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Artykuł pochodzi z: „Hejnał” Zeszyt 7,  rocznik XI, lipiec 1939. 
 
Agni Pilchowa, Wisła. 

Niepokalane Poczęcie 
 

 Jakże żywo stają mi w pamięci te niezbyt odlegle czasy, kiedy dolatywał do nas 
nieszczęśliwych, osaczonych, radosny śpiew Aniołów, głoszących, że przyjdzie na 
świat Dziecię — co wzrośnie jako Święta Boża Dziewica na ziemi! 

 Cicho spływał Duch ten z nieba na swe ostatnie wcielenie na naszym świecie... 
Schodził cicho, majestatycznie, świecąc bielą i Słońcem. Zstępował cicho, 
niewidzialny dla tych wszystkich, co na różnych ziemiach i światach trwali w złej 
woli i posnęli snem ciężkim swej twórczości, nie czuwając, nie modląc się razem 
z Panem w pełni Żywota w Nim. Wiele, bardzo wiele było obałamuconych, mniej 
lub więcej nieszczęśliwych, którzy błąkali się czy to na światach, czy 
w międzyplanetarnych przestrzeniach, i im Anioły zwiastowały — to zejście 
Świętej Dziewicy. 

 Dawali Aniołowie świadectwo w swych pieśniach tej prawdzie, iż niewiele 
miała tych zejść na światy. A zawsze powracała po Swej wędrówce na łono Boga 
w niebiesiech i tam nabierała świeżego, zdrowego tchnienia, nim znowu zanurzyła 
się w morzu ludzkiego życia na światach... 

 Przychodził ten Duch świetlany, najpiękniejszy Anioł Boży i stąpał po 
ciernistych ludzkich drogach, przyglądał się dziełu ludzkiemu, przyglądał błędnej 
twórczości — pragnął doprowadzić ludzi do opamiętania i przypominał dni 
szczęśliwości w Domu Ojca! Nieraz mówił głośno do ducha i w duchu — ten 
najcudniejszy Anioł Boży ukryty w ludzkim ciele — że bliski jest dzień wyzwolenia 
zbłąkanych... Nucił hymn nadziei... bo wiedział ten Duch wspaniały, że Bóg Ojciec 
uratuje Swe dziatki ofiarą Miłości! I pragnął Duch ten wziąć w tej ofierze jak 
największy udział! 

 Nic się niby nie działo nadzwyczajnego na ziemi, gdy schodził na nią po raz 
ostatni. 

 Ten Anioł Boży, zwany był w Swym ostatnim wcieleniu Marią, Świętą 
i Niepokalaną Dziewicą, Matką i Opiekunką Chrystusa!... 

 On jeden po każdym opuszczeniu ziemskiego ciała wracał w niebiosa!... Nie 
mógł tego uczynić już nikt z innych duchów, które tułały się po światach, lub 
schodziły na nie nawet z misją świętą. 

 Myśmy zawsze czy to na jakiejś planecie, czy świecie coś z siebie utracali, — 
ubywało nam siły ducha, nie mogliśmy zwycięsko przejść przez życie i jego 
odwrotny wir... 

 A Maria — chociaż pozornie żyła i poruszała się tak jak inni ludzie na ziemi — 
nic nie traciła — zgarniała Swe siły — Sobą się stawała — nie brakło Jej sił w locie 
powrotnym do Boga!! 
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 Niewiele wiemy o Jej ostatnim wcieleniu, mało zanotowano o tym w księgach 
ludzkich — lecz budzi się wiele w pamięci ducha — i wnet coraz to bardziej pozna 
i zrozumie ludzkość wielkie wtajemniczenie Marii w prawa Boże — w święte 
Misterium Ducha Bożego. 

 Kiedy Maria niknęła sprzed oczu ludzi, to w niewidzialnym Swym ciele 
wstępowała w niebiosa — a my kładziemy ciało nasze w grób, gdzie toczą je robaki 
— bo mają do niego prawo, mogą je pożreć. 

 Inaczej tworzyliśmy nasze ciało — innym było ciało Marii. Kiedy Maria 
wchodziła w odwrotny wir błędnej twórczości, to zachowywała wiernie jasność 
ducha i szła prądem właściwym, jaki roztoczył Bóg ku żywotowi i dla naszego 
wiecznego żywota potrzebny. Mocno stanęła Maria na głowie węża, co wycedzał 
z nas siły ducha i mogła w otwarte ramiona Swego boskiego ciała — przyjąć Syna 
Bożego. 

*                  *                  * 
 
 Polecił Syn Boży, abyśmy prosili Ojca o Królestwo Boże na ziemi. Chciał, aby 
było tu — jak i w niebie, aby wszędzie było tak, jak w Domu Ojca naszego 
odwiecznego. 

 Jeżeli wolno nam prosić o to najwyższe szczęście, to jest to dowodem, że ono 
przyjść może... i że to w dużej mierze od nas samych zależy, kiedy przybliży się 
Królestwo Boże na ziemiach-planetach i w międzyplanetarnych przestrzeniach. 
Obiecał nam też Chrystus, że nie zostawi nas samymi w tej walce o zdobycie 
niebios, w dążeniach o przybliżenie się Królestwa Bożego. 

 Źle — bardzo już źle było na światach, gdy przyszła Maria — duch wspaniały — 
na ziemię... Wielu bardzo tak nisko upadło, że zatracili prawo zradzania się, 
chociażby bolesnego w ciele, które robak toczy. Dotknięci ciężkim trądem ducha 
wlekli się w obrzydliwych astralnych ciałach i pragnęli ukryć swą ohydę, przyoblec 
się chociażby w ciała przez duchy odłożone, które toczył robak w grobie... Tacy 
właśnie zastąpili Chrystusowi drogę i mówili do Niego: „Cóż ci do nas, Chrystusie, 
Synu Boga? Przyszedłeś nas trapić?''1 

 Czuli na sobie święty wzrok Jego, który przenikał ich aż do głębi ich jestestwa, 
myśli, czynów i niespełnionych planów. Wiedzieli, że już nie wolno im popełnić 
jeszcze większego grzechu przeciw Duchowi Świętemu i sobie samym — że nie 
wolno staczać się coraz to niżej... 

 Nie oni zastąpili drogę Chrystusowi, ale to właśnie On zastąpił im drogę, na 
której zatracili prawo do zradzania się w żywym ludzkim ciele. Nie mogli zabierać 
go innym, ni opętywać ludzi, wzbronił im tego Święty Syn Nieba i w Imię Ojca 
Swego kazał im opuszczać ciała opętanych przez nich duchów. 

                                                 
1 Patrz Ew. św. Mateusza VIII 28—34, św. Marka V 1—17, św. Łukasza VIII 26—37. (Numer 
niniejszy „Hejnału", str. 481.) 
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 Gdzie mieli pójść z ogromem swoich planów? Wiedzieli, że Chrystus zniweczyć 
może wiele zła — a chcieli dopiąć swego celu. Chcieli wśród wielu zamierzeń 
zrealizować i to, by ujarzmić duchy w ciałach już nie ludzkich, lecz zwierzęcych. 

 Ciało zwierzęce i jego komórki stworzyły ongiś duchy i tchnęły w nie cząstki 
siebie, ale komórki te różnią się od komórek ciała fizycznego ludzkiego — jest to ta 
niedojrzała materia jeszcze w surowszym i bardziej niedojrzałym stanie. Chrystus 
wziął na Siebie ciało podobne ludzkiemu, pomimo iż w właściwym wirze energii 
życia Bożego miał Swoje Bogoczłowiecze ciało, co przenikało wszystko. Przez to 
podobieństwo do naszego ciała ludzkiego uświęcał i przebożał ciała nasze. 

 Powiedzieli więc do Chrystusa: „Pozwól nam wejść w ciała świń'', — gdyż 
sądzili, że tam się ukryją i stamtąd szkodzić będą mogli przez len czas, kiedy na 
wszechświat działać będzie Bogoczłowiecza ofiara Chrystusa, złożona dla 
odkupienia ludzkości, przebożenia ciał, światów i ducha! 

 Pozwolił im Chrystus wejść w ciała pasących się świń — ale ponieważ wiele zła 
skupiło się wokół nich — toteż stał się wielki szum, i świnie zamiast pomiędzy 
ludzi, których mogły rozszarpać, runęły w dzikim pędzie w morze — i utonęły. 

 Choć minęły wieki — ofiara Chrystusa działa. Boży wir coraz mocniej otacza 
świat, coraz to silniej bierze go w swoje posiadanie — i przenika wszystko. 

 Jeszcze matki rodzą w boleściach, — jeszcze robak toczy nasze ciała,  jeszcze 
nękają nas smutki i choroby — ale to przeminie i przyjdą chwile bezbolesnego 
przychodzenia na świat, skończą się dni smutku i rozłączenia, bo coraz mocniej 
czuć będziemy uścisk ramion Ojca, który nas wszystkich połączy. Każdy z nas sam 
w sobie świętą trójcą się stanie i w tej trójcy jedynie spłynie w Duchu — Bogu — 
Materii, promieniując Miłością, Wiarą, Pokorą. 

 Duch jest jeden odwieczny, wszechmocny i trwać będzie wiecznie. Duch Bóg 
stal się Ojcem i przyoblekł dzieci w ciała. Duch — to Morze Światła — a w nim jak 
ziarenko piasku w morzu — Materia. 

 Duch Bóg roztęczając kruszynę materii, przejawił przez nią ruch, życie, energię 
— i tworzył z niej ciała dzieci swoich. Wszędzie był Duch — a w środku mała 
kruszyna ciała Bożego, którą mógł pomnożyć Bóg Ojciec i roztęczać na wiele ciał 
dla swoich dzieci. 

 Wszędzie był Duch, a naokoło ducha jak baranki Boże unosiła się opromieniona 
przez ducha materia, z której Bóg Ojciec tworzył światy — przybytki w domu 
Swoim dla Swych dzieci. 

 Trójca święta! Duch — bezbrzeżne Światło, najwyższa Inteligencja, Mądrość, 
Miłość! Bóg dla nas przejawiony w materii, roztęczonej światłem ducha, 
przejawiającej życie — a wyłaniający ją ze Siebie i będący z nią w jedni — to Ojciec 
nasz Przedwieczny. 

 Przyoblekł nas w ciała z Materii, jaką zawierał w ośrodku Ducha Swojego 
Bożego, a z Materii otaczającej Ducha stwarzał światy, niby kropelki rosy 
oświetlonej słońcem — dla nas dzieci Swoich. Święte odwieczne Ciało w Duchu 
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Słowem się stało, dźwiękiem — a to Słowo Ciałem się stało i mieszkało między 
nami — a Duch Boży w Nim. 

 Słowo to dźwięk i życie subtelnej pramaterii Ciała Bożego, które On dał nam 
w ofierze. I to Ciało Komunią Świętą nam się stało — a Duch Boży przez nie 
wstępuje w nas. 

 Duch Święty — Bóg Ojciec to jedno; w łonie Ducha była Materia, z której 
przyoblekł Duch-Bóg nas jako Ojciec w ciała, wyłoniwszy z Siebie nasze duchy. 
Stworzył dzieci Swoje na obraz i podobieństwo Swoje i wszystko, co wzięliśmy 
z Niego, było doskonałym i świętym. 

 Światy, wypełniające niebiosa, stworzone były z materii okalającej Ducha, 
z owych baranków, wśród których jaśniał duch! Materia ta była wspaniałą, 
prześwietloną Duchem Bożym i z niej to roztęczał Bóg światy — a miała ona 
swoistą energię. Materia krążyła zgodnie z wydechem Ducha Bożego i zgodnie 
z odwiecznym prawem Bożym w harmonijnej Jedni z światłem Ducha. 

 Materia jak rozsłoneczniona rosa na tle Wielkiego Słońca była przystosowaną do 
tego samego krążenia w Duchu Bożym, co tętno serca Bożego wewnątrz Ducha 
Prawiecznego, jakim jest Bóg!! — I nikt inny tylko On wiedział i mógł używać tej 
materii dla Swej twórczości. Nam podawał gotowe już przędziwo wysnute z niej, 
abyśmy tkali na kanwie niebios — gwiazd i słońc. — Lecz my nieopatrznie 
zabraliśmy Ojcu nie gotowe przędziwo do haftowania naszych pomysłów. 

 Darzył nas Ojciec bezgraniczną miłością, wolną wolą i wielką świadomością 
ducha. Zbłądziliśmy, biorąc z ciekawości pasma niedojrzałej materii do 
swawolnego tworzenia. 

 Bóg tchnął w nas ogromne Światło Ducha i tylko odrobinę materii dla 
roztęczenia jej na ciało dla ducha. Dal nam nie iskrę ducha do materii — ale 
maleńką cząsteczkę materii udzielił nam — duchom-słońcom, — abyśmy mieli 
ciało. Małe siejemy nasionka — a wyrastają olbrzymie drzewa — podobnie 
powstaje noworodek w łonie matki — z prawem wzrastania i osiągnięcia ciała 
dorosłego człowieka. 

 Nie zgłębi materia Ducha Bożego — utrzymuje się na Jego powierzchni, kłębi się 
kolo Niego — nieraz ma dążność do płynięcia odwrotnym wirem, a Pan ją skupia 
koło Siebie — prześwietla, że lśni jak perły rosy, czyni podobną do białych 
obłoczków na jasnym błękicie nieba. 

 Kiedy ongiś dzieci Boże niebacznie w nią weszły i łączyć się z nią zaczęły — 
powstawały chmury i błyskawice, bo rozpoczętą została nieumiejętna twórczość. 
O ile rozsłonecznianiem — roztęczaniem materii Ciała Bożego na swoje ciało — 
duch wcale się nie umniejszał, nie tracił nic ze swej mocy — o tyle materia 
przeznaczona na przybytki ducha — a nieumiejętnie użyta przez dzieci Boże, stała 
się groźną dla nich. Odbierała im co trochę któryś z jasnych zmysłów Bożych, ćmiła 
jasność ich promiennego ducha, tworzyła nieokiełznane żywioły i namiętności, 
wytaczała z ducha twórcze siły! 
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 A ma ta materia niemiłe i daleko idące możliwości... Mogłaby się w niej 
rozdrobnić na małe skry moc ducha i potem dążąc do wzrostu przechodzić przez 
trudne i niegodne dziecka Bożego warunki bytowania, przez królestwo minerałów, 
aż do świata zwierząt ewoluować przez niższe, przez samego siebie stworzone 
formy — gdyby nie ofiara Chrystusa! 

 Czysta z Ducha Bożego dana materia — nie wyczerpywała, i nie roztrwaniała 
nam światła ducha. Przeciwnie, im więcej dawał jej ze siebie duch, im więcej tchnął 
w nią światła, im bardziej rozpromieniał barwami tęczy — tym stawał się większy, 
tym potężniejszą i piękniejszą była jego twórczość — bo Pan dał nam prawo 
wzrostu ducha — i wiele było miejsca w Domu Ojca i Jego przybytkach. 

 Mniej subtelna materia, z której na kanwie niebios haftować można było 
gwiazdy i światy, nie była jeszcze gotowa do tej twórczości. Miała ona tę 
właściwość, że w rękach niebacznych dzieci Bożych łatwo wytwarzała odwrotny 
wir twórczości. Z jasnej, przeźroczystej materii stwarzaliśmy, porwani tym wirem, 
różne pełzające, latające w powietrzu, i żyjące na wodzie i na ziemi twory i to 
wszystko, co jest koło nas. 

 Nasze fizyczne ciało nie jest utkane z tej subtelnej pramaterii ducha, jaką 
pierwotnie obdarował nas Ojciec nasz i Pan, ale do tej cudownej materii 
domieszaną została materia kosmiczna i kosmiczny magnetyzm, magnetyzm 
planetarny. — Nasze fizyczne komórki składają się z niezliczonej ilości 
mikroorganizmów i wirów energetycznych — a krew, co w naszych płynie żyłach, 
niesie w sobie żywioły ziemi. Wkradają się więc do ducha zwierzęce namiętności, 
niezdrowe emocje — i tak to ciało nasze ludzkie, które miało być stworzone na 
obraz i podobieństwo Boga — nie jest rzeczywistym Jego obrazem, ale raczej obrazą 
Boga. 

 *                  *                  * 
 
 
 Maria ilekroć schodziła na świat — dopuszczała, że przepływała przez Nią 
ciężka energia tej materii, ale zawsze i jedynie w tym celu, by przeistoczyć ją 
i podporządkować materii subtelnej. Mocno stanęła na głowie węża, wijącego się 
w odwrotnym wirze twórczości koło człowieczeństwa. Stanęła na nim czysta 
i niepokalana i żaden cień nawet materii zwierzęcej ni namiętności nie splamił Jej 
Bogoczłowieczego ciała. 

 Rozpostarła Swe białe, eteryczne dłonie daleko szeroko nad ludzkim rodem... 
Sięgnęła do niebios, by wziąć w Swe ramiona Najwspanialszego Ducha, jaki 
kiedykolwiek zjawił się na ziemi i w Niebie, — by spełnić wolę Ojca, połączyć się 
z tą wolą w całej pełni — i oddać Syna Bożego w ofierze za grzechy i pokonać 
śmierć. 

 Chciała wola zła, aby umarło Bogoczłowiecze ciało i aby niepodzielnie istniała 
grubsza materia i Wola zła. Pragnęli uśmiercić Chrystusa, ukamienować, zmieszać 
z pyłem ziemi i śliną złości to Boże Ciało na Nim. A Chrystus wziął na Swe barki 
wiele przewinień i dał się ukrzyżować. Na barkach Jego krzyżowali swoje grzechy, 
— krzyżowali, nie zdając sobie z tego sprawy — swoje grzeszne ciało. 
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 Umarł Jezus na krzyżu, a Ciało Jego złożono w grobie. Powstało jednak 
w jasności i opuściło ziemię. Nie opuściło jednak tak świata, jak tego pragnęła wola 
zła — ale potężnymi i przemożnymi ramionami Swego Bożego Ciała, objął 
Chrystus cały Mały Wszechświat i wszystko, co na nim żyje i co się na nim 
znajduje. Wielki, jasny zbawczy Krzyż rozpostarł się na wszystkie krańce!! 

 Pragnęli, aby Boże Ciało przestało istnieć na planetach — chcieli, abyśmy 
w ciągu tego pierwszego dwu tysiąclecia, jakie po przyjściu Chrystusa prze-
żywamy, ze zdwojoną silą staczali się do bezdennej przepaści — aby ciała nasze 
przeistaczały się w coraz potworniejsze, aby owładnęła nami żywiołowa energia 
ducha. 

 Nie lękali się pierwsi uwodziciele żadnych myślicieli, proroków, ani mędrców. 
Nie obawiali się, aby oni mogli wybawić świat i zachować żywot wieczny, 
przywrócić błogosławieństwo Boże. Wszyscy oni, mniej lub więcej zakazili się tą 
mocno nieczystą już materią i zarazili swe subtelniejsze ciała wirem żądz. 

 Nie było niepokalanych na ziemi! Nikt nie zdołał w całej pełni zachować 
czystości i jasności duchowej, — czystości i jasności Bogoczłowieczego ciała. Nikt 
też nie mógł jej przywrócić innym. 

 Uczynił to Syn Boży, którego przyjęła na ziemię Maria — ten Anioł czysty. 
Celowo zachowała Maria w Sobie tylko cząsteczkę tej materii, z jakiej powstaje 
nasze ciało na ziemi, a Chrystus przejął ją z Marii jedynie dla naszego wybawienia, 
dla przemienienia naszego ciała, by dać mu możność przebożenia się i zachowania 
żywota wiecznego. 

 Dwa tysiące lat!!! — Jakie byłyby one straszne — gdyby nie Miłosierdzie Boga, 
Ojca naszego, pomoc Chrystusa, Marii i wielu dobrych Istot! 

 Powiedział Chrystus, żyjąc na ziemi, że „nie ma nic tak tajemniczego, aby nie 
mogło być objawionym''. 

 Niedługo ujawni się wiele, co miało piekło przechowane w zapasie, aby niszczyć 
i na swój sposób przeistaczać świat i życie. Ileż to planów piekielnych — tego 
niedokończonego i zburzonego królestwa szatana — ujawnia się przed nami!... 
Gazy trujące — dosięgają przecież nie tylko fizyczną powłokę, ale niszczą mniej 
albo więcej i ciało astralne. Wyrzucają przez to ducha jakby poza nawias życia, 
gdyż nie ma możności przejawiać się po tamtej stronie. Trucizny te i zakusy nie 
dosięgają ciał subtelniejszych w sferach wyższych. 

 Chociaż pozornie zło nie znika, nie przeistacza się w dobro, to gdyby wszyscy 
ludzie ujrzeć mogli duchem, ile nastało już przemian — wielbiliby radośnie Boga 
i cieszyliby się ze zwycięstwa dobra nad złem. 

 Cieszyły się demony, że tak tą cięższą materią spowiją ducha, tak ją 
rozprzestrzenią kosztem jego światła, iż mieć będzie duch tylko małą, płonącą 
iskierkę w sobie, a wszystkie siły jego za sprawą tej materii wydobędą z niego 
i szafować nią będą według swojej woli. 

 Jak spieszno im rozpętać bój — walkę na całym globie!! Marzą jeszcze nieraz 
o zwycięstwie, o zawojowaniu całego świata, kiedy widzą, że groszowe sumy 
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przewinień, jakie pozostały nam do wyrównania, gromadzą się i zacieśniają 
kręgiem koło ludzi i wszystkiego, co żyje. Chcą nowym wielkim przewinieniem, 
wylewem morza krwi na ziemi wstrzymać pochód ludzkości do zbawienia, do 
lepszej ery życia w następnym dwu tysiącleciu. Lecz i tu ukrócają im złą wolę 
w szybkim tempie i nie mogą zawładnąć ludźmi, duchami i światem, jakby tego 
pragnęli. 

 Święta Komunia Ducha działa, z niej czerpie się siłę do uleczeń, nią się przynosi 
ulgę w cierpieniach. Siła ta leczy nic tylko fizyczne ciało, ale promienieje 
i w astralnym świecie i aurze ducha. Siła ta się wzmaga — płynie ona wszędzie 
tam, skąd płynie szczera modlitwa ducha. 

 Cudowne uleczenia w Lourdes i tylu — tylu innych miejscach — to siła miłości, 
wiary i modlitwy. Siła ta płynie z Bożego Ciała Chrystusa, Marii i wielu świętych 
duchów i ludzi dobrej woli. Oparte na tej sile i nią mocne pracują dobre, święte 
duchy dla dobra ludzkości i pomagają przybliżać Królestwo Boże na ziemi. Siła ta 
chroni także narody przed rozpętaniem nowej, wielkiej pożogi. 

 
 
 
 
Rozum jest orężem, którym tylko w świecie natury wojować można. 

W świecie ducha rozum niezdolny sam przez się dojść i ogarnąć prawdy 

ostatecznej, a nie daje się powodować uczuciu, tym mniej, że ono nie 

inaczej jak przez pokorę tylko do uwierzenia tej prawdzie, a przez wiarę 

tylko do przeświadczenia o niej przyjść może. 

 
A. Mickiewicz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


