Holy Rosary for life Różaniec Święty dla życia
Apostolate of Rosary and Mantle of Our Lady
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Modlitwa różańca świętego dla życia
obejmuje : życie poczęte, rodziny, kleryków,
powołania kapłańskie, kapłanów, konsekrowanych i wszystkich chorych i
umierających oraz dusze czyśćcowe.
Życie - dar Boga Ojca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Apostolat Różańca i Płaszcza NMP z Guadalupe trwa na modlitwie w
obronie życia poczętego, za rodziny, ale także w okresie pandemii na pięciu
kontynentach w grupach modlitwy nieprzerwanie trwa różaniec za chorych na
covid i wszystkich potrzebujących. Inicjatorem modlitwy w pandemii jest
założycielka apostolatu Naty de Anda.

Dziękujemy wszystkim kapłanom i konsekrowanym, którzy włączają nasze
intencje za chorych i cierpiących w codzienne Msze święte w Polsce, Europie i na
świecie.
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I Obrona Życia poczętego i rodzin.
Trwa modlitwa w obronie życia poczętego
w grupach apostolatu w parafiach na świecie,
które wynagradzają także za grzechy przeciwko
życiu. Grupa apostolatu przy Parafii św. Jadwigi w
Milanówku od dwóch latach czuwa przed
Najświętszym Sakramentem w Niepokalanowie w
kaplicy św. Maksymilian Kolbe. Ostatnie takie
spotkanie było 11 grudnia 2021 roku, kolejne
planujemy w marcu 2022.
Dzisiaj pragniemy zachęcić do głębszej
modlitwy za dzieci poczęte i rodziny oraz
powołania z rozważaniami błogosławionej Małgorzaty di Castello.
Błogosławiona Małgorzata Cassi di Castello Patronka wszystkich odrzuconych,
niechcianych,
porzuconych,
abortowanych
dzieci,
niewidomych,
niepełnosprawnych, ruchów pro-life oraz odrzuconych osób przez zakony.
Różaniec o uzdrowienie i uwolnienie przez wstawiennictwo błogosławionej
Małgorzaty Cassi di Castello.
Credo; Ojcze nasz; 3x Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu.
Tajemnice radosne:
1.Zwiastowanie: Małgorzata Cassi di Castello urodziła się na zamku w zamożnej
rodzinie zdeformowana. Miała wielką głowę, powykrzywiane ręce, jedna nogę
krótszą od drugiej o półtora cala była zupełnie ślepa. Rodzice wstydzili się jej
odrzucili ją od razu po urodzeniu, wychowywana była potajemnie przez
służącą. W tej tajemnicy modlimy się za wszystkich odrzuconych w jakikolwiek
sposób, za dzieci abortowane, niechciane oraz za małżonków porzuconych
przez partnera. Prosimy przez wstawiennictwo bł. Małgorzaty o łaski, by
Nieskończone Miłosierdzie Boże ogarnęło wszystkich, uwolniło od bólu,
uzdrowiło rany i nawróciło krzywdzicieli.
2.Nawiedzenie: Małą Małgorzatę ochrzczono w tajemnicy, niewidomą
dziewczynką opiekowała się służba. Mała była wrażliwa, bystra, inteligentna,
najchętniej przychodziła do zamkowej kaplicy, lubiła się modlić. Kiedy miała
ok.7 lat została przeniesiona do celi, zbudowanej przy kościele w lesie i
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zamurowana żywcem. Posiłki dostawała od służby przez małe okno, całe dni
spędzała na modlitwie blisko tabernakulum, brała udział w Mszach świętych,
doglądał ją kapłan. W tej tajemnicy prosimy za wszystkich cierpiących w
szpitalach, w domach przykutych do łóżek, ale także za więźniów. Prosimy
także za dzieci w domach dziecka i przytułkach by przez wstawiennictwo bł.
Małgorzaty Nieskończone Miłosierdzie Boże pomogło im we wszystkich
trudnościach i tragicznych sytuacjach.
3. Narodzenie: Zamurowana żywcem mała Małgorzata nauczyła się w celi 150
psalmów Pisma św. na pamięć, nieustannie modliła się do Jezusa w
tabernakulum, całym sercem kochała Najświętszą Rodzinę. Tak zamurowana i
prowadzona przez kapłana doszła do wysokiego poziomu duchowości. Nie
miała żalu w sercu do swoich rodziców, krzywdzicieli, nawet jednym słowem
nie pożaliła się na nich. W tej tajemnicy prosimy o uwolnienie naszych serc od
obciążeń rodzinnych od wyrządzonych krzywd, które nas przygniatają swoim
ciężarem. I przez wstawiennictwo bł. Małgorzaty prosimy o uzdrowienie ran
naszej duszy i serc od wszelkich bolączek i niesprawiedliwości.
4. Ofiarowanie: Małgorzata urosła tylko do 122 cm, całe swoje życie była
karłowata. Kiedy miała ok.17 lat, jej rodzice potajemnie zabrali ją na grób
pewnego świętego franciszkanina, przy którym to grobie działy się cuda
uzdrowienia. Mieli nadzieję na jej pełne uzdrowienie, niestety nic się nie
wydarzyło, więc pozostawili ją przy grobie zupełnie na pastwę losu. Małgorzata
porzucona po raz drugi przez rodziców otrzymała opiekę miejscowych
żebraków. W tej tajemnicy prosimy o uzdrowienie nas z wszystkich ran, kiedy
byliśmy porzuceni, odrzuceni i samotni zdani na siebie. Przez wstawiennictwo
bł. Małgorzaty prosimy o Miłość Bożą do naszych serc, by Nieskończone
Miłosierdzie Boże uleczyło w nas wszystkie bolące miejsca.
5.Odnalezienie: Ludzie bezdomni widzieli w Małgorzacie bardzo dobre serce,
pomagali jej, ona im. Postanowiła pójść do zakonu, lecz w zakonie została
odrzucona, więc stała się świecką dominikańska tercjarką i poświęciła się
pomocy chorym, cierpiącym i bezdomnym. Od tej chwili zaczynają dziać się
cuda przez jej ręce, ślepi widzą, kalecy chodzą, topielcy i umarli powracają do
życia. Tak żyła do 33 roku, zmarła w opinii świętości w 1320 roku, znana była
ze wskrzeszeń umarłych. Kiedy w 1609 roku została wyniesiona na ołtarze jako
błogosławiona, otwarto jej trumnę i znaleziono nietknięte ciało. Ponad to
otwarto jej serce, z którego wyskoczyły trzy perły, na każdej perle był inny
obraz : św. Józefa, Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Od tego czasu przedstawiana
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jest na obrazach z sercem w ręku na którym są trzy perły. W tej tajemnicy
prosimy przez wstawiennictwo bł. Małgorzaty o uzdrowienie naszej wiary,
gdyż Bóg powiedział: „Choćby cię matka i ojciec opuścili, Ja ciebie nie opuszczę”
i tak się stało w życiu Małgorzaty di Castello. Prosimy za siebie i wszystkich
potrzebujących, których mamy w sercu.
Tajemnice bolesne:
1. Ogrójec: Pan Jezus przeżywał gorycz i straszliwe cierpienia w ogrodzie
oliwnym, a bł. Małgorzata całe swoje dzieciństwo spędziła zamurowana
modląc się do Jezusa w tabernakulum. Wynagradzała Bogu za
odrzucenie Jego Miłości eucharystycznej po wieczne czasy. Ofiara małej
sześcioletniej dziewczynki pozostawionej na pastwę losy za murami to
nic innego jak współcierpienie z Jezusem w tabernakulum, gdzie On
został dla nas, by nas chronić, miłować bez reszty wynagradzając Bogu
Ojcu za grzechy świata. Dziękujemy dziś Bogu za łaski miłości Bł.
Małgorzaty do Eucharystycznego Jezusa, która wskazuje nam drogę
zwycięstwa. Ona sama jedna, odrzucona i opuszczona, niekochana
przetrwała. Dziś mówi swym cierpieniem do naszych serc, wskazuje nam
drogę przerwania i zwycięstwa przez Eucharystię.
2. Biczowanie: Jezus był straszliwie biczowany, do utraty przytomności.
Wynagradzał Bogu za cały świat, przetrzymał dzięki łasce Bożej danej Mu
przez Ojca, który był z Nim. Błogosławiona Małgorzata dzień i nic modliła
się Psalmami z Pisma Świętego, żyła życiem zawartym w słowach
Psalmów. Ona należała już na ziemi do Królestwa Niebieskiego i choć
była karłowata, garbata, miała wielką głowę i była niewidoma, dla Boga
była najpiękniejsza. Gdyż Bóg patrzy na serce nie na zewnętrzną stronę.
Dziś bł. Małgorzata uczy nas patrzeć na świat oczami duszy, nie oczami
ciała, byśmy dostrzegali świat i ludzi sercem w Bogu i dla Boga, kochali
wszystkich w Bogu i dla Boga. W ten sposób zostaniemy oczyszczeni od
ziemskiej miłości i już na ziemi będziemy żyć tak jak żyła bł. Małgorzata,
w Bogu i dla Boga.
3. Cierniem koronowanie: Jezus został odziany w purpurę i nałożono Mu na
głowę koronę z cierni, by Go wyśmiać. Przyjął cierpienie korony
cierniowej, aby uwolnić nas od pychy, wywyższania się i
samouwielbienia. Gdyż uwielbienie i wywyższenie należy się tylko Bogu
samemu. Dzisiaj Jezus uczy nas poprzez życie bł. Małgorzaty, iż tylko Bóg
wywyższa, On daje nam skarby łask i obdarza tych, którzy Go naprawdę
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kochają. Bł. Małgorzata miała przepiękne serce, choć jej rodzice źle o niej
mówili i wstydzili się przyznać do niej, ona miała czyste serce pełne
miłości Bożej, tak piękne iż Bóg Ojciec złożył w nim trzy piękne perły.
Nam się to nie mieści w głowie jak to jest możliwe, a Bóg nam dziś mówi
przez Małgorzatę: miłość Boga, pokora, wybaczenie bliźniemu, są
najcenniejsze w Jego oczach.
4. Droga krzyżowa: Jezus szedł na Golgotę niosąc krzyż, bł. Małgorzata
wpisała się w mękę Jezusa oddając Mu swoje cierpienie. Samotność w
celi kilkanaście lat, dzień i noc, zimą i latem bez przytulenia, bez słowa
pocieszenia, w oceanie bólu odrzucenia, o głodzie i chłodzie w lesie. I tak
jak Jezusa nic nie złamało kiedy umierał na krzyżu za świat, gorąco kochał
Ojca i ludzi, tak też bł. Małgorzatę nic nie złamało, wręcz przeciwnie
wzrastała z każdym dniem w miłości, pełna światła i chęci kochania. Co
było jej siłą, zapytamy, w jej dramatycznej sytuacji, po ludzku nie do
opisania. Jej siłą była Msza św., codziennie mogła uczestniczyć we Mszy
św. i ofiarować się Bogu Ojcu, przez ręce Jezusa i Maryi. Dzisiaj
dziękujemy jej za wytrwałość, a Bogu za każdą Mszę św. sprawowaną na
ziemi, która oczyszcza świat od grzechów i umacnia Królestwo Niebieskie
w nas. Będę pamiętać, że każda Msza święta może zmienić moją tragedię
w Boże błogosławieństwo, tak jak to stało się u bł. Małgorzaty.
5. Śmierć Jezusa na krzyżu: Tak jak śmierć Jezusa przyniosła owoce
odkupienia dla świata i przynosi każdego dnia, tak i śmierć Bł.
Małgorzaty przyniosła cuda uzdrowienia wielu ludziom. Znana była z siły
modlitwy wstawienniczej i ludzie wiedzieli, że Bóg jest z Nią i ją
wysłuchuje. Kiedy utopiło się dziecko, jej modlitwa do Boga przyniosła
wskrzeszenie i to wiele razy pomogła ludziom, którzy płakali nad swymi
zmarłymi. Zostali cudownie przywróceni do życia. Dzisiaj prosimy przez
jej wstawiennictwo za wszystkich ludzi na świecie, którzy popełnili
grzech aborcji, nie wyspowiadali się z niego i nie chcą powrócić do Boga,
by bł. Małgorzata wstawiła się za nimi do Boga Ojca aby powrócili do
sakramentów i żyli w łasce. A my byśmy wraz z bł. Małgorzatą
nieustannie wynagradzali Bogu za odrzucone i niechciane dzieci, zabite
przez in vitro i aborcję.
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Tajemnice chwalebne
1.Zmartwychwstanie: W czasach współczesnych bł. Małgorzata
nazywana jest obrończynią godności i piękna człowieka. Poprzez jej
osobę Bóg mówi nam, że nie wygląd zewnętrznych, ale serce jest tym co
Bóg widzi. Świat wybiera każdego roku Miss Piękności, wśród kobiet o
niezwykłej urodzie. Jednak nie o urodę zewnętrzną Bóg nas pyta, ale o
urodę wewnętrzną, piękno duszy i serca. Świat widzi i spostrzega inaczej,
dlatego uczmy się od błogosławionej Małgorzaty jej piękna duchowego,
byśmy byli świadomi życia Bożego w nas i tej godności jaką Bóg daje nam
swym dzieciom na ziemi. Może okazać się w niebie, że ta mała karłowata
i niewidoma Małgorzata, jest olśniewająco piękna w niebie, gdyż duszę
jej upiększył Bóg na ziemi w niepojęty dla nas sposób, a świadczą o tym
trzy perły w jej sercu.
2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa: Jezus wstąpił do nieba, wskazując
nam drogę i miejsce, gdzie chce zabrać wszystkie swoje dzieci po śmierci.
Bł. Małgorzata wstawia się dziś za wszystkimi rodzicami, którzy zgubili
Jezusa, by przyjęli dar życia w każdym dziecku i wszystkie troski o nie
złożyli w Bogu. Prośmy dla wszystkich rodzin posiadających dzieci
niepełnosprawne fizycznie i umysłowo oraz za wszystkich ludzi
niewidomych i w jakikolwiek sposób niesprawnych, by życie bł.
Małgorzaty i jej odrzucenie było światłem i pociechą dla cierpiących, siłą
dla obciążonych i nadzieja dla wyczerpanych i wycieńczonych chorobą.
Dzisiaj przypomina nam bł. Małgorzata o tym, że choroba czy
jakakolwiek ułomność ludzka może stać się drogą bliskości z Bogiem i
darem w służbie Jemu na ziemi. Prosimy w tej tajemnicy za wszystkimi
cierpiącymi i obciążonymi o światło i dary łaski takie, jakie otrzymała
Małgorzata za życia i głęboką wiarę, że Bóg nas nie opuści.
3.Zesłanie Ducha Świętego: Duch Święty działa w Kościele, o tym wiemy
nie tylko z Katechizmu Kościoła Katolickiego, ale i z rzeczywistości, jeśli
uczestniczymy w sakramentach Kościoła Św. O tym przekonała się bł.
Małgorzata, która miała możliwość codziennej rozmowy i katechezy z
kapłanem sprawującym Msze św. w kaplicy obok której mieszkała. Dla
małej Małgorzatki był jak ojciec, bliski, ciepły i pełen zrozumienia i
miłości. Możemy wyobrazić sobie ile modlił się ten kapłan za nią, gdy
była noc i burza, jako dorosły i wykształcony człowiek był świadom jej
samotności i cierpienia. Jak ważna jest modlitwa kapłanów za nas, którzy
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widzą więcej niż my się tego spodziewamy. Jak ważna była osoba tej
małej Małgorzatki dla tego kapłana w kształtowaniu jego postawy do
Boga i świata. W tej tajemnicy prośmy przez wstawiennictwo bł.
Małgorzaty za wszystkich kapłanów obecnie stojących na naszej drodze
i pamiętajmy, że nasza postawa, modlitwa jest dla nich ogromnie ważna,
podobnie jak ich życie duchowe i modlitwa za nas ma ogromne
znaczenie.
4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: Najświętsza Dziewica była
tą, która najwięcej wycierpiała dla Boga i świata, znała odrzucenie Boga
i siebie. Ona towarzyszyła małej Małgorzacie od dzieciństwa i
kształtowała jej duszę. Ponieważ bł. Małgorzata wykazywała ogromne
nabożeństwo do Najświętszej Rodziny, od nich najwięcej łask otrzymała.
Wiemy, ile cierpienia, braku zrozumienia i trudności przeżywał św. Józef
z Maryją, by ochronić Dzieciątko Boże. Ale ich ciepło i bliskość zastąpiła
Małgorzacie własnych rodziców, do Nich mówiła, z Nimi rozmawiała, Ich
kochała i Ich obraz otrzymała na trzech perłach, które były w Jej sercu.
Dzisiaj mówi do nas bł. Małgorzata, że każdy kto nie ma pełnej rodziny i
czuje się odrzucony, zostanie przyjęty z miłością do Serc Najświętszej
Rodziny, tam znajdzie balsam i lekarstwo na swoje rany, miłość
bezwarunkową. W tej tajemnicy chcemy oddać wszystkie rodziny świata
oraz wszystkich ludzi odrzuconych w jakikolwiek sposób i samotnych
Najświętszym Sercom św. Józefa, Dziewicy Maryi i Dzieciątka Jezus, by
łaska ich świętej miłość zagoiła rany i dała radość życia dla Boga na ziemi,
uwalniając od ludzkich więzów miłości.
5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny: Matka Boża współcierpiała
z Synem na ziemi i jako Królowa Męczenników została ukoronowana w
niebie. Każde cierpienie ma sens, każda łza jest zauważona przez niebo,
każda gorycz może być przemieniona w błogosławieństwo, choć czasami
po ludzku jest to niepojęte. Dla nas ludzi żyjących w XXI wieku niepojęte
jest ogrom cierpienia i bólu bł. Małgorzaty de Castello, ale spójrzmy co
uczyniła w niej łaska Boża. Zawsze była pogodna, zawsze była pełna
słodyczy i miłości oraz dobroci. Kiedy żyła wśród żebraków, potem w
rodzinie, która ją przyjęła, widziano jej niezwykle dobre serce i pogodę
ducha, chciała pomagać wszystkim cierpiącym. Nic jej nie złamało, a
zwyciężyła samą siebie poprzez codzienną Mszę św., Eucharystię i
modlitwę… Panie, daj nam zwyciężać samych siebie tak jak bł.
7

Małgorzata, byśmy widzieli Triumf Boga na ziemi, tak jak ona,
niewidoma, widziała Go oczami duszy. Dziękujmy Bogu za błogosławioną
Małgorzatę di Castello, która jest triumfem Boga w człowieku i niesie
łaskę Jego zwycięstwa.
Powyższy materiał opracowała Dorota Popowska dla potrzeb Apostolatu Różańca św. MB
Guadalupe jest do ściągnięcia wraz z nowenna na stronie apostolatu.

II Dziewięcioletnia nowenna różańcowa i eucharystyczna
Od 12.12.2019 roku - 12.12.2028 roku w intencji błagalnej o odnowę i
ochronę wiary w Polsce i Meksyku, rodzin, kapłanów i Kościoła świętego oraz
triumfu Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe nad cywilizacją śmierci przez
wstawiennictwo wszystkich męczenników obojga narodów pod patronatem
św. Maksymiliana Kolbe, męczennika i ofiary obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu.
W ramach czuwania modlitewnego udało nam się zaprosić relikwie
św. Jose de Rio do naszej parafii w Milanówku. Dziękujemy redakcji „Naszego
Dziennika za udostępnienie relikwii i liczne artykuły wspierające naszą
inicjatywę nowenny.

Obecnie trwa nowenna – dokładnie kolejne 7 lat nowenny, które szczególnie
poświęcone są Bogu Duchowi Świętemu, o królowanie Jego w Polsce modlimy
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się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca jest sprawowana dodatkowa Msza
św. tej nowenny ku czci Boga Ducha Świętego naszego Pocieszyciela.

III Opatrzność– historia- ciekawostki.
Matka Boża Guadalupe, patronka regionu Extramadura z Hiszpanii z
miejscowości Caceres , czyli inaczej
Matka Boża uzdrowienie chorych lub Matka Boża antyrakowa.
Wszystkim Polakom Matka Boża Guadalupe kojarzyć się będzie zawsze z
Meksykiem i jest to właściwe, gdyż tam przyszła w 1531 roku na górze Tepeyac
i przemówiła do św. Juan Diego. Ale prawdziwa historia
Matki Bożej Guadalupe zaczyna się od uzdrowień i to w
Hiszpanii, która jest kolebkę jej kultu. W regionie
hiszpańskim Extramadura, która była zalewana w
przeszłości przez Islam, podbijana i rabowana, ratunkiem
dla chrześcijan była figurka 59 cm Matki Bożej, która
została odnaleziona w Grecji w grobie św. Łukasza
Ewangelisty. Ta cudowna figura słynąca z niezwykłej
mocy autorstwa tegoż Ewangelisty, przebywała w
Rzymie, w końcu podarowana przez papieża trafia do
Hiszpanii, by umacniać wiernych. Najeźdźcy znali moc
tej Matki Bożej, z którą Hiszpanie zawsze zwyciężali
walki z nimi i postanowili ją zniszczyć. Przelęknieni
Hiszpanie ukrywają tą świętą figurę o cudownej mocy
w ziemi, zakopują ją na wiele lat. Tak od VII wieku
naszej ery do XIII wieku jest ukryta, lecz w
modlitwach przetrwała przez wieki. I nagle historia
zaczyna się na początkach średniowiecza powtarzać,
znowu najeźdźcy chcą niszczyć wiarę w kraju i
rabować. W tym czasie trwa nieprawdopodobna
epidemia w Extramadura, giną zwierzęta, umierają
setki ludzi. I trwa to aż do momentu, kiedy to pewien skromny kapłan wiejski,
posiadający własne pole i krowy wyszedł na łąkę, by zakopać kolejną zdechłą
krowę. Na polu, niedaleko rzeki Guadalupe ukazuje się jemu Najświętsza
Maryja Panna z Dzieciątkiem na dłoni w blasku światła i poleca mu kopać
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głębiej w miejscu gdzie zakopał chorą krowę oraz po wyjęciu tego cennego
skarbu, prosi o wybudowanie w tym miejscu świątyni. Pobożny ksiądz
wykonuje polecenie wraz z wieloma pomocnikami. Odnajdują zakopaną figurę,
która świeci nieopisanym blaskiem, na miejscu zostaje uzdrowionych kilka
osób z kalectwa. Po wyjęciu tej figury, która przebywa u szczęśliwego kapłana,
następują niezliczone uzdrowienia ciężko chorych ludzi, zwierzęta zdrowieją, a
epidemia odchodzi z regionu. Wiadomość o tym dochodzi do króla Hiszpanii,
który sam korzysta z łask płynących o tej figury, ofiarowuje bardzo duże środki
na wybudowanie świątyni w tym miejscu, później funduje klasztor dla
hieronimitów (obecnie żyją w nim franciszkanie). Klasztor jest nazywany
drugim Watykanem, ze względu na potęgę i wielkość budowli, a po świecie
zaczyna się rozchodzić wieść o mocy figury Matki Bożej nazwanej Guadalupe,
co oznacza arabskie imię dziewczyny „ „ ukryte wody’ lub ‘ rzeka miłości”. I tak
rozwija się kult Matki Bożej Guadalupe przynoszącej setki uzdrowień dla
Hiszpanów i wszystkich, którzy do niej się zwracają. Historia potęgi tej figury
zaczyna się pomnażać w dniu kiedy do
klasztoru przybywa Krzysztof Kolumb na
kilka dni przed wypłynięciem w świat w
poszukiwaniu Indii.
Jest rok 1492,
Krzysztof Kolumb modli się przed
cudowną figurą i na jej cześć nazywa
swój okręt „Santa Maria”. Wypływa w
nieznane, nie wiedząc, że ta Matka Boża poprowadzi go tam, gdzie on nie
planował się znaleźć. Kolumb przybywa do San Salvador, potem do Meksyku, i
buduje kościoły na cześć tej Matki Bożej. Trudy i walki Hiszpanów z Indianami,
Aztekami i Majami, były wielkie w chrystianizacji tych pogańskich terenów,
niemniej jednak przypieczętowaniem zwycięstwa chrześcijaństwa w Meksyku
jest objawienie się Matki Bożej św. Juan Diego w 1531 roku na górze Tepeyac.
Nie dziwi nas teraz, że Matka Najświętsza, która uzdrowiła umierającego wuja
Juana, wuja Bernardino, przedstawiła się jako Najświętsza Panna Maryja
Guadalupe. Ta najukochańsza Matka dała sama świadectwo swego
pochodzenia z Extramadura z Caceres, gdzie jest jej świątynia i klasztor, ale
również objawiła Juan Diego misję, jaką chcę dalej nieść światu: okazania
miłosierdzia i współczucia oraz pocieszenia. Mówiła do św. Juan Diego: „Czy
nie jestem twoim zdrowiem? Twoją radością? Czy nie jesteś w skrzyżowaniu
moich rąk? W połach mojego płaszcza? Czy jeszcze ci czegoś potrzeba? „. Ta
sama Matka Boża Guadalupe nadal pragnie uzdrawiać i nadal pragnie nieść
pomoc tak jak, to czyniła przez wieki w Hiszpanii, znana z nieopisanej potęgi
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uzdrawiania niewyleczalnych chorób. Do dziś w Real Moansterio de Guadalupe
w Caceres ( Klasztorze Królewskim w Guadalupe Hiszpanii) jest „El Libro de Oro
de Maria Guadalupe” – „Złota księga Matki Bożej Guadalupe” zawierająca setki
tysięcy świadectw uzdrowień. Dzisiaj, w Extramadura wypowiadają się na Jej
temat lekarze i specjaliści i mówią o tej Matce Guadalupe, jako antidotum na
raka, gdyż najwięcej obecnie jest uzdrowień z nowotworów. Specjalna grupa
ekspertów onkologów badająca przypadki uzdrowień potwierdza
niewytłumaczalne dla nich uzdrowienia z nowotworów ludzi, których nie
powinno być już na świecie.
Jakże wielkim skarbem dla nas jest nieznana w Polsce Matka Boża Guadalupe
z Hiszpanii, ale również z Meksyku, Matka Boża od cudów uzdrowień
nazywana przez hiszpańskich lekarzy onkologów antyrakowa.
/ukazało się w „Jadwiżance” parafialnej gazetce Parafii św. Jadwigi w
Milanówku.

V Weź Dziesiątko Jezus do domu.
W apostolacie na świecie i w Polsce szczególną cześć i nabożeństwo oddajemy
Dzieciątku Jezus z Pragi, by uczcić Jego dziecięctwo i odnowić ducha
dziecięctwa Bożego w rodzinach. Apostolat propaguje kult Dzieciątka Bożego
z Pragi obejmując modlitwą rodziny i dzieci.
Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus jest w naszym apostolacie bardzo mocno
związane z inicjatywą : potrójna koronacja Najświętszej Dziewicy z Guadalupe.
Na naszej stronie jest zakładka, w której zawarta jest ta informacja, czym jest
potrójna koronacja. Owocem tej koronacji jest uwielbienie Boga i dziecięctwo
duchowe.
Najświętsza Dziewica Maryja całe swoje życie skupiła na Bogu i Jemu cześć
oddawała, chcemy poprzez dziecięctwo duchowe, szczególnie ukoronować
Maryję jako Królową, która daje nam Syna swego i prowadzi w jego ramiona.
Dzieciatko Jezus jest znakiem dla nas w rodzinach obecności Boga w
codzienności, prowadzi do zjednoczenia i odnowienia rodziny i dzieci oraz jak
najczęstszego przyjmowania Komunii świętej. Dzięki Małemu Królowi

11

pragniemy podziękować Bogu za jego ukrytą
obecność w Hostii świętej i w naszej zwyklej
codzienności.

VI Duchowa adopcja kleryków:
Od 14 października 2021 trwa duchowa
adopcja kleryków I
roku Seminarium
Duchowego w Warszawie. Grupa 11 kleryków
otrzymała patrona św. Małgorzatę Alacoque.
Każdy kleryk otrzymał duchowa matkę,
właściwie dwie osoby, niektórzy nawet trzy.
Codziennie o godz.21.00 osoby z tej grupy
łączą się duchowo ze sobą w modlitwie różańcowej – choć na odległość ale w
jedności.
Niezwykły zbieg okoliczności lub raczej czuwająca Opatrzność Boża nad
klerykami: dowiedzieliśmy się, iż nasi klerycy w Warszawskim Seminarium
mają w Kościele św. Józefa I Wniebowstąpienia NMP w Warszawie, kopię
cudownej figurki Dzieciątka Jezus z Pragi. Codziennie Go przebierają w szatę
odpowiedniego koloru. Bardzo nas to ucieszyło, gdyż nasz apostolat
rozpowszechnia nabożeństwo do Dzieciątka Jezus z Pragi i Mały Król króluje w
rodzinach. Jest to dla nas żywy znak Jego opieki nad klerykami, gdyż w dniu
kiedy zakupiłam figurki Dzieciątka dla kilku osób z grupy adopcyjnej kleryków i
zaniosłam moją figurkę do poświęcenia, usłyszałam tą niezwykłą informację od
księdza Jarosława z Parafii św. Jadwigi. Widać bardzo jasno, że cudowne
Dzieciątko z Pragi znalazło klerykom opiekę modlitewną.
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Powyższe zdjęcia są zrobione przez p. Darie z grupy matek duchowych
kleryków, w kaplicy bocznej Parafii Serca Pana Jezusa, gdzie jest ok. 80
relikwii świętych, tam też nasza siostra adoruje i prosi za wszystkich kleryków
objętych duchową adopcją. W tej kaplicy odbędą się
Mszę święte za nich każdego 16-go miesiąca.

Pani Daria modli się wraz
z innymi osobami tej grypy przy relikwiach
św. Małgorzaty Alacoque.
Bóg wszystko sam przygotował.
Dwa razy w miesiącu odbywają się Msze święte
za kleryków i matki duchowe.

VII Apostolat w Prądniku Korzkiewskim
Inicjatywa Apostolatu zrodziła się 17 listopada 2020 podczas spotkania
modlitewnego kilku koleżanek. Ponieważ nie mogłyśmy nigdzie jechać, bo
pandemia to zaprosiłyśmy Matkę Bożą Guadalupe do nas. Wspólna modlitwa,
czytanie różnych ciekawostek o Guadalupe. A na koniec czytanie informacji od
pani Doroty Popowskiej o Płaszczu, która zelektryzowały nasze umysły.
Przeczytany fragment "na chybił trafił" Ewangelii potwierdził nasze przyszłe
działania "...a teraz idźcie do swoich namiotów". I tak zaczęły się rozmowy z
kapłanami o Apostolacie. Pierwsze spotkanie 12.12.2020 jeszcze bez kapłana
ale z wielką radością. Początki może nie były usłane różami ale konsekwentnie
Apostolat się rozwijał. Dołączali nowi ludzie. I oto 07.01.2021 ks. dr Artur
Kardaś z kaplicy pw. Zstąpienia Jezusa do Otchłani w Prądniku Korzkiewskim
mówi nam "TAK - jestem zaszczycony". Pierwsza msza Apostolatu 12.01.2021
już w kaplicy.
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Coś niesamowitego jak Maryja prowadzi. W dniu 02.07.2021 odebraliśmy
Płaszcz od pani Doroty.

Ws zys tkim

Msze Św. Apostolatu odbywają się 12 każdego miesiąca. Gromadzą licznie
wiernych z okolicy oraz gości z innych powiatów i województw. Na rozpoczęcie
liturgii śpiewamy własny hymn ku czci Matki Bożej Guadalupe. Podczas
nabożeństwa polecamy Matce Bożej 12 intencji w postaci róż. Intencje zgodne
z założeniami Apostolatu. Mamy też koszyczek intencji, gdzie każdy wrzuca
swoje prośby i podziękowania. W czasie modlitwy różańcowej okrywamy
wiernych Płaszczem i modlimy się w ich intencji. A na zakończenie rozdajemy
wszystkim pierniczki z przesłaniami Matki Bożej aby każdy czuł Jej obecność do
następnego nabożeństwa.
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VIII Ogłoszenia i informacje:
a) W następnym numerze rozważania różańcowe o triumf Niepokalanego z
św. Jose Sanchez de Rio
b) Zdjęcia z apostolatu z Polski z różnych miejsc, gdzie trwa zawierzenie pod
płaszczem, doświadczenia kapłanów z różnych części Polski i Ukrainy
c) Czym jest płaszcz i działanie Ducha Świętego pod płaszczem
d) świadectwa
e) Inne informacje
Strona apostolatu www.rozaniec-guadalupe.pl
Posłuchaj: link na stronie apostolatu
1.Guadelupe i objawienia, ktore otrzymala Natty de Anda
apostolatu/ oraz „Okryci płaszczem Maryi”

/link na stronie

Zdjęcie z parafii Wspomożenia Wiernych z Czechowic Dziedzic, po prawej
założycielka Naty de Anda. Po lewej stronie Maru Escatel sekretariat na Europe

Redakcja biuletynu:
p. Dorota Marczewska (Prądnik Korzkiewski), p.Daria Wrzesińska-Franik
(Piekary Śląskie), s. Dorota Popowska (Milanówek)
kontakt : dpopowska@interia.pl
Apostolat Różańca i Płaszcza NMP z Guadalupe: wszystkie prawa zastrzeżone
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Apostolado del Rosario y del Manto de la Santísima Virgen de Guadalupe
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