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Wszechpośrednictwo

Najświętszej Maryi Panny
Książka wyjaśnia istotę
i konieczność pośrednictwa
Najświętszej Maryi Panny
pomiędzy Panem Bogiem
a ludźmi. Choć wyłącznie
pośrednictwo Chrystusa
jest ściśle konieczne oraz
całkowicie wystarczające, to
jednak i Matce Najświętszej
przysługuje, w pewnym sensie,
tytuł Pośredniczki. Dzięki
publikacji dowiadujemy się,
dlaczego Jej pośrednictwo
można nazwać powszechnym,
a także mamy okazję zrozumieć,
jak Maryja dojrzała do tej roli,
którą tradycja chrześcijańska
jednomyślnie Jej przypisuje.
o. Czesław Lacrampe OP
Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny
Wydawnictwo Te Deum, ss. 164.

Do nabycia w księgarni Te Deum
www.tedeum.pl

Słowo wstępne

Drodzy
Rycerze Niepokalanej!
„Do Ojca bałeś się przystąpić, człowiecze, a przestraszony Jego głosem
kryłeś się za liście, więc dał ci za pośrednika Jezusa. Cóż jest, czego by nie
wyjednał taki Syn u takiego Ojca? Zaiste będziesz wysłuchany, Ojciec bowiem miłuje Syna. Czy może i do Syna lękasz się przystąpić? Jest twoim
Bratem i twoim ciałem; tego Brata dała ci Maryja. Lecz może się w Nim
lękasz majestatu Bożego, bo stawszy się człowiekiem, nie przestał być Bogiem? Może pragniesz mieć pośrednika u Syna? Uciekaj się do Maryi, bo
w Maryi samo tylko człowieczeństwo” — tak pięknie wyjaśnia św. Bernard
pośrednictwo u Syna, które spełnia Bogarodzica Maryja.
Z kolei papież Leon XIII w swojej encyklice o Różańcu z 22 września 1891 roku pisze o pośrednictwie Najświętszej Bogarodzicy następująco:
„Ze wspaniałego skarbca łask, przyniesionego przez Chrystusa, według odwiecznych zamiarów nic nie ma być nam udzielone, jak tylko przez Maryję.
Stąd do Chrystusa mamy iść przez Maryję, prawie podobnie jak do Ojca
zbliżamy się przez Chrystusa”.
Dlaczego potrzebujemy pośrednika u Boga? Skutkiem nadmiernej wiary we własne siły bywa niejednokrotnie utrata pewności siebie, kiedy to,
potykając się o własne ego, stajemy nagle w miejscu. Dociera wówczas do
nas, jaką marnością i nicością jesteśmy wobec ogromu Bożego majestatu
i jaka przepaść dzieli naszą nikczemność od świętości Boga. Słabi i grzeszni
upadamy. Wówczas nie pozostaje nam nic innego jak wzywać opieki Maryi. Kimkolwiek więc jesteśmy, a chcemy się bezpiecznie zbawić, winniśmy
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uciekać się do Maryi jako Pośredniczki wszelkich łask. Zawsze wtedy, gdy Ją
wezwiemy, nie poddamy się rozpaczy; nigdy nie zbłądzimy, jeśli będziemy
iść za Nią; nie upadniemy, bo Ona nas będzie podtrzymywać; nie będziemy
się bali, ponieważ Ona nas zasłoni; nie zmęczymy się, gdyż Ona nas będzie
prowadzić, a jeśli okaże się łaskawa, szczęśliwie dojdziemy do celu.
Ojciec Maksymilian Maria Kolbe oraz św. Ludwik Maria Grignion de
Montfort często wspominali o Matce Bożej jako Pośredniczce wszelkich
łask. Święty Maksymilian mówił, że to właśnie Maryja jako Matka Jezusa
Zbawiciela stała się Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, a jako Oblubienica Ducha Świętego uczestniczy w udzielaniu wszelkich łask. Święty Ludwik
Grignion de Montfort wypowiadał się o Niej w ten sposób: „Bóg wybrał Ją
na Skarbniczkę, Szafarkę i Rozdawczynię wszystkich swoich łask. Wszystkie Jego łaski i wszystkie dary przechodzą przez Jej ręce”. A św. Bernard
pisał, że „wedle władzy, jaką otrzymała Maryja, rozdaje łaski Ojca Przedwiecznego, cnoty Jezusa Chrystusa i dary Ducha Świętego komu chce, jak
chce i tyle, ile chce”.
Mater gratiæ — Matka łaski. Słusznie mówią święci, że Jej modlitwa jest
wszechwładna i nazywają Bogarodzicę „wszechmocą błagającą”. I choćby
się działo wiele niedobrego w naszym życiu — nie wolno nam się poddawać! Bądźmy do dyspozycji Maryi w naszych dobrych uczynkach oraz błagalnych i dziękczynnych modlitwach. We wszelkich przeszkodach, które
nas dotykają każdego dnia, pamiętajmy o Matce Bożej. Z Nią pokonamy
wszystkie niedogodności przekraczające nasze siły. „Jest bowiem wtajemniczona w wiedzę Boga i w Jego dziełach dokonuje wyboru” (Mdr 8, 4).
Naśladujmy Ją i wpatrujmy się w Jej życie, a Łaski Pełna w pośrednictwie
wielu łask nigdy nas samych nie zostawi.
ks. Dawid Wierzycki,
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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Czytając
św. Maksymiliana
Lepiej milczmy i dużo prośmy
„Działalność Milicji Niepokalanej i «Rycerza» opiera się właśnie
na tej prawdzie, że Maryja jest Pośredniczką łask wszystkich, bo gdyby tak nie było, próżna jest nasza praca i nasze zabiegi.
W świetle uwag z odczytów, które słyszałem, przedstawia się to
mniej więcej w ten sposób: źródłem wszystkiego bytu, tego, co nie
jest niczym, jest Bóg, i to pochodzi od Pana Boga. Jednak, według
porządku ustalonego od Boga, wszystkie dobra udzielane bywają ludziom przez Maryję, a nie wprost. Stąd też wszystkie łaski zawsze
otrzymujemy nie inaczej jak przez Maryję. Co do sposobu udzielania łask, to w tym względzie nie możemy wiele powiedzieć, bo nasz
umysł jest zbyt ograniczony, by mógł pojmować tak wzniosłe tajemnice nadnaturalne. Wiele jest rzeczy mało lub wcale nam nieznanych
w porządku natury, a w porządku łaski tym więcej, bo my mamy zmysły i w życiu naszym przeważnie nimi się kierujemy. Tutaj musimy zamilknąć i najwyżej to powiedzieć, co św. Paweł powiedział porwany
do trzeciego nieba: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani
w serce człowieka nie wstąpiło, co Pan Bóg zgotował tym, którzy go
miłują». Możemy wprawdzie dużo myśleć i wnioskować o tym, lecz
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lepiej milczmy i dużo prośmy, żeby ta prawda, że Matka Boża jest
Pośredniczką łask wszelkich, jak najprędzej jako dogmat Wiary świętej została ogłoszona.
Wielce się do tego przyczynimy, jeśli się będziemy gorąco o to
modlili i gorliwie pracowali dla chwały Niepokalanej”1.
Święty Maksymilian wypowiedział przytoczone słowa prawie 90
lat temu. W owym czasie Kościół nie tylko nie przybliżył się do ogłoszenia dogmatu o Wszechpośrednictwie Matki Bożej, ale bardzo się
oddalił od tej idei. Kolejni posoborowi papieże podkreślają swoją maryjność, zapewne autentyczną, bo będącą owocem przedsoborowego
jeszcze wychowania religijnego. Jednak trudno nie uznać, że jest to maryjność wyłącznie sentymentalna, dobrze pasująca do atmosfery, jaka
panuje w Kościele od przeszło półwiecza. Ale by uznać kluczową rolę
Niepokalanej w relacjach między Jej Synem a ludźmi — na to rządzący
Kościołem nie mają ani chęci, ani odwagi.
1
Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 30,
konferencja nr 24.
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Czytając św. Maksymiliana
Warto w tym miejscu postawić pytanie: dlaczego? Czy dlatego, że
bardzo wpływowe we współczesnym świecie sekty protestanckie od
początku swego istnienia odrzucają kult Matki Bożej? Jeśli zgodzimy się
z tym stwierdzeniem, to czy w ramach ekumenizmu nie należałoby tym
zubożonym chrześcijanom uświadomić, jak wiele tracą, odwracając się
od Tej, przez którą nasz Zbawiciel przyszedł na świat? Tylko taki ekumenizm miałby sens — tymczasem jest on dziś pretekstem, by przejmować od protestantów ich uprzedzenia i pozbawiać katolików najlepszej
obrony i pomocy w tych burzliwych czasach.
Rzecz jasna, nie tylko protestanci okazują niechęć wobec Niepokalanej.
Masoni, ateiści i wszyscy inni, którym uznanie praw Bożych sprawia tak
wielką trudność, równie alergicznie reagują na osobę Matki Chrystusa.
Są wśród nich również hałaśliwi „obrońcy praw kobiet” (czyli tak naprawdę zwolennicy prawa do zabijania dzieci nienarodzonych), ale i oni nie
chcą docenić roli najważniejszej Niewiasty w dziejach ludzkości. Taki jest
dzisiejszy świat: jednoznacznie anty-Maryjny, co oznacza po prostu: anty-Chrystusowy. Dzieci tego świata, odrzucając Niepokalaną, faktycznie
odrzucają Jej Syna, nawet jeśli nadal nazywają siebie chrześcijanami.
Dla protestantów, dla wrogów chrześcijaństwa, ale i dla posoborowego Kościoła Matka Boża jest problemem. Stąd te wszystkie pseudoteologiczne „akrobacje”, aby tylko pomniejszyć Jej rolę. A przecież myślenie katolików powinno być odwrotne: powinniśmy się radować, że
w osobie Maryi mamy tak wspaniały skarb, który wzbogaca naszą więź
z Chrystusem; że mamy Pośredniczkę będącą najbliżej Zbawiciela i mogącą nam wszystko wyjednać; że mamy Opiekunkę, która jest czystą
Miłością między Stwórcą a stworzeniem.
Ten, zupełnie niezrozumiały, negatywny lub obojętny stosunek wielu katolików do naszej Matki stanowi najsmutniejszy przejaw kryzysu
w Kościele. Nie traćmy jednak czasu na zajmowanie się owym kryzysem,
lecz — idąc za radą św. Maksymiliana — gorąco módlmy się i gorliwie
pracujmy dla chwały Niepokalanej.
(PS)
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Pośredniczka

wszystkich łask
Święty Maksymilian Maria Kolbe wielokrotnie powtarzał, że
Niepokalana jest Pośredniczką wszystkich łask: „Działalność Milicji Niepokalanej i «Rycerza» opiera się właśnie na tej prawdzie, że
Maryja jest Pośredniczką łask wszystkich, bo gdyby tak nie było,
próżna jest nasza praca i nasze zabiegi”.
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Święty Maksymilian podkreślał, że dla właściwego rozumienia tytułu Pośredniczki ważne
jest również zrozumienie roli poszczególnych Osób Trójcy Świętej,
a przede wszystkim związku Ducha Świętego z Maryją
Dziewicą. Bóg Ojciec jest Stwórcą,
Bóg Syn jest Odkupicielem,
a Duch Święty jest Uświęcicielem.
„Dzieło Odkupienia zależy bezpośrednio od Drugiej Osoby
Boskiej, Jezusa Chrystusa, który swoją własną krwią pojednał
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nas z Ojcem i ofiarował Mu zadośćuczynienie za grzech Adama.
Wysłużył nam łaskę uświęcającą, różne łaski uczynkowe oraz
prawo do wejścia do Królestwa
niebieskiego. Uczestniczy jednak w tym dziele także Trzecia
Osoba Trójcy Przenajświętszej,
która mocą odkupienia dokonanego przez Chrystusa przemienia
dusze ludzkie w świątynię Boga:
czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i spadkobiercami
Królestwa niebieskiego”.
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Rolą Ducha Świętego jest
uświęcenie nas przez Maryję.
„[...] tak jak Jezus stał się BogiemCzłowiekiem, aby przez to okazać
Swoją bezgraniczną miłość do nas,
tak również Trzecia Osoba Boska,
Boża Miłość, postanawia zamanifestować zewnętrznym znakiem swoje własne pośrednictwo
z Ojcem i Synem. Znakiem tym
jest Niepokalane Serce Dziewicy,
jak wynika z pism wielu świętych, zwłaszcza tych, którzy uważają Maryję za Oblubienicę Ducha
Świętego”.

Z

godnie z duchowością
św.
Ludwika
Marii Grigniona de Montfort,
św. Maksymilian pisał: „Duch
Święty, który jest bezpłodny w Trójcy, ponieważ żadna Osoba Boska od Niego
nie pochodzi, stał się płodny
przez Maryję, którą wybrał
na Swoją Oblubienicę. Wraz
z Nią, w Niej i przez Nią realizuje swoje arcydzieło, to znaczy Słowo Wcielone: «Duch
Święty zstąpi na cię, a moc
najwyższego zaćmi tobie»
(Łk 1, 35).

„Nie należy jednak rozumieć,
że błogosławiona Dziewica dała
Duchowi Świętemu płodność,
którą On jako Bóg musiałby mieć,
podobnie jak Ojciec i Syn, chociażby z tego prostego powodu,
że żadna Boska Osoba nie pochodzi od Niego. Duch Święty
postanowił skorzystać z pośrednictwa Maryi, chociaż zupełnie
Jej nie potrzebuje, aby objawić
swoją własną płodność, kształtując przez Nią i wraz z Nią ludzką
naturę Chrystusa.
9
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zowane wraz z Maryją, w Maryi
i przez Maryję.
[…] w rzeczywistości Maryja
jako Oblubienica Ducha Świętego,
a zatem […] wysoko ponad wszelką stworzoną doskonałość, dokładnie realizuje wolę Ducha
Świętego, który w Niej mieszka
i to od pierwszej chwili Jej poczęcia”.

N

Również po śmierci Chrystusa
Duch Święty działa w nas przez
Maryję. W rzeczywistości to, co
Stwórca powiedział do węża
w odniesieniu do Niepokalanej:
«Ona zetrze głowę twoją»
(Rdz 3, 15), nie ma ograniczeń
czasowych.
Zadaniem Ducha Świętego jest
formowanie nowych członków
Mistycznego Ciała Chrystusa,
które będzie trwało do końca
świata. Ale jak pokazuje błogosławiony Ludwik Maria Grignion
de Montfort, dzieło to jest reali10

ajświętsza
Dziewica
jest narzędziem Ducha
Świętego w tej jedynej, zjednoczonej misji uświęcenia: to znaczy w dziele uświęcania ludzi
przez pośrednictwo łaski.
Nauka św. Maksymiliana
Marii Kolbego o Niepokalanym
Poczęciu i Duchu Świętym
daje doskonały wgląd w to, jak
Maryja stała się Pośredniczką
wszystkich łask: Maryja, jako
Matka Jezusa Zbawiciela, stała się
Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, a jako Oblubienica Ducha
Świętego uczestniczy w rozdawnictwie łask wszelkich. Tak
więc możemy razem z teologami
mówić: „Jak pierwsza Ewa przyczyniła się prawdziwie wolnymi
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czynami do naszej zguby, którą
prawdziwie spowodowała, tak
Maryja prawdziwymi czynami
swoimi współdziałała w odkupieniu.
W ostatnich zwłaszcza czasach pojmujemy, że Niepokalana,
Oblubienica Ducha Świętego,
jest naszą Pośredniczką. Oto bowiem w roku 1830 Niepokalana
Dziewica objawiła się siostrze
Katarzynie Labouré. Z opowiadań tej nowicjuszki poznajemy,
że celem objawień Maryi było
ukazanie Jej Niepokalanego
Poczęcia i przedziwnej u Boga
potęgi: „Najświętsza Dziewica
zwróciła na mnie swój wzrok
i jednocześnie usłyszałam głos:
«Ta kula ziemska przedstawia
wszystkich ludzi i każdą poszczególną osobę» — i nadto: «Oto
symbol łask, jakie zlewam na
wszystkich, którzy mnie wzywają». Potem ukazał się naokoło Najświętszej Dziewicy owalny
obraz, na którym złotymi literami było napisane: «O Maryjo bez
grzechu poczęta — módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekamy». W tejże chwili usłyszałam głos: «Wybijcie według tego

wzoru medalik. Wszyscy, którzy
go będą nosili, dostąpią licznych
łask».”
W Lourdes Niepokalana
Dziewica zachęcała wszystkich
ludzi do czynienia pokuty; aby
nam pokazać źródło pomocy,
odmawiała Zdrowaś Maryjo.
Niepokalana w Lourdes „zaczęła wykonywać obowiązki naszej
Pośredniczki: wzywa chorych,
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zbiera chromych i ułomnych,
aby ich uleczyć i okazać naszą
od Niej zależność. Przyciąga łagodnie chorych na duszy, czyli
niewierzących i grzeszników
zatwardziałego serca, i wlewa
w ich serce życie nadprzyrodzone, aby przekonać ich o swojej
władzy udzielania nam życia
nadprzyrodzonego”.
Święty Maksymilian Maria
Kolbe pisał także: „Każda łaska przychodzi na duszę z rąk
Pośredniczki wszelkich łask
i nie ma chwili, w której by co-
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raz to nowe łaski nie spływały
na każdą duszę. Łaski oświecenia umysłu, wzmocnienia woli,
zachęty do dobrego; łaski zwyczajne i nadzwyczajne — łaski
dotyczące bezpośrednio życia
doczesnego i uświęcenia duszy. Dopiero na sądzie Bożym
i w niebie dowiemy się, jak ta
czuła Matka nasza troszczyła
się o każdego z nas od zarania,
jak troszczy się o każdą duszę,
Jej dziecię, by ukształtować na
wzór Jezusa”.
„Serce Niepokalanej staje się
modelem serc. Z Jej Serca płynie nieprzerwany strumień
łask, które przenikają nasze
myśli, słowa i czyny, najgłębsze zakątki naszych dusz, najgłębsze tajniki, najważniejsze
decyzje, tak jak i zwykły tryb
codziennego życia. Jej zawdzięczamy nasze istnienie,
nasz chrzest, nasze nawrócenie, nasze powołanie i wszystko, zupełnie wszystkie łaski,
czy nam znane, czy nie. Jej
Serce, skarbnica wszystkich
łask jest w istocie w centrum
naszego życia”.
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„Wiemy, iż nawrócenie i uświęcenie jest owocem łaski, a my
z tą łaską musimy współpracować. Bez łaski Bożej nie próbował święty o. Franciszek pracować około nawrócenia. Skąd
łaskę otrzymać? Dojrzewa obecnie dogmat, że Niepokalana jest
Pośredniczką łask wszelkich.
Zatem, im więcej kogo zbliżymy
do Matki Najświętszej, tym pewniej ułatwimy mu nawrócenie
i uświęcenie”.

B

óg dał światu Niepokalane
Serce Maryi jako ostatnią
wielką nadzieję zbawienia, pewny i niezawodny środek uświęcenia. Stąd, oddając się pod opiekę Maryi i naśladując Ją, Rycerz
może stać się instrumentem
Niepokalanej do tego stopnia,
że Ona modli się w nim (nawet
bardziej niż on modli się w Niej)
i w nim czyni ofiary, przemawia,
zwycięża wszelkie herezje, nawraca i uświęca dusze, a na koniec miażdży głowę węża.
Ważne jest, abyśmy dbali
o świętość naszego życia oraz
dobrym przykładem zachę-

cali bliźnich do powrotu do
Boga. Korzystajmy przy tym ze
wszystkich dostępnych środków,
aby zasiać w ich duszach ziarno wiecznej prawdy i uratować
grzeszników od zatracenia.
M
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Abym w Twoich niepokalanych...

„Abym w Twoich
niepokalanych
i najmiłościwszych rękach
stał się użytecznym
narzędziem…”
Cała działalność Rycerstwa Niepokalanej opiera się na niezbitej prawdzie Kościoła katolickiego głoszącej, że Maryja, według porządku ustalonego przez Pana
Boga, jest Pośredniczką wszelkich łask. „Gdyby tak nie było — uczy św. Maksymilian — próżna jest nasza praca i nasze zabiegi”.
Oto jedna z głównych przyczyn,
dla której wielu z nas, głęboko wierząc we wszechpośrednictwo Matki
Bożej, postanowiło wstąpić do M.I.
i oddać się Maryi. Zapragnęliśmy
bowiem stać się w Jej niepokalanych rękach użytecznymi narzędziami w nawracaniu i uświęcaniu
wielu dusz.
Minęło być może niemało czasu od
chwili, kiedy staliśmy się Rycerzami
Niepokalanej. Zadajmy sobie zatem
pytanie, czy dobrze wykorzystaliśmy
ten okres, by wiernie służyć Niepokalanej? Wstępując w szeregi Jej armii,
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zobowiązaliśmy się m.in. do noszenia Cudownego Medalika oraz odmawiania aktu strzelistego. Te dwa
malutkie obowiązki z pewnością nie
stanowią dla nas jakiegoś ciężkiego
jarzma. Czy jednak są to jedyne powinności wielkodusznego Rycerza?
Z pewnością nie! W rzeczywistości naszym pierwszym fundamentalnym zadaniem jest życie realizujące
w całej pełni oddanie się Niepokalanej, które podjęliśmy, wygłaszając
uroczyście treść „Aktu poświęcenia
się Niepokalanej” św. Maksymiliana
Kolbego. To jest najistotniejsze i to
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stanowi duszę Rycerstwa Niepokalanej. Stąd też, by żyć lepiej naszą konsekracją (poświęceniem się Maryi),
spróbujmy jeszcze raz rozważyć słowa, które wypowiedzieliśmy w dniu
wstąpienia do M.I. Tylko bowiem
dzięki częstemu i pilnemu wnikaniu
w ten tekst pojmiemy doniosłość naszego ideału.
Zacznijmy od tego, jaką intencję miał św. Maksymilian, oddając
się całkowicie Najświętszej Maryi
Pannie? Oto odpowiedź, zawierająca słowo-klucz jego oddania: „abym
w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym
narzędziem…”.
Oto kim pragnie zostać: narzędziem Niepokalanej. Tego pragnie
także dla każdego członka Rycerstwa
Niepokalanej, czego dowodzą słowa
wyjęte z jego konferencji i pism:
„Cała nasza doskonałość polega
na ścisłym zjednoczeniu naszej woli
z wolą Niepokalanej. Skoro się ściśle zjednoczymy z Matką Najświętszą, z Jej wolą, Jej pragnieniami, z Jej
uczuciami, to już o postępie naszym
duchowym nie mamy wątpliwości”
(Konferencje św. Maksymiliana Marii
Kolbego, 1990, nr 24, s. 37).
„Przez poświęcenie się Jej jesteśmy
narzędziami miłosierdzia Bożego
w Jej niepokalanych dłoniach, tak jak
Ona jest narzędziem [miłosierdzia]
w ręku Boga” (Zakopane, 26 I 1921 do
br. kleryka Paolo Morattiego).
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Abym w Twoich niepokalanych...
jak najdoskonalsze posłuszeństwo,
przez które Ona swą Wolę objawia,
czyli nami jako narzędziami kieruje…
Jak więc Ona jest najdoskonalszym
narzędziem w ręku Bożym, w ręku
miłosierdzia Bożego, Przenajświętszego Serca Jezusa, tak my jesteśmy
narzędziem w ręku Jej. I tak przez Nią
narzędziem Przenajświętszego Serca
Jezusowego, czyli Bożego miłosierdzia” (do o. Floriana Koziury, Nagasaki, 29 IV 1931).
To zaprawdę stan ducha, który
musi stać się i naszym. Wszystko
inne jest drugorzędne.

Całkowity dar z siebie samego dla
Najświętszej Maryi Panny — każdy
członek Rycerstwa musi koniecznie
dążyć do takiej postawy. Oto cel, jaki
stawia sobie o. Kolbe:
„Zdaje mi się jednak, że ideał ducha
w Niepokalanowie to oddanie się Niepokalanej, ale bezgraniczne (w myśl
dyplomika i aktu poświęcenia), a stąd
zgadzanie się z Wolą Niepokalanej we
wszystkim, co nie zależy od naszej
woli i pełnienie jak najdoskonalsze Jej
Woli we wszystkim, czyli to «być jak
najdoskonalszym narzędziem w Jej
niepokalanych rękach», czyli dać się
jak najdoskonalej prowadzić, czyli
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Aby pomóc nam to lepiej zrozumieć, o. Maksymilian posługuje się
pełnym ekspresji obrazem:
„Mamy się stać narzędziem w ręku
Niepokalanej, tak jak pióro w ręku pisarza, pędzel w ręku malarza lub dłuto w ręku rzeźbiarza, aby Ona czyniła
z nami, co się Jej podoba” (Konferencje..., nr 73, s. 123).
„Najważniejszą naszą czynnością
jest, aby tak starać się żyć, by coraz
bardziej stawać się własnością Niepokalanej, codziennie coraz bardziej
Jej. Na to właśnie osobiste oddanie się
Niepokalanej, na wyłączną własność
jako narzędzie, powinniśmy kłaść nacisk” (Konferencje..., nr 36, s. 64).
Aby lepiej nam wytłumaczyć, do
jakiego stopnia musimy być ulegli
i poddani działaniu naszej Królowej,
święty franciszkanin ukazuje nam
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cudowne owoce tego doskonałego
posłuszeństwa:
„Jeżeli będziemy Niepokalanej całkowicie oddani, jeżeli o to ustawicznie starać się będziemy… wtedy nasze
prace i wysiłki nie będą nasze, ale Jej
i będą miały nie wartość naszą, ale
Niepokalanej. My tylko będziemy Jej
narzędziami, tak jak łopata w ręku
ogrodnika. Łopata kopie, ale to nie jej
czynność, tylko ogrodnika” (Konferencje...., nr 62, s. 105).
„Niepokalana o wszystkim wie
i wszystkim kieruje. Pozwólmy się
tylko Jej prowadzić coraz to doskonalej, a Ona sama w nas i przez nas jak
najwięcej zrobi dla zbawienia dusz,
zdobycia ich dla siebie, a przez Nią
dla Serca Pana Jezusa” (do br. Salezego Mikołajczyka, Mugenzai no Sono,
28 XII 1934).
Niech Maryja działa w nas i przez
nas. Oto naprawdę nasz ideał, cel naszych pragnień.

Jednak założyciel Niepokalanowa
wskazuje na jeszcze jedną ważną
rzecz, pisząc, że jesteśmy „narzędziami, ale nie fizycznie zmuszanymi, jak pędzel w ręku malarza, lecz
kierowanymi przez rozum i wolę”
(do Niepokalanowa, Mugenzai no
Sono, 15 X 1931).
„Pan Bóg dał nam wolną wolę
i chce, abyśmy my wszystkiego też
dobrowolnie chcieli, czego On od nas
wymaga. Matka Najświętsza przez
swoje «niech Mi się stanie według
Twego słowa!» (Łk 1, 38) sama dobrowolnie się zgodziła na to, czego
Bóg od Niej zażądał… I to, czego Matka Najświętsza chce, trzeba, abyśmy
i my chcieli” (Konferencje..., nr 25,
s. 38).
Oto dotykamy sedna rozważanego
tu zagadnienia: aby być narzędziem
w rękach Niepokalanej, trzeba zjednoczyć swoją wolę z Jej wolą. Wymaga to przede wszystkim bezwzględ-
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Abym w Twoich niepokalanych...
nego wyrzeczenia się własnej woli
i nieustannych wysiłków w pracy nad
sobą. Ojciec Kolbe kładzie nacisk na
tę konieczność w następujących słowach:
„Starajmy się co dzień, co chwila
bardziej stawać się Jej, coraz doskonalej, coraz spokojniej, i z coraz większą
ufnością i zaufaniem pozwolić się Jej
prowadzić przez to wszystko, co Ona,
i w nas samych, i dokoła nas względem nas dopuszcza, by tak stawać
się coraz doskonalszym narzędziem
w Jej niepokalanych rękach” (do braci
Polaków w Mugenzai no Sono, Niepokalanów, 4 XI 1937).
„Postarajmy się coraz bardziej Niepokalanej podobać i przyjemność Jej
i Sercu Pana Jezusa sprawiać… Trzeba, żebyśmy jak najprędzej wyrzekli
się siebie. Trzeba, żeby nic a nic swojego nie mieć, ale żeby Ona robiła,
żeby być Jej narzędziem”.
Drodzy Rycerze Niepokalanej, nie
zapomnijmy zatem nigdy, że nasze
uświęcenie i nasz apostolat zależy
w całości od tego, czy zachowamy
wierność obranemu ideałowi:
„Jeśli sami nie będziemy narzędziem w Jej rękach, jakże nauczymy
tego innych?” (Konferencje..., nr 195,
s. 310).
„Cała doskonałość w szerzeniu
chwały Bożej polega na tym, by być
narzędziem Niepokalanej, Jej rzeczą
i własnością. Toteż życie nasze wewnętrzne ma być takie, by być narzę-
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dziem w ręku Niepokalanej, czyli dać
się Jej kierować we wszystkim” (Konferencje..., nr 236, s. 371).
„Trzeba, żeby Niepokalana przez
nas działała i chodzi o to, byśmy byli
narzędziami w Jej rękach, a nie o to,
żeby jak najwięcej zrobić według własnych pomysłów. Ona najlepiej potrafi wszystko na chwałę Bożą wykonać.
My w wielu rzeczach tylko Jej psujemy. Wszystko zależy od tego, o ile
będziemy Jej narzędziem” (Konferencje..., nr 131, s. 212–213).
Podsumowując, podejmijmy zatem mocne postanowienie, by żyć
w całej pełni naszym poświęceniem
się Niepokalanej. Święty Maksymilian zachęca nas do tego w następujący sposób:
„Oddajmy Jej ochotnie serce, duszę,
ciało i wszystko bez żadnych zastrzeżeń czy ograniczeń, poświęćmy się
Jej zupełnie, abyśmy byli Jej sługami,
dziećmi i Jej bezwarunkową własnością, abyśmy poniekąd byli Nią samą
na tym świecie, żyjącą, mówiącą
i działającą” (do młodzieży zakonnej
w kolegiach franciszkańskich, Nagasaki, 28 II 1933).
Oto w ten sposób, w jedności z Nią
zetrzemy głowę piekielnego węża
i przyniesiemy zwycięstwo Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
br. Maksymilian
opr. na podst. Le Chevalier du Cœur
Immaculée, nr 29
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Ona jest Pośredniczką wszelkich łask, to tylko w miarę zbliżenia się do Niej możemy i my stać się kanałem łask, pośrednikami łask, które od Ojca, przez Syna (który je wysłużył) i Niepokalaną (która jest ich szafarką) mają spłynąć na nas, a przez nas
na dusze.
Maksymilian Maria Kolbe
Nagasaki, 8 lutego 1934 r.
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Matka Boża od Wykupu Niewolników

Matka Boża
od Wykupu Niewolników
Matka Boża od wieków pośredniczy nam w upraszaniu łask u swojego
Boskiego Syna. Pomoc, jakiej udziela swoim dziatkom, ma wymiar ponadczasowy.
Wszak nasi przodkowie zmagali
się z zupełnie innymi problemami,
niż my obecnie. Kraj, w którym żyjemy, nie jest przecież gnębiony żadną
wojną ani innymi konfliktami zbrojnymi. Nasze ulice nie spływają krwią
jak dawniej, a przeciętny Polak nie
musi trwożyć się o to, czy dożyje dnia
następnego. Takie zestawienie teraźniejszości z przeszłością wskazuje na
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radykalną różnicę pomiędzy twardymi i surowymi czasami średniowiecza czy tragicznymi realiami zaborów oraz dwóch wojen światowych
a latami milenijnymi, cechującymi się
dobrobytem i nastawieniem na konsumpcję. Życie w takich, relatywnie
rzecz ujmując, dość łatwych, by nie
powiedzieć sielankowych warunkach
może osłabić naszą motywację do ko-
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rzystania z pośrednictwa maryjnego.
Niech nie ostudzi to jednak naszego
dziecięcego zapału, by uciekać się do
Niepokalanej w każdej sytuacji.
Czy żyjąc w pokojowych czasach,
myślimy czasem o darze, jakim jest
wolność? Wizerunek Matki Bożej
Świętojańskiej, znany również jako obraz Matki Wolności czy też Matki Bożej od Wykupu Niewolników, znajduje
się w głównym ołtarzu kościoła św.
Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
w Krakowie, który należy do .Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni (sióstr
prezentek). Obraz został ofiarowany
przez księcia Stanisława Radziwiłła,
który powróciwszy z pielgrzymki do
Composteli w Hiszpanii, nawrócił się
z kalwinizmu na katolicyzm.
Za pośrednictwem tego cudownego wizerunku Matki Bożej odnotowano w kościelnych księgach wiele
łask i cudów. Pierwszy z nich datuje
się na rok 1633, kiedy to pewien więzień skazany na śmierć, uciekając
się do pomocy Maryi, został cudownie uwolniony. Matka Boża Świętojańska przez wieki była znana jako
patronka niewolników. Jak wiemy,
niewolnictwo w dzisiejszych czasach

jakkolwiek zakazane, nadal występuje. Do orędownictwa Matki Bożej
za pośrednictwem tego obrazu mogą
zwracać się również osoby walczące z
nałogami oraz więźniowie.
Będąc w Krakowie, warto udać się
przed oblicze i upraszać u Niej ratunku!
(KG)
Zdjęcia przedstawiają wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty w Krakowie oraz obraz
Matki Bożej znajdujący się w tymże kościele (fot. pl.wikipedia.org)

Folder do pobrania:
www.militia-immaculatae.org/polski/foldery/

Rycerskie historie
pisane
ręką Niepokalanej
Ratunek w wojennej niedoli
Zdarzenie to zaszło w czasie
drugiej wojny światowej w jednej
z beskidzkich wsi w pobliżu Żywca. W miejscowości tej żyła rodzina
z dwiema nastoletnimi córkami: Marią i Elżbietą. Rodzice, Aniela i Marcin, prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Praca na roli wymagała
wiele trudu, a pozyskane z niej plony
ledwie starczały na utrzymanie rodziny. Powodem rodzinnych trosk
była jednak nie tylko trudna sytuacja ekonomiczna.
Mieszkańcy tej beskidzkiej wioski żyli w stałej niepewności jutra
ze względu na różnorodne represje
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i szykany niemieckiego okupanta.
Jako że miejscowość ta przyłączona
została do Rzeszy Niemieckiej, wisiała nad nią groźba wysiedlenia
ludności polskiej, która w niej żyła.
Obawiano się aresztowań, wywózki
do obozu koncentracyjnego czy też
na przymusowe roboty do Niemiec.
Szczególnie lękano się pewnego
niemieckiego żandarma, który niespodziewanie pojawiał się w wybranych przez siebie domostwach
i odbierał rodzinom mężów, żony
oraz dzieci, wysyłając ich następnie
bądź to do obozu, bądź to na przymusowe roboty. Upodobał on sobie
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ładne i zdrowo wyglądające dziewczyny. Przez długi czas omijał dom
Anieli i Marcina. W końcu stanął
także i w jego drzwiach. Tego jesiennego dnia tak się akurat złożyło, że
w gospodarstwie nie było ani ojca,
ani matki, ani też starszej siostry
Elżbiety. Łomot do drzwi usłyszała
siedemnastoletnia Marysia.
Nie namyślając się długo, pobiegła
pełna trwogi do izby, w której na ścianie wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, i poczęła gorliwie się modlić.
Słyszała kroki żandarma przechodzącego przez kuchnię, a następnie głuchy
dźwięk otwieranych gwałtownym ruchem drzwi, które dopiero co za sobą
zamknęła, mając nadzieję, że żandarm
nie będzie ich otwierał.
Nie ustawała w modlitwie, wpatrując się błagalnym wzrokiem w oblicze Przenajświętszej Panienki. Czuła
na plecach wzrok Niemca, który dłuższą chwilę wpatrywał się w dziewczynę. Stał nieruchomo w progu
izdebki, nie wypowiadając ani jednego słowa. Po chwili usłyszała skrzypienie delikatnie zamykanych drzwi.
W domu zapanowała niewymowna
cisza. Marysia długo jeszcze klęczała
przed wizerunkiem Matki Bożej, zanosząc teraz do Maryi słowa dziękczynnej modlitwy.
Do końca swojego długiego życia była głęboko przeświadczona,
że została ocalona przed niechybną
zgubą. Wierzyła w to, że uratował
ją Cudowny Medalik, który już jako

dziecko nosiła, a także głęboka cześć
oddawana Matce Bożej w jej rodzinie i żarliwa modlitwa w momencie
zagrożenia.
Do końca wojny żaden Niemiec
nie postawił już swojej nogi w domostwie Anieli i Marcina. Marysia
przez całe swoje życie nosiła Cudowny Medalik, pełna wdzięczności
za ocalenie z wojennej zawieruchy.
Dzięki cudownej interwencji Niepokalanej mogła przekazać mi jako
synowi zarówno życie, jak i głęboką wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego
Ukochaną Matkę.
Rycerz
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Iskierki z Polski

Różańcowa husaria

W dniu 2 marca (w Środę Popielcową) rozpoczęła się wielkopostna krucjata w intencji kapłanów
Bractwa św. Piusa X, o nawrócenie
kapłanów pozostających w strukturach posoborowych, o nowe
i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji obrony dzieła abpa Marcela Lefebvre'a przed
atakami wrogów. Potrwa ona do
16 kwietnia 2022 roku (do Wielkiej
Soboty). Do udziału w krucjacie
różańcowej zaproszeni są wszyscy
Rycerze.
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Odwołując się do wzniosłej historii narodu polskiego, mając tyle
dowodów na cudowne działanie
Bożej opatrzności i opiekę Królowej Polski, czujemy się wezwani do
odnowienia walki o zbawienie dusz
i rozszerzanie Królestwa Bożego
na ziemi. Do realizacji tego dzieła
konieczni są kapłani i osoby Bogu
szczególnie poświęcone, ponieważ
w wojnie z siłami zła potrzeba nam
mądrych przewodników oraz duchowego oręża.
Nie możemy ulec obawie, że siły
przeciwnika są o wiele potężniejsze
od naszych znikomych możliwości. Byłoby to zaprzeczeniem tych
wszystkich cudów, których Bóg dokonał za pomocą słabych narzędzi,
przez co mogła objawić się potęga
Nieba i miłość Stwórcy do Jemu oddanych przez Niepokalaną. W obliczu tego stajemy do kolejnej bitwy
z różańcem w lewej, a krzyżem
w prawej dłoni.
Wspomniawszy glorię polskiej
husarii, której zwycięstwa nieraz
uchroniły cywilizację chrześcijańską przed inwazją wrogów Kościoła, chcemy, nie zważając na potęgę
burzycieli, a ufni w siłę modlitwy,
stać się nową husarią różańcową.
Niechaj ona ruszy do boju z przeciwnikami świętej wiary katolickiej
i zwycięży z Maryją, Pogromicielką
wszelkich herezji!

Rekolekcje wielkopostne i nowi Rycerze
We wszystkich kaplicach Bractwa św. Piusa X odbyły się rekolekcje wielkopostne. W Warszawie nauki rekolekcyjne pt. Stabat
mater dolorosa. Maryja Wpółodkupicielka wygłosił ks. Karol Stehlin.
Ksiądz Karol mówił o współudziale Maryi w dziele zbawienia
podczas całego Jej ziemskiego życia.
Swoje współuczestnictwo w Ofierze złożonej na drzewie krzyża
rozpoczęła poprzez pełne ufności
Fiat. Słowa Maryi, które były odpowiedzią na poselstwo archanioła
Gabriela, umożliwiły, by odwieczne Słowo Boże stało się Ciałem,
zaowocowały więc wydaniem na
świat Arcykapłana oraz Baranka,
przeznaczonego na Ofiarę za życie
wielu.
Podczas drogi krzyżowej i śmierci
Pana Jezusa na krzyżu, Matka Boża
trwała przy Nim do samego końca.
Poprzez współodczuwanie bolesnej
męki Chrystusa, Maryja uczestniczyła w Jego zbawczym dziele, wieńcząc w ten sposób swoje posłannictwo jako Współodkupicielki.
Misterium Maryi Współodkupicielki kontynuowane jest podczas
każdej Mszy św. Podobnie jak Matka
Boża stała obok krzyża umiłowanego Syna na Kalwarii, tak obecna
jest też duchowo, gdy Jezus ponawia
swoją Ofiarę na ołtarzu.

Wierni uczestniczący w rekolekcjach mogli zapoznać się także
z nowym folderem o Niepokalanej
Współodkupicielce. Jest on dostępny w kącikach M.I. we wszystkich
kaplicach Bractwa św. Piusa X oraz
na stronie internetowej:
www.militia-immaculatae.org/polski
W drugim dniu rekolekcji
(5 marca) odbyła się ceremonia
przyjęcia nowych osób do Rycerstwa Niepokalanej. Wcześniej kandydaci otrzymali specjalne pakiety

W oczekiwaniu na nowych Rycerzy...
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zawierające dyplomik, formularz
przyjęcia, foldery, Triumf Niepokalanej oraz broszurę pt. Poświęcenie
się Niepokalanej. Publikacje pomogły im zapoznać się z ideą M.I.,
natomiast dzięki uważnej lekturze
broszury o poświęceniu się Niepokalanej, nowi Rycerze mogli dobrze
przygotować się do ceremonii, podczas której poświęcili się Niepokalanej jako Jej narzędzia.
Szeregi Rycerstwa Niepokalanej
zasiliło 38 nowych Rycerzy.

Nowi Rycerze i kącik M.I. w Białymstoku
W grudniu 2021 roku ks. Karol
Stehlin dokonał w Białymstoku
poświęcenia kaplicy pw. Matki Bożej z Góry Karmel. Od tego czasu
trwały intensywne prace nad przygotowaniem kącika M.I. Na zdjęciu
prezentujemy efekt finalny.
Pragniemy także poinformować,
że pierwsze przyjęcie Rycerzy do
M.I. odbyło się w dniu 2 stycznia
2022 roku. W szeregi Rycerstwa
Niepokalanej wstąpiło 38 osób.
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Stolik M.I. w Warszawie
Ideą powstania „Stolika M.I.” była
chęć osobistego kontaktu z Rycerzami oraz wskazywania im adekwatnych do apostolatu narzędzi. Stolik
M.I. jest też formą apostolatu wśród
osób nieznających Rycerstwa Niepokalanej lub dopiero zapoznających
się z jego ideą. Dlatego też w Warszawie, po zakończonych rekolekcjach ignacjańskich lub maryjnych,
rekolektanci mogą skorzystać z szerokiej oferty publikacji M.I.: książek,
broszur oraz folderów.
Raz w miesiącu, najczęściej
w ostatnią niedzielę, stoisko M.I. dostępne jest także dla wiernych, przybywających na Mszę św. do kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Warszawie.
Z czasem, prezentowany na stoliku M.I. asortyment, początkowo złożony wyłącznie z publikacji Rycer-

stwa, został wzbogacony o różańce
wykonane przez Rycerzy, szkaplerze
uszyte przez siostry karmelitanki,
obrazy, figury, a także torby z logo
M.I., szyte przez jedną z Rycerek. Ponadto okazjonalnie (głównie przed
świętami Bożego Narodzenia oraz
Wielkiej Nocy) oferowane są stroiki
i karty świąteczne — dzieło sióstr
karmelitanek.
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Rekolekcje maryjne w Toronto
W dniach 15 i 16 stycznia 2022
roku w Toronto, w parafii Przemienienia Pańskiego (Church of Transfiguration), odbyły się dwudniowe
rekolekcje prowadzone przez ks. Karola Stehlina. Głównym tematem
nauk rekolekcyjnych była Niepokalana. Sobotnie spotkanie obejmowało
Mszę św., trzy konferencje (dwie po
polsku i trzecia głoszona w językach
polskim i angielskim) oraz przyjęcie
w szeregi Rycerstwa Niepokalanej
nowych Rycerzy. W niedzielę ks. Karol wygłosił trzy kazania skierowane
nie tylko do Polonii, ale także do parafian angielskojęzycznych.
Rekolekcje były transmitowane
na kanale YouTube, co umożliwiło
uczestnictwo w nich wiernym spoza
Toronto albo tym, którzy nie mogli
przybyć do kościoła osobiście.
Prelegent rozpoczął konferencję
od zarysu obecnej sytuacji w Kościele i w świecie. Totalny upadek
wszystkiego, co było jakimkolwiek
oparciem dla każdego jest doskonale widoczny — mówił ks. Karol. Nie
tylko świat kłania się bestii, ale i sam
Kościół poddał się presji i stanął
w szeregach wroga. Polsce udało się
przez długi czas utrzymać swój katolicki charakter dzięki kultywowaniu
pobożności maryjnej. Ponieważ staraliśmy się być wierni Maryi, udało
się nam wyrwać z rąk jednego wroga, ale niestety popadliśmy w nową
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niewolę narzuconą nam, tak samo
jak poprzednia, przez masonerię. To
niewola subtelniejsza, ale zarazem
bardziej niebezpieczna, ponieważ
obecnie intensywniej niż kiedykolwiek toczy się walka o nasze dusze.
Jesteśmy jak ta „mała garstka
najwierniejszych”, która ryzykowała
życiem, by do końca być przy swoim Mistrzu. Nie jesteśmy sami — jest
z nami Maryja, która trwała pod
Krzyżem do końca. To Ona ponownie
musi stać się naszą Hetmanką, naszym Wodzem! To przez Nią Bóg obdarza nas swymi łaskami, i to szczególnie teraz, w tych ostatecznych
czasach. To Ona jest nam potrzebna
do wyeliminowania zła wokół nas
i w nas samych.
Diabeł wie, że Maryja jest tą apokaliptyczną „niewiastą obleczoną
w słońce”, która przyjdzie, by zmiażdżyć mu głowę, i nie może tego
znieść; pycha zaślepia go. A Maryja
otwiera dla nas swe serce i ręce, by
nas przygarnąć, osłonić płaszczem
swej opieki, aby nami pokierować,
by ratować nasze rodziny, przyjaciół,
nas samych.
A my — jak przeżywamy ten czas
ostateczny, jaka jest nasza wiara
i ufność w moc i działanie Maryi? Jesteśmy „resztką”, która na kolanach
musi błagać o Boże miłosierdzie. Tylko pod płaszczem Maryi będziemy
w stanie zwyciężyć i zbawić nasze
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dusze — bo walka toczy się o dusze!
Nasze miejsce jest w szeregach „wojska Maryi” — Rycerstwa Niepokalanej. Naszą bronią jest modlitwa, pokuta i zaufanie w Jej działanie. Z Nią
jest nasze zwycięstwo!
Polacy z Kanady są niezmiernie
wdzięczni ks. Karolowi za tak głębokie i podtrzymujące na duchu nauki
rekolekcyjne. „W tych czasach zniewolenia, upadku moralnego i duchowego, będą one dla nas wskazówką,
jak ratować siebie i innych, jak być
narzędziem Niepokalanej w zbawianiu dusz. Bardzo były nam one potrzebne po tych ponad dwóch latach

poniżenia, zniechęcenia, rozpaczy...
Bogu niech będą dzięki, że Ksiądz
mógł do nas przyjechać i pomóc
nam odnaleźć nadzieję. Stało się tak
przez wstawiennictwo Maryi, która,
podobnie jak w Kanie Galilejskiej, zauważyła, że brakuje nam wina, czyli
wiary — powiedziała jedna z przedstawicielek Polonii w Toronto.
Ksiądz Karol przywiózł ze sobą
wiele publikacji Rycerstwa Niepokalanej, które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Do Rycerstwa Niepokalanej wstąpiły 32 osoby.
Anna Z.

Rekolekcje na kanale youtube:

www.youtube.com/c/TriumfNiepokalanej
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Rekolekcje i nowi Rycerze w Szkocji
W pierwszych dniach grudnia
2021 roku ks. Karol Stehlin przebywał z wizytą w Edynburgu, stolicy
Szkocji, gdzie wygłosił wykłady na
temat ideału Rycerstwa Niepokalanej.
Wydarzenie to, zapowiadane
w parafiach północnej Anglii oraz
Szkocji, cieszyło się dużym zainte-

resowaniem wiernych narodowości
polskiej, szkockiej i angielskiej.
Konferencje ks. Karola zostały entuzjastycznie przyjęte przez
obecnych. Po pierwszych wykładach odbyła się uroczysta ceremonia przyjęcia do M.I. Szeregi Rycerstwa Niepokalanej zasiliły 64 osoby
(głównie Polacy).

Ceremonia przyjęcia do M.I. w kościele w Edynburgu
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Nowi Rycerze w Irlandii i Wielkiej Brytanii
W święto Oczyszczenia Matki Bożej,
w kościele św. Jana Ewangelisty w Dublinie ks. Patrick Abbet przyjął do M.I.
siedmiu nowych Rycerzy, a w święto
Katedry św. Piotra Apostoła do M.I.
wstąpiło dziewięciu Rycerzy.
W inne wielkie święto Matki Bożej, Jej Niepokalanego Poczęcia, szeregi Rycerstwa Niepokalanej zasiliły
dwie osoby.
Militia Immaculatæ w Irlandii
stale rozwija się i jesteśmy wdzięczni
za każdą duszę, gotową stać się narzędziem Niepokalanej, przez które
może Ona działać i przyprowadzać
coraz więcej dusz do Najświętszego
Serca Jej Syna.
Ksiądz Robert Brucciani (przełożony Dystryktu Wielkiej Brytanii
i Skandynawii), 20 lutego 2022 roku,
w kaplicy św. Anny w Leicester,
przyjął 2 nowych Rycerzy, a w niedzielę 27 lutego w kościele Świętego
Krzyża w Woking, w szeregi Rycerstwa Niepokalanej wstąpiło czterech
Rycerzy.

Publikacje (pdf) w języku angielskim
www.militia-immaculatae.org/english
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Najnowsze publikacje
Rycerstwa Niepokalanej

Broszura

Objawienia Matki Bożej
w Quito

Folder

Niepokalana Współodkupicielka

Publikacje (pdf) w języku polskim
www.militia-immaculatae.org/polski

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

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
8. 04 — 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
2.08 — Królowej Aniołów
12.09 — Najświętszego Imienia Maryi
13.10 — rocznica objawień w Fatimie (cud słońca)
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

