszym dowodem.
Lesław Tobiasz
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Dlaczego warto odmawiać „Godzinki”

Dlaczego warto odmawiać
Godzinki?
Każdy przeciętny katolik kojarzy jeśli nie melodię, to jakiś fragment Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jest to modlitwa
tak zapisana w pamięci każdego z nas, że zazwyczaj wcale się nie zastanawiamy ani nad jej pochodzeniem ani tłem historycznym. W końcu była śpiewana
przez pokolenia. Naszą wiedzę na temat tej jakże pięknej modlitwy może obrazować popularne przysłowie „dzwonią, ale nie wie w którym kościele”.
Prawdą jest, że nie znamy ani dokładnego czasu, ani miejsca powstania Godzinek. Niemniej jednak, przypuszcza się, iż stworzono w XIV lub
XV wieku, w wyniku sporu na temat
nauki o Niepokalanym Poczęciu NMP,
toczonego pomiędzy skotystami i tomistami. Ci pierwsi uważali jakoby
Maryja została uprzednio odkupiona, tj. zachowana, a nie uwolniona
od zmazy grzechu pierworodnego,
dzięki mocy przyszłych zasług swego
Boskiego Syna.
W odpowiedzi na powstałe podziały, Leonard Nogarol, franciszkański
teolog z Werony, ułożył Oficjum ku
czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. Następnie papież Sykstus IV zatwierdził je w roku
1476. Możliwe, że do Polski trafiło ono
za pośrednictwem jezuitów.
Dostrzega się duże podobieństwo
pomiędzy Godzinkami a odmawianym przez kapłanów brewia-
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rzem. Tak więc, Godzinki składają
się z siedmiu części: jutrzni, prymy,
tercji, seksty, nony, nieszporów oraz
komplety, a w każdej z nich zawarte jest wezwanie do Boga, hymn,
werset i responsorium, ofiarowanie
i antyfona z modlitwą.
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu stanowią wyjątkowe bogactwo
modlitewne. Za ich pośrednictwem
każdy katolik może okazać Najświętszej Maryi Pannie swoją najgłębszą
cześć oraz wiarę w Jej Niepokalane
Poczęcie. Dzięki temu nabożeństwu
prości ludzie przez wieki mogli pielęgnować i ugruntowywać niezachwianą wiarę i kult maryjny.
Zawarte są w nich bowiem liczne
teologiczne argumenty, świadczące
o uchronieniu Maryi od zmazy pierworodnej przez godność macierzyństwa Bożego. Należy również wymienić inne wyrażone tam prawdy
maryjne.

Nr 2 (67) kwiecień — czerwiec 2021
Śpiewając Godzinki, przypominamy sobie o Bożym macierzyństwie,
o doskonałości Maryi oraz pełni
łaski, jaka jest Jej udziałem. Dowiadujemy się też o roli Maryi w dziele
zbawienia. Na koniec przeżywamy
Jej walkę z szatanem, poznajemy
królewską władzę, tak aby ostatecznie utwierdzić się w przekonaniu
o pośrednictwie Matki Najświętszej
pomiędzy Jej Boskim Synem i ludźmi. Godzinki stanowią zatem swoiste kompendium maryjne.
Było ono przez nas, Polaków,
szczególnie umiłowane i chętnie
odmawiane. Z pokolenia na pokolenie, słowami Godzinek wielbiono
Królową Polski, zarówno w czasach
wojen, jak i pokoju. Godzinki śpiewała szlachta, polskie rycerstwo
oraz ludzie niższych stanów. Z całą
pewnością nasze utożsamianie się
z tym nabożeństwem wynika z jego
wielowiekowej obecności w polskich
dziejach.
Historycy podają, iż władcy, tacy
jak Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt
III Waza, królowa Bona czy Władysław Warneńczyk, mieli w zwyczaju śpiewać je codziennie. Godzinki
towarzyszyły Polakom w trudnych
czasach: pod zaborami czy podczas
II wojny światowej, m.in. w obozach
koncentracyjnych.
Jak widzimy, Godzinki są ważną
i wartościową modlitwą, z której
czerpiemy wiele korzyści jednocześnie. Zbliżają nas do przodków,

a zwłaszcza do świętych, dzięki
przykładowi ich życia możemy budować własną pobożność. Są one
także istotnym elementem polskiej
tradycji, o czym nigdy nie powinniśmy zapominać!
Czas na uporządkowanie kłębiących się myśli, na poszerzenie duchowych horyzontów oraz na refleksję nad obecnością Boga w naszym
życiu.
(KG)
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Dzięki tzw. pandemii poznałem Mszę św. trydencką
Jestem człowiekiem, na którego tocząca się w naszym kraju od
4 marca 2020 roku hucpa kłamstwa
i strachu, zwana pandemią, wywarła pozytywny wpływ.
Od pierwszych dni zacząłem interesować się różnymi jej aspektami,
także pod kątem wiary. Wiadomości
czerpałem spoza oficjalnej propagandy oraz od znajomych i przyjaciół,
z którymi dzieliliśmy się informacjami
i przeżyciami. Najbardziej zapadły mi
w serce decyzje władz wobec Kościoła
i ludzi wiary. Z decyzjami tymi w żaden sposób nie mogłem się pogodzić
ani ich zaakceptować. Szczególnie niezrozumiałe było dla mnie milczenie
pasterzy wobec tzw. pandemii, której
propagandowa wizja nie korespondowała z wydarzeniami w moim środowisku (i tak jest do dziś).
Po kilku tygodniach doszedłem
do wniosku, że istnieje jakaś dziwna

uległość Episkopatu względem rozgrywających się w kościołach wydarzeń, cicha aprobata takich praktyk
jak profanowanie Ciała Chrystusa
poprzez przyjmowanie Go do ręki,
pojawienie się zamiast wody święconej (której boi się szatan) płynu dezynfekującego oraz stawanie przed
Bogiem w kościele z zasłoniętą twarzą. Poczułem się jak owca zdradzona przez pasterzy.
Wtedy mój znajomy przysłał mi
książkę o Mszy świętej trydenckiej
i czasopismo Triumf Niepokalanej,
w których znalazłem informacje
o Rycerstwie Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji i Bractwie św. Piusa X. Poruszyły mnie zawarte w nich
informacje i pojawiła się myśl, by
wrócić do Rycerstwa, ale odnowionego według idei św. Maksymiliana.
Nie posiadałem też wcześniej wiedzy
na temat Bractwa św. Piusa X. Dziś
już wiem, że dzięki niemu mogła
przetrwać Tradycja Kościoła katolickiego.
Po napisaniu prośby do Centrali
M.I., otrzymałem kolejne publikacje,
które w mojej decyzji mnie utwierdziły. Odżyła we mnie na nowo
miłość do św. Maksymiliana Kolbego. Aktualnie przygotowuję się, by
wstąpić do Rycerstwa Niepokalanej
Tradycyjnej Obserwancji na chwałę
Niepokalanej.
Gerard
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Mój rycerski
apostolat (cz. I)
Kiedy, poprzez słuchanie w internecie wykładów ks. Karola
Stehlina, dowiedziałam się o istnieniu i działalności M.I. Tradycyjnej Obserwancji, to w sercu zapragnęłam zostać Rycerką Niepokalanej.
Niestety, z powodu sytuacji rodzinnej nie mogłam wstąpić od
razu do Rycerstwa. Postanowiłam
jednak nosić Cudowny Medalik
i odmawiać w ciągu dnia akt strzelisty „O Maryjo bez grzechu poczęta…”. Miałam nadzieję, że nadejdzie
stosowny czas, gdy będę mogła
wstąpić oficjalnie i bez problemów
do Rycerstwa.

Cudowny Medalik z ulotkami. Nie
mogłam zdecydować się, którą ulotkę wybrać, a że ta myśl mnie nurto-

Cudowny Medalik ratunkiem
Po upływie trzech lat zdobyłam
się na napisanie e-maila do Centrali M.I. Impulsem do tej decyzji była
bardzo trudna sytuacja życiowa
mojego byłego przełożonego. Natchnęło mnie, aby temu biednemu
człowiekowi podarować właśnie
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wała, zwróciłam się do Centrali M.I.
z prośbą o pomoc w wyborze ulotki.
Bardzo szybko otrzymałam życzliwą odpowiedź. Ulotki włożyłam do
koperty z medalikiem oraz krótkim
listem ode mnie. Nie miałam możliwości przekazania podarunku bezpośrednio, dlatego skorzystałam
z pomocy mojej dobrej znajomej,
która chętnie przekazała kopertę
z zawartością. Wiem, że podarunek
został przyjęty, a ja otoczyłam tego
pana modlitwą.
Z Centrali M.I. otrzymałam również propozycję współpracy, z czego ogromnie się ucieszyłam. Mo-

głam w bardzo konkretny sposób
pomagać Niepokalanej w ratowaniu dusz!
Rozpoczęcie apostolatu...
Tak rozpoczął się mój apostolat.
Przesyłane do mnie cudowne medaliki oraz ulotki i broszurki M.I.
mogą trafiać do otaczających mnie
osób. Rzeczywiście, przed moimi
oczami stawały osoby, którym pragnęłam podarować Cudowne Medaliki. A że był to początkowy czas
tzw. pandemii, więc miałam ułatwioną drogę, gdyż ulotka o epidemii wskazywała, że medalik przed
nią chroni.
...wśród najbliższej rodziny...
Najpierw podarowałam medaliki moim trzem nastoletnim córkom, które od razu zaczęły nosić je
na szyi. Podjęłam nowennę pompejańską za męża i dałam mu medalik. Miałam obawy przed reakcją
męża i teścia, że nie będą chcieli
nosić medalików, bo to „niemęskie”.
Ale obawy okazały się bezpodstawne. Podpowiedziałam córkom, żeby
kupiły tacie łańcuszek i wręczyły
mu go wraz z medalikiem z okazji
Dnia Ojca. Tak zrobiły, a wręczając upominek, od razu podjęłyśmy
wspólnie próbę założenia łańcuszka. Mąż był trochę speszony i bronił się przed założeniem, tłumacząc,
że będzie nosił tylko w niedzielę, bo
przy pracy może go zerwać (mąż
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jest rolnikiem). Mimo to, gdy zaczęłyśmy go wszystkie, wraz z teściową, prosić. Mąż ustąpił i odtąd
medalika już nigdy nie zdejmuje,
a łańcuszek wcale się nie zrywa.
Kolejne moje obawy dotyczyły
teścia, któremu również kupiłam
łańcuszek i z mężem chcieliśmy mu
go podarować wraz z medalikiem
i ulotkami, także z okazji Dnia Ojca.
Kiedy obserwowałam jego reakcję
podczas wręczania prezentu mężowi, miałam wrażenie, że jest sceptyczny i podchodzi z dystansem do
noszenia medalika. Jednak podczas
składania życzeń i wręczania podarunku, poproszony o założenie
medalika, ku mojemu ogromnemu
zaskoczeniu, nie stawiał żadnego
oporu i z wielkim wzruszeniem
i wdzięcznością pozwolił go sobie
zawiesić na szyi. Teściowa nosiła
Cudowny Medalik już od dłuższego
czasu (miałam wrażenie, że zachęcił ją do tego mój przykład).
...i wśród dalszej rodziny
Następnie kolej przyszła na rodzeństwo moje i męża oraz ich
rodziny. Usiłowałam każdej z rodzin ofiarować Cudowne Medaliki
dla wszystkich ich członków oraz
wszelkie rodzaje ulotek, jakimi dysponowałam. Oczywiście, starałam
się pamiętać o modlitwie w intencji osób, do których medaliki miały trafić. Reakcje rodziny były pozytywne i nie usłyszałam żadnych

przykrych komentarzy, a jedynie
serdeczne podziękowania.
Medalik, nowenna, Msza św.
i... o. Wenanty
Jednakże poza moją mamą, siostrą i bratem mamy, który był pod jej
opieką, pozostali członkowie rodziny
nie od razu zaczęli nosić medaliki. Po
upływie około miesiąca od przekazania „amunicji” Niepokalanej, dane mi
było dowiedzieć się o trudnościach
rodzinnych u moich dwóch braci.
Byłam bardzo zaskoczona, gdy
żona jednego z nich napisała do
mnie wiadomość z prośbą o pomoc, ponieważ od dłuższego czasu

25

Iskierki z Polski

brat miał problem z nadużywaniem
alkoholu. Zaniedbywał przy tym
obowiązki stanu, był leniwy i obojętny. Bardzo się tym przejęłam
i obiecałam pomoc. Najpierw jednak
odmówiłam nowennę do św. Józefa
z prośbą o światło, jak powinnam
postąpić. W trakcie nowenny pojawiła się u mnie myśl, aby zamówić
Mszę świętą trydencką w intencji
brata i jego rodziny oraz odmówić
za nich nowennę pompejańską.
Do tej nowenny miałam zamiar
zachęcić również brata i bratową,
mamę oraz resztę rodzeństwa. Po-
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stanowiłam też, abyśmy wszyscy
polecali ich wstawiennictwu ojca
Wenantego. Miałam zamiar wprost
nakłonić brata i jego najbliższych
do noszenia Cudownego Medalika. Dodatkowo pragnęłam, abyśmy
składali w intencji ich nawrócenia
i uświęcenia drobne ofiary. O całej
sytuacji powiedziałam mamie i rodzeństwu. Nikt z nich nie wiedział,
że problem jest tak poważny. Poprosiłam ich o włączenie się do nowenny pompejańskiej.
Po zakończeniu nowenny do
św. Józefa umówiłam się z bratem
na rozmowę w cztery oczy. Wcześniej gorąco modliłam się do Niepokalanej, powierzając Jej wszystko.
W rozmowie z moim bratem starałam się być jak najbardziej delikatna. Kupiłam łańcuszek i poprosiłam,
aby na nim nosił Cudowny Medalik. Trochę go przymusiłam, zakładając mu łańcuszek na szyję. Brat
niestety zadeklarował, że i tak nie
będzie go nosił, ze względu na problemy z intensywnym poceniem się.
Na zamówionej Mszy świętej była
cała rodzina. Brat i bratowa przystąpili do Komunii świętej. Była to dla
nich wszystkich pierwsza obecność
na Mszy świętej tradycyjnej. Wieczorem tego dnia bratowa napisała
do mnie wiadomość, że udział w liturgii w rycie rzymskim był dla niej
ogromnym przeżyciem.
c.d.n.
Katarzyna
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Nowi Rycerze w kilku polskich miastach
Na zakończenie rekolekcji montfortańskich w Warszawie ks. Karol
Stehlin przyjął do Rycerstwa Niepokalanej 10 nowych osób. Dwa dni
później w Ostrołęce ks. Karol włączył
w szeregi M.I. kolejnych 27 Rycerzy.
Uroczystość ta nastąpiła po wykładzie i Mszy świętej.
Także w Krakowie do Milicji Niepokalanej dołączyło 19 nowych Rycerzy. Z kolei na zakończenie rekolekcji
wielkopostnych w Szczecinie ks. Karol Stehlin przyjął w poczet Rycerstwa Niepokalanej 13 osób. Natomiast
kolejnych 17 Rycerzy przystąpiło
w Augustowie po Mszy św. i konferencji wygłoszonej przez ks. Stehlina.
Rycerze otrzymali specjalne pakiety,
w których znajduj się wszystkie foldery
M.I. oraz niektóre broszurki. Zawartość takiego pakietu stanowi pierwszą
„amunicję” służącą nawracaniu dusz.
Rycerze przyjęci w Warszawie mieli
sposobność bogatszego zaopatrzenia

się w materiały M.I., gdyż na zakończenie rekolekcji, w sali wykładowej na
tzw. stoliku M.I. dostępne były wszystkie publikacje Rycerstwa Niepokalanej, różańce oraz szkaplerze. Oferta
ta została wzbogacona o publikacje
w językach obcych, m.in. angielskim,
francuskim, hiszpańskim i rosyjskim,
które również cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Modlitwa i pokuta publiczna drogą ratunku
Jedna z Rycerek na spotkaniu koła
M.I. 2 Kraków Maryi zaproponowała,
aby apostołować poprzez modlitwę
w małych grupkach przy kapliczkach
i krzyżach w swojej okolicy. Już kilka
takich grup modli się wspólnie. Jest
to bardzo dobra forma apostolatu,

gdyż wiele osób, przechodzących
obok lub przejeżdżających samochodami, może zobaczyć modlących się
ludzi, zarówno młodych, jak i starszych.
W obecnych czasach stajemy bezradni wobec fali bezbożności, jesteśmy ustawicznie zniewalani coraz
to nowymi ograniczeniami. Pokusa
zamiany wiary w sprawę wyłącznie
prywatną narasta w miarę poddawania się przepisom prawa, a de
facto bezprawia. Musimy jednakże pamiętać, że wiara daje wolność
prawdziwą, niczym nie dającą się
zastąpić. Katolik musi sobie przypomnieć o swej prawdziwej wolności
dziecka Bożego.
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Wolność ta nie jest równoznaczna
ze swawolą własnego wyboru, lecz
z poddaniem się woli Bożej, poddaniem się jej przez Maryję.
Wielu przygnębionych i zniechęconych porzuca dziś wiarę, ucieka od
Kościoła, za wolność uznając własny
wybór. Dusze gubią się, ponieważ nie
umieją znaleźć drogi powrotu w tym
ogólnym zamęcie.
Rycerze Niepokalanej powinni
stać się swego rodzaju duchowymi
drogowskazami czy latarniami, nie
dzięki swojej wyjątkowości, lecz ze
względu na pokorną uległość Maryi.
Dawniej drogowskazami były
— stawiane z wiarą i miłością,
z wdzięcznością i dziękczynieniem
przez naszych przodków — liczne
przydrożne krzyże i kapliczki. Przy
nich pobożny naród oddawał się
wspólnej modlitwie. Często były
one znakiem nawrócenia i pokuty.
Przy nich wędrowcy znajdowali wytchnienie w podróży, a pracujący —
chwile na wspomnienie w modlitwie
o Bogu, a także o celu swojej ciężkiej
pracy. Obecnie mijamy te święte
miejsca, rzadko zatrzymując się przy
nich, czasami tylko, jeżeli kapliczka
urzeknie nas wyjątkowym pięknem,
czy też ogarnie nas nostalgia za dawnymi czasami, westchniemy ciche
Zdrowaś Maryjo... i od razu wracamy
do przyziemnych spraw. Podróżujemy samochodami czy pociągami,
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a wówczas przydrożne znaki wiary
migają nam za oknami i w sekundę
stają się przeszłością.
Skorzystajmy z mądrości naszych
przodków i uczmy się od nich. Rozejrzyjmy się wokoło swojego domu,
odnajdźmy przydrożny krzyż lub
kapliczkę, wybierzmy jeden, dwa lub
nawet więcej dni w tygodniu i pójdźmy modlić się modlitwą różańcową przy tym znaku wiary; sami, z
rodziną czy ze znajomymi — tego
nam jeszcze nie zabroniono. Postarajmy się, aby nasza modlitwa była
stała, to znaczy odbywała się zawsze
w te same dni tygodnia, o jednej wybranej godzinie. Stańmy się znakami

żywej wiary dla wątpiących, zniechęconych, szukających lub tych, którzy
już stracili nadzieję. Maryja sama
będzie działać przez nasze ręce, przesuwające paciorki różańca. Wierzę,
że taki znak wiary i publicznej pokuty będzie ratunkiem dla wielu dusz,
wybranych przez naszą Matkę Niebieską, a dla nas stanie się środkiem
uświęcenia i umocnienia w wierze.
Niech Polacy, żyjący w Królestwie
Maryi, którym jest z Jej wyboru nasza Ojczyzna, oddadzą Jej w ten sposób należytą cześć i proszą o przebaczenie swojej niewierności.
Rycerz Niepokalanej
z koła M.I. 2 Kraków Maryi

Szkaplerze Matki Bożej z Góry Karmelu
Przy współpracy kilku Rycerzy
Niepokalanej zostały przygotowane
szkaplerze. Wykonane są z brązowej wełny. Na każdym szkaplerzu
naszyty jest obrazek przedstawia-
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jący Serce Pana Jezusa oraz monogram „M” z koroną. Monogram
„M” w ornamentyce symbolizuje
Maryję.
Do szkaplerzy dołączona jest
ulotka wyjaśniająca w skrócie isto-

tę szkaplerza. Całość zapakowana
jest w przezroczystą torebkę strunową. Szkaplerze zostały uszyte przez
Siostry Karmelitanki od Dzieciątka
Jezus, które niedawno przybyły do
Bractwa św. Piusa X.

Polskie publikacje M.I. w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii mieszka
wielu Polaków. Dotychczas wśród
wiernych Tradycji nie stanowili oni
zbyt licznej grupy. Jednak w ostatnich miesiącach wielu Polaków dołączyło do katolików skupionych
wokół kaplic Bractwa św. Piusa X.
Dlatego też Rycerstwo Niepokalanej
wychodzi naprzeciw ich potrzebom.
Do kaplic w dystrykcie Wielkiej Brytanii Centrala M.I. wysyła
broszury i ulotki, które pomagają

wiernym zrozumieć pogłębiający
się kryzys wiary. Mają oni możliwość poznania nieskażonej modernistycznymi wpływami literatury oraz mogą rozprowadzać
wśród rodziny, przyjaciół czy znajomych medaliki, broszury i ulotki.
Wszystko po to, aby nawrócić jak
najwięcej dusz, a także by Niepokalana była znana i kochana.

Publikacje w języku polskim w kącikach M.I., w kaplicach w Gateshead i Edynburgu
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Rycerz Niepokalanej w języku angielskim
Centrala Rycerstwa Niepokalanej
Tradycyjnej Obserwancji wydała już
24. numer angielskiej wersji Rycerza Niepokalanej — Knight of the
Immaculata.
Każdy numer czasopisma zawiera materiały formacyjne dla Rycerzy, teksty św. Maksymiliana oraz
informacje o działalności Rycerstwa
Niepokalanej na całym świecie. Przy
jego tworzeniu współpracują Rycerze z różnych krajów, nie tylko anglojęzycznych.
W wersji papierowej czasopismo
można otrzymać i czytać w Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, a także na Antypodach:
w Australii i Nowej Zelandii oraz

w wielu krajach Azji, np. w Singapurze, na Filipinach czy w Indiach.
W wersji elektronicznej Knight
of the Immaculata dostępny jest na
stronie biblioteki M.I.

Publikacje (pdf) w języku angielskim
www.militia-immaculatae.org/english
Nowi Rycerze w Irlandii
W ostatnich czterech miesiącach
Rycerstwo Niepokalanej w Irlandii
powiększyło się o 6 nowych Rycerzy. Niektórzy z nich nie byli stałymi
wiernymi Bractwa, ale dowiedzieli
się o M.I. z materiałów, dodanych do
Cudownych Medalików, które rozdawali nasi Rycerze! Po zapoznaniu
się z misją Rycerstwa Niepokalanej

Tradycyjnej Obserwancji skontaktowali się z M.I. w Irlandii i otrzymali
wskazówki co zrobić i gdzie się udać,
by zostać przyjętym do M.I.
Cudowny Medalik to prawdziwa „kula” Niepokalanej, która trafia
w ofiarne dusze!!! Należy dodać, że
w Irlandii zakazane jest odprawianie
Mszy św. publicznie, z udziałem ludu.
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Rycerskie inicjatywy modlitewne
Nowa rzeczywistość, w jakiej
przyszło nam żyć, może przytłoczyć,
również katolików. Wielu zapewne
czuje się zagubionymi lub zdesperowanymi, lecz Pan Bóg powołał nas
do życia w tych właśnie czasach i dał
nam łaski na te właśnie czasy!
Wykorzystajmy dobrze bieżący czas, podobnie jak czynił to św.
Maksymilian, który według możliwości stosował wszystkie nowoczesne środki do szerzenia czci Niepokalanej i do „łowienia” dusz za Jej
pośrednictwem.
W wielu krajach tzw. pandemia
utrudniła bezpośredni apostolat,
a w niektórych zakazane jest odprawianie Mszy św. publicznie, z udziałem ludu. Tak jest np. w Irlandii.
Koordynator M.I. w tym kraju za-

proponował, aby Rycerze, i nie tylko
oni, codziennie wspólnie modlili się.
Używają do tego jednej z platform
komunikacyjnych, łącząc się on-line.
Dotychczas w Irlandii udało się
założyć trzy grupy modlitewne: dwie
modlące się codziennie i jedną, która modli się raz w tygodniu. Sami
Rycerze mówią, że daje im to poczucie wspólnoty, dodaje otuchy i pozwala zachować zdrowy dystans
do wydarzeń na świecie. Wszystkie
grupy modlą się zarówno w swoich
prywatnych intencjach, jak również
w intencjach, które są do nich przesyłane.
Koordynator M.I. w Irlandii wystosował następujący apel: „Jeśli
czujesz się osamotniony, pozbawiony nadziei lub po prostu chcesz
coś uczynić — zrób
pierwszy krok, skontaktuj się z przyjaciółmi i zapytaj, czy
nie zechcieliby przyłączyć się do modlitwy. Możesz być
zaskoczony, gdy te
‘ciężkie czasy’ okażą
się prawdziwym błogosławieństwem!”.
Podobna
grupa
modlitewna Rycerzy
powstała w Danii.
Renata Kowalczyk,
Irlandia
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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 świętości, 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.

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 Tradycyjnej 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 poleconymi Tobie.”
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego
Rycerza.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

MI

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

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

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

ryjnego w Polsce prosimy o wsparcie finansowe naszego dzieła i czasopisma.
KONTO ZŁOTÓWKOWE

Bank BNP Paribas

47 1750 0012 0000 0000 4109 9418
Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34

04-886 Warszawa
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