Triumf

ISSN 2299-8241

Nr 3 (72) lipiec — wrzesień 2022

Niepokalanej

Przywileje
Najświętszej Maryi Panny
Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji

Spis treści
4
7
14
20
22

Rozum jest za słaby
Dwanaście przywilejów Najświętszej Maryi Panny
Mali Krzyżowcy Serca Jezusowego
Stella Maris
Rycerskie historie pisane ręką Niepokalanej —
Uratowana od gwałtu

24

30 Rycerzy — owoc rekolekcji maryjnych w Warszawie

24

Białystok ma 9 nowych Rycerzy

25

Wielkanocny kiermasz w Warszawie

25

Nowi Rycerze w Nowym Sączu

26

52 nowych Rycerzy w Chorzowie i Bielsku-Białej

26

Pierwsi Rycerze w Opolu

27

Pielgrzymka do Matemblewa

28

Konferencje M.I. w Irlandii

29

Grupa M.I. na Litwie

30

Fatimska pielgrzymka w Szwajcarii

30

Nowi Rycerze w Glasgow

30

Rekolekcje maryjne na Cebu

31

Coroczna konferencja w Akicie

32

Na Zwiastowanie nowi Rycerze w Sydney

32

W Hondurasie rośnie liczba Rycerzy

33

Program Rycerstwa Niepokalanej
Po przeczytaniu przekaż bliźniemu!

Wzorem św. Maksymiliana ośmielamy się prosić naszych Czytelników:
„Szanuj pisemko! Po przeczytaniu nie niszcz go, lecz pożycz innym, którzy go nie
znają. Sprawisz tym radość bliźniemu, a nagroda za to Cię nie minie. Apostolstwo
dobrej prasy jest obowiązkiem każdego katolika”.
Wydawca: Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34, 04-886 Warszawa
Redaktor naczelny: ks. Dawid Wierzycki, krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
Tradycyjnej Obserwancji w Polsce
Redaktorzy: br. Maksymilian, Ewa Tobiasz, Paweł Siergiejczyk, Karolina Graczyk

Najświętsza Maryja Panna
Kazania maryjne wybitnego
kaznodziei, poety i pisarza,
ks. Karola Antoniewicza,
jezuity, poruszają przy okazji
poszczególnych świąt maryjnych
ważkie zagadnienia religijno-moralne: prawdziwą pobożność,
miłość Boga i bliźniego,
małżeństwo, wychowanie dzieci
i wiele innych.
41 kazań ks. Antoniewicza
(autora m.in. wspaniałych pieśni
maryjnych: Chwalcie łąki umajone,
O Maryjo, przyjm w ofierze czy
Panie, w ofierze Tobie dzisiaj
składam) to prawdziwe perły
tradycyjnego kaznodziejstwa.

ks. Karol Antoniewicz SI
Najświętsza Maryja Panna
Wydawnictwo Te Deum, 250 stron

Do nabycia w księgarni Te Deum
www.tedeum.pl

Słowo wstępne

Drodzy
Rycerze Niepokalanej!
„Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez
łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” — pisze
papież Pius IX w bulli Nieomylny Bóg z 8 grudnia 1854 roku.
8 grudnia to właśnie ten dzień, który przypomina nam o Maryi i wówczas właśnie obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Jest to jeden z dwunastu przywilejów, jakie otrzymała Maryja
od Boga, które wskazują na Jej wyjątkowość. Matka Pana naszego Pana
Jezusa Chrystusa została przeznaczona do godności najwyższej, jedynej,
niezrównanej. Bóg udziela każdemu z nas łaski, które są nam potrzebne do
wypełnienia posłannictwa, do jakiego nas przeznacza. Maryi udzielił łask
i przywilejów najwyższych, takich, jakimi nikt inny obdarzony nie został
ani nigdy nie będzie. Dzięki temu stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa oraz Pogromicielką szatana. Bóg, wybierając Ją na Matkę swego
Syna, nie mógł pozwolić na to, aby choćby na moment pozostała pod władzą diabła. Jak Ciało Chrystusowe jest wolne od wszelkiego grzechu, tak
i ciało Maryi Panny musiało być czyste, bo owoc święty może pochodzić
tylko z drzewa świętego.
Treścią dogmatu jest to, że od chwili poczęcia w łonie swojej matki —
św. Anny — była cała święta i wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworod2
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nego. Nie została splamiona przewinieniem naszych pierwszych rodziców.
Wolność od grzechu nie odcina Jej od nas, którzy nieustannie upadamy, lecz
Jej silniejsza od potęgi szatana moc może nas wspomóc w walce ze złem.
Będąc niepokalaną, udziela nam swej nieskalaności. W stopniu, w jakim
przenika nasze życie i w jakim do Niej należymy, przekształca nas tak, że
stajemy się coraz bardziej do Niej podobni.
Maryja wolna od grzechu pierworodnego została również zachowana
od skutków tego grzechu. Nie doświadczyła nigdy trudności, jakich wszyscy doznajemy w przeciwstawianiu się pokusom i złu. Konsekwencją niepokalanego poczęcia jest również uchronienie Jej od skutków śmierci.
Dziękujmy więc Panu Bogu za tę dobroć, iż Maryję obdarzył tak osobliwym przywilejem. Gdyby nie była wolna od grzechu, nie mogłaby jako
grzeszna zostać Matką Syna Bożego, a więc nie wydałaby na świat Chrystusa, nie mielibyśmy Zbawiciela. Niepokalana stała się naszym ratunkiem.
Teraz i my jesteśmy przez Chrzest święty obmyci od winy Adamowej, dzięki
Niepokalanie Poczętej i Jej Synowi. On to jako Bóg zapowiedział w raju, On
z nas starł ślad grzechu pierworodnego i na nowo otworzył zamkniętą bramę nieba, do którego mamy nadzieję się dostać, jeśli będziemy starali się
naśladować cnoty Jego niepokalanej Matki.
ks. Dawid Wierzycki,
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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Czytając św. Maksymiliana

Czytając
św. Maksymiliana
Rozum jest za słaby
„Matka Najświętsza jest po to, aby lepiej poznano Ducha
Przenajświętszego. To są rzeczy tak głębokie, tak ponad rozum
ludzki, że nigdy nie wyczerpiemy tego poznania. Tak samo, jeśli
chodzi o Matkę Najświętszą, to mówimy, że jest Oblubienicą Ducha
Przenajświętszego. Każda łaska przychodzi na ziemię od Ojca przez
Syna i Ducha. Co zrobić, żeby tak korzystnie poznać, kim jest Matka
Najświętsza? Nasamprzód nie zaufać swemu rozumowi. Rozum jest
za słaby, by mógł sobie dać radę. Tu nie wystarczy rozumować sobie.
Rozumowanie może na manowce sprowadzić. Trzeba łaski, trzeba
światła nadnaturalnego, trzeba modlitwy. Tylko modlitwą można
wyprosić to poznanie, kim jest Matka Najświętsza. To jest środek
skuteczny do tego poznania”1.
Gdy założyciel Niepokalanowa mówił te słowa do swoich współbraci — a było to 85 lat temu — w świecie, który jeszcze do niedawna
był przeważająco chrześcijański, już panował kult rozumu. Wszyscy
1
Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 148,
konferencja nr 103.
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wrogowie Kościoła i religii powoływali się na ludzki rozum
jako ostateczny argument mający rzekomo rozstrzygać najważniejsze kwestie dotyczące człowieka i świata. Dzisiaj,
mimo tragicznej lekcji historii
XX wieku, wiara w potęgę rozumu (głównie uosabianego
przez dokonania naukowców)
wcale nie osłabła, co tylko pokazuje, jak niezmierzona jest
człowiecza pycha — ten stale
obecny składnik naszej ułomnej natury.
Cóż bowiem ludzki rozum
może nam powiedzieć na temat
niezwykłych przywilejów, jakimi Pan Bóg obdarzył jedno jedyne stworzenie: Matkę Bożą?
Jak rozumowo wytłumaczyć
niepokalane poczęcie, później
wyjątkowe miejsce Maryi w życiu Jej Syna — od narodzin aż
po krzyż i zmartwychwstanie —
a wreszcie wszechpośrednictwo
wszystkich łask, dzięki któremu
Jej rola w naszym zbawieniu nigdy się nie kończy? Czy posługiwanie się używaną przez nas
na co dzień logiką może być tu
pomocne? Czy jakiekolwiek ba-
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Czytając św. Maksymiliana
dania naukowe posuną nas choćby o krok w wyjaśnieniu tych przywilejów, którymi Stwórca zaszczycił Ją i tylko Ją?
Święty Maksymilian nie miał co do tego wątpliwości, gdy przestrzegał, by nie zaufać własnemu rozumowi. On — tak świetnie orientujący się w najnowszych odkryciach nauk ścisłych, pasjonat fizyki
i nowych wynalazków — nie miał złudzeń, że „rozumowanie może na
manowce sprowadzić”. Iluż bowiem w dziejach było wybitnych uczonych, filozofów, pisarzy, którzy doszli do wniosku, że skoro coś nie
mieści się w ich rozumie, to należy to odrzucić. Manowce ludzkiej myśli pełne są takich postaci, które też głównie dzięki temu mogły i do
dziś mogą liczyć na poczesne miejsce w panteonie „wielkich ludzi”.
Być może i sam Maksymilian Kolbe mógłby trafić do tego panteonu,
gdyby bezgranicznie zaufał własnemu rozumowi i np. zrobił karierę naukową, do czego był przecież dobrze przygotowany. On jednak wybrał
drogę pokory i całe swoje życie poświęcił Niepokalanej. A skoro tak, to
zamiast przekonania o wszechmocy rozumu postawił na wszechmoc
modlitwy — bo tylko przez modlitwę możemy poznać prawdę o roli
Matki Bożej w życiu Jej Syna i w naszym. Modlitwa i w jej rezultacie
wszechpośrednictwo wszelkich łask to z kolei nasze wyjątkowe przywileje, na które oczywiście sami nie zasłużyliśmy. Tym bardziej niezrozumiałe jest, dlaczego tak wielu ludzi z nich nie korzysta.
(PS)
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Dwanaście przywilejów

Najświętszej Maryi Panny
Na rewersie Cudownego Medalika widnieje dwanaście
gwiazd. Święty Bernard z Clairvaux dostrzegł analogię między
liczbą gwiazd na koronie apokaliptycznej niewiasty a przywilejami nieba, ciała i serca, jakimi Najświętsza Maryja Panna została
obdarowana przez Boga. Zauważył, że Maryja, przez wzgląd na
swoje powołanie, została przyozdobiona specjalnymi łaskami.
Stąd właśnie wywodzi się nauka o dwunastu przywilejach Maryi
— duodecim praerogativas — które spływają na Nią jak gwiazdy
z nieba.

7

Pośredniczka wszystkich łask

W pieśniach i modlitwach często porównuje się Maryję do pachnących rozkoszną wonią kwiatów,
przewyższających swą pięknością
wszystkie inne. W Godzinkach
o Niepokalanym Poczęciu Maryi
słyszymy, że Maryja jest jak lilia między cierniami. Skąd te
porównania, skąd ten niewysłowiony hołd oddawany Matce
Chrystusowej? W Księdze Mądrości Syracha czytamy słowa, które
moglibyśmy włożyć w usta naszej
Matki: „Jako krzew winny wy-
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dałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności”
(Syr 24, 23). Omówienie dwunastu przywilejów Maryi z pewnością pozwoli zrozumieć, jak niepojętą czcią i godnością obdarzył
Ją Bóg. Choć na zgłębianie piękna
Maryi i wzniosłości Jej posłannictwa można by poświęcić całe
życie, to spróbujmy chociaż na
chwilę zatrzymać się nad każdym z Jej dwunastu przywilejów.
Rozważmy, jak bardzo została
wywyższona przez Boga i dzięki
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temu doceńmy, jak i my zostaliśmy przez Niego obdarowani,
gdy Pan Jezus Chrystus tuż przed
swoją śmiercią uczynił Ją również naszą Matką.
Wszystkie przywileje, jakie
Najświętsza Maryja Panna otrzymała, były przygotowaniem i konsekwencją Jej Bożego macierzyństwa. Ona jest matką Boga, a Jej
łono jest bramą, przez którą przyszedł na świat Jezus Chrystus. Aby
mogła zostać Bożą Rodzicielką,
konieczne było Jej trwanie w łasce uświęcającej od momentu
poczęcia, od pierwszych sekund
istnienia. Najświętszy, który
brzydzi się każdym grzechem,
nie mógłby tak ściśle zjednoczyć
się ze stworzeniem splamionym
nawet najdrobniejszym przewinieniem, również tym przekazywanym jako dziedzictwo
adamowe. Dlatego Bóg oczyścił
Maryję z każdego grzechu łaską
uprzedzającą na mocy przyszłych
zasług śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Było
to konieczne, żeby Bóg mógł przyjąć z Maryi ludzką naturę, a więc
stać się człowiekiem. Z nauką tą
wiąże się pierwszy z przywilejów

nieba — przywilej niepokalanego poczęcia.
Kolejnym przywilejem jest
pozdrowienie anielskie. Kiedy
Archanioł Gabriel ukazał się
Maryi, stała się rzecz niespodziewana. Ten, który w hierarchii
bytów stoi wyżej niż człowiek,
uniża się wobec Maryi, rozpoczynając rozmowę od wychwalenia
jej osoby: „Bądź pozdrowiona,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosła9
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wionaś Ty między niewiastami”
(Łk 1, 28). Słowa archanioła potwierdzają Jej wyższość nad każdym stworzeniem.
Została wybrana i przeznaczona do tak ścisłego zjednoczenia się z Bogiem, że pełnię
Jej godności pojmuje tylko sam
Bóg. Archanioł swoją postawą już
podczas zwiastowania zaznacza
wyjątkową rolę Maryi w dziejach
zbawienia i oddaje Jej iście królewską cześć, która ostatecznie
zostanie przypieczętowana już
po Jej wniebowzięciu.
10

Następstwem wizyty anielskiej było zstąpienie Ducha
Świętego — kolejny z przywilejów nieba. Wiara Maryi wyprzedziła poczęcie, a Jej zgoda wobec
Bożego planu poskutkowała tym,
że Duch Święty na Nią zstąpił,
a moc Najwyższego zacieniła Ją,
sprowadzając Jezusa Chrystusa
z Nieba wprost do Jej łona.
Wyniesiona została nad wszystkie istoty, bo jako stworzenie została matką swojego Stworzyciela
— Tego, którego ułomna ludzka
natura nie jest w stanie pojąć
i zrozumieć. Bóg przekazał Jej
największy dar — siebie samego: najświętszego, wiecznego,
wszechmogącego, nieskończenie
doskonałego.
Dzięki wypowiedzeniu fiat Syn
Boży stał się człowiekiem, z czym
wiąże się przywilej niepokalanego poczęcia Jezusa, czyli takiego bez udziału męża. W historii ludzkości nikt poza Maryją nie
począł dziecka w ten sposób. Mąż
i żona, łącząc się ze sobą w sposób cielesny, dostępują szczęścia
posiadania potomstwa. U Maryi
było zupełnie inaczej, Ona prze-
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cież męża nie znała. Syn pojawił
się w Jej łonie wyłącznie dzięki
nadprzyrodzonej Boskiej interwencji. Jak napisał św. Bernard:
„Maryja jedyna i jedynie tylko
z uświęcenia poczęła”.
Z omówionymi wyżej przywilejami nieba ściśle wiążą się
przywileje ciała, a pierwszym
z nich jest dziewictwo doskonałe.
Najświętsza Maryja Panna była
dziewicą przed narodzeniem
Jezusa Chrystusa i została nią
w czasie porodu oraz po narodzeniu Syna. Jej dziewictwo nie
zostało naruszone ani w czasie
zwiastowania, ani w czasie rozwiązania. Maryja jest najczystszą
z istnień na Ziemi. Nic nie mogło
tego zmienić. Należy podkreślić,
że Jej czystość nie dotyczy tylko
sfery zmysłowej, ale także każdego nieuporządkowanego przywiązania do stworzeń — była
doskonale zjednoczona z Bogiem
i całkowicie wolna od wszystkiego, co sprzeniewierza się Jego
woli. Maryja jako jedyna istota
korzysta z przywilejów dziewictwa i macierzyństwa jednocześnie. Była więc płodna bez naruszenia dziewictwa, co jest Jej

kolejnym przywilejem i zarazem
czymś obcym ludzkiej naturze.
„Od wieków bowiem nie słyszano,
aby jakaś niewiasta była zarazem
matką i dziewicą” — zachwyca się
św. Bernard.
Pełna łaski Maryja — niepokalana od momentu poczęcia
— mogła cieszyć się tym, co swoim grzechem zaprzepaściła Ewa,
czyli ciążą bez dolegliwości
i bezbolesnym porodem. Są to
dwa kolejne przywileje ciała, ja-
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kich dostąpiła Boża Rodzicielka.
Maryi nie dotknęły konsekwencje grzechu pierworodnego wyrażone słowami „z boleścią rodzić
będziesz”; została wyjęta spod
tego Bożego wyroku. Nie zaznała
trudów brzemienności, nie odczuwała przykrych dolegliwości
tego okresu i porodziła Syna bez

12

bólu i krwi. Poród wiązał się dla
Niej jedynie ze szczęściem, bo
jako jedyna z niewiast mogła po
raz pierwszy przytulić swe nowonarodzone dziecię, nie doznawszy
wcześniej cierpienia fizycznego.
Kolejną kategorią przywilejów
są przywileje serca. Łagodność
wstydliwości Maryi wyrażała
się wstydliwością, małomównością i łagodnością. Na kartach
Ewangelii (poza Magnificat) nie
mamy rozbudowanych wypowiedzi Matki Chrystusowej. Często
milczała i chowała wszystko
w swoim sercu. Wyróżniała się
także pobożnością pokory. We
wszelkich trudnych doświadczeniach pozostawała wierną Bogu,
poddając się Jego woli. Nawet
w najboleśniejszym z przeżyć wykazała się najdoskonalszą pokorą.
Maryja była obdarowana łaską
wielkoduszności wiary. Tak jak
u ludzi wywyższenie często skutkuje pychą, tak u naszej Matki
przeciwnie — zrodziło jeszcze
większą pokorę. Choć wiedziała, że została wybrana na Matkę
samego Boga, nadal uważała
się za Jego pokorną Służebnicę.
We wszystkim — małym i wiel-
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kim — całkowicie polegała tylko na Stworzycielu. Ostatnim
przywilejem jest męczeństwo
serca, choć może to wydawać
się zaskakujące, zważywszy na
opisane wcześniej przywileje ciała. Mimo że Maryję ustrzeżono
przed bólem fizycznym, to przed
cierpieniem duszy nie została
uchroniona. Matka Jezusa współcierpiała z Synem w czasie Jego
męki. Została uprzywilejowana
współmęczeństwem (compassio) — najjaśniejszą z gwiazd na
Jej koronie.
Bóg w swoim wielkim miłosierdziu obdarzył Maryję
tymi wspaniałymi przywilejami, a Ona przez całe swoje życie
współpracowała z łaską Bożą i ją
powiększała. Jej czyny pod względem doskonałości odpowiadały
doskonałości łaski, jaką otrzymała. Zważając na te przywileje, którymi Bóg obdarzył Najświętszą
Maryję Pannę, utwierdzajmy się
w przekonaniu, że w Maryi mamy
najpotężniejszą Orędowniczkę.
Ta nieskończenie umiłowana
przez Boga Dziewica pragnie
naszej miłości i czeka, abyśmy

zwracali się do Niej z każdą sprawą, troską, z każdym niepokojem.
Jako Współodkupicielka, jako
Pośredniczka wszystkich łask
może czerpać z niewyczerpanego źródła Bożego miłosierdzia
i dawać nam, członkom Kościoła
walczącego, siłę do przezwyciężania naszych słabości, grzechów,
do zwalczania pokus i opowiadania się po stronie Boga. Skoro
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
zsyła nam z Nieba dary jako
płatki róż, to o ileż więcej łask
może nam wyjednać Najświętsza
Dziewica Maryja — przeczysta Lilija.
Aleksandra Stępniak
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Mali Krzyżowcy
Serca Jezusowego
Grób Pański znajdujący się w Ziemi Świętej to miejsce szczególnie bliskie każdemu katolickiemu sercu na całym świecie. Katolicy wszystkich wieków udawali
się do niego, by uczcić miejsce wielkiego zwycięstwa, jakie odniósł nasz Zbawiciel nad światem, śmiercią i szatanem.
Niestety w roku 1071 muzułmanie zajęli Jerozolimę, a tym samym
również Grób Święty Pana Jezusa.
Ponadto poniżali i prześladowali
przybywających tam pielgrzymów,
a nierzadko nawet zabijali ich. Stąd
też ówczesny papież Urban II zwrócił się o pomoc do całego chrześcijańskiego świata, by wyzwolić to
miejsce spod okupacji islamskiej.
Z tysięcy gardeł wyrwał się gromki
okrzyk: „Jesteśmy gotowi!”.
Aby ci mężni i gotowi do poświęcenia wojownicy mogli się łatwiej
wzajemnie rozpoznać, nosili na pier-
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siach wielki krzyż z czerwonego płótna, stąd też nazwano ich „Krzyżowcami”. Wyruszyli pieszo i przebyli
bardzo długą drogę do miejsca świętego. Wielu z nich zmarło na skutek
trudów i niebezpieczeństw podróży
lub zginęło od miecza.
Pomimo wielu ofiar, jakie musieli ponieść dla Chrystusa, w końcu
zdołali odbić Grób Święty. Dzięki
temu chrześcijanie na nowo mogli
w pokoju pielgrzymować do Jerozolimy i czcić tam to miejsce, z którego Pan Jezus chwalebnie zmartwychwstał.
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Boży Grób to cenna relikwia naszej religii, niemniej jest tutaj na ziemi coś o wiele cenniejszego. To nieśmiertelne dusze, za które nasz Pan
i Odkupiciel oddał swoje życie! Czy
może być coś cenniejszego? Otóż, do
grobu Pana Jezusa złożono Jego martwe Ciało, a do każdej duszy, która
jest w stanie łaski uświęcającej, każdy kapłan może wprowadzić Pana
Jezusa zmartwychwstałego, żyjącego
w sakramencie Eucharystii.
Stąd też misją Kościoła Świętego od początków swojego istnienia
jest zdobywanie dusz dla Pana Boga,
a zarazem walka z ich odwiecznym
wrogiem, szatanem, który za wszelką cenę chce oddalić dusze od Trójjedynego Boga i pociągnąć je za sobą
do piekła.
W tym celu od zarania wieków Kościół powywoływał do życia różnorakie dzieła dla ratowania nieśmiertelnych dusz od szponów złego ducha.
Obecnie pragnę wspomnieć o jednym z nich, mianowicie o Krucjacie
Eucharystycznej, której działalność
przyniosła w przeszłości wiele pięknych owoców, przyczyniając się do
uświęcenia i zbawienia wielu dziecięcych dusz, a która obecnie na nowo
bardzo pięknie się rozwija na całym
świecie w kaplicach Bractwa św. Piusa X. Zdając sobie sprawę, że nie wyczerpię w niniejszym artykule całości zagadnienia, pragnę przybliżyć
drogim Czytelnikom cel tego dzieła,
środki, jakie do tego celu prowadzą

Marcel Lefebvre (przyszły Arcybiskup) ze
znaczkiem Krucjaty Eucharystycznej w klapie
marynarki

oraz nadzieje, jakie z nim wiążemy
w formacji duchowej naszych dzieci
i młodzieży.

Cel i istota
Krucjaty Eucharystycznej

Zacznijmy od tego, że Krucjata
Eucharystyczna jest rycerskim stowarzyszeniem dla dzieci i młodzieży, którego celem jest kształtowanie
przyszłych katolików czynu, którzy
poprzez pracę nad swoim charakterem i uświęceniem staną się prawdziwymi apostołami. Mamy bowiem
wielką ufność w Bogu, że dzięki Jego
łasce, z tej elitarnej armii Bożej wyj-
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dą wkrótce, jak dawnej, święte powołania kapłańskie i zakonne, gorliwi
Rycerze M.I. oraz wzorowi ojcowie
i matki. Krucjata Eucharystyczna
ma bowiem wszelkie ku temu środki uświęcenia, które z Bożego ustanowienia dane są nam dla naszego
zbawienia.
Miłość do Mszy św.
Pierwszym z nich jest gorąca miłość do Mszy świętej oraz cześć do
Najświętszego Sakramentu i Serca
Pana Jezusa. Krucjata według myśli
Kościoła i encyklik papieża św. Piusa X stara się rozbudzić i podtrzymać
w sercu dziecka bardzo żywą i gorącą
wiarę w obecność Pana Jezusa w Hostii świętej i Jego ofiarę, która nieustannie odnawia się na ołtarzu pod-
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czas każdej Mszy świętej. A ponieważ
dziecko potrzebuje nawet w rzeczach
religijnych dużo plastyki i serdecznej
miłości, dlatego to Krucjata w eucharystycznym kulcie tak bardzo uwydatnia nabożeństwo do Serca Jezusa.
Pan Jezus, żyjący w Najświętszym
Sakramencie — ten wielki Król nieba
i ziemi, posiada bardzo czułe i miłością płomienne Serce, do którego pragnie przytulić dzieci całego świata.
Cichy, łagodny, posłuszny, nieskalanej czystości Eucharystyczny Jezus
pragnie być wzorem, nauczycielem,
przewodnikiem i pocieszycielem
dziecięcego serca. Im jaśniej i głębiej
dzieci i młodzież zrozumieją, jak
wielką miłością pała ku nim Serce
Boże ukryte w Hostii — tym silniej
i goręcej odezwie się w nich najszla-
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chetniejsze uczucie, by za miłość tylko miłością Panu Jezusowi odpłacić.
I z tej to pobudki gorącej miłości dzieci mają garnąć się do Komunii św.,
do częstej adoracji i nawiedzenia
Najświętszego Sakramentu oraz do
naśladowania Pana Jezusa w Jego
młodzieńczych cnotach.
Kształtowanie charakteru
Drugim środkiem prowadzącym
dzieci do świętości jest kształtowanie
charakteru na tle eucharystycznym
i wszechstronny rozwój wszystkich
władz duszy do życia według zasad
katolickich. Sławny Józef de Maistre
wypowiedział dużo mówiące zdanie:
L’homme est formé a six ans, co oznacza: „charakter człowieka kształtuje
się do szóstego roku życia”. Historia
doby obecnej wykazuje, iż ten pozorny paradoks zawiera niemało prawdy.
Wszyscy szermierze zasad i poglądów
liberalnych oraz wrogich Kościołowi
Świętemu dążą nieubłaganie do tego,
by według swoich ideałów urobić duszę dziecka już od przedszkola. Czynią to np. poprzez różnego rodzaju
programy, które mają wpoić w dusze
dzieci rewolucyjne teorie genderowskie, LGBT itp. Owoce tych szatańskich działań widać na tzw. marszach
równości, w których uczestniczą tysiące młodych ludzi (Brrrr!).
I dlatego widząc, że antyreligijne wpływy na duszę dziecka są dziś
tak wielkie, musimy dzieci nie tylko doskonale zapoznać z prawdami

wiary, lecz wychować w duchu religijnych zasad na małych katolików
czynu. W tym celu musimy kształtować serca naszych małych rycerzy
w eucharystycznej ascezie. W innym wypadku zrezygnowalibyśmy
w przyszłości z tych niepospolitych bohaterów, którzy w dziejach
Kościoła na każdym polu stają silni
do walki, gdyż pierś ich rozpiera
prawdziwie nadziemska siła, której
już w dziecięcym wieku zaczerpnęli
od Eucharystycznego Jezusa.
Miłość i rycerskość
Stąd też Krucjata głęboko pedagogicznie ujmuje dwa przewodnie
czynniki w formowaniu duszy dziecka: miłość i rycerskość. Idea Rycerstwa występuje w Krucjacie prawdziwie w całej idealnej pełni swego
znaczenia. Chłopiec czy dziewczynka
w Krucjacie — to bohaterski rycerzyk
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czy rycerka, ale z prawdziwej miłości dla Jezusa. Stawia się więc miłość
jako podstawę duchowego kształtowania dziecka, ale nadaje się jej cechę rycerskiej tężyzny — to miłość
ofiarna. Rycerzyk (rycerka) winien
codziennie składać Panu Jezusowi
duchowe ofiary ze swego serca przez
gorliwe spełnianie swoich obowiązków religijnych, szkolnych i domowych, a także poprzez ćwiczenie się
w cnotach rycerskich. Powinien prowadzić życie według następującego
hasła Rycerstwa Jezusowego:
• módl się,
• przyjmuj często Komunię św.,
• bądź ofiarny i bądź apostołem.
Radość i czyste sumienie
Kolejnym środkiem w formacji duchowej dzieci i młodzieży jest budzenie w nich radości płynącej z czystego
sumienia, tzn. postępowania zgodnego z zasadami wiary i moralności.
Bardzo trafnie zauważa w swym
dziełku „Więcej radości” biskup Keppler, iż radość dla dziecięcego serca
jest tak potrzebna, jak chleb codzien-
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ny, jak promyk słońca dla rozwijającego się pączka. Toteż systematyczne
i głębokie kształtowanie dziecięcej
duszy w Krucjacie winno być owiane
i nacechowane prawdziwą radością.
Trzeba jednak tłumaczyć dzieciom,
na czym ona polega, gdyż w dzisiejszej pedagogice rozmaicie się ją
przedstawia i nieraz fałszywie jest
rozumiana przez młodzież. Dlatego
należy często dzieciom przypominać,
że prawdziwą radość w całej pełni
przyniósł na świat dopiero Pan Jezus.
Ponadto należy uzmysławiać naszym
małym krzyżowcom, że największym zwolennikiem i dawcą, który
idzie przez świat i hojnie dłonią sieje
radość jest Kościół katolicki wierny
odwiecznemu nauczaniu Chrystusa
i Apostołów. Słusznie przeto woła jeden z najwybitniejszych przywódców
katolickiej młodzieży: „Nie jesteśmy
prawdziwymi zwiastunami i krzewicielami religii Jezusa Chrystusa; nie
jesteśmy duszpasterzami pełnymi
zrozumienia młodzieńczej duszy, żywiołową siłą rwącej się do radości —
jeśli przez nas młodzież nie poznaje
religii Pana Jezusa i nie lgnie do niej,
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jako do religii, która niesie pełnię
prawdziwej radości”.
Dlatego też kapelani i wychowawcy wykładają swoim paziom i giermkom podstawy i powody ich prawdziwej radości: Budź w sobie radość,
bo jesteś dzieckiem Bożym. Ciesz się,
bo należysz do grona rycerek i rycerzyków, których tak bardzo kocha
Eucharystyczny Jezus. Bądź wesołym, bo masz sumienie czyste i unikasz wszystkiego, co nie podoba się
Panu Jezusowi. Nie bój się i nie lękaj,
bo Anioł Stróż ma czułą pieczę nad
tobą. Jakie szczęście odczuwasz, gdy
zbliżysz się do kochającego cię serca
matki i ojca — a przecież jeszcze więcej kocha cię Boski Przyjaciel dzieci.
Zbliż się w duchowy sposób do Jego
Serca i wyczuwaj to szczęście miłości. Wspomniany apostoł radości,
biskup Keppler twierdzi, że gdy wychowawcy uda się pouczyć dziecko,
jak może i winno wyczuwać radość
na modlitwie, na adoracji i przy Komunii św., na nabożeństwach, przy

pracy, przy aktach zwyciężania nad
samym sobą i miłości bliźniego, to
udało mu się dzieło wychowania
doprowadzić na wysokie szczyty — tam już na pewno prawdziwie
i swobodnie rozwijać się będzie dalej
młodzieńczy charakter.
Przedstawiłem cel Krucjaty Eucharystycznej, środki, jakie do tego
celu prowadzą, oraz nadzieje, jakie
z nim wiążemy w formacji duchowej
naszych małych krzyżowców. Praca
nad ich uświęceniem to jedno z najważniejszych naszych zadań. Niechaj Pan Bóg przez Niepokalaną nam
w tym dopomoże.
Wszystkich natomiast Rycerzy
Niepokalanej zapraszam do wspierania tego pięknego dzieła, szczególnie
tych z Was, którzy mają jeszcze małe
dzieci. Niechaj i one wstąpią w szeregi tej elitarnej husarii Eucharystycznego Króla dla większej chwały Bożej
i zbawienia dusz!
br. Maksymilian
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Stella Maris

Stella Maris
Najświętsza Maryja Panna jest stawiana jako wzór najdoskonalszej
kobiety, jaka chodziła kiedykolwiek po ziemi. Przymioty determinujące
niezwykłość tej niewiasty są przeciętnemu katolikowi ogólnie znane, aczkolwiek mimo ich oczywistości należałoby systematycznie do nich wracać
oraz jeszcze bardziej zgłębiać.
Kobiety w dzisiejszych czasach są
przeświadczone o swojej wyjątkowości oraz wartości zazwyczaj w kontekście zajmowanego stanowiska,
wykształcenia, dóbr materialnych
czy prawa do głosu lub decydowania
o sobie samej, pomijając już względy
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estetyczne, takie jak uroda, ubiór czy
wpisywanie się w narzucone kanony piękna.
Maryja tymczasem nie posiadała
jakiegoś znaczącego statusu w społeczeństwie. Nie zajmowała ważnego
urzędu, nie była córką jakiegoś moż-
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nowładcy, co czyniłoby Ją wpływową
na otoczenie, w którym żyła. Mimo to
Najświętsza Maryja Panna jest jedyną
obleczoną w słońce. Jak to możliwe,
że właśnie kobieta została dopuszczona do tak wielkiej zażyłości z Panem Bogiem?
Jak dalece odbiegają przymioty
maryjne od promowanej w dzisiejszych czasach wizji współczesnej kobiety, która domaga się praw i przywilejów, wyrzekając się tym samym
prawdziwego piękna, powołania,
siły płynącej z delikatności oraz wewnętrznego blasku. Święty Bernard
z Clairvaux, rozmyślając nad życiem
i rolą Matki Bożej, odkrył dwanaście przywilejów — łask Maryi. Znanym symbolem tych dobrodziejstw
jest wieniec z dwunastu gwiazd nad
Jej głową.
Stella Maris, z łaciny Gwiazda
Morza, była dawniej dla wielu misjonarzy punktem orientacyjnym
prowadzącym pierwotny Kościół
niczym okręt ku bezpiecznej przystani. Chcąc wskazać zagubionemu
drogę, samemu trzeba wykazać się
ogromną pewnością, ufnością oraz
stałością. Jednym z wyjątkowych
przywilejów Matki Bożej, od którego
wszystko wzięło swój początek, było
pozdrowienie anielskie. Nie zdarzyło
się dotąd, aby niewiasta dostąpiła tak
wielkiego zaszczytu i została przez
Pana Boga wyróżniona jak Maryja.
Nazareńskie pozdrowienie wyniosło
Ją do rangi perły w koronie, a jego

skutki były wyjątkowe, bo inicjujące
cudowne poczęcie.
Matka Boża, otwierając swe serce na łaski płynące z udzielonego Jej
przywileju, dała tym samym początek rzeczom zbawiennym i nadprzyrodzonym. Kobieta, rodząc na świat
dziecko, może nie aż tak doskonale
jak Maryja, ale również w pewien
sposób, daje początek rzeczom ważnym. Sprowadza na świat potomstwo — istotę, z której być może
wyrośnie przyszły kapłan, siostra zakonna, wspaniała żona czy pobożny
mąż. Rozważając scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie oraz
łaski płynące z niego dla nas, dziękujmy Panu Bogu za dar życia oraz
za rodziców, którzy podjęli ten trud,
wydając nas na świat.
(KG)

Rycerskie historie
pisane
ręką Niepokalanej
Uratowana od gwałtu
W roku 1958 pracowałam w szpitalu jako pielęgniarka w niewielkiej
miejscowości Hochstadt (Bawaria).
Moje dyżury często kończyły się ok.
godziny 20:00.
Pewnego jesiennego wieczora
wyszłam z pracy kilka minut później niż zwykle i pociąg, którym
codziennie wracałam do domu,
dosłownie uciekł mi sprzed nosa.
A był to ostatni pociąg, który mógł
mnie zawieźć jeszcze tego dnia do
miejscowości, w której wówczas
mieszkałam.
Byłam bardzo niepocieszona,
szczególnie że właśnie tego wie-
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czora miał zostać pokazany po raz
ostatni film o objawieniach w Lourdes, a bardzo mi zależało na tym,
żeby go obejrzeć.
Nie zastanawiając się wiele, pobiegłam na stację benzynową, która znajdowała się tuż przy dworcu,
licząc na możliwość zabrania się
z kimś jadącym w moją stronę.
Z kieszeni płaszcza wyciągnęłam
różaniec i zaczęłam się modlić. Na
stacji benzynowej akurat nie było
żadnego samochodu. W mojej lekkomyślności zatrzymałam samochód
przejeżdżający obok i zapytałam kierowcę, czy jedzie tam gdzie ja.
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— Tak! Proszę wsiadać! — odpowiedział.
Na skrzyżowaniu zauważyłam,
że kierowca skręcił w przeciwną
stronę. Poprosiłam go więc, żeby
się zatrzymał, bo chciałam wysiąść.
Nie zareagował na moją prośbę. Zjechał w boczną drogę do lasu i rzucił
się na mnie.
W tej wielkiej potrzebie wezwałam na pomoc Matkę Bożą i gorąco

poprosiłam Ją, by mnie ochroniła.
Gdy obcy położył ręce na mojej
szyi i dotknął Cudownego Medalika, doznał elektrycznego szoku
i natychmiast cofnął swoje ręce.
Przerażony zapytał mnie, co takiego noszę na szyi. Odstąpił ode
mnie, a ja natychmiast wybiegłam
z samochodu.
Barbara
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30 Rycerzy — owoc rekolekcji maryjnych w Warszawie
W kwietniu w Warszawie odbyły
się dwa kursy 5-dniowych rekolekcji maryjnych według duchowości
św. Ludwika Grignion de Montfort.
Były to rekolekcje zamknięte (podobnie jak ignacjańskie), podczas których
panowało ścisłe milczenie. Nauki re-

kolekcyjne głosił ks. Karol Stehlin. Na
zakończenie każdego kursu odbyły
się ceremonie przyjęcia nowych osób
do Rycerstwa Niepokalanej. Szeregi
M.I. zasiliło 30 osób. Módlmy się za
nowych Rycerzy, by gorliwie pracowali na rzecz zbawienia dusz.

Białystok ma 9 nowych Rycerzy
W Białymstoku podczas świąt
Wielkanocnych ks. Karol Stehlin
przyjął w poczet Rycerstwa Niepokalanej 9 osób, w tym 5 dzieci.
Jest to szczególna radość i wybranie, gdy od najmłodszych lat można
pracować dla Maryi i za Jej pośrednictwem wypraszać łaski dla ratowania grzeszników.
Módlmy się za nowych Rycerzy
na Podlasiu, by wiernie wypełniali
ideał M.I.

24

Wielkanocny kiermasz w Warszawie
Rycerze Niepokalanej zorganizowali w Warszawie kiermasz wielkanocny. Jak zawsze dostępne były
wszystkie publikacje M.I., figury
oraz dewocjonalia. Siostry karmelitanki przygotowały stroiki wielkanocne, które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem wśród wiernych.
Dodatkowym asortymentem były
pudełka pięknie ozdobione przez
siostry w motywy wielkanocne.

Nowi Rycerze w Nowym Sączu
W sobotę suchych dni Wielkiego
Postu, 12 marca, ks. Anzelm Ettelt
przyjął w Nowym Sączu do Rycerstwa Niepokalanej 13 osób. Ceremonia
odbyła się na zakończenie rekolekcji
wielkopostnych. Tematem rekolekcji
była dobra modlitwa. Swoje rozważania ks. Anzelm oparł o dzieło św. Józefa Sebastiana Pelczara Życie duchowe.
Podczas ceremonii kapłan przypomniał nowym Rycerzom ich zadanie:
przyciąganie dusz do Niepokalanej,
a przez to do Mszy wszech czasów
i Tradycji. Zwrócił również uwagę

na wielką skuteczność apostolatu
Cudownego Medalika. Obecnie na
Sądecczyźnie działa ok. 100 Rycerzy,
co przyczynia się do powiększania
się liczby wiernych Bractwa w Nowym Sączu.
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52 nowych Rycerzy w Chorzowie i Bielsku-Białej
W pierwszą sobotę kwietnia
ks. Karol Stehlin wygłosił w chorzowskiej kaplicy wykład pt. Miłość
Matki Bolesnej. Wskazał w nim, że
siedem boleści Maryi oznacza pełnię
cierpienia, Maryja bowiem cierpiała od samego zwiastowania aż do
śmierci swojego Syna. Można wręcz
powiedzieć, że cierpi nadal, przebywając w niebie, ponieważ ogromnym smutkiem napawają Ją biedne
dusze idące na potępienie z jednej
strony oraz brak odpowiedzi innych
dusz na Jej wezwanie z drugiej.
Ksiądz Karol podkreślił, że nie
kto inny, lecz właśnie my jesteśmy
odpowiedzialni za ból Matki. To my
przecież otrzymaliśmy wyjątkową
łaskę poznania Maryi i możliwość
odpowiedzi na Jej wezwanie. Nakłada to na nas odpowiedzialność
również za dusze grzeszników, masonów, pogan etc., którzy dzięki naszym modlitwom i ofiarom mogą
otrzymać łaskę nawrócenia i zbawienia swojej duszy! Tymczasem
wielokrotnie jesteśmy obojętni, zaabsorbowani swoimi ludzkimi sprawami, leniwi…

Cierpieniom Maryi trzeba zatem
zadośćuczynić. Matce Najświętszej
miłe jest nie tylko nabożeństwo
pierwszych pięciu sobót, lecz przede
wszystkim nasze drobne ofiary z trudów codziennego życia i sumienne
(pomimo uciążliwości) wykonywanie swoich obowiązków stanu.
Ksiądz Karol podkreślił, że w życiu
duchowym nie możemy być minimalistami; zaznaczył przy tym wyraźnie,
że w pierwszej kolejności należy wykonać obowiązki stanu. Im bardziej
podążamy za Maryją, tym więcej od
Niej otrzymujemy. Uciekając się do
Niej, mamy szansę osiągnąć świętość,
a także uratować więcej dusz, czym
sprawimy radość naszej Matce.
Po wykładzie i Mszy św. odbyła
się ceremonia przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej. Niepokalana zyskała 31 nowych Rycerzy.
Następnego dnia, w niedzielę
3 kwietnia ks. Karol odprawił Mszę
św. w Bielsku-Białej, gdzie powstaje
kaplica. Po raz pierwszy miała tam
miejsce ceremonia przyjęcia do M.I. —
21 osób podjęło decyzję o wstąpieniu
w szeregi Rycerstwa Niepokalanej.

Pierwsi Rycerze w Opolu
W Opolu maryjny miesiąc maj
rozpoczął się bardzo doniośle: Mszą
św. oraz ceremonią przyjęcia nowych
Rycerzy. Wierni określili ten dzień
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jako niezwykły i pełen łask. Ksiądz
Karol Stehlin przyjął w poczet Rycerstwa Niepokalanej 45 osób. Na
miejscu licznie zebrali się wierni
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z Opola i okolic. Najpierw wysłuchali płomiennego kazania ks. Karola,
który wskazał na rolę Niepokalanej
w dziele zbawienia dusz, a także potrzebę ofiarowania Jej swojego życia.
Po Mszy św. i odśpiewaniu Hymnu

do Ducha Świętego rozpoczął się
obrzęd przyjęcia opolskich Rycerzy.
Ksiądz Karol w krótkim wykładzie
przedstawił warunki, cel i łaski wynikające z przyjęcia Cudownego
Medalika oraz bycia Rycerzem M.I.
W dalszej części ceremonii ksiądz
nałożył nowym Rycerzom medaliki
i wszyscy odmówili Akt poświęcenia
się Niepokalanej, gdzie każdy z imienia i nazwiska ofiarował się Najświętszej Maryi Pannie.
Po błogosławieństwie Rycerze uroczyście odśpiewali Hymn Rycerstwa
Niepokalanej. Dało się odczuć podniosłą atmosferę radości z tak wielkiego
wydarzenia. Po wszystkim zgłosiły się
kolejne osoby pragnące wstąpić do M.I.
Lista oczekujących na przyjęcie w szeregi Rycerstwa jest otwarta.

Pielgrzymka do Matemblewa
Od blisko 250 lat do Matemblewa,
sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej pielgrzymują kobiety w ciąży, rodziny wielodzietne, a także małżeństwa pragnące mieć dzieci. Dlatego
pod koniec maja, poświęconego Najświętszej Maryi Pannie, ok. 80 Rycerzy wyruszyło do tego sanktuarium,
wykorzystując ok. 25-kilometrową
trasę do rozdawania cudownych
medalików wraz z ulotkami. Rozdano ok. 100 medalików.
Jednym z celów tej pielgrzymki
jest zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Boskiemu Ma-

cierzyństwu Maryi, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej.
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Konferencje M.I. w Irlandii
W ostatni weekend maja dyrektor
Rycerstwa Niepokalanej, ks. Karol
Stehlin odwiedził irlandzkie kaplice
w Athlone, Dublinie, Newry i Belfaście. W każdym z tych miast po Mszy
św., licznie przybyli wierni mogli
wysłuchać konferencji na temat M.I.
Ksiądz Karol jak zawsze zachęcał
każdego słuchacza do poświęcenia
się Niepokalanej, a tym samym do
pracy nad własnym uświęceniem
oraz szerzeniem czci Niepokalanej,
a także działaniem na rzecz zbawienia dusz naszych bliźnich.
Konferencje i spotkania były dobrą okazją do nabycia materiałów
przygotowanych i przysłanych przez
M.I. w Polsce: angielsko- i polskojęzycznych książek, broszur oraz folderów. Wierni chętnie zaopatrzyli
się w te publikacje, by móc gorliwie
szerzyć cześć Niepokalanej wśród
napotkanych osób, a także wśród
swoich znajomych, przyjaciół i ro-

Konferencja w Dublinie
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Wykład po Mszy św. w Athlone

dziny. Wszyscy chętni mogli porozmawiać z ks. Karolem, a przede
wszystkim zadać pytania po wygłoszonej konferencji.
W Newry ks. Karol odwiedził
miejsce zwane „Mass Rock” („Msza
na kamieniu”), gdzie corocznie
15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbywa się Msza św. Miejsce to jest
bardzo ważne w historii katolików
irlandzkich, ponieważ w czasie
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protestanckich prześladowań w takich właśnie miejscach odbywały
się Msze św. (na zdjęciu obok).
Irlandzcy wierni mają nadzieję,
że wizyta ks. Karola i jego konferencje przepojone miłością do
Niepokalanej, zaowocują większą
liczbą Rycerzy — ofiarnych dusz,
które zechcą się oddać służbie Niepokalanej.

Grupa M.I. na Litwie
Litewska grupa Rycerstwa Niepokalanej liczy ponad 20 członków.
Jak sami mówią, są zjednoczeni
wspólną, codzienną modlitwą. Prywatnie modlą się, aby być dobrymi
narzędziami i apostołami Niepokalanej. Powstały także dwie grupy modlitewne. Jedna grupa modli
się o nawrócenie dusz, a w drugiej
grupie intencja Rycerzy jest zmieniana co pół roku. Na przykład modlili się o nawrócenie grzeszników
i przywrócenie Tradycji katolickiej
na Litwie, o nawrócenie ateistów,
heretyków, o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, o nawrócenie Rosji, za władze lokalne, za
kapłanów na Litwie.
Jeden z Rycerzy każdego tygodnia wysyła e-mail do innych Rycerzy z fragmentem przemówień
św. Maksymiliana Kolbego lub
z dzieł różnych świętych, aby karmić dusze Rycerzy i zachęcać do
głębszego oddania, aby być lepszy-

mi narzędziami dla naszej Królowej. Sześciu Rycerzy pracuje nad
tłumaczeniem wartościowych książek i artykułów katolickich, a kilku
z nich jest redaktorami katolickiej
strony internetowej (katalikutradicija.lt). Celem tej strony jest szerzenie i podtrzymywanie Tradycji katolickiej w ich kraju.
Co roku kilku Rycerzy uczestniczy w wydarzeniach publicznych
takich jak międzynarodowe targi
książki w Wilnie czy najbardziej
znane na Litwie uroczystości odpustowe, na których gromadzą się
tysiące ludzi. Podczas tych wydarzeń Rycerze sprzedają książki katolickie, rozprowadzają cudowne
medaliki i broszury o darach Matki
Bożej: różańcu św., brązowym i zielonym szkaplerzu itp. Jest to także
okazja do rozmowy o Bogu i Tradycji katolickiej. Każde takie spotkanie
może być ziarenkiem przyczyniającym się do nawrócenia, zwłaszcza,
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jeśli dana osoba przyjmie Cudowny
Medalik.
Nawet niewielki wkład każdego Rycerza jest wkładem w chwalebny triumf Niepokalanej, która
sprawia, że nasze niedoskonałe
dary są miłe Ojcu Niebieskiemu.
Bądźmy wszyscy gorliwymi Jej narzędziami!

Fatimska pielgrzymka w Szwajcarii
W dniu 8 maja wierni w Szwajcarii rozpoczęli narodową trasę
pielgrzymkową do Matki Bożej Fatimskiej uroczystym poświęceniem
trzech figur w narodowym sanktuarium Matki Bożej w Einsiedeln
przez biskupa Vitusa Huondera.
W wydarzeniu tym wzięło udział
około 300 osób.
Teraz figury będą peregrynować
przez okres roku (do 13 maja 2023)
wśród grup modlitewnych zapisanych na listę.

Nowi Rycerze w Glasgow
W niedzielę 29 maja ks. Reid
Hennick przyjął 20 nowych
osób do Rycerstwa Niepokalanej.

Po Mszy św. zorganizowano grilla,
a świętowanie trwało długo i obfitowało w wymianę informacji.

Rekolekcje maryjne na Cebu
W kościele św. Piusa V na filipińskiej wyspie Cebu ks. Timothy Pfeiffer wygłosił nauki rekolekcyjne dla
Rycerzy Niepokalanej oraz osób pragnących wstąpić w szeregi M.I.
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Rekolekcje poprzedziła procesja
z figurą Najświętszej Maryi Panny.
Dwie konferencje M.I. odbyły się
pomiędzy spowiedzią i różańcem.
Efektem spotkania jest 64 nowych
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Rycerzy. Wszyscy uczestnicy rekolekcji odnowili Akt poświęcenia się
Niepokalanej, by w ten sposób gorliwiej Jej służyć.

Coroczna konferencja w Akita
W pierwszy weekend maja, jak co
roku, wierni z Japonii pod przewodnictwem ks. Tomasza Onody zorganizowali konferencję maryjną oraz
pielgrzymkę do miejsca objawień
Matki Bożej w Akita.
Jak zawsze perfekcyjnie przygotowane spotkanie zgromadziło osoby
wielu narodowości. Wykłady o Matce Bożej są dobrą okazją, by zachęcić
wiernych do gorliwej służby Niepokalanej. Każdego roku ks. Tomasz
Onoda wyjaśnia wiernym przybyłym do Akity ideę i cel Rycerstwa
Niepokalanej, a ostatniego dnia
pielgrzymki organizuje ceremonię
przyjęcia do M.I.
W tym roku do Rycerstwa Niepokalanej przystąpiło 7 osób różnych
narodowości.
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Na Zwiastowanie nowi Rycerze w Sydney
W święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca)odbyła się podniosła uroczystość przyjęcia do Rycerstwa
Niepokalanej nowych osób w kaplicy pw. Dzieciątka Jezus i św. Józefa
w Sydney.
Wierni do ceremonii przygotowali się podczas 13 dni, a bezpo-

średnio przed przyjęciem Rycerzy
ks. Mark Stafki wygłosił krótką
konferencję na temat istoty i celu
M.I. Przybliżył także życiorys założyciela, św. Maksymiliana Kolbe.
Szeregi Rycerstwa Niepokalanej
zasiliło 47 osób, tym samym liczba
Rycerzy w Australii wzrosła do blisko 1000 osób.

W Hondurasie rośnie liczba Rycerzy
Ksiądz Miguel Boniface jest bardzo gorliwym czcicielem i apostołem
Niepokalanej. Nie ustaje w pracy nad
szerzeniem czci Matki Bożej. Zachęca
wiernych Ameryki Łacińskiej do osobistego poświęcenia się Niepokalanej oraz wstępowania w szeregi M.I.
W ten sposób wierni mogą pracować
nad uświęceniem własnej duszy oraz
szerzyć cześć Matki Bożej.
W dniu 12 marca w Hondurasie
ks. Boniface przyjął do Rycerstwa
Niepokalanej 10 osób.
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Militia Immaculatæ (M.I.) jest armią Rycerzy Niepokalanej,
która działa na rzecz nawracania wszystkich ludzi do Boga, bez
względu na to, czy są protestantami, żydami, muzułmanami,
czy masonami, tak aby wszyscy, bez wyjątku, dążyli do świętości za pośrednictwem i wstawiennictwem Niepokalanej
Dziewicy Maryi. Militia Immaculatæ została założona przez
św. Maksymiliana Kolbego w dniu 16 października 1917 roku.
Od 1937 roku Militia Immaculatæ znana jest także pod
nazwą Rycerstwa Niepokalanej.

Program Rycerstwa Niepokalanej
„Ona zetrze głowę twoją” (Rdz 3, 15)
„Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie” (z brewiarza rzymskiego)

I. Cel:

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów itd.,
a zwłaszcza masonów oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem
Niepokalanej.

II. Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.
2. Wpisać się do księgi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej 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

