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Św. Stanisław Kostka
Największy
z międzynarodowych Polaków
Tytuł tej książki:
Św. Stanisław Kostka. Największy
z międzynarodowych Polaków
— nie jest retorycznym zwrotem
obliczonym na rozbudzenie
zaciekawienia czytelnika, lecz
służy nowemu naświetleniu
postaci świętego.
Kto w literaturze religijnej
szuka pożytecznej nowości,
znajdzie ją tu obficie i zbawiennie,
gdyż ta książka duszę mu odnowi.
Wielkie bowiem bogactwo
świeżych i głębokich myśli,
w pięknej a swoistej autorowi
szacie językowej, zaspokoi
w pełni smak estetyczny czytelnika,
a co najważniejsze — wielce zasili i uskrzydli mu duszę.
Ks. Józef Warszawski
Św. Stanisław Kostka. Największy z międzynarodowych Polaków
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Słowo wstępne

Drodzy
Rycerze Niepokalanej!
W księdze Rodzaju czytamy o takim wydarzeniu w życiu syna Izaaka: „Kiedy
Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam
się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień
i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie
ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów
Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół” (Rdz 28, 10–12). Ta drabina
Jakubowa może być uważana za symbol drabiny, po której musimy się wspinać,
aby dotrzeć na szczyty świętości, a co za tym idzie, dotrzeć do nieba po śmierci.
Drabina, po której wspinali się święci. Drabina z ośmioma szczeblami — ośmioma
błogosławieństwami.
Wkroczmy na pierwszy szczebel. „Beati pauperes spiritu — błogosławieni ubodzy duchem”. Cóż znaczy wyrażenie: ubodzy duchem? Czy określa ono takich ludzi, którzy cierpią niedostatek dóbr ziemskich? Nie. Ubodzy duchem to ci, którzy nie
przypisują znaczenia swym bogactwom, zaszczytom, zdrowiu czy wiedzy. Nawet jeśli
mieliby to wszystko, uznają, że są ubogimi przed Bogiem. Ubóstwo ducha nie jest też
przejawem głupoty, jak niektórzy mogliby pomyśleć. Ubóstwo ducha to pokora. To ta
dziecięca prostota, o której Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Zaprawdę powiadam
wam, jeśli się nie nawrócicie, i nie staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Przeciwnie, bogaci duchem są pyszni. Mają wysokie
mniemanie o sobie i swych bogactwach. A więc bogactwo zewnętrzne nie gra tu roli.
Bogacz może być ubogi duchem, kiedy widzi, że jego bogactwo jest niczym w oczach
Bożych, że samo w sobie nie ma żadnej wartości przed Bogiem. Święty Franciszek
Salezy mówi, że bogaty przypomina aptekarza, który posiada truciznę, ale sam nie
jest zatruty. Przeciwnie, człowiek ubogi może być bogaty duchem, jeśli przywiązany
jest do tego, co ma i pokłada w tym nadzieję, mimo że posiada niewiele.
Zróbmy kolejny krok na naszej drabinie: „Beati mites — błogosławieni cisi”.
Mowa tu nie o tych, którzy mało mówią. Cichymi nazywa Pan Jezus ludzi zachowujących spokój ducha mimo doznanych krzywd. Niejeden jest cichym czy łagodnym
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z tchórzostwa lub wygody. Taka łagodność nie jest cnotą. Prawdziwie łagodny jawi
się ten, kto z miłości do Boga milczy, choć wyrządzają mu krzywdę. Więcej — stara
się być uprzejmym dla swych krzywdzicieli. Łagodność możemy podziwiać przede
wszystkim w osobie Zbawiciela na Krzyżu.
Kolejny szczebel na drabinie wiodącej do doskonałości opisują słowa: „Beati qui
lugent — błogosławieni, którzy płaczą.” Błogosławieni ci, których zasmuca utrata
rzeczy wiecznych. A więc, jak widzimy, nie chodzi tu o smutek z powodu utraty dóbr
ziemskich. Taki smutek byłby dowodem, że serce człowieka nie oderwało się jeszcze od rzeczy ziemskich. Rodrycjusz mówi, że podobnie jak suknie stoczone przez
mole i robaczywe drzewo nie nadają się już do użytku, tak człowiek rozstrojony
smutkiem nie przyda się na nic. Ale istnieje także smutek miły Panu Bogu, który
przejawia się w opłakiwaniu grzechów tak swoich, jak i cudzych. Za przykład służą
nam tu syn marnotrawny, dobry łotr i Maria Magdalena. Można również opłakiwać
cierpienia, które zsyła nam opatrzność Boża. Tak smucił się sam Pan nasz Jezus
Chrystus na górze Oliwnej, gdy widział zbliżające się cierpienia pasyjne.
„Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam — błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości” — czytamy, krocząc dalej po naszej drabinie duchowej. Błogosławieni, którzy dążą do prawdy i doskonałości moralnej. Pogański setnik Korneliusz
modlił się, pościł, dawał jałmużnę. I został wysłuchany. Pan Bóg wysłał do niego
najpierw anioła, a później świętego Piotra, którzy pouczyli go o prawdzie. Tak samo
będzie z każdym człowiekiem pragnącym poznania prawdy, gdyż nasze usilne dążenie do sprawiedliwości czyni nas zdolnymi do przyjęcia łaski Bożej. Święty Augustyn mówi, że pragnąc sprawiedliwości, podobni jesteśmy do człowieka, który
rozpruwa fałdy w worku, by zmieścić w nim więcej rzeczy. My zaś rozszerzamy
przestrzeń naszego serca poprzez wspomniane pragnienie.
„Beati misericordes” — oto kolejny szczebel drabiny. Błogosławieni miłosierni.
Kto spełnia uczynki miłosierdzia, staje się wierzycielem Boga. Sam Jezus Chrystus
powiedział, że to, co dajemy ubogim, ofiarowujemy w rzeczywistości samemu Panu
Bogu. „Dając jałmużnę, pożyczamy Bogu” — mówi św. Chryzostom. Bądźmy pewni,
że dobry Bóg odda nam tę pożyczkę z hojnym procentem. A więc jałmużna to inwestycja, która przynosi największy dochód.
„Beati Mundo corde — błogosławieni czystego serca”, a więc tacy, którzy nie
przywiązują swego serca do rzeczy ziemskich. Im bardziej nasze serce wolne jest od
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materialnego balastu, tym łatwiej wznosi się do rzeczy duchowych, do Boga, tym
łatwiej przenika prawdy naszej religii. Przeciwnie, człowiek cielesny nie pojmuje
tego, co duchowe. „Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego
Ducha” (1 Kor 2, 14), pisze św. Paweł do Koryntian. Święty Bernard mówi z kolei, że
prawda nie okazuje się nieczystym duszom, natomiast prawdziwie czystemu sercu
nie może pozostać ukrytą.
„Beati pacifici — błogosławieni pokój czyniący” — brzmi kolejne błogosławieństwo.
Zgodnie z jego treścią błogosławionymi są ci, którzy chętnie ponoszą ofiary. I ten
szczebel drabiny musieli pokonać święci, których dziś w tak wielkiej liczbie czcimy.
Niech przykładem będzie tu dla nas św. Ignacy Loyola. Wracał z Ziemi Świętej i chciał
wsiąść w porcie na okręt. Jednak kapitan grubiańsko odprawił go. Święty odszedł
w milczeniu, dostał się na inny okręt i tak przybył szczęśliwie do Europy. Okręt, którego kapitan nie przyjął Pielgrzyma, rozbił się koło Cypru. Widzimy więc, że czego chętnie wyrzeczemy się dla zachowania pokoju, to wynagrodzi nam Pan Bóg stokrotnie,
tak jak uczynił w przypadku św. Ignacego, chroniąc go od nieszczęścia. „Zwalczać się
wzajemnie gniewem to znaczy robić drogę szatanowi” — stwierdza św. Chryzostom.
„Beati, qui per persecutionem patiuntur propter iustitiam — błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości" to słowa, które wytyczają ostatni
szczebel na drabinie ośmiu Bożych błogosławieństw. Tu wzorem są dla nas wszyscy
męczennicy. Widząc ich przykład, możemy stwierdzić, że cierpieć dla wiary, dla
Boga — to największa chwała, jaka istnieje na świecie. Jeśli chcesz kiedyś panować
z Chrystusem, cierp tu z Chrystusem, napomina nas Euzebiusz z Cezarei.
Drodzy Rycerze, kolejność szczebli na drabinie błogosławieństw nie jest przypadkowa. Ta kolejność wskazuje nam trzy etapy na drodze, jaką mamy do przebycia.
Na pierwszym etapie wszystko, co w nas grzeszne, musimy zwalczyć przez pokorę,
łagodność i opłakiwanie grzechów. Na drugim etapie czeka nas uświęcenie przez
dążenie do doskonałości i miłosierdzie. Ostatni, trzeci etap to zjednoczenie z Bogiem przez czystość serca, pokój i znoszenie cierpień. A na początku i na końcu drogi
jest obietnica królestwa niebieskiego. Ona to była pobudką do życia cnotliwego dla
wszystkich świętych, których dzisiaj czcimy. Niech i nas zachęca do mężnego wznoszenia się po szczeblach doskonałości, abyśmy kiedyś mogli razem z nimi radować
się w niebieskiej ojczyźnie.
ks. Dawid Wierzycki
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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Czytając
św. Maksymiliana
Nie pragnijmy
czegoś wyjątkowego

„Każda dusza marzy o tym, aby jej śmierć była szczęśliwa. Prawda,
że wielu męczenników i zakonników z uśmiechem na ustach umierało, ale i pod tym względem Pan Bóg może od duszy zażądać ofiary.
To jest Jego rzecz, jak postąpi. Pan Jezus na krzyżu czuł się opuszczony od Ojca — może się to też zdarzyć i duszy niejednej. Nie pragnijmy
nigdy czegoś wyjątkowego.”1
Wygłaszając te słowa w marcu 1938 roku, założyciel Niepokalanowa
mógł co najwyżej przeczuwać, że jego ziemskie życie nie potrwa długo.
W następnym roku rozpoczęła się wojna, której św. Maksymilian —
podobnie jak miliony jego rodaków — miał już nie przeżyć. Pan Bóg
rzeczywiście zażądał od niego ofiary i ojciec Kolbe odpowiedział na to
żądanie w sposób najpiękniejszy i najbardziej godny ucznia Chrystusa,
oddając życie za bliźniego.
Spędził tu, na ziemi 47 lat — z pewnością nie był to czas stracony.
Wręcz przeciwnie: wykorzystał każdą chwilę tak, jak podpowiadało
mu jego imię zakonne — maksymalnie. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że całe życie św. Maksymiliana było prostą drogą
do nieba. Duchowe oddziaływanie tych 47 lat czujemy przecież do
dzisiaj. Niestety, niewielu katolików może to samo powiedzieć o swoim życiu. Dotyczy to zwłaszcza katolików współczesnych, narażonych
1
Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 208,
konferencja nr 146.
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na tak wiele pokus i błędów, z iloma chyba nigdy wcześniej w historii
Kościoła wyznawcy Chrystusa nie musieli się mierzyć.
I właśnie te pokusy i błędy, a przede wszystkim ogólna bylejakość
naszych czasów sprawiają, że wielu katolików popada w swego rodzaju
marzycielstwo, wyobrażając sobie własne życie i śmierć na wzór życia
i umierania wielkich świętych, którzy np. doświadczali męczeństwa czy
którym towarzyszyły nadprzyrodzone znaki. Wyobrażanie sobie własnego życia i śmierci w taki nadzwyczajny sposób może prowadzić do
straty czasu. Tymczasem, naśladując miłość wielkich świętych do Pana
Boga, należy wykorzystywać nasze dni na tej ziemi po to, by prowadzić
prawdziwie dobre, chrześcijańskie życie w takich warunkach, jakie są
nam dane. Życie może i mało efektowne, skromne, ciche, bez rozgłosu
i nadzwyczajnych wydarzeń, co więcej: zakończone wcale nie wyjątkową, a najczęściej bardzo typową śmiercią. Czy jednak takie zwykłe życie i taka pospolita śmierć są w czymkolwiek gorsze niż życie i śmierć
bohaterów, opisanych w najpiękniejszych żywotach świętych?
Każde ludzkie życie jest ziemską pielgrzymką, której kresem,
zgodnie z pragnieniem Pana Boga, winna być szczęśliwa śmierć.
Szczęśliwa, czyli taka, która ostatecznie prowadzi do nieba. Także życie pełne upadków, po których następuje kolejne nawrócenie, i kolejne,
i kolejne... Człowiek jest istotą grzeszną, słabą, skłonną do upadków,
ale to nie znaczy, że zostaliśmy skazani na trwanie w grzechu. Wręcz
przeciwnie! Każde uniknięcie lub odrzucenie grzechu jest naszym wielkim zwycięstwem. A właściwie nie tyle naszym, co naszej Opiekunki,
Niepokalanej, która zawsze o nas pamięta i nas chroni. Trwa przy nas
jak najlepsza Matka: w momentach dobrych i złych, w naszych sukcesach i porażkach, w naszych wzlotach i upadkach. Będzie także przy
naszej śmierci, nawet jeśli dla innych ludzi ta śmierć nie okaże się
niczym wyjątkowym. BLudzie mogą bowiem o nas zapomnieć, mogą
nas zignorować, a nawet mogą się nas wyprzeć, ale Ona — nigdy.
Na Nią zawsze możemy liczyć.
(PS)
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100 lat «Rycerza»
100 lat temu, w styczniu 1922 roku, ukazał się pierwszy numer
„Rycerza Niepokalanej”. Jego założyciel i pierwszy redaktor, zecer
i drukarz, ojciec Maksymilian Kolbe wielokrotnie wspominał początki wydawania czasopisma. Oto kilka migawek z jego pism.

Powstała potrzeba udzielania się członkom za pomocą periodycznego słowa drukowanego,
słowem: czasopisma. Trudne to
było jednak zadanie w tak nienormalnych czasach, kiedy czasopisma raczej upadały z braku
środków. Na rozpisane zapytania
o zdanie w tej sprawie, o. Wenanty
oświadczył się za tym, by „co prędzej” rozpocząć wydawanie organu Milicji, a i inni z członków M.I.,
o ile pamiętam, okazywali swe
zadowolenie.
Miesięcznik pod tytułem
„Rycerz Niepokalanej” powstał na
początku 1922 roku. Trudny to
był dla wydawnictwa czas, gdyż
z powodu dewaluacji grosze topniały w rękach, toteż przełożeni
zakonni mogli zezwolić na rozpoczęcie wydawnictwa tylko pod
warunkiem, że ani klasztor, ani

prowincja zakonna nie będą narażone na koszty, gdyż inaczej
i tak już trudne utrzymanie uczącej się młodzieży mogłoby stać się
niemożliwe.

Okładka pierwszego numeru „Rycerza
Niepokalanej”, styczeń 1922. Rysował ją
o. Efrem Klawitter, kapucyn
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Pamiętam, jak wtedy wyszedłem na ulice Krakowa, by użebrać nieco groszy koniecznych
na nakład pierwszego numeru.
Deszcz popadywał i choć obszedłem kilka ulic, to jednak wstydziłem się gdziekolwiek wstąpić
i wyciągnąć rękę po jałmużnę.
Na drugi dzień jednak przyszła
refleksja: „Przecież to nie dla ciebie, ale dla sprawy Niepokalanej
w duszach”. Odważyłem się
wtedy i wstąpiłem do znanego mi księdza proboszcza
Tobiasiewicza. Ten serdecznie

mnie przyjął, ofiarę na nowe pismo złożył, do swego wikarego
w tym samym celu przyprowadził i jeszcze obdarzył kilku adresami. Od tego czasu „Rycerz”
stale z ofiar się tylko utrzymuje
i rozwija i przychodzi do wszystkich, którzy go chcą czytać, chociażby nawet najmniejszej ofiary
złożyć nie byli w stanie.
Nie można było też zaciągać długów. Gdy tedy zabrakło
500 marek na opłacenie druku,
o czym nikt nie wiedział, zauważyłem, w drodze do dru-

Ojciec Maksymilian podczas redagowania „Rycerza Niepokalanej”
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karni, w naszej bazylice na ołtarzu Niepokalanego Poczęcia list
z napisem: „Dla Ciebie Matko
Niepokalana”, a w nim właśnie brakującą kwotę 500 marek.
Podobnych wypadków można by
w przeciągu tych 20 lat rozwoju
M.I. podać tak wiele, że uważam,
iż tłumaczenie ich przypadkiem
wyglądałoby na zbytnią naiwność. Jest to po prostu widoczna
ręka Niepokalanej, która swoje
dzieło rozwija mimo tysiącznych
przeszkód i trudności tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych
i mimo naszych licznych ułomności i usterek.
Przeniesiony w roku następnym do Grodna, „Rycerz
Niepokalanej” zdobywa pierwszą maszynę drukarską, podnosi swój nakład, przyodziewa się
w niebieską okładkę i w pięciu
latach dochodzi do liczby 70 000
egzemplarzy drukowanych rękami zakonników, którzy poświęcili się sprawie Niepokalanej. Mury
jednak klasztoru okazały się coraz ciaśniejsze. Zaczęły się więc
poszukiwania za obszerniejszą
placówką. Pod koniec roku 1927
książę Drucki-Lubecki oddaje

Kolorowa okładka w drugim roku
wydawania „Rycerza Niepokalanej”

w używanie teren pięciomorgowy. Miłe to były początki. Za stół
służyły w pierwszych dniach
deski położone na walizkach.
Za krzesła podłoga, a za łóżka —
słoma rozrzucona dość skąpo po
podłodze. Gdy maszyny przybyły z Grodna, jeszcze w przyszłej
drukarni nie było ani drzwi, ani
okien. Mimo mroźnego wiatru
wszyscy ochoczo zwijali się przy
doprowadzaniu placówki do
stanu umożliwiającego wysła9
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nie na czas następnego numeru
„Rycerza”.
*****
W roku 1930 zawitał do
Japonii i „Rycerz Niepokalanej”,
po japońsku „Mugenzai no Seibo
no Kishi”. Mimo piętrzących się
trudności Niepokalana pozwoliła
mu wkrótce prześcignąć sześciokrotnie nakład najbardziej rozpowszechnionych pism [katolickich]
w Japonii. Stało się to dlatego, iż
skierował się on nie jak zwyczajnie inne pisma do katolików, ale
do pogan, protestantów i innych
niekatolików, którzy przyjęli go
z początku z zaciekawieniem, potem z dziwną sympatią, a obecnie
już sporo z nich doczekało się nawet łaski Chrztu św.
*****
Niechaj każdy (każda) dla
okazania miłości ku Niepokalanej
postara się, o ile tylko bystrość
umysłu, spryt, siła woli i gorliwość pozwoli, aby „Rycerz
Niepokalanej” dotarł wszędzie,
chociażby nawet do niekatolików,
żydów, o ile jest nadzieja, że z niego korzystać będą.
10

Niech każdy (każda) nie
opuści ani jednego ze swoich
krewnych, przyjaciół, znajomych i teraźniejszych, i dawniejszych, i w kraju, i za granicą.
Niech wszystkich zachęci ustnie
albo listownie westchnąwszy
przedtem o błogosławieństwo
do Niepokalanej, bo od Niej zależy cały owoc usiłowań, by Jej
„Rycerza” sobie zaprenumerowali,
albo przynajmniej prześle ich adresy, byśmy im numerem okazowym służyć mogli.
*****
Dołożyć
wszelkich
sił,
by
miesięcznik
„RYCERZ
NIEPOKALANEJ”
naprawdę
do każdego zachodził domu,
pod każdą strzechę, do każdego warsztatu i biura, by wszyscy całym sercem pokochali
Niepokalaną i coraz bardziej poznawali wzniosłe prawdy wiary.
Gorąca miłość ku Niepokalanej
i gorliwość o zbawienie i uświęcenie, czyli o uszczęśliwienie jak
najwięcej dusz, poda tysięczne na
to sposoby.
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Dwa państwa
i Serce Maryi

W Fatimie, na pytanie Łucji: „Skąd Pani jest?”, Najświętsza Maryja Panna odpowiedziała: „Jestem z nieba”. Piłat zadał to samo
pytanie Panu Jezusowi, który ponownie stanął przed nim po bolesnym ubiczowaniu i cierniem ukoronowaniu: „I wszedł znowu
do pretorium i rzekł do Jezusa: «Skąd ty jesteś?» Lecz Jezus nie
dał mu odpowiedzi” (J 19, 9).
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Dwa państwa i Serce Maryi

Nasz Pan, który był we wszystkim posłuszny swym oprawcom,
nie chciał odpowiedzieć na pytanie Piłata dotyczące swojego
pochodzenia. Milczenie oznacza,
że jest to ważna tajemnica, której Jezus nie chce wyjawić. Jednak
wcześniej, na pytanie o swoje Królestwo, nasz Pan odparł:
„Królestwo moje nie jest z tego
świata” (J 18, 36). Chrystus nie
powiedział „nie jestem królem
świata”, ale stwierdził, że Jego
Królestwo nie jest z tego świata.

J

ako Stwórca, nasz Pan posiada nieskończoną władzę nad
wszystkim, co istnieje. Jednak
ludzie pogrążeni są w ignorancji
i odrzucają swojego Króla, oddając się pod panowanie szatana.
„Na świecie był, a świat przezeń
uczyniony jest, a świat Go nie poznał. Przyszedł do swej własności,
a swoi go nie przyjęli” (J 1, 10–11).
To właśnie ze względu na tych,
którzy Go nie przyjęli, nasz Pan
stwierdza, że Jego Królestwo nie
jest z tego świata, mimo iż ma
władzę nad każdym człowiekiem
na świecie, co podkreśla, mówiąc
12

do Piłata: „Nie miałbyś żadnej
mocy nade mną, gdyby ci z góry
nie było dane” (J 19, 11). „Z góry”
oznacza tu to samo, co wyrażenie
„nie z tego świata”.

Ś

więty Augustyn wspominał o dwóch państwach,
pomiędzy którymi toczy się walka: państwu Bożym i państwu
ziemskim. Państwo Boże tworzą
ci, którzy kochają Boga, aż do
pogardzenia sobą, co przejawia
się w nieszukaniu swojej ludzkiej chwały przy jednoczesnym
szukaniu chwały Bożej, państwo
ziemskie należy do tych, którzy
gardzą Bogiem, dążąc do wyniesienia ludzkiej godności.
Obywatele państwa Bożego to
ludzie, w których sercach mieszka Bóg, a Duch Święty napełnia
ich wiarą, nadzieją i miłością.
W sercach obywateli państwa
ziemskiego mieszka grzech,
a zamiast wiary, nadziei i miłości, panuje w nich pożądliwość
ciała, pożądliwość oczu oraz
pycha żywota: ,,Dwie miłości
zbudowały dwa państwa: miłość siebie aż do wzgardy Boga —
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państwo ziemskie; miłość Boga
aż do wzgardy siebie — państwo
Boże. Jedna chlubi się w sobie,
a druga w Panu. Jedna szuka
chwały u ludzi, drugiej najdroższa jest chwała w Bogu, świadku jej sumienia. Jedna w pysze
swojej chwały trzyma wysoko
głowę; druga mówi do swego
Boga: „Gloria mea, axaltans caput meum” — „Tyś jest chwałą
moją, Ty podnosisz głowę moją”
(De Civitate Dei [Państwo Boże],
ks. XIV, rozdz. XXVIII).
Święty Ignacy Loyola wspomina o dwóch sztandarach, pomiędzy którymi każdy człowiek musi
dokonać wyboru. Jeden sztandar

należy do Chrystusa, a drugi do
Lucyfera.
Szatan wzywa dusze pod swój
sztandar, kusząc je żądzą bogactw, próżną chwałą światową
oraz pychą. Natomiast Chrystus
Pan przyciąga do siebie swoich
przyjaciół, zachęcając ich do ubóstwa, a także do przyjmowania
obelg i pogardy. Gdy podążymy
za radami naszego Zbawiciela,
zrodzi się w nas pokora. „Tak
więc są trzy stopnie: najpierw
ubóstwo przeciw bogactwu, następnie obelgi i pogarda przeciw zaszczytom światowym,
wreszcie pokora przeciw pysze”
(Ćwiczenia duchowe 146, pkt 3).
13

Dwa państwa i Serce Maryi

Do tych rozważań o dwóch obozach nawiązał św. Maksymilian
Kolbe w Niepokalanowie w 1940
roku. ,,Istnieją na świecie dwa
obozy:
1. Ci, którzy przenoszą wolę
Bożą nad wolę własną, co jest
sprawiedliwe, nadprzyrodzone
i tak czynią święci, a więc miłość
Boga aż do wzgardy siebie.
2. Ci, którzy przenoszą wolę
własną nad wolę Bożą, co jest
niesprawiedliwe, naturalistyczne
i tak czynią przeklęci, a więc miłość siebie aż do wzgardy Boga.
Złe przykłady więcej ciągną
niż dobre”.
Są zatem dwa obozy, dwie grupy ludzi — tych, którzy skupiają
się wyłącznie na życiu doczesnym
i własnych przyjemnościach oraz
tych, którzy w każdym momen14

cie ziemskiego bytowania mają na
uwadze ostateczny
cel — zbawienie
duszy, osiągnięcie
Królestwa
Niebieskiego.
Powróćmy jednak do pytania
o pochodzenie Jezusa i Maryi.
Niepokalana wyjaśnia Łucji:
„Jestem z nieba”. Jezus nic nie
odpowiada na pytanie Piłata, ale
stwierdza: „Królestwo moje nie
jest z tego świata”. Nasza Pani
jest z nieba, a więc nie z tego
świata. Królestwo Chrystusa nie
jest z tego świata, a więc z nieba
(„z góry”).
Jezus jest natomiast Owocem
Maryi: ,,Błogosławiony Owoc
Żywota Twojego Jezus”.
Rozważania te prowadzą nas
do wniosku, że Serce Maryi to
prawdziwe Królestwo Jezusa
— Królestwo nie z tego świata,
ale z nieba. Ona w pełni należy do państwa Bożego i nie
ma w Niej zła, wypisanego na
sztandarze Lucyfera. Jej Serce
jest mieszkaniem stworzonym
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przez Boga i całkowicie przez
Niego wypełnionym. Oto tajemnica zarezerwowana dla
najbliższych przyjaciół naszego
Pana, tajemnica, której Jezus nie
chce wyjawić Piłatowi — wielka tajemnica Serca Maryi, które jest Mistycznym Miastem
i Królestwem Boga.

W

owym Mieście nie ma
miejsca na egoizm, pychę,
nieczystość,
nieumiarkowanie,
próżność, lenistwo, niechęć, zazdrość, gniew lub skąpstwo. Jest
to Królestwo, którego poddani nie
zabiegają o ludzkie względy, ponieważ „sama tylko chwała Boża
i cześć mieszkają na tej górze”.
Słowa te napisał św. Jan
od Krzyża na swoim rysunku przedstawiającym drogę na
Górę Karmel, a zakon karmelitański symbolizuje Serce Maryi.
Pozornie wydaje się, że św. Jan
od Krzyża w poemacie Noc ciemna nie pisał o Maryi, lecz głębsza
interpretacja tego dzieła pozwala
przyjąć, że autor przywoływał
w swym dziele motyw Serca
Niepokalanej.

W noc pełną szczęścia błogiego,
Pośród ciemności gdzie mnie
nikt nie dojrzał,
Jam nie widziała niczego,
Nie miałam wodza ani światła
innego
Ponad ten ogień, co w sercu
mym gorzał.
Jest to strofa, której objaśnienia św. Jan od Krzyża nie ukończył. Zdaniem świętego, dusza
15

Dwa państwa i Serce Maryi

znajdująca się w stanie ciemności
nie napotyka na żadne przeciwności, które mogłyby stanowić
przeszkodę na drodze do jej duchowego zjednoczenia z Bogiem,
dokonującego się w miłości. „Nie
zwraca tu dusza uwagi, bo nawet nie mogłaby tego uczynić,
na żadną rzecz i nie zatrzymuje
się na niczym, co nie jest Bogiem
i co do Niego nie prowadzi [...],
sama miłość, która w tym czasie
w niej płonie i pobudza jej serce
do miłości Umiłowanego, prowadzi ją, porusza i sprawia, że
dusza wznosi się do swego Boga
drogą samotną, choć sama nie
wie, jak to się dzieje” (Noc ciemna,
rozdz. XXV).
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O

gień w Sercu Maryi to Bóg,
który prawdziwie w Niej
mieszka, a Ona jako prawdziwa
Oblubienica nie pragnie, nie widzi i nie pożąda niczego oprócz
Boga. Miłość przepełnia Jej Serce
i przejawia się we wszystkich Jej
działaniach.
Można zauważyć analogię
pomiędzy rysunkiem przedstawiającym Górę Karmel, który sporządził święty karmelita,
a opisem państwa Bożego, przywołanym przez św. Augustyna:
„Onoć jest przechwalebne miasto Boże; ono jedynego Boga zna
i chwali; o onym to aniołowie
święci opowiedzieli i nas do społeczności jego zaprosili, i zechcieli
nas mieć obywatelami jego; a nie
chcą oni, byśmy ich jako bogów
naszych czcili, lecz byśmy wraz
z nimi i ich, i naszego Boga czcili;
i nie chcą, byśmy im ofiary składali, lecz byśmy wraz z nimi ofiarą byli Bogu”.
Droga do tego miasta prowadzi przez ofiarę, jest to wąska
ścieżka, na której nieustannie
musimy podejmować wyrzeczenia, aby zbliżyć się do Boga.
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Aby nie upaść na tej drodze,
należy zawsze wybierać Boga,
odrzucając wszystkie inne dobra:
chwałę, sławę, wiedzę, bogactwo,
przyjemności itp. — w przeciwnym razie te ziemskie wartości
staną się dla nas bogami, a w naszym sercu nie będzie już miejsca
dla prawdziwego Boga:
„[...] spomiędzy mnogich rzeczy, które ludzie wybierają sobie,
on uznał za najlepszą wybrać
Boga samego. «Bo oto — powiada którzy się oddalają od Ciebie
— zginą; zatraciłeś każdego, który
cudzołoży od Ciebie» — to znaczy,
który chce się oddawać mnogim
bogom. […] «Mnie zaś trwać przy
Bogu dobrze jest» — nie odchodzić daleko, nie cudzołożyć z innymi. Trwanie przy Bogu wtedy
jest doskonałe, gdy uwolnione
będzie wszystko, co wolne być
powinno”.
Przede wszystkim powinniśmy uwolnić swoje serce: „albowiem przez serce i ciało się
oczyszcza”. Serce Maryi jest
najczystsze i doskonale wolne.
Oto idealne naczynie, które Bóg
może wypełnić po brzegi. Nie
ma w nim miejsca dla fałszy-

wych bogów tego świata — tylko cześć i chwała Boga w Trójcy
Przenajświętszej wypełnia ten
Wspaniały Ogród.
Jako dzieci Maryi mamy dostęp do Jej Niepokalanego Serca.
Dlaczego tak wielu ludzi zapomina o tym bezpiecznym
schronieniu, o tej ucieczce od
niebezpieczeństwa, o tej najpewniejszej drodze do Boga? Prośmy
Niepokalaną, by zechciała ukryć
nas w głębi swego Serca.
Anna Mandrela
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Droga dziecięctwa duchowego

Droga dziecięctwa
duchowego —
drogą prostą i krótką do
świętości (cz. II)
Kontynuujemy tekst dotyczący małej drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy
od Dzieciątka Jezus. Pierwsza część ukazała się w poprzednim numerze Triumfu
Niepokalanej.
Pierwszeństwo miłości
Jak to wyznaje Tereska w swoim przepięknym tekście poetyckim
pt. Miłością żyć, znanym współcześnie jako pieśń, miłość jest dla niej
wszystkim. Oto jesteśmy w centralnym punkcie duchowości terezjańskiej. Tereska potrafiła bowiem
przekształcić wszystkie swoje zajęcia i obowiązki, nawet najbardziej
skromne, w nieustanne ćwiczenie
się w ofierze i miłości do Pana Boga.
Według świętej, miłość ma charakter synowski. Przekonanie to
wypływa z jej doktryny dziecięctwa
duchowego: „tak słodko jest nazywać Pana Boga swoim Ojcem.” Ulubioną zasadę swej dziecięcej miłości

18

zawrze w haśle: „sprawić przyjemność Jezusowi”. W tych poufałych,
prawie dziecinnych słowach, św. Tereska dosięga w rzeczywistości
najwyższych szczytów duchowości
chrześcijańskiej, ujmując po swojemu treść, zawartą w sformułowaniu
Chrystusa: „bo ja co się Ojcu podoba
zawsze czynię.” (J 8,29), które stanowiło dewizę życia Zbawiciela.
Jak zatem widzimy, wszelkie wysiłki w dążeniu do świętości, w przekonaniu Teresy, winny wypływać ze
źródła miłości, gdyż: „nasze uczynki
nie mają wartości przed Bogiem, jeśli nie są inspirowane przez miłość”,
a „najmniejsze poruszenie czystej
miłości jest pożyteczniejsze dla
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Kościoła niż wszystkie inne dzieła
razem wzięte”. Święta podkreślała
przy tym, iż „miłości dowodzi się
poprzez czyny.” Jak małe dziecko
rzucać będzie swojemu Umiłowanemu kwiaty, kwiaty małych ofiar,
i śpiewać «nawet pośród cierni»
pod natchnieniem miłości: "te delikatne listki bez żadnej wartości, ta
pieśń miłości najmniejszego spośród
wszystkich serc oczarują Ciebie, tak,
te nic sprawiają Ci radość, wywołują
uśmiech Kościoła triumfującego. On
to odbierać będzie ode mnie płatki,
które miłość oberwie z kwiatów,
a złożywszy je na chwilę w Twoich,
o Jezu, Boskich Rękach, przez co
nabiorą nieskończonej wartości, będzie następnie — niby bawiąc się ze
swym dzieckiem — rzucać je na Kościół cierpiący, by ugasić płomienie,
na Kościół walczący, by mu dopomóc
do zwycięstwa!”
Zachowując pozory dziecinnej
mowy, św. Tereska przedstawia zawrotną doktrynę świętości, która
dorównuje koncepcjom największych
mistrzów duchowości, doktrynę
oswobadzającą, która potrafiła przywrócić świętości jej istotę i uczynić ją
dostępną dla każdego. Jest to nauka
apostolska i misyjna, nauka miłości
kontemplacyjnej, która ofiarowuje
się w ciszy, aby rozlać życie Boże na
całe Mistyczne Ciało Chrystusa, doktryna płodności duchowej dla całego
Kościoła. Dla głębszego zrozumienia
tej nauki warto jeszcze przeczytać

wzniosłe strony „Dziejów duszy”, zawierające list Teresy do Siostry Marii
od Najświętszego Serca (Rękopis B).
List ten godny jest św. Pawła i można go zaliczyć bez wątpienia do najpiękniejszych dzieł chrześcijaństwa.
W tym pełnym liryzmu tekście, wyraźnie natchnionym przez Ducha
Świętego, św. Tereska od Dzieciątka Jezus pozostawia nam testament
swojej duszy, wyraz najwyższej swojej doktryny na temat pierwszeństwa
miłości. Oto jej kilka słów: „O Jezu,
Miłości moja, nareszcie znalazłam
moje powołanie, moim powołaniem
jest Miłość. Tak, znalazłam swoje
miejsce w Kościele, a to miejsce, mój
Boże, Ty sam mi ofiarowałeś. W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością!... W ten sposób będę wszystkim.”
Ze stron Rękopisu B warto zachować w pamięci ustęp być może
prorocki, napisany jakby dla czasu,
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Droga dziecięctwa duchowego
w którym żyjemy, czasu niesłychanego kryzysu Kościoła, czasu fałszywego ekumenizmu, który jest
grzechem przeciw miłości: „Zrozumiałam, że Kościół posiada Serce
i że to Serce płonie Miłością, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła
do działania i gdyby przypadkiem
zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy
nie chcieliby przelewać krwi swojej.”
Czy nie ma w tych słowach zasady
nadprzyrodzonej, którą można by
zastosować do rozwiązania dzisiejszego kryzysu, szargającego naszą
Matką — Kościołem? Niech tylko dusze dobrej woli ofiarują się miłości
miłosiernej Chrystusa, a miłość na
nowo zacznie krążyć w Mistycznym
Ciele, którym jest Kościół. Pamiętajmy, że świętość każdej duszy uświęca cały Kościół.
Całkowita ufność i duch oddania
Miłość pomiędzy dwiema osobami dokonuje zasadniczej jedności
woli. Podobnie ufne oddanie się Panu
Bogu przeradza się wkrótce w całkowitą zgodność z wolą Bożą. Oto
znamię oddania się Stwórcy, charakterystyczne dla św. Tereski. Ufność
i duch oddania są „formalnie” aktami
najwyższymi cnoty nadziei, które odnajdują swoje ukoronowanie w miłości. Święte oddanie św. Tereski ma
jako fundament niewzruszoną wiarę
w Boskie Ojcostwo, „w miłość miłosierną Jezusa.” Bardziej niż inni, jest
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ona świętą ufności, a to dzięki heroizmowi, z jakim w ostatnim roku
swojego życia praktykuje ducha oddania, przede wszystkim zaś dzięki
męstwu, które towarzyszy „Małej Teresce” w ostatnich miesiącach choroby, gdy przemierza ona drogę oczyszczającą działania Bożego.
Jednym z najokazalszych owoców
całkowitego zawierzenia i ducha
oddania św. Tereski jest uświęcenie chwili obecnej. Rzeczywistość,
w której żyła przez tak niedługi
czas, natchnęła ją do „życia tylko
dla dzisiaj”. Słowa te, stanowiące
dewizę świętej, pobrzmiewają zarazem w tytule jednego z jej najpiękniejszych poematów: „Moja pieśń
dnia dzisiejszego.” Sens tej dewizy
pozwala zrozumieć fenomen wzniesienia się duszy Teresy do Pana Boga
przez ufność i miłość, o czym pisała:
„moja droga jest drogą całkowitej ufności i miłości. Nie rozumiem dusz,
które boją się tak czułego przyjaciela.” Duszom zniechęconym i sparaliżowanym przez wzgląd na wspomnienie o ich przeszłych grzechach,
Tereska głosi nieustannie Ewangelię
miłosierdzia i przebaczenia: „Czego
mam się bać? Nigdy nie ma się dość
ufności w Panu Bogu, tak wszechmocnym i miłosiernym.” „Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną
drogę, która wiedzie w sam Boski
żar, tą drogą jest zaufanie małego
dziecka, które bez obawy zasypia
w ramionach swego Ojca...”
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Wierność w małych rzeczach
Koncepcja świętości, płynąca
z życia i pism św. Tereski, uwydatniła na nowo wartość uświęcającej
mocy naszych obowiązków stanu.
Przypomniała nam prawdę, że wierne wypełnianie najpokorniejszych
i najzwyklejszych obowiązków przyczynia się do naszej doskonałości
moralnej. Świętość zależy przede
wszystkim od poddania naszej woli
Panu Bogu i spełniania wszystkich
uczynków w duchu nadprzyrodzonym, dla chwały Bożej i zbawienia
dusz. Święta Tereska tak o tym pisze:
„Jedną tylko rzecz czynić należy podczas nocy życia obecnego, tej jedynej
nocy, która nastaje raz tylko, a to
kochać, kochać Jezusa ze wszystkich
sił naszego serca i ratować dla Niego
jak najwięcej dusz, „aby był kochany”. „[…] miłości bowiem dowodzi

się czynami.” Jest to prawda o wielkiej doniosłości dla życia duchowego
każdego człowieka. Pan Bóg bowiem
odkupił nas bez nas, lecz nie chce
naszego zbawienia bez nas. Pragnie
On naszego uświęcenia, stąd też
wymaga od nas współpracy z Jego
łaską. Dlatego też, zgodnie z myślą
św. Ignacego Loyoli, pobrzmiewającą w refleksjach świętej z Lisieux,
musimy postępować w taki sposób,
jakby wszystko zależało tylko od nas,
a zarazem modlić się, spodziewając się wszystkiego jedynie od Pana
Boga.
Święta Tereska podkreśla w swoich pismach, że drogi do królestwa
niebieskiego nie przemierza się, mówiąc „Panie, Panie”, lecz czyni się to,
spełniając wolę Bożą. Zauważa zarazem, że prawdziwa wartość danego
uczynku zależy od intencji i stopnia
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Droga dziecięctwa duchowego
miłości, z jaką się spełnia dany czyn,
a nie od jego wielkości. To miłość
nadaje wielkość wszystkiemu, a bez
miłości największe dzieło staje się
w oczach Bożych bezwartościowe.
Życie ukryte św. Tereski koncentruje się na wielkiej liczbie „małych
rzeczy”, całkiem zwyczajnych, codziennych — dostępnych dla każdego, spełnianych z wielką miłością.
„Zrozumiałam, że bez miłości niczym są wszystkie dzieła, są tylko
nicością, nawet te najwspanialsze,
jak wskrzeszanie umarłych.” Droga
dziecięctwa duchowego, proponowana przez świętą, prowadzi nas
do nowej idei heroizmu świętych,
życia ukrytego w Bogu, oddanego
z heroiczną wiernością Panu Bogu
w codziennych obowiązkach, bez
pociechy i rozgłosu. Tereska posu-
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nęła się w praktyce złożonych przez
siebie ślubów zakonnych aż do granic swoich możliwości, w szczególności w odniesieniu do ubóstwa
i posłuszeństwa. Pozostawała zarazem wzorem czystości, do ostatnich
dni życia zachowując dla Chrystusa
swoje dziewicze serce.
Życie maryjne
W głęboko religijnym życiu
św. Tereski, jak i w życiu św. Jana
od Krzyża, Najświętsza Maryja Panna zajmuje miejsce centralne. Życie
maryjne rozwija się w głębi ich dusz,
według właściwych im łask specjalnych i w duchu wolności dzieci Bożych.
Jako mała dziewczynka i sierota, Tereska obiera sobie za matkę
Maryję, Matkę Bożą, która podczas
jej ciężkiej choroby obdarza ją niesłychaną łaską „cudownego uśmiechu” i dokonuje w niej cudownego
uzdrowienia z cierpień psychicznych. „Zrozumiałam”, powie później
Teresa, „że byłam jej dzieckiem”.
W Karmelu, zwłaszcza pod koniec
życia, Teresa staje się coraz bardziej
maryjna. W Maryi widzi matkę
i uosobienie wszystkich, którzy mają
iść „zwyczajną drogą” wiary i oddania. Jej nabożeństwo maryjne staje
się rodzajem intymnej wspólnoty
z Matką Bożą. Tym aspektem tajemnicy Maryi, który najbardziej karmił
duszę świętej, była prostota życia
ukrytego, które Najświętsza Mary-
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ja Panna prowadziła w Nazarecie.
W nim odnajdywała ideał swojego
własnego życia, wzorując się na postawie i uczuciach Maryi, która spędziła swoje życie jako osoba, która
poza otoczeniem Świętej Rodziny
była mało znana. W tym ukrytym
życiu Maryi widziała św. Tereska sekret najwyższej świętości.
Dla Teresy „Maryja jest bardziej
Matką niż Królową”, co wyraźnie
odsłania maryjny charakter jej duchowości i jednoczy ją z testamentem złożonym przez Pana Jezusa
na Kalwarii, który w słowach: „Oto
Matka Twoja” (J 19, 27) nawoływał
wszystkich chrześcijan do stania się
dziećmi Maryi.
Podsumowując nasze rozważania
na temat duchowości św. Tereski,
należy stwierdzić, że „mała droga
dziecięctwa duchowego” zrodziła
świętą o wielkiej wierze i wielkim
duchu. Święta Teresa ukazała nam
prostą i krótką drogę do świętości.
Wiemy z powyższych rozważań, że
nie jest to droga dziecięcej lekkomyślności. To, co z postawy dziecka
przejęła, to bezgraniczne zaufanie
Panu Jezusowi, a także ubóstwo duchowe, które uznaje swoją słabość
i zawierza się całkowicie Bogu Ojcu,
a przejawia się w oderwaniu się od
świata, samej siebie oraz innych ludzi. To także miłość, która przenika każde jej działanie. Wszystkie te
cnoty Tereska rozwinęła w sposób
doskonały. Posiadała jednak rów-

nież w doskonałym stopniu takie
przymioty, jak: siła woli, wytrwałość oraz cierpliwość, które są właściwe ludziom dorosłym, dojrzałym.
Mała droga dziecięctwa duchowego jest więc drogą twardą i wymagającą, drogą trudów i walki, naznaczoną jednak zarazem wspaniałą
i żywą świadomością dziecięctwa
duchowego, która daje pewność, że
Pan Jezus nie pozostawia nas samych, jest przy nas zawsze obecny
i w nas działa.
Podążajmy więc drogą wytyczoną
nam przez św. Tereskę. Im większą
osiągniemy świętość, tym bardziej
uwielbimy Pana Boga przez całą
wieczność, tym większy będzie nasz
udział w hymnie dziękczynnym,
który wybrani śpiewają Panu Bogu
w Niebie. Pamiętajmy, iż od każdego
z nas, od stopnia naszego uświęcenia zależy świętość Kościoła świętego oraz odrodzenie duchowe naszej
ojczyzny.
br. Maksymilian
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Pielgrzymowanie życiem człowieka

Pielgrzymowanie
życiem człowieka
Podróżowanie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Ludzie wędrują w różnych celach: za chlebem, uciekając przed wojnami, prześladowaniami czy też z pobudek religijnych. Nie na darmo mówi się, że życie
na tym łez padole jest zaledwie przystankiem w podróży ku prawdziwemu
celowi, jakim jest niebo.
Człowiek, zajęty ziemskimi sprawami, często zapomina, że jest pielgrzymem zdążającym w odmiennym niż
życie doczesne kierunku. W podróży,
jaką jest istnienie, stopniowo dowiaduje się prawdy o sobie, doświadcza
rozwoju, wzrastając w zaletach, bądź
upadając z powodu wad. Gdyż jakakolwiek by wędrówka była, zawsze wiąże
się ona z wieloma trudami.
Nam, Polakom, pielgrzymowanie
kojarzy się głównie z sierpniem i Jasną
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Górą. To w tym właśnie czasie wielu
pielgrzymów podąża do Częstochowy,
niosąc na ustach modlitwy dziękczynne i błagalne. Pielgrzym wyrusza z intencją bliskiego obcowania z Panem
Bogiem, świadomie ponosząc wszelkie
niedogodności podróży.
W całej historii chrześcijaństwa
idea pielgrzymowania była niezwykle żywa. Przejawiała się w tym, że
bardzo wielu pątników podejmowało
trud nawiedzania miejsc związanych
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z życiem i kultem świętych, a także
sanktuariów poświęconych czci Matki
Bożej. Te ostatnie na przestrzeni wieków stawały się coraz bardziej popularne. Począwszy od Częstochowy czy
Guadalupe w Meksyku, poprzez La Salette, Lourdes, Gietrzwałd, a kończąc
na Fatimie, lista miejsc kultu maryjnego jest nam dobrze znana. Należałoby
jednak zadać pytanie, czy znana tylko
z opowieści, czy może z własnego doświadczenia pielgrzymowania?
W ostatnich latach pojawiło się zjawisko „turystyki religijnej”. Niestety,
powoli zaczyna ono wypierać prawdziwego ducha pielgrzymowania lub
raczej zacierać granice oddzielające te
dwie praktyki. Pielgrzym bowiem nie
tylko opuszcza dom, aby przedostać
się z punktu A do punktu B, jakim
w tym wypadku jest miejsce święte. Nie kieruje się tylko i wyłącznie
motywacją poznawczą czy potrzebą
rekreacji. Nie chodzi mu o zaspokojenie ciekawości czy obejrzenie różnego rodzaju zabytków. Nie kieruje
nim też pragnienie poznania nowych
ludzi i spędzenia czasu w jakiejś grupie, lecz o wyjście poza własną strefę
komfortu, o modlitwę, kontemplację
oraz otwarcie się na łaski, płynące
z obcowania z Bogiem.
Wielu z nas nie miało okazji doświadczyć prawdziwego pielgrzymowania. W czasach, w których wszystko dostępne jest na wyciągnięcie ręki,
dziwić może liczba katolików, którzy
jeszcze nigdy w życiu nie odbyli ani

jednej pielgrzymki. Pamiętajmy, że
pielgrzymi są znakiem wiary dla innych, ich pobożna postawa może być
dla bliźnich porywającym świadectwem miłości do Pana Boga i Matki
Bożej. Pielgrzymka pokutna, dziękczynna czy błagalna przypomina
nam, iż bez Boga nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Sanktuaria, do
których zmierzamy, są znakiem Bożej obecności oraz nieustannie odnawiającego się przymierza Pana Boga
z człowiekiem.
W miarę naszych możliwości, dbajmy o to, aby wzrastać duchowo, korzystając ze środków, jakimi są pielgrzymki. Podążajmy śladami świętych
i męczenników! Nawiedzajmy ważne
dla katolików miejsca tradycji i kultu,
gdyż nie tylko pomogą nam one wzrastać w wierze, lecz również będą nam
nieustannie przypominać o najważniejszym, o drodze do zbawienia. A jak
wiadomo, droga ta jest wąska i trudna
do pokonania.
(KG)
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Rycerskie historie
pisane
ręką Niepokalanej
Historia o sadzonkach
W maju ubiegłego roku udałam
się z teściową do sąsiedniej wioski, aby zakupić sadzonki warzyw.
Byłam tam po raz pierwszy. Uprawą w szklarniach i sprzedażą roślin
zajmował się pan w wieku pomiędzy 60. a 70. rokiem życia. Po kilku
dniach musiałam dokupić sadzonek,
więc znów tam pojechałam, tym
razem sama. Po tym, jak już zakupiłam rośliny, właściciel szklarni
niespodziewanie zaczął opowiadać
mi o swoich kłopotach. Jego żona
niedługo wcześniej przeszła operację
z powodu zmian nowotworowych.
Był zmartwiony i zatroskany o nią
oraz o przyszłość swojego gospodar-
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stwa, w którym małżonka bardzo
mu pomagała.
Sytuacja zbiegła się z początkiem
mojego apostolatu, polegającego na
rozdawaniu cudownych medalików
i ulotek M.I. Z jednej strony miałam
wielki zapał, a z drugiej obawiałam
się przykrych reakcji ludzi, jednak
strach, który ich ogarnął na początku tzw. pandemii raczej mobilizował
mnie do działania.
Próbując pocieszyć właściciela
gospodarstwa, powiedziałam, że
w jego trudnej sytuacji pozostaje
jeszcze modlitwa, na co odparł, że
nigdy jej nie lekceważył. Zapytałam,
czy ma Cudowny Medalik, który, no-
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szony na szyi, przynosi wiele łask.
Mężczyzna nie miał medalika, więc
zaproponowałam, że zaraz mu go
przywiozę. I tak zrobiłam — ofiarowałam starszemu panu kilka medalików wraz z ulotkami.
Przyjął on wszystko z wdzięcznością i, wręczając mi w prezencie
kilka dorodnych sałat, obiecał, że
będzie się za mnie modlił. Podziękowałam i odjechałam.
W domu krótko wytłumaczyłam
najbliższym, a przede wszystkim teściowej, dlaczego ponownie udałam
się do sąsiedniej wsi i skąd mam takie piękne sałaty.
Minął rok i znowu należało zakupić warzywa do posadzenia
w ogródku. Wybrałam się z teściową w to samo miejsce. Tym razem
obok ogrodnika krzątała się jeszcze

kobieta. Przed nami był klient, więc
czekałyśmy cierpliwie. W pewnym
momencie ogrodnik spojrzał na
mnie i powiedział: „Cały czas modlę
się za panią, a że nie znam imienia,
to mówię — za tę panią od medalików.” Nie spodziewałam się, że mnie
pozna i tylko szeroko się uśmiechnęłam, nie wiedząc, co powiedzieć.
Wreszcie zapytałam: „A nosi pan
medalik?”
W tym momencie gospodarz wyciągnął spod koszuli długi łańcuszek,
na którym zawieszony był medalik,
podeszła też jego żona, i ona także
wyjęła medalik, a wtedy pan zapewnił mnie:
„Cały czas go nosimy z żoną. Podarowałem też medalik koledze
i zachęciłem go, aby również się za
panią modlił”.
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Rycerskie historie pisane ręką Niepokalanej
Zapytałam kobietę o stan jej zdrowia. Odpowiedziała, że jest właśnie
po badaniach kontrolnych, które
wyszły pomyślnie, że czuje się dobrze, pracuje i przez cały czas noszenia medalika odczuwa wielką opiekę
Bożą. Oboje dziękowali i okazywali
zaskoczenie, że można jeszcze spotkać wierzących ludzi. Gdy odjeżdżałyśmy, obiecałam im modlitwę.
W domu, kiedy teściowa opowiedziała o całym zdarzeniu, wszyscy
— mąż, teść i córki — słuchali jej
z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem, pojawiły się nawet łzy.
Pomimo tego, że wszyscy moi domownicy wiernie noszą cudowne
medaliki, do tej pory podchodzili
do mojego apostolatu raczej sceptycznie, dlatego też ukrywałam
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się z nim. Było to dla mnie dosyć
uciążliwe, lecz Niepokalana sama
zatroszczyła się o to, by uwiarygodnić moje wysiłki apostolskie
i ukazać mej rodzinie, że idea szerzenia czci Niepokalanej jest słuszna i szlachetna.
Sama nie przekonałabym do apostolatu najbliższych, potrzebny był
świadek zdarzenia dowodzącego
mocy Cudownego Medalika. Okazała się nim moja teściowa.
Do jej opowieści nie musiałam już
niczego więcej dodawać. A widząc
twarze domowników, upewniłam
się, że zrozumieli, jak wielkie owoce
może przynieść wierne i ufne noszenie Cudownego Medalika i że warto
rozdawać go także innym!
Katarzyna

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla d a r ó w Nieba...
Tęskno mi, Panie...
Cyprian Norwid

Nadzieja
Ludzie w wielu zakątkach świata doświadczają głodu. Dzieje się
tak zarówno na poziomie materialnym, jak i duchowym. W licznych miejscach wiernym odebrano dostęp do Komunii Świętej.
Miejmy również na względzie to, że Pan Bóg jest w mocy odmówić
chleba i nam. Może zabraknąć darów Nieba, przez wzgląd na ich
nieuszanowanie. A jedyne co nam pozostanie, to tęsknota...
Nadzieja, jako tęsknota za Bogiem, odwraca uwagę człowieka od
fałszywych nadziei na uzyskanie
dóbr tego świata i kieruje ją w stronę prawdziwych, wiecznych wartości, które jako jedyne mogą ugasić
ludzkie pragnienia i zaspokoić głód
dusz. W tym sensie nadzieja jest
właściwą cnotą nawrócenia, co nie

oznacza przecież niczego innego, jak
„odwrócenia się od dóbr tego świata,
zwrócenia się ku Bogu”. Gdy wiara
ukazuje nam wspaniałość szczęścia
wiecznego, to w sercu rośnie tęsknota za posiadaniem dóbr wiecznych.
A im większa jest tęsknota, tym
spokojniejsza staje się dusza, tym
mniej męczą ją potrzeby i pragnie-
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Nadzieja
nia doczesne, które wywołują w niej
tak wielki niepokój.
Nadzieja to cnota, która pozwala
nam szukać Boga i bezgranicznie
ufać w Jego łaskawą pomoc. Uosobieniem tęsknoty za Bogiem i bezgranicznej ufności wobec Niego jest
Najświętsza Maryja Panna. Kościół
nazywa Ją „Matką świętej nadziei”,
a nawet naszą nadzieją. Był w erze
chrześcijańskiej taki dzień, kiedy
jedyną, która zachowała nadzieję,
okazała się Maryja.
To Wielka Sobota, kiedy Chrystus
leżał w grobie i wszystko wydawało
się stracone. Wtedy nawet najwierniejsi, w obliczu tak okrutnej śmierci, zwątpili w Chrystusa. Maryja zaś
zachowała bezgraniczną ufność, nadzieję w najczystszej formie. Zdała
się na Boga bez żadnych ludzkich zapewnień, oparła się jedynie na Jego
obietnicy, której bezwarunkowo za-
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ufała. Przepełniona była najczystszą,
nieskalaną nadzieją na to, że jako
Współodkupicielka może tę łaskę
zrodzić we wszystkich swoich dzieciach, stąd trafnie nazywana jest
„Matką Świętej Nadziei”, a Kościół
odnosi do Niej słowa odwiecznej
Mądrości: „In me omnis spes vitae
et virtutis — we mnie cała nadzieja
życia i cnoty”. Oznacza to, że Maryja jawi się jako uosobienie tej cnoty.
Kiedy twierdzimy, że pokładamy
nadzieję w Bogu, mówimy jednocześnie: „Maryjo, nasza nadziejo!”. Rzeczywiście, sami z siebie nie mamy
pewności i ufności, że do końca pozostaniemy wierni Bogu, wierność
ta jest bowiem niezasłużoną łaską,
którą otrzymujemy, jak wszystkie
inne łaski, przez Niepokalaną.
Monika Cybul
opr. na podst. książki
Kim jesteś, o Niepokalana?
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Nowi Rycerze w Polsce
W Polsce wzrasta liczba Rycerzy
Niepokalanej. W październiku oraz
w listopadzie ubiegłego roku ks. Ka-

rol Stehlin przyjął 43 nowych Rycerzy: 16 w Suwałkach oraz 27 w Zamościu.

Apostolat M.I. rośnie w siłę
Coraz więcej Rycerzy Niepokalanej angażuje się w apostolat M.I.
W dniach od 1. do 8. listopada Rycerze wręczali osobom przybyłym na
cmentarze dwa foldery: o rzeczach
ostatecznych oraz o duszach czyśćcowych. Wielu z wdzięcznością i zainteresowaniem przyjmowało foldery.
Ponadto Rycerze rozprowadzają
cudowne medaliki oraz foldery w parafiach, w których księża zgadzają się
na ten apostolat. Jedna z Rycerek poprosiła księży pracujących w sześciu
parafiach, by podczas kazania, głoszonego 28 listopada, opowiedzieli o Cudownym Medaliku. Wszyscy duszpasterze wyrazili zgodę, dzięki czemu
wierni usłyszeli o objawieniach Matki
Bożej przy Rue du Bac oraz o symbolice i znaczeniu samego Cudownego
Medalika. Po każdej Mszy św. dla zainteresowanych dostępne były cudowne medaliki oraz nasze foldery.
Ta sama Rycerka przekazała medaliki oraz foldery katechetom, by
we wszystkich klasach dwóch szkół
podstawowych oraz jednej szkole ponadpodstawowej prowadzili lekcję
o Cudownym Medaliku. Katecheci
chętnie się zgodziły i zorganizowały

zajęcia, które odnosiły się tematycznie
do święta Matki Bożej od Cudownego
Medalika (27 listopada).
Deo per Immaculatam gratias za tak
gorliwy i szeroko zakrojony apostolat.
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Iskierki z Polski

Apostolat w DPS-ach
Rycerze Niepokalanej prowadzą
apostolat w domach pomocy społecznej. Wielu pensjonariuszy DPS-ów

wymaga pomocy nie tylko fizycznej,
ale przede wszystkim duchowej.
Nasi Rycerze przygotowują cudowne medaliki do zawieszenia
na szyjach tych osób, które pragną
przyjąć medalik. Przekazują im
także foldery o Cudownym Medaliku, różańcu, szkaplerzu, a także
o rzeczach ostatecznych i duszach
czyśćcowych.
Jeden z Rycerzy opowiadał, że
w DPS-ie jest pensjonariuszka, która czyta swoim współtowarzyszom
treść folderów. Módlmy się za te
osoby, aby dobrze przygotowały się
do najważniejszej chwili swego życia, do śmierci.

Inicjatywa wiernych z Jastrzębia Zdroju
W każdy pierwszy piątek miesiąca
grupa wiernych Tradycji katolickiej,
z których część uczęszcza do kaplicy
chorzowskiej, prowadzi w Jastrzębiu
Zdroju publiczną modlitwę różańcową. Osoby te łączą się duchowo z wiernymi, zgromadzonymi w tym samym
czasie pod przewodnictwem ks. Łukasza Szydłowskiego przed Archikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach.
Ten sam krąg katolików Tradycji
zorganizował również swego rodzaju kontrmanifestację wobec marszu
sodomitów w Wodzisławiu Śląskim,
odmawiając po łacinie różaniec.
Podczas owego zgromadzenia roz-
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brzmiewały chorały gregoriańskie,
odtwarzane przez megafon. Do rozmodlonych wiernych przyłączyło
się wielu mieszkańców Wodzisławia.
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Ponadto w święto Matki Boskiej
Ostrobramskiej (16 listopada 2021
roku), wspomniana grupa katolików,
pod duchową opieką ks. Łukasza, odmawiała różaniec w intencji pokoju

na granicach Rzeczypospolitej oraz
o odnowę moralną narodu polskiego.
Modlitwa miała również charakter
przebłagalny za wszelkie profanacje
i bluźnierstwa.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Warszawie
W Warszawie, w każdą niedzielę grudnia, Rycerze Niepokalanej
organizowali kiermasz Bożonarodzeniowy. Podczas tego wydarzenia oferowano szopki, figurki Dzieciątka Jezus oraz kartki świąteczne
wykonane przez siostry karmelitanki. Dla wiernych stolik M.I. był
dostępny przed i po każdej Mszy św.
Była to bardzo dobra okazja do
rozmów na temat apostolatu Rycerstwa Niepokalanej oraz do wymiany doświadczeń.

33

Iskierki z Polski

Święto Rycerstwa Niepokalanej w Warszawie
W dniu 8 grudnia, w którym
przypada główne święto Rycerstwa
Niepokalanej, w warszawskim kościele pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny odbyła się
uroczystość przyjęcia nowych osób
do M.I.
Ceremonię poprzedził wykład,
który wygłosił ks. Piotr Świerczek.
Prelegent poruszył zagadnienia dog-

matu o Niepokalanym Poczęciu, jego
historii, celu oraz istocie. Ponadto
podał kilka praktycznych rad, w jaki
sposób służyć Najświętszej Maryi
Pannie, aby być Jej dobrym narzędziem.
W spotkaniu uczestniczyli zarówno kandydaci do M.I., jak również Rycerze, którzy odnowili akt
poświęcenia się Niepokalanej.
Armię Niepokalanej w Jej święto
zasiliło 29 Rycerzy.
Módlmy się, by gorliwie szerzyli cześć Najświętszej Maryi Panny
oraz byli dobrymi narzędziami
w prowadzeniu dusz do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez ręce
Matki Bożej.
Na zdjęciu obok: wypełnianie formularzy przy tymczasowym stoliku M.I.
(tuż przed ceremonią przyjęcia)
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186 nowych Rycerzy w Teksasie (USA)
W święto Niepokalanego Serca Maryi, 22 sierpnia 2021 roku,
w Teksasie, do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiły 132 osoby z parafii
Matki Bożej z Góry Karmel w North
Richland Hill oraz 54 z parafii Matki
Bożej Fatimskiej w Sanger. W parafiach tych wielu Rycerzy również
odnowiło swoje poświęcenie się Niepokalanej.
Kandydatów do M.I. przygotowywał, z wielotygodniowym wyprzedzeniem, ks. James Trummer.
W kilku konferencjach przedstawił
życie o. Maksymiliana Kolbego, jego
duchowy ideał oraz cel założenia
Rycerstwa Niepokalanej. Ksiądz
podkreślał liczne korzyści duchowe

płynące z członkostwa w M.I., z których najbardziej bezcenną jawi się
wieczna nagroda dla tych, którzy
całkowicie poświęcą się Matce Najświętszej.
Zachęcając do poświęcenia się
Niepokalanej, ks. Trummer rozdawał cudowne medaliki, broszury
i foldery, które publikowane są przez
Centralę M.I. oraz wzywał do tego,
aby przekazywać je również innym
osobom. Wzbudził tym entuzjazm
wielu parafian, którzy postanowili
oddać się na własność Niepokalanej
i podjąć misję św. Maksymiliana,
wyrażoną poprzez hasło: „Zdobyć
cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”.
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Maryjne misje w Kolorado
U podnóża Gór Skalistych w parafii św. Izydora w Watkins w Kolorado (USA), w pierwszych dniach
października, odbyły się trzydniowe
misje maryjne, które poprowadził
przeor, ks. Paul Robinson.
Misje, zatytułowane „Potęga Matki Bożej i Jej broń”, zgromadziły wielu wiernych. Wysłuchali oni kilku
konferencji, których tematy brzmiały: „Od nicości do pełności. Najpiękniejsza historia w dziejach świata”;
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„Podstawowa broń Matki Bożej i Jej
wielka bitwa” oraz „Podstawowe narzędzia w walce; zbawienie dusz, żołnierze w armii Niepokalanej”.
W ostatnim dniu misji, w święto
Matki Bożej Różańcowej, ks. Robinson przyjął do Rycerstwa Niepokalanej 14 osób. Pozostali Rycerze
odnowili swój akt poświęcenia się
Niepokalanej. Po tej ceremonii, wieczorem, gdy na sklepieniu nieba rozbłysły gwiazdy, z kościoła św. Izydora ruszyła procesja ze świecami
ku czci Matki Bożej Różańcowej.
W procesji, oprócz Rycerzy Niepokalanej, uczestniczyli licznie harcerze
z Ligi Chrystusa Króla, którzy nieśli figurę Matki Bożej oraz zapalone
pochodnie. Kapłani poprowadzili
modlitwę różańcową. Procesja zakończyła się późnym wieczorem.
Obecnie w parafii św. Izydora
zarejestrowanych jest ponad 250
Rycerzy.
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Wizyta Dyrektora M.I. w Stanach Zjednoczonych
W dniach 12–22 listopada 2021
roku, na zaproszenie krajowego moderatora M.I., ks. Dennisa McDonalda, w Stanach Zjednoczonych gościł
ks. Karol Stehlin, dyrektor M.I. Podczas tej wizyty ks. Karol odwiedził
kaplice i kościoły w 7 miejscowościach: Denver, PostFalls, Phoenix,
Kansas City, St. Louis, St. Marys
oraz Front Royal.
W każdej z nich ks. Stehlin głosił
konferencje o Niepokalanej i Jej Rycerstwie. Podawał wiele przykładów
cudownego działania Matki Bożej
w życiu wiernych z wielu państw:
Polski, Turcji czy Chin. Podczas tych
spotkań wierni mogli zaopatrzyć się
w książki, broszury i foldery M.I., co
chętnie czynili.

Wykłady stanowiły przygotowanie
do wstąpienia w szeregi M.I. w dniu
8 grudnia, w święto Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Konferencja ks. Karola, wygłoszona w kościele św. Izydora w Denver, dostępna jest na angielskojęzycznym kanale M.I.:
www.youtube.com/c/MilitiaImmaculataeTraditional
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Apostolat M.I. we Francji
Siostry Dominikanki z Brignoles
zaprosiły do kilku swoich szkół, położonych na wschodzie Francji, dyrektora M.I., ks. Karola Stehlina.
Uczennice z wielkim zainteresowaniem wysłuchały konferencji
dyrektora M.I. i wyraziły pragnienie
przystąpienia w dniu 8 grudnia do
Rycerstwa Niepokalanej.
Specjalnie dla nich Centrala M.I.
opracowała broszurkę o poświęceniu się Niepokalanej według wskazań św. Maksymiliana. Publikacja
przeznaczona została dla dziewcząt
w wieku od 18. do 25. roku życia.

Obecnie powstaje też druga broszurka, dla dzieci obojga płci, w wieku 8–14 lat.

Rozwój apostolatu we Francji
wspierany jest dodatkowo poprzez
wysyłkę publikacji, wydawanych
w Polsce przez Centralę M.I.
W listopadzie 2021 roku do
wszystkich kącików M.I. we Francji
wysłano 25 paczek. Każda z nich
zawierała od 30 do 50 egz. specjalnego numeru czasopisma „Chevalier
de l'Immaculée” („Rycerz Niepokalanej”), 100 folderów o Cudownym
Medaliku, 100 folderów o szkaplerzu
i po 50 folderów, które dotyczą różnych zagadnień związanych z Niepokalaną oraz M.I.

Publikacje w jęz. francuskim:

www.militia-immaculatae.org/francais/
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Nowi Rycerze i spotkania M.I. w Ameryce Środkowej
Ksiądz Miquel Boniface prowadzi
nieustanny apostolat w Ameryce
Środkowej. W Nikaragui tylko we
wrześniu ubiegłego roku przyjął ponad 30 Rycerzy Niepokalanej.
Systematycznie organizuje spotkania dla Rycerzy w Nikaragui
oraz w Hondurasie, podczas których ustalany jest plan działań
apostolskich oraz wymiana dotychczasowych doświadczeń. Ponadto
Rycerze zapoznają się z nowymi
publikacjami M.I. Otrzymują także

wskazówki, jak mogą, spotykając
się i rozmawiając z bliźnimi, wykorzystać foldery i broszury.
Oczywiście, pierwszym krokiem
w ramach apostolatu jest formacja
Rycerzy, dlatego podczas spotkań
ks. Boniface wygłasza wykład na
tematy duchowe — m.in. w ten
właśnie sposób Rycerze dbają o swe
uświęcenie, o którym wiele mówił św. Maksymilian. Ojciec Kolbe
uznawał je za podstawę działań
apostolskich.

Nowi Rycerze w Nikaragui (na zdjęciu powyżej) i w Hondurasie (poniżej)
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Procesje ku czci Niepokalanej
Młodzi Rycerze na Filipinach organizują procesje ze statuą Niepokalanej. Czynią to szczególnie w te
dni, w których nie mogą udać się na
Mszę św. do oddalonego o wiele kilometrów kościoła św. Józefa w Davao.
Podczas procesji odmawiają różaniec oraz śpiewają pieśni maryjne.
W ten sposób pragną oddać cześć
Matce Najświętszej.

Nowi Rycerze w Ghanie
Pewnego dnia w Ghanie jeden
z księży ogłosił, że przyjedzie odprawić Mszę św., a po niej odbędzie się procesja ze świecami ku
czci Matki Bożej. Na tę uroczystość
przybyli z daleka liczni Rycerze,
było ich 40. Do tej grupy dołączyły
także osoby, które pragnęły zostać
Rycerzami.
Podczas 7-dniowego pobytu kapłana zorganizowano dzień skupie-
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nia. Podczas konferencji ksiądz mówił o prawdziwej pobożności i życiu
w całkowitym oddaniu się Niepokalanej. Zwracał uwagę, że każdy ma
obowiązek podjęcia walki o swoją
duszę oraz o dusze bliźnich; walka
ta ma na celu przyprowadzenie innych do Niepokalanej.
Na zakończenie dnia skupienia
odbyła się uroczysta ceremonia przyjęcia 20 Rycerzy. Gdy Rycerze ci, klęcząc, odmawiali Veni
Creator Spiritus, pozostali dziękowali
Najświętszej Maryi
Pannie za nowych
wojowników,
którzy przyłączyli się
do walki o dusze,
o triumf Niepokalanego Serca Maryi
i o panowanie Chrystusa Króla!

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 Obserwancji 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

Najnowsze publikacje

Rycerstwa Niepokalanej
dostępne w formacie pdf na stronie Centrali M.I.:

www.militia-immaculatae.org/polski
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Czy Bóg istnieje?

Folder

Rzeczy ostateczne

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

