
Drodzy Bracia,

pozdrowienie od Międzynarodowej Rady MI dla każdego rycerza na

świecie.Żyjemy w trudnym i  pe łnym bólu czasie z powodu Koronawirusa,

który dewastuje świat,  ale musimy zachować  wiarę  i  nadzieję ,  nie jesteśmy

sami.  To,  co nas jednoczy i  daje nam si łę  na każdy dzień ,  to nasze

Zawierzenie się  Maryji  Niepokalanej ,  ponieważ  nasze Zawierzenie się
Niepokalanej pomaga nam przeżywać  każde wyrzeczenie,  każdą  ofiarę  i

każdy ból ,  przez który przechodzimy: „Bóg z tymi,  którzy Go mi łują ,

wspó łdzia ła we wszystkim dla ich dobra” (Rz.  8,28).
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Odwagi!  Święty Maksymil ian Kolbe doświadczy ł  również  bardzo

podobnego czasu w 1918 roku,  kiedy świat przeży ł  pandemię  „hiszpanki”

straci ł  dwóch wielkich przyjació ł :  Antoniego Marię  G łowińskiego i  ojca

Antoniego Mansi ,  wspó łza łożyciel i  Rycerstwa Niepokalanej.  Ale nawet w

obliczu trudności św. Maksymil ian Kolbe nie da ł  s ię  pokonać ,  patrzy ł  na

trudności ,  ale widzia ł  moż l iwości szerzenia dobra i  mi łości.  Ojciec Kolbe

uczy nas,  aby zachować  wiarę .  Z oczami utkwionymi na Niepokalaną
będziemy mogli  pójść  dalej .  Przez ca łe swoje życie,  by ł  wzywany by

ustać  na nogach. Nie możemy powiedzieć  na pewno, czy się  ba ł ,  ale z

pewnością  powiedzia ł  „tak” i  dochowa ł  swoją  decyzję  do końca. Będzie

bardzo ważna, w tym czasie,  jedność  między nami.  Nasza jedność
pomoże nam w si lniejszej  modlitwie i  ofiarowaniu naszego świadectwa

wiary,  nadziei  i  mi łości.  Teraz jest  ważne jak nigdy wcześniej ,  aby odkryć
na nowo, że jesteśmy „ jednym cia łem” w ca łym Kościele.

 



Jesteśmy światłem dla naszych braci, ruszamy dobrem, pomagamy wszystkim

naszym braciom widzieć światło, mieć nadzieję. Starajmy się być bardziej

pozytywni, optymistyczni, a przede wszystkim bądźmy ludźmi modlitwy, ponieważ
wszystko to minie. Wszystko to przypomina nam, że teraz i zawsze jesteśmy

wezwani do przyjmowania wyzwań i trudności w duchu nawrócenia. Zadajmy więc

sobie pytanie: czego od nas oczekujesz, co rozkazujesz, tu i teraz, o Niepokalana?

Przywołajmy razem Niepokalaną:

«Spójrz, o Dziewico Maryjo, na twoje dzieci i pomóż im,

tak jak to zrobiłaś z małżonkami w Kanie, z Elżbietą w

czasie porodu, z uczniami po Zmartwychwstaniu

Jezusa. Zawsze nas strzeż, pomimo naszej niewierności

i kruchości. Zawierzamy się Tobie, z ufnością Twojego

sługi św. Maksymiliana Kolbe».

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego!

 

Posłany przez Boga anioł Gabriel, przyszedł do Maryji i rzekł: „Bądź
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą!”  (Łk 1,28)

 

Chcemy przeżyć ten dzień razem, jak rodzina! Nie zapominajmy, że rycerze

podczas tej uroczystości mogą otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi

warunkami. Ponadto Penitencjaria Apostolska dała w ostatnim tygodniu

wszystkim wiernym dar specjalnych odpustów w związku z wirusem Covid-19:

korzystamy z tych skarbów, które daje nam Kościół, nasza Święta Matka.
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