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Fatima - MI
Bliźniacze rocznice


Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1).

Był rok 1917. Trwała pierwsza wojna światowa. Na Stolicy Apostolskiej zasiadał Benedykt XV.

Od ostatniego objawienia Anioła Pokoju w Fatimie minęło ponad pół roku. Był maj 1917 roku. Trzynasty dzień miesiąca. Piękna pogoda. Słoneczna niedziela. Łucja, Franciszek i Hiacynta jak zwykle pilnowali owiec. Nagle bezchmurne niebo przeszyła niespodziewana błyskawica! Zdawało się, że nadciąga burza. Zanim dzieci rozejrzały się za jakimś schronieniem, błysnęło po raz drugi. Oniemieli pastuszkowie spostrzegli w koronie dębu Kobietę. Bił od Niej blask jaśniejszy od słońca. Światło jednak nie raziło w oczy...

13 października 1917 r., na łące Cova da Iria zebrał się ogromny, 70-tysięczny tłum. Niebo pokrywała gruba warstwa chmur. Padał deszcz. W pewnym momencie niespodziewanie zza chmur wyłoniło się słońce. Słoneczna kula zaczęła szybko kręcić się wokół własnej osi i poruszać spiralnym ruchem nad głowami zgromadzonych. Nagle, ta wirująca kula zaczęła szybko zbliżać się do ziemi, wprost na ludzi! Przerażenie ogarnęło wszystkich. Zdawało się – koniec świata! Rozległy się krzyki, płacz. Wielu zaczęło się modlić. Po chwili słońce wróciło na swoje miejsce. Tłum się uspokoił. Ale oto, znów słychać podniecone głosy: Cud! Cud! To wołali chorzy znajdujący się na łące. Zostali uzdrowieni...

Przekaz Fatimy był jasny. Zrozumiały dla wszystkich. Także dla wrogów Maryi. Hasło nawrócenia Rosji było aż nadto klarowane i groźne dla sił ciemności. Na reakcje wijącego się u stóp Maryi węża nie trzeba było długo czekać. Najpierw, jeszcze w 1917 roku, nieznani sprawcy spalili drewnianą bramę z krzyżem, która stała na miejscu objawień. W jej miejsce postawiono małą kapliczkę. Ci sami sprawcy wysadzili ją w 1922 r. Cudem znajdującej się wewnątrz figurze Matki Bożej nic się nie stało. Potem było jeszcze gorzej. Rewolucja Październikowa, wojna domowa w Hiszpanii, Anschluss, kolejna wojna światowa, Holocaust... NKWD... strzały na placu św. Piotra... Książe tego świata miał pełne ręce roboty!

Wąż starodawny musiał uznać wyższość siły Niepokalanej. Rewolucja Październikowa nie rozlała jednak swojej trucizny po całej Europie. Hiszpańskim okrutnikom nie pomogło buńczuczne hasła: No pasaran! W Święto Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego 1943 roku, generał von Paulus trafił do niewoli wraz z resztkami wojsk hitlerowskich. Stalingrad się ostał. Nienawiść została powstrzymana... 15 sierpnia 1945 roku, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, skapitulowała Japonia... Zaczął kruszyć się Blok Wschodni – Stocznia Gdańska, mur berliński, pierestrojka... 

Maryja wzywała do odwagi: Nie bójcie się! Wzywała do gotowości ponoszenia ofiar: Będziecie musieli wiele cierpieć; wzywała do modlitwy: Odmawiajcie codziennie Różaniec! Modlitwa. Odwaga. Cierpliwość. MOC! Zwłaszcza modlitwa. Broń najskuteczniejsza. Lepanto, Wiedeń... Wreszcie Zawierzenie Rosji i świata dokonane w 1984 r. przez Jana Pawła II – świat zaczął się zmieniać; zmiany nabrały rozmachu.
Zjednoczone Armie Maryi zaczęły zwyciężać. Armia Błękitna, Biała, Legiony Maryi, Rycerstwo Niepokalanej...

Zaledwie 90 lat temu, w Rzymie, trzy dni po ostatnim objawieniu w Fatimie, 16 października 1917 roku, o. Maksymilian wraz z grupką kleryków postanawia wystawić Maryi własny oddział husarii. Zakłada MI. Rycerstwo Niepokalanej. Ale już wcześniej myślał o triumfie Niepokalanego Serca Maryi, o nawróceniu Rosji, o zaprowadzeniu pokoju na świecie według fatimskiego orędzia z 13 lipca 1917 r. (Wtedy to Maryja przestrzegła świat przed groźbą rozsiania rosyjskich błędów po całym świecie i prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu). Młody kleryk z Polski dostrzega grożące Kościołowi niebezpieczeństwo ze strony masonerii. Był pod wrażeniem satanistycznych pochodów urządzanych w Rzymie w 1917 r. Pochody te miały uczcić 200-lecie powstania masonerii. Znał jej korzenie. W lutym tegoż roku wybuchła w Rosji rewolucja lutowa. Powstał rząd Kiereńskiego – złożony z samych masonów. Wkrótce rewolucja październikowa (nb. wspierana przez kapitał zachodni!) wprowadza w Rosji rządy bolszewików z programem opanowania i ateizacji całego świata! Takie plany mógł wymyślić tylko „główny strateg” – Satanael! 
Maryja powiedziała kilka miesięcy wcześniej: Będziecie musieli wiele cierpieć! 
Dziś mało kto wie, że w pierwszym okresie czerwonego terroru ogromną daninę dała rosyjska Ortodoksja. 50 tysięcy kapłanów zapłaciło najwyższą cenę. Zginęli od kul czerwonogwardzistów. Tysiące cerkwi wysadzono w powietrze. Inne zamieniono w muzea ateizmu. Nie wszystkie jednak miały tyle „szczęścia”. Najczęściej służyły jako magazyny i budynki gospodarcze. 

Po wyzwoleniu, w krajach satelickich, w większości katolickich, podobny los stał się udziałem Kościoła katolickiego. Biskupi, księża znikali w drodze z plebanii do kościoła. Zamykano kościoły. Po „akcji Wisła” (1948 r.) świątynie greckokatolickie na Podkarpaciu albo zburzono, albo oddano do „użytkowania” PGR-om...

Naprzeciw siłom ciemności stanął szaleniec Niepokalanej ze skromnym na początku oddziałem wiernych rycerzy.
Minęło prawie 100 lat od tamtej chwili. Dzisiaj na świecie Rycerstwo Niepokalanej to ponad czteromilionowa armia. Ale i przeciwników nie ubyło. Sprawdza się dziś przypowieść Chrystusa, że na miejsce jednego złego ducha przychodzi siedem innych, jeszcze złośliwszych, na miejsce tamtego... Przeciwnik jest też coraz bardziej sprytny i podstępny. Mami naiwnych i zdezorientowane ofiary. Przeraża napór sekt i demoralizacji w katolickiej Polsce. Ulicami przechodzą różnej maści marsze i parady głoszące tolerancję... Wciąż ktoś przeszkadza w pojednaniu chrześcijan. Coraz częściej dostrzega się rękę masonerii, która zaczyna już występować bez maski i kolportuje swoje humanistyczne oblicze przed kamerami telewizji... 
Nie czas jeszcze na świętowanie wielkich rocznic. Bliźniaczych rocznic – 100-lecia objawień w Fatimie i 100-lecia powstania MI. Rocznice te niech będą raczej przeglądem wojsk, uzupełnieniem jednostek w świeże oddziały! Nie dajmy się zwieść rozpowszechnianym pogłoskom, że masoneria i jej antykościelne nastawienie jest wymysłem o. Maksymiliana, że teraz myśl tę podjęło Radio „Maryja”; że jest nieuprawnione twierdzenie o satanistycznym i lucyferycznym podłożu jej ideologii. Niedowiarków odsyłam do wciąż obowiązujących masonerię Instrukcji mistrza Alberta Pike`a: 
Tłumom musimy powiedzieć: czcimy jednego Boga, lecz Boga naszego adorujemy bez zabobonu. Wam jednak suwerennym instruktorom generalnym, mówimy to, co macie powtarzać braciom 32, 31 i 30-go stopnia: Religia wolnomularska powinna być przez nas wszystkich, którzy jesteśmy wtajemniczonymi najwyższych stopni, utrzymana w całej czystości swej doktryny lucyferycznej. (...) Czystą i prawdziwą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera.

Oto prawdziwe oblicze przeciwnika. Pozostało niezmienione. Zanim jeszcze powstała ziemia, w pięknym umyśle Anioła Światła powstał zamysł stania się bogiem – i to bynajmniej, nie drugim bogiem, lecz jednym jedynym! Odwieczna walka dobra ze złem trwa w najlepsze.
Powiedział ktoś, że gdybyśmy, choć w połowie tyle sił, zaangażowania i żarliwości włożyli w naszą walkę, ile wkładają w nią żołnierze Lucyfera – dawno byłoby już po bitwie. Świętowalibyśmy kolejne rocznice zwycięstwa. Niestety, z karnością w naszych wojskach nie jest najlepiej! Liczymy na Niewiastę. Sami zaś często przedkładamy capstrzyk nad manewry...

Jest rok 2017. Trwają wojny na świecie. Nie jedna. Wiele wojen. Na Stolicy Apostolskiej zasiada Papież Franciszek.
Historia zatoczyła wielkie koło...

Niech te bliźniacze rocznice zmobilizują nas do poprawienia logistyki, podniesienia sprawności bojowej. Przydałoby się też przeczytać jeszcze raz nasze instrukcje – z Fatimy. I te napisane przez św. Maksymiliana. Warto przypomnieć sobie słowa wypowiedziane przez Prymasa Tysiąclecia, wypowiedziane właśnie w Niepokalanowie, w mieście Maryi:
Polska miała przejść przez wielkie doświadczenia, trzeba więc było, aby dobrze pamiętała, że jest taka moc na świecie, która ściera głowę węża i to nie tylko raz, ale zawsze, że ta moc żyje w Kościele Bożym. Nazywamy ją „Życiem, Słodyczą i Nadzieją naszą”...

Weźmy też pod rozwagę słowa zachęty skierowane swego czasu do przedstawicieli MI przez Jana Pawła II:
Zachęcam was, abyście z coraz większą gorliwością i zaangażowaniem się żyli waszym ideałem. W naszym społeczeństwie wasze oddanie się Niepokalanej powinno uczynić z was pogodnych, ufnych i odważnych świadków... Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej..., idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego.
Tyle świateł mamy. Księga Rodzaju. Apokalipsa. Fatima. Święty Maksymilian. Prymas Tysiąclecia. Jan Paweł II.
Naszą odpowiedzią na obecne ataki wrogów Kościoła ma zatem być spotęgowana ufność Niepokalanej, która jest Wiktorią wszystkich walk Bożych. Trzeba jednak również zdynamizować nasz czyn rycerski – wyzwolić fatimską MOC: Modlitwę, Odwagę, Cierpliwość.
Amen.
o. Stanisław M. Piętka

