RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ
Z SIEDZIBĄ W REKOLEKCYJNYM
„DOMU CHLEBA”

OSŁA, STYCZEŃ 2019 – GRUDZIEŃ 2020

I. W latach 2019-2020 udzielono około 8 tys. Komunii świętej! (dla porównania, w
tutejszej parafii w minionym roku udzielono 5 tys...)
II. Adorowano Najświętszy Sakrament Boskiej Miłości i Miłosierdzia Jezusa
Chrystusa 1707 h! (to jest czterokrotnie więcej niż poprzednimi laty…; dla
porównania: w przeciętnej parafii – biorąc pod uwagę I piątki m-ca, I soboty,
środowe nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy plus okolicznościowe adoracje,
jak Boże Ciało, odpust, czy dzień patronalny – wychodzi około 200 h rocznie... )
III. Z posługi duszpasterskiej skorzystało w tym czasie 6199 osób! (przez blisko 10
lat posługi przewinęło się 20 tys. rekolektantów)
IV. Spraktykowano 62 formy posług modlitewnych i duszpasterskich
V. Udział wzięło 30 rodzajów ruchów, grup, czy wspólnot
VI. Z nowych inicjatyw należy wymienić:
- codzienna godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu ( z różańcem oraz w
milczeniu przed Obliczem Pana)
- stała i pogłębiona posługa spowiedzi świętej z towarzyszeniem duchowym
- coraz bardziej systematyczna formacja członków Towarzystwa Maryi
Niepokalanej
VII. Do większych nowych inwestycji gospodarczych należy zaliczyć:
- Stanicę Tryumfu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi na pamiątkę „Cudu
nad Wisłą” (tj.: zwycięstwa naszej Królowej nad bolszewią w 1920 r., w Bitwie
Warszawskiej) oraz ku czci św. Jana Pawła II Wielkiego w 100-rocznicę urodzin
naszego drogiego Patrona
- zawieszenie i poświęcenie w Stanicy Dzwonu ku czci św. Młodzianków w Xrocznicę, pierwszego przybycia Biskupa Legnickiego, JE Stefana Cichego do „Domu
Chleba”, w Dniu Założycielskim Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej
przez 37 Założycieli, tj. 28 grudnia 2010 r.
- zamontowanie fotowoltaiki na zadaszeniu „Świętej Rodziny”
- osadzenie na Stanicy sygnatury dzwonów wybijających godziny oraz melodie
pobożnościowe
VIII. Z remontów, napraw i zakupów warto wymienić:

- generalny remont i uposażenie kuchni, korytarza i sali kolumnowej w „Domu
Chleba”
- podobnie, gruntowny remont kaplicy, zakrystii i korytarza na tymże piętrze w
„Domu Chleba”
- odmalowanie „Bethlehemki” na zewnątrz oraz częściowo „Domu Chleba” i
„Chaty Chlebowej” (także zewnętrznie)
- tradycyjne zakupy opału (pelletu i drewna kominkowego) z ich segregacją
IX. Różnorodność form modlitewnych i duszpasterskich posług w Rekolekcyjnym
„Domu Chleba”:
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia za grzechy
Kapłanów:
- I czwartek m-ca
- 13 dzień m-ca (wcześniej 12 dzień m-ca)
2. Całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, tzw.: „24 h dla Pana”
- I sobota m-ca
3. Studium doktryny wg św. Jana Pawła II Wielkiego
4. Posługa w wspólnocie „Vivre” (chorzy paliatywnie i pogrążeni w żałobie)
5. Posługa duszpasterska kobiet w Legnicy
6. Rekolekcje Ojców Różańcowych
7. Wieczernik Maryjny
- każda ostatnia sobota miesiąca (jedna z najstarszych praktyk modlitewnych w
„Domu Chleba”
8. Posługa w „Domu Opieki” w Gromadce
9. Skrutacja Pisma Świętego dla duchowieństwa i wiernych (zazwyczaj prowadził Bp
Legnicki JE Zbigniew Kiernikowski)
10. Rekolekcje młodzieży bierzmowanej z Wrocławia
11. Rekolekcje skautów z Gryfowa Śląskiego

12. Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Jawora
13. Dzień skupienia dla kobiet
14. Posługa spowiedzi wielkopostnej w pobliskich parafiach
15. Warsztaty dla bierzmowanych z Bolesławca
16. Skupienie dla młodzieży bierzmowanej
17. Posługa duszpasterska chorym w parafii Osła
18. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
- 5 nauczań niedzielnych połączonych z Eucharystią i adoracją Najświętszego
Sakramentu – na wiosnę, każdego roku
19. Rekolekcje rodzinne w Starogardzie Gdańskim
20. Pielgrzymka na „Górę Polaków”
- dwa razy w roku: podczas Młyn-Festu (z młodzieżą) oraz w Wielką Sobotę (na
pamiątkę Chrztu Polski)
21. Piesza pielgrzymka gwiaździsta kobiet do „Domu Chleba” ku czci Bożego
Miłosierdzia
- w Wigilię Święta Miłosierdzia
22. Pielgrzymka autokarowa do sanktuariów maryjnych
23. Rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej
24. Posługa spowiedzi św. dzieci I-komunijnych w parafii
25. Rekolekcje w duchowości Towarzystwa Maryi Niepokalanej
26. Uroczystości rocznicowe Towarzystwa:
- 2 lutego 2021 r. - Ofiarowanie Towarzystwa Bogu w Trójcy Jedynemu przez
Niepokalane Ręce i Serce Matki Boskiej Kapłańskiej (Dzień Modlitw o „Wspólnotę
Życia”)

- 28 maja 2011 r.– Aprobowanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej
(Dzień Dziękczynienia za Towarzystwo Maryi Niepokalanej)
- 21 czerwca 2011 r. – Erygowanie kaplicy pw. św. Jana Pawła II Wielkiego w
„Domu Chleba” (Dzień Uwielbienia za Rekolekcyjny „Dom Chleba”
- 28 grudnia 2010 r. – Spotkanie Założycielskie Towarzystwa Maryi Niepokalanej
(Dzień Wspomnienia Wielkich Dzieł Bożych, które uczynił nam Pan)
27. Celebracja własnych uroczystości liturgicznych Kościoła Katolickiego:
- 2 luty: Święto Ofiarowania Pańskiego (o Świętości Życia Konsekrowanego)
- 25 marca: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (o Świętości Wiary)
- Wielki Czwartek (o Tajemnicy Kapłaństwa)
- 14 kwietnia – święto Chrztu Polski (o Tajemnicy Chrztu)
- 3 maja – Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski (o Tajemnicy Tryumfu Maryi)
- 28 maja (1981 r.) - sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego (o Tajemnicy Ofiary)
- Wigilia Zesłania Ducha Świętego (o Tajemnicy Nowego Stworzenia)
- Jezusa Chrystusa – Najwyższego, Jedynego, Prawdziwego, Wiecznego i Żywego
Kapłana! (o Tajemnicy Kościoła)
- Boże Ciało (o Tajemnicy Eucharystii)
- 7 października – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (o Tajemnicy
Miłosierdzia)
- 19 października – wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (o Tajemnicy
Świadectwa)
- 22 października – wspomnienie św. Jana Pawła II Wielkiego (o Tajemnicy
Ewangelizacji)
- 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia (o Tajemnicy Tryumfu Maryi)
- 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia (o Tajemnicy Rodzinności)
28. Posługa odpustowa ku czci św. Antoniego w Szczytnicy
29. Rekolekcje z postem Daniela w Siemiatyczach

30. Rekolekcje dla narzeczonych
31. Młyn-Fest – coroczne (tygodniowe i najstarsze) Święto Młodych w „Domu
Chleba” (pod namiotami)
32. Wakacje z Jezusem dla dzieci – także coroczne (5-dniowe, dzienne)
33. Posługa Słowa w parafii Osła
34. Rekolekcje małżeńskie
35. Rekolekcje w drodze
36. Posługa w Rekolekcyjnym Domu w Żarach
37. Rekolekcje wspólnoty „Nazaret” z Lubina
38. Seminaria Odnowy Wiary (z niedzielnym nauczaniem połączonym z Eucharystią
i adoracją Najświętszego Sakramentu)
- trwają 10 tygodni, jesienią
39. Rekolekcje Wspólnot Nieustającego Różańca Diecezji Legnickiej
40. Triduum Towarzystwa Maryi Niepokalanej:
- w maju i październiku
41. Odpust ku czci św. Jana Pawła II Wielkiego – 22 października
42. Wieczernica ku chwale Ojczyzny, w święto Niepodległości – modlitwa, pieśni
patriotyczne i wspomnienie historii bohaterów
- 11 listopada
43. Sesja grup wsparcia (AA)
44. Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej – wyjazdowe
- Międzyrzec Podlaski
45. Rekolekcje Noworoczne
46. Rekolekcje Męskiej Róży Różańcowej z Chocianowa

47. Sakrament Małżeństwa w „Domu Chleba”
48. Dzień skupienia dla Ojców Różańcowych
49. Rekolekcje trzeźwościowe
50. Sympozjum ku czci św. Jana Pawła II Wielkiego
51.Warsztaty scholi z Wrocławia
52. Rekolekcje w milczeniu dla konsekrowanych
53. Rekolekcje formacyjne dla Braci Kapucynów z Krakowa
54. Ewangelizacja młodzieży Młyn-Festowej podczas festynu parafialnego
55. Rekolekcje małżeńskie kręgu Domowego Kościoła z Lubina
56. Walne zebranie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej
57. Rekolekcje w milczeniu z czytaniem Ikony Matki Boskiej Kapłańskiej oraz z
medytacją ignacjańską
58. Posługa odpustowa w Różyńcu, ku czci Matki Bożej Bolesnej
59. Skupienie Apostolstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej
60. Sakrament Chrztu w Rekolekcyjnym „Domu Chleba”
61. Posługa sakramentu pokuty i pojednania dla stałych penitentów, z
towarzyszeniem duchowym
62. Posługa sakramentu miłosierdzia dla powracających po latach na łono Kościoła z
okolicznościowym czasowym prowadzeniem duchowym
X. Ponadto siedlisko Bethelehem Osłowskiego gościło w minionych dwóch latach:
- „Chumed”, tj. zaprzyjaźnioną wspólnotę pracowniczą z Warty Bolesławieckiej
(wielokrotnie i systematyczne)
- studentów teatru „Dobry wieczór”, z Torunia
- wspólnoty Kapłanów oraz indywidualne ich wizyty
- pielgrzymów podążających do Santiago de Compostella
- gości weselnych
- siostry i braci zakonnych

- a także wiele pojedynczych osób przybywających niemalże każdego dnia
Dość powiedzieć, że wciąż prawie każdego dnia jest ktoś na Mszy Świętej (przez te
blisko 10 lat bez ludu sprawowałem Mszę Świętą nie więcej niż 20 razy! A składam
Ofiarę Pana i Kościoła codziennie, do czego byli już zobowiązani Kapłani Starego
Przymierza… Cóż więc dopiero my, będący w Nowym – Chrystusowym
Przymierzu). Dodam, że także prawie każdego dnia nawiedzają „Dom Chleba”
dzieci z sąsiedztwa, aby się modlić. Tak jest od wielu lat.
XI. Refleksje, wyzwania i podziękowania:
1. Fundamentalna refleksja, jaka narzuca się po powyższej statystyce jest taka, że
mniej budujemy na zewnątrz, a więcej pozwalamy się budować łasce Bożej
wewnątrz.
2. Następna wynika z poprzedniej - Pan wyraźnie gromadzi nas wokół siebie w
Eucharystii w milczącej adoracji Jego Boskiego Oblicza praktykując
zaprzyjaźnianie się z Panem oraz rozwija się praktyka towarzyszenia duchowego
na dwa sposoby:
- w pogłębionym dialogu pokutnym często powiązanym bezpośrednio ze spowiedzią
- jak również pewna jego forma – jako dialog w małej kilkuosobowej grupie,
bezpośrednio po nauczaniu lub na koniec rekolekcji w czasie spotkania
podsumowującego, na bazie dzielenia się wiarą penitenta czy rekolektanta
3. Zauważyć należy także rozwijającą się praktykę modlitwy różańcowej w formie
rozważania, nie zaś gonitwy czy wyścigów słownych jako słowotoku
4. Z planów inwestycyjnych, w perspektywie pozostają kamery na zewnątrz,
oświetlenie Bethlehemki oraz instalacja urządzeń chłodząco-grzewczych w
niektórych pomieszczeniach „Domu Chleba” i „Chaty Chlebowej”
5. Wyzwaniem nieustannym, choć z wolna realizowanym jest troska o wzrost
duchowej jedności Towarzystwa Maryi Niepokalanej. Wiąże się to z postulatem
pamięci emocjonalnej o sobie nawzajem, o „Domu Chleba” z Jego ewangelizacją, a
przede wszystkim z pogłębianiem duchowości Towarzystwa związanego z Tajemnicą
Matki Boskiej Kapłańskiej
6. Wiąże się to także z rzeczywistym, a nie tylko wirtualnym nawiedzaniem „Domu
Chleba”, tak w celu rekolekcyjnym, jak i w zwyczajnej trosce o jego
funkcjonowanie

7. W tym miejscu pragnę przywołać wszystkich dobrodziejów, począwszy od Pana
Boga w Trójcy Jedynego, który w odwiecznych planach zbawienia zamierzył
Towarzystwo, z Rekolekcyjnym „Domem Chleba”
- z nie mniejszą wdzięcznością zwracam się do naszej drogiej Matki Boskiej
Kapłańskiej, która zechciała nam być Panią, Matką i Królową; dzięki której i z którą
przeżyliśmy 10 lat od spotkania założycielskiego
- oddaję cześć świętym naszym patronom ze św. Janem Pawłem II Wielkim, bł. Ks.
Jerzym Popiełuszką, św. Faustyną i od niedawna sługą Bożym Stefanem Wyszyńskim
- zawsze przy podsumowaniach wspominam z wdzięcznością tych, którzy byli u
początków, kiedy nikt z nas nie wiedział z całą pewnością, czy Pan zechce
pobłogosławić nasze zamiary poparte wieloletnią, ciężką pracą, cierpliwym
dialogiem z przełożonymi Kościoła, a nade wszystko odważnym świadectwem żywej
wiary tylu wspaniałych wiernych Kościoła Jezusa Chrystusa
- dziękuję tym, którzy aż po dzień dzisiejszy trwają w jedności trosk i radości za
wspólne wytrwałe kroczenie śladami Pana na sposób rodzinnej wspólnotowości,
gościnności i pielgrzymowania – świętej Rodziny z Bethlehem
- Wymienię imiennie przynajmniej niektórych:
* najpierw Towarzystwu, z prezesem Izą Górską i sekretarzem Elą Bodurka na czele,
które z oddaniem wypełniają swoje obowiązki, a także troszczą się o funkcjonowanie
„Domu Chleba” oraz naszej pani księgowej Agacie Banaszewskiej, która z troską
zajmuje się sprawami prawnymi
* dziękuję także mężowi Eli – Leszkowi oraz Tereni i Stasiowi z Lubina, Małgosi, Uli
i Monice z Chocianowa, Kaziowi, Kaziowi i Heniowi z Osłej, Agnieszce z Brzeźnika,
Gieni i Kaziowi oraz Marianowi z Bolesławca, mojej mamusi, a szczególnie Józiowi
z Polkowic, który sam wymalował trzy budynki na zewnątrz oraz przygotował
drewno opałowe na zimę
* wreszcie dziękuję tym dobrodziejom, którzy stale wspierają „Dom Chleba” przez
regularne składki, czy inicjatywy wspierające jak Joanna i Tadeusz Pawełek z
rodziną ze Starogardu Gdańskiego, Izabela i Marek Kwiatkowscy z dziećmi, z
Polkowic, czy przyjaciele z Raciborowic
* dziękuję i proszę o modlitwę naszych zmarłych Towarzyszących:
~ 17.III.2017 r. + IZABELA KORCZYCKA z Jeleniej Góry
~ 18.V.2027 r. + MAREK SZYJKOWSKI z Bolesławca

~ 06.IX.2017 r. + MIROSŁAWA AGOS z Warty Bolesławieckiej
~ 13.IX.2017 r. + ZYGMUNT STACHOWSKI z Lubina
~ 17.IX.2017 r. + MARIANNA DEMBOWSKA z Siedlec (honorowy)
~ 11.VII.2019 r. + TADEUSZ TOROŃCZAK z Olszyny Lubańskiej
Ps/ Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie...
XII. Na koniec pragnę zaprosić na obchody X-lecia Aprobaty Stowarzyszenia
Towarzystwa Maryi Niepokalanej w Kościele Diecezji Legnickiej przez Biskupa
Ordynariusza Stefana Cichego na 28 maja 2021 r., na uroczystą Eucharystię o
godz. 18,00 (Triduum dziękczynne potrwa do 30 maja; pt-ndz) oraz na taki sam
jubileusz, tj.: X-LECIA ERYGOWANIA KAPLICY PW. ŚW. JANA PAWŁA II
WIELIEGO w Rekolekcyjnym „Domu Chleba”, w dniu 21 czerwca 2021 z
uroczystą Eucharystią o o godz. 18,00 (świętowanie poprzedzi Triduum, w dniach
18-20 czerwca; pt-ndz)
XIII. Oficjalna prezentacja niniejszego „RAPORTU” odbędzie się 2 lutego br. w
święto Ofiarowania Pańskiego. Rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia o
godz. 15,00, dalej panel dyskusyjny na następujące tematy:
- „Duchowość Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej – na ile została
odkryta i w jakim stopniu jest realizowana dana nam Tajemnica w obrazie
Matki Boskiej Kapłańskiej?”
- „Rekolekcyjny <Dom Chleba> - jego charakter i rozwój w świetle charyzmatu
Betlejmskiej rodziny otwartej na prostaczków, ludzi dobrej woli, a broniącej się
przed siepaczami nienawiści do Chrystusa i Jego Kościoła”
- „Strój Liturgiczny TOWARZYSZĄCYCH na wzór ubioru Matki Boskiej
Kapłańskiej, w wizji św. Faustyny Kowalskiej, jako wyraz tożsamości Kościoła
Mistycznego Jezusa Chrystusa z Kościołem Katolickim, którego Głową jest Pan”
- uroczysta Msza Święta o godz. 18,00, adoracja Najświętszego Sakramentu
Ołtarza, Apel Maryjny i dopowiedzenia
XIV. W ostatnich dniach do Towarzystwa przystąpiła Genowefa Stupiec z
Bolesławca. Nowa TOWARZYSZĄCA (NIE ZAŚ TOWARZYSZKA), to zawsze
dar niebios dla Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej. Niewątpliwie
podążamy w kierunku staranniejszej weryfikacji powołanych i wybranych na Drogę
MIŁOŚCI I SŁUŻBY, czyli uznania Boga Prawdziwego za Boga Jedynego i Jego
Syna Jednorodzonego, czyli od-wiecznie zradzanego, który stał się Człowiekiem Słowem Wcielonym. To Droga WSPÓLNOTY I EWANGELIZACJI, Droga

PRZEBACZENIA I ŚWIADECTWA. Tej Drodze musi towarzyszyć świadomość
misji w Kościele, poczucie, a nawet wewnętrzne i to niezachwiane przekonanie, że
Pan wezwał mnie osobiście na tę Drogę, i że jest to mój styl życia, z intencją
modlitwy i ofiary za POLSKĘ I KAPŁANÓW. Do tego potrzeba modlitwy i
formacji. Dopiero wtedy Towarzystwo zajaśnieje ewangelizacją na miarę Bożego
obdarowania. Wedle zasady: ORATIO – FORMATIO - EWANGELIZATIO
(MODLITWA – FORMACJA – EWANGELIZACJA). Dokonuje się to zaś jedynie w
żywej wspólnocie Kościoła, tj. w zgromadzeniu zwołanym dla chwalenia Pana,
wokół Boskiej Osoby Jezusa Chrystusa, w Jego Człowieczym Chlebie, gdzie bije, a
raczej kona z miłości Jego Najświętsze Serce Boże… Kona, by wylać Boską Osobę
Ducha Świętego, Ducha Prawdy, na mocy sakramentów Chrztu i Eucharystii przez
sakrament Miłosierdzia, którym jest sakramentalna Spowiedź Święta - nie
powszechna.
Jesteśmy zatem Towarzystwem Maryi Niepokalanej na ziemi – z nadzieją
pozostania takim Towarzystwem Najświętszej Dziewicy i Matki także w niebie. Tak
będzie, tylko na ziemi nie można pozostawać towarzyszem z partyjnym, z doczesnym
myśleniem, by dzięki przynależności do układu jakoś przeżyć, a najlepiej dość
wygodnie, ale trzeba być TOWARZYSZĄCYM Maryi w podążaniu śladami Chrystusa,
gdziekolwiek poprowadzi nas Duch Święty. Znamy Drogę. Jezus już przeszedł. To
KRZYŻ! A po Nim ZMARTWYCHWSTANIE! Nie odwrotnie. Bez Krzyża nie ma
zmartwychwstania. Oto Towarzystwo Maryi: Towarzyszyć Kościołowi na Jego
Drodze Krzyżowej, aż po śmierć doczesną i po zmartwychwstanie w Chwale Ojca i
Syna i Ducha Świętego
XV. STATYSTYKI I RACHUNEK SUMIENIA
1. Stan Stowarzyszonych, a jeszcze lepiej TOWARZYSZĄCYCH Maryi Niepokalanej
w szukaniu, poznawaniu i miłowaniu Pana, w Jego Kościele Katolickim przekroczył
już sto osób, a mianowicie jest nas: 111 żyjących . Z tych wydzieliłbym jeszcze
grupę biernych. Nawiążę do anegdoty św. Jana Pawła II Wielkiego. Otóż zapytany
przez dziennikarza: ilu pracuje w Watykanie? Odpowiedział z uśmiechem: połowa! I
ta część charyzmatu świętego naszego Patrona wydaje się i nas dotykać. Jak
przyjrzałem się zaangażowaniu w życie Towarzystwa (w czasie powyższego
podsumowania) – pod kątem choćby jednego kontaktu czy zainteresowania, nie
wspominając o nawiedzeniu „Domu Chleba” - to prawie połowa Towarzyszących nie
towarzyszy wcale, jakby nie istnieli, są martwi dla Towarzystwa. A raczej
Towarzystwo pamięta, tylko ono samo wydaje się być martwe dla tychże.
2. W minionych dwóch latach do Towarzystwa zostało przyjętych 10 osób. W tym
czasie kilkanaście osób ponowiło „Obietnice” i „Zobowiązania” złożone w
„Domu Chleba”.
3. W dniu prezentacji Raportu, tj. 2 lutego br., w Dzień Ofiarowania Pańskiego
zostanie przedstawione (ponownie) „PRZYRZECZENIE” (traktowane jako
formuła mistycznych zaślubin) dla tych Towarzyszących, którzy:

- trwali przez trzy lata w „Zobowiązaniach”
- podczas co najmniej pięcioletniego trwałego kontaktu z duszpasterstwem „Domu
Chleba”
- wymagane jest czynne zaangażowanie w stały rozwój i ewangelizację w
duchowości Towarzystwa
- w tym uczestnictwo raz do roku w rekolekcjach Towarzystwa
4. Jego treść i zasady złożenia zostały przyjęte uchwałą, nr 2/2017 podczas
zwyczajnego zebrania Towarzystwa, z dnia 22.10.2017 r.. Celem tego
„Przyrzeczenia” - które nie zobowiązuje do niczego nowego, ale napisane na
podstawie Tb 8,5b-8 - jest potwierdzeniem swojej odkrytej tożsamości, jako
Towarzyszącego. To jakby drugie FIAT, które wypraszając zdroje łask po latach
zmagań ma ożywić moją świadomość Bożego powołania i mojej odpowiedzi, jako
Towarzyszącego we wspólnocie Towarzystwa Maryi Niepokalanej.
5. Z tym „Przyrzeczeniem” związana jest nadzieja przywdziania stroju liturgicznego
na wzór ubioru Matki Boskiej Kapłańskiej – odpowiednio zróżnicowanego dla kobiet
i mężczyzn, w czasie naszych wewnętrznych liturgicznych obrzędów.
Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim Towarzyszącym, Waszym bliskim i naszym
dobrodziejom. Bardzo dziękuję, zapraszam serdecznie i dziękuję za Wasze
zaproszenia. W Imię Ojca i Syna i Syna i Ducha Świętego!+
Ps/ Najnowsze zawołanie „Domu Chleba” (na pamiątkę ukończenie Stanicy Tryumfu
Niepokalanego Serca Maryi i jako lekarstwo na zwalczanie szerzących się błędów,
czyli deptanie łba szatana zgodnie z zapowiedzią Słowa: „ … a potomstwo Niewiasty
zmiażdży jego łeb...” ):
- TRYUMF NIEPOKALANEGO SERCA MARYI!
- ZWYCIĘSTWO PRAWDY, UKRZYŻOWANEGO I ZMARTWYCHWSTAŁEGO
PANA CHWAŁY!
- JEZUSA CHRYSTUSA, JEDYNEGO, PRAWDZIWEGO, WIECZNEGO I
ŻYWEGO BOGA – CZŁOWIEKA - EUCHARYSTII!
OCENANE, 02.II.2021, w Święto Ofiarowania Pańskiego, Ks. Marek Skiba CSMI

