
Głos Małego Rycerza 2/2011        7 sierpnia 2011 

  1  
  

Kochani Mali Rycerze,  
Sympatycy, Czytelnicy i Czciciele Boga Ojca 

ddajemy do Waszych rąk kolejny numer pisma naszej Wspólnoty „Głos Małego 

Rycerza”. Drugi numer Głosu dedykujemy kochanemu Bogu, Ojca całej ludz-

kości.  Do podjęcia tego tematu skłania kilka przyczyn. Jedna z nich to kolejne XIII  

Spotkanie Modlitewne Małych Rycerzy tzw. Triduum ku czci Boga Ojca w Sanktua-

rium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. Dwa pierwsze spotkania odbyły się w ko-

ściele pw. św. Jakuba w Tolkmicku, parafii rodzinnej śp. s. Zofii Grochowskiej, która w 

swoich zapiskach podzieliła się tym wydarzeniem 20.08.1999 (zob. str. 3) Następne 

ogólnopolskie spotkania zostały przeniesione do Kalisza, aż do chwili obecnej, mają 

tam swoje miejsce. W kaliskim sanktuarium są nieustannie ofiarowane w każdą nie-

dzielę Msze św. o ustanowienie święta ku czci Boga Ojca w Kościele i razem z modli-

twami i zamawianymi innymi mszami w lokalnych grupach Małych Rycerzy są ofiaro-

wane na przestrzeni tych lat, właśnie w intencji uwielbienia i ustanowienia święta Boga 

Ojca całej ludzkości. Podczas XII Triduum w 2010 roku padła inicjatywa napisania 

listu skierowanego do papieża Benedykta XVI. List taki został zredagowany i wysłany 

jako prośba do Namiestnika Chrystusowego z informacją, iż ponownie zostanie prze-

kazana treść pisma z zebranymi już podpisami Małych Rycerzy i wszystkich wiernych 

pragnących i popierających ustanowienie takiego święta. To druga przyczyna, dla 

której dedykujemy ten numer Głosu. Ponadto Pierwsza Osoba Boska sama upomina 

się, aby takie święto ku czci Boga Ojca całej ludzkości było ustanowione, aby był zna-

nym, kochanym i szczególnie czczonym. Do tej czci i uwielbienia zachęca nas 

sam Pan Jezus w kierowanej przez siebie przepięknej Modlitwie Arcykapłańskiej 

Chrystusa (J 17,1-26), którą możemy i powinniśmy w tych czasach posługiwać 

się w naszych modlitwach osobistych i wspólnotowych ( str. 2). 

apraszamy wszystkich rycerzy do współredagowania treści kolejnych numerów Głosu 

MR. Będziemy wdzięczni za nadesłane świadectwa, sprawozdania, artykuły, sugestie, 

uwagi służące wzajemnemu duchowemu ubogaceniu.  

Kontakt i zamówienia: Wiesław Kaźmierczak, ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin. Tel. 

94/343-47-59; kom. 668 093 700 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl lub Maria Mró-

zek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 
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«Ojcze, nadeszła godzina. 
Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył  i 
aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każ-
dym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, któ-
rych Mu dałeś.  A to jest życie wieczne: aby znali Cie-
bie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego 

posłałeś, Jezusa Chrystusa.  Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że 
wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.  A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u 
siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem 
imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni 
zachowali słowo Twoje.  Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi 
od Ciebie.  Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i 
prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.  
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ 
są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zosta-
łem otoczony chwałą.  Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a 
Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby 
tak jak My stanowili jedno.  Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim 
imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyją tkiem syna 
zatracenia, aby się spełniło Pismo.  Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc 
jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.  Ja im przekaza-
łem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie 
jestem ze świata.  Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od 
złego.  Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.  Uświęć ich w prawdzie. 
Słowo Twoje jest prawdą.  Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat 
posłałem.  A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświę-
ceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu 
będą wierzyć we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak 
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w 
Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  I także 
chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili 
jedno, tak jak My jedno stanowimy.  Ja w nich, a Ty we 
Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś 
Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiło-
wałeś.  Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze  
Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą 
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Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.  Ojcze sprawiedliwy! 
Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.  
Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiło-
wałeś, w nich była i Ja w nich». 

Przeżycie duchowe s. Zofii Grochowskiej 

w czasie pierwszego Triduum  
ku czci i uwielbienia Boga Ojca 

Dnia 20.08.1999r. Opiszę moje przeżycie duchowe w czasie Triduum ku czci i 

uwielbienia Boga Ojca. Tak bardzo odczuwałam Jego Ojcostwo, pragnęłam wszyst-

ko uczynić, aby dać odrobinę radości umiłowanemu Ojcu Niebieskiemu. Odczułam w 

serca Jego miłość. Czyż można być szczęśliwszym mając Boga - Ojca w niebie...? 

Przecież jest naszym Ojcem, a my jesteśmy jego dziećmi. Jak wielki smutek zadał mu 

świat. Ten Ojciec, który jest Bogiem pragnie, aby wszystko stwo-

rzenie przytuliło się do Jego Serca i szukało ratunku u Wszech-

mocnego Boga. Zapomniał lud o swym Stwórcy. O mój umiłowa-

ny Ojcze, proszę Ciebie o jedno - o miłość ku Tobie. Nie potrafię 

żyć, aby Cię nie kochać. Życie moje jest jedną wielką tęsknotą, by 

przytulić się do Twego Ojcowskiego Serca. Jak wielkim skarbem 

jesteś w moim sercu, pozostań w nim, ono jest Twoje. Choć jestem 

wielką nędzą, ale wznoszę do Ciebie, Ojcze, moje oczy i serce, a 

duch mój rwie się do Twego Serca i pragnie w nim spocząć. Wszystko, czym jestem, 

całą moją miłość składam w Twoje święte dłonie. Pragnę jednego - przyszłam na świat 

dzięki Tobie, Ojcze i pragnę żyć tylko dla Ciebie i wrócić do Ciebie. Ojcze, przebacz 

mi wszystkie winy, abym mogła żyć Twym bóstwem. Moje pragnienie jest czyste. Po-

stawiłeś mnie, Panie, na tej drodze zbawienia, daj mi światło i moc do pokonania tej 

drogi. Widzisz, Ojcze mój, jak jestem słaba. Liczę jedynie na Twoje Ojcowskie Serce, 

że nie pozwolisz mi zginąć, a pokonam wszystkie przeszkody. Bóg Ojciec. Córko 

moja. Ja, Bóg Ojciec, wszystkich stworzeń, zwracam się do ciebie, Mój, mały skarbie. 

Widzisz, jak ciebie nazwałem. Widzę twoje pragnienia i czyn. Nawet nie wiesz, jak 

bardzo ciebie Twój Ojciec Niebieski kocha. Za twoje jedno westchnienie do swego 
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Stwórcy, daję ci więcej, jak prosisz. Daję ci mądrość Moją, abyś szła przez życie i 

głosiła moją Ojcowską miłość, w niej jest wielka moc i tajemnica Boża. Dziecię moje, 

nie lękaj się świata, gdzie jest tyle zła. Cały wszechświat jest podnóżkiem mego Syna. 

Nie ma innego Pana w Niebie, na ziemi i pod ziemią, jest tylko Bóg Panem i wszystko 

należy do Mnie. Tylko człowiek ma wolną wolę i jeśli złe czyny popełnia z własnej woli 

- grzeszy i podlega karze. O ile dusza grzeszna pojedna się z Bogiem, Bóg przeba-

czy. Nie zwlekaj duszo grzeszna, bo może być za późno. Żyjcie w stanie łaski - nieś 

te słowa ludowi Mojemu. Zostań córko w Pokoju. 

LIST do Jego Świątobliwości  
Ojca Świętego 

Benedykta XVI 

My, dzieci Boże tym kolejnym listem z załączonymi blisko 4600 podpisami ponawiamy 

prośbę wyrażoną poniższą treścią wysłaną we wrześniu 2010 Roku Pańskiego.  

„Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – oraz oddani 

wierni Kościoła Chrystusowego, zebrani z całej Polski w pierwsza niedzielę sierpnia 

2010 R.P. w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu na corocznym - XII już 

spotkaniu modlitewnym tzw. TRIDUUM ku czci Boga Ojca: Zwracamy się z pokorną 

prośbą o ustanowienie Święta Boga, Ojca całej 

ludzkości i aby czczono jako swego Ojca, Stwo-

rzyciela i Zbawcę w pierwszą niedzielę sierpnia 

lub siódmego dnia tego miesiąca według życzenia 

ukochanego Boga Ojca, które przekazał zakonnicy 

Eugenii Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Apostołów 1 lipca 1932 A.D. Z opublikowa-

nej broszury pt. Bóg OJCIEC mówi do swoich 

dzieci cytujemy słowa Boga Ojca skierowane do 

PAPIEŻA: 

„Przed wszystkimi innymi zwracam się do Ciebie, 

synu Mój umiłowany, do ciebie, Mój Wikariuszu, 
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aby w twoje ręce złożyć to dzieło. Powinno ono być pierwsze ze wszystkich, a tymcza-

sem - z powodu lęku, jaki szatan podsunął człowiekowi - dopiero w tym czasie się do-

kona.  

Ach, chciałbym, żebyś pojął zakres tego dzieła, jego wielkość, szerokość, głębokość i 

wysokość. Chciałbym, żebyś pojął ogrom Moich pragnień wobec obecnej i przyszłej 

ludzkości.  

Gdybyś wiedział, jak pragnę być kochany; kochany i otaczany szczególną czcią przez 

ludzi! To pragnienie jest we Mnie od całej wieczności i od stworzenia pierwszego czło-

wieka. Wiele razy wyrażałem je przed ludźmi, zwłaszcza w Starym Testamencie, ale 

człowiek nigdy tego nie zrozumiał. Ono sprawia, że zapominam teraz o całej przeszło-

ści, oby tylko spełniło się obecnie w odniesieniu do Moich stworzeń na całym świecie.  

Zniżam się do najbiedniejszego z Moich stworzeń, do Mojej córki, abym mógł mówić z 

nią w jej niewiedzy i mówić do ludzi przez nią, nieświadomą ogromu dzieła, którego 

chciałbym dokonać wśród nich! Nie mogę z nią rozmawiać o teologii, na pewno by Mi 

się to nie powiodło, nie zrozumiałaby. Pozwalam, aby tak było, żeby zrealizować Moje 

dzieło przy pomocy prostoty i niewinności. Teraz jednak kolej na ciebie, byś przestu-

diował to dzieło i jak najszybciej doprowadził do realizacji. Aby być znanym, kocha-

nym i szczególnie czczonym nie proszę o nic nadzwyczajnego. Oto, czego jedynie 

chcę:  

1) Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla 

uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciał-

bym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie 

Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierw-

szą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy 

dzień tego miesiąca.  

2) Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede 

wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę 

blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich oj-

ców.  
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3) Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do 

warsztatów i urzędów, do koszar, do sal - gdzie podejmują decyzje ministrowie państw 

- wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! 

Chcę, aby widocznym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz: niech ukazuje, 

że istotnie tam jestem, że jestem obecny. I tak ludzie wykonywać będą wszystkie 

czynności pod okiem swego Ojca, a Ja będę czuwał nad stworzeniami, które powoła-

łem do istnienia i zaadoptowałem. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako 

pod okiem swojego czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym 

być przedstawiany w zauważalny sposób!  

4) Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją cześć pew-

ne pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę, aby Moi kapłani 

bez lęku szli wszędzie, do wszystkich narodów i nieśli ludziom płomień Mojej ojcow-

skiej Miłości. Wówczas dusze zostaną oświecone. Pozyska się dusze niewiernych oraz 

wszystkich należących do sekt, które nie pochodzą od prawdziwego Kościoła. Tak, 

niech również i ci - którzy są także Moimi dziećmi - zobaczą, jak płonie przed nimi ten 

płomień, niech poznają prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą w życie wszystkie 

cnoty chrześcijańskie.  

5) Chciałbym w szczególny sposób być czczony w seminariach, w nowicjatach, w 

szkołach i w internatach, aby wszyscy - od najmniejszego do największego - mogli 

Mnie poznać i kochać jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę.  

6) Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym tego, co po-

wiedziałem w innych czasach - co dotąd pozostało nieznane - a odnosi się do czci, 

którą pragnę odbierać od ludzi. Niech pracują też, by Moje pragnienia i Moja Wola 

dotarły do wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do 

wszystkich ludzi razem oraz do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w szcze-

gólności. Są to dusze, które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu, większego niż 

od ludzi świeckich.  

Oczywiście, osiągnięcie pełnej realizacji planów - które obmyśliłem dla ludzkości i które 

dałem im poznać - będzie wymagało czasu! Zadowoli Mnie jednak jeden dzień - tak, 

jeden dzień - modlitw i wyrzeczeń dusz wspaniałomyślnych, które poświęcą się dla 



Głos Małego Rycerza 2/2011        7 sierpnia 2011 

  7  
  

tego dzieła Mojej Miłości. Będę cię błogosławił, synu Mój umiłowany, i odpłacę ci sto-

krotnie za wszystko, co uczynisz dla Mojej chwały.” (Koniec cytatu). 

Oto wołanie, które dzisiaj staje się coraz częstsze na świecie: czy ludzie roz-

poznają Boga jako Ojca?  

Jako Wspólnota Małych Rycerzy, którym bliska jest Pierwsza Osoba Boska poczu-

wamy się do obowiązku przypomnieć to Orędzie uznane przez Kościół, które Bóg 

Ojciec dał światu za pośrednictwem stworzenia, które tak bardzo umiłowało, siostry 

Eugenii Elisabetty Ravasio. 

Uważamy również za stosowne załączyć całe opracowanie, przekazanym przez Alek-

sandra Caillot, biskupa Grenoble jako rezultat prac Komisji ekspertów powołanych z 

różnych stron Francji do przeprowadzenia procesu diecezjalnego zapoczątkowanego 

przez niego w 1935 roku. Trwał on 10 lat. W Komisji brali udział między innymi: Wika-

riusz Biskupa Grenoble Mons. Guerry - teolog; bracia Alberto i Augusto Valencin - 

jezuici, należący do największych autorytetów w dziedzinie filozofii i teologii, oraz eks-

perci w ocenianiu podobnych przypadków; dwaj doktorzy medycyny, w tym - psychia-

tra.  

Serdecznie prosimy o przywołanie tych słów Boga Ojca jakie wypowiedział do 

wybranej córki Egenii Ravasio i ogłoszenie tego święta dla całego świata. Realiza-

cja tej prośby jest wielkim pragnieniem nie tylko Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosier-

nego Serca Jezusowego ale wszystkich serc kochających całą Trójcę Przenajświętszą, 

którzy z wielkim oddaniem tej sprawie od wielu już lat ofiarują swoje modlitwy i cierpie-

nia oraz licznie i nieustannie zamawiają Msze św. w intencji ustanowienia święta Boga, 

Ojca całej ludzkości. Od wielu lat w każdą niedzielę ofiarowane są te Msze św. zaś w 

tym roku jedna z ofiarodawczyń ofiarowała 1000 mszy św. o ustanowienia święta Boga 

Ojca. Ponadto wielu wiernych Kościoła Chrystusowego niezależnie od naszej Wspól-

noty pobudzana przez Ducha Bożego trwa na modlitwach, adoracjach, zamawia Msze 

św.  

Z wielką nadzieją w sercu, że nadszedł czas na spełnienie naszej prośby, która jest 

także prośbą Boga Ojca podpisujemy się pod tym listem, ufając, że „głos ludu jest 

głosem Boga” – VOX POPULI, VOX DEI. Amen. 
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Powierzamy Najświętszej Dziewicy Maryi tę sprawę, w rozpowszechnianiu tego Orę-

dzia i wraz z Nią błagamy Ducha Świętego, aby pomógł ludziom zrozumieć i poznać 

głębokie uczucie czułości, które Ojciec żywi dla każdego człowieka.  

Kalisz, 1 sierpnia 2010 A.D. 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego 

P.S. Tym listem pragniemy ponowić 

wielkie oczekiwanie dzieci Boga, Ojca 

całej ludzkości. Zapewniamy Waszą Świątobliwość 

o pamięci w modlitwach osobistych i wspólnotowych, za-

mawianych Mszach św. 

Na dalszą służbę Bogu, Kościołowi i wszystkim dzieciom 

Ojca całej ludzkości Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezu-

sowego i wszystkie dzieci Boże zjednoczeni we wspólnej 

inicjatywie jaką jest ustanowienie święta Boga Ojca w Kościele św. proszą Waszą 

Świątobliwość o apostolskie błogosławieństwo dla Małych Rycerzy i wszystkich odda-

nych dzieci Ojca całej ludzkości. 

Wraz z niniejszym listem załączamy podpisy blisko 4600 wiernych Kościoła Chry-

stusowego głównie w Polsce, jako głos ludu Bożego oczekując z wielką nadzieją na 

spełnienie prośby naszego kochanego Boga Ojca.  

List z załączonymi podpisami składamy na ręce nuncjusza apostolskiego w Polsce 

informując o tym także Jego Świątobliwość niniejszym listem. 

Warszawa, 24 maja 2011, w liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych. 

List z podpisami został przekazany 7 czerwca 2011 do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Jedno-

cześnie został wysłany list tej samej treści na adres papieża Benedykta XVI do Watykanu.  

PRAGNĘ BYŚCIE MNIE OJCA I STWÓRCĘ NIE Z 
LĘKU, ALE Z MIŁOŚCI UZNALI 

12.12.2005. Mówi Bóg Ojciec: Dzieci moje zapamiętajcie sobie: pragnę być w waszych 

sercach Ojcem nie karcącym, ale miłującym was, żeby Moja miłość zatriumfowała nad 
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złem. Pragnę być kochanym a nie zapomnianym, pragnę królować w waszych 

sercach jako Ojciec Niebieski, pragnę aby święto Moje było na ziemi, aby Kościół 

je ogłosił i w wielkiej czci było obchodzone. Całe Niebo czci i uwielbia Ojca Przed-

wiecznego, tak wiele łask przygotowałem związanych z tym świętem. Proszę moi sy-

nowie – nie igrajcie z ogniem. Odrzucony Bóg Ojciec może być zagniewany za opie-

szałość waszą. Czekam na święto moje, bo lud mój czeka, modli się i pragnie tego 

święta. Czekam co uczynicie, wszyscy jesteście zależni ode Mnie, ale czy wy kapłani 

pragniecie Ojca Niebieskiego? Nie zwlekajcie! 

Bo czas przeznaczony mija… Pragnę byście 

Mnie Ojca i Stwórcę nie z lęku, ale z miłości 

uznali. Amen. 

"LIST OD BOGA OJCA" 
Moje dziecko, 

Być może Mnie nie znasz, ale Ja wiem o Tobie wszystko... (Psalm 139, 1) 

Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz... (Psalm 139, 2) 

Znam każdy Twój krok... (Psalm 139, 3) 

Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone... (Mateusza 10, 29 – 31) 

Bo stworzyłem Cię na Moje podobieństwo... (1. Mojżeszowa 1, 27) 

Ja sprawiłem, że żyjesz, poruszasz się i istniejesz... (Dzieje Apostolskie 17, 28) 

Ponieważ jesteś Moim dzieckiem... (Dzieje Apostolskie 17, 28) 

Znam Cię od Twego poczęcia... (Jeremiasza 1, 4 – 5) 

Wybrałem Cię w dniu stworzenia... (Efezjan 1, 11 – 12) 

Nie jesteś dziełem przypadku, bo wszystkie Twoje dni są zapisane w Mojej księdze... 
(Psalm 139, 15 – 16) 

Je zdecydowałem, kiedy się urodzisz i gdzie będziesz żył... (Dzieje Apostolskie 17, 26) 

Jesteś wspaniale, cudownie stworzony... (Psalm 139, 14) 

Stworzyłem Cię w łonie Twojej matki... (Psalm 139, 13) 

I dałem Ci ujrzeć świat w dniu Twych narodzin... (Psalm 71, 6) 

Ci, którzy Mnie nie znają, stawiają mnie w złym świetle... (Jana 8, 41 – 44) 

Lecz Ja nie jestem zły ani odległy, jestem obrazem miłości... (1. Jana 4, 11) 

I pragnę wylać ją na Ciebie obficie... (1. Jana 3, 1) 
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Dlatego, że jesteś Moim dzieckiem, a Ja Twoim Ojcem... (1. Jana 3, 1) 

Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec kiedykolwiek mógłby Ci dać... (Mateusza 7, 11) 

Bo ja jestem doskonałym Ojcem... (Mateusza 5, 48) 

Wszystko, co dobre w Twoim życiu, pochodzi ode Mnie... (Jakuba 1, 17) 

Bo Ja znam wszystkie Twoje potrzeby i zaspokajam je... (Mateusza 6, 31 – 33) 

Chcę dać Ci nadzieję na przyszłość... (Jeremiasza 29, 11) 

Ponieważ kocham Cię wieczną miłością... (Jeremiasza 31, 3) 

Mam więcej myśli o Tobie, niż jest ziaren piasku... (Psalm 139, 17 – 18) 

Raduję się z Ciebie... (Sofoniasza 3, 17) 

I nigdy nie przestanę czynić dobro w Twoim życiu... (Jeremiasza 32, 40) 

Bo jesteś tym, co mam najdroższego... (2 Mojżeszowa 19, 5) 

Z całej duszy i serca pragnę Twego dobra... (Jeremiasza 32, 41) 

Pokażę Ci wielkie i wspaniałe rzeczy... (Jeremiasza 33, 3) 

Jeśli będziesz Mnie szukał całym sercem, znajdziesz Mnie... (5. Mojżeszowa 4, 29) 

Rozkoszuj się Mną, a spełnię Twoje pragnienia... (Psalm 37, 4) 

Bo to Ja Ci je dałem (Filipian 2, 13) 

Mogę zrobić dla Ciebie więcej, niż możesz sobie wyobrazić... (Efezjan 3, 20) 

Bo Ja najlepiej potrafię Cię zachęcić... (2. Tesaloniczan 2, 16 – 17) 

Jestem Ojcem, który pociesza Cię w kłopotach... (2. Koryntian 1, 3 – 4) 

Gdy Twoje serce krwawi, jestem blisko... (Pslam 34, 18) 

Jak owce na ramionach pasterza, tak Ty jesteś blisko Mego serca... (Izajasza 40, 11) 

Przyjdzie dzień, gdy obetrę łzy z Twoich oczu... (Objawienie 21, 3 – 4) 

I zabiorę wszelki ból, jakiego doznałeś w Swoim życiu... (Objawienie 21, 3 – 4) 

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak samo mocno, jak Mego Syna, Jezusa... (J17, 23) 

Bo w Jezusie wyraża się Moja miłość do Ciebie... (Jana 17, 26) 

On jest doskonałym obrazem Mnie... (Hebrajczyków 1, 3) 

On przyszedł, by pokazać, że jestem po Twojej stronie, a nie przeciw Tobie... (Rz 8, 31) 

I by powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów... (2. Koryntian 5, 18 – 19) 

Jezus umarł, abyśmy (Ty i Ja) mogli żyć w zgodzie... (2. Koryntian 5, 18 – 19) 

Jego śmierć była najdoskonalszym wyrazem Mojej miłości do Ciebie... (1. Jana 4, 10) 

Oddałem wszystko, co kochałem, by zyskać Twoją miłość... (Rzymian 8, 31 – 32) 

Jeśli przyjmiesz Mego Syna, Jezusa, w darze, przyjmiesz Mnie... (1. Jana 2, 23) 
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I już nigdy nic nie odłączy Cię od Mojej miłości... (Rzymian 8, 38 – 39) 

Wróć do domu, a wydam przyjęcie, jakiego niebo jeszcze nie widziało...(Łukasza 15, 7) 

Jestem Twoim Ojcem i zawsze nim będę... (Efezjan 3, 14 – 15) 

A teraz chcę zapytać Ciebie: Czy chcesz być Moim dzieckiem?... (Jana 1, 12 – 13) 

Czekam na Ciebie... (Łukasza 15, 11 – 32) 

Całuję Cię! 

Tata – Wszechmogący Bóg 

TE TRZY DNI BĘDĘ Z WAMI,  
BO SPOTKALIŚCIE SIĘ W IMIĘ BOGA 
2.08.2001. Mówi Bóg Ojciec: Córko moja wiem, że pragniesz wynagrodzić Mojemu 

Ojcowskiemu Sercu. Wiele razy sprawiałaś Mi radość. Ja, Bóg też czekam na miłość 

swych dzieci ziemskich. Nie martwcie się tylko pragnijcie a reszty dokonam sam. 

Pragnienie wasze ma być czyste, co was spotka – ofiarujcie Mi, tym Mi sprawicie ra-

dość. Przygotowałem was dzieci, abyście odczuli że jestem i kocham 

swoje stworzenia. Te trzy dni będę z wami, bo spotkaliście się w 

Imię Boga. Chcecie wynagrodzić Mi za wszystkie grzechy świata 

prosząc o Miłosierdzie Boże dla swej ojczyzny i świata. Dla kochają-

cych Mnie dzieci mam niespodziankę, wszystkie wasze modlitwy 

będę błogosławił i udzielał łask potrzebnych wam i światu. 

AKT ZAWIERZENIA Bogu Ojcu  
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z całą ufnością zawierzyć 

Twemu Ojcowskiemu Sercu. Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusa. O Stwórco nasz i Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie. 

Ojcze, ogarnij nas swym Ojcowskim Sercem i nie pozwól nam oddalić się od Ciebie, 

lecz przy Tobie trwać. 

Ojcze, na zawsze jesteśmy Twymi dziećmi. Naucz nas miłości do Ciebie. Niech nasze 

serca zapłoną miłością Bożą.  

Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę.  
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Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe.  

Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. Niech Twoja miłość 

rozleje się w naszych sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność.  

Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam potrzeba. Przyjmij naszą słabość. Niech ona 

przemieni się w Bożą moc.  

Daj światło kapłanom, aby strzegli depozytu naszej wiary w Ciebie, Boże Ojcze.  

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego. 

Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o pół-

nocy w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005 

LITANIA do Boga Ojca 

Z książeczki do nabożeństwa „Nowy złoty ołtarzyk...", Warszawa 1874) Dawna Litania do Boga Ojca 

W początkach kwietnia br. dowiedziałem się od ks. K. Rulki, dyrektora Biblioteki im. Księży Chodyńskich 

przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, o istnieniu innej, dawnej Litanii do Boga Ojca. 

Jej tekst został mi użyczony dzięki uprzejmości ks. prof. Stanisława Librowskiego i pochodzi z jego 

zbiorów ro¬dzinnych. Wydrukowany został w książeczce do nabożeństwa pt. „NOWY ZŁOTY OŁTA-

RZYK, w którym się zawierają modlitwy poranne-wieczorne (...) hymny łacińskie i pieśni (...) nadto 164 

Litanii". Zebrał i ułożył ks. J. R. CM (misjonarz). Jest to wydanie trzecie „znacznie pomnożone". Wydaw-

cą była zasłużona Księgarnia Maurycego Orgelbranda w Warszawie 1874. Ma aprobatę kościelną z 

1870 r. Z takiej starej książeczki do nabożeństwa, przechowywanej w rodzinie Librowskich, czuję się w 

obowiązku - skoro opublikowałem już jedną Litanię - podać do druku w tygodniku katolickim Niedziela 

jeszcze inną, dawną Litanię do Boga Ojca. Ze skarbca naszej duchowości trzeba nam czerpać rzeczy 

„stare i nowe". A stare książeczki do nabożeństwa niech w naszych domach będą w dalszym 

poszanowaniu! Nie należy ich wyrzucać, ale zachować jako dowód wiary naszych przodków. Ta infor-

macja zainteresuje, mam nadzieję, historyków życia ascetycznego i tych, którzy po opublikowaniu  

Litanii do Boga Ojca dziękując za jej udostępnienie i czując potrzebę tegoż kultu - pisali do mnie i do 

innych Księży Biskupów listy w tej sprawie. Biskup Roman Andrzejewski. (Niedziela 17 / 99) 

KYRIE ELEJSON, Chryste elejson, Kyrie elejson.  

Ojcze Święty, usłysz nas, Ojcze Święty, wysłuchaj nas.  

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.  

Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej radości,  

Ojcze, zgrzeszyliśmy przed niebem i ziemią, 
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Ojcze, Boże, błogosławiony na wieki,  

Ojcze, w duchu i prawdzie uczczony, 

Ojcze, bez którego nikt nie wejdzie do Syna, 

Ojcze chwały i Panie nieba i ziemi,  

Ojcze, który posłałeś Syna swego na świat,  

Ojcze, którego człowiek w niebie i na ziemi sławi,  

Ojcze, który wybrałeś nas za synów jeszcze przed stworzeniem świata,  

Ojcze, który tajemnice swe Boże przed pysznymi świata tego ukrywasz, a objawiasz je 

pokornym i maluczkim, 

Ojcze, który pobłogosławiłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebieskim, 

Ojcze, który odpuszczasz nam winy nasze, 

Ojcze, który wybrałeś nas, abyśmy byli świętymi przed Obliczem Twoim, 

Ojcze, który proszącym Ciebie dajesz ducha doskonałości,  

Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro pochodzi, 

Ojcze, Gospodarzu nieustannie pracujący, 

Ojcze, który uczyniłeś, że słońce złym i dobrym jednakowo przyświeca, 

Ojcze, który tak nad sprawiedliwymi, jak też nad niesprawiedliwymi opiekę Twą roz-

ciągasz, 

Ojcze, który wszystkie włosy głów naszych policzyłeś, 

Ojcze, który własnemu Synowi swemu nie przepuściłeś, ale Go za nas wszystkich 

wydałeś, 

Ojcze, któryś nas powołał do towarzystwa Syna swojego, 

Ojcze, który przygotowałeś nam Królestwo Syna Twojego, 

Ojcze, który cząstki świętych Twoich godnymi nas uczyniłeś, 

Ojcze, który do godów synowskich i nas powołałeś, 

Ojcze, który umiłowawszy nas, wydzieliłeś nam radości wieczne, 

Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że Syna swego Jednorodzonego dla zbawienia 

naszego wydałeś, 

Ojcze, który wielkim głosem z nieba, Syna swego miłować i słuchać rozkazałeś, 

Ojcze, który sobie w Synu swoim dobrze upodobałeś, 

Ojcze, któremu podobało się dać królestwo Boże, 

Ojcze, którego Oblicze Aniołowie zawsze oglądają, 
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Ojcze, który ażebyś sługę swego wykupił, wydałeś Syna, 

Ojcze, który taką okazałeś nam miłość, iż synami Twymi nazywamy się i jesteśmy, 

Ojcze, który chciałeś nas uczynić podobnymi obrazowi Syna Twojego, 

Ojcze, który jesteś nad wszystkim, we wszystkim i w nas wszystkich, 

Ojcze, który wybranym Twoim, jeszcze przed stworzeniem świata, przygotowałeś kró-

lestwo niebieskie, 

Ojcze wszystkich ubogich wdów i sierot, 

Ojcze, który sądzisz bez względu na osoby, według spraw każdego, 

Ojcze, w którego domu są liczne mieszkania, 

Ojcze łaskawy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. 

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Ojcze Boże, 

Od grzechu każdego, 

Od mocy szatańskiej, 

Od wszelakich pokus i okazji do złego, 

Od zasadzek nieprzyjaciół dusz naszych, 

Od gniewu, nienawiści i każdej złej woli, 

Od grożących niebezpieczeństw grzechowych, 

Od wszelakich przeciwników i nieprzyjaciół duszy i ciała, 

Od zguby wiecznej, 

Przez najwyższą mądrość Twoją, którą napełniasz bezdenne przepaści, 

Przez niezmienną potęgę Twoją, którą wszystko z niczego stworzyłeś, 

Przez słodką Opatrzność Twoją, którą wszystkim kierujesz, 

Przez wieczną miłość Twoją, którą świat ukochałeś, 

Przez nieskończoną dobroć Twoją, którą wszystko napełniasz, 

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Ojcze Boże. 

Aby Imię Twoje zawsze i wszędzie święciło, 

Abyś nam pozwolił wejść do królestwa Twojego, 

Aby zawsze spełniała się Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi, 

Abyś nam chleb nasz codzienny zawsze dać raczył, 

Abyś nas pod cieniem Twych skrzydeł zachować i ze wszelkiej pokusy wybawić raczył, 

Abyś nas od wszelkiego złego wybawić raczył, 
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Abyśmy to, o co z ufnością prosimy, skutecznie otrzymać mogli, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie. 

Ojcze Święty, usłysz nas, Ojcze Święty, wysłuchaj nas. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Módlmy się: 

Panie Boże, królujesz nad całym światem, słuchają Cię Aniołowie i Święci. Z niebios 

kierujesz losami ziemi i ludzi. Ojcze Niebieski, Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. 

Kochasz mnie, a miłość Twoja nie ma granic. Wszystko, co dzieje się ze mną jest Two-

ją Wolą. Tak jak mądry ojciec wiele ode mnie wymagasz, stawiasz mnie w różnych 

sytuacjach. Jestem posłuszny Twojej woli. Modlę się o to, aby wypełniać przykazania 

Kościoła i podołać próbom przed jakimi mnie stawiasz. Niejednokrotnie proszę Cię w 

modlitwach o samo dobro, jednakże zawsze powiem Ojcze „Bądź wola Twoja.” 

Wykład modlitwy "Ojcze nasz"  
według św. Franciszka z Asyżu 
O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz. 

Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, 

Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. 

Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem 

najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żad-

nego dobra. 

Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka 

jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i 

głębokość sądów (Ef 3,18). 

Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do 

Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w ra-

dosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki. 

Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca 

(por. Łk 10,27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym 

umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej 
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chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i 

ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak sa-

mych siebie (por. Mt 22,37.39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, 

ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie 

dając żadnego zgorszenia (por. 2 Kor 6,3). 

Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą 

nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał. 

I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki 

umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i 

wszystkich wybranych Twoich. 

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, 

Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nie-

przyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 

12,17), i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą. 

I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe. 

Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego. Chwała Ojcu... 

MODLITWA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM 

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, 

Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby 

każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. 

Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim 

poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; 

który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój 

obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi 

poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wej-

rzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, 

aby nas odkupić Krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy 

Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. 

Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które 

ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieu-
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dolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, 

połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele 

swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomo-

cą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. 

Amen. (Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93) 

ŚWIADECTWA: 

Świadectwo cudownego uzdrowienia przez od-
mówienie NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ 
Pani Wanda  ze Starogardu Gdańskiego chorowała na raka piersi. Miała wielkiego 

guza pod piersią i przerzuty na węzły chłonne, zajętą i opuchniętą rękę, oraz plecy. 

Chodziła na chemię, która nie dawała rezultatu; chemię jej zmieniano, ale także nic nie 

pomagało. Przeczytała książkę "Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego" bł. Barto-

lo Longo i zaczęła odmawiać nowennę pompejańską. Pierwsza nowenna szła jej bar-

dzo źle, ledwo mówiła, była bardzo słaba i chora, ale jednak udało się jej dokończyć 

nowennę ( 54 dni ). Po tej zaczęła odmawiać drugą, wszystkie 4 części różańca. 17 

maja (2011) na badaniach w Akademii Medycznej w Gdańsku nie stwierdzono raka. 

Badały panią Wandę dwie panie lekarki w tym jedna z Rzymu. Obie były zdziwione i 

uradowane tym faktem, że nie stwierdziły guza, węzły chłonne były w normalnym sta-

nie, opuchlizna zeszła. Badania krwi potwierdziły diagnozę lekarek, że rak zniknął. Po 

guzie zostało tylko wgłębienie. Pani Wanda wie, że uzdrowiona została dzięki odmó-

wieniu Nowenny Pompejańskiej. Dziękuje Maryi za to cudowne uzdrowienie i 

wszędzie gdzie może daje świadectwo swojego uzdrowienia. Zadzwoniła do wy-

dawnictwa Rosemaria, które wydało tą książkę, aby podzielić się tym wspaniałym 

świadectwem, płakała ze szczęścia i radości z powodu tego cudu, a ja umieszczam to 

świadectwo na tej stronie. Niech każdy wie, że Matka Boża Różańcowa nagradza WY-

TRWAŁĄ modlitwę.  I nadal dzieją się cuda uzdrowień za Jej przyczyną! Chwała Panu 

i chwała Maryi - Królowej Różańca Świętego z Pompei! 

Jezus podszedł i PRZYTULIŁ MNIE Z 
TAKĄ MIŁOŚCIĄ 
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Śmierć kliniczną przeżyłam w roku, którym miałam iść do komunii, w miesiącu lutym. 

Wiele lat chorowałam, ale żaden lekarz nie mógł odkryć jaka jest przyczyna moich 

cierpień. Podejrzewali mnie, że symuluję zarzucając lęk przed szkołą, albo wmawiali 

nerwicę. Gdy dostawałam atak związany z silnym bólem brzucha, karetka przyjeżdża-

ła, dawali mi zastrzyk na uspokojenie i odjeżdżali.  Wreszcie zdarzyło się, że moja 

mama, gdy jechała do Szczecina, na wywiadówkę do brata, zabrała mnie ze sobą. 

Nocowałyśmy u mojej chrzestnej i tam, późnym wieczorem złapał mnie kolejny silny 

atak bólu, ale innego niż wcześniejsze, bo wcześniej nie wiązało się to z utratą przy-

tomności. W Szczecinie szybciej też było o pomoc, bo dość szybko przyjechało pogo-

towie, ale przed jego przyjazdem, ja zdążyłam odejść z tego padołu i powrócić. Samo 

umieranie mnie nie bolało, był to moment utraty świadomości, po którym ujrzałam 

przed oczyma całe moje życie, które przeżyłam do tamtego momentu. 

Ja byłam jeszcze przed pierwszą spowiedzią, więc z ogromu Miłosierdzia Bożego było 

mi dane odczuwać doskonały akt żalu. Gdy ujrzałam moment mojego życia, w którym 

obraziłam i zasmuciłam Boga, odczułam tak potworne cierpienie, tak ogromny smutek 

z powodu, że go tak strasznie obraziłam, że tym cierpieniem mogłam się oczyścić (to 

była łaska, ale okropne jest odczuwać ból, który zadało się Bogu, nie chciałabym 

więcej tego doświadczyć, ale mam świadomość, że my nie potrafimy tak żyć, byśmy 

mogli swoim życiem nie obrażać Boga). Później znalazłam się w tunelu, który wyglądał 

jak studnia z dużych kamieni w niektórych miejscach pokryta mchem. Na końcu tunelu 

(tak jak u wszystkich) było światło. Po przejściu na drugą stronę znalazłam się w niebie 

(ale nie w niebie, gdzie coś się znajduje, tylko w chmurach). W oddali zobaczyłam 

zbliżającą się do mnie osobę, nie potrzebowałam dużo czasu, by rozpoznać Jezu-

sa. Było to tak cudowne przeżycie, radość z powodu tego spotkania była tak ogromna, 

że nie da się jej porównać do żadnych emocji na tym świecie. Tu na ziemi nie dozna-

jemy takich uczuć, bo żadne serce nie wytrzymałoby tych emocji. Wiedziałam, że gdy-

bym w danym momencie żyła, musiałabym natychmiast umrzeć, bo moje serce by tego 

nie wytrzymało. Co ciekawe, to cudowne uczucie nie mijało, tak jak to się dzieje tu na 

ziemi, tylko trwało niezmienne przepełniając mnie na wskroś przez cały czas przeby-

wanie w obecności Jezusa. 

Jezus podszedł i przytulił mnie z taką miłością, że pragnęłam pozostać w Jego 

ramionach na wieczność. Nigdy wcześniej nie czułam takiej miłości. 
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W pewnym momencie Pan Jezus dotykając moich ramion, obrócił mnie tak, że stałam 

tyłem do Niego, ale w dalszym ciągu w Jego ramionach i pokazał mi pomieszczenie, w 

którym znajdowało się moje ciało. Wszyscy czekali na karetkę, a moja mama ubierała 

się, by pojechać ze mną i straszliwie rozpaczała (w głos płakała) jakiś mężczyzna wziął 

moje ciało na ręce i stanął w drzwiach, ktoś otwierał okno, a ja odczuwałam potworny 

ból z powodu rozpaczy mamy. Zwracałam się do niej błagając ją „mamo nie płacz, 

mi jest tu tak dobrze” niestety, ona nie mogła mnie usłyszeć. Nagle do pomieszczenia 

wbiegła jakaś kobieta z góry i wlała do moich martwych ust jakieś krople, po czym 

natychmiast znalazłam się z powrotem w swoim ciele. 

Co mi bardzo utkwiło w pamięci, to fakt, że pomimo iż byłam dzieckiem, w momencie 

opuszczenia ciała w niesamowity sposób wyostrzyła mi się percepcja postrzegania. 

Miałam przejrzystą świadomość funkcjonowania całego wszechświata, tam nie ma już 

żadnych wątpliwości co jest czym i kto jest kim, tam się po prostu wie. 

Cała ta historia zakończyła się tym, że przyjechała karetka, zabrali mnie do szpitala i 

tam, po przeprowadzeniu badań, wykryli chorobę, na którą tak długo cierpiałam nie 

otrzymując pomocy od lekarzy.     Rycerka Ania 

PRZEGLĄDAJĄC INTERNET ...  
odnalazłam ORĘDZIA śp. Zofii Grochowskiej, a 
potem STRONĘ Małych Rycerzy 
Pragnę, aby te słowa były nade wszystko aktem dziękczynienia za łaski, którymi Jezus 

Miłosierny oraz jego ukochana Matka obdarzali mnie w życiu jak i prośbą o przebacze-

nie za brak mojej odpowiedzi na wiele natchnień Bożych. 

Kult Miłosierdzia Bożego był niewątpliwie łaską, bowiem jako nastolatka byłam w po-

siadaniu broszury „Jezu Ufam Tobie” (nie jestem pewna, od kogo ją dostałam). W tych 

czasach nikt z moich znajomych nie znał, ani też nie odmawiał koronki do Miłosierdzia 

Bożego. Pewnego dnia przeczytałam wybrane modlitwy, wtedy jeszcze Sługi Bożej 

Siostry Faustyny i odczułam pragnienie pogłębiania wiedzy i rozwijania kultu Miłosier-

dzia Bożego. Sama nauczyłam się koronki do Miłosierdzia Bożego i starałam się 

codziennie ją odmawiać. Po około pół roku zachorował mój tata i po bardzo krótkim 

czasie zmarł. Po krótkiej chwili ogromnego bólu i przerażenia zebrałam całą rodzinę i 
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poprosiłam o wspólną modlitwę – koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem, że, to 

Jezus przygotował mnie na tę chwilę i obdarzył światłem i siłą. 

Kiedy dziś patrzę na moje dotychczasowe życie, to widzę jasno jak łaska Boża była w 

nim obecna. Im bliżej byłam Boga, im żarliwiej się modliłam, tym większe trudno-

ści i problemy stawały mi na drodze i mocniej odczuwałam miłość Boga. Kiedy 

dostrzegłam tę zależność zaczęłam odczuwać strach przed problemami, pragnęłam 

wygody w życiu i za to chcę przeprosić cię Jezu. Na kilkanaście lat z wygody oddaliłam 

się od Boga. Zawarłam związek małżeński, urodziłem dwójkę dzieci i niestety w co-

dzienności dnia zaniedbywałam swoje życie duchowe, pomimo wielu natchnień. 

Nowa jakość życia i przemiana w życiu rodziny nastąpiła, kiedy dzieci trochę podrosły i 

zaczęliśmy każdego dnia wspólnie modlić się. Najpierw były to krótkie modlitwy, jednak 

potem (wtedy prawie 7 letni syn) Maksymilian po wysłuchaniu katechezy o patronach 

poprosił o codzienną modlitwę do św. Maksymiliana i tak do codziennej modlitwy dołą-

czyliśmy nowennę do św. Maksymiliana. Po krótkim czasie dużo zmieniło się. Prze-

glądając Internet często trafiałam na strony o Objawieniach Bożych czy Sanktua-

riach - zaowocowało to rodzinną pielgrzymkę do Leśniowa oraz do Łagiewnik na Świę-

to Miłosierdzia Bożego. Tak też odnalazłam orędzia śp. Zofii Grochowskiej, a po-

tem stroną Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa. Po przeczytaniu 

objawień nie miałam wątpliwości, że tym razem nie mogę powiedzieć jutro, w przy-

szłym roku… We wspólnocie Małych Rycerzy odnalazłam wiele elementów, które 

jakby scalają moje doświadczenia, pragnienia duszy oraz dają siłę i wytrwałość. 

Dziś jestem bardzo szczęśliwa, że mogę przygotowywać się i prosić, aby Jezus, mój 

Pan przyjął mnie na rzeczywistego Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Każdego dnia modlę się o to.      Elżbieta lat 38 

Postanowiłam w moim sercu, że i ja do tego 
Legionu całym moim sercem pragnę wstąpić 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Drodzy Przyjaciele Serca Jezusa Miłosiernego! 
Jestem szczęśliwą posiadaczką modlitewnika ks. Rudolfa Szaffera pt. „ Armia Naj-
droższej Krwi Jezusa Chrystusa". Z jego treści dowiedziałam się o istniejącym Le-
gionie Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego. Dużo i długo nad tym myślałam i oto dzi-
siaj, dnia 22.02.2011 postanowiłam w moim sercu, że i ja do tego Legionu całym moim 
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sercem pragnę wstąpić. Ten dzień jest dla mnie dniem szczególnym, bo jest on 80 
rocznicą wyrażenia przez Pana Jezusa swojego żądania do św. Faustyny o namalo-
wanie obrazu z napisem „Jezu, ufam Tobie!”. 
Ten dzień uczciłam w sposób szczególny oddając cześć Jezusowi w Najświęt-
szym Sakramencie i uczestnicząc we Mszy Świętej. 
Znając Regulamin, Obowiązki i Przyrzeczenie dla tych, którzy chcą wstąpić do Legionu 
Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego i czując wielkie pragnienie zjednoczenia się z 
Jezusem Miłosiernym i wielką wolę być jemu pomocną w „zbawianiu świata” i rozsła-
wienia Jego dzieła Miłosierdzia, oddałam się w w/w dzień jako ofiarę z siebie, jako 
Jego Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego!  
Zrobiłam to w Jego obecności podczas wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu z głębi mojego serca – przypieczę-
towałam to przyjęciem Komunii Świętej. 
Do tego wszystkiego dodam, że słowo MIŁOSIERDZIE jest dla 
mnie słowem mi najdroższym, najważniejszym i najbardziej 
godnym podziwu – oczywiście z połączeniem słowa najświęt-
szego – słowa JEZUS. 
Was proszę tylko o dokonanie formalności w tej sprawie i z góry 
za nią dziękuję. Niech będzie chwała Bożemu miłosierdziu, 
niech je pozna cały świat i z Niego skorzysta! Amen. 
Do tego wszystkiego dodam, że słowo MIŁOSIERDZIE jest dla 
mnie słowem mi najdroższym, najważniejszym i najbardziej 
godnym podziwu – oczywiście z połączeniem słowa najświęt-
szego – słowa JEZUS. 
Szczęść Boże! Czekam na odpowiedź…  Ogarnięta Miłosierdziem Bożym  

Danuta z Berlina.  
Berlin, dnia 22.02.2011 

DZIĘKUJĘ NASZEMU JEZUSOWI MIŁOSIER-
NEMU ZA TĘ WIELKĄ ŁASKĘ ZOSTANIA JEGO 
RYCERZEM 
(…) Z wielką radością w sercu dziękuję naszemu Jezusowi Miłosiernemu za tę wielką 
łaskę zostania Jego rycerzem, za to, że nas poznał i nas tak hojnie obdarza Swymi 
ŁASKAMI. Modlę się nieustannie do Niego o to, abym umiała spełniać Jego Wolę, 
kochać Go nieskończenie, ufać bezgranicznie i być Jemu wierną do samego końca! 
Chcę Jemu pomagać tak jak tylko to potrafię! 
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(…) Z radością w sercu i uśmiechem na twarzy wkładam moje 
najpiękniejsze zdjęcie, które w życiu moim zrobiłam, zdjęcie Obli-
cza Jezusa Miłosiernego z Jerozolimy – IV Stacja Drogi Krzyżo-
wej.(…) Z Panem Bogiem!  
Proszę o pozdrowienie wszystkich Małych Rycerzy [Serca] Jezusa 
Miłosiernego. 

Siostra (w Chrystusie) Danuta z Berlina 
Berlin, dnia 3.06.2011 

 

RELACJA Z REKOLEKCJI W 
BOCHNI  
20-22 CZERWCA 2011 

Od kilku lat Mali Rycerze z Bochni,  cyklicznie w czerwcu każdego roku, organizują 
rekolekcje dla lokalnej grupy modlitewnej oraz zgłoszonych Małych Rycerzy z okolic i 
południowej części Polski.  
Modlitwami i adoracją Boga w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Matki Bożej Ró-
żańcowej a następnie mszą św. przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Fatim-
skiej w bazylice św. Mikołaja rozpoczęto trzydniową (a w zasadzie dwudobową) ucztę 
duchową.  W rekolekcjach wzięło udział ponad 80 osób, w tym rycerze z Bochni i oko-
lic (ok. 60 osób) oraz 22 z 33 wcześniej zgłoszonych uczestników m.in. z Andrychowa 
k/Wadowic,  z Bulowic k/Kęt, z Dąbrówki k/ Włoszczowej, z Kielc, Staszowa k/Kielc, z 
Krosna, z Sianowa k/Koszalina, Koszalina,  z Ropczyc, z Tarnowskich Gór oraz z Za-
kopanego. 
Kim jest człowiek - Mały Rycerz; jaką ma wartość niezależnie od wartości docze-
snych?  Jakimi cechami powinien charakteryzować się Rycerz? Kim i jakim powinien 
być, i do czego jest powołany? To tylko niektóre pytania na które ojciec rekolekcjonista 
próbował ukierunkować uczestników rekolekcji. 
Zacytowane słowa bł. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby od 
was nikt nie wymagał” – to ważne zadanie… to nasze życie. Musicie… musicie – 
ale najpierw wymagać od siebie… iść drogą prostą. Czy chcecie żyć w zakłamaniu czy 
w prawdzie?  
Rycerze średniowiecza mieli ducha chrześcijańskiego. Na dworze królewskim nie byle 
kto mógł posługiwać. Dwór królewski potrzebował ludzi o odpowiednich poziomach. 
Kandydat na rycerza musi się wykazać szlachetnością obyczajów, męstwem, wiarą. 
Wspólnota Małych Rycerzy potrzebuje ludzi o wysokich poziomach duchowości. 
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2 tysiące Rycerzy w Polsce (i kilkaset poza granicami) bez zbroi, odziani tylko w zna-
czek - w jedną małą tarczę, puklerz. (Ów znaczek Małego Rycerza został przestudio-
wany przez rekolekcjonistę po powrocie z rekolekcji w Koszalinie w styczniu 2011). 
Czym jest ten znaczek dla Ciebie? Identyfikatorem Wspólnoty czy TARCZĄ WIARY – 
częścią zbroi Małego Rycerza? Słowo zwyciężać pasuje do rycerskiego ekwipunku. 
Podobnie Słowo Boże – szabla, MIECZ obosieczny.  
Kapelanem drużyny rycerskiej ogólnopolskiej, według charyzmatycznego francisz-
kanina, o. Sylwestra jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko ze swoim zawołaniem: „Zło do-
brem zwyciężać”.  
Żołnierze pod Monte Casino pokazali narodowi polskiemu rycerskość, jak się bić, jak 
walczyć o wolność, braterstwo, o naród, o Boga… Wy, rycerze musicie stanąć pod 
Monte Casino… Uklęknij na oba kolana i… nie pytaj tylko się módl…  
Bardzo szokują słowa, które powiedział do nas wszystkich Chrystus Pan: „Nie dawaj-
cie psom tego co święte”.  To symbole mówiące o nie przygotowaniu do królestwa 
niebieskiego. Zwracajcie uwagę na psy i świnie, aby je wytresować mocą Ducha Świę-
tego. Czy chcecie żyć w zakłamaniu czy w prawdzie?  Rycerze to wam zostanie: 
żebyście byli WIELCY, w nazwie możecie być mali, czyli pokorni.  
„- Ojcze Sylwestrze, proszę przyjąć do wiadomości, że jesteś naszym RYCERZEM”. 
(te słowa powtarzali wszyscy uczestnicy za ojcem rekolekcjonistą)  
o. Sylwester: „- To wy teraz przyjmijcie do wiadomości – WYKONAĆ! Aby się to nam 
wszystko udało prośmy teraz dobrego Boga… a w niczym nie dajcie się zastraszyć 
przeciwnikowi, który jest diabłem… 
Uwaga: Powyższa relacja ograniczona jest tylko do czasu porannej Mszy św. 21 czerwca. Wiesław K. 

 

Refleksje i spostrzeżenia uczestników 
rekolekcji w Bochni 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
Może zacznę od siebie jednej z uczestniczek tych rekolekcji; mam na imię Maria je-
stem wdową od przeszło 3 lat. W moim życiu bywają chwile radosne pełne kreatywno-
ści i pogody, ale też bywają chwile pełne wątpliwości, niepokoju, braku miłości, zwąt-
pienia, lenistwa, osądzania, krytycyzmu, brak aktywności modlitewnej, oskarżeń. 
I ten czas rekolekcji był wspaniałym czasem, wręcz ucztą duchową dla mnie. Doświad-
czyłam ogromnej miłości Jezusa w osobie franciszkańskiego rekolekcjonisty o. Sylwe-
stra Haśnika. Wyrażała się ona w bardzo prosty sposób, przez radość, pokój, pogodę 
ducha, otwartość na drugiego człowieka, przez słowa które nam przekazywał mówiąc o 
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sprawach Małych Rycerzy; szczególnie utkwiła mi w pamięci 
omawianie naszego ZNACZKA. Czym on dla mnie jest? Czy tylko 
znaczkiem, który informuje do jakiej należę wspólnoty, czy TAR-
CZĄ i PUKLERZEM, która jest moją ochroną i obroną przed moimi 
słabościami i zewnętrznym światem [i szatanem]. Te słowa są 
ciągle aktualne w moim sercu i gdy przychodzą chwile słabości 

przypominam sobie o tym puklerzu dotykam go i myślę rycerz Jezusa jest wierny Jego 
słowom i nauce, dąży do samoświadomości a nie żyje nieświadomie i tłumaczy się 
tym, że nie wiedział i że to wina wszystkich tylko nie moja. Ten puklerz jest dla mnie 
czymś szczególnym, czymś wyjątkowym, czymś co pozwala mi myśleć, iż jestem kimś 
wyjątkowym, bo rycerzem samego Jezusa. A to zobowiązuje do miłości bezinteresow-
nej, pokory, cichości serca, twórczości i kreatywności wraz z Jezusem. 
     Utkwiły mi także słowa, które są bardzo ważne dla mnie, są to słowa mówiące o 
POKOCHANIU SIEBIE. Zrozumiałam to tak, że jak pokocham samą siebie to wówczas 
naprawdę będę kochać Boga i bliźnich niezależnie od tego kim są. Bo 
Bóg nas kocha wszystkich takimi jakimi jesteśmy. Niezależnie od wy-
znania, koloru skóry, bogactwa, urody… On patrzy tylko na serce. Ra-
duje się kiedy Jego dzieci są wypełnione miłością. Abyśmy byli tacy jak 
słońce… Czy ono świeci tylko dla dobrych? – Nie! Ono świeci dla 
wszystkich – tak dla dobrych i dla mniej dobrych. 

Maria 
Jeszcze kilka słów Ani uczestniczki rekolekcji.   
Pomimo osłabienia fizycznego spowodowanego chorobą, o. Sylwester służył swoją 
otwartością i życzliwością w moich problemach duchowych, które mnie długo nurtowa-
ły. Stworzył atmosferę radości i wzajemnego zaufania, w sposób pogodny i przekonu-
jący udzielał odpowiedzi. Szczęść Boże! Bochnia. 
 

KALENDARIUM Wspólnoty Małych Rycerzy 

Rok 1 9 9 0 

31 maja – o wybraństwie, przyrzeczeniu, ofierze… 
Jesteście w pełni przygotowani oddać Mi się cali i złożyć przyrzeczenie. Musicie się 

zorganizować na wspólną modlitwę, abym mógł was pobłogosławić, aby Mój duch był 

w was i was prowadził po drogach pełnych krzyży i cierpień. 
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„Jesteście wybrani, by ratować świat. Płomień miłości przez was będzie wnikał w naj-

zatwardzialsze serca ludzkie - będziecie, jak żywe pochodnie płonąć, bo Duch Święty 

będzie trzymał tę pochodnię, aby nigdy nie zgasła. Ona będzie płonąć w was wiecznie. 

Dzieci Moje. Przed wami zadanie - służyć Bogu, być Jego narzędziem i całkowicie 

zapomnieć o sobie. Myślicie tylko o tym, że jesteście małą cząstką Jezusa i Jego miło-

ścią. Na ziemi twoja pokora i miłość do stwórcy, będzie twoją bronią. Nie lękajcie się 

niczego, bo miłość w was będzie silniejsza od wszystkiego. Jesteście Moją miłością, 

gdzie mogę przebywać, ponieważ jej pragniecie i ją przyjmujecie, a w tym jest siła i 

moc.  Wy pragniecie wszystkiego, co jest dobre i to jest najważniejsze. 

Córko moja. Staraj się przekazywać dokładnie według Moich poleceń. Przeczytaj, a co 

jest w nawiasie powiedzcie wspólnie: my, tu zgromadzeni z wielką ufnością pragniemy 

zbliżyć się do Twego Serca Panie Jezu. Z całym zaufaniem składamy Tobie, Panie 

Jezu, w ofierze naszą wolną wolę przez Ręce Niepokalanej Matki naszej. Ty Matuchno 

kochana, do każdej z osobna woli, dołącz różę swoją bez kolców, aby Pan Jezus mógł 

je przytulić do Serca Swego i aby one nigdy nie zraniły naszego Zbawiciela. Prosimy, 

aby Pan Jezus zawsze je nosił przy Swoim Sercu, a my ofiarą będziemy zawsze i 

wszędzie spełniać Jego Wolę. 

Przyrzeczenie:  
my, Panie Jezu, dobrowolnie i z miłości do Ciebie, wyrzekamy się swojej woli, abyś 

mógł królować w naszych sercach. Z całym poświęceniem i miłością będziemy wypeł-

niać Twoją Świętą Wolę. Udziel nam błogosławieństwa Jezu i Ty Matuchno, aby nasze 

dusze nie dotknął grzech śmiertelny. Czy wyrzekacie się swojej woli? 

Jezu, oto ofiara złożona. Czyń, co chcesz i jak chcesz. Wola Twoja, niech będzie dla 

nas wszystkim, a Miłosierdzie Boże, niech zapanuje na całym świecie. 

11 czerwca - o organizowaniu się, polecenie dot. spotkań 

(porządek, warunki) 
„Córko moja. pisz polecenie Moje, aby wszystko się wykonało według Woli Bożej. Gru-

py modlitewne muszą być zorganizowane z dzieci Moich. Ty wiesz, w jaki sposób. 

Czas nagli. Masz jak najszybciej zorganizować te grupy modlitewne Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. 
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Do grup modlitewnych daję polecenie przy spotkaniu: (porzą-

dek i warunki): 
1.Ofiarować się Jezusowi Miłosiernemu. 

2.Odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

3.Być w stanie łaski tzn. po Komunii Św. 

4.Zacząć o godz. 15.00 - 16.00, rozmyślając przy modlitwie o Moim Konaniu. 

5.Pościć raz w tygodniu za grzechy świata. 

6.Być dziećmi miłosiernymi, naśladując Jezusa. 

7.Składać ofiary, czynić dobre uczynki i być światłem dla innych. 

12 czerwca – o zgodzie, miłości, buncie, wykluczeniu… 
Córko moja. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie. Te dzieci otoczę 

szczególną łaską. Tylko musi u was panować zgoda i miłość, aby te łaski nie były 

zmarnowane. Za jeden bunt, osobę wykluczyć ze zgromadzenia na okres trzech 

miesięcy. Po próbie samotności może wrócić. (jest to jakby pkt. 8 do obj. z 11.06.1990 

r.) Nie daję wam Moje dzieci szczególnych poleceń, bo gdy przyjdzie czas na was, 

otrzymacie je, a będzie ich wiele. 

20 czerwca – o oddaniu, 
Córko moja. To zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest przeznaczone 

na dni ostateczne. Tych, co zorganizujecie, bądźcie gotowi i czekajcie cierpliwie. Po-

służę się wami. Moją siłą i waszą słabością, by przez moje oddane dzieci wypełniała 

się Wola Boża. Dzieci moje - w was są wpatrzone oczy moje. Tych miejsc, gdzie mogę 

patrzeć jest mało... Nie zwlekaj córko. Czas nagli. Wasza gotowość musi być w pełni 

przygotowana. Po 

 AKCIE oddania się Miłosierdziu Bożemu, oświecę was, bo oddaliście się mi - swo-

ją wolę, swoje serce i duszę. Żadne zło nie będzie miało do was dostępu. Jesteście 

Moją własnością. Was już nie będzie dla świata. Moi Rycerze muszą jaśnieć, bo świa-

tło otrzymują ode Mnie. Ich kroki nie zachwieją się, bo w nich będzie Duch Boży, który 

ich poprowadzi po ścieżkach Moich. Wielkie macie zadanie Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego, ale Ja jestem z wami. 

 Nie lękajcie się. Bądźcie spokojnego ducha. 



Głos Małego Rycerza 2/2011        7 sierpnia 2011 

  27  
  

3 lipca – o posłuszeństwie, poście, Bożej opiece 
Córko moja. Proszę was nie zwlekajcie. Czas nagli. Musicie znać wszystko na obecne 

czasy, abyście mogli się udoskonalić i pragnąć stać się Małymi Rycerzami. 

Rycerz w rękach Boga musi być narzędziem posłusznym i gotowym na wszystko 

i o ile będzie taka Wola Boża, wszystko wykonywać z miłością. Miłość do Stwórcy ma 

wielkie znaczenie, w tym jest wielka tajemnica Boża. Miłujcie Mnie, choć nie widzicie, a 

gdy Mnie ujrzycie, staniecie się podobnymi do Mnie. Tylko wytrwajcie w miłości i wierz-

cie, że przyjdę w obłokach chwały. Ujarzmiajcie swoje ciało, aby nic nie pragnęło, co 

pochodzi od świata. 

Tak bardzo kocham was - Moje dzieci. Wy Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, 

moje promienie będą was osłaniać na tej drodze walki ze złem, nie dosięgnie Was ręka 

ludzka, ani szatańska. 

7 lipca – o dalszych poleceniach, złożeniu woli, wezwanie 

do walki ze złem, ogniska Małych Rycerzy 
Córko moja. Czekaj na dalsze polecenia dla Małych Rycerzy. Otrzymacie wszystko w 

swoim czasie, wypełniajcie to, co wam poleciłem. Czekam, w którym dniu złożycie 

Miłosierdziu Bożemu swoją wolę. Aby być moją własnością musi się to dokonać, aby to 

rycerstwo powstało w Polsce, a potem i za granicą. Czym więcej będzie takich ognisk 

Miłości Bożej, tym większa nadzieja uratowania świata od całkowitej zagłady. Ale 

wzywam was, abyście stanęli do walki ze złem, aby promienie wytryskające z Serca 

Jezusa ochraniały was i umacniały w walce z szatanem. 

Szatan najbardziej się boi Miłosierdzia Bożego.  Gdzie Ono występuje diabeł z tego 

miejsca ucieka. Będzie wam bardzo przeszkadzał, ale gdy powstanie jedno takie ogni-

sko Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, będą następne. W Polsce będzie ich najwię-

cej. 

10 lipca – o przekazach, uzdrawianiu…  
Byłam w kościele modliłam się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, gdy mia-

łam odchodzić usłyszałam głos wewnętrzny: zostań córko moja. Matka Boża: 
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Syn mój, Jezus Chrystus i Ja, Matka twoja pobłogosławiliśmy ciebie, że przez ciebie 

ludzie będą otrzymywać przekazy z Nieba o Miłosierdziu Bożym. Wszystkie prze-

kazy będą prawdziwe. Wy, dzieci Moje rozsyłajcie je po całym kraju i za granicę. 

Ten przekaz potwierdzą Moje dzieci, które doznają oświecenia. Wiele będzie przeka-

zów przez Moją córkę, którą wybrałam do tego dzieła. Wy, drogie  dzieci, stańcie przy 

niej i pomagajcie, bo w tych czasach Bóg objawi w pełni Swoje Miłosierdzie dla ludz-

kości.. 

Córko moja. Ja, twój Ojciec Niebieski posyłam was na cały świat ze słowem o 

Miłosierdziu Bożym. Nie żałujcie dzieci Moje ani trudu ani wysiłku, głoście je. Wielkiej 

radości doznacie jak przez was będę ich ogarniał, a szczególnie tych zagubionych. A 

ty, córko otrzymasz siłę uzdrawiania duszy i ciała. Wiele będziesz musiała się po-

święcić dla swoich sióstr i braci, aby ich ratować. Miłosierdziu Bożemu zaufałaś i Miło-

sierdzia Bożego dostąpisz. 

12 lipca – o przekazach, trudzie, woli Bożej… 
Córko moja. Nie lękaj się, choć jesteś taka słaba. Ja ciebie umocnię. Łaska Boża bę-

dzie z tobą. Dzieci moje, to polecenie jest dla was wszystkich, aby przekazy o Miło-

sierdziu Bożym wszędzie dotarły, bo wiele ludzi nie zna Mnie, jako Boga Miłosiernego. 

Pukajcie do serc ludzkich w słowie, piśmie, aby poznali tego Boga, który ma dla nich 

tyle Miłości i Miłosierdzia. Wiem, że wielki trud podejmiecie dla swego Boga, który was 

kocha i wy Go kochacie. 

Mój syn, albo córka pyta, gdzie go Ojciec pośle. Ufa Jemu i wie, że tak trzeba. Więc 

starajcie się nie zagłuszać Głosu Bożego, tylko go odbierać i wypełniać z miłością. 

Dzieło Boże będzie się wypełniać przez was na ziemi. Pragnę mieć waszą wolę, aby-

ście się stali Moją własnością i abym mógł wszystko czynić przez was. A potem otrzy-

macie inne umocnienia przez Miłosierdzie Boże, aby Moje nigdy nie zginęło. Wola 

wasza - oddanie jej Bogu, ma wielkie znaczenie na ostatnie czasy. To jest tajemni-

ca Boża. Zrozumiecie Ją, gdy będzie się dokonywać przez was. Wiele i wielkie prze-

szkody będziecie napotykać. Pamiętajcie, że Wola Boża, zawsze się wykonuje i wy-

pełni, bo Ja was posyłam. Dzieci Moje, wy jesteście narzędziem w ręku Mistrza, a to, 

co jest w planie Bożym, wypełni się. Dzień, w którym ofiarowaliście waszą wolę z miło-

ści do Mnie, jest i będzie dniem świętym. 
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20 lipca – o zadaniu, powołaniu, wybraniu… 
Córko moja. Pisz, to orędzie jest do Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Córka moja, może powstać wiele zakonów, ale Legiony Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego mają inne zadania. Bóg ich powołał do innego dzieła. Rycerz w ostatnich cza-

sach będzie miał wielkie znaczenie w służbie Boga. Reguła będzie go obowiązywać. 

Wkrótce podam, abyście wiedzieli i dobrowolnie przyjęli, jako wielką łaskę. Moje dzieci, 

nie lękajcie się niczego, będę zawsze z wami. Kocham was, Ja czynię dla wszystkich 

Moich dzieci wszystko z Miłości i wy czyńcie, poświęcajcie się z 

miłości. Walka będzie ciężka, ale zwycięstwo nad złem większe. 

Waszym pancerzem będzie szkaplerz Niepokalanej. Gdy Legion 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego będzie gotowy, wszystko 

otrzyma ode Mnie. To, co istniało w waszym życiu, stanie się nowe 

i nie ulękniecie się niczego. Wasze szaty będą białe, bo Rycerz musi być czysty. 

Dzieci Moje, tylko nie lękajcie się. To, co nastąpi jest straszne, ale nie dla was, bo je-

steście w Legionie Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

21 lipca – o koronce i obietnicy… 
Gdy prosiłam Pana Jezusa o szczególną łaskę, żebym nigdy nie 

zasmucała Najświętszego Jego Oblicza - Pan Jezus mi powie-

dział:   

Córko moja. Ja mam też prośbę do ciebie: 

ofiaruj Koronkę do Miłosierdzia Bożego 

przez jeden rok za dusze zatwardziałych 

grzeszników, którym grozi wieczne potę-

pienie, aby jeszcze ich ratować i wyrwać z 

rąk szatana. Zachęcaj innych.  

Za jeden raz odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego, 15 dusz nie będzie 

potępionych. Legion Małych Rycerzy podejmie straszną walkę o każdą duszę, której 

grozi potępienie i z wszelkim złem na świecie. Nie lękajcie się niczego. W każdej wal-

ce, Ja będę z wami oraz będziecie wspierani przez niebo. (cdn) 
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INTENCJE do 7 KORONEK 
Intencja I koronki / Rana Serca/ 
W pierwszej koronce do Miłosierdzia Bożego zwracamy się do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa i zanurzmy w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i w Najświętszym Sercu 

Pana Jezusa pełnym miłości i miłosierdzia - Kościół św., Ojca św., biskupów, kapła-

nów oraz zakonników, aby moc Miłosierdzia Bożego broniła ich przed wszelkimi ata-

kami zła. Prośmy również o ich zdrowie i o to, aby godnie wypełniali wolę Bożą w po-

sługiwaniu kapłańskim i zakonnym za przyczyną Matki Kapłanów 

Intencja II koronki / Rana lewej nogi/ 
W drugiej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w nie-

zgłębionym miłosierdziu Bożym wszystkich chorych i cierpiących na duszy i ciele, a 

także strapionych, prześladowanych i opuszczonych - abyśmy poprzez niezgłębio-

ne Miłosierdzie Boże mogli uprosić potrzebne łaski dla wszystkich chorych na całym 

świecie a szczególnie dla nas samych i naszych rodzin. 

Intencja III koronki /Rana prawej nogi/ 
W trzeciej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w 

niezgłębionym Miłosierdziu Bożym młodzież i dzieci całego świata a szczególnie 

młodzież i dzieci polskie - aby moc Miłosierdzia Bożego broniła ich przed atakami zła 

oraz przed tak bardzo obecnie zepsutym światem. 

Intencja IV koronki /Rana lewej ręki/ 
W czwartej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa 

będziemy prosić o pokój na świecie a szczególnie o pokój w naszej ojczyźnie - aby 

Boży pokój ogarnął wszystkie ludzkie serca i aby one mogły stać się narzędziami, któ-

rymi będzie się posługiwał Jezus Miłosierny. 

Intencja V koronki / Rana prawej ręki/ 
W piątej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w nie-

zgłębionym Miłosierdziu Bożym ginących śmiercią tragiczną, wszystkie dusze kona-

jące oraz dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie z naszych rodzin - aby moc Miło-

sierdzia Bożego otworzyła im bramy Niebios. 
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Intencja VI koronki / Rana ramienia - najbardziej bolesna/ 
W szóstej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa powierzamy wszystkich 

zatwardziałych grzeszników całego świata, wszystkich, którzy odeszli od Boga - 

dusze, które Pan Jezus kocha najbardziej, a które stoją nad przepaścią potępienia 

oraz tych, którzy zbłądzili, szczególnie ludzi uzależnionych i ludzi niewierzących. Zanu-

rzamy ich w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby zaczerpnęli siły i mocy uzdrawia-

jącej w poznaniu i nawróceniu się do Boga. 

Intencja VII koronki / Rana głowy/ 
W siódmej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa 

będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym całą wspólnotę Małych 

Rycerzy MSJ, naszych opiekunów oraz wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i 

będziemy prosić o potrzebne nam łaski do dobrego wypełniania woli Bożej za przyczy-

na Patronów Wspólnoty. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  
Siedmiu Bram Ucieczki 
  

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

(klęcząc) 

O Panie, Ojcze Niebieski, wejrzyj łaskawie na sługi Twoje. Dla Krwi Najdroższej udziel 

nam wszelkich łask i darów Ducha Świętego, abyśmy Ciebie coraz więcej poznawali, 

coraz głębiej miłowali, coraz wierniej Tobie służyli, oddal od sług Swoich wszelkie 

szkodliwe wpływy złego nieprzyjaciela. 

(stojąc) 

Tobie, odrzuconemu od Boga duchowi, z całym twoim orszakiem rozkazujemy, abyś 

natychmiast ustąpił, abyś zniszczył i odrzucił precz wszelką truciznę, którąś dla nas w 

jakikolwiek sposób przygotował i abyś nigdy do nas nie wracał, ani żadnej władzy nie 

miał nad nami (chwytając krzyż np. od różańca, i wysoko trzymając) Oto Krzyż Pana, 

uciekajcie, wy, duchy piekielne, rozkazujemy wam jako dzieci Świętego Katolickiego 

Kościoła. W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen. 
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(klęcząc) 

Najświętsze Imię Jezusa, bądź w naszych sercach, bądź w naszych ustach, bądź na 

naszym języku. Najświętsze Imię Jezusa, bądź w nas, bądź nad nami, bądź przede 

nami, bądź przy nas. Bądź we wszystkich naszych myślach, słowach i czynach. Naj-

świętsze Imię Jezusa, bądź naszą obroną przed wszystkimi złymi napaściami i poku-

sami. Najświętsze Imię Jezusa, zachowaj nas przed wszystkimi przygniatającymi 

myślami, przed wszelkim zniechęceniem i małodusznością. Najświętsze Imię Jezusa, 

bądź naszym niezachwianym zawierzeniem, naszą siłą i mocą, naszą nadzieją i 

ucieczką w życiu i śmierci. 

   1. Niech nas błogosławi Wszechmoc Ojca Niebieskiego + Mądrość Syna Bożego 

+ Miłość Ducha Świętego + Amen. 

   2. Niech nas błogosławi Jezus ukrzyżowany, przez Swoją Krew Przenajdroższą. 

W imię Ojca+ i Syna+ i Ducha Świętego+ Amen. 

   3. Niech nas błogosławi Jezus ukryty w Tabernakulum z miłości Jego Boskiego 

Serca. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. 

   4. Niech nas błogosławi z nieba Maryja, Niebieska Matka i Królowa i napełnia 

dusze nasze coraz większą miłością do Jezusa. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świę-

tego + Amen. 

   5. Niech nas błogosławią nasi Aniołowie Stróże i wszyscy Aniołowie Boży niech 

nam przyjdą z pomocą i oddalą od nas zasadzki złego nieprzyjaciela. W imię Ojca + i 

Syna + i Ducha Świętego + Amen. 

   6. Niech nas błogosławią wszyscy nasi Patronowie, nasi patroni od Chrztu Św. i 

wszyscy Święci w Niebie. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. 

   7. Niech nas błogosławią dusze naszych ukochanych zmarłych krewnych, aż 

do najdalszych pokoleń. Niech będą naszymi orędownikami, abyśmy i my osiągnęli 

wieczny cel. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. Niech zstąpi na nas 

błogosławieństwo naszej Matki, Świętego Katolickiego Kościoła, błogosławieństwo 

naszego Ojca Świętego – Benedykta XVI naszego Biskupa Diecezjalnego .... i błogo-
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sławieństwo wszystkich Świętych Biskupów i Świętych Kapłanów. A to błogosławień-

stwo, które płynie ze wszystkich ofiar Mszy Świętych niech zstępuje na nas każdego 

dnia, niech przynosi nam szczęście i zdrowie i wszelką pomyślność doczesną, zacho-

wa nas przed wszelkim nieszczęściem i da nam łaskę wytrwania w dobrym i szczęśli-

wą godzinę śmierci. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. 

Uwaga: O to błogosławieństwo prosimy i je przyjmujemy po zakończonych osobistych czy grupowych 

modlitwach w naszych mieszkaniach, domach kiedy nie ma kapłana. Na zakończenie możemy uczcić 

przez ucałowanie ran na pasyjce naszego krzyża. Błogosławieństwo pochodzi z modlitewnika Rosa 

Mystica – Modlitwy + Ofiary + Pokuty. 

DOBRE RADY I PRAKTYKI DUCHOWE 

O Komunii św. duchownej 
Sobór trydencki naucza, że można także przyjmować Komunię św. du-
chownie tj. pragnieniem. Święci Pańscy, jeżeli nie mogli przyjąć kiedyko l-
wiek Komunii św. rzeczywiście, komunikowali się duchownie. Święta Tere-
sa wzywa wszystkich do Komunii duchownej, zapewniając, że miłość Zba-
wiciela rozgrzeje ich serca i przyniesie im obfite owoce. Komunia duchow-
na dla każdego jest łatwa, bo nie potrzeba być na czczo. Ona to przygoto-
wuje nas do Komunii sakramentalnej i utrzymuje dusze w ciągłym zjedno-
czeniu z Panem Jezusem. Przyjmuj więc często Chrystusa do serca swe-
go, szczególnie zaś wtenczas, gdy jesteś na Mszy św., gdy odwiedzasz 
Najświętszy Sakrament lub gdy się modlisz w domu. Wzbudź wtenczas żal 

za wszystkie grzechy z miłości do Boga i proś Go, aby nie zważając na niegodność twoją, wstąpił 
do serca twego, aby cię napoił i nasycił, ukoił w smutku, uweselił i natchnął miłością Bożą.  

AKT KOMUNII DUCHOWNEJ 
O czci najgodniejszy Jezu, wierzę mocno, że w tym Najświętszym Sakramencie istot-

nie jesteś obecny - kocham cię nade wszystko... Dla miłości Twojej żałuję za wszystkie 

grzechy moje i brzydzę się nimi. Już więcej tego nie uczynię, na wieki już grzeszyć nie 

będę. Ach, dusza moja pragnie Cię teraz przyjąć... Ale że Cię teraz istotnie przytom-

nego (obecnego) w Njaświętszym Sakramencie przyjąć nie mogę, więc przynajmniej 

duchowym, sposobem proszę Cię, przyjdź z łaską Twoją do serca mojego... O słodki 

Jezu! Już Cię teraz ściskam i przytulam do mego serca jakby już prawdziwie przytom-

nego (obecnego)... Złącz i zjednocz mnie z Tobą; nie dopuszczaj, Panie, abym się miał 

kiedykolwiek oderwać od Ciebie. Amen. 
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3 lata odpustu (Św. Penit. A. 25.ii.1933) Źródło: Książeczka do nabożeństwa: "Kwiat Eucharystyczny"  

Kraków, 25.VIII.1939 

AKT MIŁOŚCI PO KOMUNII ŚW.,  

I PRZY NAWIEDZENIU NAJŚWIĘSZEGO SAKRAMENTU 

Chcę kochać Ciebie Boże, jak tylko serce może – 

o Dobry Jezu mój, o Dobry Jezu mój /x3 

Kto z powodu choroby nie może udać się do ko-
ścioła, by tam Najświętszy Sakrament nawiedzić, 
lecz w duchu wiary odmówi dwa razy po 5 x Ojcze nasz, 5 x Zdrowaś 
Maryjo i 5 x Chwała Ojcu za każdym razem zyskuje 5 lat odpustu; 

odpust zupełny raz na tydzień, gdy to przez cały tydzień czynił. (Św. Penit. Ap.12. VI. 1935). 

 

Rada przeciw snom nieprzyzwoitym 
Św. Bernardyn taką dał radę młodzieńcowi przeciw snom nieprzyzwoitym: "Wieczorem 

zrób trzy znaki krzyża św. około serca i tak trzy razy powiedz: Przez święte 

Dziewictwo Twoje najczystsza Panno Maryjo oczyść duszę i ciało moje w 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a wszystkie złe marzenia ustąpią". Posłu-

chał ów młodzieniec, uczynił tak, jak mu mąż Boży poradził i więcej sny takie go nie 

prześladowały. Poznawszy jak skuteczna była ta rada, ów młodzieniec podawał tę 

samą radę innym swym towarzyszom i oni także doznali pomocy Najświętszej Panny. 

Ten sam święty jednemu świeckiemu człowiekowi poradził, aby w pokusie taką modli-

twę odmawiał: Jezu i Maryjo bądźcie zawsze przy mnie, bo jeżeli Wy poka-

zywać mi będziecie drogę, nigdy nie zbłądzę. I ten także wyznał że tą modlitwą 

wiele pokus zwyciężył. 
 

Za każdorazowe przeżegnanie się znakiem 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO, mówiąc: W imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego. Amen.  

3 lata odpustu; 7 lat odpustu gdy się to czyni wodą święconą. (Św. 

Penit. Ap. VI. 1949). 
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ZESTAWIENIE SPOTKAŃ  
FORMACYJNO-MODLITEWNYCH RYCERZY 
Uaktualnione do końca 2011 R. P. 

 

► 29-31 lipca 2011 - Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, w roku 2011 wyjątkowo 

zaplanowane jest na ostatni weekend lipca tj. roku. To spotkanie jest jednym z trzech 

naszych planowanych spotkań ogólnopolskich. 

►12 i 13 września 2011 w kościele Ducha Świętego w Koszalinie będzie możliwość 

uczestniczenia w ogólnodostępnych modlitwach: 

- o UZDROWIENIE (12 września: Msza św. o godz. 18:00 i po niej modlitwy o uzdrowienie 

- o UWOLNIENIE (13 września: Msza św. o godz. 18:00 i po niej modlitwy o uwolnienie) 

►15 – 18 września  2011 w Koszalinie w 

Centrum Edukacyjno-Formacyjnym (CEF) 

przy Wyższym Seminarium Duchownym 

w Koszalinie. Ilość miejsc 50, koszt 40 

zł/dobę (nocleg + wyżywienie) rekolekcjo-

nista: o. Sylwester Haśnik – franciszkań-

ski rekolekcjonista, misjonarz, charyzma-

tyk. Liczba miejsc: 50 

Informacje i zapisy: Wiesław Kaźmierczak tel. 94/343-47-59  kom.  668 093 700   

►2/3 października 2011 - II Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieła 

Intronizacji Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze 

►10-13 listopada 2011 rekolekcje zamknięte  w Tolkmicku miejscu życia i śmierci śp. 

s. Zofii i Ryszarda Grochowskich, rekolekcjonista: ks. Lesław Krzyżak – kapłan z Die-

cezji Przemyskiej. Liczba miejsc: 25; Rozpoczęcie kolacją w czwartek, 10.11.2011 

Zakończenie obiadem w niedzielę, 13.11.2011. 

Informacje i zapisy: Maria Mrózek tel. 22/781-67-81       kom. 664 035 180  
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Główne INTENCJE Małych Rycerzy  
do ofiarowanych MSZY Św.  
i zanoszonych MODLITW 
1. Wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, zniewagi, nadużycia i oziębłość 

dusz ludzkich wobec Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz powrót do 

dobrych sprawdzonych praktyk religijnych w Kościele. 

2. O łaskę świętości dla wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie dla Episkopatu  

Polski oraz o wypełnienie planów Bożych wobec całego Kościoła przez posługę Ojca 

św. Benedykta XVI oraz pomoc Bożą dla kapłanów prześladowanych. 

3. W intencjach, które w swoim Sercu nosi Matka Boża oraz o rychły tryumf Niepokala-

nego Serca Maryi, Jej zwycięstwa nad szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na 

całym świecie za przyczyną św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

4. O Miłosierdzie Boże dla Polski i wszystkich Polaków (w kraju i na świecie) za  

wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. z prośbą by Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za  

swego Króla i Pana przez Intronizację, za przyczyną Królowej Polski, Aniołów i 

Wszystkich Świętych oraz wyniesienie na ołtarze sł. B. Rozalii Celakówny. 

5. O uznanie święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Chrystusowym przez  

wstawiennictwo Aniołów i Wszystkich Świętych. 

6. W intencjach, które Najświętsza Maryja Panna przedstawia Bogu Ojcu szczególnie o 

wiarę i czystość serc ludzkich oraz Bożą pomoc dla tych, którzy ufni proszą o modlitwę 

Małych Rycerzy w poleconych intencjach. 

7. O Boże błogosławieństwo dla intencji zanoszonych przez Małych Rycerzy MSJ z 
prośbą o Bożą pomoc w uregulowaniu i uporządkowaniu wszystkich spraw Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o opiekę, liczebny i duchowy wzrost za 
przyczyną Patronów Wspólnoty.  

Uwaga: Nadal jest prośba o ofiarowanie Mszy św. i wyznaczony post  (2-go dnia m-ca lub inny wyzna-

czony dzień przez członka) oraz modlitwy w wyżej wymienionej intencji. 
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Módlcie się proszę za młodzież, za dzieci 
s. Zofia: Módlcie się proszę za młodzież, za dzieci, o Ducha Świętego 

dla nich. Młodych ludzi i małe dzieci łatwo można zwieść, ale kiedy oto-

czeni są modlitwą, Duch Święty dociera do ich małych i młodych serc i 

zapala się w nich ogień Bożej miłości. I właśnie taką młodzież trzeba 

ratować i na pewno ujrzycie ich, bo przybędą do was i zapiszą się do 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

PROSZĄ NAS O MODLITWY... 
Jest coraz więcej próśb o Bożą pomoc, interwencje i duchowe wsparcie modlitwą i 

ofiarą złożona z trudu i cierpienia. Intencje docierające SMS-em, drogą telefoniczną, 

elektroniczną poprzez internet, są zamieszczane na stronie Małych Rycerzy. Ale są też 

prośby, błagania nagłe o pomoc. W związku z tym nie jesteśmy w stanie umieszczać 

treści wszystkich próśb na łamach Głosu MR z uwagi na znaczny czas od momentu 

zgłoszenia prośby aż do jej przekazania. W efekcie intencja mogłaby być już nie aktu-

alna, stąd jest gorąca prośba do wszystkich Małych Rycerzy, aby włączyli się w Pogo-

towie Bożego Miłosierdzia i w modlitwach osobistych oraz wspólnotowych codziennie 

uczynili westchnienie:  

„W intencjach poleconych Wspólnocie Małych Rycerzy przez Niepo-

kalane Serce Maryi i wstawiennictwo Patronów Wspólnoty prosimy o 

stosowną pomoc Bożą  dla tych, którzy proszą i pokładają ufność w 

naszych modlitwach.”  

Te dobra duchowe ofiarujmy naszej Matce i Królowej Miłosierdzia, aby je rozdzielała 

stosownie do potrzeb tym, którzy z ufnością oczekują Bożej pomocy i najbardziej w 

danej chwili jej potrzebują. Z naszej strony to taki codzienny jeden z trzech uczynków 

miłosierdzia wobec bliźnich – modlitwa. Inne uczynki miłosierdzia to słowo i czyn, 

które są ujęte w dwóch kategoriach: 7 uczynków co do duszy i 7 uczynków co do 

ciała, a to wszystko zamyka się w obietnicy Pana Jezusa na GÓRZE: 

Błogosławieni miłosierni,  

albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) 
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CHWILA REFLEKSJI 
KOŁYSKA   br. Bogumił Adamczyk 

Gdy widzę nad kołyską (dziś wyszły już z mody), 

A raczej nad wózeczkiem, jak buja krokodyl, 

Małpka, jaszczur, pantera, różne pokemony, 

To się trwożę, bo matkę uwiodły demony. 

Z bólem serca i łzami błagam ją zawczasu, 

Usuń sprzed oczu dziecka tych wrednych głuptasów, 

Bo zniszczą w jego duszy łask Bożych roślinę.   

Gdy nie chce, Stróż się modli za taką rodzinę, 

By Pan Bóg przez choroby obudził sumienie 

I dał tym gorszycielom szczere nawrócenie. 

Maluczkich można zgorszyć nie tylko słowami, 

Czy złym postępowaniem – również maskotkami. 

Dusza dziecka podobna do taśmy filmowej: 

Wszystko się w niej utrwala (na co zwróci głowę) 

Nie tylko wyobraźni, ale w głębi serca. 

Patrząc na pokemony rośnie w nim morderca… 

A rodzice się cieszą, że dziecko spokojne 

Nie wiedząc, że w przyszłości stoczy z nimi wojnę. 

WĄŻ – KUSICIEL   br. Bogumił Adamczyk 

Pogląd, że nie ma piekła dziś się zadomowił: 

„To przesąd średniowieczny” – twierdzą postępowi.  

Gdy piekło nie istnieje, to nie ma szatana, 

I tak dzisiejsza dziatwa jest wychowywana: 

„Wolność! Róbcie, co chcecie, bez ograniczenia”. 

Ten światopogląd spłodził czart z bestią w płomieniach, 

i wielu starszych, młodych, a nawet już dzieci 

czarci łowią jak ryby do sromotnych sieci; 
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Bo złym duchom zależy, aby nikt nie wierzył, 

Że szatani grasują, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Prawda jest w Ewangelii, gdzie na każdej karcie 

Są słowa o aniołach dobrych i o czarcie, 

Który „jak lew ryczący” krąży wokół ludzi, 

Aby do nawrócenia ich duszy nie budzić: 

Niech śpią w śmiertelnych grzechach aż do śmierci chwili, 

A po niej los z czartami w piekle podzielili. 

Matko fatimska dzieciom piekło wskazująca 

Spraw, abyśmy w łasce Bożej wytrwali do końca 

Znaki stosowane  
w okultyzmie  

i w satanizmie,  

z którymi można spotkać się dziś  
we współczesnym świecie.  

Niestety zło wniknęło bardzo mocno do wielu dziedzin życia codziennego, tak że na 

ten czas musimy mieć świadomość tego w co wchodzimy...co nosimy ze względu na 

ogromne niebezpieczeństwo duchowe...Każdy człowiek, mając tego typu znaki w 

domu, powinien je wyrzucić, wyrzec się ich i zaraz wyspowiadać... ponieważ na-

wet noszenie ich ze względu na ładny wygląd nie umniejsza negatywnego oddziaływa-

nia ze strony tychże symboli. Jeżeli coś jest poddane szatanowi i przeklęte jego 

imieniem to samo trzymanie tego w domu świadome czy nieświadome jest już 

ogromnym niebezpieczeństwem... to tak jakby ktoś przyzwalał demonowi mieszkać 

w swoim domu... ponieważ zły nie potrzebuje specjalnego zaproszenia... wykorzystuje 

najmniejszą lukę aby wejść i zrobić spustoszenie w duszy i życiu człowieka. Czasami 

bywa tak że ludzie są przywiązani do tego typu symboli i amuletów...nie chcą ich wy-

rzucać bo dostali je od kogoś bliskiego...jednakże należy pamiętać o słowach Jezu-

sa... "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha 

syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien." Mt 10,37. Albo niektórzy wie-

dząc o tym jakie zło idzie za tymi symbolami, pragną poświęcić je w kościele, aby 
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je zatrzymać i nie wyrzucać....jest tak szczególnie w przypadku kadzidełek, które są 

poddane demonom i nad którymi odprawiane są różne okultystyczne obrzę-

dy....szczególnie mające swoje podłoże w praktykach wschodu...jednakże należy pa-

miętać o słowach z Pisma Świętego "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jed-

nego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a 

drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. " Mt 6,24. albo „Nie możecie pić 

z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole 

demonów." 1Kor 10:21 teksty jasno tu wskazują że nie możemy służyć i Panu Bogu i 

diabłu...co  za tym idzie...nie można poświęcić Bogu czegoś co zostało z początku 

poddane szatanowi w celu noszenia tego lub zatrzymania bez więk-

szych konsekwencji. 

Pierścień 

Atlantów 
Amulet coraz bardziej powszechnie stosowany jako wisiorek lub pierścień. Bardzo 

niebezpieczny symbol. Okultyści zapewniają, że chroni przed złem i złą energią, ale 

sami nawet ostrzegają, że jego nieprawidłowe noszenie i posługiwanie się nim może 

poważnie szkodzić. Amulet ten wprowadza w ludzkie życie bardzo poważne problemy 

natury duchowej i psychicznej. 

Wiele osób, czasem nieświadomie nosi na palcu nietypowy pierścień. Jest on dość 

szeroki, wykonany z metalu, srebra lub złota, z wyrytymi figurami geometrycznymi. 

Znak wyryty na pierścieniu składa się z trzech umieszczonych w 

centrum wydłużonych prostokątów. Po obu stronach prostokątów, 

na ich przedłużeniu, znajdują się po trzy mniejsze prostokąciki 

oraz, zamykające całą kompozycję, trójkąty równoramienne. 

Historia popularności tego pierścienia zaczęła się około roku 

1860. Wówczas to francuski egiptolog markiz d'Agrain odnalazł w Egipcie pierścień 

zawierający opisany wyżej symbol. Ponieważ znak odwzorowany na pierścieniu nie 

pasował do tradycji egipskiej, zaczęto przypisywać pierścień cywilizacji Atlantów, której 

spadkobiercami mieli być rzekomo starożytni Egipcjanie. Nadmienić należy, że Atlan-

tyda, której mieszkańcami byli Atlanci jest wyspą znaną z mitologii, a nie z historii. 
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Według tradycji greckiej Atlantyda została zatopiona wskutek nieznanego kataklizmu. 

Pisał o niej w czasach starożytnych m.in. Platon. W czasach nowożytnych mityczna 

Atlantyda przyciąga uwagę ludzi zajmujących się ezoteryzmem. Stąd też opisywany 

wyżej pierścień, nazwany pierścieniem Atlantów, był również badany przez ezotery-

ków, jak np. Roger de Lafforest, czy radiestetów, jak A. de Belizal. To oni rzekomo 

odkryli w pierścieniu cudowne właściwości. I tak np. pierścień ma według nich zapew-

niać jego posiadaczowi trudną do wytłumaczenia nietykalność i chronić przed każdą 

niewidzialną agresją pochodzącą z zewnątrz. Inną właściwością pierścienia ma być 

jego zdolność uzdrawiania i uodporniania na stres i przemęczenie. Trzecią funkcją 

pierścienia Atlantów jest funkcja rozwijająca - pierścień ma rzekomo wzmacniać intui-

cję, rozwijać zdolności paranormalne, pobudzać telepatię i jasnowidzenie. Nasuwa się 

pytanie, skąd zwykły przedmiot, będący dziełem człowieka, może posiadać aż 

taką moc? Właściwości pierścienia mają być też związane z prawidłowym jego nakła-

daniem. Radzi się, aby wybierać właściwy dla siebie pierścień, idąc do sklepu z waha-

dełkiem. Należy wówczas sprawdzić po kolei różne egzemplarze, zadając pytanie: 

"Który z pierścieni jest dla mnie najwłaściwszy?" Ruchy wahadła mają wskazać ów 

pierścień. Skutki działania pierścienia zależą też od tego, na który palec zostanie on 

włożony. Wiąże się to między innymi z tym, że każdy palec jest przypisany innej plane-

cie. I tak np., nałożenie pierścienia na palec wskazujący, który jest palcem Jowisza, ma 

według radiestetów i znawców wiedzy tajemnej, pomóc człowiekowi w zrozumieniu 

świata i głębszego sensu wielu zjawisk, jak również skłaniać do samodoskonalenia. 

Dlatego poleca się noszenie pierścienia na palcu wskazującym osobom, które chcą 

obudzić w sobie wyższe instynkty i rozwinąć potrzeby duchowe. Co jest ważne - dane-

go pierścienia powinna używać tylko jedna osoba. Kiedy bowiem ktoś nakłada pier-

ścień, nawiązuje z nim pewien rodzaj więzi. 

Już te krótkie informacje wskazują, że pierścień Atlantów jest jednym z elementów 

szeroko rozpowszechnianych w dzisiejszym świecie idei New Age, które sięgają po 

ezoteryczne, okultystyczne i satanistyczne metody wyrazu. Pierścień ten, to jeden ze 

sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela 

i Obrońcy człowieka. Moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę i nietykalność przed 

agresją i złem z zewnątrz, przed wypadkami, kradzieżami, także przed klątwami i uro-

kami. Osoby, które zachęcają do noszenia biżuterii mającej właściwości uzdrawiania, 
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ochrony, doskonalenia człowieka, przypisują przedmiotom "moc", jaką posiada jedynie 

Bóg. Dlatego katolik, który wkłada na palec pierścień Atlantów, łamie pierwsze 

przykazanie, ponieważ zaczyna pokładać swoją nadzieję i ufność w pierścieniu, a nie 

w jedynym i prawdziwym Bogu. 

 

Pismo Święte o wróżbitach, 

czarownikach 
i fałszywych 

prorokach 

►Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje twój Bóg, Pan, nie ucz się popełniać tych 

samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by 

przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, przepowied-

nie, magię i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów, wywoływał umar-

łych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwo-

ści wypędza ich twój Bóg, Pan, sprzed swego oblicza (Pwt 18, 9–12) 

►Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych 

nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, 

wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za 

bóstwa, które rządzą światem.... Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez 

podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13, 1–5) 

►Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odpadną od wia-

ry skłaniając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów (1 Tm 4,1) 

Umiłowani nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, 

gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.” (1J 4,1) 

►Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego 

słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków (2 

Kor 11,14) 

►Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie bę-
dziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 
(Kpł 19, 31) 

►Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów (Kpł 19, 

26). 
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Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, 

aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu (Kpł 20, 6). 

►Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, 

będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie (Kpł 

20, 27) 

►Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mają-

cych senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowni-

ków,... (Jr 27, 9) 

►Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez 

waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie 

uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje 

imię. Nie posłałem ich - wyrocznia Pana (Jr 29, 8–9). 

►Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Wj 20, 3) 

 

TATUAŻE  
są zakazane przez Pierwsze Przykazanie Boże! 

 

►Tatuowanie jest zakazane przez Pierwsze Przykazanie Boże z powodu jego bezpo-

średniego związku z pogaństwem i dlatego [również], że szpeci własność Boga. 

►Tatuowanie jest pogwałceniem piątego Przykazania Bożego z powodu niepotrzeb-

nego niebezpieczeństwa dla życia ludzkiego związanego z barwnikami i igłami. 

►I w końcu, tatuowanie jest przeciwne Miłości ponieważ jest promowaniem próżności 

i pychy, głównych grzechów z powodu których Adam i Ewa upadli. 

►Noszenie tatuażu jest znakiem odradzania się pogańskiego rytualistycznego symbo-

lizmu.    

KS. KEVIN VAILLANCOURT - Redaktor The Catholic Voice 

 

Nie będziecie się TATUOWAĆ 
"Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. 

Ja jestem Pan!" (Trzecia Księga Mojżeszowa, tzw. "Kapłańska" 19, 28 - tłum. "Biblia Tysiąclecia") 
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Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny  
ani mężczyzna ubioru kobiety 
Z księgi Powtórzonego Prawa( Pwt 22,5). 

 

Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż 

każdy kto tak postępuje, obrzydły jest dla swego Boga, Jahwe. 

 

Strój i nakrycie głowy kobiet i mężczyzn 
Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1Kor 11,1-16) 

 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pochwalam 

was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przeka-

załem, zachowujecie tradycję.  Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego męż-

czyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa - Bóg.  

Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją gło-

wę.  Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją 

głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona.  Jeżeli więc jakaś kobieta nie 

nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że 

jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę!  Mężczyzna zaś nie powinien 

nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny.  To 

nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.  Podobnie też mężczyzna 

nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta 

winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani 

mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobie-

ta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś po-

chodzi od Boga. Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową 

modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczy-

zny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem 

zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my 

jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże. 


