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Sapientia, Misericordia, Caritas

Powinniśmy pragnąć odkryć 
sekret Maryi w jak największym 
stopniu. Nie z próżnej 
ciekawości, tylko z miłości. 
Bóg wie, że ani aniołowie nie 
przenikną, ani tym bardziej 
my, ludzie, nie przenikniemy 
wnętrza istoty Maryi. Pozostanie 
ono na zawsze Bożym sekretem, 
sekretem nad sekretami. Miła 
jest jednak Bogu nasza ludzka 
dociekliwość w tym względzie. 
(...) Maryja cały czas zaskakuje 
swoim pięknem, nieustannie jawi się swoim dzieciom 
piękniejsza, niż one to sobie wyobrażały.

http://www.tedeum.pl
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Słowo wstępne

O Najświętszej Maryi Pannie Królowej wspominamy w modlitwach 
dość często, m.in. w hymnach takich jak Salve Regina, Regina Cæli, 
a także podczas odmawiania Litanii loretańskiej oraz rozważając piątą 
tajemnicę chwalebną różańca świętego. Jednak czy jesteśmy świadomi 
jak wielka jest to godność?

Nie ma cnoty, której byśmy w Najświętszej Pannie w najdoskonal-
szym stopniu nie widzieli. Nie ma łaski, którą nie byłaby obdarowana 
przez Boga. Życie Maryi jest wzorem, według którego życie nasze urzą-
dzić powinniśmy. Od Niej uczmy się skromności, pokory, cichości, łagod-
ności, miłości Boga i bliźniego.

Pełna tych cnót Maryja została wybrana na Matkę Chrystusa. On Ją 
od wieków pokochał i chciał, aby wszystkie stworzenia Ją czciły i kochały. 
Jest Córką łaski i miłości, wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworod-
nego, co by Ją uczyniło gniewną. Została wybraną Oblubienicą Ducha 
Świętego, za którego sprawą poczęła Słowo Przedwieczne i przyodziała 
ciałem, jakie sama miała, a także jej krew płynęła w żyłach Jezusa. Oto 
wielka chwała Maryi, która przewyższa wszelkie ludzkie i anielskie po-
jęcie. Wywyższona ponad wszelkie stworzenie i, zaraz po swoim Synu, 
dzierży władzę nad wszystkim. Tylko Ona jedna nosi nieporównaną ko-
ronę chwały, tzn. koronę godności i macierzyństwa Boskiego i berło po-
tęgi oraz panowania nad wszelkim stworzeniem.

Ta Pani jest Matką naszą i kocha nas najczulszą i najtkliwszą miło-
ścią. Pragnie, abyśmy tę miłość odwzajemnili. Naszą chlubą jest to, że 
jesteśmy poddani Matce Boga, Jej królewskiej władzy i matczynej miłości. 

Drodzy  
Rycerze Niepokalanej!



3

Nr 2 (75)  kwiecień — czerwiec  2023

Ona po Bogu pierwsze w Niebie zajmuje miejsce. „Nikt z Tobą, o Pani 
moja, w porównaniu iść nie może, bo wszystko, co nie jest Tobą, jest 
albo wyższe, albo niższe od Ciebie! — Nad Tobą jest Bóg jeden, a Ty nad 
wszystkim, co nie jest Bogiem” — mówi św. Anzelm.

Jednym słowem wielkość, chwała, potęga i majestat Maryi jest taki, 
że cała natura Ją podziwia i Aniołowie wielbią i czczą, ludzie się upo-
karzają, Niebo się zadziwia, ziemia się lęka, a piekło drży, trwoży się 
i rozpacza.

Ileż stąd dla nas nadziei i ufności wypływa, jeśli Ją kochamy. Lękać się 
powinniśmy, gdyby ta najpotężniejsza Matka nas nie kochała. Nie będzie 
nas kochać, jeśli my Jej kochać nie będziemy i miłować nas nie będzie, 
jeśli Syna jej obrażać nie przestaniemy. Z ufnością błagajmy Najświętszą 
Maryję Pannę o tę jedną największą łaskę: miłości najgorętszej ku Niej 
i Jej Synowi. Poprzez świętowanie uroczystości Jej poświęconych, odma-
wianie różańca świętego, czcząc Jej królewską władzę oraz Imię i nigdy 
ich nie lekceważąc, niech zostanie naszą Królową na ziemi, a będzie Nią 
również w niekończącym się szczęściu w Niebie.

ks. Dawid Wierzycki,
krajowy moderator Rycerstwa Niepokalanej
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„Naszym zadaniem jest przeobrażenie świata, ludzi, dusz 
w Niepokalanej.

Na spełnienie tego nie starczy zapewne życia naszego, ani na-
szych następców, ale złożą się na to wieki. My musimy przyłożyć ce-
giełkę w obecnym czasie, inni będą potem w innym czasie dokładać 
swoje. Sto lat wobec historii – to niewielki czas, a u Pana Boga bardzo 
maleńki, bo Pan Bóg jest wieczny”1.

Tę krótką i na pozór banalną myśl wygłosił św. Maksymilian 
do swoich współbraci w Niepokalanowie wiosną 1940 roku, czyli 
w czasie dla Polski i świata bardzo smutnym, wręcz — jak się wte-
dy zdawało — tragicznym. Nasz kraj padł pod ciosami bezbożnych 
i nieludzkich tyranii Hitlera i Stalina; nasi rodacy — szczególnie ci 

1 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, s. 332,  
konferencja nr 240.

Musimy 
przyłożyć cegiełkę

Czytając 
św. Maksymiliana
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najlepsi — masowo tracili życie z rąk bezwzględnych okupantów. 
Patrząc po ludzku: znikąd żadnej nadziei, wszystko stracone.

I w takiej sytuacji skromny franciszkanin, syn katolickiego na-
rodu skazanego na zagładę, przypomina o zadaniu najważniejszym: 
przeobrażeniu świata w Niepokalanej. To było celem jego życia, 
ale też zdawał sobie sprawę, że dążenie do celu wcale nie oznacza 
osiągnięcie go. Umiał bowiem spojrzeć na ludzką historię z Bożej 
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perspektywy, dzięki czemu zawsze pamiętał, iż losami świata na-
prawdę kieruje jego Stwórca i Zbawiciel, a kluczową rolę w tym 
kierowniczym dziele odgrywa Niepokalana. I właśnie na Jej służ-
bę — jako Królowej świata — postanowił oddać się już za młodu 
Maksymilian Kolbe.

Nasza ludzka perspektywa obejmuje najwyżej dziesięciolecia. To 
bardzo krótki czas, w którym nawet ludzie pełni dobrej woli i we-
wnętrznego spokoju odczuwają niecierpliwość: przecież tyle robimy, 
tak mocno się modlimy, wkładamy w naszą pracę tyle starań, a ludz-
kość nadal jest tak grzeszna i oddalona od Boga. Może nawet jest 
z nią coraz gorzej, nie lepiej! Czy więc nasze wysiłki mają sens? Czy 
nasza droga nie jest przypadkiem fałszywa?

Święty Maksymilian nie był człowiekiem ślepym na prawdzi-
wą kondycję świata i ludzi. Nigdy nie uciekał w marzycielstwo czy 
pięknoduchostwo. Stał mocno na ziemi, jak przystało na rycerza 
Królowej. I jak przystało na rycerza, nieustannie walczył, nie tęsk-
niąc wcale za spokojnym czasem po zakończeniu wojowania. Ale też 
doskonale wiedział, że jego walka — tak samo, jak walka każdego 
z nas — jest tylko maleńką cegiełką w budowaniu Królestwa Bożego 
na ziemi. Królestwa, którego przecież nie doczekamy, bo jego budo-
wa będzie trwała po kres historii. Nie na tym jednak polega nasza 
ziemska obecność, by doczekać raju już tutaj, lecz na tym, by swoją 
cegiełkę do tej najważniejszej budowy dołożyć, wiedząc dobrze, iż 
po nas przyjdą następni, którzy będą robić to samo, a potem jeszcze 
następni, i jeszcze, i jeszcze...

Przyjmijmy tę prawdę ze spokojem, a nawet z radością. Bo mimo 
naszych słabości i upadków Królowa świata i z nas ma jakiś pożytek. 
Jaki konkretnie — tego na razie nie wiemy. Ale musimy i chcemy 
Jej ufać, Jej służyć, za Nią podążać — tak długo, jak będzie nam to 
dane. Nie ma na świecie ważniejszego obowiązku, lecz i większego 
zaszczytu, który nadaje sens naszemu krótkiemu życiu.

(PS)
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Królewska godność 
Maryi      

Nieprzypadkowo Maryję od dawnych wieków przedstawia 
się w sztuce jako władczynię, która siedzi na tronie, dzierży kró-
lewskie insygnia w dłoniach i której głowa jest uwieńczona dia-
demem. Wiąże się to z przekonaniem, że Matka Króla sama musi 
być Królową.
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Różne kroniki sławią życie 
i dzieje wielkich władców świata. 
Opisują, jak podbijali nowe zie-
mie i powiększali swoje terytoria, 
jak to narody drżały przed ich po-
tęgą, jak każdy rozkaz wychodzą-
cy z ich ust był natychmiast speł-
niany. Cóż teraz po nich? Sława 
minęła, a na ich miejscu zasiadali 
kolejni władcy. Wraz ze śmiercią 
kończyło się ich panowanie, ich 
potęga i wpływy. Jest jednak taki 
Król i taka Królowa, których rzą-
dy nigdy nie przeminą. Nikt Ich 
nie zastąpi, nikt Ich nie pokona. 

Choć ten świat przeminie, Oni 
nadal będą trwać, a wszelkie 
usta będą głosić Ich potęgę. Jezus 
Chrystus Król i Maryja Królowa 
po wieczne czasy królować będą 
w Niebie.

Już w starożytności uważa-
no, że Maryja jest wyniesiona 
do takiej godności, jakiej nie ma 
żadne inne stworzenie. Często 
w odniesieniu do Matki Bożej 
używano słowa „Pani”, „Panująca” 
czy „Królowa”. Święty Efrem pi-
sał o Maryi: „Dziewico czcigod-
na, Królowo i Pani”, „po Trójcy 
jest Panią wszystkich”, z kolei 
św. Ambroży mówił: „Maryja po-
siada tak wielką potęgę i chwałę 
w Niebie, że żaden człowiek, ani 
nawet Aniołowie niebiescy razem, 
nie potrafią tego wysłowić”. W VIII 
wieku Grzegorz II w liście skiero-
wanym do św. Germana i odczy-
tanym na VII soborze powszech-
nym wspominał Bogarodzicę 
jako „Panią wszystkiego i praw-
dziwą Rodzicielkę Boga” oraz 
jako „Panią wszystkich wiernych 
chrześcijan”. Święty Alfons Maria 
de Liguori podsumował: „Skoro 
więc Maryja Panna podniesiona 
została do tak wysokiej godności, 
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cierpiącym. Między pierwszymi 
rodzicami — Adamem i Ewą — 
a nowym Adamem i nową Ewą 
zachodzi analogia na zasadzie 
odwrotności. Tak jak ci pierwsi 
sprowadzili śmierć, tak ci dru-
dzy przynieśli zbawienie. Maryja 
była wolna od skazy grzechu 
pierworodnego i z woli Bożej cał-
kowicie zjednoczona z Jezusem 
Chrystusem. Złożyła Bogu 
Przedwiecznemu swojego Syna 
na Golgocie wraz z ofiarą praw 
i miłości matczynej jako ofia-
rę za grzechy wszystkich dzieci 
Adama. Chrystus jest Królem nie 
tylko z tego powodu, że jest na-

że jest Matką Króla królów, dla-
tego całkiem słusznie zaszczyca 
Ją Kościół tytułem Królowej”. Na 
podstawie tych wszystkich wy-
powiedzi możemy z całkowitą 
pewnością stwierdzić, że Kościół 
od początku i przez wszystkie 
wieki utrzymywał, że Maryja jest 
obdarzona królewską godnością.

Papież Pius XII, ustanawiając 
liturgiczne święto Najświętszej 
Maryi Panny Królowej, przypada-
jące na dzień 31 maja, podkreślał, 
jak ważna i niezastąpiona jest 
rola Maryi w dziele zbawienia, 
ponieważ to właśnie Ona była 
najściślej zespolona z Chrystusem 



10

Królewska godność Maryi

szym Bogiem, ale również dlate-
go, że jest naszym Zbawicielem, 
zatem również Maryja jest naszą 
Królową — nie tylko dlatego, że 
jest Matką Boga, lecz także dla-
tego, że jest nową Ewą zespoloną 
z nowym Adamem. 

Bóg jest Panem tego 
świata, bo swoją wolą 
go stworzył, a Maryja 

jest tego świata Panią, po-
nieważ go naprawia z łaski 
swych zasług i przez dosko-
nałe zjednoczenie z Odkupi- 
cielem.

Pan Jezus, nasz Stwórca 
i Odkupiciel jest Królem, a Maryja 
weszła w tę tajemnicę i stała się 
Królową. Jakiż to podziw i za-
chwyt powinien się w nas budzić, 
gdy rozważamy, do jak wielkiej 
godności podniósł Ją Bóg! 

Najpierw przewidział Ją w od-
wiecznym planie zbawienia, 
ustrzegł Ją od grzechu pierwo-
rodnego, następnie dał Jej swo-
jego Syna, pod krzyżem uczy-
nił Współodkupicielką, a potem, 
wziąwszy do Nieba, uczynił 
Królową Nieba i Ziemi. Jak po-

wiedział św. Bonawentura: „Bóg 
mógłby stworzyć większy i do-
skonalszy świat, lecz nie mógł-
by podnieść żadnego stworzenia 
do wyższej godności, niż posiada 
Maryja”. Jakaż to wielka tajemnica! 
Wszechpotężny, wszechmocny Bóg 
wybrał kruchą niewiastę do tak 
niezwykłego zadania i wywyższył 
ponad wszelkie stworzenie. 

Maryja panuje nad wszystkim, 
jest Władczynią całego wszech-
świata. Jej władza nie śniła się 
monarchom, królom. Najwięksi 
możnowładcy pragnęli podbić 
całą ziemię, jednak nikt z nich 
nie mógł nawet marzyć o tym, by 
władać całym stworzeniem, na-
wet Aniołami! 

Czymże jest władza najwięk-
szego z władców, którzy kiedykol-
wiek panowali czy będą panować 
nad światem, w porównaniu do 
władzy, jaką ma w swych rę-
kach Maryja? Święty Jan Maria 
Vianney twierdził, że chwała 
Maryi jest tak bardzo niepojęta 
dla stworzeń, że tylko sam Bóg 

— sprawca tego wyniesienia — 
może je zrozumieć. 

Apokalipsa przedstawia Maryję 
jako niewiastę obleczoną w słońce, 
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z księżycem pod stopami i z koro-
ną z dwunastu gwiazd. Widzimy 
więc, że wszystko bez wyjątku jest 
Jej poddane — łącznie z ciałami 
niebieskimi i żywiołami. Pan Bóg 
w swoim wielkim miłosierdziu Jej 
to wszystko powierzył.

Wszyscy mieszkańcy Nieba — 
Aniołowie i święci — są całkowi-
cie poddani swojej Pani. W Litanii 
loretańskiej wymieniamy tytuł 
Królowej Aniołów. Choć w hie-
rarchii bytów człowiek stoi niżej 
niż anioł, to jednak Bóg uczynił 
Maryję również Królową istot 
niebieskich. Serafini, Cherubini 
korzą się przed Maryją, wsłuchu-
ją się w Jej rozkazy. Już przecież 
Archanioł Gabriel wiedział, że Bóg 

wybrał Ją na jego Królową, co wi-
dzimy w scenie zwiastowania.

Jak Aniołowie, tak samo i de-
mony muszą korzyć się przed 
Maryją i zginać przed Nią swo-
je harde kolana. Drżą przed Jej 
potęgą i muszą Jej słuchać. O ile 
jednak błogosławione imię Maryi 
jest dla Nieba i dla ziemi najsłod-
szą pieśnią, o tyle w piekle grzmi 
ono jak grom straszliwy.

W tym miejscu należy rów-
nież wspomnieć o roli Maryi 
jako Pośredniczki wszystkich 
łask, ponieważ te dwa tytuły 
się ze sobą ściśle wiążą i mają 
dla nas — członków Kościoła 
walczącego — ogromne znacze-
nie. Jak stwierdza o. Woroniecki, 
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ukoronowanie Matki przez 
Zbawiciela znaczy o wiele więcej 
niż oddanie komuś czci należ-
nej za przejściowe zwycięstwo. 
Korona z dwunastu gwiazd łączy 
się z wyjątkowym stanowiskiem, 
które zostało Maryi przyznane 
u stóp tronu Bożego. 

Zbawiciel ukoronował swoją 
Matkę po Jej wniebowzięciu i ob-
darzył Ją takim samym zakresem 
władzy w stosunku do ludzi, jaki 
sam posiada. Maryja może te-
raz wstawiać się za nami, może 
nas bronić i ratować. Kiedy żyła 
na ziemi, wstawiała się za ludź-

Królewska godność Maryi

mi, których spotykała na swojej 
drodze, a teraz, kiedy króluje 
w Niebie, może bronić i pocie-
szać wszystkich, którzy żyją na 
ziemi lub pokutują w czyśćcu. 
Stąd właśnie przekonanie o Jej 
wszechpośrednictwie w udziela-
niu wszystkich łask.

Jakie dla nas znaczenie ma to, 
że Najświętsza Maryja Panna jest 
naprawdę Królową Nieba i Ziemi? 
Otóż największą radością i nadzie-
ją powinien nas napawać fakt, że 
ta potężna Pani jest jednocześnie 
naszą Matką. Jesteśmy dziećmi 
Tej, której sam Bóg dał tak ogrom-
ną władzę. Ta, która panuje nad 
każdym żywiołem i nad każdym 
stworzeniem, jest najczulszą i naj-
miłosierniejszą Matką.

Ona tak bardzo nas kocha, że 
nieustannie wstawia się za nami 
u Boga, że opiekuje się nami 
i wyprasza nam wszelkie łaski 
potrzebne do zbawienia. Chce, 
żebyśmy my 1 Jej drogie dzieci — 
stali się dziedzicami Bożego kró-
lestwa, abyśmy mogli wraz z Nią 
być w Niebie i wspólnie wysławiać 
Imię Boże po wieczne czasy.

Oddawajmy się więc dobro-
wolnie pod władzę Maryi, gdyż — 
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według słów św. Ludwika Marii 
Grigniona de Montforta — sam 
Bóg żąda, „by Niebo, ziemia i pie-
kło bezwzględnie poddane były 
rozkazom pokornej Maryi, którą 
uczynił Królową Nieba i Ziemi, 
Hetmanką swych zastępów”.

Każdy katolik powinien pa-
miętać, że zobowiązany jest do 
posłuszeństwa Maryi Królowej.

Słowami należy wysławiać 
Jej cnoty, chwałę i potęgę, sło-
wami trzeba deklarować miłość 
i przywiązanie do Niebieskiej 
Matki, pamiętając, że słowa to nie 
wszystko. Cóż po słowach, jeśli 
w chwili próby odwrócilibyśmy 
się od Niej i od Jej Syna? 

Walczmy więc pod wodzą 
Maryi. 

Zaciągajmy się do wojsk naszej 
Hetmanki, brońmy Ją przed ata-
kami tych, którzy chcieliby ode-
brać Jej królewską godność. 

Stańmy w szeregach Jej wojsk 
również po to, by ratować na-
szych braci, a Jej drogie dzieci, 
przed wiecznym potępieniem, by 
ratować Kościół święty, by dawać 
świadectwo prawdzie. 

Bądźmy rycerzami godnymi 
Maryi!

Aleksandra Stępniak



Przysłowie powiada: „Jaki korzeń, 
takie drzewo”. To samo trzeba powie-
dzieć o rodzinie i o społeczeństwie. 
Jakie rodziny, takie społeczeństwo. 
Jeśli rodziny są święte, to i społeczeń-
stwo całe będzie święte. Przeciwnie, 
jeśli rodziny są bezbożne, to i społe-
czeństwo będzie bezbożne (co dziś, 
o zgrozo, tak często obserwujemy).

Nie jest zatem obojętne ani Panu 
Bogu, ani Kościołowi, ani całemu 

społeczeństwu ludzkiemu, jakie są 
rodziny. Od rodziny przede wszyst-
kim zależy, jakimi będą ludzie i czy-
je królestwo będzie na ziemi: kró-
lestwo Chrystusowe czy królestwo 
szatana. Od rodzin zależy: czy Nie-
bo, czy raczej piekło napełniać się 
będzie ludźmi.

Widzimy zatem, że ze wszystkich 
społeczności rodzina jest najważ-
niejszą. Nie może zatem być nikomu 

Rodzina jest podstawą i fundamentem całego społeczeństwa. Jest 
dla społeczeństwa tym, czym korzeń dla drzewa, czym źródło dla rzeki.  
Rodzina bowiem, za sprawą Bożą, wydaje i wychowuje ludzi, którzy tworzą 
społeczeństwo.
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rzeczą obojętną, jak rodzina jest pro-
wadzona. Owszem, Kościołowi świę-
temu, naszemu narodowi i całemu 
społeczeństwu powinno zależeć, aby 
nasze rodziny odpowiadały swemu 
celowi i spełniały zadanie wyznaczo-
ne im przez Boga.

W odwiecznych swoich wyro-
kach dla dobra ludzkości postanowił 
Pan Bóg, że rodzina ma być święta, 
że ma panować w niej wzajemna 
miłość, jedność i nierozerwalność. 
Tymczasem co dziś obserwujemy? 
Rozpad rodzin, mnożące się roz-
wody i upadek obyczajów. Szatan 
z pomocą swoich popleczników ob-
rabował rodzinę ze świętości, nawet 
rodziny katolickie!

Oto bowiem nie tylko już wrogo-
wie naszej wiary szerzą zepsucie, ale 
nawet między katolikami znajdują 
się tacy, co z rozmysłem i z gorliwo-

ścią „godną lepszej sprawy” usilnie 
pracują nad tym, by zedrzeć z rodzi-
ny cechy, które Pan Bóg sam nadał 
dla dobra całego świata. Ustawowo 
promują zepsucie obyczajów, demo-
ralizację niewinnych dzieci, a nawet 
grzechy przeciwne naturze. Ponadto 
targają jednością i nierozerwalnością 
małżeństwa, nie podejmując działań 
mających przeciwdziałać wprowa-
dzonym wbrew nauce Pana Jezusa 
rozwodom. Nie robią nic, by chronić 
dzieci od pornografii i gorszących 
treści. Dowodów na to nie trzeba da-
leko szukać. Wystarczy spojrzeć tylko 
na poczynania posłów rządzących 
naszym krajem z tzw. katolickiej pra-
wicy.

Przewidział to wszystko Pan Bóg 
i postanowił ratować rodzinę. Cóż 
w tym celu uczynił? Oto wybrał 
spomiędzy wszystkich rodzin jedną, 
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która zasłynęła ze swojej świętości 
i wydała na świat dziecię niepokalane, 
najświętsze spośród wszystkich ludzi, 
Maryję. Ją Pan Bóg przeznaczył na 
Matkę rodzaju ludzkiego i polecił Jej 
naprawić w rodzinie to wszystko, co 
zepsuł szatan wraz ze swoimi współ-
wyznawcami. Ona to ma odrodzić 
i odnowić rodzinę, i przywrócić jej 
utraconą świętość, a z nią jej jedność 
i nierozerwalność. 

W tym celu Pan Bóg obdarzył Ma-
ryję też wszystkimi cnotami i dara-
mi, jakie powinna mieć Matka i Kró-
lowa świata. Nie poskąpił Jej Pan 
Bóg niczego, stała się pełna wszelkiej 
doskonałości. Uczynił Ją tak potężną, 
że prośbą swoją wszystko u Niego 
może uzyskać. Dlatego powszechnie 
przyjęte jest w Kościele zdanie, że 
„co Bóg może rozkazem, to Maryja 
może prośbą”. O! Nie mógł Pan Bóg 

dać rodzinom lepszej i potężniejszej 
Królowej i Orędowniczki nad Niepo-
kalaną.

Opieki tej potrzebowały rodziny 
zawsze, ale potrzebują jej dzisiaj wię-
cej niż kiedykolwiek. Rodziny świętej 
szukać dziś trzeba ze świecą! Ile to 
w rodzinach kłótni i przekleństwa 
między małżonkami i rodzeństwem. 
Ile zdrad małżeńskich, nieposłu-
szeństw i zuchwalstwa dzieci, zdzi-
czenia obyczajów… 

Zło to może jednak naprawić na-
sza Niebieska Matka, Maryja. Kocha 
Ona wszystkich, a Jej Sercu szczegól-
nie zależy na świętości rodzin. Kocha 
je Ona tą samą miłością, którą uko-
chała swojego boskiego  Syna. Nie 
robi różnicy w swej miłości i troskli-
wości macierzyńskiej między boskim 
Synem a nami. Jego i nas miłuje tą 
samą miłością, która przewyższa 
wszystkich Cherubinów i Serafinów 
oraz wszystkich świętych razem 
wziętych. Święci dla miłości bliźnich 
poświęcili nie tylko swoje zdrowie, 
siły, lecz nawet życie. 

Podobnie ofiarną jest względem 
wszystkich ludzi Maryja. Wraz ze 
swoim Synem poniżyła się i cierpiała 
dla nas, a gdyby taka zaszła potrze-
ba, to była nawet gotowa umrzeć za 
nas na krzyżu, żeby nikt nie zginął 
i wszyscy zostali zbawieni.

Źle może jest tu i tam w naszych 
rodzinach, ale może być na nowo do-
brze. Wszystko można naprawić z po-
mocą Matki Bożej. Trzeba nam tylko 
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wziąć Ją sobie za wzór i naśladować. 
Ponadto prosić Ją też trzeba, aby ra-
czyła objąć swą najczulszą opieką 
nasze rodziny i chroniła je swoją 
przemożną i nieustającą pomocą od 
wszystkiego, cokolwiek splamić może 
nasze dusze i ciała, a nadto rozerwać 
jedność rodziny.

Drodzy Rycerze, zwróćmy zatem 
nasze oczy i serca ku Maryi i prośmy 
Ją, aby była nam księżycem, co ciem-
ności rozjaśnia, abyśmy wiedzieli, 
jak mamy swoje rodziny prowadzić, 
a inne wspierać.

Kołatajmy do Niej, aby stała się 
nam słońcem, którego promieniami 
ogrzać się może nasze serce i zapło-
nąć gorącą miłością ku Bogu i na-
szym bliźnim. 

Błagajmy Ją, by stała się nam Ona 
wojskiem uszykowanym, przy pomo-
cy którego moglibyśmy zwyciężyć 
wszelkie napaści szatańskie, a nasze 
rodziny doprowadzić po drodze Bożej 
do świętości. Maryja to nasza Kró-

lowa i Matka łaskawa, więc na pew-
no wysłucha nas i dopomoże nam 
uświęcić nasze rodziny.

Polecamy zatem raz jeszcze lektu-
rę przemyśleń św. Maksymiliana na 
temat tajemnicy Trójcy Świętej i Ma-
ryi, które ukazują, jak głęboko wnik-
nął on w życie wewnętrzne Trójcy, 
jak odkrył, że Duch Święty to „owoc 
miłości Ojca i Syna”, a więc to „po-
częcie przenajświętsze, nieskończe-
nie święte, niepokalane” i że żyje On 
i działa w Maryi „od pierwszej chwili 
Jej istnienia, zawsze i na wieki”.  Ni-
niejszy 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
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Wielka Boga-Człowieka Matko, Panno Najświętsza! 
 Ja, Jan Kazimierz, z łaski Syna Twego, Króla królów, 
i Pana mego, i z Twego miłosierdzia król, upadłszy do stóp 
Twoich najświętszych, Ciebie za Opiekunkę moją i za Kró-
lową królestwa mojego obieram.
 I siebie, i królestwo Polskie, księstwo Litewskie, Ruskie, 

Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernichow-
skie, wojska obydwu narodów i lud cały Twojej osobliwej 
opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i litości w tym nie-
szczęśliwym i przykrym królestwa mojego stanie, przeciwko 
nieprzy jaciołom św. Rzymskiego Kościoła pokornie błagam.

Ciebie dziś za
 Patronkę  i  Królową

 obieram
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Tymi słowami, król Jan II Kazimierz 
Waza zwrócił się do Najświętszej Ma-
ryi Panny 1 kwietnia 1656 roku, pa-
dając na kolana przed namalowanym 
w 1598 roku cudownym obrazem 
Najświętszej Panny Łaskawej w Kate-
drze Lwowskiej.

Wiele lat później ten akt ufności 
został przedstawiony przez polskie-
go malarza, Jana Matejki, na obrazie 
z 1893 roku pt. Śluby Jana Kazimierza.

Podczas gdy liczne wojny oraz 
burzliwa sytuacja polityczna trawiły 
Koronę Polską, zrozpaczona ludność 
błagała o orędownictwo, modląc się 
przed obrazem Najświętszej Maryi 
Panny uznanym przez Kościół za cu-
downy w 1776 roku. I tak, Matce Bożej 
i jej cudownej interwencji zawdzię-
czano nieudane oblężenie miasta 
w 1648 roku przez wojska Chmielnic-
kiego oraz zwycięstwo w bitwie pod 
Beresteczkiem w 1651 roku.

„Z dawna Polski tyś Królową, Ma-
ryjo…” — jak głosi tekst znanej pol-
skiej pieśni. Matka Boża od dawien 
dawna królowała w naszym narodzie 
targanym wojnami i przeciwnościa-
mi. Tymczasem co aktualnie oznacza, 
że Maryja jest Królową Polski?

Obecnie nie prowadzimy żadnych 
wojen, a ustrój polityczny panują-
cy w naszym kraju nijak się ma do 
monarchii. Nie ma już królów i kró-
lowych. Postać Królowej, wydaje się 
zajmować miejsce odległe od zwy-
kłego człowieka, wręcz nieosiągalne. 
Gdy spojrzymy jednak na przymioty, 

jakimi odznaczała się Maryja przez 
te wszystkie lata jako Królowa Polski, 
dostrzeżemy przebijający się przez 
wzniosłą otoczkę królewskiego ma-
jestatu obraz opiekunki ludu, obroń-
czynię uciśnionych, ucieczkę i pocie-
szycielkę strapionych, a więc kogoś 
kto w pierwszej kolejności służy tym, 
którzy pokładają w Niej nadzieję.

Deklaracja, która padła z ust króla 
Jana Kazimierza, a mianowicie: „Cie-
bie dziś za Patronkę i Królową obie-
ram”, powinna paść niejednokrotnie 
z ust każdego katolika. Należy zadać 
sobie w duchu pytanie: czy jako na-
ród byliśmy tym ślubom wierni? Roz-
ważając piątą tajemnicę chwalebną 
różańca świętego, tj. Ukoronowanie 
Najświętszej Maryi Panny na Królo-
wą Nieba i Ziemi zechciejmy pochylić 
się nad misterium królującej u boku 
Pana Jezusa w chwale Maryi Panny, 
która mimo tego zaszczytu i wywyż-
szenia pozostaje w dalszym ciągu po-
korną Służebnicą Pańską.

(KG)
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Rycerskie historie
pisane

ręką Niepokalanej

Fatuma była małą dziewczynką. 
Podobnie, jak jej rodzice i większość 
mieszkańców wioski była muzuł-
manką. Chodziła jednak, podobnie 
jak kilkoro innych dzieci, do szkoły 
w misji katolickiej Luagala. Fatuma, 
również Fatima, to imię często spo-
tykane wśród dziewcząt muzułmań-
skich, ponieważ tak nazywała się 
córka Mahometa. Pomimo że Fatu-
ma miała dopiero pięć lat, z wielką 
uwagą i zainteresowaniem przysłu-
chiwała się opowiadaniom misjona-
rza na lekcjach religii.

Pewnego dnia spotkałem ją przed 
naszym małym kościołem misyjnym.

— Czego tu szukasz, Fatuma? — 
zapytałem.

— Baba, tak bym chciała zobaczyć 
Mama wa Mungo, Matkę Bożą — od-
powiedziała.

— To wejdź do kościoła!
— Ale ja nie mogę wejść do kościo-

ła, Baba, rodzice surowo mi zakazali. 
A tak bardzo bym chciała zobaczyć 
wielką Matkę!

— Cóż, jeśli nie możesz wejść do 
kościoła, to cię tam zaniosę.

Statua Matki Bożej na ołtarzu 
była kopią Czarnej Madonny z ba-
warskiego Altötting. Podczas gdy Fa-
tuma wpatrywała się w oblicze Nie-

Fatuma z Afryki Wschodniej
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biańskiej Matki, opowiedziałem jej, 
jak bardzo Mama wa Mungo kocha 
wszystkich ludzi i jak bardzo pragnie 
zaprowadzić wszystkich do Nieba.

— Również ciebie, Fatumo — za-
kończyłem — ty też zawsze powin-
naś Ją kochać.

Kilka dni później usłyszałem, że 
Fatuma zachorowała. Poszedłem ją 
odwiedzić. Cała rodzina mieszkała 
w nędznej gliniance. Stan zdrowia 
Fatumy wydał mi się bardzo poważ-
ny; cierpiała na niebezpieczną choro-
bę tropikalną, która szybko niszczy 
serce i nerki. Poradziłem rodzicom, 
żeby zawieźli chorą dziewczynkę do 
szpitala prowadzonego przez misję 
w miejscowości Ndanda.

Siostra Thekla, lekarka pracu-
jąca od wielu lat w Afryce, wzięła 
dziewczynkę pod swoją opiekę. Fa-
tuma bardzo ją polubiła. Poprosiła, 
żeby opowiedziała jej o Mama wa 
Mungo. Siostra chętnie to uczyniła, 
wprowadziła małą Fatumę również 
w podstawowe prawdy wiary. Uważ-
na słuchaczka poprosiła wkrótce 
o chrzest. Od razu udzielono jej sa-
kramentu chrztu, gdyż jej chorobę 
uznano za nieuleczalną.

Muzułmańscy rodzice, którzy nie 
mogli dowiedzieć się o chrzcie, za-
brali śmiertelnie chorą dziewczyn-
kę do domu. Gdy o tym usłyszałem, 
poszedłem ją znowu odwiedzić. 
Ogromnie się ucieszyła. Poprosiła 



Zamówienia publikacji M.I.
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matkę o przyniesienie wody do picia. 
Kiedy ta wyszła, Fatuma podzieli-
ła się ze mną swą radością. Mówiła 
cała rozpromieniona:

— Baba, przyjęłam chrzest; nazy-
wam się Maria, tak jak Matka Boża 
i cieszę się, że niedługo pójdę do Niej 
do Nieba!

Następnego dnia, a był to 15 sierp-
nia, uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, uderzo-
no w żałobne bębny: mała Fatuma 
odeszła.

Poszedłem złożyć kondolencje 
zrozpaczonej matce. A ona powie-
działa:

— Baba, takie to było dziwne, jak 
umierała moja mała Fatuma. Trzy-
małam ją na kolanach, aż naraz 
spojrzała w kąt dachu i powiedzia-
ła: „Mamo, zobacz… Co to jest za 
gwiazda, taka jasna? — To nie jest 
gwiazda, jest przecież jasny dzień; 
widzisz tylko prześwit w słomianym 

dachu. — Ale to jest gwiazda! Ona 
staje się coraz większa i jaśniejsza! 
To przecież mama Thekla! O nie, to 
jest…”. Wtedy jej twarzyczka poja-
śniała z zachwytu. Zawołała jeszcze 
tylko: „Mamusiu, już idę do Ciebie...”, 
główka jej opadła i wydała ostatnie 
tchnienie. Baba, nie potrafię sobie 
tego wyjaśnić — tak matka Fatumy 
zakończyła swoją relację.

Jestem przekonany, że Matka Boża 
zaprowadziła do niebiańskiego raju 
swoją małą ulubienicę, która przed 
chrztem nosiła imię największe-
go miejsca pielgrzymkowego, a po 
nim Jej własne imię. Wydaje mi się, 
że to dzięki wstawiennictwu małej 
Fatumy na następne święta Bożego 
Narodzenia przyszło do naszego ko-
ścioła aż 800 dzieci, podczas gdy do 
tej pory muzułmańscy rodzice tylko 
wyjątkowo pozwalali przychodzić 
swoim dzieciom do kościoła.

o. Winfried (1895–1957)
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W okresie Adwentu (w 2022 r.) 
i Wielkiego Postu (w 2023 r.) dy-
rektor M.I. ks. Karol Stehlin głosił 
konferencje rekolekcyjne w kilku 
kaplicach w Polsce (Zaczernie, Jaro-
sław, Częstochowa, Wrocław, Nowy 
Sącz, Radom, Kielce). Rekolekcjom 
przyświecało  kilka tematów prze-

Owoce rekolekcji

wodnich, np. Odnowić wszystko 
w Chrystusie przez Niepokalaną, czy 
Bądź Rycerzem Niepokalanej.

Owocem rekolekcji w kilku ka-
plicach było zaciągnięcie się ponad 
300 nowych Rycerzy do Milicji Nie-
pokalanej.

Przyjęcie do M.I. w Częstochowie (5 marca 2023 r.). Placówka jest misją, gdzie 
Msze św. odprawiane są jeden raz w miesiącu

Przyjęcie do M.I. w Zaczerniu Przyjęcie do M.I. w Jarosławiu
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Iskierki z Polski

@TriumfNiepokalanej

Tuż przed Wielkim Postem, a do-
kładnie 11 lutego w 165. rocznicę 
objawień Matki Bożej w Lourdes, 
Rycerze Niepokalanej uaktywnili 
polski kanał na Youtube.

Nazwa kanału brzmi Triumf 
Niepokalanej — tak, jak czasopismo 
wydawane przez Rycerstwo Niepo-
kalanej, mające na celu zapewnie-
nie łączności pomiędzy wszystkimi 
Rycerzami, a także dostarczanie im 
duchowych artykułów oraz wiado-
mości z życia M.I.

W tworzeniu treści uczestniczy 
kilku Rycerzy, którzy nagrywają 

muzykę oraz przygotowują krót-
kie nagrania z rozważaniami du-
chowymi.

Podstawą jednak są konferen-
cje ks. Karola Stehlina, dyrektora 
M.I. Głosi je na różne tematy, ale 
wszystkie dotyczą Niepokalanej.

Podzielmy się treściami @Triumf- 
Niepokalanej z innymi, szczegól-
nymi tymi, którzy potrzebują 
nawrócenia, a chętnie korzysta-
ją z Youtube. Każdy środek, byle 
godziwy, możemy wykorzystywać 
w służbie Niepokalanej do nawra-
cania dusz.

https://www.youtube.com/@TriumfNiepokalanej

mailto:https://www.youtube.com/@TriumfNiepokalanej


25

Nr 2 (75)  kwiecień — czerwiec  2023

Na zdjęciu powyżej kącik M.I. 
w toruńskiej kaplicy; 
na zdjęciu obok: kącik M.I.  
w bydgoskiej kaplicy

Kąciki M.I. w nowych kaplicach

W ostatnim czasie w Polsce 
powstało kilka kaplic Bractwa 
św. Piusa X. Rycerze Niepokalanej 
zadbali, by w każdej z nich powstał 
kącik M.I., w którym prezentowane 
są wszystkie publikacje Rycerstwa 
Niepokalanej.

Dobrze zaopatrzony kącik 
umożliwia Rycerzom, wiernym, 
a przede wszystkim nowo przyby-
łym osobom łatwy dostęp do dobrej 
literatury. Rycerze mogą rozpro-
wadzać książki, broszury i fol-
dery — i w ten sposób wypełniać 
aktywną część ideału M.I., a nowo 
przybyli wierni poznają tradycyj-

ną literaturę oraz działalność 
i duchowość św. Maksymilia-
na. A potem informują swoje 
kręgi o Tradycji ioraz ideałach 
Założyciela M.I.

W ten sposób kąciki M.I. 
w kaplicach umożliwiają wielu 
osobom poznanie i pokocha-
nie Niepokalanej, dla której żył 
i oddychał św. Maksymilian.
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Początek apostolatu M.I. na Teneryfie

Polacy mieszkający na Teneryfie 
(wyspie typowo turystycznej) zapro-
sili ks. Karola Stehlina do odprawie-
nia Mszy św. oraz przyjęcia ich do 
Rycerstwa Niepokalanej.

Po odpowiednim przygotowaniu 
do M.I. przystąpiło 13 osób (zarów-
no Polacy, jak i Hiszpanie). W ten 
sposób rozpoczął się apostolat M.I. 
na Teneryfie.

Działalność Rycerzy w Peru
Po blisko trzech latach restrykcji 

"kowidowych" Rycerze Niepokalanej  
w Ameryce Południowej mogą po-
wrócić do prowadzenia regularnego 
apostolatu M.I. w swoich krajach.

W Peru Rycerze są bardzo zaan-
gażowani. Pragną, aby jak najwięcej 
osób poświęciło się Niepokalanej 
i wstąpiło w szeregi Jej Rycerstwa. 
Z tego powodu regularnie zamawia-
ją w Centrali M.I. w Polsce hiszpań-
skojęzyczne publikacje, zwłaszcza 
książkę o M.I. wyjaśniającą istotę 
Rycerstwa oraz broszurkę Poświęce-
nie się Niepokalanej, według której 
nowe osoby mogą przygotować się 
do członkostwa w M.I. 

Rycerze z Centrali M.I. przesy-
łają im również cudowne medaliki, 
które są rozdawane podczas pu-
blicznych różańców i udostępniane 
w kącikach M.I. w peruwiańskich 
kaplicach.

Tamtejsi Rycerze kontynuują też 
zwyczaj publicznego odmawiania 
różańca św. w każdą sobotę, szcze-
gólnie pierwszą miesiąca. Podczas 
tych spotkań Rycerze rozdają ulotki 
M.I. o różańcu osobom, które przy-
stają obok modlących się.



Publikacje w języku polskim
www.militia-immaculatae.org/polski
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Rozwój M.I. w Wielkiej Brytanii i Norwegii
W kaplicy pw. św. Anny w Leice-

ster (Anglia), oprócz obywateli Wiel-
kiej Brytanii, jest wielu Polaków. 
Opiekun tamtejszego kącika M.I. 
stara się zainteresować nowo przy-
byłych wstąpieniem do Rycerstwa 
Niepokalanej, rozdając angielsko- 
i polskojęzyczne ulotki z cudownymi 
medalikami, i ma nadzieję, że opie-
kunowie innych kącików M.I. pójdą 
w jego ślady.

Kolejnym znakiem rozwoju jest 
rozpoczęcie comiesięcznej niedziel-
nej Mszy św. w mieście Yorkshi-
re — Sheffield w Community Hall 
związanym z kościołem St. Mary's w 
Handsworth o godz. 17.00 w ostat-
nią niedzielę każdego miesiąca. 
Wcześniej wierni musieli podróżo-
wać na Mszę do kaplicy w Manche-
sterze, który jest oddalony o 87 km. 
Już teraz liczba uczestników zbliża 
się do 30 osób i mamy nadzieję, że 
w miarę rozprzestrzeniania się in-
formacji będzie ich jeszcze więcej, 
a w rezultacie pojawią się nowi Ry-
cerze.

Widoczne są oznaki wzmożonej 
aktywności w Skandynawii, szcze-

gólnie w Norwegii, gdzie wzrasta 
zainteresowanie otrzymywaniem 
ulotek i rozdawaniem cudownych 
medalików. Prowadzone są także 
działania mające na celu zbierania 
funduszy, np. poprzez możliwość za-
kupu ręcznie wykonanych różańców.

Prawdą jest, że jeśli ktoś ofiaruje 
Niepokalanej choćby koniuszek pal-
ca, Ona ogranie go w całości; zatem 
im więcej kanałów otworzymy, tym 
więcej Jej łask spłynie do dusz. Ce-
lem jest przekroczenie liczby 1000 
Rycerzy do Zielonych Świątek tego 
roku, na okazję 10. rocznicy założe-
nia M.I. w tym dystrykcie.
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Ciąg dalszy azjatyckiej podróży Dyrektora M.I.

W poprzednim numerze Trium-
fu Niepokalanej opublikowaliśmy 
informację na temat azjatyckiej 
podróży ks. Karola Stehlina, dykre-
tora M.I. Skupiliśmy się głównie na 
filipińskiej części wizyty. Obecnie 
chcielibyśmy skoncentrować się na 
informacjach, które dotarły do nas 
z Singapuru i Malezji.

W singapurskiej kaplicy pod-
czas Mszy św. ks. Karol wygłosił 
płomienne kazanie o Niepokala-
nej, które według świadectw wielu 
osób wzbudziło w sercach słucha-
czy jeszcze większe nabożeństwo 
do Matki Bożej.

 Po Mszy św. odbyła się konferen-
cja, w czasie której ks. Stehlin opo-

Iskierki ze świata

wiadał o Rycerstwie Niepokalanej. 
Interesująca była historia o księdzu 
w Polsce, któremu w czasie „pande-
mii” kazano podawać Komunię św. 
na rękę, a za odmowę tego, miał 
kłopoty. Kiedy modlił się przed fi-
gurą Matką Bożą, ktoś przekazał 
mu kilka ulotek o M.I. Po przeczy-
taniu ich ów kapłan skontaktował 
się z ks. Stehlinem. Wkrótce wstą-
pił do Bractwa Kapłańskiego św. 
Piusa X.

Po konferencji nastąpiła cere-
monia przyjęcia do M.I., w trakcie 
której skończył się zapas cudow-
nych medalików. W sumie ks. Karol 
przyjął 62 nowych Rycerzy. Obfite 
żniwo!

Nowi Rycerze w Singapurze



Publikacje w języku angielskim
www.militia-immaculatae.org/english
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Stolik M.I., podczas 
wizyty ks. Karola 
Stehlina w Singapurze, 
cieszył się dużym zain-
teresowaniem nowych 
Rycerzy

Następnego dnia misyjnej po-
dróży ks. Karol udał się do Kuala 
Lumpur, stolicy Malezji, która ofi-
cjalnie jest krajem muzułmańskim 
z mikroskopijną mniejszością kato-
lików. 56 nowych Rycerzy zostało 
zapisanych do armii Matki Bożej 
i ponownie zabrakło medalików 
dla tej zaskakującej liczby nowych 
Rycerzy!

Kolejnym miejscem było Kota 
Kinabalu (inne malezyjskie miasto 
na wyspie Borneo) ks. Karol w tam-

tejszej kaplicy przyjął do M.I. 29 
nowych Rycerzy. 

W ten sposób w ciągu kilku dni 
w 3 różnych miastach, w których 
nie ma zbyt wielu stałych para-
fian, w szeregi armii Matki Bożej 
wstąpiło 147 dusz.

http://militia-immaculatae/english
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Ambasador M.I. w Australii i Nowej Zelandii

Ksiądz Tim Pfeiffer (krajowy 
moderator na Filipinach) w stycz-
niu 2023 roku odwiedził osiem 
kaplic w Australii i Nowej Zelandii. 
Podczas swojej dziewięciodniowej 
podróży wygłosił kilka konferencji 
do licznie zgromadzonym Rycerzy 
i kandydatów.

Podczas każdej konferencji pre-
legent przypominał o zasadniczym 
warunku Rycerstwa Niepokalanej 
— poświęceniu się Niepokalanej, by 
stać się Jej narzędziem dla realiza-
cji Jej zamierzeń i nawrócenia tych, 
których Ona sama wybierze. Pod-
kreślił wielki skutek poświęcenia 
się Niepokalanej: modlitwa o na-
wrócenie innych staje się modlitwą 

samej Niepokalanej i nabiera Jej 
mocy, miłości i zasług. Przywoły-
wał także nauczanie św.Maksymi-
liana Kolbego o czterech głównych 
narzędziach Rycerza i krótko je 
omówił: modlitwa, ofiara, cudow-
ny medalik i sama Niepokalana.

Nie poprzestając na słowach, 
ks. Pfeiffer przeszedł do taktyki. 
Każdy uczestnik konferencji otrzy-
mał trzy cudowne medaliki jako 
duchowe pociski. Nie miały być one 
wręczane bliskim już należącym do 
owczarni, ale tym, „którzy się do 
Ciebie nie uciekają”.

Ksiądz podkreślał, jak ważne 
jest zerwanie łańcuchów świa-
towych przywiązań, by opuścić 
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Konferencja ks. Pfeiffera w Wanganui (Nowa Zelandia)

fotel osobistej wygody, by odwa-
żyć się na zimne wiatry odmowy 
i sofistycznych argumentów. „Je-
steś Jej narzędziem! Polegasz na 
Jej mocy, a nie na swojej własnej!”. 
I tak się stało, że około 457 Ryce-
rzy i kandydatów do M.I. otrzy-

Konferencja w Rockdale (Australia)

mało 1271 cudownych medalików 
do rozdania tym, których Ona so-
bie wybierze.

Niech apostolstwo Rycerzy 
i kandydatów będzie obficie po-
błogosławione i nagrodzone przez 
Niepokalaną!



Nowe publikacje
www.militia-immaculatae.org/polski
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Dobrze jest, aby każdy katolik 
zadał sobie pytanie, które później 
zostanie mu postawione na Sądzie 
Ostatecznym: czy z biegiem lat 
wzrastałem w rozumieniu i doce-
nianiu Mszy świętej?

Zachęcamy do zapoznania się 
z tym krótkim studium, które 
w przystępny sposób przedstawia 
esencję istoty Mszy świętej.

Koronka do Najświętszych Ran 
Pana Jezusa ułożona jest z aktów 
strzelistych podanych w objawie-
niu przez Pana Jezusa Siostrze 
Marii Marcie Chambon, zmarłej 
w opinii świętości w klasztorze 
Sióstr Wizytek w Chambery.

Koronkę odmawia się na zwy-
kłym różańcu, złożonym z pięciu 
dziesiątków.
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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 kilku księży odprawią Msze święte w inten-

cji uświęcenia wszystkich Rycerzy Niepokalanej. Oto terminy:

  1.04 — Pierwsza sobota miesiąca
              (ks. Łukasz Weber)
26.04 — Matki Dobrej Rady
              (ks. Dennis McDonald)
 6.05  — 23. rocznica odnowienia M.I.  
               w jej tradycyjnej formie (ks. Karol Stehlin)
 6.05  — Pierwsza sobota miesiąca
              (ks. Łukasz Weber)
13.05  — 106. rocznica pierwszego objawienia  
               Matki Bożej w Fatimie (ks. Timothy Pfeiffer)
31.05  — Najświętszej Maryi Panny Królowej
              (ks. Dennis McDonald)
  3.06 — Pierwsza sobota miesiąca
              (ks. Łukasz Weber)
27.06 — Matki Bożej Nieustającej Pomocy
              (ks. Dennis McDonald)

kwiecień — czerwiec 2023


