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Po przeczytaniu przekaż bliźniemu!

Wzorem św. Maksymiliana ośmielamy się prosić naszych Czytelników:
„Szanuj pisemko! Po przeczytaniu nie niszcz go, lecz pożycz innym, którzy go nie
znają. Sprawisz tym radość bliźniemu, a nagroda za to Cię nie minie. Apostolstwo
dobrej prasy jest obowiązkiem każdego katolika”.
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Najświętsza Maryja Panna
Jednym z największych czcicieli
i propagatorów Różańca świętego
był św. Ludwik Maria Grignion de
Montfort. Kapłan ten na początku
XVIII wieku przypomniał
niezliczonym rzeszom katolików
ogromną ważność tej modlitwy.
Toteż ta objętościowo mała
książeczka została w ciągu
ostatnich 200 lat przetłumaczona
na prawie wszystkie główne
języki świata i była wielokrotnie
wydawana. Kto ją obecnie czyta
w skupieniu i ze zrozumieniem,
ten musi zauważyć, iż jej treść
niezmiennie pozostaje aktualna.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Przedziwny sekret Różańca świętego
Wydawnictwo Te Deum, 86 stron

Do nabycia w księgarni Te Deum
www.tedeum.pl

Słowo wstępne

Drodzy
Rycerze Niepokalanej!
Najświętsza Panna nieprzerwanie pokazuje, jak bardzo ceni modlitwę
różańcową oraz jak bardzo jest ona dla nas pożyteczna. Katolicy niejednokrotnie przed wielkimi bitwami wzywali opieki Matki Bożej, posługując się
różańcem, aby uprosić zwycięstwo. Maryja, wysłuchując modlitw, wskazywała, jak wielka jest moc Boża.
„Nie mogę też dostatecznie pokazać, jak bardzo Maryja wynagradza tych,
którzy pracują, aby głosić, ustanawiać i pielęgnować tę nabożną praktykę,
ale z drugiej strony, jak mocno Ona karze tych, którzy działają przeciwko
Różańcowi” — św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
W bitwie pod Lepanto, 7 października 1571 roku, Maryja wysłuchała próśb
modlącej się Europy o zwycięstwo w decydującej bitwie. Ówczesny papież,
Pius V, w obliczu strasznego niebezpieczeństwa, jakim był najazd islamskiej
floty tureckiej na państwa chrześcijańskie, postanowił zarządzić wielką, błagalną modlitwę różańcową. Żołnierze pobożnie przystępowali do sakramentów, przygotowywali się do bitwy przez trzydniowy post i modlitwę różańcową. Królowo Różańca Świętego było hasłem do walki, a na sztandarze
zawieszony został ogromny różaniec. Cała Europa błagała o wstawiennictwo
Najświętszej Panny, uczestnicząc w procesjach różańcowych. Matka Boża
wysłuchała modlitw i niewielka flota hiszpańsko-wenecka odniosła zwycięstwo nad wrogiem.
Papież Pius V ustanowił ten dzień, 7 października, świętem Matki Bożej
Zwycięskiej, które później nazwano Matki Bożej Różańcowej.
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Również w bitwie wiedeńskiej Matka Boża ukazała moc modlitwy różańcowej. Było to jedno z największych zwycięstw różańcowych w historii
świata. W 1683 roku nawała turecka znowu groziła całej Europie. Ojciec
Stanisław Papczyński, modląc się do Maryi o radę, otrzymał obietnicę zwycięstwa polskich wojsk. Przekazał to królowi Janowi III Sobieskiemu, który
przed bitwą zatrzymał się na Jasnej Górze, gorąco modląc się i służąc do
Mszy świętej. Wstępował do wszystkich sanktuariów maryjnych, aby błagać Najświętszą Pannę o pomoc. Będąc w Krakowie, odbył pielgrzymkę do
siedmiu kościołów i 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, opuścił miasto, aby dołączyć do wojska. Mieszkańcy nieustannie
trwali w modlitwie, pościli o chlebie i wodzie. Śpiewając Bogurodzicę, pod
hasłem W imię Panny Maryi — Panie Boże, dopomóż! wojska ruszyły do
ataku. Potęga muzułmańska rozsypała się w proch, a armia pod znakiem
Matki Bożej zwyciężyła. Dzień 12 września ustanowiono świętem Imienia
Maryi jako przejaw wdzięczności i świadectwo dla przyszłych pokoleń, że
mocą tego Imienia osiągnięto tak wielkie zwycięstwo.
Tak jak kiedyś Matka Boża posłużyła się małą garstką Rycerzy, tak i dzisiaj pragnie okazać swoją potęgę, posługując się małą garstką swych czcicieli. Przygotowuje swoją armię, w której każdy z nas może być Rycerzem,
jeśli tylko wybierze Ją na Hetmankę i chwyci za różaniec niczym za oręż
w walce. Matka Boża powiedziała w Fatimie: „Nie ma takiej sprawy osobistej ani międzynarodowej, której nie dałoby się rozwiązać przez różaniec”.
Nie zapominajmy o tej niezwykłej i cudownej modlitwie, która jest tak miła
naszej Niebieskiej Królowej, a przez którą możemy otrzymać wiele łask,
a następnie dostąpić życia wiecznego.
„Jeśli aż do śmierci będziesz odmawiać różaniec, zapewniam cię, że niezależnie od ciężaru twoich grzechów otrzymasz koronę wiecznej chwały”
— św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
ks. Dawid Wierzycki,
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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Czytając
św. Maksymiliana
Modlitwa najmilsza
Matce Bożej
„Różaniec jest modlitwą najmilszą Matce Bożej. Przyznam się
Wam, że już od paru lat przed każdym zaczęciem się Rycerza i po jego
skończeniu odmawiam zawsze cząstkę Różańca świętego, oddając na
własność wszystkie skutki jego Niepokalanej”1.
To osobiste wyznanie założyciela Niepokalanowa skierowane do
jego braci wydaje się oczywistością. Tak, skoro św. Maksymilian całe
swoje życie oddał Maryi, to nie mogło być inaczej, że modlitwa różańcowa towarzyszyła mu na co dzień, także przy redagowaniu pisma o tak zaszczytnym tytule. Bycie Rycerzem Niepokalanej oznacza
bowiem walkę przy pomocy tych środków, które sama Niepokalana
nam daje — a wśród tych środków różaniec zajmuje jedno z pierwszych miejsc.
1
Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 22,
konferencja nr 17.
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Rycerz to ten, co walczy, walka zaś wymaga pewnych cech, bez
których nie ma szans powodzenia. Najważniejszą cechą Rycerza jest
odwaga. Nie będzie dobrym Rycerzem ktoś, kto jest tchórzem, kto walki unika, kto boi się stanąć twarzą w twarz z przeciwnikiem. A jak to
jest z naszą odwagą jako Rycerzy Niepokalanej?
Zastanówmy się przez chwilę nad naszym codziennym życiem. Czy
mamy odwagę odmawiać różaniec nie tylko w kościele czy w zaciszu
własnego domu, ale też w miejscach, gdzie są inni ludzie? A przecież
jesteśmy w różnych miejscach, np. w autobusie, pociągu, na ulicy. Tam
często tracimy czas na bezmyślne wpatrywanie się w kogokolwiek
czy cokolwiek albo — co gorsza — na równie bezmyślne korzystanie
z telefonu komórkowego czy plotkowanie o mało istotnych sprawach.
Czy nie można by tego czasu wykorzystać na cichą modlitwę? No tak,

Różaniec —
modlitwa najmilsza
Niepokalanej
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ale tu pojawia się problem: przewracanie paciorków różańca uchodzi
za czynność właściwą dewotkom, babciom siedzącym w kościele, ale
przecież nie „nowoczesnemu człowiekowi”!
Zatem pojawia się wstyd, który jest wynikiem braku odwagi. „Co
inni sobie o mnie pomyślą?” — to pytanie dręczy niejednego katolika,
nawet pobożnego. Tylko że ci inni to zawsze w domyśle są ci, którzy
odmawianie modlitwy mogą wyśmiać, wyszydzić. Dostosowywanie się
do ich uprzedzeń jest zatem pośrednio przyznawaniem im racji i rezygnacją z własnej wiary. W imię czego? Żeby być dobrze postrzeganym
przez ludzi nieprzyjaznych Chrystusowi i Jego Matce? Trudno o bardziej dojmujący upadek katolika, który zamiast naśladować Zbawiciela,
zabiega o względy Jego wrogów...
Pozornie wydawać się to może mało istotne: przecież różańca wcale nie trzeba odmawiać publicznie, nie trzeba się z tym „afiszować”, skoro wielu ludziom może się to nie podobać. Ale właśnie to „afiszowanie
się” jest formą walki Rycerza Niepokalanej. Różaniec jest bowiem modlitwą Kościoła katolickiego — wyłącznie naszego Kościoła. Ani zachodni
heretycy, ani wschodni schizmatycy, ani tym bardziej wyznawcy islamu czy judaizmu go nie uznają. Różaniec nie jest „ekumeniczny” ani
„międzyreligijny”. Jest katolicki — koniec, kropka. Zatem odmawiając
różaniec, otwarcie przyznaję się, że jestem katolikiem. Nie „człowiekiem
wierzącym” czy „dobrym człowiekiem”, nawet nie ogólnikowo „chrześcijaninem” (ten rzeczownik w praktyce nic konkretnego już nie oznacza,
za to jest mocno nadużywany przez ludzi głoszących coraz dziwniejsze
poglądy), ale właśnie katolikiem, czyli członkiem Kościoła świętego, który założył nasz Pan Jezus Chrystus.
Czy mamy odwagę, żeby jasno deklarować się jako katolicy? Czy
nie wstydzimy się naszego wyznania wiary, nauki naszego Kościoła,
naszej Tradycji dwóch tysięcy lat, wreszcie naszej najpiękniejszej modlitwy? Jeżeli odpowiedź jest przecząca, to jakie mamy prawo nazywać
się Rycerzami Niepokalanej?
(PS)
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Leon XIII

— papież różańca
Kiedy żołnierz idzie na front, trzyma w swoich rękach broń.
Kiedy katolik chce się przysłużyć do pokonania zła atakującego
Kościół i ludzkie dusze, bierze w swoje ręce różaniec — potężne
oręże wymierzone w szatana i jego zasadzki.
Doskonale wiedział o tym papież Leon XIII, który napisał wiele encyklik poświęconych różańcowi.
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Kiedy żołnierz idzie na front,
trzyma w swoich rękach broń.
Kiedy katolik chce się przysłużyć do pokonania zła atakującego Kościół i ludzkie dusze, bierze
w swoje ręce różaniec — potężne
oręże wymierzone w szatana
i jego zasadzki. Doskonale wiedział o tym papież Leon XIII, który napisał wiele encyklik poświęconych różańcowi.
„Wiek, w którym żyjemy, potrzebuje — jak już z początku
nadmieniliśmy — coraz większej

pomocy z nieba, szczególnie dlatego, że Kościół ze wszech stron spotykają liczne utrapienia, zaczepki
jego praw i pokrzywdzenie wolności, oraz dlatego, że pomyślność
i pokój państw chrześcijańskich
zagrożone są w swych podstawach przez wielorakie zło” — taką
wizję czasów końca XIX wieku
nakreślił papież w zakończeniu
swojej encykliki Iucunda semper
expectatione (1894).

B

ez wątpienia okres, na
który przypadał pontyfikat Leona XIII, był niełatwy
zarówno dla Kościoła, jak i dla
pobożnych dusz. W polityce
przeważały tendencje występujące przeciw Bogu i Jego prawom.
Majątek kościelny zagrabiano,
klasztory likwidowano, a osoby
sprzeciwiające się temu ciężko
doświadczano.
Na dodatek rozwijający się
w świecie artystycznym dekadentyzm przyczyniał się do odrzucenia przez ludzi praw moralnych, co prowadziło do ogólnego
zepsucia obyczajów, a w uszach
wielu wybrzmiewało nietzsche-
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ańskie zdanie „Gott ist tot” („Bóg
nie żyje”) jawnie występujące
przeciwko naszemu Stwórcy. Nic
więc dziwnego, że papież, zatrwożony stanem dusz, uciekał się do
naszej współczującej i kochającej
Matki.

C

óż
jest
zadziwiającego w tych encyklikach?
Co może nas najbardziej poruszyć?
Na pewno to, z jakim uporem papież wzywa do odmawiania różańca. Wielokrotnie podkreśla,
aby praktykować to „bardzo święte nabożeństwo” i wzywa wszystkich biskupów do przypominania
wiernym o konieczności odmawiania tej modlitwy.
Omawiane dokumenty traktujące o różańcu pojawiają się
zazwyczaj we wrześniu, czyli
w miesiącu poprzedzającym październik, ponieważ to właśnie
Leon XIII ustanowił październik miesiącem różańcowym. Jak
można wnioskować, powziął
sobie za cel rozszerzanie wśród
ludu chrześcijańskiego tego nabożeństwa; to w tej modlitwie
widział ratunek.

Następca Piotra w przywołanej już powyżej encyklice
objaśnia, dlaczego modlitwa
różańcowa jest tak wartościowa w oczach Maryi i samego
Boga. Przede wszystkim należy
pamiętać o tym (na co wskazywał św. Bernardyn ze Sieny),
że wszelkie łaski, które spływają na świat, przechodzą przez
trzy stopnie: najpierw od Boga
do Chrystusa, następnie od
9
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Chrystusa do Maryi, a na końcu
od Maryi do ludzi. Tak więc kiedy odmawiamy różaniec, zatrzymujemy się dłużej na tym pierwszym stopniu, aby później lepiej
przysposobić się do większej
miłości Chrystusa i Boga Ojca.
Powtarzając po wielokroć słowa
Pozdrowienia Anielskiego, prosimy naszą Matkę, aby modliła się
w naszych intencjach i w naszym
imieniu do Wszechmogącego.
To z woli samego Boga wszelkie łaski są nam przekazywane
przez Tą, która w swojej osobie przedstawiła Mu cały rodzaj
ludzki. Grzesznicy, świadomi
swoich win, koniecznie potrzebują Orędowniczki posiadającej
pełnię łaski u Boga i nigdy nie
odmawiającej im opieki (Octobri
mensæ, 1891).

W

szelkie prośby przedkładane naszemu Stworzycielowi przez Maryję będą Mu
milsze i najłaskawiej przyjęte.
Różaniec składa się z rozmyślania tajemnic i modlitwy ustnej. Skupmy się najpierw na tym,
co wymawiamy swoimi ustami.
10

Modląc się, „splatamy podług
obrządku różańcowego wieniec
z najsłuszniejszych próśb i najpiękniejszych pochwał” i tym
samym oddajemy Bogu należną chwałę, bo szukamy jedynie
spełnienia się Jego woli. Sam
Chrystus nauczył nas, jak mamy
się modlić, więc my podporządkowujemy się temu i zwracamy
się do Boga, wypowiadając Ojcze
nasz.
Jakże więc ta modlitwa mogłaby nie być Mu miła? Słowa
Modlitwy Pańskiej przeplatane
słowami archanioła Gabriela
tworzą „mistyczne wieńce modłów” i sprawiają, że Maryja
z żarliwością i ochotą odpowie na
nasze błagania (Iucunda semper
expectatione).
Ci, którzy z jakichś powodów obawiają się, że nieustanne powtarzanie Pozdrowienia
anielskiego może sprzeciwiać się
godności Boga, niech zważają
na słowa Leona XIII, w których
stwierdził, że to „raczej wzrusza
Go łatwiej niż cokolwiek innego
i czyni Go dla nas łaskawszym”
(Augustissimae Virginis Mariæ,
1897).
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W

różańcu jasno przedstawia się udział Najświętszej Maryi Panny w sprawie ludzkiego zbawienia — tak jakby przed
naszymi oczyma ukazywał się
przebieg tych wypadków, jakbyśmy byli obecni przy tych wydarzeniach i rzeczywiście przyglądali
się im jako naoczni świadkowie
(Adiutricem populi, 1895).
W tajemnicach radosnych
rozważamy między innymi,
jak wieczny Syn Boga staje się
człowiekiem za przyzwoleniem
Maryi; jak Matka rodzi Go i zanosi do świątyni, by tam mógł
wylać pierwszą krew.
Przy trzech pierwszych tajemnicach bolesnych Maryi
wprawdzie nie ma, ale te cierpienia Syna są jej od dawna wia-

dome i przez Nią przewidziane,
bo już w czasie zwiastowania
i ofiarowania w świątyni „stała się współuczestniczką bolesnego Jego zadośćuczynienia za
rodzaj ludzki”. Widzimy także
Maryję pod krzyżem, gdy jej
Niepokalane Serce współumiera
wraz z Sercem Chrystusa.
W tajemnicach chwalebnych „weseli się w milczącej
radości” i towarzyszy powstającemu Kościołowi jako „najlepsza Pocieszycielka i Mistrzyni”.
Czcimy Ją również jako Królową
i Panią wszechświata, kiedy po
swoim ziemskim życiu została przeniesiona z duszą i ciałem
do nieba i tam ukoronowana
(Iucunda semper expectatione).
Jeśli chcemy przyczynić się do
pokonania zła oraz do przebła11

Pośredniczka wszystkich łask

gania Boga, to musimy, oprócz
pobożnej i wytrwałej modlitwy,
wykonywać usilnie praktyki życia chrześcijańskiego, a oba te
warunki można niewątpliwie
wypełnić przez odmawianie różańca (Magnae Dei Matris, 1892).
Dzięki tej modlitwie możemy bowiem utrzymywać myśli w uwadze, otrząsać się z duchowej gnuśności, wzbudzać konieczny do
odpuszczenia grzechów żal za
popełnione przewinienia i podnosić dusze ku rzeczom niebieskim
(Iucunda semper expectatione).
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P

apież podkreśla również
wagę różańca odmawianego publicznie, który ma większą
siłę upraszania niż modlitwy prywatne. Wspólnie czcząc Maryję
oraz prosząc o Jej wstawiennictwo, pozdrawiamy Ją jako
Królową zwyciężającą szatana
i wszelkie błędy (Augustissimae
Virginis Mariæ).
Skoro różaniec jest naszą bronią, musi przyczyniać się do zwycięstwa. Jakie triumfy możemy
więc odnosić dzięki różańcowi?
Leon XIII wymienia ich naprawę wiele, opierając się na historii
świata i Kościoła. Poprzez Maryję
pokonano herezję albigensów,
wygrano z Turkami pod Lepanto,
Temeszwarem i pod wyspą Korfu.
Naszą modlitwą wspomagamy
zatem święty Kościół i pomagamy
mu przetrwać, a także ratujemy
dusze zmierzające ku wiecznemu
potępieniu. (Supremi apostolatus
officio, 1883). Odmawianie różańca jest konieczne, by na nowo
zaszczepić w duszach chrześcijańską wiarę, by nie szerzyły się
dalej błędy i występki, by nauka
Chrystusowa mogła znów za-
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istnieć w życiu publicznym. To
nabożeństwo pomaga też rozpalać serca tych, którzy zaniedbali
praktyki religijne, a nawet otwarcie odstępują od wiary (Magnæ
Dei Matris).

N

asze czasy zdają się być
nie lepsze niż czasy pontyfikatu Leona XIII. Widzimy
rozprzestrzeniające się zło, ludzi
odwracających się od Boga i Jego
nauki, a nawet Kościół pogrążony
w głębokim kryzysie i rozprzestrzeniający błędy pustoszące
ludzkie dusze, takie jak wolność
religijna czy ekumenizm. Mamy
więc obowiązek sięgnąć po różaniec i zaciągnąć się do wojsk
Maryi jako Jej oddani Rycerze.
Kiedy żołnierz staje na polu
bitwy, nie wie, jak zakończy się
walka — kto wyjdzie z niej zwycięski, a kto przegrany. Być może
jego poświęcenie nie przyniesie
sukcesu, a będzie tylko okupionym krwią i łzami nieszczęściem.
Inaczej jest jednak, gdy stajemy do
walki u boku Maryi. Zwycięstwo
mamy zagwarantowane słowami Niebieskiej Hetmanki: „Moje

Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Z jaką ulgą i nadzieją możemy
sięgać po różaniec, kiedy wiemy, że nasze wysiłki przyczynią
się do triumfu Niepokalanej i Jej
Boskiego Syna.
Odmawiajmy więc tę świętą
modlitwę codziennie, nie zważając na przeciwności zewnętrzne
i wewnętrzne. Chwytajmy w ręce
naszą broń, walcząc o chwałę
Bożą i zbawienie dusz.
Aleksandra Stępniak
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Różaniec bronią Rycerza

Różaniec bronią Rycerza
Żyjemy w czasach zaciętej bitwy o dusze. Szatańska batalia przybiera coraz
bardziej na sile zarówno w świecie, jak i w samym Kościele. Wydaje się, że diabeł mobilizuje wszystkie siły, by oddalić jak najwięcej ludzi od drogi zbawienia.
Dlatego trzeba nam czuwać i stać na straży, pamiętając, że nasze życie ziemskie
to nieustanna walka, zacięty bój o zachowanie naszej katolickiej wiary i wytrwałość w łasce uświęcającej.
Pojedynek ten trwać będzie aż
do naszej śmierci. Wrogowie naszej
duszy nie poprzestaną, póki trwać
będziemy po stronie Królestwa Bożego i naszej świętej Wiary. Prawda ta
nie może nas jednak zniechęcać lub
czynić małodusznymi. Przeciwnie,
powinna nas skłonić do świętego zapału, stanowczej obrony, by odeprzeć
ataki naszych nieprzyjaciół.
W zmaganiach z naszymi wrogami nie powinniśmy jednak zapomnieć, że sami z siebie nie zdołamy
odeprzeć wrogiej armii, gdyż nasi
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napastnicy są zbyt przebiegli i nieustraszeni, a nasze siły ograniczone.
„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału”, jak uczy św. Paweł
w Liście do Efezjan, „lecz przeciw
Zwierzchnościom, przeciw Władzom,
przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”
(Ef 6, 12). Jakiej zatem broni mamy
się chwycić, by odnieść zwycięstwo
nad siłami ciemności?
Otóż przede wszystkim modlitwy, gdyż „Broń naszego bojowania
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nie jest cielesna” (2 Kor 10, 4). Każdego dnia, jeśli obowiązki na to pozwolą, szukajmy sił do naszej walki
w uczestnictwie we Mszy św. i Komunii św. Jednoczmy się z Ofiarą Pana
Jezusa, która odnawia się na naszych
ołtarzach, by wyprosić dla siebie i całego świata przebłaganie za grzechy
i potrzebne łaski do gorliwej pracy
dla chwały Bożej i zbawienia dusz.
Komunia św. niechaj nas coraz bardziej upodabnia do Pana Jezusa i Jego
cnót, byśmy pełni radosnej gorliwości
byli gotowi do podjęcia wszystkiego,
co nam wola Boża przyniesie.
Ponadto naszym orężem w zmaganiach z naszymi napastnikami,
a także naszymi słabościami i światem niech będzie modlitwa różańcowa. To niezawodna broń, jaką Kościół
otrzymał z niebios za pośrednictwem
św. Dominika do przepędzenia diabelskich mocy, do zachowania świętego życia i łatwiejszego osiągnięcia
cnoty. Ileż to już zwycięstw odniesiono tą bronią w historii Kościoła
w walce z odwiecznym wrogiem (bitwa pod Lepanto, Chocimiem, Wiedniem…).
Czy dziś ten cudowny środek
uświęcenia stracił na znaczeniu?
Otóż nie! Różaniec od czasów objawień w Fatimie został obdarzony
nową skutecznością. Najświętsza Maryja Panna dała go nam wraz z nabożeństwem do swego Niepokalanego
Serca. Różaniec to „ostatni środek
do zbawienia”, „jedyna broń, jaka

pozostanie wiernym w przepowiedzianych czasach ucisku” (objawienia
Matki Bożej w Akita).
„Nadto” — jak uczy papież Pius XI
w encyklice Ingravescentibus Malis,
— „różaniec jest nie tylko skutecznym
orężem w walce z wrogami Boga
i z nieprzyjaciółmi wiary, ale krzewi
także i rozwija cnoty ewangeliczne
i zdobywa dla nich dusze. Przede
wszystkim podsyca wiarę katolicką,
odradzającą się łatwo pod wpływem
rozważania świętych tajemnic, i podnosi dusze do prawd od Boga użyczonych”.
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Różaniec bronią Rycerza

Drodzy Rycerze, zachęcam Was
zatem gorąco do częstszej i pełnej ufności modlitwy na różańcu. Jeśli to
możliwe rozpowszechniajmy modlitwę różańcową w naszych rodzinach,
miejscach pracy i wśród znajomych.
Odmawiajmy różaniec, tak często,
na ile nam na to obowiązki stanu
pozwolą. Niech cały nasz dzień przeplatany będzie modlitwą Ojcze nasz
i Zdrowaś Maryjo.
Rozważajmy za pośrednictwem
różańca św. życie, cnoty, mękę
i chwałę naszego Zbawiciela. W ten
sposób pójdziemy w ślad świętych,
którzy czyniąc sobie rozważanie
tajemnic Pana Jezusa przedmiotem rozmyślania, doszli do doskonałości chrześcijańskiej i wiecznej
chwały.
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Drodzy Czciciele Maryi, naśladujmy naszych świętych Patronów,
byśmy i my mogli czerpać z odmawiania różańca podobne owoce. Starajmy się za ich przykładem nie tylko rozważać prawdy Boże, lecz także
za ich wzorem żyć w łasce i czystości
serca. Tylko w ten sposób nasza modlitwa będzie owocna i stanie się za
pośrednictwem naszej Niebieskiej
Matki potężną bronią przeciw siłom
szatana. Tylko dzięki temu nasze
modlitwy wyproszą światu i Kościołowi potrzebne łaski, by na nowo
świat, jak i Mistyczne Ciało Chrystusa zajaśniało blaskiem świętości
i zbawienia. Niechaj Matka Boża Różańcowa nam to wybłaga u swojego
Boskiego Syna!
br. Maksymilian
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W każdym katolickim domu, choćby najbiedniejszym, można znaleźć różaniec. Zwłaszcza w czasie
modlitwy – czy to w kościele, czy w czasie pogrzebu
– można widzieć, że wierni mają go w swych rękach.
W czasie radosnym – czy smutnym, gdy wierni modlą się do Boga, odmawiają różaniec i są oni bardzo
z nim związani. Różaniec jest bardzo łatwą modlitwą,
jeśli tylko zapamięta się wyżej wymienione trzy modlitwy (Pater, Ave, Gloria). Łatwo zrozumieć, że małe
dzieci, a nawet i prostaczkowie nie umiejący czytać,
łatwo mogą posługiwać się różańcowym sposobem
modlitwy.
Ponadto ludzie wykształceni, jeśli głęboko rozważać będą te tajemnice, łatwo zrozumieją katolicką
naukę i każdy, kto będzie rozważał te tajemnice, zdobędzie wiele pouczenia na każdy dzień życia. W roku
1856, gdy Matka Boża w Lourdes się objawiła, różaniec miała w swych rękach i przez Bernadetę poleciła
nam modlitwę różańcową. Stąd możemy wnioskować,
jak bardzo modlitwa różańcowa cieszy Niepokalaną.
A także przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać
wielkie łaski i błogosławieństwo Boże.
św. Maksymilian Maria Kolbe
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Męczennicy z Barbastro

Męczennicy z Barbastro
Jeśli dotychczas ktoś nie poznał jeszcze historii męczeństwa duchownych
prześladowanych w czasie hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939), to z pewnością warto, by nadrobił te braki. Książka, której autorem jest Gabriel Campo Villegas, zatytułowana Zakazany Bóg ze szczegółami opisuje te krwawe
wydarzenia, zebrane w formie relacji naocznych świadków oraz ich rodzin.
W 1936 roku, w momencie wybuchu wojny domowej w Hiszpanii,
w mieście Barbastro w Aragonii, do
zakonu i seminarium prowadzonego przez klaretynów wtargnęli komuniści pod pretekstem rzekomego
przechowywania tam broni. Pomimo
braku dowodów aż 60 osób zostało aresztowanych, z których tylko
9 udało się przeżyć.
Na początku komuniści zamordowali przełożonych zgromadzenia,
chcąc tym przestraszyć młodych
zakonników i nakłonić ich do porzucenia stanu duchownego. Pozostali zakonnicy byli przetrzymywani
w więzieniu, dręczeni i zostali ostatecznie rozstrzelani w latach 1936
i 1937. Wszyscy zgodnie przyjęli
męczeństwo jako wielką łaskę oraz
zaszczyt śmierci w imię Chrystusa
Króla.
Tymczasem narastający antyklerykalizm nie tylko dotykał duchowieństwo, lecz także stygmatyzował zwykłych katolików stających w obronie
wiary. Takim przykładem była postać
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Cygana, Ceferina Gimeneza Malli,
o przezwisku El Pelé, opisana we
wcześniej wskazanej książce.
Tak oto autor wspomina El Pelé;
„[…] urodzony w Benavent de Segrià,
8 kilometrów od Leridy, przez całe
swoje życie był analfabetą. Mimo to
posiadał mądrość prawdziwie Bożego człowieka i dobroć świętego. Jego
mediacje kładły kres sprzeczkom pomiędzy rodzinami. Często gromadził
Cyganów […] by ich ewangelizować
poprzez religijne pieśni i historie biblijne oraz aby uczyć ich szacunku do
przyrody. Codziennie słuchał Mszy
w kościele Misjonarzy […] codziennie odmawiał różaniec w podzięce za
«cud» w jego życiu”1.
Kiedy prześladowania katolików
nasilały się po wybuchu wojny domowej, Ceferino stanął w obronie
młodego księdza, zaatakowanego na
ulicy, za co sam został aresztowany.
W trakcie zatrzymania znaleziono
przy nim różaniec, co dla komuni1
Campo Villegas G., Zakazany Bóg, Kraków
2015, s. 233.
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stów było dodatkowym pretekstem
do skazania go na śmierć. Przebywając w celi więziennej, nie zaprzestawał modlitwy różańcowej, mimo
że wyrzeczenie się jej oznaczałoby
odzyskanie wolności. Z relacji jego
przybranej córki wiadomo, że radzono mu, aby w więzieniu nie obnosił
się swoją wiarą, na co on sam odpowiadał: „Córko, wszystko mi odebrali.
Modlitwy mi nie zabiorą”2.
W nocy z 1 na 2 sierpnia El Pelé
oraz dziewięciu innych więźniów zostało zaprowadzonych na cmentarz
w celu przeprowadzenia egzekucji.
Wśród skazanych byli również trzej
misjonarze. Według relacji świadków,
2

Ibidem, s. 234.

ostatnim okrzykiem jaki z siebie wydał przed rozstrzelaniem było: „Niech
żyje Chrystus Król!”.
Można by w duchu rzec: dzięki
Bogu nie żyjemy w tak okrutnych
czasach! Z pewnością ciężko jest
również wyobrazić sobie tak skrajną
sytuację, w której prawo do odmawiania czy też noszenia przy sobie
różańca jest nam gwałtem odbierane.
Zdaje nam się, iż pewne rzeczy zawsze były, są i będą w naszym życiu
dostępne, oczywiste oraz nam należne. Warto jednak zadać sobie pytanie:
czy kiedy nadejdzie nasz czas próby,
gdy zabiorą nam wszystko, to będziemy dalej trwać na modlitwie?
(KG)

Rycerskie historie
pisane
ręką Niepokalanej
W gęstej mgle
Od wielu lat mój małżonek nosił
Cudowny Medalik i zawsze modlił
się do Niepokalanej. Pewnego dnia
Matka Boża wynagrodziła mu tę ufność, którą w Niej pokładał.
Zdarzyło się to w 1970 roku.
Pewnego listopadowego dnia w godzinach wieczornych przemierzał
autem nieznaną mu drogę lokalną
w północnej Bawarii. Było ciemno
i cała okolica była spowita gęstą
mgłą. Taka gęsta mgła bardzo ogranicza widoczność i nieraz powoduje, że nawet osoby dobrze znające
okolicę tracą orientację w terenie.
Wówczas nie było jeszcze nawigacji
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samochodowej. Mąż zatrzymał się,
by sprawdzić na mapie dalszą trasę, po czym ruszył dalej. We mgle
i ciemności przeoczył niestrzeżony
przejazd kolejowy, nie zauważył
nawet świetlnych sygnałów ostrzegawczych.
Nagle bardzo wyraźnie usłyszał
głos wypowiadający ostrzeżenie:
„Nadjeżdża pociąg!”. Natychmiast
zareagował, dodał gazu i gdy tylko
minął tory, tuż za jego małym fiatem z wielkim pędem przemknął
pociąg ekspresowy.
Oboje z mężem jesteśmy przekonani, że Niepokalana go ochroniła,
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ponieważ codziennie modli się do
Niej i w każdej sytuacji ucieka się do
Matki Bożej od Cudownego Medali-

ka. Również w samochodzie zawsze
mamy taki medalik.
Barbara P.

Zamówienia publikacji M.I.

www.militia-immaculatae.org/polski
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Iskierki z Polski

Husaria różańcowa — wyniki
Tuż przed Wielkim Postem informowaliśmy o rozpoczęciu Husarii
różańcowej oraz zachęcaliśmy do
wzięcia w niej udziału.
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 rozpoczęła
się 2 marca (w Środę Popielcową),
a zakończyła się w Wielką Sobotę
(16 kwietnia 2022 roku).
Po podliczeniu wszystkich kart
oraz informacji przesłanych drogą
mailową poinformowano, że wierni odmówili 364 918 dziesiątków
różańca.

Nowe kąciki M.I.
Z radością informujemy, że wraz
z powstaniem nowych kaplic urządzane są kolejne kąciki M.I. Kącik M.I. zbudowany jest w formie
otwartego regału lub szafy. Dostępne są w nim poświęcone cudowne
medaliki, aktualne publikacje M.I.,
a więc: książki, broszury, foldery,
a także karty i obrazki. Jest to bardzo ważne miejsce w kaplicy, ponieważ umożliwia każdemu Rycerzowi
łatwy dostęp do narzędzi apostolatu,
jakim są publikacje M.I.
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Na zdjęciu powyżej kącik M.I. w Bielsku-Białej, na poprzedniej stronie: kącik M.I. w Suwałkach

Apostolat w agroturystyce
Wakacje, odpoczynek, spotkania
z wieloma osobami w kwaterach
agroturystycznych, hotelach, na
szlakach pieszych i rowerowych są
idealnymi momentami na rozmowy o Panu Bogi i Jego Matce. Pomogą w tym publikacje M.I., z którymi
również można zapoznać się w jednej całorocznej agroturystyce prowadzonej przez naszych wiernych
w Beskidzie Niskim.
Serdecznie zapraszamy Czytelników Triumfu Niepokalanej do odwiedzenia tego miejsca.
www.nowezycie-w-beskidzie.com
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Przygotowania do pielgrzymki
Jak zawsze na pielgrzymkę do Częstochowy Centrala M.I. przygotowała
specjalne materiały do rozdawania
przez pielgrzymów. Licząc na dużą
frekwencję pielgrzymów oraz liczne
grono napotkanych osób w drodze
Rycerze rozpoczęli przygotowania

materiałów kilka miesięcy przed
4 sierpnia. Przygotowano blisko
2 tys. różnorodnych pakietów, czyli
ok. 20 tys. folderów. Na bazie ubiegłorocznych doświadczeń podjęto
decyzję o wyposażeniu pielgrzymów
w cztery kategorie pakietów:

1. Pakiet zawierający kilka podstawowych folderów, m.in.: o nabożeństwie trzech Zdrowaś Maryjo, Najświętszym Sercu Pana Jezusa, Matce
Boże Wspomożeniu Wiernych, o cudownym medaliku etc. Wszystkie foldery zapakowano w foliową torebkę strunową, co ułatwiało ich dystrybucję
podczas drogi.
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2. Pakiet składający się z trzech
folderów o cudownym medaliku
chroniącym przed epidemią oraz
trzy cudowne medaliki.
Identyczny zestaw pielgrzymi
rozdawali w ubiegłym roku.

3. Pakiet zawierający mały
folder o cudownym medaliku
wraz z medalikiem na ozdobnym
sznureczku. Komplety te były
rozdawane osobom szczególnie
zainteresowanym cudownym medalikiem.

4. Pakiet dla Dobroczyńców,
którzy przyjmowali pielgrzymów
lub ofiarowywali im różne dobra.
Pakiet ten zawierał książkę Fatima — historia prawdziwa, broszurę o cudownym medaliku, kilka
folderów, karty z nabożeństwem
trzech Zdrowaś Maryjo, kilka
cudownym medalików na ozdobnym sznureczku oraz drewniany
różaniec.
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Na pielgrzymim
szlaku
XXVIII Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej na
Jasną Górę wyruszyła jak zawsze
4 sierpnia z warszawskiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Przed wymarszem pielgrzymi
mogli zaopatrzyć się w publikacje
M.I., różańce oraz cudowne medaliki w ustawionym specjalnie na ten
czas namiocie M.I. na dziedzińcu
kościoła.
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Duchową opiekę sprawowali
ks. Łukasz Szydłowski, który w czasie drogi prowadził konferencje
o cnotach, a także ks. Dawid Wierzycki głoszący podczas codziennych Mszy św. kazania o przymiotach Matki Bożej. Każdy dzień
rozpoczynał się modlitwą poranną
oraz Mszą św. z kazaniem.
Podczas pieszej wędrówki odmawiany był różaniec, śpiewane były
godzinki oraz wiele pobożnych pie-
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śni. Nie zabrakło również czasu na
rozmowy, katechezy oraz sacrum silentium (czas ciszy na osobistą rozmowę z Bogiem).
W drodze pielgrzymi rozdawali przygotowane przez Centralę
M.I. cudowne medaliki z folderami
(patrz ss. 24–25) oraz inne publikacje M.I., w tym Triumf Niepokalanej
oraz Rycerzyk, którzy cieszył się
dużą popularnością. Specjalny stolik
z publikacjami był rozkładany rano
oraz w porze obiadowej.
Publikacje były rozdawane już
kolejny rok z rzędu. Pielgrzymi spotykali osoby, które w poprzednich latach zostały przez nich obdarowane.
„Mam już cudowny medalik; otrzymałem go od Was dwa lata temu i noszę cały czas” — mówi pan w średnim wieku. Starsza pani napotkana
przez pielgrzyma, który pragnął jej
wręczyć folder o nabożeństwie trzech
Zdrowaś Maryjo, stwierdza: „W ubiegłym roku dostałam ten folder i codziennie odmawiam tę modlitwę.
Zachęcam również inne osoby. Bardzo Wam dziękuję”.
Były też takie osoby, które pielgrzymów spotykali po raz pierw-

szy. Jeden z Rycerzy opowiadał, że
pewna pani biegła za pielgrzymką,
by otrzymać cudowny medalik. Widziała, że jest rozdawany przez pielgrzymów.
Pielgrzymi
rozdali
prawie
wszystkie przygotowane pakiety,
czyli ok. 19,5 tys. folderów. Bardzo
dużo z nich już na samej Alei Najświętszej Maryi Panny
W sobotę, w przeddzień wejścia
na Jasną Górę, odbyło się pożegnanie Brata Klausa, który blisko trzy
dekady życia poświęcił gorliwemu
apostolatowi Bractwa św. Piusa X
w Polsce. Również tego dnia ks. Łu-

Nałożenie cudownego medalika podczas ceremonii przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej

kasz Szydłowski przyjął do Rycerstwa Niepokalanej 18 osób.
Na Jasną Górę pielgrzymi dotarli 14 sierpnia, kończąc swoją podróż
przy cudownym obrazie. To był piękny czas rekolekcji w drodze, a nauki
zdobyte na pielgrzymim szlaku niechaj wydadzą obfite owoce w niesieniu wiary, nadziei i miłości do bliźniego w codziennym życiu.
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W drodze do Królowej Polski — fotoreportaż

Rycerze przygotowani do akcji rozdawania publikacji M.I.
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Dwa „filary” kuchni: pani Teresa i brat Klaus; obok: pożegnanie brata Klausa

Ceremonia przyjęcia do Rycerstwa Niepokalanej — 18 nowych Rycerzy

Iskierki ze świata

Rekolekcje maryjne oraz konferencje w USA
W drugiej połowie lipca dyrektor M.I., ks. Karol Stehlin odwiedził
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W ramach tej wizyty ks. Karol
wygłosił 5-dniowe rekolekcje maryjne oraz konferencje w kilku kaplicach.
Rekolekcje odbyły się w LaSalle
Retreat Center w Wildwood (niedaleko Saint Louis), Missouri. Uczestniczyło w nich 49 niewiast. Podczas
nauk ks. Karol skupił się na wyjaśnieniu duchowości oraz idei Rycerstwa Niepokalanej oraz praktycznego zastosowania doktryny maryjnej
w konkretnym życiu rycerzy. Przywołał przykłady św. Ludwika Grignion de Montfort, dzieci z Fatimy,
o. Maksymiliana Kolbe — jak oni
odpowiedzieli na wołanie Niepokalanej, by być JEJ dzieckiem, niewolnikiem, Rycerzem!

Spotkanie w Fort Worth
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W dniach 14–16 lipca ks. Karol odwiedził kościół pw. Królowej Aniołów w Dickinson (Houston). Wygłosił
tam dwie konferencje o Niepokalanej.
„Pięknie mówił o apostolstwie i pracy w Polsce oraz o cudach za pośrednictwem Matki Bożej w tych niezwykłych czasach. W konferencjach
uczestniczyło ponad 120 osób. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wizytę ks.
Stehlina” — powiedział ks. Adam
Purdy.
W kolejnych dniach ks. Karol wygłosił dwie konferencje w kaplicy
Matki Bożej z Góry Karmel w Fort
Worth (Texas). Co najmniej 100 parafian jest już rycerzami M.I., ale
wielu innych słuchało z uwagą kazań i konferencji dyrektora M.I.
Po południu 17 lipca ks. Stehlin
odwiedził kaplicę Matki Bożej Fatimskiej w Sanger (Texas), aby wy-
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głosić kazanie i dwie konferencje na
temat M.I. Uczestniczyło ok. 75 Rycerzy.
W sierpniu ubiegłego roku Rycerz
nowo przyjęty w tej kaplicy dał swojej starszej sąsiadce cudowny medalik. Poprosił ją, by go nosiła, na co
się zgodziła, a ok. 3 miesiące później
powiedziała mu, że chce zostać katoliczką. Jej pragnienie było całkowitym zaskoczeniem, ponieważ Rycerz nie próbował jej nawracać ani
mówić jej o wierze katolickiej, dał
jej TYLKO (albo AŻ) cudowny medalik! Kilka tygodni później została
ochrzczona, przyjęta do Kościoła,
a po 2 miesiącach zmarła.
Ksiądz James Trummer powiedział: „Odwiedzałem ją w szpitalu,
aby udzielić jej sakramentów przed
śmiercią, a ona, ku mojemu zbudowaniu, z miłości do Matki Bożej
nieustannie całowała cudowny medalik. Moim zdaniem jej nawrócenie było absolutnym cudem,
który można przypisać tylko
Matce Bożej!”
Po wizycie ks. Stehlina w tych dwóch kaplicach,
15 sierpnia odbyło się przyjęcie 50 nowych Rycerzy Niepokalanej.
Ostatnim punktem wizyty w USA był kościół pw.
Najświętszej Maryi Panny w Warners (stan Nowy
Jork). Ksiądz Karol wygłosił 3 kazania o Niepokala-

nej oraz 2 konferencje o JEJ Rycerstwie. W wydarzeniu uczestniczyło
ok. 450 osób. Parafianie są niezmiernie wdzięczni za kazania i wykłady,
a zapisy do M.I. będą kontynuowane.

Konferencja w Dickinson
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Pielgrzymka do sanktuarium matki Cabrini
W pieszej dwudniowej pielgrzymce z Watkins do sanktuarium matki
Cabrini w Golden (Kolorado, USA)
uczestniczyło ok. 200 osób. Była to
już 20. pielgrzymka. W tegorocznej
szczególnie modlono się za zwolenników praw aborcyjnych.
„W obecnej sytuacji nie doceniają oni życia. Chcemy, aby zmienili
swoje zdanie na temat życia” — powiedział ks. Paul Robinson, przeor
kościoła św. Izydora w Watkins.
Pielgrzymi modlili się o nawrócenie zwolenników aborcji. Zastanawiano się nad sposobami indywidualnego zareagowania na
ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie rozszerzenia praw
do aborcji. Lista zawierała pokojowy
protest, modlitwę i głosowanie. Wielu uczestników powiedziało, że orzeczenie to pobudziło ich do działania.
Ostatnim odcinkiem pielgrzymki był grząski szlak prowadzący do
sanktuarium matki Cabrini.
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***
Na początku XIX wieku poproszono matkę Franciszkę Ksawerę
Cabrini, aby udała się do Kolorado, by służyć włoskim imigrantom,
którzy pracowali w kopalniach i na
kolei. Matka Cabrini i siostry misjonarki założyły sierociniec Królowej
Nieba w Denver i opiekowały się
rodzinami imigrantów. Matka Cabrini kupiła posiadłość u podnóża
Golden w 1912 roku jako obóz letni
dla dziewcząt.
Wraz z jej beatyfikacją w 1938 roku
majątek w Golden stał się miejscem
modlitwy, pielgrzymek i nabożeństwa
do matki Cabrini oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1946 roku,
w roku kanonizacji matki, powstało
sanktuarium matki Cabrini.
***
Po zakończeniu pielgrzymki, niektórzy pątnicy zwiedzali teren wokół sanktuarium. Ta podróż została
zakończona, ale wielu odeszło wiedząc, że ich praca/misja w obronie
życia jeszcze się nie skończyła.

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

