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Niepokalana z Lourdes

ks. Bernard Twardowski
Niepokalana z Lourdes. Pogadanki dla dzieci

Wydawnictwo Te Deum, 190 stron 

Chyba niełatwo spotkać dziś książkę dla dzieci taką jak ta — i nic 
dziwnego, bo jej autor, ksiądz kanonik Bernard Twardowski, napisał ją 
ponad 50 lat temu! 

Tym, co chyba najbardziej w niej uderza, 
jest miłość autora do Matki Bożej i chęć, żeby 
pokochali Ją także Czytelniczki i Czytelnicy jego 
Pogadanek. 

Ks. Twardowski wprost pisze, na czym ma 
polegać prawdziwa miłość do Najświętszej 
Maryi Panny: na ciągłej pracy nad sobą, nad 
swoim życiem; na tym, żeby goręcej i chętniej 
się modlić oraz lepiej odnosić się do swoich 
bliskich — rodziców, rodzeństwa, dziadka i babci, 
koleżanek i kolegów — a także innych osób 
(np. sąsiadów). 

Autor podaje wiele konkretnych przykładów, 
co mogą i co powinni zrobić ci, którzy w swoim 
życiu chcą naśladować Bernadetę — prostą 
dziewczynkę z ubogiej rodziny, której 165 lat 
temu we francuskim Lourdes objawiła się Matka 
Boża. 

Bernadeta pokochała Ją tak żarliwą, szczerą miłością, że po śmierci 
została ogłoszona przez Kościół świętą. Autor chciałby, żebyście i Wy, 
Czytelniczko i Czytelniku, równie mocno jak święta Bernadeta pokochali 
Matkę Bożą.

http://www.tedeum.pl
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Słowo wstępne

Niepokalane Poczęcie. Słowa te wyszły z ust samej Niepokalanej pod-
czas objawień w Lourdes 165 lat temu. Te objawienia są jedną z najważniej-
szych manifestacji o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia.

Początki objawień sięgają 11 lutego 1858 roku. W każdym z osiemnastu 
objawień Maryja ukazuje się w chwale niebieskiego świata. Cała Jej po-
stać jest świetlista, przybrana w śnieżnobiałą szatę, przepasana błękitną 
szarfą, na stopach widnieją złote róże, głowa nakryta jest białym welo-
nem, a w rękach Matka Boża trzyma cudowny różaniec. Gdy zapytano 
wizjonerkę Bernadetę o piękno Postaci, było jej trudno je wyrazić. Było to 
bowiem inne piękno niż to ziemskie.

Podczas piętnastego objawienia, w dniu 4 marca, Bernadeta pyta nie-
biańską Postać o imię. Odpowiedź miała uzyskać jednak w dzień Zwiasto-
wania (25 marca). Dziewczynka udała się przed grotę wczesnym rankiem, 
gdzie zastała swą Panią uśmiechniętą i jaśniejszą niż zwykle. Zaczyna 
odmawiać różaniec. Przychodzi jej myśl, aby wreszcie zapytać Ją o imię. 
W odpowiedzi otrzymuje słodki uśmiech, następnie jawi się powaga. Po-
stać opuszcza ramiona, składa ręce przed piersiami, wznosi oczy w górę i 
mówi: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

Musi być Jej bardzo miły ten przywilej, skoro sama zechciała się tak 
nazwać.

„Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie? Nie Bogiem, bo ten zaczęcia nie 
ma, ani aniołem stworzonym bezpośrednio z niczego, nie Adamem ulepio-

Drodzy  
Rycerze Niepokalanej!
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nym z mułu ziemi, nie Ewą wziętą z Adama, ani też wcielonym Słowem, 
które od wieków już istniało i raczej poczętym niż poczęciem jest. Dzieci 
Ewy przed poczęciem nie istniały, więc bardziej poczęciem nazywać się 
mogą, lecz i od nich wszystkich Ty się różnisz, bo są to poczęcia pokalane 
grzechem pierworodnym. A tyś jedna, jedyna Poczęcie Niepokalane” — pi-
sze św. Maksymilian Maria Kolbe.

To właśnie św. Maksymilian z wielką ufnością ukochał Najświętszą Pa-
nienkę. Pod Jej opieką założył Rycerstwo Niepokalanej — Militia Immacu-
latæ. Dlaczego? Wiedziony troską o dusze ludzkie podjął walkę z coraz ak-
tywniejszymi wrogami Kościoła katolickiego. Wiedział, że Bóg tylko jednej 
Osobie obiecał, że zetrze głowę szatana. Tylko Jej przyrzeczona została moc 
do pokonania wszystkich herezji na całym świecie. Tylko Najświętsza Ma-
ryja Panna prowadzi swe dzieci w skuteczny sposób aż do niewątpliwego 
zwycięstwa.

Podobnie jak św. Maksymilian, również my powinniśmy bezgranicznie 
zaufać Niepokalanej i oddać się pod Jej nieustającą opiekę. Oddać Jej całą 
swoją istotę, cały rozum, pamięć, wolę, również zmysły swoje, zdrowie czy 
chorobę, oddać Jej całe swoje życie, ze wszystkimi jego wydarzeniami, tymi 
przyjemnymi oraz przykrymi, ofiarować naszą śmierć, a nawet wieczność 
całą. Wtedy z pokojem w sercu będziemy mogli zająć się naszymi codzien-
nymi obowiązkami; lecz nie my sami ofiarujemy te zajęcia Bogu, ale Ona, 
Niepokalana, której jesteśmy własnością. Wówczas wszystkie nasze uczyn-
ki mierzone są Jej godnością. W Jej rękach stają się one czyste, nieskalane.

„Śmiało powiem, że jeśli będziemy Niepokalanej całkowicie oddani, je-
żeli o to ustawicznie starać się będziemy, to nasze czyny, choć może nie ze 
złej woli, ale złe, Ona naprawi i — co więcej — na większe dobro obróci” — 
św. Maksymilian.

ks. Dawid Wierzycki,
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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„Jest jeszcze wciąż oktawa Objawienia się Niepokalanej w Lourdes. 
Na co mamy zwrócić uwagę? Szatan jest bez porównania słabszy od 
Niepokalanej, bo on własnymi siłami walczy, a u Niepokalanej jest 
siła Boża.

Pan Bóg dopuszcza, by dusze miały sposobność doświadczyć 
swej miłości, ale nie ma nadziei, by szatan zwyciężył. Zależy wszyst-
ko od wolnej woli; mogą być i najstraszniejsze pokusy — ale mi nie 
zaszkodzą, bo ja nie chcę tego czynić, do czego mnie kuszą.

Musimy się starać, by nasza wola była jeszcze więcej wzmocniona, 
byśmy jeszcze więcej byli Niepokalanej, by stary człowiek naturalny 
nie dostawał się do naszej celi. Ale rzeczy nadnaturalnych nie wy-
kombinuje się ani postanowieniami, ani czymkolwiek innym. Trzeba 
łaski i światła dla rozumu. Zdobywa się to przez ducha modlitwy”1.

1 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 186,  
konferencja nr 130.

U Niepokalanej 
jest siła Boża

Czytając 
św. Maksymiliana
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W ten sposób uświadamiał 
swoich współbraci zakonnych za-
łożyciel Niepokalanowa w lutym 
1938 roku. Jego słowa warto jednak 
odnieść również do życia naszego, 
ludzi świeckich. Pokusy bowiem 
dotykają każdego z nas i każdy 
musi się z nimi mierzyć. Wielu tego 
nie rozumie i często uważa pokusy 
za „radości życia”, „przyjemności 
życiowe” i w ogóle za coś, „co mi 
się od życia należy”. Inni wiedzą, że 
owe pokusy są czymś niedobrym, 
ale wskutek słabości charakteru 
odpuszczają walkę z nimi i w re-
zultacie również im ulegają, choć 
odczuwają z tego powodu pewien 
dyskomfort. 

Święty Maksymilian podaje tu 
jedyne rozwiązanie godne katolika: 
pokusy mogą być i najstraszniejsze, 
ale mi nie zaszkodzą, bo nie chcę 
im ulegać. A nie chcę, bo doskona-
le wiem, iż do złego kusi tylko sza-
tan, który ostatecznie stoi przecież 
po stronie przegranej. Katolik zaś 
nie chce przegrać razem z szata-
nem — chce zwyciężyć u boku 
Niepokalanej i Jej Syna!

Jedynie taka życiowa „kal-
kulacja” ma sens. Ale tej „kalku-
lacji” musi towarzyszyć łaska 
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Czytając św. Maksymiliana

Boża i „światło dla rozumu”, jak to pięknie ujął twórca Rycerstwa 
Niepokalanej. Do tego zaś niezbędna jest modlitwa — ale nie jedna 
czy druga przypadkowa modlitwa, odmówiona w biegu, pomiędzy 
„ważniejszymi” zajęciami. Potrzebny jest duch modlitwy, czyli co-
dzienna, ciągła świadomość obecności Bożej i niezmierzonej miłości, 
której pośredniczką jest Maryja. Tylko taka świadomość umożliwia 
życie w modlitwie i modlitwą, bo cóż w naszym życiu może być waż-
niejszego i pilniejszego niż zwracanie się do Stwórcy z naszymi po-
dziękowaniami, przeprosinami i prośbami.

„Byśmy jeszcze więcej byli Niepokalanej” — ten postulat 
św. Maksymiliana można uznać za najkrótsze podsumowanie całego 
jego życia, lecz również za pierwszą i najważniejszą wskazówkę dla 
wszystkich katolików, żyjących także dziś, wiele lat po jego śmierci. 

„Być jeszcze więcej Niepokalanej” to znaczy oddawać się pod 
Jej opiekę, ale też starać się Ją naśladować — właśnie w modlitwie 
i w odrzuceniu pokus. 

Jestem człowiekiem Niepokalanej — to brzmi bardzo dumnie. 

Jestem Rycerzem Niepokalanej — to brzmi jeszcze bardziej dumnie.
 
Tylko kto z nas tak naprawdę ma prawo, by tak o sobie mówić?

(PS)
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„Jestem      
Niepokalane Poczęcie”

Od objawień Matki Bożej w Lourdes minęło już 165 lat. Trwały 
one od 11 lutego 1858 roku, gdy czternastoletnia francuska dziew-
czynka z ubogiej rodziny, Bernadeta Soubirous, po raz pierwszy 
ujrzała tajemniczą Panią w grocie zwanej Massabielle. Drugie 
objawienie miało miejsce trzy dni później, a trzecie — 18 lutego. 
Wówczas Matka Boża zapytała Bernadetę, czy może wyświadczyć 
jej łaskę i przychodzić tutaj przez 15 dni. 
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„Jestem Niepokalane Poczęcie”

Bernadeta spełniła pokornie tę 
prośbę i odtąd aż do 4 marca co-
dziennie odwiedzała grotę. Choć 
w tym czasie Matka Boża nie mó-
wiła wiele, to kluczowym wydaje 
się Jej przesłanie z 24 lutego, gdy 
trzykrotnie wypowiedziała słowo 
pokuta i dodała: „Módlcie się do 
Boga o nawrócenie grzeszników”. 
Po owych piętnastu dniach miały 
miejsce jeszcze trzy objawienia: 
25 marca, 7 kwietnia i 16 lipca. 
Podczas pierwszego z nich ta-
jemnicza Pani złożyła dłonie na 

wysokości piersi, wzniosła oczy 
ku niebu i powiedziała: Qué soy 
ér'Immaculada Councepsiou!, co 
można przetłumaczyć: „Jestem 
Niepokalane Poczęcie”.

Tylko tyle Matka Boża przeka-
zała Bernadecie. Tylko tyle i aż tyle. 
Osiemnaście objawień i zaledwie 
kilka zdań. Kościół dość szybko 
uznał prawdziwość tych obja-
wień, a samą Bernadetę, która 
zmarła 20 lat później jako siostra 
zakonna, kanonizował w 1933 
roku. Od 165 lat Lourdes nie tyl-
ko przyciąga niezliczone rzesze 
pielgrzymów, ale także inspiruje 
znanych i mniej znanych ludzi 
Kościoła. Do tych najbardziej zna-
nych — przynajmniej w Polsce 
— należy św. Maksymilian Kolbe, 
wielki czciciel Matki Bożej, twór-
ca Niepokalanowa, a właściwie 
dwóch Niepokalanowów — pol-
skiego i japońskiego, noszącego 
tam nazwę Mugenzai no Sono.

Warto przypomnieć, co 
św. Maksymilian mówił na te-
mat tych objawień do swych 
braci zakonnych. Cytowane ni-
żej fragmenty pochodzą z wy-
boru Konferencji świętego 
Maksymiliana Kolbe.
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Nas też Niepokalana przysła-
ła tu do Japonii, abyśmy tę wia-
rę ożywili wśród pogan. I to 
Niepokalana wybrała sobie sa-
mych niedołęgów, takich rozbit-
ków duchowych, aby pokazać 
przez to, że to Ona działa, a nie my. 
Gdyśmy tu przyjechali do Japonii, 
to nam mówili: «O Panu Bogu 
nasamprzód nauczajcie, a nie 
o Matce Bożej, i gdy już o Panu 
Bogu pouczycie, wtenczas dopie-

Przebywając w Japonii, 12 stycz- 
nia 1933 roku, założyciel Niepoka-
lanowa przypominał:

„Jeszcze prawie cały miesiąc 
dzieli nas od święta Objawienia 
się Niepokalanej w Lourdes, 
tj. 11 lutego. A więc trzeba się 
przygotowywać, by jak najwięcej 
łask otrzymać.

W jaki sposób się przygotować?
Coraz to bardziej stawać 

się Jej, nasamprzód do święta 
Objawienia, a potem przez cały 
rok stawać się Jej, bo Ona przy-
gotowała szczególniejsze łaski 
dla Niepokalanowa, albowiem 
Niepokalanów jest rzeczywistą Jej 
własnością. A łaski dlatego szcze-
gólniejsze, bo to 75-letnia roczni-
ca objawienia się Niepokalanej”.

W dniu 4 lutego tego samego 
roku rozwijał temat zbliżającej się 
rocznicy:

„Za tydzień od dziś będzie 
już święto Objawienia się Matki 
Bożej w Lourdes. Matka Boska 
w sam raz objawiła się w tym 
czasie i w tym kraju, gdzie naj-
bardziej stygła wiara, a przez to 
objawienie się wzmocniła. Matka 
Boża przyszła wzmocnić wiarę, 
ożywić ją wśród ludu.
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„Jam jest Niepokalane Poczęcie”

ro o Matce Bożej». Poczciwi bar-
dzo, ale nie wiedzą, że wszystkie 
łaski Niepokalana rozdaje, a więc 
i tę łaskę nawrócenia musi dać. 
Niepokalana, gdy się w Lourdes 
objawiła, to powiedziała trzykrot-
nie: „pokuty” z różańcem w ręku, 
dając poznać, że te dwa środki są 
bardzo potrzebne do uświęcenia 
się: pokuta i modlitwa. Różaniec 
też był oznaką, że najmilszą mo-
dlitwą dla Niepokalanej jest od-
mawianie różańca”.

Kilka lat później, 10 sierp-
nia 1937 roku, już po powrocie 
do polskiego Niepokalanowa, 
św. Maksymilian pytał swych 
braci zakonnych:

„Czy Matce Bożej miła jest na-
zwa Niepokalana?

Niewątpliwie tak, bo sama 
się tak nazwała mówiąc do 
św. Bernadety — «Jestem 
Niepokalane Poczęcie» i to Jej 
pierwszy przywilej.

Czy jest różnica między wy-
razami: Niepokalane Poczęcie 
a Niepokalanie Poczęta?

Różnica istnieje taka, jaka na 
przykład między wyrażeniem bia-
ły i białość. Jeżeli jest biały — to 
może się pobrudzić, ale białość 

nie ulega już żadnym zmianom. 
Tak nazwa Niepokalane Poczęcie 
jest bardzo ważna i dowodzi, że 
Niepokalana jest cała piękna, bez 
żadnego grzechu. To jest Jej pierw-
szy przywilej, a to co pierwsze – to 
i najdroższe. Niepokalana nie była 
nigdy pod władzą szatana”.

W 80. rocznicę wydarzeń 
w Lourdes, 11 lutego 1938 roku, 
twórca Niepokalanowa wygło-
sił dla swych braci dłuższy wy-
kład o pogłębianiu ducha pokuty. 
Zacytujmy fragment odnoszący 
się do samego objawienia:

„I po zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa od czasu do czasu są cuda 
dla wzmocnienia wiary, jak na 
przykład objawienie w Lourdes. 
Przyszedł ten fakt i co? Żeby przy-
najmniej był to biskup czy ksiądz 
albo jakiś inny sławny człowiek, 
ale to była zwyczajna dziewczyn-
ka, prostaczka, która podobno pi-
sać nawet nie umiała. Niepokalana 
wybrała narzędzie słabe, by tym 
wyraźniej okazała się Jej moc. No 
i potem powstała burza przeciwko 
tej prostaczce, że to nieprawda, że 
oszukuje itd. Tymczasem cudow-
na woda wypłynęła i tyle cudów, 
tyle nawróceń.
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Co przez ten cud Matka 
Najświętsza sprawiła? Przede 
wszystkim powiedziała, kim 
jest, by potwierdzić ogło-
szony w 1854 roku dogmat 
o Niepokalanym Poczę-ciu. Sama 
mówi: «Ja jestem Niepokalane 
Poczęcie». Jeśli Ona jest 
Niepokalanym Poczęciem, to tak-
że wszystko, co jest fundamen-
tem tej prawdy — jest prawdą, 
czyli objawienie w Lourdes jest 
potwierdzeniem całej wiary ka-
tolickiej. Dlatego bardzo wielkie 
znaczenie miało to objawienie 

Matki Najświętszej w Lourdes. 
I bardzo wielu odzyskało zdrowie, 
wielu się nawróciło”.

26 listopada 1938 roku 
św. Maksymilian, mówiąc o po-
znaniu Niepokalanej za pomocą 
rozumu, również nawiązał do ob-
jawień sprzed 80 lat:

„By dać się poznać Bernadecie 
w Lourdes, dostosowała się 
Niepokalana do władz po-
znawczych dziecka, bo inaczej 
Bernadeta nie wytrzymałaby 
Jej widoku. A jakżeż wydała się 
Bernadecie piękna! Artyście ma-
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lującemu na podstawie jej zeznań 
obraz Niepokalanej oświadczyła, 
że brzydko namalował. Nasze więc 
pojęcie [jest] słabe, bo tu przycho-
dzi nieskończoność, a nasz rozum 
skończony — i nie jest w stanie 
lepiej, inaczej rozumować. To, 
w jaki sposób rozumiemy, jest tyl-
ko przybliżeniem, dalekie więc jest 
od rzeczywistości”.

Już po wybuchu wojny, gdy 
Niepokalanów znalazł się pod 
niemiecką okupacją, 24 sierpnia 
1940 roku przyszły święty mówił 
do braci zakonnych:

„Dzisiaj znów sobota. Niepo- 
kalana powiedziała św. Berna-
decie w Lourdes: Jeśli pragniesz 
sprawić mi przyjemność, przy-

„Jam jest Niepokalane Poczęcie”

chodź tu do mnie przez dwa ty-
godnie. Wielką zatem przyjem-
ność sprawiamy Niepokalanej 
— jeśli do Niej często przychodzi-
my. Prócz tego kazała jej speł-
niać różne uczynki pokutne jak: 
trawę jeść, w mętnej wodzie się 
myć, czołgać się na kolanach. 
Umartwienie i pokuta są bardzo 
miłe Niepokalanej — jeśli Ona 
sama zachęcała św. Bernadetę”.

9 listopada tego samego roku, 
niespełna rok przed swą męczeń-
ską śmiercią, św. Maksymilian 
nieustannie mówił o Matce Bożej:

„Zauważamy, że każda fi-
gurka ma także pod stopa-
mi Niepokalanej węża. To 
wyobrażenie nie jest fanta-
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zją. Błogosławiona Katarzyna 
Labouré widziała w objawieniu 
na medaliku węża pod stopami 
Matki Najświętszej. W Lourdes 
bez tego też się nie obeszło. 
Dzieci widziały straszydła. 
Sama Bernadeta doświadczyła 
raz w czasie objawienia dziwne-
go uczucia, gdyż usłyszała gło-
sy: uciekaj, uciekaj stąd. Matka 
Najświętsza zmarszczyła wów-
czas brwi i wszystko ustało.

Gdzie jest Niepokalana, tam 
i diabeł wścieka się. W Piśmie św. 
jest napisane: «Ona zetrze głowę 
twoją, a ty czyhał będziesz na pię-
tę Jej». Jest ciągła walka przeciw 
Niepokalanej. Dlaczego tak jest?

Już przez to samo, że Ona jest 
niepokalana, a on jest skalany, 

nie może być zgody. Musi być 
walka i ciągła walka”.

To ostatnie zdanie można 
uznać za duchowy testament 
św. Maksymiliana. W świecie 
toczy się bowiem nieustanna 
walka szatana przeciw Panu 
Bogu i Niepokalanej. I chociaż 
w naszych czasach — jak chyba 
nigdy wcześniej — wydawać by 
się mogło, że szatan jest bliski 
zwycięstwa, to nie wolno zapo-
minać, że w końcu Ona zetrze 
jego głowę. 

Naszą zaś rolą jest wiernie 
stać w szeregach Jej Rycerstwa, 
będąc uzbrojonymi w to, o czym 
przypomniała nam w Lourdes: 
pokutę i modlitwę.

(PS)



Ojciec Maksymilian, wyczuwając 
zbliżającą się wojnę i widząc proroczo, 
że tej wojny nie przeżyje, spieszył się 
z pisaniem książki o Niepokalanej. 
Nie ukończył jej, ale w ostatnim dniu 
wolności, w czasie oktawy święta 
Niepokalanej z Lourdes, zdołał po-
dyktować natchniony komentarz do 
miana Jej istoty, które Maryja ogłosiła 
25 marca 1858 roku, a które brzmiało: 
„Jestem Niepokalane Poczęcie!”.

Jeszcze jako brat zakonny, Mak-
symilian Kolbe zetknął się bliżej 
z objawieniami w Lourdes w kilka 
miesięcy po przyjeździe na studia do 
Rzymu. 11 lutego 1913 roku w kaplicy 
Kolegium franciszkańskiego odbyło 
się uroczyste poświęcenie figury Nie-
pokalanej z Lourdes, która, jak pisał 
dziennik watykański w sprawoz-
daniu z uroczystości, „zdawała się 
powtarzać podniosłe słowa: „Jestem 
Niepokalane Poczęcie”. Wkrótce po-
tem, w 1914 roku, nasz student ocalił 

swój kciuk prawej ręki (a tym samym 
i powołanie kapłańskie) po użyciu, za 
radą rektora, cudownej wody z Lour-
des. „Chwała więc Panu Bogu i cześć 
Niepokalanej!” — napisał wtedy do 
swojej matki.

Brat Maksymilian, bywając często 
w kaplicy na modlitwie, spoglądał 
nieraz na figurę Niepokalanej i przy-
pominał sobie słowa kard. Domeni-
co Jorio, Sekretarza Świętej Kongre-
gacji Sakramentów, wypowiedziane 
przy jej poświęceniu: „Studiujcie 
głęboko wiedzę świętą, której ob-
jawienie w Lourdes jest wspaniałą 
syntezą”. Z tych rozmyślań zrodziła 
się 16 października 1917 roku Milicja 
Niepokalanej. Wydarzenie z Lourdes 
wywarło bowiem tak głęboki wpływ 
na o. Kolbego, że stanowiły dla tego 
franciszkanina zwrot w jego życiu 
i myśli oraz stały się fundamentem 
ideału, któremu poświęcił całe swo-
je życie.
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Z okazji 165. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes pragniemy za-
chęcić Was do rozważenia tekstu napisanego przez św. Maksymiliana 
w samym dniu jego aresztowania, 17 lutego 1941 roku. Słowa Świętego są 
zwieńczeniem jego medytacji na temat tajemnicy Niepokalanej.



Polecamy zatem raz jeszcze lek-
turę przemyśleń św. Maksymiliana 
na temat tajemnicy Trójcy Świętej 
i Maryi, które ukazują, jak głębo-
ko wniknął on w życie wewnętrzne 
Trójcy, jak odkrył, że Duch Święty to 
„owoc miłości Ojca i Syna”, a więc to 
„poczęcie przenajświętsze, nieskoń-
czenie święte, niepokalane” i że żyje 
On i działa w Maryi „od pierwszej 
chwili Jej istnienia, zawsze i na wieki”.  

Poniższy tekst o. Maksymilian Kolbe  
podyktował stenotypiście (br. Arnol-
dowi Wędrowskiemu) w godzinach 
porannych. O godz. 11.50 Gestapo 
wywiozło św. Maksymiliana wraz 
z o. Piusem Bartosikiem, o. Antoni-
nem Bajewskim, o. Justynem Nazi-
mem i o. Urbanem Cieślakiem do 
Warszawy, gdzie osadzono ich w cen-
tralnym więzieniu na Pawiaku.

br. Maksymilian

Słowa te wyszły z ust samej Niepo-
kalanej; wskazywać więc muszą naj-
dokładniej, najistotniej, kim Ona jest.

Jeśli na ogół słowa ludzkie nie są 
zdolne wyrazić rzeczy Bożych, to i tu-
taj znaczenie tych słów musi być dużo 
głębsze, bez porównania głębsze, 
piękniejsze i wznioślejsze niż rzeczy, 
które one ogólnie wyrażają albo do 
których poznania rozum sam choćby 
najwnikliwszy mógłby doprowadzić.

[Słowa] „ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, ani w serce czło-
wieka nie weszło” i w tym wypadku 
w całej pełni dostosować można.

Jednak można i trzeba nawet, 
o tyle przynajmniej, o ile nasz ro-
zum i słowa wydołają, o Niepokalanej 
i myśleć, i mówić, i pisać, i czytać.

Kim jesteś, o Niepokalane Poczę-
cie?

Nie Bogiem, bo Ten zaczęcia nie 
ma, ani aniołem stworzonym bezpo-

Niepokalane Poczęcie
średnio z niczego; nie Adamem ule-
pionym z mułu ziemi, nie Ewą wziętą 
z Adama, ani też wcielonym Słowem, 
które od wieków już istniało i raczej 
poczęte niż poczęciem jest. Dzieci 
Ewy przed poczęciem nie istniały, 
więc bardziej poczęciem nazywać się 
mogą, lecz i od nich wszystkich Ty się 
różnisz, bo są to poczęcia pokalane 
grzechem pierworodnym, a Tyś jed-
na jedyna Poczęcie Niepokalane.

Cokolwiek poza Bogiem, ponieważ 
od Boga jest i to całkowicie pod każ-
dym względem od Boga, nosi na sobie 
i w sobie podobieństwo Stwórcy, i nie 
ma nic w stworzeniu, co by tego po-
dobieństwa nie miało, gdyż wszystko 
jest skutkiem tej pierwszej przyczyny.

Prawda, że słowa, oznaczające 
rzeczy stworzone, mówią nam o do-
skonałości Bożej tylko w sposób nie-
doskonały, skończony, analogiczny. 
Są mniej lub więcej dalekim echem, 
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jak różnorodne stworzenia, które one 
oznaczają, Boskich przymiotów.

A poczęcie czy stanowi wyjątek? 
To niemożliwe, bo nie ma tu żadnych 
wyjątków.

Ojciec rodzi Syna, a Duch od 
Ojca i Syna pochodzi. W tych kilku 
słowach mieści się tajemnica życia 
Trójcy Przenajświętszej i wszystkich 
doskonałości w stworzeniach, które 
nie są niczym innym jak echem róż-
norodnym, hymnem pochwalnym 
w różnobarwnych tonach tej pierw-
szej najpiękniejszej tajemnicy.

Słowa wzięte ze słownika stwo-
rzeń niech nam posłużą, bo innych 
nie mamy, choć zawsze pamiętać 
musimy, że to bardzo niedoskonałe 
słowa.

Kim Ojciec? Co stanowi Jego isto-
tę? Rodzenie, że rodzi Syna, od wie-
ków na wieki zawsze rodzi Syna.

Kim Syn? Rodzonym, że zawsze 
i od wieków rodzony przez Ojca.

A kim Duch? Owocem miłości 
Ojca i Syna. Owocem miłości stwo-
rzonej to poczęcie stworzone. Owo-
cem zaś miłości i pierwowzoru tej 
miłości stworzonej to też nic innego 
jak tylko poczęcie. Duch więc to po-
częcie niestworzone, przedwieczne, 
pierwowzór wszelkiego poczęcia ży-
cia we wszechświecie.

Ojciec więc rodzi, Syn jest rodzony, 
Duch jest poczynany, i to jest Ich isto-
tą, którą się różnią nawzajem. Jedno-
czy zaś Ich ta sama natura. Boskie 
istnienie istotne.

Duch więc to poczęcie przenaj-
świętsze, nieskończenie święte, nie-
pokalane.

We wszechświecie spotykamy 
wszędzie akcję i reakcję równą tej ak-
cji, lecz przeciwną, wyjście i powrót, 
oddalenie się i zbliżenie, podział 
i zjednoczenie. A podział jest zawsze 
dla zjednoczenia, które jest twórcze. 
Nic to innego jak obraz Trójcy Prze-
najświętszej w działalności stworzeń. 
Zjednoczenie to miłość, miłość twór-
cza. I nie inaczej postępuje działal-
ność Boga na zewnątrz; Bóg stwarza 
wszechświat — to jakby oddzielenie. 
Stworzenia zaś prawem naturalnym 
danym im przez Boga doskonalą się, 
do tego Boga upodabniają, do Niego 
powracają, a stworzenia rozumne 
świadomie miłują i tą miłością co-
raz bardziej z Nim się jednoczą, do 
Niego powracają. Stworzeniem zaś 
całkowicie pełnym tej miłości, bosko-
ści — to Niepokalana bez wszelkiej 
zmazy grzechu, która w niczym nie 
odchyliła się od Bożej woli. W niewy-
słowiony sposób zjednoczona z Świę-
tym Duchem jako Jego Oblubienica, 
ale w znaczeniu bez porównania do-
skonalszym, niż to słowo w stworze-
niach wyrażać może.

Jakie jest to zjednoczenie? Jest ono 
nasamprzód wewnętrzne, zjednocze-
niem Jej istoty z istotą Ducha Prze-
najświętszego. Duch Przenajświętszy 
w Niej mieszka, w Niej żyje i to od 
pierwszej chwili Jej istnienia, zawsze 
i na wieki.
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Na czym polega to życie Jego 
w Niej? On sam w Niej jest miło-
ścią, to miłość Ojca i Syna, miłość, 
którą Bóg sam siebie miłuje, miłość 
całej Trójcy Przenajświętszej, mi-
łość płodna, poczęcie. W podobień-
stwach stworzonych zjednoczenie 
miłości to zjednoczenie najściślej-
sze. Mówi Pismo św., że będą dwoje 
w jednym ciele i Pan Jezus podkre-
śla: „A tak już nie są dwoje, ale jed-
no ciało”. W sposób bez porówna-
nia ściślejszy, bardziej wewnętrzny, 
istotniejszy, Duch Przenajświętszy 
żyje w duszy Niepokalanej, w Jej 
istocie i Ją zapładnia i to od pierw-
szej chwili istnienia przez całe Jej 
istnienie, czyli wiecznie. To Poczę-
cie Odwieczne Niepokalane, w łonie 
Jej duszy, Jej, Niepokalane Poczęcie, 
niepokalanie poczyna życie Boże. 
I panieńskie łono Jej ciała dla Niego 
zarezerwowane i w Nim poczyna 
w czasie — jak wszystko co mate-
rialne dzieje się w czasie — też życie 
Boże Boga-Człowieka.

I tak powrót do Boga, reakcja rów-
na i przeciwna idzie drogą odwrotną 
niż stworzenie. Przy stworzeniu od 
Ojca przez Syna i Ducha, a tutaj przez 
Ducha staje się Syn Wcielony w Jej 
łonie i przez Niego wraca miłość do 
Ojca.

A Ona wpleciona w miłość Trójcy 
Przenajświętszej staje się od pierw-
szej chwili istnienia na zawsze, na 
wieki dopełnieniem Trójcy Przenaj-
świętszej.

W zjednoczeniu Ducha Świętego 
z Nią nie tylko miłość łączy te dwie 
Istoty, ale jedna z nich — to cała mi-
łość Trójcy Przenajświętszej, a dru-
ga — to cała miłość stworzenia, i tak 
w tym zjednoczeniu łączy się Niebo 
z ziemią, całe Niebo z całą ziemią, 
cała Miłość Odwieczna z całą miło-
ścią stworzoną, to miłości szczyt.

I Niepokalana w Lourdes nie zo-
wie się już Niepokalanie Poczętą, ale 
jak opowiada sama św. Bernadeta:

„Pani stała wówczas nad krzewem 
dzikiej róży w takiej samej pozie, 
w jakiej ukazuje się na Cudownym 
Medaliku. Na moje trzecie pytanie 
twarz Jej nabrała poważnego wyrazu, 
a zarazem głębokiej pokory… Składa-
jąc dłonie jak do modlitwy, uniosła je 
w górę na wysokość piersi… spojrzała 
w niebo… po czym powoli rozkładając 
ręce i pochylając się ku mnie, rzekła 
głosem, w którym wyczuwało się lek-
kie drżenie:

Qué soy ér'Immaculada Coun-
cepsiou! (Jestem Niepokalane Poczę-
cie!)” .

Jeżeli w stworzeniach oblubieni-
ca otrzymuje nazwę oblubieńca dla-
tego, że do niego należy, z nim się 
jednoczy, do niego upodabnia i staje 
się w zjednoczeniu z nim czynni-
kiem twórczym życia, o ile bardziej 
nazwa Ducha Przenajświętszego. 
Poczęcie Niepokalane jest nazwą 
Tej, w której On żyje miłością płod-
ną w całym porządku nadprzyro-
dzonym.
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Słowa przekuć w czyn
Pismo św. mówi „Po owocach ich poznacie”. Z tego krótkiego a zarazem 

pełnego treści zdania płynie wyraźne przesłanie, że nie wystarczy stanąć 
w prawdzie, lecz należy tą prawdą żyć.

Do najbardziej autentycznych 
i skłaniających do naśladowania po-
staci czasów współczesnych należy 
św. Maksymilian Maria Kolbe. Z jego, 
na pierwszy rzut oka, posępnego 
spojrzenia i pociągłej twarzy wyła-
nia się sylwetka człowieka zdetermi-
nowanego oraz pewnego celu swej 
drogi.

Jeszcze gdy był dzieckiem, uka-
zała mu się Matka Boża trzymająca 
dwie korony — jedną białą, drugą 
czerwoną. Mały Rajmund (takie 
imię otrzymał na chrzcie św.) odpo-
wiadając na wezwanie Niepokalanej, 
wyraził pragnienie i gotowość do 
przyjęcia ich obu: białej oznaczającej 
wytrwanie w czystości oraz czer-
wonej symbolizującej męczeństwo. 
Opowiadając o całym zajściu swej 
ziemskiej mamie, chłopiec drżał ze 
wzruszenia. Już wtedy zrodziła się 
w nim poważna decyzja o wyborze 
drogi zakonnej.

Dla wielu młodych ludzi taka po-
stawa wydaje się wręcz nadludzka. 
Kto o zdrowych zmysłach w dzisiej-
szych czasach jest w stanie podjąć tak 
ważną decyzję w tak młodym wieku, 
a co jeszcze trudniejsze, trwać przy 
niej podług danego słowa? Mamy żyć 
chwilą, cieszyć się życiem, w koń-
cu świat ciągle jest w ruchu. Bardzo 
trudno w nim o jakąkolwiek stałość 
jak nierozerwalny związek dwojga 
ludzi, rodzina, tożsamość płciowa, 
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wyznawane poglądy czy też wartości 
moralne.

Społeczeństwo jałowieje, wiele 
rzeczy traci swój smak, zacierają się 
granice, te biologiczne, społeczne, ge-
opolityczne i kulturowe. To właśnie 
dlatego, dla większości młodych ludzi 
ta bylejakość nie stanowi już żadnej 
wartości, przestaje pociągać, intry-
gować, a wzmaga apetyt, żeby nie 
powiedzieć głód, na to co konkret-
ne i prawdziwe. Wytrwałość, z jaką 
św. Maksymilian wypełniał lata swe-
go powołania czynią z niego szcze-
gólnie dzisiaj wspaniały autorytet 
i przykład do naśladowania.

Czymś wyjątkowym jest jego 
męczeńska śmierć w Oświęcimiu. 
Naoczny świadek tego zdarzenia, 
więzień obozowy nr 1192, Bruno Bor-
gowiec, który ocalał z obozu, wspo-
minał, iż początkowo więźniowie 
skazani na śmierć złorzeczyli Panu 

Bogu, lecz pod wpływem i duchową 
opieką o. Kolbego, który współdzielił 
ich los, zaczęli modlić się, śpiewać 
pieśni ku czci Niepokalanej oraz przy-
stępować do spowiedzi. Święty Mak-
symilian do końca zachował pogodę 
ducha. Pogodzony ze śmiercią wspie-
rał towarzyszy niedoli, wypełniając 
obietnicę złożoną Maryi.

Zgłębiając jego życiorys oraz od-
krywając jego heroiczny czyn od-
dania życia za drugiego człowieka, 
z całą pewnością można stwierdzić, 
że jest to przykład, który wzbudza 
podziw i szacunek. Warto posiłko-
wać się takimi autorytetami we wła-
snym życiu i własne słowa przekuwać 
w czyn, zwłaszcza w duchowym wy-
miarze, bo jak niegdyś mawiał rzym-
ski historyk, Tytus Liwiusz: Verba do-
cent, exempla trahunt — „Słowa uczą, 
przykłady pociągają”.

(KG)
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Rycerskie historie
pisane

ręką Niepokalanej

Pewnego listopadowego wieczora 
mój mąż przywiózł grys na przy-
czepie samochodowej i zaparkował 
przed domem. Było już ciemno i nie 
zauważyliśmy, że nasz 4,5-letni sy-
nek, Aleksander, wdrapał się na 
przyczepę. Koniecznie chciał pomóc 
przy rozładunku. Zahaczył butem 
o samochód i nagle znalazł się przez 
nikogo niezauważony między sa-
mochodem a przyczepą. Mój mąż 
właśnie zaczął cofać samochód, żeby 
ustawić przyczepę w odpowiednim 
do rozładunku miejscu.

W tym samym momencie wracał 
do domu nasz 13-letni syn. Nad-

szedł z drugiej strony i to właśnie 
on zobaczył, co się dzieje. Krzyknął 
i wtedy mój mąż zdołał na tyle wy-
hamować i wymanewrować pojaz-
dem, że koła przejechały jedynie po 
nogach dziecka.

To był cud, że nasz synek oca-
lał. Jego nóżki były całe opuchnięte, 
niektóre ścięgna lekko naderwane, 
lecz żadnych złamań ani poważniej-
szych obrażeń nie doznał.

Jesteśmy przekonani, że ocalenie 
Aleksandra zawdzięczamy ufno-
ści pokładanej w Najświętszej Ma-
ryi Pannie. Od wielu lat cała nasza 
rodzina nosi Cudowny Medalik; 

Wypadek na podwórku



Zamówienia publikacji M.I.
www.militia-immaculatae.org/polski
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codziennie odmawiamy różaniec, 
prosząc Niepokalaną o wstawien-

nictwo oraz Anioła Stróża, by nas 
chronił.

rodzice Aleksandra.
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W dniu 5 października 2022 roku 
wierni Tradycji katolickiej z Często-
chowy i okolic mieli okazję wysłu-
chania wykładu ks. Karola Stehlina. 
Ksiądz Karol wielokrotnie bywał 
w Częstochowie, jednak — jak przy-
znał — pierwszy raz wygłosił tutaj 
wykład z inicjatywy częstochowskich 
katolików wiernych Tradycji. Pod-
kreślił, że Częstochowa jest sercem 
katolickiej Polski, czyli miejscem naj-
bardziej w naszym kraju słynącym 
łaskami, i z tego powodu za temat 
swojego przemówienia wybrał: „Nie-
pokalana ostatnim ratunkiem w naj-
gorszym kryzysie Kościoła”.

Ksiądz prelegent rozpoczął wykład 
od przedstawienia zewnętrznych 
objawów kryzysu w Kościele, aby 
uwypuklić cel i sens życia człowie-
ka na tym pełnym kłamstw świecie. 
Na czym więc polega cel i sens życia 
człowieka na ziemi? Pan Bóg stwa-
rzając świat, pragnie, aby człowiek 
przez „pielgrzymowanie” na ziemi 
stał się „obywatelem nieba”, osiągnął 
wieczność, a wraz z nią niesamowitą 
radość i szczęście:

Taki więc plan przygotował Pan 
Bóg dla człowieka, a ten, zwiedziony 
przez Lucyfera, wybiera inną dro-
gę i zaciąga na całą ludzkość grzech 
pierworodny. Ale Bóg nie zostawia jej 
na zawsze w tej niedoli i przysyła na 
świat Zbawiciela — własnego Syna, 
Jezusa Chrystusa, który zakłada Kró-

lestwo Boże na ziemi — Kościół ka-
tolicki. Następuje odnowienie tego 
pierwotnego planu, aby człowieka 
doprowadzić do właściwego celu, 
czyli zbawienia.

W dalszej części wykładu ks. Ka-
rol mówił o roli Kościoła wojującego 
i triumfującego, o środkach zarad-
czych, jakie Pan Jezus daje ludziom, 
aby przezwyciężali wszelkie trud-
ności w tym najgorszym kryzysie 
na świecie. Pomimo tylu ataków po-
siadamy łaskę, aby móc zdemasko-
wać wroga. Choć nie ma już żadnej 
atmosfery chrześcijańskiej, katolicki 
porządek świata zniknął, nikt o Panu 
Bogu nie myśli, następuje upadek ka-
tolickich bastionów, to tym chaosie 
wyłaniają się nam wielcy święci, jak 
św. Ludwik Maria Grignion de Mont-
fort, św. Alfons Maria Liguori, św. 
Maksymilian Maria Kolbe, św. Te-
reska od Dzieciątka Jezus, którzy 
niegdyś podnosili sztandar katolic-
kiej wiary, a dziś są dla nas wzorem. 
Ksiądz prelegent przypomniał więc, 
że „jesteśmy wezwani do tego, by 
wchodzić w szeregi Kościoła wojują-
cego, zajmując miejsce jako rycerze 
Chrystusa i Niepokalanej”.

Następnie, mówiąc o wrogu, na-
wiązał do czasów ostatecznych 
w Apokalipsie. Nie ma wątpliwo-
ści, że pierwsza bestia uwidoczniła 
się w chwili powstania masonerii. 
Wszystkie dziedziny życia człowieka 

Wykład ks. Karola Stehlina w sercu katolickiej Polski

Iskierki z Polski
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podporządkowane są fałszywej ide-
ologii. Hasła liberté, égalité, fraternité 
(wolność, równość, braterstwo) zbie-
rają obecnie swe żniwa. Za chwilę na-
stępuje atak drugiej bestii, która wy-
gląda jak baranek, a mówi jak smok. 
Jest to fałszywy prorok głoszący naukę 
pod pozorem zasad chrześcijańskich. 
Ta bestia dewastuje Kościół, powoduje 
zmianę myślenia katolików, nikt już 
nie mówi o piekle, nikt już nie mówi 
o zbawieniu dusz. Jest to silny atak, bo 
wewnątrz serca katolika rodzi się re-
latywizm, Ojciec św. patrzy z uśmie-
chem na wszystkie aberracje, biskupi 
zajmują się „ratowaniem czystej pla-
nety”, tradycyjny katolik jest głównym 
wrogiem, a najdroższe prawdy wiary 
są wyśmiewane.

Wydawać by się mogło, że już zni-
kąd nie ma ratunku. A jednak to Mat-
ka Najświętsza, która jest naszym je-
dynym ratunkiem. To Ona daje nam 

środki potrzebne do walki, oświetla 
umysł, daje pocieszenie i pomaga 
nam zachować wiarę. „Polska jest 
pięknym i najlepszym przykładem 
tego, jak Matka Boża działa w historii 
naszego narodu. Częstochowa — wy-
bitnym dowodem niesamowitego cu-
downego działania Matki Bożej, która 
nie potrzebuje nikogo, aby zwyciężyć 
wroga dusz”. 

Naszym obowiązkiem w tych trud-
nych czasach jest więc ujawnianie 
wroga, a środkiem zaradczym — po-
wrót do Tradycji katolickiej. „Nieśmy 
sztandar w świat daleki, Niepokalanej 
Matki dusz” — słowami hymnu Rycer-
stwa Niepokalanej podsumował swo-
je wystąpienie ks. Karol Stehlin.

Wykład zakończyły pytania do 
Prelegenta. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko z publika-
cjami Rycerstwa Niepokalanej oraz 
wydawnictwa Te Deum.
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Ważne publikacje dla przechodniów

Publiczny Różaniec w Bydgoszczy 
jest od roku stałą inicjatywą Rycerzy 
Niepokalanej. Modlitwa odbywa się 
w każdą ostatnią sobotę miesiąca na 
Placu Wolności w Bydgoszczy. 

Przy tej okazji Rycerze udostęp-
niają dla przechodniów wyłożone na 
stoliku materiały M.I., do których po-
brania serdecznie zachęcają.
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W kruchcie kościoła czekał na kandy-
datów stolik M.I., przy którym mogli 
dokonać ostatnich formalności

Święto M.I. w Warszawie

W dniu 8 grudnia, w którym 
przypada główne święto Rycerstwa 
Niepokalanej, w warszawskim ko-
ściele pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny odbyła się 
uroczystość przyjęcia nowych osób 
do M.I.

Ceremonię poprzedził krótki wy-
kład Dyrektora M.I., ks. Karola Ste-
hlin, który objaśnił kandydatom, jak 
doniosłe jest dla każdego katolika 
uczestnictwo w Rycerstwie Niepo-
kalanej. Stając się Rycerzem, stajemy 
się narzędziami w ręku samej Matki 
Bożej. Narzędziami w walce o zba-
wienie dusz naszych bliźnich, przez 
co spełniamy najważniejsze przy-
kazanie, przykazanie miłości Boga 
i bliźniego.

W spotkaniu uczestniczyli zarów-
no kandydaci do M.I., jak również 
Rycerze, którzy odnowili akt poświę-
cenia się Niepokalanej.

Armię Niepokalanej w Jej święto 
zasiliło 37 Rycerzy.

Módlmy się, by gorliwie szerzyli 
cześć Najświętszej Maryi Panny oraz 
byli dobrymi narzędziami w prowa-
dzeniu dusz do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przez ręce Matki Bożej.
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Kiermasz Bożonarodzeniowy

W Warszawie już stało si tradycją, 
że w każdą niedzielę grudnia, Ryce-
rze Niepokalanej organizowali kier-
masz Bożonarodzeniowy. Podczas 
tego wydarzenia oferowano, pięk-
ne szopki, figurki Dzieciątka Jezus, 
a także kartki świąteczne, wieńce 
adwentowe oraz stroiki wykonane 
przez jednego z Rycerzy. 

Dla wiernych stolik M.I. był do-
stępny przed i po każdej Mszy św. 
Była to bardzo dobra okazja do roz-
mów na temat apostolatu Rycerstwa 
Niepokalanej oraz do wymiany do-
świadczeń.
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Azjatycka podróż Dyrektora M.I.

Na przełomie października oraz 
listopada ubiegłego roku Dyrektor 
M.I., ks. Karol Stehlin odbył podróż 
do Azji. Głosił konferencje na Filipi-
nach, w Singapurze, Malezji oraz w 
Wietnamie. Podczas każdej konferen-
cji ks. Karol Stehlin szeroko omawiał 
duchowość oraz ideał Rycerstwa Nie-
pokalanej. Prelegent przekazywał Ry-
cerzom oraz kandydatom konkretne 
wskazówki, jak praktykować bycie 
Rycerzem Niepokalanej.

Azjatycką podróż Dyrektor M.I. 
rozpoczął od Filipin, gdzie najwięcej 
jest obecnie zapisanych Rycerzy Nie-
pokalanej. W przeddzień święta Chry-
stusa Króla ks. Karol Stehlin wygłosił 
nauki rekolekcyjne w kościele Matki 
Bożej Zwycięskiej w Manili. Nieko-
rzystna pogoda, silny wiatr tajfunowy 
oraz ulewny deszcz mogły przeszko-
dzić w przybyciu dużej grupy osób, 
ale rekolekcje dotarły do szerokiej 

Iskierki ze świata

publiczności poprzez transmisję na 
żywo. Warunki pogodowe nie prze-
szkodziły rekolekcjom. 

Pierwszy wykład dotyczył nabożeń-
stwa do Maryi oraz rosnącej bezbożno-
ści społeczeństwa od czasu pandemii. 
Pomiędzy konferencjami ks. Stehlin 
wraz z wiernymi odmawiał różaniec. 
W międzyczasie wolontariusze M.I. 
asystowali z tyłu kościoła, zapraszając 
do poświęcenia się Niepokalanej. Nie-
którzy kandydaci zupełnie niedawno 
poznali Tradycję. Ich pragnienie zacią-
gnięcia się do armii Niepokalanej było 
bardzo widoczne, co jest dowodem 
mocy wstawiennictwa Matki Bożej.

„Jest jedna moc, która sprawia, że 
nigdy nie zawodzimy, nie upadamy, 
nie błądzimy, która pomaga nam 
wszędzie i zawsze! To jest Matka Boża” 
— gorąco podkreślał ks. Stehlin.

W Manili do M.I. wstąpiło 20 no-
wych osób oraz 51 Rycerzy odnowi-

Zapisy do M.I. w Manili



Konferencje w Manili na kanale youtube:
@MilitiaImmaculataeTraditional
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Dyrektor M.I. i ks. Pfeiffer wraz 
z gorliwymi Rycerkami na schodach 
Domus Mariae

Przyjęcie do Rycerstwa Niepokalanej w Manili

ło akt poświęcenia się Niepokalanej.
Wszyscy otrzymali specjalne pakiety: 
nowi — Pakiet powitalny, a dotych-
czasowi Rycerze — Pakiet odnowienia.

W kolejnych dniach ks. Karol Ste-
hlin odwiedził nowicjat braci w Jaro na 
wyspie Iloilo, gdzie przygotował słucha-
czy do poświęcenia się Niepokalanej. 
Ceremonia odbyła się w niedziele 6 li-
stopada. Na koniec podróży ks. Stehlin 
dotarł do Davao City na wyspie Mina-
danao. Tam cały czas gorliwie pracuje 
ks. Timothy Pfeiffer wraz Rycerkami 
całkowicie poświęconymi Niepokala-
nej, mieszkającymi w Domus Mariae. 
Ksiądz Karol również wygłosił konfe-
rencję do ponad 80 osób.

Bilansem wyjazdu o. Dyrektora na 
Filipiny było odnowienie poświęcenia 
się Niepokalanej przez 175 Rycerzy oraz 

przyjęcie 44 nowych. Była to  pierwsza 
wizyta ks. Karola od zakończenia Ma-
ry's Mission Tour, która przyprowadzi-
ła do M.I. ponad 35 000 osób.

Kolejne kraje Azji również wzboga-
ciły się o wielu Rycerzy:

— Singapur — 62,
— Malezja: 56 w Kuala Lumpur i 29 

w Kota Kinabalu (na wyspie Borneo).

https://www.youtube.com/@MilitiaImmaculataeTraditional
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Narodowa procesja różańcowa z udziałem 1000 osób

W sobotę 8 października 2022 
roku przez Einsiedeln (Szwajcaria) 
odbyła się wielka procesja różańcowa 
z flagami, orkiestrą dętą, śpiewem 
i modlitwą. Pomimo chwilami ulew-
nego deszczu w procesji wzięło udział 
1000 osób. Okazją było święto Matki 
Bożej Różańcowej i 80. rocznica po-
święcenia świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Wydarzeniu duchowo 
przewodził JE ks. bp Vitus Huonder 
oraz dwóch księży.

Uroczystą procesję prowadził 
krzyż i ministranci, za nimi szedł 
duży obraz Matki Bożej z Einsiedeln, 
różne sztandary, księża i zakonnicy, 
młodzież, harcerze i rodziny. W środ-

ku procesji niesiono okazałą figurę 
Matki Bożej Fatimskiej ozdobioną 
kwiatami, w asyście czterech gwar-
dzistów szwajcarskich. Ludzie śpie-
wali różaniec, a także pieśni maryj-
ne przy akompaniamencie orkiestry. 
Przechodniom rozdawano ulotki 
z informacjami o procesji i jej genezie  
oraz „zestawy różańcowe” składające 
się z różańca z broszurą objaśniającą.

Na zakończenie procesji bp Vitus 
Huonder powiedział, że „konsekracja 
jest aktem szczególnego i uroczyste-
go oddania wiary i przez to staje się 
źródłem szczególnego błogosławień-
stwa”. W przypadku poświęcenia się 
Matce Najświętszej jest to głęboki akt 
wiary w udział Matki Najświętszej 
w odkupieńczym dziele Jej Syna, Je-
zusa, a tym samym w dobroć i miło-
sierdzie Boga”. Po jego przemówieniu 
obecni uklękli i pod przewodnictwem 
księdza biskupa odmówili wspólnie 
modlitwę konsekracyjną ułożoną 
przez papieża Piusa XII.

Organizatorem wydarzenia było 
m.in. Rycerstwo Niepokalanej, któ-
re w ubiegłym roku po raz pierwszy 
przeprowadziło tę narodową proce-
sję różańcową. 

Cykl konferencji o Niepokalanej
W związku z tym wydarzeniem 

ks. Karol Stehlin, dyrektor M.I., wy-
głosił konferencje maryjne w kilku 
miastach Szwajcarii (Einsiedeln) Czoło procesji w Einsiedeln
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Nowi Rycerze w Las Vegas

Kaplica Matki Bożej Zwycięskiej 
w Las Vegas (stan Nevada) obcho-
dziła swoje święto patronalne z uro-
czystością Matki Bożej Różańcowej 
w niedzielę 9 października. Od koń-
ca sierpnia o. Trummer wygłaszał 
niedzielne kazania na temat Rycer-
stwa Niepokalanej i różnych prawd 
o Matce Bożej. 

W dniu święta patronalnego po 
każdej z dwóch niedzielnych Mszy 

Konferencja ks. Karola w Memmingen

i Niemczech (miejscowości: Mem-
mingen, Riedlingen, Weihungszell). 
W konferencjach uczestniczyło ponad 
500 osób.

Niepokalane Serce Maryi i Róża-
niec — nadzieja dla naszych czasów 
to tytuł przemówienia ks. Karola Ste-
hlina, które wygłosił 8 października 
2022 roku na zakończenie obchodów 
w Einsiedeln. W konferencji uczestni-
czyło ponad 200 osób, w tym biskup 
Vitus Huonder.

Konferencja jest dostępna na 
niemieckojęzycznym kanale M.I.: 

www.youtube.com/watch?v=4mfo-
wreC_8s

św. odbywała się uroczystość zapi-
sów na pierwszy stopień M.I., w któ-
rej łącznie 65 parafian zostało Ryce-
rzami Matki Bożej. Już teraz gorliwie 
rozdali oni setki cudownych meda-
lików i w pełni zdają sobie sprawę 
z tego, jak wspaniałego dzieła jest 
w stanie dokonać Królowa niebios, 
aby podbić to miasto grzechu i przy-
ciągnąć dusze do Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa!

http://www.youtube.com/watch?v=4mfowreC_8s
http://www.youtube.com/watch?v=4mfowreC_8s
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Rycerze z parafii Novus Ordo w Lagos
 22 nowych Rycerzy zasiliło szere-

gi Rycerstwa Niepokalanej w jeden 
weekend października 2022 roku 
w Lagos (Nigeria), z czego większość 
pochodzi z parafii Novus Ordo. Jak 
do tego doszło?

We wrześniu ubiegłego roku je-
den z nowych Rycerzy został za-
proszony do wygłoszenia wykładu 
o Matce Bożej w parafii Novus Ordo,. 
Była to wspaniała okazja, aby odpo-
wiedzieć na słowa ks. Petera Scotta 
„pokazać wiarę poprzez uczynki”, 
więc chętnie zgodził się. Rycerz opo-
wiedział o M.I. jako sposobie na pro-
wadzenie życia katolickiego. Rycer-
stwo Niepokalanej jest gwarantem 
zarówno szybkiego postępu w życiu 
wewnętrznym, jak i dobrego wpły-
wu na otoczenie.

Wykład został wygłoszony do 
grupy zwanej Young Catholic Pro-

fessionals — grupy dla katolików 
w wieku poniżej 45 lat. Słuchacze 
byli podekscytowani, a kiedy powie-
dziano im, że mogą być pasowani 
na Rycerzy, aby dołączyć do armii 
Błogosławionej Dziewicy w szalonej 
walce przeciwko wrogom Świętej 
Matki Kościoła, ich zainteresowanie 
sięgnęło zenitu! 

Spośród 56 osób obecnych na 
sali, 24 zadeklarowało rozpoczęcie 
13-dniowego przygotowania. Było 
ono prowadzone on-line poprzez 
wideorozmowę na Telegramie każ-
dej nocy o 22:00 z sesją pytań i od-
powiedzi.

Dzień przed przyjęciem do M.I. 
ks. Peter Scott zorganizował półd-
niowe rekolekcje, obejmujące Mszę 
św., godzinę świętą i dwie konferen-
cje przed ceremonią. Kandydaci na 
Rycerzy byli zachwyceni czcią i po-

bożnością Mszy wszech 
czasów, oraz postawą 
wiernych w kaplicy. Po 
uroczystości znaczna 
liczba osób postanowi-
ła, że będzie asystować 
przy Mszy św. w kaplicy 
tak często, jak tylko bę-
dzie to możliwe.

Na chwałę Bożą 
13-dniowe przygotowa-
nie oraz uroczystość 
konsekracji przebiegły 
doskonale.
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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 Trady-

cyjnej 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 polecony-
mi Tobie.”

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie po-
zwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego 
Rycerza.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
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

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 świę- 
tości 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.

mailto:sekretariat@militia-immaculatae.info


Wszystkich Rycerzy i Czytelników, którym droga jest sprawa apostolatu 
maryjnego w Polsce, prosimy o wsparcie finansowe naszego dzieła i cza-
sopisma.

KONTO ZŁOTÓWKOWE
Bank BNP Paribas
47 1750 0012 0000 0000 4109 9418

Fundacja Militia Immaculatae
ul. Garncarska 34
04-886 Warszawa

Msze św. w intencji M.I. 
Z radością informujemy, że w 2023 roku ks. Dennis McDonald, krajowy moderator 

Rycerstwa Niepokalanej w Stanach Zjednoczonych, odprawi Msze święte w intencji 
uświęcenia wszystkich Rycerzy Niepokalanej. Oto terminy:

  2.02 — Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny
25.03 —  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
31.03  — Matki Bożej Bolesnej
26.04 — Matki Dobrej Rady
31.05  — Najświętszej Maryi Panny Królowej
27.06 — Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  2.08 — Królowej Aniołów
14.08 — rocznica śmierci św. Maksymiliana
12.09 — Najświętszego Imienia Maryi
 16.10 — rocznica założenia M.I.
 27.11 — Matki Bożej od Cudownego Medalika
10.12 — Matki Bożej Loretańskiej

2023


