
Przesłanie Maryi…  
♥ „Jeśli chcesz mi służyć, bądź prosta i udowodnij 
czynami to, co mówisz. I dodała: Gdziekolwiek jesteś  
i cokolwiek czynisz, możesz uzyskać błogosławień-
stwo i głosić moją chwałę.” 
♥ „Najbardziej mnie martwi to, że widzę, jak ludzie nie 
mają szacunku dla mojego Syna w Najświętszej Eu-
charystii i sposób, w jaki się modlą, gdy myślą  
o innych sprawach podczas modlitwy. Mówię o tych, 
którzy udają pobożnych. Napotkasz przeszkody, będą 
ci dokuczać i będą mówić, że jesteś szalona. Nie 
zwracaj na nich uwagi, bądź mi wierna. Ja ci pomogę.” 
♥ „Nie mogę powstrzymać mojego Syna dłużej, Fran-
cja będzie cierpieć. Miej odwagę i ufność.” 
♥ „Moja córko, czy ty pamiętasz moje słowa? Ja je-
stem całkowicie miłosierna i jestem Panią mojego Sy-
na. Jego Serce ma tak dużo miłości do Mnie - On do-
tknie najbardziej zatwardziałe serca dla Mnie. Przy-
szłam szczególnie po to, aby uratować grzeszników. 
Skarby łask mojego Syna są szeroko otwarte. Jeśli 
tylko ludzie będą się modlić (wskazując na szkaplerz). 
Kocham to nabożeństwo. Błagam wszystkich, aby 
przyszli, zaufali i pojednali się z Bogiem... także Ko-
ściół i Francję.” 

Ciekawostki… 
► Matka Najświętsza podczas objawień 
powiedziała: "Wspaniałe skarby mego Syna,  
o które ludzie się modlą, zostały otwarte na 
długo". Potem ukazała kawałek płótna, który 
nosiła na szyi. Był to szkaplerz z czerwonym 
sercem. "Kocham tę formę pobożności" - 
dodała. Przedostatnie objawienie (11.11) było 
związane z rozpowszechnianiem szkaplerza. 
Tego dnia Estelle wykonała pierwszy 
szkaplerz według wzoru, jaki pokazała jej 
Maryja. "Nie zmarnowałaś dzisiejszego dnia - 

powiedziała. - Pracowałaś dla mnie". Poleciła też Estelle, by zrobiła wiele następnych 
szkaplerzy. Wizjonerka tak wspominała ostatnie spotkanie: "Krzyknęłam:, ‘Co się ze mną 
stanie, Matko Najświętsza?'. Odparła: 'Będę z tobą, ale w sposób niewidzialny... Nie musisz 
niczego się bad. Wybrałam cię przecież do ogłoszenia mej chwały i upowszechnienia tego 
nabożeostwa'. Mówiąc to, trzymała w dłoniach szkaplerz. Było w Jej postawie tyle zachęty, że 
powiedziałam: 'Ukochana Matko moja, czy mogłabyś dać mi ten szkaplerz?'... 'Podejdź  
i ucałuj go'. Szybko wstałam, a Matka Najświętsza pochyliła się ku mnie. Pocałowałam Jej 
szkaplerz. Była to dla mnie zupełnie wyjątkowa chwila". 
► W 1900 roku „biały” szkaplerz został zatwierdzony przez Kościół. Już wcześniej dla jego 
propagowania powstało Arcybractwo Maryi Matki Miłosierdzia z Pellevoisin. Zostało ono 
zatwierdzone przez Papieża Leona XIII w 1894 roku. Objawienia w Pellevoisin cieszyły się  
w Kościele wielkim autorytetem. Odwoływała się do nich św. Małgorzata Maria. Dziś tytuł 
Matki Bożej z Pellevoisin nosi kilka świątyń, m.in. w Nowym Jorku i w McIntosh. 
► Estelle Faguette zmarła w Pellevoisin w wieku 86 lat, w dniu 23 sierpnia1929 roku 
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Pellevoisin 
Historia… 
Estelle Faguette urodziła się w 
St. Memmie niedaleko Châlon-
sur-Marne 12 września 1843 r. 
Na początku 1876 r. Estelle Fa-
guette leżała, umierając w wieku 
33 lat na gruźlicę płuc, ostre za-
palenie otrzewnej i nowotwór. 10 
lutego 1876 r. doktor Benard Bu-
zançais dał jej kilka godzin życia. 
W nocy z 14 na 15 lutego Estelle 
zapewniała o objawieniach Matki 
Bożej, które trwały przez rok. 
Pierwsza część objawień w Pel-
levoisin rozpoczęła się w nocy 14 
lutego 1876 r. Diabeł objawił się 
u nóg jej łóżka. Wkrótce potem 
Estelle spostrzegła za diabłem 
Matkę Bożą przy swym łóżku. 
Najświętsza Maryja skarciła de-
mona i natychmiast zniknął. Mat-
ka Boża spojrzała wtedy na Es-
telle i powiedziała: Nie obawiaj 
się niczego, jesteś moją córką. 
Najświętsza Maryja kazała jej 
mieć odwagę, aby mogła cierpieć 
przez pięć dni dłużej dla uczcze-
nia pięciu ran Pana Jezusa Chry-
stusa. Zapowiedziałą, że w sobo-
tę zostanie uzdrowiona albo 
umrze. Podczas kolejnych obja-
wień Maryja ukazała Estelle jej 
dotychczasowe życie i wskazała, 
jak może bardziej przyczynić się do rozsławienia Jej czci. Druga część objawień w Pel-
levoisin rozpoczęła się w sobotę 1 lipca. 22:15 Estelle odmawiała pacierz, kiedy 
nagle zobaczyła Matkę Bożą całkowicie otoczoną światłem. Była ubrana na biało. 
Miała złożone ręce na piersi i uśmiechając się mówiła: Bądź spokojna, moje dziec-
ko, bądź cierpliwa, to będzie trudne dla ciebie, ale Ja jestem z tobą. 
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