
Czatachowa, 11 marca 2022 roku

L I S T   O T W A R T Y
związany z naszą Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa

również jako odpowiedź do listu Księdza Arcypiskupa z dnia 22 lutego 2022 roku

„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na 
was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy 
byli przed wami.” Mt 5,11-12

Po przeczytaniu listu Księdza Arcybiskupa ten fragment przyszedł mi na myśl. Treść tego listu bardzo 
mnie i wielu wiernych zasmuciła, dlatego że jest w nim wiele manipulacji, nieprawdy i fałszywych oskarżeń. 
Jest wyrazem odrzucenia mojej kapłańskiej posługi, jako kapłana katolickiego. Niestety jest również rodzajem 
wojny wypowiedzianej wiernym, gromadzącym się we Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa. List ten 
wprowadza zamęt i zgorszenie w sercach wielu wiernych. Jest zapowiedzią kolejnej fali prześladowań mnie, 
Wspólnoty i wszystkich związanych z tym pięknym dziełem. „Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali 
fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Chociaż występowało wielu fałszywych 
świadków.” Mk 14,55-56

Ja i nasza Wspólnota od 10 lat, a szczególnie przez ostatnie 2 lata, jesteśmy prześladowani przez Księdza
Arcybiskupa Wacława Depo i jego najbliższych Współpracowników. W ostatnim czasie były nawet sugestie, 
że będziemy wykluczeni z Kościoła. Taka postawa przeraża i jest rodzajem zastraszania wiernych. Wobec takich 
działań trzeba wyrazić stanowczy sprzeciw. Razem ze Wspólnotą i wiernymi jesteśmy w sercu Kościoła, teraz 
i zawsze. Dwie wersje statutów Wspólnoty zostały bezpodstawnie odrzucone przez Kurię. 
Dom Maryi, budowany przez Wspólnotę i pielgrzymów, został nam bezprawnie zabrany, a ci, którzy nas okradli 
i oszukali zabierając ten dom, znaleźli wsparcie u Księdza Arcybiskupa i w Kurii.

Księże Arcybiskupie, proszę, abyś Ty i Twoi Współpracownicy, nie szli drogą arcykapłana Kajfasza 
i starszych ludu, którzy w imię Boże, i w imię Prawa Bożego, skazali Pana Jezusa na śmierć, prześladowali 
Apostołów i Kościół Święty, albowiem jest to droga do duchowej i kościelnej destrukcji. 
Wiele razy ja, członkowie Wspólnoty i pielgrzymi przyjeżdzający do nas, wyrażaliśmy szczerą wolę współpracy 
z Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo i jego Współpracownikami. Niestety, byliśmy odrzucani 
i lekceważeni.
Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa nie jest problemem, ale jest pięknym darem Miłości Jezusa 
dla Archidiecezji Częstochowskiej i Kościoła powszechnego.
Z powodu działań Księdza Arcybiskupa i Kurii Częstochowskiej oraz nagonki medialnej z tym związanej, 
jesteśmy szkalowani, potępiani, prześladowani, wiele wycierpieliśmy i cierpimy dalej. Ofiarujemy te cierpienia 
dla Miłości Jezusa Ukrzyżowanego i dla Kościoła Świętego, który gorąco kochamy.
Wielu świętych było strasznie prześladowanych przez ludzi Kościoła, ale zostali wielkimi świętymi, bo wytrwali 
w tych dotkliwych cierpieniach. 
My również wierzymy, że prowadzi nas Chrystus drogą Krzyża do chwały Zmartwychwstania i, że to dzieło Jego 
miłości, potrzebuje oczyszczenia przez cierpienie.

Księże Arcybiskupie i jego Współpracownicy, z serca, z miłości do Jezusa i Maryi, przebaczamy Wam to 
zło, które nam uczyniliście i modlimy się, abyście byli wolni od podszeptów szatana i zaczęli słuchać natchnień 
Ducha Świętego we wspieraniu tego pięknego dzieła, którego twórcą jest Duch Święty. 
Nie przeszkadzajcie Duchowi Świętemu! Weżcie czynny udział w tym dziele poprzez swoją obecność na 
Eucharystii, modlitwie, spowiedzi i we wspieraniu wiernych, którzy przyjeżdzają na nasze spotkania i do 
Pustelni, a są bardzo cierpiący i udręczeni. Przyjdźcie i pomóżcie im! Okażcie im kapłańskie Serce Jezusa!

Mam nadzieję, że z wrogów tego dzieła i naszych, staniecie się poprzez modlitwę, naszymi przyjaciółmi 
i członkami Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa.
Zachęcam wszystkich do modlitwy i postu za Księdza Arcybiskupa i jego Współpracowników, 
za naszą Wspólnotę i duchową Rodzinę Miłości i Miłosierdzia Jezusa.

Miłość i Miłosierdzie Jezusa!
Ojciec Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty MIMJ


