
Czym jest człowiek,  

że o nim pamiętasz ? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów 

Chwałą i czcią go uczyniłeś…. 

Złożyłeś wszystko pod jego stopy 

Ps 8, 5-7 

Niech anioł Twój, Panie 

Poprzedza mnie i prowadzi do Ciebie. 

Por. Wj 23, 23 
 

Relacja z rekolekcji koła Legionu MRMSJ w Bochni  
ze św. Michałem Archaniołem 

Bardzo dobrym przygotowaniem do naszych rekolekcji koła Legionu MRMSJ była 

peregrynacja figury  św. Michała Archanioła z Gargano w bazylice św. Mikołaja w Bochni 

w dniach  od 4 do 6 czerwca 2021r. Była to sposobność, by bliżej zaprzyjaźnić się ze św. 

Michałem Archaniołem. Był to szczególny czas dla tych naszych braci, którzy są 

wystawieni na taką szczególną pokusę odejścia z drogi dobra.  

Pokornie prosimy Cię święty Michale Archaniele daj im światło,  

by już nigdy nie zachwiali się w wierze. 

Nasza parafia i miasto zostało zawierzone św. Michałowi Archaniołowi. W czasie 

nawiedzenia figury Świętego Michała Archanioła dużo wiernych przyjęło szkaplerz 

świętego Michała Archanioła.  

Święty Michał Archanioł to jeden z naszych patronów wspólnoty MRMSJ, dlatego z 

wielką radością przyjęliśmy tę wiadomość. Bardzo uradowały się nasze serca, że będzie 

peregrynacja figury św. Michała Archanioła i jeszcze bardziej pogłębimy nasze relacje, 

naszą przyjaźń z tym naszym wielkim patronem.     

W dniach 25-27 czerwca 2021r odbyły się rekolekcje koła Legionu Małych Rycerzy 

w Bazylice św. Mikołaja w Bochni, które prowadził ks. Andrzej Wątroba CSMA z 

Miejsca Piastowego. Nasze ćwiczenia duchowe rozpoczęły się 25 czerwca br. o 

godzinie 14.00 modlitwą różańcową. W godzinie miłosierdzia modliliśmy się Koronką 

do Bożego Miłosierdzia, tak przygotowani duchowo uczestniczyliśmy we Mszy św., którą 

współcelebrowali kustosz Sanktuarium - ks. proboszcz Ryszard Podstołowicz oraz 

ks. rekolekcjonista Andrzej o błogosławione owoce rekolekcji przez wstawiennictwo 

św. Michała Archanioła.  

Pierwsza i druga konferencja była poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Ksiądz rekolekcjonista ukazał rys historyczny kultu NSPJ i znaczenie tego nabożeństwa 

we współczesnym świecie. Pierwszy dzień rekolekcji zakończyliśmy modlitwą 

różańcową, litanią do NSPJ, Apelem Jasnogórskim i Bożym błogosławieństwem 

udzielonym przez księdza rekolekcjonistę Andrzeja.  

 



Drugi dzień rekolekcji rozpoczęliśmy o godzinie 

8.00 Godzinkami, różańcem świętym,  

a o godz. 9.30 została odprawiona Msza święta w 

intencji księdza jubilata Marka Mierzyńskiego - 

opiekuna wspólnoty Legionów Małych Rycerzy w 

Bochni. Sobotnie konferencje były poświęcone 

świętemu Michałowi Archaniołowi.  

Na początku Pan Bóg stworzył nieskończoną ilość 

aniołów. Wierzymy, że są one wśród nas, 

pomagają nam, chronią, są posłańcami Boga, 

pośrednikami. Wypełniają misje przeznaczone im przez Boga, ratują wybranych przed 

niebezpieczeństwami, chronią. Słowo anioł wywodzi się z języka greckiego Angelos – 

posłaniec, emisariusz. Aniołowie są odbiciem potęgi najwyższego, choć dysponują 

niewyobrażalną mocą, nie przypisują sobie chwały. Często pierwszymi słowami, które 

aniołowie kierują do ludzi jest prośba: „ nie bójcie się”.  

Anioł zawsze nas ochrania, jest darem boskim - nie trzeba go wzywać. Aniołowie są 

bliżej niż myślimy. Strzegą każdego naszego kroku. Przekazują Słowo Boga ze 

stuprocentową precyzją. Liczba aniołów jest ogromna. Nie ma dwóch aniołów równych 

sobie - każdy z nich w inny sposób odbija doskonałość Pana Boga. Pośród nich jest św. 

Michał Archanioł.  

W tradycji chrześcijańskiej św. Michał Archanioł to pierwszy, najważniejszy spośród 

aniołów. Obdarzony przez Pana Boga szczególnym zaufaniem. Święty Michał Archanioł 

swoim imieniem głosi chwałę i moc Pana Boga. Imię Michał znaczy „Któż jak Bóg”. 

Święty Michał Archanioł jest aniołem żalu, prawości, litości, uświęceniem duszy i 

posiadaczem kluczy do nieba. Święty Michał Archanioł czczony jest też, jako Anioł 

Bożego Miłosierdzia i Anioł Sądu. Święty Michał Archanioł, jako Książę Archaniołów 

został ogłoszony przez Papieża Leona XIII patronem Kościoła. Patron ten najczęściej jest 

przedstawiany, jako wojownik. Kościół katolicki czci świętego Michała Archanioła 

zawsze 29 września.  

Rocznicę najbardziej znanego objawienia obchodzimy 8 maja, na pamiątkę wydarzenia 

z 490 roku. W miejscu tego objawienia znajduje się jedyna świątynia na ziemi tj. w 

Gargano, która nie została poświęcona ręką człowieka. Uczynił to sam święty Michał 

Archanioł. Święty Michał Archanioł podczas objawień powiedział biskupowi Sipontu 

Wawrzyńcowi:  

„Ja jestem Archanioł Michał stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie 

poświęcona; ja jestem jej strażnikiem. Tam gdzie się otwiera skała, będą 

przebaczone grzechy ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga zostaną 

wysłuchane.”  

Święty Michał Archanioł objawił się również w Polsce w miejscowości Blizne w roku 

1621 na Podkarpaciu.     



Również w sobotę odbyła się radosna, doniosła uroczystość. Z wielką radością pragnę 

podzielić się z naszymi braćmi wrażeniami z Jubileuszu Księdza Doktora Marka 

Mierzyńskiego, naszego asystenta kościelnego, który obchodził 30 – lecie święceń 

kapłańskich i 10 – lat pracy duszpasterskiej w parafii p.w. św. Mikołaja w Bochni. Jeszcze 

raz pragnę na łamach GMR podziękować Czcigodnemu Jubilatowi ks. Markowi: 

 

Niech Ten, któremu zawierzyłeś swoje młode życie 30 lat temu towarzyszy Ci ze swoją łaską w 

każdym dniu Kapłańskiego życia, a Jego Matka, Nasza Królowa Różańca Świętego niech nie 

wypuszcza Cię ze swych matczynych ramion. 

Czcigodny Jubilacie opiekunie naszej Wspólnoty 

Z głębi naszych serc dziękujemy Ojcu Niebieskiemu, że 10 lat temu przysłał Ciebie do naszej 

Parafii z posługą kapłańską i opieką duchową nad Legionem Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego.  

Drogi Księże Doktorze, 

Dzięki Twoim staraniom nasza wspólnota Małych Rycerzy została zarejestrowana w naszej 

Diecezji, jako Stowarzyszenie. 

Twoje zaufanie do nas i nieocenione wsparcie pozwala nam od 10 lat każdego 7-go dnia 

miesiąca adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Homilie wygłaszane 

przez Ciebie, każdorazowo podczas Mszy św. na zakończenie adoracji, zapadają nam w pamięć 

i nadają kierunek naszym działaniom. Podobnie jak spotkania formacyjne, które 

przygotowujesz i prowadzisz dla nas Małych Rycerzy oraz spotkania Kręgu Biblijnego. 

Czcigodny Jubilacie 

My ze swej strony zapewniamy o modlitewnej pamięci za wstawiennictwem naszej Pani 

Bocheńskiej Królowej Różańca Świętego i świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny oraz 

błogosławionego ks. Michała Sopoćko. 

Szczęść Boże!!! 

Na rekolekcje przybył również Pan Grzegorz Brożek - redaktor regionalnego Gościa 

Niedzielnego Diecezji Tarnowskiej, który przeprowadził wywiad z animatorką koła 

Legionu Małych Rycerzy MSJ w Bochni mr Haliną Borowiec. Artykuł ukazał się w 



dodatku tarnowskim w Gościa Niedzielnego nr26 z dnia 4 lipca 2021r. 

(https://tarnow.gosc.pl/doc/6951986.Bochnia-Mali-Rycerze-z-wielką-misją)  

Dzięki temu nasza wspólnota zaistniała w przestrzeni medialnej Diecezji Tarnowskiej. 

Sobotni dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu z modlitwą o 

uwolnienie i uzdrowienie oraz Apelem Jasnogórskim i Bożym błogosławieństwem.  

Niedziela to ostatni dzień rekolekcji, czas zadumy nad życiem bł. ks. Bronisława 

Markiewicza.  W niedzielę o godz. 8.00 zwróciliśmy nasze serca ku Matce Bożej modląc 

się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz rozważaliśmy tajemnice różańca 

świętego. Tak pokrzepieni duchowo uczestniczyliśmy we Mszy św.  

Po Eucharystii  ks. Andrzej wygłosił konferencję o założycielu Księży Michalitów. Ksiądz 

Bronisław Markiewicz (1842 – 1912) był założycielem Zgromadzenia Świętego Michała 

Archanioła w Miejscu Piastowym. Był człowiekiem nadzwyczajnym, wielkim 

wychowawcą, duszpasterzem, prorokiem, patriotą i społecznikiem. Jako ksiądz utworzył 

zakłady wychowawcze dla bezdomnej, opuszczonej młodzieży i dwa zgromadzenia 

zakonne poświęcone głównie wychowaniu młodego pokolenia. Duchowość księdza 

Markiewicza można scharakteryzować słowami: „któż jak Bóg” oraz hasłem: 

„powściągliwość i praca”. Pierwsze to zawołanie świętego Michała Archanioła, które jest 

istotą zgromadzeń zakonnych wyraża ono zachwyt na wielkością, dobrocią i miłością 

Boga. Drugie hasło było motorem pracy apostolskiej księdza Bronisława Markiewicza. 

Sam żył wg zasady: powściągliwości i pracy i tę zasadę wpajał innym. Ksiądz Bronisław 

Markiewicz został beatyfikowany dnia 19 czerwca 2005r przez Ojca Świętego 

Benedykta XVI. 

Owocem życia bł. ks. Bronisława Markiewicza jest także powstały w 1994r. apostolski 

ruch zwany Rycerstwem Świętego Michała Archanioła. Specyficznym charyzmatem 

Rycerstwa jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które 

dążą do zniszczenia człowieka. Celem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy 

ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia. Centrala Rycerstwa posiada swoją 

siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Markach 

- Strudze k. Warszawy. 

Na zakończenie rekolekcji ks. Andrzej udzielił  błogosławieństwa rekolekcyjnego. Jako 

dziękczynienie i prośbę o błogosławione owoce tych rekolekcji modliliśmy się 

rozważając dwie części różańca świętego.  

Dziękujemy Ci Miłosierny Boże za tę wielką łaskę, za ten wielki dar, że zgromadziłeś 

nas na tych rekolekcjach, abyśmy wielbili Święte Imię Twoje. Po tym okresie histerii 

pandemii zobaczyliśmy naszą słabość, ociężałość, zmęczenie i senność. Dzięki łasce 

Bożej zmobilizowaliśmy się na tę krótką chwilę by uczestniczyć w tych dniach 

zamyślenia, aby podjąć refleksję nad naszą wiarą, zapałem i gorliwością .Dlatego do 

Ciebie Panie Jezu pokornie wołamy z głębi naszych serc, poślij do nas Swego Ducha. 

Niech On Swoim żarem miłości odnowi naszą modlitwę, niech nas zjednoczy z Tobą w 

błaganiu o wierne wypełnienie charyzmatów LMR. Pokornie prosimy Ciebie Panie Jezu 

Miłosierny, daj nam nowe siły, nowy zapał i wielką gorliwość abyśmy po tym czasie 

https://tarnow.gosc.pl/doc/6951986.Bochnia-Mali-Rycerze-z-wielką-misją


pandemii ożywili naszą wiarę, nabrali nowych sił, by z wielką wiarą i miłością głosić 

mocą Ducha Świętego wszystkim braciom tajemnice Bożego Miłosierdzia, jak za 

minionych lat, kiedy żyła modliła się z nami nasza założycielka śp. Zofia Grochowska.  

Panie Jezu Miłosierny proszę Cię w głębokiej pokorze i uniżeniu za nas wszystkich 

Małych Rycerzy, abyśmy wsparci wstawiennictwem św. Michała Archanioła budowali 

Królestwo Boże w codziennym życiu niosąc bliźnim miłość i miłosierdzie. Panie Jezu 

Miłosierny, Królu Aniołów, Panie dziejów światłości świata, zanosimy dziś nieustającą i 

ufną modlitwę, za wstawiennictwem naszych patronów, ażebyś stale wysyłał do nas 

Swoich aniołów: byśmy żyli w blasku, w promieniach Twojego boskiego majestatu.  

Któż jak Bóg! Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw 

niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić 

raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 

duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do 

piekła. Amen. 

Tak ufam, tak wierzę, że te duchowe ćwiczenia przyniosą dla nas wszystkich Małych 

Rycerzy, sympatyków, przyjaciół błogosławione owoce.  

Święty Janie Pawle II, święta s. Faustyno, bł. kapłanie Michale Sopoćko, 

apostołowie Bożego Miłosierdzia módlcie się za nami. 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce,  

Abyśmy nie zginęli na straszliwym Sądzie, 

Święty Michale, 

Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego  

Módl się za nami 

 

Szczęść Boże!!!  

mr Andrzej z Bochni 

 


