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dla każdego małego rycerza walczącego przeciwko 
mocom zła pod berłem Chrystusa Króla wespół z 
Aniołami i Wszystkimi Świętymi. Niech każdy noszący 
tę tarczę – oznakę odmówi osobiście tę modlitwę. 

MODLITWA - TARCZA 

Niech Ojciec, Syn i Duch Święty, cała Trójca 
Przenajświętsza zstąpi na Legion MRMSJ, na 
każdego Małego Rycerza MSJ, który oddał się 
Chrystusowi Królowi Miłosierdzia [i z wiarą 
przyjął i nosi znaczek-tarczę małego rycerza]. 
Niech Niepokalana Maryja Panna, siedmiu 
Archaniołów, którzy stoją przed tronem Boga 
oraz wszystkie chóry anielskie, święci i 
święte Nieba pochylą się nad nami. Otocz nas 
opieką, Panie, przemień nas, napełnij nas 
sobą, posłuż się nami. Odpędź daleko od nas 
wszystkie siły zła, unicestwij je, zniszcz je, 
abyśmy mogli pozostawać w dobrym zdrowiu 
i czynić dobro. 

Uchroń nas przed klątwą, czarami, czarną 
magią, czarnymi mszami, zaklęciami, 
związaniami, urokami, złym okiem, diabelskim 
dręczeniem, diabelskim opętaniem, 
popadnięciem w moc diabła, przed 
wszystkim, co złe, grzechem, pożądaniem, 
zazdrością, wiarołomstwem, chorobami 
fizycznymi, psychicznymi, moralnym i 
duchowym zepsuciem przez diabła. Spal te 
wszystkie dolegliwości w ogniu piekielnym, 
aby więcej nie nękały nas, ani żadnego 
innego stworzenia. 

W Imię Jezusa Chrystusa, naszego 
Zbawiciela, przez jego chwalebny Krzyż †, za 
wstawiennictwem Niepokalanej Maryi Panny i 
przez moc Boga Wszechmogącego, rozkazuję 
wszystkim duchom nieczystym, by nas 
natychmiast opuściłyby od nas ostatecznie 
odstąpiły i odeszły do wiecznego piekła, 
związane łańcuchami przez świętego Michała 
Archanioła, świętego Gabriela Archanioła, 
świętego Rafała Archanioła i przez naszych 
Aniołów stróżów, zmiażdżone stopą 
Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi.  

Modlitwa ta {nieco zmodyfikowana} pochodzi z 
książki pt. „Uwolnienie z mocy złego ducha” i jest 
przeciw wszelkim chorobom spowodowanym 
działaniami diabła. Ta uniwersalna modlitwa 
może być odmawiana przy wszystkich 
okazjach. Ks. Gabriel Amorth ma zwyczaj 
odmawiania jej przed każdym egzorcyzmem.   

P.S. Zmarły w piątek, 5.12.2014 r. 

charyzmatyczny franciszkański zakonnik i 

rekolekcjonista, śp. o. Sylwester Haśnik 

wielokrotnie podczas rekolekcji w Koszalinie i w 

Bochni pochylał się w swoich refleksjach nad 

oznaką z logo Małego Rycerza. Wielokrotnie na 

łamach Głosu MR zamieszczane były 

świadectwa rycerzy m.in. z Białegostoku i z 

Kanady związane z oznaką, zewnętrznym 

znakiem przynależności do Legionu MRMSJ, o 

którym mówił Pan Jezus do s. Zofii (5.07.1990):   

„Muszą być zrobione oznaki,  

które będziecie nosić z napisem:  

JEZU, UFAM TOBIE! 

Te oznaki tylko będą nosić  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.”  

Z wiarą i ufnością nośmy te znaczki, jako 
publiczne świadczenie o naszym Panu, Bogu, 
Królu i Wodzu Legionu Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego. Noszenie tego 
znaczka budzi zainteresowanie dusz ludzkich 
stawianych przez Bożą Opatrzność na naszej 
drodze życia. Przez ten prosty gest mamy okazję 
do publicznego wyznania naszej wiary oraz 
przynależności do dzieła powołanego przez 
samego Króla Miłosierdzia.  

Oznaki można nabyć podczas każdego naszego 
ogólnopolskiego spotkania, jak również drogą 
pocztową. Do nabycia są także książki: „U źródeł 
Bożego Miłosierdzia” s. Zofii, jako cenna lektura 
duchowa dla każdego Małego Rycerza MSJ, aby 
lepiej poznać, do czego został powołany każdy 
członek Legionu MRMSJ. (red.) 
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ŚWIADECTWO UWOLNIENIA RYCERKI MARII:  

KSIĄDZ POLECIŁ MI POST O CHLEBIE I WODZIE  
(W PIĄTEK) TWIERDZĄC, ŻE ÓW POST BĘDZIE UWALNIAJĄCY  

Pragnę dać świadectwo uwolnienia, jakiego zaznałam w dniu święta 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Od kilku lat staram się coraz bliżej powrócić do dawnej więzi z Panem 

Jezusem. Uleczyć swoje rany i najbliższych, zaznać uzdrowienia i uwolnienia 

dla nas. Jest to ogromnie trudne i skomplikowane. Postanowiłam odkryć, co 

blokuje mnie na tej drodze, ponieważ od lat wydawało mi się, że idę drogą 

miłości, modlitwy, drogą sakramentalną, często wielbiąc Pana w czasie adoracji. Wiele czytałam, 

uczestniczyłam w rekolekcjach, byłam na mszach św. o uzdrowienie.  

Prosiłam nawet osobę świecką znaną z tego, że ma dary duchowe o radę. Pewnego razu powiedziała 

mi rzecz straszną. Powiedziała, że mam w sobie ogromną siłę zła, ale tak bardzo ukrytą, że trzeba by 

było sztabu egzorcystów, by ją odkryli i mi pomogli. Byłam przerażona i załamana. Charyzmatyczny 

ksiądz powiedział mi, że to wierutna bzdura, bo nie mogłabym dobrze czynić i że on zadowolony jest z 

mojego stanu duchowego.  

Czułam jednak, że coś w tym jest. Odczuwałam zbyt wiele załamań psychicznych a raz nawet słysząc 

bardzo przeklinającą osobę z mojej rodziny, poczułam w sercu nienawiść. Gdy stany załamania 

psychicznego i duchowego nasiliły się bardzo, znów zadzwoniłam do przyjaciela, który modli się za moją 

rodzinę i już raz dzięki jego szczeremu zaangażowaniu w chęć niesienia mi pomocy, zostałam 

uwolniona od ducha rozpaczy. Tym razem wskazał mi księdza egzorcystę i prawie nakłonił do 

spowiedzi, bo już nie bardzo wierzyłam, że ktoś może mi pomóc. Dzięki Bogu posłuchałam go.  

W czasie spowiedzi ów kapłan spytał mnie czy nie miałam jakiś pretensji do Pana Boga. No cóż, tyle 

ile mam lat, a mam ich sporo bardzo cierpiałam i nie zawsze je przyjmowałam. Były żale, bunty. No to 

są najcięższe z grzechów – skomentował i zaraz się ich wyrzekłam. Po powrocie do domu zaczęły się 

ze mną dziać rzeczy dziwne: jakieś napięcia nerwowe, zaburzenia równowagi. Nie mogłam wykonywać 

codziennych czynności ani się sobą zająć. Padłam, więc do modlitwy krzyżem, która stała się moją 

ulubioną modlitwą pokutną i przepraszałam Pana Boga za bunt przeciw Jego postanowieniom. 

Raptem poczułam nieprawdopodobne żale do Pana Jezusa, przypomniały mi się wszystkie traumy 

życiowe, nieszczęścia… coś zupełnie obcego wołało we mnie w stronę krzyża - "Nienawidzę Cię, 

wykończyłeś mnie". Zrozumiałam, że coś się ujawniło, całkiem mi obcego, więc znów zaczęłam 

przepraszać za ducha buntu, nienawiści i prosić o uwolnienie. Wkrótce wszystko się uspokoiło, ale mój 

stan psychofizyczny i duchowy był krytyczny.  

Ponownie stanęłam w kolejce do spowiednika i opowiedziałam mu, co się stało. Tym razem więcej 

powiedziałam o tym, jak kilkanaście lat temu w naszym domu pojawił się satanista i stał się prawie 

jego domownikiem. Razem z córką otwarłyśmy się na jego trudne sprawy, na które się skarżył i 
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otoczyłyśmy go opieką. Wkrótce nasz dom stał się piekłem, a my obie do tej pory nie możemy dojść do 

siebie zarówno fizycznie jak i psychicznie. 

Dowiedziałam się, że „to coś” przeszło od niego, bo nie koniecznie musi dojść do współżycia, by tak się 

stało, wystarczy otwartość serca. Przez te lata codziennie mogłyśmy być ofiarowywane złemu.  

Ksiądz polecił mi post o chlebie i wodzie w piątek twierdząc, że ów post będzie uwalniający. 

Wreszcie dostałam pozwolenie na post o chlebie i wodzie. Kiedyś inny spowiednik zabronił mi takiego 

postu, ze względu na stan zdrowia i bóle głowy a następni spowiednicy mimo usilnych moich próśb nie 

chcieli zezwolić na post. Zezwalali tylko na post od telewizji, komputera, słodyczy itp. Jeden nawet 

przestrzegał, że taki post może się skończyć tragicznie…  

W drugi dzień po spowiedzi był piątek – pierwszy piątek miesiąca, uroczystość Najświętszego  Serca 

Pana Jezusa… Dość długo adorowałam Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w kościele 

Matki Bożej Łaskawej, oczekując na córkę, która w międzyczasie odbywała spowiedź generalną w tej 

świątyni. Było mi trudno się skupić, więc tylko powtarzałam Panu, że do Niego należę i nikt nie mógł 

oddać i ofiarować ani mnie ani córki złemu duchowi… Przypominałam akty oddania się Panu [Bogu], 

zapewniając, że moje Serce jest Jego i przepraszając za nieuporządkowane uczucia. W pewnym 

momencie odkaszlnęłam i było po wszystkim!!! Był piątek, a ja byłam na poście o chlebie i wodzie i tak 

jak zapewniał spowiednik – był to post uwalniający!!!  

Nie pozwalajmy się odwieść od postu, bo niektóre duchy można przepędzić tylko [modlitwą] i postem 

– tak jak powiedział Zbawiciel do swoich uczniów.  

Chwała Ci Chryste, nasz ukochany Oswobodzicielu!!! 

CZYM JEST MODLITWA?  
- z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK 2559-2565) 

Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i 

miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości 1 . 

Modlitwa jako dar Boga 

2559 Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do 

Niego o stosowne dobra 2 . Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z 

wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też z "głębokości" (Ps 130, 1) 

pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony 3 . 

Podstawą modlitwy jest pokora. "Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba" (Rz 8, 

26). Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek 

jest żebrakiem wobec Boga 4 . 

2560 "O, gdybyś znała dar Boży!" (J 4,10). Cud modlitwy objawia się właśnie 

tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie 

każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie, 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3081
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3082
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3083
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3084
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Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa - czy zdajemy sobie z tego 

sprawę czy nie - jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli 5 . 

2561 "Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej" (J 4, 10). Nasza modlitwa błagalna jest - w 

sposób paradoksalny - odpowiedzią. Jest odpowiedzią na skargę Boga żywego: "Opuścili Mnie, źródło 

żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane" (Jr 2,13). Modlitwa jest odpowiedzią wiary na 

darmową obietnicę zbawienia 6 , odpowiedzią miłości na pragnienie Jedynego Syna 7 . 

Modlitwa jako przymierze 

2562 Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy (gesty, słowa), 

zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo święte 

mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się serce. Jeśli 

jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. 

2563 Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam (według wyrażenia semickiego lub 

biblijnego: gdzie "zstępuję"). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla 

innych; jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych 

wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem 

spotkania, albowiem nasze życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest 

miejscem przymierza. 

2564 Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. 

Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku 

Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. 

Modlitwa jako komunia 

2565 W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym 

Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest 

"zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)" 8 . Życie modlitwy polega zatem na 

stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze 

możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem 9 . Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile 

jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości 

Chrystusa 10 . 

MODLITWA UNIŻENIA (LEŻENIA KRZYŻEM) 
ŚWIADECTWO I RADY RYCERKI MARII Z WARSZAWY  

Pierwszy raz spotkałam się z nazwą modlitwa uniżenia w czasie odsłuchiwania rekolekcji z ks. 

Dominikiem Chmielewskim z Prudnika z 2013 roku, bardzo znanego i cenionego "bożego wojownika" i 

wielbiciela Maryi (prezentacja tego kapłana była w poprzednim Głosie MR nr 16 str. 15-19, artykuł pt. 

„Wojownik leży krzyżem”). Odkrył on nieprawdopodobną moc i skuteczność tej modlitwy w czasie 

egzorcyzmów, w jakich brał udział. Kiedy księża i pomagający w tej posłudze po wielogodzinnych 

http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3085
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3086
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3087
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3088
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3089
http://www.katechizm.opoka.org.pl/przypisyIV-1wst.htm#3090
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zmaganiach się ze złym duchem  całkowicie już opadali z sił, wyszedł on z pokoju, padł krzyżem przed 

Najświętszym Sakramentem  i zaczął przepraszać za grzechy egzorcyzmowanej dziewczyny, jej 

rodziców i przodków. Efekt był natychmiastowy. Zły duch zaczął wyć i krzyczeć, żeby przestał to robić. 

Księża widząc, co się dzieje zrobili to samo. W jednej chwili kobieta została uwolniona całkowicie. 

Ks. Dominik wielką wagę przywiązuje do tej modlitwy wskazując na jej nieprawdopodobną skuteczność. 

Jest to jedyna modlitwa, która usuwa konsekwencje, skutki naszych grzechów. Jest, więc tym 

najbardziej oczekiwanym przez nas i poszukiwanym skarbem nad skarbami  na wszystkich mszach o 

uzdrowienie, rekolekcjach, sanktuariach. 

Jakże, bowiem wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, uwolnienia dla nas, naszych najbliższych. 

Jakkolwiek wyznanie ze skruchą na Spowiedzi Świętej naszych grzechów powoduje, że otrzymujemy 

przebaczenie win to jednak konsekwencje ich w postaci licznych cierpień fizycznych i duchowych nie 

usuwa. Modlitwa ta jest szczególna. Najczęściej w pozycji leżenia krzyżem (niekiedy na klęcząco z 

krzyżem w dłoniach), przepraszamy Boga za nasze grzechy, ale też naszych bliskich, z którymi się 

utożsamiamy (rodzina, przodkowie, naród, czy cały świat). Jednoczymy się z naszymi braćmi biorąc 

niejako ich grzech na swoje ramiona, błagając, wynagradzając za nie Majestat Boski. Zachowujemy się 

więc tak jak nasi święci, prorocy i sam nasz Zbawiciel, który wziął nasze winy na Swoje święte Ramiona 

przepraszając i prosząc Ojca Niebieskiego za nami. Mówimy przepraszamy nawet wtedy, jeśli dane 

grzechy były nam obce i nigdy nie popełnialiśmy ich, bo czy my jesteśmy bez grzechu? 

Ks. Dominik poleca, aby przepraszać tą modlitwą za nasze grzechy, dzieci, grzechy rodziców, 

przodków i za grzechy naszego małżeństwa,   aby w ten sposób wstawiać się do Ojca Niebieskiego w 

tej pozycji uniżenia za nimi. 

MODLITWA UNIŻENIA - Przykład jej przebiegu:  

1,Zapalamy świecę 

2.Zapraszamy Najświętszą Maryję Pannę, naszą matkę prosząc o jej obecność i o to, aby wyprosiła 
nam dar skruchy i żalu za grzechy. 

3.Kładziemy się na podłodze z rozkrzyżowanymi ramionami 

4. Zaczynamy przepraszać za nasze grzechy. 

Kolejno wymieniam grzechy, za które chcę wynagradzać. Dobrze wcześniej uświadomić sobie, za jakie 

grzechy swoje i danej grupy osób będą przepraszać (grzechy swoje, przodków, rodziców, swojego 

małżeństwa, narodu). 

Jeśli nie mamy dużej wiedzy na ten temat wymieniamy najcięższe grzechy często popełniane wszelkie 

formy okultyzmu, pakty, łamania 1-go przykazania, aborcje, grzechy nieczyste, zdrady małżeńskie, 

grzechy główne, łamanie 10 przykazań. Ważne by pamiętać o grzechach języka obmowę, oczernianie, 

krytykowanie, ocenianie bliźnich, oskarżanie, wszelkie przekleństwa, złorzeczenia, klątwy, jako formy 

okultyzmu a też intrygi, krzywoprzysięstwa, krytyka kapłanów i Kościoła. 

Ks. Dominik przypomina nam o najpoważniejszym grzechu, jaki popełniamy i z którego często się 

nawet nie spowiadamy. Jest to grzech przeciw najważniejszemu przykazaniu - przykazaniu 



Głos Małego Rycerza Nr 17 (1/2015)        styczeń-luty-marzec 2015 

  

6 
 

 
 

miłości. Tego, który nas zbawił tak wielkim kosztem i kocha nas najbardziej nie miłujemy zwykle z 

całego serca z całej duszy swojej. Odrzucamy Go najczęściej, realizując według swego pomysłu swoje 

życie, nie poświęcamy Mu czasu wiele ani uwagi, najczęściej tylko wtedy, gdy chcemy, aby coś dla nas 

uczynił, dał nam zdrowie, pracę czy udane małżeństwo nawiązujemy kontakt licząc, iż nasza obecność 

czy modlitwa skłoni Boga do wynagrodzenia nam za nasz trud. Inni ludzie nasze dzieci żony jakże 

często są na pierwszym miejscu w naszym sercu. Bałwochwalczo je kochamy nawet często nie zdając 

sobie sprawy z tego, że łamiemy pierwsze przykazanie ściągając na siebie przekleństwo do czwartego 

pokolenia. Konieczne jest wyspowiadanie się z tego grzechu i polecane modlenie się modlitwą 

uniżenia, przepraszając za to wielkie przewinienie. 

Przykład MODLITWY UNIŻENIA (treść) 

Przepraszamy Cię Panie Jezu za grzech okultyzmu, na wszelkie jego rodzaje, jaki występował w mojej 
rodzinie wszelkie przekleństwa, złorzeczenia, klątwy, bluźnierstwa wobec Ciebie i twojej Matki,................  

Boże zmiłuj się nad nami! Panie zmiłuj się nad nami! Litości! Boże, zmiłuj się nad nami! 

Przepraszamy Cię Panie Jezu za to, że nie kochaliśmy Cię z całego serca z całej duszy… 
Przepraszamy Cię za to, że nie byłeś na pierwszym miejscu, a często byłeś na ostatnim. Wszyscy i 
wszystko było od Ciebie najważniejsze i w ogóle nie obchodziło nas Twoje zdanie, robiliśmy zawsze to, 
co sami uważaliśmy za słuszne nie słuchając Cię w niczym… 

o Boże zmiłuj się nad nami!  

o Panie zmiłuj się nad nami!  

o Wybacz Jezu! Litości! 

o Zmiłuj się nad nami! 

Kiedy wymienimy wszystkie grzechy możemy na zakończenie dodać: 

Przepraszamy Cię Panie za te wszystkie grzechy, o których nie wiem, których sobie nie uświadamiam 
a były popełnione, o których zapomniałam. 

Panie zmiłuj się nad nami! Boże zmiłuj się nad nami! Panie zmiłuj się nad nami! 

Jakie skutki w moim życiu przyniosła modlitwa uwolnienia (świadectwo) 

Pierwszym wielkim darem, jaki otrzymałam zaraz w chwili przystąpienia do tej modlitwy był dar łez i 

dar wielkiego żalu za grzechy. Nastąpiło to wtedy, gdy po raz pierwszy słuchałam rekolekcji z ks. 

Dominikiem z Prudnika i włączyłam się do niej w trakcie słuchania powtarzając to, co robili 

rekolekcjoniści. Było to jak grom z nieba. Nie spodziewałam się tego ani trochę i nawet nie wiedziałam, 

że można mieć taki żal za grzechy. Ja nie tylko płakałam, lecz krztusiłam się z płaczu, zalewałam łzami 

tak, że podłoga dookoła mnie pode mną była mokra, moje włosy, ubranie, cała twarz. Całym sercem 

pełnym najgłębszego żalu przepraszałam za swoje, mojej rodziny i przodków grzechy powtarzając: Boże 

zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami!  Co ciekawe, po raz drugi wystąpił u mnie taki stan, gdy 

po raz kolejny dołączyłam do tych rekolekcji i modlitwy uniżenia. 
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Innym skutkiem była ogromna poprawa relacji w rodzinie. Stopniowo się przez lata poprawiała się, 

ale kiedy modliłam się tą modlitwą skok był nieprawdopodobny. W rodzinie zagościła zgoda i miłość i 

niespotykana do tej pory serdeczność.  

Najbardziej jednak nieprawdopodobna zmiana nastąpiła w sprawie dla mnie najtrudniejszej, która 

przez kilkanaście lat była beznadziejna i po ludzku nie można jej było rozwiązać mimo ogromnej pracy 

mojej, męża, prawników, a też pomagających mi w tym problemie kapłanów. 

Na moją korzyść zaczęła zmieniać się najtrudniejsza sytuacja w moim życiu, zdawałoby się 

nierozwiązywalna. Dotyczyła ona konfliktu ze Wspólnotą Mieszkaniową, do której należałam, w której 

prezesem był człowiek, który do niedawna pełnił poważną funkcję państwową i wraz ze swoją rodziną w 

tej wspólnocie miał zagwarantowaną większość głosów. W związku z czym rodzina robiła, co chciała 

wymyślała coraz to większe bez pokrycia w dokumentach koszty utrzymania budynku, podnosiła swoje 

pensje, wymyślała roboty, których nie było doprowadzając niszcząc i doprowadzając do rozpaczy 

niewielką liczbę pozostałych członków, którzy mieli finansować jej zachcianki. Mogła liczyć na poparcie 

urzędników gminnych, administracji i kontroli państwowej, więc czuła się całkowicie bezkarna. Celem jej 

było przejęcie lokali niepotrafiących unieść wciąż rosnących kosztów finansowych lokatorów. Niszczyła 

też wokół siebie, co się dało. Przez swój brak kompetencji i butę samowolnie do domu dobudowała 

część budynku stwarzając zagrożenie katastrofą budowlaną, zniszczyła i wycięła ogród starodrzewia. 

Mój sprzeciw karała wycinaniem drzew i pięknych krzewów z mojego ogródka, wybijaniem szyb w 

samochodzie, groziła mojemu adwokatowi i mojej rodzinie. Na zebraniach wyśmiewała, upokarzała, 

intrygowała, wyrywała dokumenty z rąk. I tak działo się przez 11 lat. Były to lata ustawicznych procesów 

sądowych narażających moją rodzinę na ogromne koszty materialne, nie mówiąc już o moralnych. 

Wprawdzie procesy wygrywaliśmy, ale nikt nie chciał wyroków egzekwować zwłaszcza władze do tego 

powołane. 

Robiłam wszystko, co możliwe, aby rodzina wyszła z tego impasu. Wraz z córką przebaczyliśmy tym 

ludziom. Za każdego z nich zamawiałam msze święte, modliłam się, błogosławiłam, zanurzałam we Krwi 

Pańskiej i wydawało się, że tylko bardziej rodzinę tą to rozwściecza. Do tego wszystkiego 5 z tych osób 

parało się okultyzmem, przynajmniej jedna należała do organizacji walczącej z Kościołem. Kiedy 

nastąpił całkowity kryzys w sprawie odkryłam modlitwę uniżenia i zaczęłam ją stosować w tej sprawie, 

przepraszając Pana za nasze grzechy, Dodałam do modlitwy koronkę do Krwi Pana Jezusa i Jego Ran 

w pozycji uniżenia powtarzając wiele razy: "O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi 

Twojej najdroższej Krwi! O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich najświętszych 

Ran!” Codziennie też przez miesiąc śpiewałam przed krzyżem koronkę uwielbienia ze świętym 

Michałem i chórami Aniołów Niebieskich, w intencji szczęśliwego zakończenia procesu sądowego. 

Modlitwa uniżenia i w tym wydawałoby się najbardziej beznadziejnym przypadku zadziałała bardzo 

szybko. Najpierw nastąpił atak… Powycinano drzewa w ogrodzie wspólnym i moim. Tym wykroczeniem 

prezesi strzelili sobie gola, bo mogłam powołać biegłych, którzy udokumentowali ten wybryk. W moje 

serce weszła jakaś otucha i przestałam się bać tych ludzi i ich agresji. Oni również przestali się 

panoszyć tak w sądzie, a szala wyraźnie zaczęła się przesuwać na naszą korzyść. Wprawdzie jeszcze 

wyroku nie ma, ale nastąpił  po jedenastu latach zwrot w tej sprawie. 
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Największą jednak niespodzianką w tej sprawie dopiero wyszła na jaw w czasie adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Poszłam podziękować Panu za tę wielką zmianę, tak bardzo przez nas oczekiwaną. Po 

modlitwie uwielbienia i podziękowaniu, zrozumiałam, że stało się tak, dlatego, że wypełniłam te trzy 

niejako fundamenty, czy filary, prowadzące zawsze do zwycięstwa nad wrogami.  

1. Przebaczenie 

2. Błogosławienie im 

3. Wynagradzanie modlitwą uniżenia za grzechy. 

Myślę, że wszyscy mamy trudne sprawy a także wrogów, którzy nas próbują zniszczyć, dlatego dzielę 

się tym doświadczeniem publicznie. 

Dodam, że jestem wzruszona tym jak Pan Bóg różne nasze sytuacje układa precyzyjnie dla dobra 

wszystkich swoich dzieci.  

Dodam jeszcze, że ja osobiście dla wzmocnienia niejako błogosławieństwa najpierw zanurzam daną 

osobę we Krwi Jezusa Chrystusa i potem błogosławię (dobrze życzę) zgodnie ze słowami Króla 

Miłosierdzia: „Błogosławcie, nie złorzeczcie!” 

MODLITWA UNIŻENIA  
naturalną i głęboko w sercu zakorzenioną formą modlitwy. 

W dobie ustawicznej detronizacji naszego Pana i Stwórcy, ośmieszania wszelkich form oddawania Mu 

należytej czci modlitwa uniżenia może się niektórym zdawać przesadną i nienaturalną. Nie tak często 

mieliśmy z nią do czynienia. Ale czy rzeczywiście nie odczuwamy w sercu jej potrzeby?  

Jestem pewna, że każdy z nas ma ją bardzo głęboko w sercu zakorzenioną i wcale nie jest mu obca. 

Najlepiej o tym świadczą nasze przykłady z życia. 

Mimo tego, że w życiu nikt mnie nie uczył ani nie dawał przykładu leżenia krzyżem przed naszym 

Bogiem i Panem. Zawsze opisywane w literaturze czy podpatrzone w różnych sanktuariach przykłady 

takich zachowań budziły w mym sercu respekt i pewien podziw dla ludzi tak odważnie przejawiających 

swoją relację z Bogiem. Zawsze pragnęłam też tak się modlić, zwłaszcza przed Najświętszym 

Sakramentem. Wykorzystałam w tym celu kiedyś rekolekcje w Magdalence i nocą zakradłam się do 

małej kapliczki z Najświętszym Sakramentem. Położyłam się krzyżem i zaczęłam wielbić Pana a 

potem go przepraszać za swoje grzechy i grzechy moich bliskich. Chwilę potem zrozumiałam, że 

dobrze by było przepraszać Pana za grzechy, jakie tej nocy są popełniane zwłaszcza  w Europie 

Zachodniej. Chodziło o grzechy nieczyste. Kilka tych godzin bardzo mnie wzmocniło i intuicyjnie 

czułam, że modlitwa moja była skuteczna. Na drugi dzień do kaplicy przyszła inna uczestniczka 

rekolekcji i zapytała czy może się przy mnie położyć krzyżem, bo marzyła zawsze o tym by w ten sposób 

modlić się przed Panem i w tej nadziei tu przyszła. Kiedy dzieją się bardzo poważne wydarzenia dla 

naszego życia również spontanicznie padamy przed Panem na twarz. 

Niedawno opowiadał mi mój przyjaciel, że modlił się leżąc krzyżem, kiedy dowiedział się, że jego wnuk 

jest tak poważnie chory, że choroba owa stworzyła stan zagrożenia życia dla jego wnuka. 
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Kiedy indziej też spontanicznie padłam krzyżem przed Panem do modlitwy uniżenia, kiedy dowiedziałam 

się, że mama mojej koleżanki, która żyła z dala od Boga i w życiu poważnie zgrzeszyła rozbijając 

sakramentalne małżeństwo i namawiając córką do aborcji jest umierająca.  

Pewnie każdy miał podobne doświadczenia w swoim życiu. W różnych ciężkich chwilach naszego 

narodu padano z uniżeniem na twarz przed naszym Stwórcą błagając Go o ratunek dla naszej 

umiłowanej Ojczyzny. Nigdy nie było dla niej i całego świata sytuacji tak bardzo trudnej i poważnej, więc 

myślę, że przyszedł najwyższy czas, aby wrócić do tych praktyk, My wierni bardzo byśmy pragnęli, aby 

nasi pasterze otworzyli drzwi kościołów i modlili się z nami o ratunek dla nas i świata całego lub 

przynajmniej pozwolili się modlić nam w kościołach dłużej niż 10 minut po Mszy Świętej . Nastąpił już 

czas byśmy nie liczyli czasu spędzanego na kolanach, na pokucie przed Bogiem. Dzień i noc powinny 

trwać w kościołach modlitwy uniżenia, wynagradzania za nasze grzechy i świata całego. Potrzeba 

tylko zrozumienia powagi czasu i determinacji w działaniu. Wierni na pewno pomogą w takim zbiorowym 

działaniu. 

Przepraszamy Cię Panie Jezu za to, że nie chcemy zobaczyć prawdy, jaka nas otacza i wciąż ulegamy 

lenistwu, zobojętnieniu, wygodnictwu, gdy Ty dajesz nam szansę zmniejszenia kar za nasze grzechy. 

 Mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twojej najdroższej Krwi! 

 Mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran! 

 Boże zmiłuj się nad nami! Panie zmiłuj się nad nami! Boże zmiłuj się nad nami! Amen 

MODLITWA UNIŻENIA to dar, który może uratować naszą Ojczyznę 

Kilka dni po otrzymaniu wiedzy na temat tych trzech fundamentów, filarów pewnego zwycięstwa 

zrozumiałam, że wiedza ta może nie tylko być użyta do naszych wrogów osobistych, ale przede 

wszystkim wrogów naszej ojczyzny, tych wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Dla otrzymania pełnego zwycięstwa powinniśmy, więc przebaczyć naszym wrogom, błogosławić ich i 

zanurzać we Krwi Pańskiej, przepraszać i wynagradzać modlitwą uniżenia. 

Zachęcam wszystkich kochających naszą Ojczyznę do tej, tak owocnej formy pokuty! 

Szczęść Boże wszystkim małym rycerzom i czytelnikom, Króluj nam Chryste! 

JESZCZE JEDNA REFLEKSJA – RADA: 

W pierwszy czwartek lutego, 5.02.2015 po uwielbieniu, było mi dane zrozumieć, że powinnam 

przynajmniej 3-krotnie pośpieszyć z moimi sprawami ze względu na to, że bardzo niedługo szykują się 

wielkie zmiany na świecie. Zrozumiałam, że powinnam zamówić i ofiarować msze św., które chciałam 

zamówić, wykonać kilka zamierzonych dobrych czynów m.in. spotkać się z kuzynem poszukującym 

drogi i też kilka spraw dokończyć. Przekazuję dalej, bo może będzie to też impuls dla innych, aby 

finalizować ważne sprawy. 

mr Maria R-G z Warszawy 
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JEDYNIE MODLITWA POŁĄCZONA 
Z LEŻENIEM KRZYŻEM MOŻE NAS URATOWAĆ 

Jakiś czas temu miałam sen, że jedynie modlitwa połączona z leżeniem krzyżem może nas 

uratować. Była jakby kaplica adoracji, mocno oświetlona, wyglądało jakby trwała tam nieustanna 

adoracja. Pełno ludzi, rycerzy i innych. Ktoś dał nam zestaw modlitw, koniecznych do odmawiania. 

Ale najważniejsze było to, że wszyscy mieliśmy leżeć Krzyżem! Tylko ta forma, tylko ta postawa była 

właściwa i miała moc przebłagalną. Więc wszyscy leżeli, jedni wchodzili, drudzy wychodzili, na 

zmianę, nieustanie trwając przed Panem, ale tylko leżąc Krzyżem. Gdy wyszłam, podeszła do mnie 

moja śp. Babcia i prosiła o modlitwę "leżąc Krzyżem". 

rycerka Małgosia 

NIESAMOWITA JEST SIŁA i MOC WSPÓLNEJ MODLITWY 
ŚWIADECTWO i RADA DOT. SPOWIEDZI  
IWONKI - KANDYDATKI na RYCERZA z KOSZALINA 

Jest to moje pierwsze świadectwo, więc proszę o wyrozumiałość:-) 

Co jakiś czas Pan Bóg dotyka we mnie pewnych przestrzeni, które są chore i poranione. 

Przyszedł też czas na Sakrament Pokuty i Pojednania – wypełnianie 5 warunków dobrej Spowiedzi 

Świętej. 

Wstyd się przyznać, ale nie było i nie jest jeszcze z tym dobrze...:-( 

Szukałam w panice pomocy…. Pragnęłam jak najszybciej to uporządkować, ale jak zwykle 

zapomniałam, że Pan Bóg ma swój czas i miejsce:-) 

Zaczęłam dużo czytać opracowań w tym temacie, szukać w internecie. 

Między innymi znalazłam blog ks. Jacka Bałemby oraz nagranie z rekolekcji o temacie „Ku dobrej 

spowiedzi” (http://gloria.tv/?media=543531&language=YiwzPCkSG6u). 

Jednak największych oczyszczeń uzyskałam w czasie, co rocznych rekolekcji ze wspólnotą 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Niesamowita jest siła i moc wspólnej modlitwy. 

Pan Bóg w szczególny sposób wylewał swoje łaski, przemieniał i leczył moje zranienia, i robi to dalej … 

Chwała Panu! 

Jakiś czas temu dane mi było „natknąć się” w internecie na nagrania z różnych rekolekcji ks. Dominika 

Chmielewskiego, który mówi o Panu Bogu z wielką pokorą i uniżeniem. (Nagrania tych rekolekcji są 

dostępne na stronie Legionu MRMSJ: mali-rycerze.pl/strona,11,31,130 

Po odsłuchaniu nagranego nabożeństwa przebłagania za grzechy poczułam, że między innymi mój żal 

za grzechy był płytki i niewystarczający. 

Modlitwa prowadzona przez tego księdza pomogła mi o wiele głębiej i mocniej przeżyć i 

https://mali-rycerze.pl/userfiles/rady-praktyki/Wojownik%20le%C5%BCy%20krzy%C5%BCem.pdf
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przygotować się do sakramentu pokuty. 

Postanowiłam przenieść ją na papier i korzystać z niej szczególnie (ale nie tylko) przed Spowiedzią 

Świętą, adorując Przenajświętszy Sakrament. 

Dzięki uniżeniu przed Panem Bogiem, korzystając z tej modlitwy doświadczyłam kolejnych 

oczyszczeń z grzechów, których zapomniałam. 

Pewnie na zatwardziałość mojego serca były one niewidoczne dla mnie. 

Pokazane zostało mi również, że jest we mnie dużo pychy, przemądrzałości i dzięki modlitwie 

uniżenia stała się ona pomocna w pozbywaniu się jej i dążeniu do osiągnięcia pokory. 

Dodatkowo dzięki kierowanej prośbie do Pana Boga, modląc się z wiarą tymi słowami: 

„Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, 

który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym 

zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.” -  

- otrzymałam łaskę silnej wiary w to, że Pan Bóg jest Wszechmogący! 

Moja wiara w to, jest tak silna, że trudno mi nie zareagować na wszelkie tzw. załamywania rąk u innych 

ludzi, mówiąc stanowczo, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych! Trzeba tylko zaufać i oddać 

Mu stery, nasze plany, kłopoty, pragnienia itp.   

Kandydatka na mr Iwona 

P.S. Poniżej przekazuję spisane przeze mnie wspomniane modlitwy: 

PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ – 
PRZEBŁAGANIE ZA GARZECHY 
według wskazówek i rad ks. Dominika Chmielewskiego (SDB) 

„Uwielbiaj Pana we własnym krzyżu, niech Cię chroni Krew Jezusa” 

1. Prosić o łaski: 

 uniżenia 

 uznania swojej niemocy 

 pokory 

 zmiany myślenia 

 pokuty 

 zerwania przyjemnościowego z grzechem (obrzydzić sobie grzech, znienawidzić go) 

o Grzechy często się powtarzają, bo tak naprawdę nie żałujemy za nie. 

o Powinniśmy całkowicie się uniżyć i zapłakać nad swoim grzechem. 

o Przed spowiedzią św. odmówić część Bolesną, wpatrując się w Pana Jezusa na krzyżu, 

obejrzeć film „Pasja” na kolanach, patrząc jak Pan Jezus cierpi za mnie. 

o Żałować za grzechy. Przepraszać za zatwardziałość serca - „Panie Jezu zgrzeszyłem 
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przeciwko Bogu i przeciwko Tobie”. 

o Nie użalać się nad sobą. Zawsze patrzymy na Jezusa, nie na siebie! 

2. Pokutować za swoje grzechy np.: 

 Klęczeć z krzyżem w ręku i przepraszać za swoje grzechy 

 Leżeć krzyżem, mówiąc „Panie Jezu, Synu Boga Żywego ulituj się nade mną” 

 Im bardziej się uniżysz, tym bardziej zostaniesz wywyższony. Nie użalać się nad sobą – Bóg 

może wszystko, ja nie mogę nic. 

 To pycha powoduje, abym się nie uniżył. To moja nędza przyciąga Wszechmoc Miłosierdzia 

Bożego. 

3. Zerwanie z grzechem – nie sam! 

Panie Jezu znasz moją słabość, dlatego ufając tylko Twojemu Miłosierdziu chcę wyrzec się tego… 

grzechu, wierząc z całego serca, że odtąd mogę żyć i chcę żyć bez tego grzechu. Między mną a tym 

grzechem wszystko skończone. Koniec! Wypełnij mnie Jezu swoim Duchem. Odnów we mnie Ducha 

niezwyciężonego. Dzisiaj Panie Jezu umarłem dla tego grzechu. Amen 

4. Zniszczenie grzesznego ciała – uwierzenie, że zostałem ukrzyżowany razem z Panem Jezusem dla 

danego grzechu, pokusy. Grzech został ukrzyżowany i umarł. Trzeba w to uwierzyć. Dopiero wówczas 

jestem gotowy na Boże Miłosierdzie- Usprawiedliwienie. Muszę pamiętać, że wszystko jest łaską i o 

wszystko muszę prosić. Mam być wdzięczny za wszystko. Prosić o dar tęsknoty za Bogiem, aby rozlała 

się we mnie, abym z radością mógł pokutować. 

„Panie pobłogosław mi na drodze przemiany” 

Można też prosić o łaskę pokuty dla innej osoby, aby wytrwała, zwyciężała, aby Duch Mocy 

niezwyciężonego Ducha działał szczególnie wtedy, kiedy ta osoba będzie upadała, zniechęcała się, aby 

rozlewał się w jej sercu. 

Jak odróżnić skąd pochodzi ciemność w naszym sercu? 

Jeżeli wykonuje swój, a nie Boży plan, to rozleniwiam się, użalam się, mam zmienne nastroje. 

Kiedy natomiast Bóg mnie oczyszcza, to zawsze jestem w takim samym stanie. Czuję wielką tęsknotę 

za Panem Bogiem – jedyna moja myśl „ Ciebie pragnie moja dusza” 

Przez podjęcie pokuty można prosić: 

„Panie Jezu proszę Ciebie przez łaskę pokuty, którą chcę podjąć za… np. o uwolnienie od choroby 

alkoholizmu. 

Patronowie pokuty – Św. Maria Magdalena, Św. Charbel. 

„Kiedy kapłani będą uniżać się przed Panem Bogiem,  

to On będzie w szczególny sposób przebaczał grzechy swojemu ludowi” 
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Duchu Święty przyjdź i daj mi skruchę mojego serca, pokaż moje grzechy, za które mam żałować, 

pokaż mi te grzechy, które wyspowiadałem, ale tak naprawdę nie żałowałem za nie. 

Przyjdź o Duchu Święty i uniż moje zatwardziale serce, abym całkowicie uniżył się przed Tobą – Tobą, 

który jesteś Panem Panów i Królem Królów. Panie Jezu Chryste, który umarłeś za nas na krzyżu, proszę 

Cię, aby teraz Twoja Krew mnie obmyła, abym zanurzył się w Niej, aby Twoje Rany dotknęły moich ran. 

Panie Jezu proszę wylej swojego Ducha Świętego, Ducha skruchy, żalu, pobożności – zapłakania nad 

swoimi grzechami. O Duchu Święty, Przyjdź i naucz mnie pokutować, żałować. 

Przyjdź Duchu Święty…. Proszę o złamanie klątwy nade mną, nad moim małżeństwem, rodziną …. 

NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGANIA ZA GRZECHY 
Akt skruchy, żalu, pokuty w uniżeniu ( leżenie krzyżem ). 

1. Przepraszać za własne grzechy. 

 Prosić Ducha Świętego „Pokaż mi moje grzechy, bo ich nie widzę”. 

 Zamknąć oczy i w sercu przepraszać Pana Boga… 

2. Przepraszać za grzechy swojego małżeństwa. 

Panie, to MY zgrzeszyliśmy ….. Przepraszamy Cię, ulituj się nad nami. Miej litość, proszę Cię Panie – 

miej litość nad nami, nade mną, nam moim małżeństwem, nad moją rodziną, przodkami. Panie Jezu 

wybacz nam, proszę wybacz nam – powtarzać tę prośbę w sercu. 

„Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie, byś został tylko Ty, jedynie Ty Panie! „ 

Panie Jezu przepraszam Cię, że nie słuchałem Twojego Głosu, tylko swój; że mój egoizm był dla mnie 

najważniejszy; że odwracałem swoje serce od Ciebie; za to, że nie miałem czasu na czytanie, słuchanie 

Twojego Słowa, że w ogóle nie znam Go; że nie modliłem się Twoim Słowem. Panie Jezu Chryste zmiłuj 

się nad nami grzesznikami. 

Przepraszam, że nie radziłem się Ciebie, nie pytałem o zdanie, że chciałem żyć po swojemu; że sam 

ustalałem, co jest dla mnie dobre, a co złe; że nie liczyłem się z Twoim zdaniem, przykazaniami... 

 Panie Jezu Chryste Synu Boga Żywego ulituj się nade mną. 

Przepraszam, że Cię nie kochałem z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, 

za to, że to inne osoby posiadały moje serce, całą moją miłość, były najważniejsze w moim życiu, a nie 

TY Panie Jezu, który jesteś moją Miłością, która mnie stworzyła, która kocha mnie tak, jak kto inny nigdy 

mnie nie pokocha. 

Panie Jezu przepraszam Cię za to, że nie byłeś najważniejszy, nie byłeś Miłością mojego życia. Moje 

serce było przy wszystkich innych, ale nie przy Tobie, że relacja z Tobą wydawała mi się nudna i 

monotonna. Panie Jezu zmiłuj się nade mną. 

Przepraszam, że tyle innych rzeczy było ważniejszych, niż Ty. Sam dla siebie byłem najważniejszy, 
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przepraszam, że wszystko w moim życiu kręci wokół mnie. Zmiłuj się Jezu! 

Przepraszam za wszystkie relacje, „toksyczne” znajomości, zniewolenia sobą innych ludzi, za wszystkie 

te sytuacje, gdzie miłość do innego człowieka była dla mnie ważniejsza, niż do Ciebie. Za to, że tak 

łatwo przekraczałem Twoje przykazania. Jezu zmiłuj się nade mną. Panie Jezu przepraszam Cię z 

całego serca. 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. 

Przepraszam Cię za wszystkie grzechy okultyzmu w naszej rodzinie, u moich przodków, za wszystkie 

grzechy związane z magią, za wywoływanie duchów, za działanie amuletów, talizmanów, że nasze domy 

były ozdabiane symbolami innych religii, a Twój krzyż był gdzieś chowany wstydliwie, za grzechy 

wróżbiarstwa, karty tarota, korzystanie z usług jasnowidzów, uzdrowicieli, przepowiadaczy przyszłości, 

za wiarę w horoskopy, astrologię. Jeżeli te grzechy były popełniane w poprzednich pokoleniach – Panie 

proszę zmiłuj się nad nami, nad naszymi przodkami, przebacz nam, zerwij te więzy. Wyrzekamy się tych 

grzechów, nie chce mieć nic wspólnego z nimi, nie chcę ich już więcej popełniać. Panie Jezu 

przepraszam Cię za każdy grzech. 

Panie Jezu przepraszam Cię za wszystkie grzechy związane z chciwością pieniądza, że przysłoniły mi 

miłość i czas dla Ciebie, dla małżonka, dzieci. Panie złam moc tego przekleństwa. Przepraszamy Cię 

za wszystkie rozbite małżeństwa w naszej rodzinie. 

 Przepraszam za każdy ból i cierpienie zadane moim rodzicom. 

Za wszystkie przekleństwa wypowiadane do naszych rodziców, za wszystkie postawy agresji, 

wulgaryzmów, kłótni, awantur, że zadałem tyle bólu i cierpienia z powodu mojego grzesznego życia, 

przekraczania Twoich przykazań, za dumę, pychę, zarozumiałość, za brak słowa przepraszam, 

kocham, brak podziękowania za przekazanie mi życia. 

 Jezu zmiłuj się nade mną, pobłogosław moim rodzicom. 

Przepraszam Cię za każdy grzech przeciwko nim, wynagródź im za każdą łzę z naszego powodu. 

Panie Jezu zmiłuj się, przepraszam Cię.  

Pragnę Cię Panie przeprosić za tych wszystkich, których skrzywdziłem, za każdy grzech, cierpienie i 

ból, który zadałem tym, którzy byli słabsi ode mnie, którzy byli bezbronni, za każdą pogardę, którą im 

okazałem, za każde wyśmianie, wykorzystanie. Jezu pokaż mi te osoby, które zabiłem swoim słowem, 

pogardą, wyśmianiem, wykorzystywaniem. Panie Jezu przepraszam Cię za te grzechy. Proszę 

wynagródź tym osobom, błogosław im teraz w szczególny sposób, a mi przebacz. 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. 

Panie Jezu przepraszam Cię za wszystkie formy seksu pozamałżeńskiego, za wszystkie grzechy 

związane z grzechem seksualnym, którego dopuściłem się, niszcząc moje małżeństwo, miłość i 

wierność. Przepraszam Cię za zdrady w moim sercu, za zdrady mojego współmałżonka. Za każde 

pragnienie zdrady, które rodziło się w naszych sercach, za każdy grzech pornografii, masturbac ji, za 
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grzechy nieczyste w moim życiu, mojego współmałżonka, rodziny i naszych przodków. Jezu zmiłuj się 

nad nami! Panie złam moc przekleństwa płynącego z tych grzechów. Jezu ratuj nas. Jezu ulituj się nad 

nami. Przepraszam za te grzechy z całego serca. 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. 

[Przepraszam…] Za wszystkie grzechy, w których sam byłem dla siebie bogiem, nie liczyłem się z 

Twoim Słowem, z potrzebami innych. Chciałem sobie ułożyć życie według swoich planów, że liczyłem 

tylko na siebie, wierzyłem tylko w swoje możliwości, w swoje talenty, zdolności, które są przecież Twoim 

darem, a ja sobie je przywłaszczyłem, myśląc, że to moja zasługa. Nie potrafiłem Ci podziękować za to, 

że tak mnie uzdolniłeś, że to wszystko mam tylko dzięki Twojej łasce. Przywłaszczyłem sobie Twoją 

łaskę. Jezu przepraszam Cię za to, że wywyższałem się z tego powodu. Jezu zmiłuj się nade mną. 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. 

Przepraszam Cię za każdy grzech złodziejstwa, krzywoprzysięstwa, za grzechy „martwej” modlitwy, 

która była farsą, kpiną z Ciebie, wypełnieniem obowiązku religijnego, a nie tęsknotą za Tobą, 

pragnieniem spotkania Ciebie, największą radością, że mogę być z Tobą, że mogę rozmawiać z Tobą.  

Przepraszam za wszystkie modlitwy, które były „handlem” z Tobą. Jezu zmiłuj się nade mną. 

Przepraszam Cię za te „handlujące” modlitwy. 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. 

Przepraszam Cię za tyle „wyklepanych” paciorków, w których nie było tęsknoty za Tobą, miłości do 

Ciebie. Jezu zmiłuj się nade mną. Za wszystkie grzechy osądu, oskarżeń, krytyk… na księży, na 

Kościół... 

Jezu przepraszam Cię z całego serca. ( Teraz błogosławimy te osoby ) 

 

Chcę Cię szczególnie przeprosić za grzechy przeklinania mojego współmałżonka, syna, córki, rodzica... 

Za każde złe słowo przekleństwa i złorzeczenia, które wypowiadałem nad… 

Panie Jezu przebacz mi. Złam moc tych przekleństw w życiu tej osoby… 

i błogosław jej w tej przestrzeni, w której została przeze mnie przeklęta. ( spróbować przypomnieć 

sobie, jakie to były przekleństwa np. „jesteś głupi”, „do niczego się nie dajesz” i inne ). 

Należy odwołać teraz te słowa, przeprosić Pana Boga, aby pobłogosławił tę osobę/y. 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. 

Przepraszam Cię za każde grzechy osądzania, obmawiania, oskarżania, mówienia źle o innych, 

potępiania ich, krytykowania, niszczenia słowem, myślą, niechęcią, odrzucenia i przeklinania samego 

siebie. 

Panie w Twoje Święte Imię odwołuję to wszystko, co powiedziałem złego na inną osobę i to jak bardzo 

przeklinałem samego siebie. 

Proszę Cię Panie Jezu złam moc tych słów, które wypowiedziałem do innych 

i samego siebie. 

 Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. 
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ADORUJEMY TERAZ PANA JEZUSA 

Panie dziękujemy Ci za dar tej modlitwy, za dar wzruszonego serca, za to, że mogę żałować za grzechy, 

że uczysz mnie, na czym polega prawdziwa pokuta i uniżenie, czym jest naprawdę żal za grzechy. 

Panie Jezu dziękuję Ci za wszystko, obmyj swoją Przenajdroższą Krwią 

i pobłogosław mnie. Zapieczętuj owoce tej modlitwy w swoim błogosławieństwie. 

Zaśpiewać, wzywać tylko Imię: Jezus, Jezus..... 

Prosić, aby nas pobłogosławił i zapieczętował w swoim Świętym Imieniu, w którym jest nasze 

zbawienie, nasz jedyny ratunek, nasza chwała, radość i błogosławieństwo. 

Panie Jezu namaść nas swoim Imieniem. 

Owoce tej modlitwy oddajmy, polećmy Matce Bożej, aby Ona zaniosła je przed Tron Boga. 

Zawierzajmy nas samych, nasze rodziny i naszych przodków Matce Bożej. 

Źródło opracowania: Rekolekcje i nabożeństwa z ks. Dominikiem Chmielewskim: 
 www.youtube.com/watch?v=6jHlOOz_hBk 

 wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/rekolekcje-zerwania-ze-zlem-ks-dominik-chmielewski/ 

Opracowała kandydatka na rycerza: Iwona Tęcza z Koszalina 

CZYM SĄ GRZECHY POKOLENIOWE  
I CO NALEŻY ZROBIĆ, BY JE PRZERWAĆ?  

Wypędzenie Adama i Ewy z Raju (fot. Wikimedia Commons) 

Grzechy pokoleniowe inaczej nazwane „grzechami naszych 

ojców”, to nic innego jak kumulacja wszystkich grzechów 

popełnionych przez naszych przodków. Mówiąc inaczej, 

„grzech pokoleniowy” jest to odziedziczona po przodkach 

niegodziwość, czyli skłonność ludzkiego serca do buntu, do 

nieposłuszeństwa przeciw Bożemu prawu i Jego przykazaniom, jest to podatność na grzech, tendencja 

do grzeszenia. A co za tym idzie doświadczenie tych samych problemów, z jakimi borykali się nasi 

przodkowie, takich jak: choroby, różnego rodzaju dolegliwości, problemy duchowe, nałogi, czy 

niepowodzenia. Kiedy słyszymy „grzech pokoleniowy” czujemy w sercu bunt wobec Boga oskarżając Go 

o niesprawiedliwość, bo skoro nasi przodkowie zgrzeszyli, dlaczego to my mamy ponosić tego 

konsekwencje? Tymczasem my nie dziedziczymy grzechu, nie ponosimy odpowiedzialności za grzechy 

naszych ojców. Ta niegodziwość wywiera presję na nas, lecz nie zmusza do grzeszenia. Ojcowie nie 

poniosą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. 

Czy są to grzechy wypływające z naśladowania złych wzorców? 

W pewnym sensie tak. My w grzechy naszych przodków wchodzimy bardzo często nieświadomie. 

Naśladując naszych rodziców, przejmujemy ich sposób bycia, myślenia, mówienia, wyrażania się, 
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traktowania siebie wzajemnie i drugiego człowieka. Powiedzenie „grzechy naszych ojców” trafniej jednak 

wyraża kryjącą się za tym treść. Trzeba pamiętać, że Bóg widzi nas inaczej niż współczesny człowiek 

postrzega siebie samego. Człowiek obecnie spogląda na siebie bardziej indywidualistycznie, mówi: 

jestem odpowiedzialny jedynie za swoje czyny, nikt nie będzie mi dyktował, co mam robić. Tymczasem 

nie jesteśmy samotną wyspą, ale żyjemy w rodzinie, grupie społecznej, narodzie. Dziedziczymy kulturę, 

mentalność, a także wiarę. Bóg widząc mnie, widzi moich rodziców, dziadków, pradziadków, itd. Zatem 

dziedziczymy i dobro i zło. Jeśli w porę się nie opamiętamy i nie podejmiemy decyzji, co do naszego 

postępowania, to moje grzechy będą wpisywały się w grzechy mojej rodziny i w jakimś stopniu staną się 

grzechami pokoleniowymi. 

Jakie grzechy mogą być pokoleniowymi? 

Aborcja, skłonności samobójcze, niepowodzenia w interesach, bieda, choroby genetyczne, depresje, 

kłamstwo, oszustwo. Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 28 wylicza wiele grzechów, które mogą 

być konsekwencjami grzechów dziedzicznych, a z drugiej mogą być przekleństwami. Żeby stwierdzić, 

czy grzech jest pokoleniowym trzeba przeanalizować życie swoich przodków kilka pokoleń wstecz. 

Bieda jest grzechem? 
W tym znaczeniu, że są rodziny, w których trudno jest się dorobić bez względu na to czy jej członkowie 

solidnie pracują, są wykształceni, czy też nie. Są takie przykłady. 

Co należy zrobić żeby przerwać grzech pokoleniowy? 

Po pierwsze trzeba uznać, że moi przodkowie zgrzeszyli, po drugie muszę uznać, że ja popełniłem ten 

sam grzech, który widziałem u ojca, dziadka i pradziadka i muszę Pana Boga za niego przeprosić i 

odpokutować. Kiedy to uczynię, Bóg na mocy zasług Jezusa uwolni mnie od tej duchowej złej siły, której 

się poddałem. Każdy grzech, który został popełniony przez ojca lub matkę, musi być wyznany. Tak 

samo i nasze grzechy muszą być wyznane i dodatkowo odpokutowane. Jeżeli nie zostanie wyznany 

przez ojca, przekazywany jest na jego dzieci, jak niespłacony dług. Kiedy zaś jest wyznany, wówczas 

Bóg go wymazuje i od tej pory nie ma już wpływu na nas. Wtedy następuje Boże przebaczenie. 

W swoich homiliach Ojciec często mówi o mocy błogosławieństwa i 
przekleństwa. Czym one są? 

Przekleństwo najprościej mówiąc jest zwróceniem się do złego ducha, aby w moim imieniu uczynił 

komuś jakieś zło. Są to słowa wypowiedziane z pewnym duchowym autorytetem, które wprawiają w ruch 

coś, co będzie trwało z pokolenia na pokolenie. Za tym kryje się duchowa moc złego ducha. 

Przekleństwo może ściągnąć na mnie niepowodzenia, lęki, depresję, myśli samobójcze, chorobę. Kiedy 

wyrządzam komuś krzywdę może mnie za to spotkać kara. Kiedy zaś wypowiadam przekleństwo na 

swojego wroga, nikt mi nie udowodni, że to ja wyrządziłem mu krzywdę. Posługując się złymi duchami 

jestem bezkarny przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Przekleństwo może być też wynikiem jakiegoś 

popełnionego przeze mnie grzechu, na przykład grzechu bałwochwalstwa. Przekleństwo jest taką siłą, 

która nie pozwala człowiekowi doświadczać pełni życia, czyli radości, pokoju, szczęścia, utrudnia 

podniesienie się z upadku, z biedy, powrót do zdrowia. Przekleństwo, aby się spełniło, musi spełniać 
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dwa warunki: mieć punkt zaczepienia, którym jest grzech. Osoba, która żyje w łasce uświęcającej i jest 

blisko Boga nie musi obawiać się przekleństw. Po drugie — osoba, która wypowiada przekleństwo musi 

mieć duchowy autorytet, czyli władzę. W Polsce, w prasie coraz częściej możemy spotkać ogłoszenia 

typu: „Zamów przekleństwo dla swojego wroga”. 

A błogosławieństwo? 

Błogosławieństwo odwraca przekleństwo. Jest to życzenie dobra osobie, którą kochamy. Kiedy 

doświadczam błogosławieństwa, wtedy bez wysiłku zdobywam dobra materialne, nie mam żadnych 

większych problemów, wszystko mi się układa mimo trudnych sytuacji zewnętrznych. Błogosławieństwo 

poparte wiarą ma ogromną moc. Warto to wypróbować na swoich dzieciach. Niedawno telewizja polska 

wyemitowała film dokumentalny o kobiecie mieszkającej samotnie na zgliszczach katastrofy Czarnobyla, 

skąd ludzie zostali wysiedleni ze względu na skażenie środowiska. Zapytana, jak może tam żyć, 

powiedziała: wszystko, co spożywam najpierw błogosławię. I przed kamerą pobłogosławiła grzyby, w 

których stwierdzono wysoki stopień napromieniowania. Po błogosławieństwie grzyby nie wykazały 

żadnego skażenia. Warto błogosławić wszystko, co spożywamy. 

Jak bronić się przed przekleństwami? 
Żyć w łasce uświęcającej, być przy Bogu, modlić się, nie popełniać grzechów ciężkich, a jak się zdarzy, 

to iść do spowiedzi. Osoby, które rzadko się spowiadają, na przykład raz do roku, są bardziej narażone 

na doświadczanie skutków przekleństwa, niż te, które spowiadają się regularnie. 

Jarosław Ruciński 
źrodło: www.fronda.pl 

P.S. do powyższego artykułu. 

To jest półprawda, tzn. połowa prawdy – refleksja rycerki ze Szczecina 

(Nawet śmiem stwierdzić, że niezrozumienie, na czym polega grzech pokoleniowy). 

To, że dziedziczymy skłonności do złego po przodkach, owszem tak jest. Jest to konsekwencja grzechu 

pierworodnego, ale tu nie chodzi tylko o skłonności do czynienia zła, ale i oto, że następstwem grzechu 

pierwszych rodziców jest śmierć – zarówna ta cielesna, jak i duchowa. Dopiero musiał przyjść  na ziemię 

– narodzić się – Chrystus Pan, aby zmazać winę grzechu pierworodnego. Czyli konsekwencje tj. 

następstwa konkretnych ciężkich grzechów są straszne i obciążają następne pokolenia. Jest 

powiedziane w Biblii, że kara za grzech będzie sięgać czwartego pokolenia, ale za to błogosławieństwo 

za wierność Bogu – do tysiącznego pokolenia…. W Sprawiedliwości Bożej nie ma żartów, każdy 

grzech musi być odpokutowany. Jeśli pradziad trwonił majątek odbierając środki do życia swoim  

dzieciom, rodzinie, to ciężar zła dokonanego obciąża następne pokolenia – i nie ma się, co dziwić, że 

prawnuk nie może znaleźć pracy, a jak w końcu znajdzie, to zaraz straci, że nic mu się w życiu nie 

układa, jest nieudacznikiem i ma tzw. pecha…. Albo babka dokonała aborcji, a teraz wnuczka nie może 

zajść w ciąże, albo jest bezpłodna…. Albo traci dziecko. Czy to jest niesprawiedliwe? Dlaczego wnuk 

ponosi konsekwencje za dziada? Niestety, jest to jak najbardziej słuszne, gdyż stanowimy naczynia 
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połączone, jedni od drugich pochodzimy, w skali max widzi się całą linie pokoleniową i grzechy w niej 

występujące, podobnie można spojrzeć na naród, jako całość, na dobro i zło w nim przeważające… 

A potem będzie SĄD…. 

mr Małgosia 

ŚWIADECTWO – 

 DRUGA SPOWIEDŹ KLARYSY... 

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry…” 

Pan Jezus postawił mnie przed dziesiątą stacją drogi krzyżowej – „ Jezus z  szat obnażony” 

Nie rozumiałam moich snów, które od kilku lat nieustannie się pojawiały. W tych snach, idąc ulicami 

miasta próbowałam okryć się czymkolwiek lub zasłonić okryte części ciała. Czasem byłam całkiem naga 

i chowałam się w bramie. Później zdarzył mi się sen, że szłam przez rynek naga i nie wstydziłam się. 

Męczyły mnie te sny, bo wiedziałam z przekazu św. S. Faustyny, że Pan Jezus przez sny też do nas 

przemawia. Nikt też nie znalazł jakiegokolwiek wyjaśnienia znaczenia tych snów. 

Czasem pojawiały się sny, w których szukałam toalety i ciągle ktoś mi przeszkadzał, żeby z niej 

skorzystać. Te sny odebrałam, jako ponaglenie, żeby wyrzucić z siebie wszystko, co nie jest miłe Bogu. 

Starałam się, z większy lub mniejszym skutkiem uwolnić się od: niepunktualności, niecierpliwości, oceny 

ludzi, nadmiernego gadulstwa i wielu innych przywar. Ale sny nadal się pojawiały i to coraz 

dramatyczniejsze. Wreszcie zrozumiałam je przez ostatni sen – bardzo wymowny: „szukam toalety. 

Wchodzę do restauracji – do dużego pomieszczenia gdzie jest dużo stolików ustawionych pod ścianami, 

a na środku stoi biała muszla klozetowa – bardzo widoczna, bo stoliki stały w pewnej odległości. 

Oniemiałam i szybko wyszłam.” Wtedy zrozumiałam, że tu nie chodzi tylko o moje wewnętrzne 

oczyszczenie, ale też o moje obnażenie się. Kolejne znaki, o których pisałam w pierwszym świadectwie 

wymusiły na mnie tamtą spowiedź – o aborcji. Jeden Bóg wie ile mnie kosztowały tamte wyznania. 

Wkrótce Pan dał mi poznać jeszcze jeden cel mojego wyznania. Tamto świadectwo zaczęło „żyć swoim 

życiem”: 

Zostało wykorzystane do pracy konkursowej, przekazane dwóm kapłanom (jeden bardzo mi dziękował, 

bo wykorzystał je przygotowując uczniów do sakramentu bierzmowania) 

Koleżanka zabrała je do Francji, jako przydatne do spotkań z młodzieżą. I podobne, inne drogi. 

Dla wielu jestem anonimowa, ale coraz częściej mówię, wprost, że to ja. Szczególnie wtedy, gdy ktoś 

mówi, że ja to już jestem święta. Czas mijał i stopniowo odzyskiwałam spokój i równowagę. Niestety nie 

na długo. Kolejne znaki i przypomnienia różnych życiowych zdarzeń (niektóre bardzo bolesne) znowu 

przymusiły mnie do napisania drugiego świadectwa. Przypomnienie niektórych zdarzeń – nawet tych z 

mojego dzieciństwa było równoczesnym zrozumieniem moich pewnych zachowań i reakcji w dorosłym 

życiu. Było to wielkim zaskoczeniem i zdumieniem, ze tak wielki wpływ mają przeżyte doświadczenia w 

dzieciństwie na nasze określone zachowania w życiu dorosłym. 
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Miałam cztery lata, kiedy zmarł mój ojciec, była też starsza siostra i młodszy brat. Niedługo po śmierci 

ojca urodziła się druga siostra. 

Szybko w naszym domu pojawił się kolega ojca. Przychodził pomagać biednej wdowie. Naprawiał, 

remontował – pozornie litościwy okazał się diabłem przyobleczonym w szaty anioła. Tyran i sadysta 

usidlił „biedną wdowę” i posiał paniczny strach wśród nas. Nieraz ciągnął matkę za włosy do drugiego 

pokoju i zamykał drzwi. Często z działki czy z pracy wracała posiniaczona. Dorastałam z wizerunkiem 

mężczyzny silnego, bezwzględnego, takiego, któremu kobieta musi się podporządkować a zapomóc 

musi zapłacić w takiej formie, w jakiej mężczyzna sobie życzy. I z wielkim postanowieniem, że jeżeli 

wyjdę za mąż to tylko za chłopaka, dla którego alkohol nie będzie istniał (mój ojciec i ten konkubin byli 

alkoholikami). Niestety, mimo, że z moim mężem chodziłam cztery lata, nie odkryłam w nim tak skrzętnie 

ukrywanego alkoholizmu. Po pierwszym jego upiciu wróciłam do domu rodzinnego. Ale on umiał 

zjednywać sobie ludzi – był bardzo szarmancki i cierpliwy. „Urabiał” moją matkę, a ona mnie – mówiąc o 

jego uczuciach i że to tylko jeden przypadek, no i że nie spotkam mężczyzny, który by się nigdy nie 

napił. Wróciłam. Niedługo trwała jego abstynencja – zaczęły się tłumaczenia, usprawiedliwienia i że 

„nigdy więcej”. Był to czas, kiedy zaczęłam pracować w  szkole i było mi trudniej odejść przez wstyd, ze 

nie udało mi się małżeństwo, że będę obarczona winą – bo on był doskonałym pozorantem (był nocnym 

pijaczkiem). Drugim problemem byli teściowie – dla nich byłby to wielki cios. Byli bardzo religijni i  z 

zasadami, w dodatku bardzo mnie lubili. Ukrywałam przed wszystkimi moją tragedię – był tyranem 

psychicznym. Nie zasnął dopóki nie doprowadził mnie prawie do szału. Dziwne jest to życie. Chyba tylko 

dzięki Bożej interwencji (mając męża, który mnie tak oszukał i tak ranił, nie przestałam go kochać). A w 

naiwności swojej wierzyłam, że będąc dobrą żoną pokonam jego alkoholizm. Bardzo się starałam. 

Miałam też nadzieję, że jak dzieci przyjdą na świat to wszystko odmieni się na lepsze. Pierwszy mocny 

wstrząs: byłam w szpitalu, mąż z kolegą przyprowadzili do naszego mieszkania dwie kelnerki z nocnego 

lokalu i do rana urzędowali. Sąsiadka, która mieszkała „pod nami” opowiedziała wszystko z detalami, 

wszystko, co słyszała mojej przyjaciółce i ona mi to powtórzyła. Wtedy zdecydowałam, ze odchodzę. 

Gdy wróciłam do domu zaczęłam się pakować. Nie chciał mnie wypuścić; kłamał, prosił, przepraszał. 

Znowu stanęli mi przed oczami teściowie – osłabła moja decyzja. Nie wiedziałam, co mam robić. I 

wtedy, nie wiem skąd, pojawił się w moich myślach nowy pomysł – na pewno nie od Duch Świętego. Na 

drugi dzień wyjeżdżałam na sesję i powiedziałam: „Nie będę mogła z tobą być, chyba, ze raz zabawię 

się tak jak ty, to może będzie łatwiej, albo wracam do mojego dawnego domu do czasu, aż znajdę 

mieszkanie”. Długo zmagał się ze sobą, mówiąc, ze nic złego nie zrobił. Odpowiedziałam: „Nic więcej 

nie zrobię niż ty.” Wreszcie powiedział wracaj. Nie było to proste. Mąż był pierwszym mężczyzną w 

moim życiu i nigdy nie mogłam zrozumieć kobiet, które od tak sobie zmieniają partnerów. 

Żal i złość na męża narastały, a wyobraźnia tworzyła obrazy jego czynu. Odmieniło mnie to na tyle, że 

zaczęłam patrzeć na kolegów oceniając ich. Był chłopak, który bardziej niż inni „kręcił się koło mnie”. 

Poznawałam go coraz bardziej i było, za co go cenić – ale ciągle pozostawał tylko kolegą. Sesja minęła, 

mąż o nic nie pytał, ja tez milczałam. Kolejne ekscesy męża, kolejna sesja i kolejne moje wahania. Minął 

prawie rok, kiedy to się stało (po dwóch lampkach wina). Było to nijakie, ale łatwiej było znosić też nijakie 

życie, które toczyło się dalej. Narastała też tęsknota za innym życiem; za miłością, czułością,   za kimś, 
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dla kogo będę ważniejsza niż alkohol. Przez jakiś czas jeździłam do siostry – pomagałam jej. I tam 

poznałam chłopaka; był miły inteligentny  i bardzo lubił ze mną rozmawiać. Zaczął się zachowywać jakby 

się zakochał. Był dużo młodszy i traktowałam jego wnurzenia, jako żarty. I tak to trwało. Zorientowałam 

się, że i we mnie rozwijają się takie same uczucia. I pewnego razu, zdarzyła się sytuacja, że byliśmy 

sami… 

Może gdyby był starszy bylibyśmy razem. Rozsądek zdecydował. Koniec znajomości. Moje wyjazdy do 

siostry już też nie były takie niezbędne. Trochę cierpiałam. Niedługo potem. Zaczęła się pojawiać 

nienawiść do mojego męża. Nie mogłam już znieść coraz dłuższych faz upojenia i jego fizjologii. 

Powiedziałam mu, ze rozchodzimy się i, że nasze mieszkanie zamienimy na dwa mniejsze – jest taka 

możliwość, bo dzisiaj czytałam takie ogłoszenie. Nie zgodził się. Powiedział, że nic ode mnie nie chce, 

ale dzieci będziemy razem wychowywać. Jego wychowanie to reprymendy pijackie. Gdy był trzeźwy to 

nie miał ochoty na rozmowę z dziećmi, co najwyżej krótkie informacje, polecenia, zakazy… no i 

czarnowidztwo. Dzieci też nie miały chęci na rozmowy z nim. Najlepszym jego towarzyszem był 

telewizor grający prawie całą dobę. Postanowiłam wynająć mieszkanie i zostawić go. Córka (16 lat) 

bardzo się ucieszyła, a syn (10 lat) zamyślił się i powiedział: ”Mamo chciałbym bardzo mieszkać z tobą, 

ale żal mi taty, nie chcę z nim zostać, ale żal mi go, bo jak zostanie sam to zginie. Nie wiem gdzie mam 

być, najlepiej pójdę w świat.” Zostałam. Nic się nie zmieniło – chociaż tak skończyły się gehenny 

łóżkowe. 

Dziwne było moje życie. Szukałam miłości i uciekałam od niej. Każde zbliżenie to wyrzut sumienie, a 

może lęk, ze znowu się nie uda, że to też oszustwo. Jeszcze trudniej było mi zrozumieć sytuację, kiedy 

byłam bardzo zależna od pewnego mężczyzny – to była bardzo ważna dla mnie sprawa… I wtedy 

dopuściłam do wymuszonego zbliżenia z kimś, dla kogo nie było we mnie żadnych pozytywnych uczuć. 

Wtedy byłam bardzo zła na siebie i chciałam cofnąć czas. A jednak, kiedy pojawiała się druga podobna 

sytuacja zrobiłam to samo. I teraz, kiedy minęło tyle lat pisząc to czuję ogromny niesmak. Po latach 

zrozumiałam te dwa moja zachowania: syndrom z przeszłości. „Za pomoc trzeba zapłacić w takiej 

formie, w jakiej mężczyzna sobie życzy”. Od tamtego czasu zrobiłam się „twarda”  i niezależna, dość 

długo patrząca na mężczyzn z pogardą. 

Nie znalazłam w moim ziemskim życiu tego, czego tak bardzo pragnęłam; ani miłości, ani spełnienia, ani 

poczucia bezpieczeństwa. Nie spotkałam też człowieka, któremu mogłabym też zaufać. Teraz po latach 

wiem, że to, czego tak bardzo pragnęłam nie miałam znaleźć tu na ziemi. To wszystko dostaję od Tego, 

który jest JEDYNĄ I OSTATECZNĄ MIŁOŚĆIĄ. JEST DOSKONAŁYM SPEŁNIENIEM I 

NIEPODWAŻALNYM BEZPIECZEŃSTWEM – JEST WSZYSTKIM. Od wczesny lat dzieciństwa 

prowadzi mnie Swojego Krzyża poprzez: 

 Niesprawiedliwe oceny 

 Nałożenie krzyża na wątłe ramiona dziecka 

 Po przez wszystkie upadki i Jego pomocną dłoń, która mnie z nich podnosi 

 Postawił na mojej drodze Swoją Matkę, która ma dla mnie więcej czasu niż miała moja 

fizyczna matka – ciężko pracująca całymi dniami 
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 Poprzez niejedną Weronikę i Szymona 

 Stawia na mojej drodze tych, którzy płaczą i potrzebują pomocy\ 

 Nie uchronił mnie przed urąganiem, pomówieniami i kpinami – też od dzieciństwa 

 Byłam też podeptana, popychana wyzywana w różnych językach, przyduszona plecakami – 

była to prawdziwa droga krzyżowa, którą przeszłam w Rzymie podczas kanonizacji Jana 

Pawła II – trwała kilka godzin. Dopiero ta była prawdziwa, a nie ta, którą przeżyłam w Świętej 

Ziemi. Na tamtej pielgrzymce myślałam, że już poznałam całe życie Jezusa, bo wszystko było 

takie namacalne i tak bardzo odczuwalna Jego obecność, miałam wrażenie, że byłam z nim 

wszędzie i wtedy już niczego więcej nie pragnęłam… o naiwności ludzka. Za dwa miesiące 

wezwał mnie do Rzymu. Pojechałam, chociaż wcale nie planowałam tego wyjazdu. 

Poprowadził mnie Swoją ostatnią droga poprzez wszystkie możliwe i niemożliwe do zniesienia 

zachowania Swoich oprawców. I tylko dzięki Jego Miłości, w którą łatwo było wtedy zwątpić, 

nie zostałam stratowana, bo taką miałam wizję, kiedy ostatkiem sił szepnęłam: „ratuj mnie, 

przecież mnie kochasz”. 

Teraz stanęłam przed wami obnażona, bo tak chciał mój Pan. Pokonał wszystkie moje opory – wszak 

jest Wszechmogący. Uwolnił mnie od lęku przed opinią ludzi, a wszystko, dlatego, ze mnie bardzo 

kocha. Zostały mi jeszcze tylko trzy ostatnie stacje. Chwała Ci Panie za to, że mnie prowadzisz do 

zbawienia – że mnie prowadzisz taką droga, bo taką dla mnie wybrałeś. 

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry oto moja prawda. Klaryska to ja, mały rycerz Ela z 

Głuchołaz. „Trafiony – zatopiony” brak odwagi, lęk, itp. to siła działania szatana. Musimy mu stawiać 

opór, bo nas zniszczy. 

PS: Mąż zmarł 9 lat temu. Przez te lata życia pod jednym dachem przechodziłam przeobrażenie. Pan 

prowadził mnie drogą Miłosierdzia. Ukazał mi prawdę – pokazał mi człowieka bardzo chorego, 

zniewolonego, niedającego sobie rady – człowieka, który stracił poczucie wartości, uciekającego przed 

sobą w alkohol, zarzucając mi wymyślone przez siebie moje wady, a żeby nie czuć się najgorszym, żeby 

móc funkcjonować. I tak w tym błędnym kole najbardziej niszczył siebie. 

Moja nienawiść do niego Pan zaczął zmieniać w litość. Było mi go bardzo żal. Zaczęłam żarliwie się 

modlić prosząc Boga, żeby mu pomógł. Zaczęłam z nim rozmawiać z życzliwością i troską o niego. 

Kiedy wracał pijany podawałam mu talerz zupy (przeważnie kwaśnej, bo takie lubił), a on zjadał. 

Dawniej, gdy miał „tygodniówkę” to nic nie jadł, gdy trzeźwiał to rozmawialiśmy. Dawniej każda próba 

rozmowy kończyła się jego wyjściem i wracał pijany. Wreszcie zgodził się na leczenie. Pomogło, ale na 

krótko. Znowu rozmowy. Znowu zgoda i znowu powroty. Nie rezygnowałam. Chodziłam do lekarza po 

recepty i wykupywałam leki – bo on się wstydził. Pewnego dnia powiedział: „nie będę już więcej pił”. 

Wspomagałam go modlitwami. Udało się, choć teraz znowu odrzucił leki. 

Bardzo dziękowałam Bogu, że nie pozwolił mi odejść, że przeobraził naprzód mnie i że kiedy mąż 

odszedł do wieczności nie miałam wyrzutów sumienia, ze mu nie pomogłam i że mąż nie odszedł 

niepojednany, bo ja mu wszystko wybaczyłam, bo zobaczyłam też w nim narzędzie, którym Bóg się 

posłużył, aby mnie uwolnić, oczyścić, udoskonalić i aby mi „otworzyć oczy” żebym zobaczyła prawdę i 
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żebym uwierzyła w nią: „kiedy chcesz zmienić drugiego człowieka, zmień naprzód siebie, a Bóg Ci 

pomoże, bo jest Miłością, więc gdy działamy z miłością to działamy z Bogiem”. 

Życzę wszystkim kobietom, które mają taki sam problem jak ja miałam, żeby udało im się pokonać 

siebie. Wiem jak bardzo jest to trudne. Proście Boga, żeby was umacniał w tej walce a wygracie z 

demonem uzależnienia od alkoholizmu i bądźcie cierpliwe, bo nieraz jest to długa walka. Nie zrażajcie 

się nawrotami, bądźcie łagodne, cierpliwe i troskliwe, a chwile waszej słabości, (jeżeli się pojawią) 

ofiarujcie Bogu i nieustannie módlcie się i składajcie ofiary. 

Wiem też jak trudno jest przekonać do takiej drogi postępowania kobietę znękaną alkoholizmem męża. 

Spotykałam takie kobiety, które rezygnowały z mojej próby pomocy, nie wierzyły mi albo nie chciały 

uwierzyć. Rozumiałam je, bo w takich sytuacjach oczekuje współczucia, zrozumienia, wysłuchania, 

porady też, ale żeby zmienić męża a nie ją. Często w tym momencie przestają słuchać. Odchodzą… 

Dlatego pisząc to świadectwo poruszam ten problem tak bardzo bolesny i uciążliwy, żeby przekonać je, 

a może wlać w serca i umysły kolejną prawdę: warto poświęcić się dla drugiego człowieka – bo wielka 

jest nagroda w niebie, a na ziemi warto jest zawalczyć o pokój w rodzinie i w swoim sercu, bo gdzie 

panuje nienawiść, złość, agresja tam nie ma miejsca dla Boga - Miłości, która jest lekiem na  całe zło. 

Bóg jest Miłością i ty nią bądź, a On cię przytuli do Serca i da ukojenie, bo ciebie też bardzo kocha i 

razem z tobą płacze, gdy cierpisz. 

mr Elżbieta z Głuchołaz 

ISTOTA SPOWIEDZI GENERALNEJ 

Spowiedź generalna, czyli spowiedź z całego życia, albo z dłuższego okresu 

życia, praktykowana była w Kościele od samego początku. Wielu świętych i 

błogosławionych zalecało korzystanie z Sakramentu pokuty i pojednania, który 

obejmowałby całe dotychczasowe życie penitenta. Św. Tomasz z Akwinu uważał, 

że dobrowolne spowiedzi generalne z dawnych, już odpuszczonych grzechów, są 

bardzo pożyteczne, przyczyniają się, bowiem do odpuszczenia kar doczesnych za 

grzechy. Benedykt XI (1303-1304) konstytucją „intern cunctas” pochwalił i zalecił dobrowolną spowiedź 

generalną; równocześnie stwierdził, że grzechy już odpuszczone nie muszą być ponownie poddawane 

pod władzę kluczy, czyli wyznawane. Potwierdził to Sobór Trydencki. Tak też naucza Kościół i dzisiaj. 

Św. Ignacy Loyola (1491-1556) odegrał szczególną rolę w propagowaniu spowiedzi generalnej, m.in. 

poprzez swoją książeczkę Ćwiczeń duchowych, która, choć mała objętością, lecz pełna niebieskiej 

mądrości, nabrała jeszcze większego znaczenia duszpasterskiego od momentu jej oficjalnego 

zatwierdzenia przez Papieża Pawła III w breve Pastoralis officii cura, 31 lipca 1548 roku. Ignacy 

osobiście doświadczył błogosławionych skutków spowiedzi generalnej, najpierw, jako nawracający się 

grzesznik, odbywając spowiedź z całego życia w Montserracie 21 marca 1522 roku, a po latach studiów 

i przyjęciu święceń kapłańskich, jako gorliwy spowiednik i kierownik duchowy. Również dzisiaj Ćwiczenia 

duchowe są uprzywilejowanym miejscem wyraźnej i znaczącej odnowy chrześcijańskiego życia 

sakramentalnego. 
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Do podstawowych aktów pokutnych penitenta w sakramencie spowiedzi, także generalnej, należą: 

rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. 

Dwa pierwsze zwracają pokutującego do jego grzesznej przeszłości, aby mógł oderwać się od 

popełnionego grzechu; zaś trzy kolejne kierują go ku przyszłości rodzącej się z miłosiernej miłości Boga 

wobec człowieka. Istotne akty pokutne penitenta nabierają jeszcze głębszej wymowy w spowiedzi 

generalnej, gdyż obejmują, szczególnie w rachunku sumienia, nie tylko jakiś okres, ale zazwyczaj jego 

całe dotychczasowe życie, dają głębsze poznanie grzechów i boleść z ich powodu, a także usposabiają 

do lepszego wzrostu w łasce i gorliwszego kroczenia drogą świętości. 

Rachunek sumienia jest ważnym elementem każdej spowiedzi świętej. W spowiedzi generalnej nabiera 

szczególnego znaczenia, gdyż obejmuje wszystkie grzechy ciężkie i lekkie, jakie dana osoba popełniła w 

całym dotychczasowym życiu. Człowiek, który pragnie wyspowiadać się z całego życia chce zobaczyć z 

pomocą łaski Ducha Świętego wszystko, czym obraził nieskończenie dobrego Pana Boga, a przez to 

zranił siebie oraz siostry i braci w Kościele. Nie może to być mechaniczne rachowanie się z 

przeszłością, niemalże matematyczne wyliczanie wszystkich grzechów i uchybień, bez odniesienia do 

obecności Osoby miłosiernego Boga Ojca. W rachunku sumienia najistotniejsze jest żywe przekonanie, 

że Bóg patrzy na mnie, jako grzesznika z miłością i właśnie, dlatego chcę Mu powierzyć wszystko, co 

oddzielało mnie od Miłości. 

W atmosferze uprzedzającej i darmowej miłości Boga Ojca wobec grzesznika, najpełniej objawionej w 

Jezusie Chrystusie, w obliczu nieskończonej dobroci Pana Boga i obrzydliwości każdego popełnionego 

grzechu, rodzi się w penitencie szczere i głębokie uczucie żalu. Żal jest tym większy, im penitent 

bardziej wpatruje się w Miłość, którą obraził i w brzydotę swoich grzechów, tak licznie popełnionych w 

całym życiu. Z pomocą łaski Bożej widzi wyraźniej jak wielka przepaść istnieje pomiędzy Bożą dobrocią, 

a jego grzesznością. Jako grzeszne dziecko Boga Ojca postanawia, zatem wrócić do Niego, aby 

powiedzieć: „Zgrzeszyłem przeciwko Tobie Boże i Kościołowi”, aby wyznać wszystkie swoje grzechy. W 

spowiedzi generalnej bodaj najbardziej istotnym elementem jest samo wyznanie grzechów. 

Wyznanie przed Bogiem Ojcem wszystkich grzechów, z pełnym zaufaniem i nadzieją, prowadzi 

penitenta do głębokiego przeżycia Bożego miłosierdzia, Jego miłości przebaczającej, która także 

uzdrawia. Penitent, otrzymując w przebaczeniu Bożym nowe zdrowie i siły duchowe, postanawia, jako 

na nowo radosne dziecko Boże żyć odtąd tylko dla Boga i Jego Kościoła, kroczyć drogą nakreśloną 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.  

o. Wacław Królikowski SJ 

Trzy z 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH – (1) 
RACHUNEK SUMIENIA wg o. Jamesa Manjackala 

GRZECHY GŁÓWNE 

Wymienionych jest ich siedem - pycha, zazdrość, gniew, lenistwo, chciwość, łakomstwo i nieczystość. W 

tradycji chrześcijańskiej zostały one Wszystkie zaklasy�kowane, jako grzechy, chociaż niekoniecznie są 

wynikiem świadomych czy dobrowolnych wyborów, wynikają jednak z podstawowej tendencji do 
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czynienia zła, przez co stanowią niebezpieczne źródło grzechów i nałogów. Są one wyrazem postawy 

ludzkiego serca, która sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego. Wiele z nich może mieć korzenie we 

wczesnym dzieciństwie lub nawet w drzewie genealogicznym. Tym, którzy pragną wzrastać w owocach i  

darach Ducha Świętego, grzechy główne z pewnością przeszkadzają we wzroście duchowym. W 

niektórych przypadkach potrzebne jest głębokie uzdrowienie wewnętrzne, aby mogły być one 

wyeliminowane z ludzkiego serca. Człowiek jest winny popełnienia tych grzechów w takim stopniu, w 

jakim ma współdziałał w ich powstaniu i wzroście. Grzechy osobiste, wypływające z grzechów głównych 

i popełnione dobrowolnie, są rzeczywistymi grzechami i powinny być przedmiotem spowiedzi, na 

przykład, gdy ktoś popełnia grzech cudzołóstwa, ulegając żądzy ciała. Cudzołóstwo jest grzechem 

osobistym, popełnionym przeciw przykazaniu, z pełną świadomością i całkowitą zgodą. 

Gdy ktoś ulega słabości, która wypływa z grzechu głównego nieczystości, nie jest uwolniony od osobistej 

odpowiedzialności za popełnienie grzechu. 

1. Pycha 

Ludzie powinni mieć zdrowy szacunek oraz uznanie dla siebie i swoich talentów, aby ich osobowość 

mogła należycie się rozwijać i to nie jest pycha; jednak stają się one grzechem pychy, kiedy są 

nadmierne i gdy przejawiają się lekceważeniem i pogardą dla Boga i innych. Głównym aspektem pychy 

jest próżność, która jest nadmiernym staraniem się, aby pokazać światu swoją doskonałość. Może to 

być pragnienie aprobaty i poklasku. Widzimy pychę faryzeuszy w Biblii. Przed przeczytaniem 

przypowieści o „faryzeuszu i poborcy podatków”, czytamy: „Opowiedział też niektórym, co dufni byli 

w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść” (Łk 18,9). Gdy Jezus występował 

przeciw faryzeuszom, powiedział również: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo 

dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i 

niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego 

strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście 

do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich 

i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz 

pełni jesteście obłudy i nieprawości” (Mt 23,25-28). 

Pycha często prowadzi do przekonania o własnej nieomylności – postawy, która mówi: „wszystko, co 

robię, jest dobre, a wszystko, co inni myślą i robią, jest złe”. Niektórzy ludzie są duchowo ślepi, więc 

mogą nie widzieć u siebie potrzeby naprawy, przemiany czy skruchy, ponieważ myślą, że mają rację i są 

w porządku. Ta postawa prowadzi ich do pogardzania innymi i do patrzenia na nich z góry. Niekiedy 

może to być przyczyną pochopnego osądu. Człowiek zadufany w sobie żyje w „raju głupca”, nie zdając 

sobie sprawy z własnej głupoty i słabości, a innych ocenia, jako słabych i głupców. „Pan rozwala dom 

pysznych; obrzydły Panu każdy wyniosłego serca; duma zapowiada ruinę. Człowieka poniża jego 

wyniosłość, duch uniżony zdobędzie szacunek” (Prz 15,25; l6,5,l8; 29,23). Aby zbadać swoje 

sumienie w tym względzie, można zadać sobie następujące pytania: 

a) Czy jesteś zadufany w sobie? 
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b) Czy przechwalasz się (swą urodą, wiedzą, talentami, itd.)? 

c) Czy jesteś arogancki i uparty? 

d) Czy lubisz się pokazywać (modny ubiór, itp.)? 

e) Czy masz obsesję na punkcie mody i modelek? 

f) Czy pysznisz się z powodu swojej rasy, kultury, koloru 

skóry, itd., co sprawia, że dyskryminujesz innych? 

g) Czy gardzisz biednymi, sierotami, uciekinierami, i innymi? 

h) Czy uważasz innych ludzi za obywateli drugiej klasy?  

(Może pochodzą z biednych krajów lub nie są dobrze ubrani, czy też mają ciemny 

kolor skóry?) 

i) Czy gardzisz innymi i potępiasz ich, ponieważ są grzesznikami? 

j) Czy odczuwasz pogardę wobec niechrześcijan lub potępiasz ich? 

k) Czy wdajesz się w niezdrową rywalizację powodowany pychą? 

l) Czy jesteś rozrzutny i marnotrawny (jak w przypowieści o synu marnotrawnym)? 

m) Czy jesteś sknerą i skąpcem, który nie dba o innych i nie spełnia uczynków miłosierdzia? 

2. Zazdrość (zawiść) 

Jest to smutek, zakłopotanie lub inne nieprzyjemne uczucie, jakiemu człowiek ulega wobec duchowych 

lub doczesnych dóbr innych. Tacy ludzie czują się źle, gdy innym dobrze się powodzi, mimo iż sami 

posiadają majątek, dobrą pracę, dobry dom, ubranie, i tym podobne. Są ludzie, którzy zazdroszczą 

innym, gdy widzą ich modlących się lub posiadających wiele darów duchowych. Są również ludzie, 

którzy zazdroszczą innym, gdy ich modlitwy są wysłuchane przez Boga. Na przykład, kiedy ktoś 

zostanie uzdrowiony, zamiast radować się z nim i sławić Boga, zazdrośnicy czują się źle i nawet skarżą 

się Bogu, że ich modlitwa nie została wysłuchana. Z zawiści mogą wypływać: nienawiść, uraza, 

oszczerstwa, umniejszanie, oskarżenia, zniesławienie, itd. Pan mówi: „Weselcie się z tymi, którzy się 

weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za 

wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. 

Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom” (Rz 12,15-17). 

a) Czy zazdrościsz innym dobra? 

b) Czy czujesz się nieswojo lub czy jesteś zmartwiony, gdy innym powodzi się dobrze  

(gdy awansują, bogacą się, są zdrowi, zarabiają pieniądze, itd.)? 

c) Czy czujesz się rozczarowany, gdy modlitwy innych są wysłuchane przez Boga? 

d) Czy szemrzesz i narzekasz przed Bogiem, gdy słyszysz radosne świadectwa ludzi, którzy 

zostali uzdrowieni lub przemienili swoje życie? 

e) Czy wymyślasz nieprawdziwe historie o tych, którym się powodzi?  
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(Gdy ktoś wzbogaci się, czy mówisz, że ukradł pieniądze lub przyjął łapówki, albo, gdy ktoś 

mówi, że został uzdrowiony przez modlitwę, wygłaszasz uwagę: „to nieprawda” lub „on znów 

zachoruje”, itd.) „Zazdrość i gniew skracają dni” (Syr 30,24). 

3. Gniew 

„Gniewajcie się, a nie grzeszcie; niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie 

dawajcie miejsca diabłu!... I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście 

opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, 

gniew, wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością” (Ef 4,26-27, 30-31). Gniew może 

prowadzić do nienawiści, braku przebaczenia, zaciętości i chęci odwetu. Ci, którzy mają gniew w sercu, 

nie potrafią kochać Boga ani bliźniego. To Duch Święty rozpala miłość w sercu, podczas gdy diabeł 

rozpala w sercu gniew (Rz 5,5). Miłość jednoczy, a gniew dzieli. „Gniewliwy wszczyna kłótnie, 

zapalczywy mnoży przewiny” (Prz 29,22). „Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] 

Ducha nie mają” (Jud 1,19). 

Należy odróżnić grzech gniewu od „świętego gniewu”, który odważnie atakuje zło i upomina ludzi, 

którzy trwają w grzechu. Jest on cnotą i przejawem silnego charakteru. Na przykład Jezus był 

rozgniewany w świątyni w Jerozolimie; Jezus był również zagniewany na Piotra, gdy ten stał się 

przeszkodą na drodze do Jego męki (J 2,13f; Mt 16,23). Święty gniew wzbudza w człowieku 

bezkompromisową postawę wobec grzechu i ciemności. Natomiast grzeszny gniew wywołuje ogromny 

stres emocjonalny i napięcie, kształtując w człowieku wszelkiego rodzaju negatywne postawy wobec 

Boga, samego siebie i innych. Jest on przeciwny cnocie łagodności i pokory. 

Zapamiętaj tę starą, tradycyjną modlitwę: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według 

serca Twego”. Takie powinno być pragnienie i modlitwa każdego chrześcijanina. 

a) Czy odczuwasz gniew wobec kogokolwiek (krewnych, sąsiadów, innych ludzi)? 

b) Czy jesteś okrutny? 

c) Czy jesteś pełen urazy i zgorzkniały (wobec Boga, innych i siebie)? 

d) Czy jesteś szorstki i niedelikatny W swoim zachowaniu wobec innych? 

e) Czy jesteś nieżyczliwy i twardego serca (nie okazujesz żadnych przejawów miłości, empatii 

lub współczucia)? 

f) Czy krytykujesz innych? 

g) Czy potępiasz innych? 

h) Czy źle życzysz innym? 

i) Czy cieszysz się z nieszczęścia innych? 

j) Czy czekasz na upadek i nieszczęście swoich wrogów? 

k) Czy masz wrogów W swoim chrześcijańskim życiu (chrześcijanie są braćmi, nie wrogami)? 

l) Czy trudno przychodzi ci modlitwa za innych z powodu gniewu? 
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m) Czy gniewasz się na siebie lub innych, kiedy sprawy nie układają się tak, jak byś tego 

pragnął? 

n) Czy złościsz się, gdy twoja modlitwa nie jest wysłuchana? 

o) Czy gniewasz się na swoich przełożonych, którzy nie dali ci tego, co chciałeś? 

p) Czy gniewasz się na swoją służbę lub na tych, którymi zarządzasz w pracy? 

q) Czy jesteś rozdrażniony, gdy inni cię napominają? 

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 

abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 

wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli 

bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 

czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 

czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,44-48). Gdy Piotr 

zapytał Jezusa, czy wystarczyło przebaczyć siedem razy temu, kto nas obraził, Jezus odpowiedział: „Nie 

mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22). Potem rzekł: „Podobnie 

uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu” (Mt 18,35). 

Źródło: książka o. Jamesa Manjackala: "Oto stoję u drzwi i kołaczę" 

Książka: „Oto stoję u drzwi i kołaczę” 

"Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i 
o czystym sercu�" (Ps 24,3-4). "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" 

(Mt 5,8). 

"Oto stoję u drzwi i kołaczę" jest nadzwyczaj cennym dziełem. Znany autor rzuca nowe światło na 

Sakrament Pojednania, przedstawiając go w wyjątkowy sposób. Sakrament spowiedzi � spotkanie Boga z 

człowiekiem � jest tu rozważany z eklezjalnego, teologicznego, psychologicznego, mistycznego, a co 

najważniejsze � z bardzo ludzkiego punktu widzenia. 

Książka ta jest mostem do Chrystusa, mostem do całkowitej wolności, którą tylko ci mogą osiągnąć, co ze skruszonym i pokornym  

sercem są gotowi do pokonania starego człowieka w sobie, tym samym stając się nowym narodem światła, świadkami 

miażdżącego zwycięstwa nad każdym lękiem i poczuciem winy, wyrzutami sumienia i wstydem oraz nad wszelką ciemnością.  

W Sakramencie Spowiedzi odnajdujemy klucz do najdoskonalszej czystości serca � klucz do Królestwa naszego Pana. Każdy, kto 

przeczyta tę książkę uważnie i postąpi zgodnie z jej zaleceniami, otrzyma obfite dary � ponad wszelkie wyobrażenie. Książka ta 

niesie przesłanie miłości wyrażonej w sakramencie, który nie powinien być nigdy zapomniany przez lud Boży. OTWÓRZCIE 

DRZWI CHRYSTUSOWI! 

Inne książki o. Jamesa Manjackala na http://jmanjackal.net/daria/ksiazki.html 

STAŁY SPOWIEDNIK?  
JAK NAJBARDZIEJ! 

Trzeba pamiętać, że grzech jest obrazą Boga. To jest najwłaściwsza teologia 

grzechu, zakorzeniona już w Starym Testamencie – mówi dla PCh24.pl ks. dr 

hab. Janusz Królikowski, profesor UPJPII, wykładowca teologii dogmatycznej. 

http://jmanjackal.net/daria/ksiazki.html
http://jmanjackal.net/daria/ksiazki.html
http://jmanjackal.net/daria/ksiazki.html
http://jmanjackal.net/daria/ksiazki.html
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Dlaczego w Kościele katolickim praktykuje się spowiedź uszną, a nie – jak we wspólnotach 

protestanckich – wspólne „odpuszczenie grzechów”? 

Osobiście wolę określenie „spowiedź indywidualna”. Kościół katolicki w swoim ujęciu spowiedzi 

połączonej właśnie z indywidualnym-osobistym wyznaniem grzechów, jako podstawowym sposobem 

uzyskania ich odpuszczenia, widzi wolę samego Chrystusa („prawo Boże”), a także głęboki wyraz swojej 

wrażliwości duchowej, w tym także psychologicznej. 

Mówiąc zaś ściśle wspólnoty protestanckie nie uznają wspólnego odpuszczenia grzechów. Łączą je 

tylko i wyłącznie z wiarą osobistą, na mocy, której Chrystus dokonuje ich łaskawego odpuszczenia. Luter 

ze szczególną furią odrzucił spowiedź, jako sakrament uznając go za „katownię dusz”. Luteranie i 

wszystkie wyznania protestanckie idą ta samą drogą, chociaż pojawia się w kręgach protestanckich 

jakieś odczuwanie potrzeby spowiedzi. Niestety, ostatnie „wybryki” rozmaitych ideologii wpływają 

negatywnie na rozumienie spowiedzi indywidualnej zarówno w Kościele katolickim, jak i w innych 

wspólnotach chrześcijańskich. 

Czym różni się stały spowiednik od kierownika duchowego? 

Właściwie biorąc stały spowiednik i kierownik duchowy to jedno i to samo. W tradycji katolickiej istnieje 

mocny nurt podkreślający, że stały spowiednik jest najlepszym kierownikiem duchowym. Osobiście 

jestem zwolennikiem takiego ujęcia. Są jednak tacy, którzy rozdzielają kierownictwo duchowe i spowiedź 

– można i w taki sposób. Najważniejsze jest jednak, aby otwierać się na kierownictwo duchowe, a 

najlepsze uzasadnienie tej potrzeby znajduję w stwierdzeniu św. Bernarda z Clairvaux, który mówi, iż kto 

obrał sobie siebie samego za przewodnika, ten oddał się w ręce głupcowi! 

Jakie są korzyści ze spowiadania się stale u tego samego kapłana? Jak często taka spowiedź 

powinna się odbywać? 

Korzyść zasadnicza to pozwolenie na poznanie siebie, które jest bardzo ważne, aby móc komuś coś 

doradzić – nie można nikim pokierować na podstawie szczątkowych danych, można go tylko 

rozgrzeszyć, dając jakieś ogólnikowe wskazania. Druga bardzo ważna racja – pozwolenie na poznanie 

siebie leczy człowieka z egoizmu, który nieustannie skłania człowieka do uznawania się za lepszego niż 

jest się w rzeczywistości. Spowiedź ma to do siebie, że jak nic innego stawia człowieka w prawdzie, a 

wyznanie w prawdzie tego stanu w czasie spowiedzi ukazuje, kim się jest. Wtedy spowiednik może 

również na gruncie prawdy wskazać drogę postępowania do świętości. Uważam, że u ludzi 

ugruntowanych spowiedź raz w miesiącu wystarcza. W przypadku jakiejś szczególnej potrzeby 

duchowej zawsze można częściej. 

W jaki sposób wybierać kapłanów, o których zdecydujemy, że będziemy się u nich stale 

spowiadać? Czy dany ksiądz musi wyrazić na to zgodę? 

Najpierw trzeba się do kapłana osobiście przekonać. Spowiedź jest bardzo delikatnym aktem religijnym, 

dlatego wymaga dobrej relacji ze spowiednikiem, przede wszystkim domaga się z jego strony 

odpowiedniej wrażliwości, a tę każdy ma inną. W nauczaniu o pokucie uwrażliwiam także przyszłych 
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kapłanów, aby penitentowi dawano swobodę wyboru spowiednika – nie wolno się narzucać. Po 

osiągnięciu takiego zaufania, należy powiedzieć, że chciałoby się korzystać także z kierownictwa 

duchowego. 

Bł. Michał Sopoćko, którego dziś wspominamy, był kierownikiem duchowym św. Faustyny 

Kowalskiej. Jaki wpływ wywarł na Apostołkę Bożego Miłosierdzia? 

Kierownictwo duchowe bł. Michała Sopoćki względem św. Faustyny jest faktem dość znanym, ale – 

właśnie – jako fakt. Nie możemy jednak wiele na ten temat powiedzieć, ponieważ kierownictwo duchowe 

jest okryte dyskrecją. Na pewno z jego strony św. Faustyna doznawała umocnienia w przeżywanych 

trudnościach, ponieważ ks. Sopoćko odznaczał się szczególną ludzką wrażliwością. Nie ulega 

wątpliwości, że jego posługa miała charakter poniekąd zachęcający do pójścia obraną drogą, ponieważ 

bardzo szybko znalazł uzasadnienie teologiczne dla referowanych mu przeżyć. Był także oparciem dla 

doświadczeń mistycznych, ponieważ umiał pomóc św. Faustynie w ich przyjęciu i przeżywaniu. Z 

dziejów mistyki wiemy, że zwłaszcza mistycy potrzebują dojrzałego teologicznie kierownika duchowego, 

aby nie ulec złudzeniom. Św. Teresa od Jezusa uzasadniła to bardzo jednoznacznie. 

A jaką rolę odegrał ks. Michał Sopoćko w rozprzestrzenianiu się kultu Bożego Miłosierdzia? 

Można by powiedzieć po prostu „decydującą”. To on opracował podstawy teologiczne tego kultu w 

znakomitym dziele Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. To, co św. Faustyna w Dzienniczku wyraziła 

językiem doświadczenia, ks. Sopoćko wyraził językiem teologii. Do dzisiaj jest to dzieło, które powinni 

znać wszyscy propagatorzy kultu Miłosierdzia Bożego i traktować je, jako dzieło komplementarne w 

stosunku do Dzienniczka. 

Wróćmy do sakramentu pokuty i pojednania. Jak penitent w sposób praktyczny może 

uświadomić sobie, że w rzeczywistości swoje grzechy wyznaje Chrystusowi, a nie jedynie 

kapłanowi? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że grzech jest obrazą Boga. To jest najwłaściwsza teologia grzechu, 

zakorzeniona już w Starym Testamencie. Po drugie trzeba odkryć, że grzechy w gruncie rzeczy 

przedkłada się do rozgrzeszenia miłosierdziu Bożemu. Trzeba pracować duchowo nad tymi dwoma 

pryncypiami, które określają stosunek człowieka do grzechu, a tym samym kształtują stosunek do jego 

wyznawania w sakramencie pokuty. 

Choć grzechy zostają odpuszczone, to jednak kara za grzech pozostaje. W jaki sposób można się 

od niej uwolnić? 

Pierwszy środek jest związany z samą spowiedzią, a mianowicie z zadośćuczynieniem wyznaczanym 

penitentowi przez kapłana po wyznaniu grzechów. Dochodzą do tego uczynki pobożne: post, jałmużna i 

modlitwa. Kościół ze swej strony wspiera grzesznika w naprawieniu wyrządzonego zła i w uwolnieniu się 

od kary za pośrednictwem odpustów, które również są – jak podkreślał papież Jan Paweł II – „darem 

miłosierdzia Bożego”. 

Bóg zapłać za rozmowę!   Źródło: www.pch24.pl/    Rozmawiał Kajetan Rajski 

http://www.pch24.pl/
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Św. Jan Maria Vianney:  

Kazanie o OBMOWIE 

Obmawiać znaczy tyle, co ujawniać wady i błędy bliźniego w celu 

szkodzenia jego opinii. Grzech ten można popełnić w rozmaity 

sposób. 

1. Dopuszcza się obmowy ten, kto bliźniemu zarzuca coś 

niesprawiedliwie, albo przypisuje mu wadę, której ten nie posiada. Ten rodzaj 

obmowy nazywamy oszczerstwem. Bo musicie wiedzieć, że obmowę od 

oszczerstwa dzieli nieraz tylko mały krok, odległość między nimi jest niewielka. 

Bo ludzie, kiedy usłyszą o bliźnim coś złego, wyolbrzymiają to, a gdy rzecz 

przejdzie przez języki kilku osób, nie jest już tym samym – i ten, kto ją 

pierwszy opowiedział, nie rozpoznałby jej, tyle porobiono w niej zmian i 

dodatków. […] 

2. Dalej. Obmowy dopuszcza się ten, kto wyolbrzymia zło, jakiego dopuścił się bliźni. Bliźniemu 

powinęła się noga, a wy, zamiast okryć jego upadek płaszczem miłości, wyolbrzymiacie jeszcze w 

opowiadaniu jego rozmiary. Pracownik odpocznie sobie chwilę, a wy zaraz mówicie, że to nicpoń, leń, 

który okrada swojego chlebodawcę. Zdarzy się, że ktoś uszczknie kilka winogron na polu albo owoców 

w sadzie – czego naturalnie nie powinien robić – a wy zaraz opowiadacie o tym ludziom:, że to złodziej, 

przed którym należy się mieć na baczności. Pięknie mówi na ten temat św. Franciszek Salezy: Nie 

wolno głosić, że ten czy ów jest pijakiem albo złodziejem, tylko, dlatego, że go widzieliście raz pijanego 

albo wyciągającego rękę po cudzą własność. Noe i Lot upili się przypadkowo jeden raz; a przecież ani 

jeden, ani drugi nie był pijakiem. Św. Piotr nie był bluźniercą, choć jeden raz zaparł się Chrystusa. A 

więc osoba, która dopuściła się występku jeden raz – a choćby i kilka razy – nie może uchodzić za 

nałogowca. Szymon Trędowaty, widząc Chrystusa Pana płaczącą Magdalenę, mówił: Gdyby ten 

człowiek był prorokiem, wiedziałby, że ta niewiasta jest grzesznicą. I bardzo się pomylił tak twierdząc, bo 

Magdalena nie była już grzesznicą, ale świętą pokutnicą, która otrzymała przebaczenie grzechów. 

Pyszny faryzeusz przechwalał się głośno w świątyni swoimi dobrymi uczynkami, dziękując Bogu, że nie 

jest cudzołożnikiem, człowiekiem niesprawiedliwym ani złodziejem, jako i ten celnik. – Ale pomylił się, bo 

w tej chwili celnik był już usprawiedliwiony. Miłosierdzie Boże jest tak wielkie,  że w jednej chwili 

przebacza pokutującym najcięższe grzechy i dlatego nie możemy twierdzić, że ten, kto wczoraj był 

grzesznikiem, jest nim także i dzisiaj. 

3. Popełnia też obmowę ten, kto bez dostatecznego powodu wyjawia ukryty błąd albo winę 

bliźniego. Kto postępuje w ten sposób, wykracza przeciwko cnocie miłości, którą Bóg tak gorąco 

zaleca. Zresztą zdrowy rozum mówi, że tego, co nam nie jest miłe, nie powinniśmy robić bliźniemu. Czy 

byłoby nam przyjemnie, gdyby ktoś mówił ludziom o naszych ukrytych błędach? Dobre imię jest 

cenniejsze niż majątek, a to imię ginie, jeżeli ujawniamy ukryte błędy jednostek lub rodzin. 
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4. Obmową jest, kiedy ktoś tłumaczy sobie na niekorzyść uczynki bliźniego. Są ludzie, którzy niby 

pająki najlepszą rzecz zamieniają w truciznę. Biedny jest człowiek, który dostanie się na języki 

obmawiających, bo jest jak ziarno, które wpadło pod koło młyńskie: zostanie zmiażdżony i poszarpany w 

kawałki. Ludzie złośliwi przypisują nam nieraz najgorsze zamiary, które nigdy nie postały nam w głowie. 

Jeśli modlimy się pobożnie i spełniamy obowiązki naszej świętej wiary, często nazywają nas 

obłudnikami i mówią, że jesteśmy aniołami w kościele, a diabłami w domu. Kiedy spełniamy dobre 

uczynki, myślą sobie, że kierujemy się pychą, że chcemy, żeby nas widziano i chwalono. Usuwanie się 

od świata nazywają dziwactwem, słabością i ciemnotą umysłu, oszczędność – skąpstwem. […] 

5. Nieraz można popełnić obmowę nawet milczeniem. Chwalą w waszej obecności jakąś osobę, 

którą znacie. Wy nic na to nie mówicie albo chwalicie ją oszczędnie. Z waszego milczenia ludzie 

wyciągają wniosek, że wiecie o niej coś złego. Czasem dopuszczamy się obmowy nawet przez 

współczucie. „Szkoda – mówi ktoś na przykład – że ta osoba dała się uwieść. Nie chce mi się w to 

wierzyć." Św. Franciszek nazywa taką obmowę zatrutą strzałą, którą ktoś zanurza w oliwie, żeby tym 

gładziej raniła. Kto uśmiecha się znacząco, potrząsa głową, kto mówi „ale", ten nieraz także bardzo 

szkodzi dobremu imieniu bliźniego. 

Najbardziej przykra w skutkach jest obmowa wtedy, kiedy ktoś donosi drugiemu o tym, co o nim 

mówił kto inny. Stąd, bowiem biorą początek nienawiść, zemsta, gniew, który trwa nieraz aż do śmierci. 

Dlatego Duch Święty umieszcza takie doniesienia wśród siedmiu rzeczy, którymi brzydzi się Bóg. […] 

Z grzechów obmowy trzeba się dokładnie wyspowiadać i powiedzieć, czy mówiliśmy o bliźnim źle z 

lekkomyślności, czy z nienawiści lub zemsty? Czy chcieliśmy przez to zaszkodzić czyjemuś dobremu 

imieniu? Kogo obmawialiśmy: czy przełożonego, czy osobę równą stanowiskiem, czy duchownego, czy 

świeckiego? Wobec ilu osób miała miejsce obmowa?  

Św. Jan Maria Vianney, Kazania proboszcza z Ars, VIATOR, Warszawa 1999 

PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (4) 

CHRYSTUS JAKO KRÓL W LITURGII 

 12.  Wskutek tej wspólnej nauki ksiąg świętych musiało zaiste wyniknąć, żeby Kościół 

katolicki, to królestwo Chrystusa na ziemi, mające się rozszerzyć na wszystkich ludzi i 

na wszystkie krainy, uwielbił sprawcę swego i założyciela, pomnażając oznaki swej czci 

w dorocznym cyklu świętej liturgii, jako Króla i Pana i Króla królów. Zaiste Kościół tych 

oznak czci, wyrażających jedną i tę samą myśl, choć w pięknej różnorodności, używał tak w starej 

psalmodii i starożytnych księgach liturgicznych, jak i dziś używa w codziennie zanoszonych modłach 

publicznych przed Boży majestat i przy sprawowaniu niepokalanej ofiary; w tym zaś nieustannym 

wysławianiu Chrystusa-Króla, łatwo można zauważyć prześliczną harmonię między naszymi, a 

wschodnimi obrzędami, tak, że tym razem sprawdza się powiedzenie: Modlitwa Kościoła jest prawidłem 

wiary.  
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FUNDAMENTY KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI CHRYSTUSA 

 13.  Na czym zaś polega ta godność i władza Pana Naszego, trafnie określa Cyryl Aleksandryjski: 

"Dzierży On, jednym słowem, panowanie nad wszystkim stworzeniem, nie siłą wymuszone, ani od 

nikogo z, zewnątrz, ale na mocy swej istoty i natury" (In Luc. 10); znaczy to, że władza Jego opiera się 

na tym przedziwnym zjednoczeniu, które zwiemy hipostatycznym. Stąd wniosek, że Chrystusowi należy 

się uwielbienie od ludzi i od aniołów, nie tylko, jako Bogu, lecz zarazem aniołowie i ludzie mają być 

posłuszni i ulegli Jego władzy, jako Człowieka, mianowicie, iż na mocy samego zjednoczenia 

hipostatycznego Chrystus panuje nad całym stworzeniem.  

Atoli cóż może być dla nas piękniejszego lub milszego do pomyślenia jak to, że Chrystus panuje nad 

nami nie tylko z prawa natury, lecz także i z prawa, które Sobie nabył, mianowicie przez dzieło 

odkupienia? Oby wszyscy ludzie, zapominający o tym, rozważyli to, jak drogo kosztowaliśmy Zbawcę 

Naszego: "nie skazitelnym złotem albo srebrem jesteście wykupieni... ale drogą krwią, jako baranka 

niezmazanego i niepokalanego Chrystusa (1 P l,18-19). Nie należymy już do siebie, skoro Chrystus 

"zapłatą wielką" (1 Kor 6, 20) nas kupił; same nawet ciała nasze "są członkami Chrystusowymi" (1 Kor 6, 

15).  

TROJAKA WŁADZA PANOWANIA CHRYSTUSA 

 14.  Aby zaś teraz określić pokrótce moc i istotę tego panowania, wystarczy wspomnieć, że obejmuje 

ono trojaką władzę, bez której nie można pojąć panowania. Dowodzą tego aż nadto świadectwa 

zaczerpnięte i podane z Pisma św. o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela i należy wierzyć, 

jako w dogmat, iż Jezus Chrystus dany jest ludziom, jako Odkupiciel, aby weń wierzyli, a równocześnie, 

jako prawodawca, aby Go słuchali (Trid. Sess. VI. can. 21). Ewangelie zaś opowiadają o Nim, nie tyle, 

że ustanowił prawa, ile przedstawiają Go, jako ustanawiającego prawo: którzykolwiek zaś zachowują 

Jego przykazania, o tych mówi Boski Mistrz w różnych okolicznościach i w różnych wyrażeniach, iż 

dadzą oni dowód swej ku Niemu miłości i w tej miłości wytrwają (J 14,15; 15,10). O władzy zaś 

sędziowskiej, którą otrzymał od Ojca, Sam oznajmił Żydom, kiedy ci oskarżali Go o naruszenie 

spoczynku szabatu przez cudowne uzdrowienie człowieka chorego: "Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz 

wszystek sąd oddał Synowi" (J 5,22). W tym zaś, jako rzecz nieodłączną od sądu zawiera się także i to, 

by, jako sędzia miał prawo nagradzać i karać ludzi jeszcze za ich życia. Chrystusowi ponadto należy 

przyznać władzę, zwaną wykonawczą, ponieważ wszyscy powinni słuchać Jego rozkazów i to pod 

groźbą kar, jakich uparci nie mogą ujść. 

Źródło: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php 

Ks. Jacek Bałemba:  
KU DOJRZAŁOŚCI RZYMSKICH KATOLIKÓW… 
KSZTAŁCIMY SIĘ! 

Ego palam locutus sum mundo. 

„Ja przemawiałem jawnie przed światem” (J 18, 20). 

http://www.nonpossumus.pl/ps/1_P/1.php#18
http://www.nonpossumus.pl/ps/J/14.php#15
http://www.nonpossumus.pl/ps/J/15.php#10
http://www.nonpossumus.pl/ps/J/5.php#22
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
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Filioli, nemo vos seducat. 

„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7). 

W księdze Sentencji św. Izydora, biskupa, czytamy: 

„Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem; jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na 

to pozwolić równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać. 

Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, 

rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. 

Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to 

zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.  

Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść: wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz 

odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga”. 

Jedyna prawdziwa wiara, która daje zbawienie duszy to wiara katolicka. Pan Jezus mówi: „Kto uwierzy i 

przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Aby zachować tę 

wiarę, trzeba się modlić i czytać. Chodzi o cierpliwe poznawanie Objawienia Bożego – zawartego w 

Piśmie Świętym i Tradycji – którego Urząd Nauczycielski Kościoła przez wieki nieomylnie nauczał. 

 Rzymski katolik kształci się! 

 Rzymski katolik chce wiedzieć! 

 Rzymski katolik chce poznawać prawdę! 

Wobec wieloletnich zaniedbań w nauczaniu katolickiej doktryny, trudno winić katolików za 

nieświadomość, ignorancję, dezorientację czy ugrzęźnięcie w wątpliwej wiarygodności źródłach i 

poglądach kulejących. Są i takie opinie, że „katolicy w Polsce nie chcą wiedzieć”. 

Nasycenie internetu wielorakimi treściami religijnymi nie ułatwia sytuacji. Osadzenie dyskursu religijnego 

w sferze tzw. „prywatnych objawień”, nie zatwierdzonych przez Kościół, powiększa zakres dezorientacji i 

jest zarzewiem utarczek zwolenników i przeciwników. Zbędne konflikty. 

Niepokoją coraz śmielej szerzące się i akceptowane tendencje synkretystyczne i indyferentystyczne, 

które wypaczają katolicką wiarę. 

Trudności, jakie napotykają rzymscy katolicy, to także m.in.: porzucenie tradycyjnych form pobożności, 

szerzenie się nurtów o tendencjach judeoprotestanckich, ujmowanie czci Panu Jezusowi utajonemu w 

Najświętszym Sakramencie (eliminacja postawy klęczącej, sięganie świeckich, zakonnic i zakonników 

niebędących kapłanami po konsekrowane Postacie) oraz profanacyjna praktyka Komunii na rękę, w 

której dochodzi do niewyobrażalnej ilości utraty partykuł eucharystycznych, deptanych przez ludzi. 

Proceder wołający o pomstę do nieba! Mówią o tym nieliczni hierarchowie, m.in. Bp Athanasius 

Schneider. 

Jest zjawisko anonimowych „regulatorów” życia religijnego katolików polskich. Dają dyrektywy, wydają 

oceny, z wyższością sterują opiniami, emocjami, decyzjami, poglądami, dyscyplinują. Są tacy, którzy 

dają im posłuch. Jest poważny problem wiarygodności stron internetowych prowadzonych przez 
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anonimów, sterujących z ukrycia, niekiedy o zacięciu iście komsomolskim. Jeszcze całkiem niedawno w 

dobrym tonie było ignorowanie anonimów. Rozsądne. 

Są jeszcze dwa problemy poważne: wykorzystanie posłuszeństwa do niszczenia katolickiej wiary oraz 

wykorzystanie treści wziętych z Tradycji do niszczenia Tradycji. Obywa procedery są poważnym 

zagrożeniem, nie przez wszystkich odcyfrowanym. 

To tylko kilka elementów obrazujących trudną sytuację, w jakiej znajdują się dzisiaj rzymscy katolicy 

chcący zachować niezmutowaną katolicką wiarę, nieugryzioną przez modernizm. Kwestie 

sygnalizowałem m.in. w artykule Pasterskie słowo – z troską  

( Więcej: Sacerdos Hyacinthus~ blog kapłana rzymskokatolickiego: 

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2015/01/18/rozmowa-z-bp-athanasiusem-schneiderem/ ) 

W sprawach wiary – rzymskiego katolika nie interesują prywatne opinijki. 

W sprawach wiary – rzymskiego katolika nie interesują dyrektywy anonimowych „regulatorów” i 

„ustawiaczy” życia religijnego Polaków. 

Rzymskiego katolika interesuje to, co stanowi treść Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i 

Tradycji. 

Rzymskiego katolika interesuje to, co Pan Bóg objawił a co Kościół od wieków do wierzenia podawał. 

Powaga metodologiczna, jaka przystoi rzymskiemu katolikowi! 

W kontekście powyższego ujawnia się najwyższa i nagląca aktualność zakładania Bibliotek ’58.  

Co to jest BIBLIOTEKA`58? 

Chodzi o biblioteczki domowe i sąsiedzkie, w których poczesne miejsce zajmą: Możliwie wszystkie 

dokumenty papieży oraz soborów wydane do roku 1958, dostępne w języku polskim. Wśród nich znajdą 

się encykliki i bulle, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zawierają uroczyste ogłoszenia 

katolickich dogmatów. 

o Katolickie katechizmy (np. św. Piusa X, kard. Gasparriego). 

o Dzieła apologetyczne wielkich świętych obrońców wiary. 

o Dzieła doktorów Kościoła (m.in. św. Tomasza z Akwinu). 

o Żywoty Świętych. 

o Dzieła kanonizowanych mistyków (m.in. św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila). 

o Dzieła mistrzów życia duchowego (m.in. św. Alfonsa Liguori, św. Franciszka Salezego). 

Sięgamy zatem do niezgłębionego i przebogatego rezerwuaru Prawdy, jaki Kościół udostępniał 

przez wieki wszystkim ludziom, ludom i narodom – ku ich zbawieniu i świętości. 

Biblioteka ′58. Jest to inicjatywa uczciwa, niepolemiczna, niekontrowersyjna, nieagresywna – z 

pewnością katolicka, pożyteczna i bezpieczna. A jako że czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w 

sam środek Kościoła, jest to inicjatywa wysoce nagląca! (…) 

Biblioteka ’58 jest doskonałym, wybornie katolickim sposobem cierpliwego poznawania Objawienia 

Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji. 

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2015/01/18/rozmowa-z-bp-athanasiusem-schneiderem/
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Sytuacja w Kościele jest poważna. Nie wiemy, jakie jeszcze zatrute nurty mogą zostać 

wpuszczone w krwioobieg Kościoła. 

Biblioteka ’58 jest doskonałym orężem w walce przeciwko współczesnym i wszelkim deformacjom wiary. 

Biblioteka ’58 jest doskonałym źródłem Prawdy, prowadzącym do zachowania katolickiej wiary – jedynej 

prawdziwej wiary, dającej zbawienie duszy. 

Biblioteka ’58 jest doskonałym wyrazem troski o wiarę i o zbawienie następnych pokoleń. 

Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej rzymskich katolików ma już za sobą etap zafascynowania 

tym, co wydrukowane, bo wydrukowane. 

Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej rzymskich katolików ma już za sobą etap zafascynowania 

treściami płynącymi z bliżej niesprecyzowanych źródeł anonimowych, o celach niejasnych i tożsamości 

wątpliwej, nierzadko pretendujących do roli autorytatywnych „regulatorów”, „ustawiaczy” i „oceniaczy” 

życia religijnego Polaków. 

Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej rzymskich katolików osiągnęło już dojrzałość i powagę 

metodologiczną: źródła Prawdy i kryterium rozeznania upatrują oni w Objawieniu Bożym – zawartym w 

Piśmie Świętym i Tradycji – którego przez wieki nieomylnie nauczał i które wiernie przekazywał Urząd 

Nauczycielski Kościoła. 

Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej rzymskich katolików zakłada Biblioteki ’58! 

Ujawnia się w wolności czysta i swobodna myśl katolicka, oparta na Piśmie Świętym i Tradycji! 

Sapienti sat. 

Bogu niech będą dzięki.        

Ks. Jacek Bałemba SDB 

Więcej na stronie: Sacerdos Hyacinthus: https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/07/31/biblioteka-%E2%80%B258/ 

Z nauczania Kościoła:  
Z ENCYKLIKI ŚW. PIUSA X PAPIEŻA-  

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (4) 

Część I 

1. Modernista jako filozof 

b. Immanencja życiowa 

 Agnostycyzm uważać należy w nauce modernistów jedynie, jako stronę negatywną; pozytywna polega 

na tzw. immanencji życiowej. Z jednej do drugiej w następujący przechodzą sposób. – Religia, 

przyrodzona czy nadprzyrodzona, domaga się jak każdy inny fakt wyjaśnienia. Na próżno szuka go się 

jednakże poza człowiekiem, skoro odrzuca się teologię naturalną i przez usunięcie powodów 

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/07/31/biblioteka-%E2%80%B258/
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wiarogodności zamyka dostęp do objawienia a nawet wszelkie objawienie zewnętrzne się znosi 

doszczętnie. W człowieku więc samym wyjaśnienia szukać należy, a ponieważ religia jest pewnym życia 

zjawiskiem, w życiu człowieka odnaleźć ją trzeba. W ten sposób powstaje immanencja religijna. 

Pierwsze rozbudzenie jakiegokolwiek objawu życiowego, do którego i religia, jak już zaznaczono, 

należy, wynika z jakiejś potrzeby albo podniety: pierwsze drgnienie jednakże, jeśli o życiu w ściślejszym 

mówimy znaczeniu, upatrywać należy w pewnym poruszeniu serca, które zowiemy uczuciem. Ponieważ 

Bóg jest przedmiotem religii, wynika, że wiara, która początkiem i podwaliną jest wszelkiej religii, polega 

na pewnym uczuciu, które powstaje z potrzeby tego, co Boskie. Ponieważ potrzebę bóstwa w pewnych 

jedynie i odpowiednich odczuwa się warunkach, nie może ona należeć do zakresu świadomości; kryje 

się ona zrazu poniżej świadomości, czyli, jak brzmi wyrażenie z nowożytnej zapożyczone filozofii, w 

podświadomości, gdzie tajne i dotąd niezbadane jej źródło. 

c. Powstawanie religii w ogólności 

Spyta, kto może, w jaki sposób staje się ta potrzeba bóstwa, którą człowiek w sobie odczuwa, religią. 

Odpowiadają na to moderniści: Nauka i dzieje w podwójną ujęte są granicę, jedną zewnętrzną, świat 

widzialny, drugą wewnętrzną, samowiedzę. Skoro do jednej albo drugiej dojdą one granicy, nie mogą się 

dalej posunąć: poza tymi bowiem granicami mieści się to, czego poznać nie można. Wobec tej dziedziny 

niepoznawalności, czy ona leży poza człowiekiem i światem widzialnym, czy w podświadomości się 

kryje, budzi owa potrzeba bóstwa w duszy, do religii skłonnej, bez poprzedniego rozumowania, jak uczy 

fideizm, pewne uczucie; obejmuje ono rzeczywistość bóstwa jako przedmiot i jako wewnętrzną tegoż 

przyczynę i jednoczy poniekąd człowieka z Bogiem. To jest ono uczucie, które moderniści mianują wiarą 

i za początek religii je uważają. 

d. Pojęcie objawienia 

 Na tym nie kończy się jednakże ich filozofowanie a raczej bredzenie. W takim uczuciu upatrują 

moderniści nie tylko wiarę, ale twierdzą, że z wiarą, jak oni ją pojmują, łączy się, że w niej się mieści 

objawienie. Bo czegóż więcej wymagać mógłby ktoś od objawienia? Czyliż nie nazwiemy objawieniem, a 

przynajmniej początkiem objawienia, onego uczucia religijnego, pojawiającego się w świadomości, a 

nawet Boga samego, odsłaniającego się duszom, chociaż niewyraźnie, w tymże samym uczuciu 

religijnym? Dodają jednakże: ponieważ Bóg jest przedmiotem wiary i zarazem jej przyczyną, mówi ono 

objawienie o Bogu i pochodzi od Boga, czyli obejmuje równocześnie Boga objawiającego i objawionego. 

Stąd pochodzi, Czcigodni Bracia, ono nierozumne zgoła twierdzenie modernistów, że każdą religię, 

zależy to od rozmaitego na nią zapatrywania, nazwać można przyrodzoną i zarazem nadprzyrodzoną. 

Stąd ono używanie na przemian wyrażeń: świadomość i objawienie. Stąd zasada, wedle, której 

samowiedzę religijną stawia się, jako powszechną normę, dorównującą zupełnie objawieniu; poddać 

winni się jej wszyscy, nawet najwyższa władza kościelna, czy naucza, czy też wydaje przepisy 

liturgiczne albo dyscyplinarne. 

Źródło: ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS - O ZASADACH MODERNISTÓW – wstęp, ŚW. PIUS X, PAPIEŻ 

Na język polski przełożył i wstępem opatrzył Bp Stanisław Okoniewski 
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KS.  ALEKSANDER JACYNIAK SJ 
ANTYKRYZYSOWY PORADNIK BIBLIJNY (3)   

Gdy doświadczasz odrzucenia przez bliskich 

Doświadczenie odrzucenia, w różnych swych formach, nie omija żadnego chyba 

człowieka na tym świecie. Najbardziej jednak boli odrzucenie przez najbliższych. 

Biblia, będąca Księgą naszego życia i naszych spraw, ukazuje niejedną także 

rzeczywistość. Spójrzmy choćby na to, czego doświadczyło dwu Józefów: Józef 

Egipski i św. Józef, małżonek Maryi. Zacznijmy od tego pierwszego. 

W Józefie Egipskim, który został obdarowany "nadmiarem" miłości ojcowskiej dostrzega się figurę Syna 

Bożego, który też otrzymał "nadmiar" miłości ze strony Boga Ojca. Jego to wysłał jego rodzony ojciec, by 

nawiedził swych braci, by ich szukał, tak jak potem Bóg Ojciec posłał Syna Swego Jedynego, by też 

nawiedził swych ziemskich braci, by szukał zagubionych owiec. Józef w swej młodości został skazany 

na śmierć, której jednak uniknął. Nowonarodzonego Jezusa też skazano na śmierć, której wówczas 

także uniknął. Józefowi bracia nie potrafili patrzeć na niego przyjaźnie, tak jak po wiekach wielu nie było 

w stanie zaakceptować Mesjasza, który przyszedł na świat: "Nienawidzili Mnie bez powodu" (J 15, 25). Z 

Józefa Egipskiego i z Jezusa zdarto tunikę; w wypadku obydwu stało się to w sytuacjach granicznych, 

gdy ocierali się o niebezpieczeństwo brutalnej śmierci. "Jest to – jak napisze o. Marko I. Rupnik w 

książce Szukam moich braci - pierwsza śmierć Józefa. Józef, odarty z tuniki, daleko od ojca, 

opuszczony przez braci, jest właśnie obrazem sprawiedliwego, który krzyczy: Boże mój, Boże, czemuś 

mnie opuścił. Jest to obraz porównywalny do obrazu Chrystusa na krzyżu, którego otaczający tłum 

znieważa i drwi z Niego". Józefa chcą zamordować jego bracia, tak jak potem na Jezusa podniosą rękę 

Jego ziemscy bracia. Józef przebacza swym braciom, obdarowując ich zbożem (tak niezbędnym 

wówczas do przeżycia), nie biorąc za to pieniędzy. Darmowym i bezwarunkowym Dawcą jest też nasz 

Pan Jezus Chrystus. Józef Egipski dawał chleb w obfitości wszystkim spragnionym, przybywającym z 

terenu oddziaływania imperium egipskiego. Jezus nieustannie daje Chleb Życia, którym jest On sam, 

wszystkim spragnionym na całej kuli ziemskiej. Pojmany Józef został wrzucony do suchej 

studni/cysterny. Pojmany Jezus został wtrącony do ciemnicy. Józef został ostatecznie sprzedany za 

dwadzieścia srebrników. Jezus został sprzedany za trzydzieści srebrników. Józef, choć wydany i 

sprzedany przez swych braci, choć stał się "kamieniem węgielnym odrzuconym przez budujących", 

ostatecznie okazał się zbawcą wielu ludów, nie tylko egipskiego. Jezus stał się Zbawcą wszystkich 

ludów. 

Choć tak bardzo Józef Egipski zdaje się zapowiadać postać i misję naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

jest on bardzo podobny także do św. Józefa. Spośród wielu łączących ich cech ograniczymy się do 

odnotowania jedynie dwu spośród nich. Obydwaj doświadczyli tułaczki na obczyźnie oraz odrzucenia 

przez najbliższych. 
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Obydwaj musieli, i to nie z własnej woli, udać się do Egiptu. W odniesieniu do tego czasu w ich życiu 

można postawić kilka pytań: Czy stąpali oni po tych samych obszarach egipskiej ziemi? Czy 

przemierzali te same szlaki? Czy św. Józef podczas swego, w miarę krótkiego, pobytu na egipskiej 

obczyźnie mieszkał w jakiejś miejscowości, w której wieki wcześniej przebywał Józef Egipski? Czy 

oglądał jeszcze spichlerze, budowane z rozporządzenia Józefa Egipskiego, albo ich ruiny? Choć być 

może nie uda się znaleźć pozytywnych odpowiedzi na te pytania, pewnym jest, iż dla obu ziemia ta stała 

się miejscem przymusowego pobytu, obczyzną, na której nie raz musieli doświadczyć bolesnego 

wówczas (a czasami także i teraz) losu cudzoziemca niewolnika (w wypadku Józefa Egipskiego), czy 

uciekiniera (w wypadku św. Józefa). 

 Józefa Egipskiego spotkało jednak coś gorszego niż jedynie odrzucenie. Został on skazany na śmierć 

przez swych braci, co ostatecznie zamieniono na dolę niewolnika sprzedanego kupcom z obcego kraju: 

"Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich 

zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: 'Oto nadchodzi ten, który miewa sny! 

Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. 

Zobaczymy, co będzie z jego snów!' Gdy to usłyszał Ruben, [postanowił] ocalić go z ich rąk; rzekł więc: 

'Nie zabijajmy go!' I mówił Ruben do nich: 'Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, 

która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego'. (...) Gdy Józef przybył do swych braci, oni 

zdarli z niego jego odzienie - długą szatę z rękawami, którą miał na sobie. I pochwyciwszy go, wrzucili 

do studni: studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala 

idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki 

pachnące; szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci: 'Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy 

naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie zabijajmy go, 

wszak jest on naszym bratem!' I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy 

spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą 

do Egiptu" (Rdz 37, 17b-28). 

Odrzucenia doświadczył też św. Józef, zwłaszcza wówczas, gdy przybył z mającą rodzić małżonką do 

rodzinnego Betlejem, miasta rodowego królewskiego rodu Dawida, do którego należał, gdzie - jak 

możemy przypuszczać - mieszkali na stałe przynajmniej niektórzy członkowie rodu Dawida, z którego on 

też pochodził. A jednak w tak trudnej sytuacji nie wyszedł mu naprzeciw nikt z jego współziomków, by 

pomóc jemu i mającej wkrótce rodzić jego Małżonce. Na skutek tego miejscem schronienia dla biednej 

Świętej Rodziny stała się  grota przeznaczona dla zwierząt: 

„W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 

świecie (…). Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef 

z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z 

domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam 

przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w 

pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 1. 3-7). 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 
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 Czy mam świadomość, że jeśli jestem odrzucony przez bliskich, tym bardziej przygarnia mnie 

Bóg, który nikogo nie odrzuca, choć dość często nie prowadzi ludzi drogą najłatwiejszą z 

możliwych? 

 Czy jestem w stanie przyjąć, że doświadczenie odrzucenia przez ludzi może być częścią 

Bożego planu dotyczącego mojego życia, oraz Bożego prowadzenia, którego sens ujrzę być 

może dopiero po latach? 

 Czy doświadczenie odrzucenia przez ludzi wzmaga, czy też niestety obniża stopień mego 

zaufania, zawierzenia Bogu?. 

GRANICE 

Ostatnio dużo granic nam z naszych map poznikało - 
To wielu z nas swobodę w podróżowaniu po świecie dało. 
  
Teraz możemy sobie po nim jeździć do woli - 
Bo granic już nie ma i żaden strażnik tam nie stoi. 
  
Obecnie poznikały nam nie tylko granice państwowe, 
Ale co dla nas niebezpieczne -  te nasze życiowe. 
  
Dzisiaj moda na przekraczanie norm i granic nastała, 
Nasza cywilizacja demokratycznie o tym zdecydowała 
  
Wiemy jak to naszej ziemskiej egzystencji szkodzi, 
Gdy na przykład rzeka ze swoich granic wychodzi... 
  
Brak respektowania przez ludzkość granic moralności, 
Doprowadziło dzisiejszy świat do wielkiej bezbożności. 
  
Współczesny człowiek chce życia bez ograniczeń, 
Pełnego atrakcji, wszelkich swobód  i urozmaiceń. 
  
Dzisiaj już nawet dzieci zaciekle o swoją „swobodę“ zabiegają, 
Rodziców „terroryzują“, gdy oni im jakieś warunki stawiają. 
  
Bezgraniczność, to cel niejednego dzisiaj człowieka, 
Który bez Boga żyje i do Niego się nie ucieka. 
  
Granicami dla naszej ludzkiej „normalności“ 
Są przykazania dane nam z wysokości. 
  
Te granice dają nam poczucie pewności i bezpieczeństwa, 
Tego potrzebuje każdy z nas, a szczególnie nasze maleństwa, 
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One nas mają chronić przed dostępem złego, 
Na zgubę ludzką nieustannie czyhającego. 
  
Nasze nagminne przekraczanie granic rozsądku i głupoty, 
Doprowadziło nasze pokolenie do jego duchowej ślepoty. 
  
Owoce tej naszej ślepoty widać dziś na każdym kroku, 
Człowiek się temu przygląda i często doznaje szoku! 
  
My dzisiaj  nawet granice życia i śmierci sami ustalać chcemy, 
W decyzje Boga w tej sprawie coraz częściej ingerujemy. 
  
Panie Jezu, obdarz rozsądkiem to nasze pokolenie, 
I nie dopuść do tego, aby kierowało nim zgubne złudzenie. 
  
Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący, 
 w Trójcy Świętej Jedyny i wszyscy Święci. Amen. 
  
Berlin, dnia 1.12.2014 

mrMSJ Danuta 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 6 
25-26 października - II Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski Małych 

Rycerzy MSJ na Jasnej Górze. Na prośbę s. Zofii Grochowskiej w imieniu Małych Rycerzy AKT 

ZAWIERZENIA ułożył i odczytał (w obecności blisko 150 osobowej delegacji MR) animator ośrodka 

koszalińskiego Wiesław Kaźmierczak. Nocne czuwanie zostało zapoczątkowane przez ks. kan. 

Stanisława Tkacza, dalej poprowadzone przez przedstawicieli grup modlitewnych Małych Rycerzy z 

całej Polski. 

AKT ZAWIERZENIA Małych Rycerzy MSJ 
MARYI KRÓLOWEJ POLSKI I MATCE MIŁOSIERDZIA 

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski - Matko Miłosierdzia wcielonego w Chrystusie i wciąż 

wcielającego się w tych, którzy Jezusa przyjmują. Skarbnico wszystkich zmiłowań Bożych, Boska 

Pieczęci Nowego Przymierza, przychodzimy dzisiaj tu do tej narodowej kaplicy, na tę Świętą Jasną 

Górę, aby zawierzyć dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa – Wspólnotę Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Żywa Księgo, w której są zapisane imiona tych, którzy mają dostąpić miłosierdzia. Świątynio 

wiecznego pojednania, Ołtarzu Ofiary Pokoju! – Tobie się zawierzamy i oddajemy wszystko, co mamy i 

czym jesteśmy, wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, opiekunów i formację, 

http://www.ski-server.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/149-za-61-akt-zawierzenia
http://www.ski-server.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/149-za-61-akt-zawierzenia
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ich intencje i rodziny w naszych parafiach, miejscowościach, Kościołach Lokalnych w całej Polsce i w 

świecie. 

Nie możesz nas nie przyjąć, bo istotą Twoją jest dobroć a dziełem twoim jest Miłosierdzie!  

Twoimi jesteśmy, dlatego włóż w nas Twoje FIAT i daj nam Swego ducha. Tak jak Ciebie, niech i 

nas tworzy nasze Fiat na wylew nieskończonego Miłosierdzia, niechaj nas uzdalnia do przyjmowania i 

dawania Go duszom. Niechaj twoje Fiat żyje w nas i konsekruje nas na Apostołów i Hostie 

Nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Niechaj nas przemienia w iskry, wzniecające płomienie Miłości 

Miłosiernej, która może rozdzielonych w jedno połączyć i odnowić oblicze ziemi, tej ziemi! 

O Błogosławiona, któraś uwierzyła! Włóż w nas Twoją wiarę, której Bóg wydaje swoje Miłosierdzie 

i swoją wszechmoc. Bądź Strażniczką depozytu Miłosierdzia Bożego w nas – Małych Rycerzach 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Strzeż Jego chwały w naszych sercach i miejscach, w których Boża 

Opatrzność nas postawiła.  

Niech Boski Król Miłosierdzia postawi w naszej Wspólnocie tron Swojej łaski, niech nam da moc 

nad Sercem Jego, by jak Ty niegdyś w Kanie, tak my teraz mogli przyspieszyć godzinę Miłosierdzia dla 

Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Amen.   

ZDROWAŚ MARYJO...(3x) i Pod Twoją obronę... 

(Ten akt został dokonany na Jasnej Górze, w kaplicy cudownego obrazu podczas Mszy św. o 
północy (25/26.10.2006) podczas spotkania reprezentacji Małych Rycerz z całej Polski i 

odnawiany co roku. Treść dostępna także w „Śpiewniku Małego Rycerza str. 128 ) 

Matka Boża do Małych Rycerzy: Wy, Moja mała trzódko, schrońcie się pod Mój płaszcz macierzyński i tam 

szukajcie schronienia. Pozwólcie Mi kierować swoimi sercami, żebym Mogła na tej Świętej Ziemi, wypełnić 

Świętą Wolę Mojego Boskiego Syna. (...)  

(...) Dzisiaj pragnę, abyście wy, wzięli ten krzyż na swoje ramiona. Wielu z waszych rodzin, wasza żona,  mąż, 

wasze dzieci was prześladuje i wyśmiewa - i to jest wasz krzyż. Musicie wziąć ten krzyż na swoje ramiona i dźwigać 

go. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, dla - was jest przygotowana bardzo wąska, ciernista ścieżka, 

ale jakież będzie wasze zwycięstwo. Jak Jezus swój krzyż, po tej dróżce, macie ciągnąć za sobą, swoje rodziny, 

swoich najbliższych, aby, gdy przyjdzie Mój Boski Syn, nie byli odrzuceni. Proszę was o ratunek dla wszystkich 

polskich rodzin, bo zatraciły się. Mało jest rodzin, w których wszyscy mają równego ducha. Proszę was również, 

módlcie się i składajcie ofiary za Wikariusza, za wszystkich biskupów i kapłanów. Pragniecie, aby wasze kościoły 

nie były puste, abyście w nich byli wy, gdzie czeka Mój Boski Syn, i to jak najwięcej. Dzieci Moje, zwróćcie swe 

serca, do Jego Serca i pocieszcie Go. 

Moje umiłowane dzieci, Ja tak bardzo was kocham, ale i więcej dostaje od was boleści jak pociech - ale wszystko 

musi się wypełnić do końca. Ci, którzy wytrwają przy Moim Niepokalanym Sercu i Sercu Mojego Boskiego Syna - 

choć utrudzeni i znękani życiem, będą zwycięzcami. (...) Na was, zostały zwrócone Moje Matczyne Oczy. Wiem, 

że nie opuścicie Mnie, bo kocham was niezmienną Miłością Matki. Wszystkich was kocham jednakowo, tych 

upadłych, tych już dobrych i tych doskonałych, którzy powierzyli się Mojemu Matczynemu Sercu. Dzieci Moje. Ja 

was wszystkich kocham, ale najbardziej kocham tych biednych grzeszników, którzy są zaślepieni, którzy nie 

rozeznają, w jakim stanie znajduje się ich dusza i jakże daleko odeszli od Mojego Matczynego Serca. 
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Wróćcie, wróćcie dzieci, bo Ja, Matka, was wzywam, głosem płaczącym. Wróćcie dzieci, bo pragnę waszego 

zbawienia. (...) Powierzcie się Moje dzieci, Duchowi Świętemu, bo Ja jestem Oblubienicą Ducha Świętego, i aby 

Duch Święty mógł przez was działać, bądźcie i wy Jego oblubieńcami. (...) On wam pomoże we wszystkim, tylko 

potrzebuje waszej ufności. (...) Wszyscy razem musimy stanąć w obronie Kościoła. Ja będę, z Moimi dziećmi, 

które otoczą Mnie – w świątyniach przed Najświętszym Sakramentem i w adoracjach. Uwielbiajcie i 

wynagradzajcie Przenajświętszy Sakrament - ciało Mojego Boskiego Syna, które jest tak bardzo znieważane, a 

na zachodzie nawet, jak żebrak, został opuszczony. Nie ma nikogo, kto by się pokłonił, nie ma komu, kto by 

pochwalił, czy przystanął. Wy dzieci, nie dopuśćcie, aby naród polski to samo uczynił, ponieważ Polska, jest 

ojczyzną Matki Bożej i na tej, polskiej ziemi, objawił się Mój Boski Syn - macie otwarty wielki skarb. Ja, Matka 

Boża Miłosierdzia, trzymam w swoich dłoniach, swoim Sercu, pełno łask - bierzcie je, Moje kochane dzieci, dla 

tych zagubionych, którzy nie mogą odnaleźć drogi zbawienia. Przyszłam dziś do was i wołam z bolejącym Sercem - 

pomóżcie Mi, Moje dzieci, bo bez was, nie mogę działać! (...)  

 Matka Boża do s. Zofii 3.01.1998 

20-ROCZNICA ISTNIENIA I DZIAŁANIA  
Małych Rycerzy w Koszalinie 

W tym roku przypada 20-lecie istnienia koła Małych Rycerzy MSJ przy parafii pw. Ducha Świętego w 

Koszalinie. 

Za oficjalną datę przyjęto dzień 12 luty 1995. Tego dnia – a była to druga niedziela miesiąca – odbyło 

się pierwsze spotkanie na Mszy św. o godz. 15:00 w kaplicy Chrystusa Króla. Przyjęto ten dzień, 

ponieważ tylko w niedzielę była możliwość uczestniczenia we Mszy św. o godz. 15:00 (zgodnie z 

regulaminem Małego Rycerza). 

Trzon grupy stanowiło 18 Małych Rycerzy, (członków tworzącego się ogólnopolskiego zgromadzenia 

Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego), którzy od blisko 2 lat spotykali się z siostrami 

felicjankami na koronce do Bożego Miłosierdzia. Najpierw przed obrazem Jezusa Miłosiernego w 

kościele pw. Ducha Świętego a potem już przed Królem Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w 

parafialnej kaplicy pw. Chrystusa Króla. 

Pod koniec stycznia 1995 roku 7-osobowa delegacja udała się do ks. proboszcza Kazimierza 

Bednarskiego z prośbą o zgodę na umożliwienie oficjalnego działania w ramach parafialnej grupy 

modlitewnej. Ks. Proboszcz wyraził taką zgodę m.in. na łamach parafialnego czasopisma „Nasze życie”. 

Jednocześnie ks. Kazimierz Bednarski powierzył patronat, nad co miesięczną nocną adoracją 

wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze piątki 

miesiąca. Koło Legionu MRMSJ patronuje także codziennym modlitwom w Godzinie Bożego 

Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Chrystusa Króla. 

W czerwcu 1998 roku Księża Jezuici z Kalisza otoczyli duchową opieką oddolny ruch katolicki pod 

nazwą Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, do którego zgłosiło się w tym czasie ponad 6 

tys. członków. Podstawą tej opieki był m.in. aprobowany przez Biskupa Kościoła pelplińskiego STATUT 
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podpisany przez ks. bp. Jana Bernarda Szlagę, 28 kwietnia 1998 r. Inicjatorką i założycielką Legionu z 

Bożej inspiracji była śp. s. Zofia Grochowska (ur.10.04.1931. zm. 2.03.2009). 

Od tego czasu parafialna grupa modlitewna dążyła do przyjęcia formacji duchowej i nazwy statutowej: 

Koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Owocem tych działań była zgoda ks. 

proboszcza w roku jubileuszowym, a znakiem zewnętrznym stała się parafialna chorągiew z Królem 

Miłosierdzia i Logo Legionu MRMSJ, na którym góruje Duch Święty patron naszej Parafii. Od początku 

parafialna grupa modlitewna ma opiekuna – duchowego asystenta wyznaczonego przez ks. Proboszcza. 

Dotychczas Kapelanami Koła Legionu MRMSJ (opiekunami parafialnej grupy modlitewnej) było 10 

kapłanów: Ks. Kazimierz Bednarski, ks. Roman Gałka, ks. Andrzej Wachowicz, ks. Czesław Łącki, ks. 

Adam Paź, ks. Włodzimierz Malinowski, ks. Piotr Domaros, ks. Tadeusz Skorupski, ks. Bogusław 

Płocharski, ks. Paweł Kowalski i obecnie ks. Stefan Maliczewski.  

Parafialna grupa modlitewna liczy kilkudziesięciu członków (blisko 60): zadeklarowanych rycerzy, 

kandydatów i sympatyków (czcicieli BM) z parafii, miasta i okolic. Kilku z nich z uwagi na kondycję 

zdrowotną nie uczestniczy we wspólnych spotkaniach (są jednak ciągle docenianymi członkami). Wielu 

odeszło do wieczności (9 osób) a więc oprócz patronów mamy naszych naturalnych orędowników: Śp. 

Tadeusz Mongiało, Śp. Julian Hora, Śp. Genowefa Waluk, Śp. Władysława Antosiewicz, Śp. Wanda 

Woda, Śp. Janina Melkowska, Śp. Anna Kusz, Śp. Wanda Nowakowska, Śp. Anna Kusz. 

Opinia ks. Proboszcza o naszej grupie była już na łamach Głosu MR nr 3 s. 38-39.  

Więcej informacji o nas na parafialnej i ogólnopolskiej stronie internetowej:  

 parafialna: www.koszalin-duch.pl   ogólnopolska: www.mali-rycerze.pl 

JUBILEUSZ W KRAŚNIKU 

25 stycznia 2015 minęło 23 lata naszej modlitwy w kaplicy szpitalnej w Kraśniku. Modliliśmy się po Mszy 

św. dziękując Trójcy św. za te lata, uwielbiając Boga w Najświętszym Sakramencie, także za 

pośrednictwem Matki Najświętszej. Odśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum. Nie zapomnieliśmy też o 

tych, którzy modlili się z nami i już odeszli do Pana. 

Padła propozycja, abyśmy od dziś adorowali Pana Jezusa w tej kaplicy co dzień po wieczornej Mszy 

Św. /odprawianej w kościele/ do środy popielcowej. Propozycja została przyjęta do realizacji, bez 

względu na to ile osób będzie mogło uczestniczyć. 

Ponadto postanowiliśmy podjąć propozycję rycerki Marii z Warszawy odnośnie zamawiania Mszy Św. 

wieczystych za kapłanów. Już jutro wyślemy pierwsze intencje za 6  naszych kapłanów. W tej 6-ce 

będzie też ks. Lesław Krzyżak, za którego się modlimy. 

Zamówiliśmy też 5 Mszy Św. wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty 

miesiąca. Różaniec wynagradzający odmawiamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca podczas adoracji w 

kaplicy. 

http://www.koszalin-duch.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/
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Sprawozdanie z działalności koła Legionu 
Małych Rycerzy w Pleszewie 
Sprawozdanie z działalności grupy modlitewnej Małych Rycerzy MSJ, w Pleszewie za okres od 

2012 do 2014 roku 

Sprawozdanie z działalności grupy modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w 

Pleszewie za okres od 2012 do końca 2014 roku 

W skład grupy wchodzi obecnie 18 osób 

1. Pleszew – 13 

2. Bronów – 1 

3. Kowalew – 1 

4. Taczanów – 1 

5. Toruń – 1 (zmieniła miejsce zamieszkania) 

6. Tursko – 1 

Od stycznia 2012 roku Opiekunem grupy jest Ksiądz Proboszcz – Kanonik przy parafii pod wezwaniem 

Św. Floriana i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. 

Uczestniczymy w zamawianych Mszach Świętych: 

 W pierwsze piątki miesiąca w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji wszystkich 

Małych Rycerzy MSJ żywych i zmarłych. 

 Od początku istnienia grupy tj. od 19 marca 2009r. w Kaplicy szpitalnej raz na miesiąc w 

godzinie Bożego Miłosierdzia (po wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia) sprawowana jest 

Msza Święta o godzinie 15.30. 

Do zamawianych przez nas Mszy Świętych czerpiemy intencje z Głosu Małego Rycerza. 

 Msze Święte przebłagalno – wynagradzające Bogu Ojcu za grzechy świata. 

 Do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie grzeszników. 

 O ocalenie Polski i duchową odnowę Narodu Polskiego. 

 Do Trójcy Przenajświętszej o wypełnienie woli Bożej wobec Narodu Polskiego. 

 O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Chrystusową. 

 W intencjach, które w Swoim  Sercu nosi Natka Boża. 

 Do Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego o mądrość dla rządzących. 

 O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. 

 O powszechne Królowanie Chrystusa Króla w Narodzie Polskim. 

 Za dzieci i młodzież w obronie przed zalewem zła w szkołach. 

 W intencji Małych Rycerzy MSJ zamówione zostały Msze Święte na Jasnej Górze oraz w 

Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie 
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 Grupa uczestniczyła w siedmiu Mszach Świętych za Małych Rycerzy MSJ w intencjach 

podanych w Głosie MR. Msze Święte sprawowane były w Kaplicy Szpitalnej przez jednego 

kapłana wg. kolejnych dni. 

Członkowie grupy uczestniczą: 

1. W Adoracjach Najświętszego Sakramentu w I Piątki miesiąca od godziny 17.00 do 18.30 w 

Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przed Mszą Świętą. 

2. W kaplicy szpitalnej raz  w miesiącu Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 14.00 do 

15.30 przed zamówioną Mszą Świętą. 

3. Każdego 17 dnia miesiąca gromadzimy się w Kaplicy szpitalnej przed Tabernakulum wspólnie 

odmawiamy Akt Ofiarowania się Chrystusowi Miłosiernemu, Przyrzeczenie oraz wezwanie do 

Świętych patronów i odmawiamy 7 Koronek do Bożego Miłosierdzia w intencjach podanych 

przez siostrę Zofię Grochowską. Natomiast po Koronkach odmawiamy Akt Uznania Jezusa 

Królem (korzystamy z modlitw zamieszczonych w Śpiewniczku Małego Rycerza) 

4. Podjęliśmy Adorację Nocną w  Rodzinie wg. O. Mateo 

 każdego 16 dnia miesiąca od godziny 21.00 do 6.00 oraz 

 każdego 17 dnia miesiąca od godziny 21.00 do 6.00 

Uczestniczymy w Krucjacie Wieczystych Adoracji Wynagradzających Najświętszym Sercom Jezusa i 

Maryi za grzechy Polski i Polaków, każdego 26 dna miesiąca od godziny 00 do 24.00 

 Mamy udział: 

 w codziennym odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia 

 w Koronce Smoleńskiej 

 w Nowennach Pompejańskich 

 w Krucjacie za Ojczyznę na Jasnej Górze 

 w modlitwach adopcji dziecka poczętego 

 w modlitwach za Kapłanów – Apostolat Margaretka 

 w Żywym Różańcu 

 w Apostolstwie Dobrej Śmierci (Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci) 

 w codziennym pełnym uczestniczeniu we Mszy Świętej 

 we włączaniu się w Koronkę do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast 

 we włączaniu się w modlitwę różańcową z osobami otaczającymi Sejm 11 listopada 

 w adoracjach indywidualnych z wykorzystaniem modlitw zawartych w Głosie Małego Rycerza. 

 w założonych dwóch kółkach Koronkowych  

 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca uczestniczymy we Mszy Świętej z Nabożeństwem 

Uzdrowieniowym w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. 

 w codziennym indywidualnym odmawianiu Koronki Złota Strzała małego rycerza (inspiracją do 

modlitwy był ostatni numer Głosu Małego Rycerza) 
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Członkowie grupy zostali zaopatrzeni: 

 w Medaliony Zbawienia 

 w Szkaplerze Męki Pańskiej Błogosławieństwa i Opieki 

 w Różaniec Dzieci Nienarodzonych 

 rozprowadzane są czasopisma Głos Małego Rycerza oraz Zeszyty Siostry Medardy. 

Uczestniczymy w spotkaniach modlitewno – formacyjnych Legionu MRMSJ 

1. W kwietniu w Pielgrzymce Zawierzenia Legionu MRMSJ Królowej Polski na Jasnej Górze z 

nocną Adoracją. 

2. Lipiec/sierpień w Kaliszu  w Triduum ku czci Boga Ojca, uczestniczymy w trzecim dniu z nocną 

Adoracją. 

3. W październiku w Zawierzeniu Legionu MRMSJ Królowi Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach z nocną Adoracją, 

Włączyliśmy się w zbiórkę ofiar na Msze Święte ku czci Boga Ojca. 

Pleszew, 15.12.2014                                                     

Sprawozdanie opracowała MR Barbara 

PS. Serdecznie pozdrawiam w imieniu Małych Rycerzy z Pleszewa. 

W imieniu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z Pleszewa składam serdeczne 

podziękowania Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Tadeuszowi Pietrzakowi - opiekunowi grupy oraz 

Kapelanowi Szpitala Księdzu Mateuszowi Seteckiemu za okazywaną życzliwość i zaangażowanie w 

prowadzeniu i umacnianiu nas w tym Dziele Bożym. 

  

Z wyrazami szacunku animatorka grupy Barbara 

ECHO z REKOLEKCJI w HODYSZEWIE. 

W dniach 25,26 i 27 października odbywały się, w bliskości sanktuarium Matki Bożej Pojednania w 

Hodyszewie , rekolekcje głoszone przez księdza Jacka Skowrońskiego. 

Ich temat brzmiał: „W mocy Ducha Świętego”. 

Już po raz drugi znaleźliśmy się w gościnnym Domu Pielgrzyma. 

My, ich uczestnicy, otrzymaliśmy na wstępie program rekolekcji i teksty pieśni 

Następnie zawierzyliśmy rekolekcje Duchowi Świętemu i wysłuchaliśmy pierwszej konferencji 

„Dlaczego Duch Święty?'' i „Słowo o Spowiedzi świętej”. 

Ten czas, który, w swojej łaskawości, dał nam Pan, wypełniony był po brzegi-Eucharystie, Adoracje 

Pana 
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Jezusa, wspólne modlitwy, także pieśniami, Różaniec św., poranne Godzinki ku czci Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa, nocna Adoracja, 

Spowiedzi święte... 

Zwieńczeniem rekolekcji była Msza Święta i nabożeństwo uzdrowienia. 

Tematy niektórych konferencji: 

 Dlaczego Jezus jest Panem? 

 Miłość Chrystusa, a ludzka miłość. 

 Nawrócenie, oczyszczenie, napełnienie. 

 O Adoracji Pana Jezusa. 

 Uwielbienie Boga. 

 O Różańcu św. 

 O przebaczeniu. 

 O Aniołach Świętych. 

 O Duchu Świętym. 

 O Mocy Świętego Imienia Jezus. 

Niektóre myśli i refleksje z konferencji i homilii; 

Ważne jest, aby budować z Panem Bogiem relację Ojciec-dziecko, taką, jaką jest ona w istocie szczerą, 

prostą, bez masek. Żeby Boga Ojca pytać i oczekiwać, nasłuchiwać odpowiedzi. 

Człowiek jest stworzeniem, On jest moim Stwórcą, moim Bogiem, który podarował mi dar życia na 

wieczność. 

Sprawiedliwe jest, aby człowiek adorował, wielbił i czcił swego Boga, tak jak Maryja w spotkaniu z 

Elżbietą – pieśń „Magnificat”. 

Uwielbienie Boga to docenienie Go w Jego atrybutach, uczczenie Go dla Niego samego. 

Miłości Boga możemy uczyć się od świętych i błogosławionych, czytając ich pamiętniki. 

Miłość do Boga to życie według Jego przykazań. Troska o zachowanie przykazań to fundament, aby 

Bóg darzył łaską, błogosławił i rozwiązywał problemy człowieka. 

Adoracja Pana Jezusa to nade wszystko Jego uwielbienie i Jemu dziękczynienie. 

Spowiedź święta ma być oczyszczeniem dla duszy człowieka, pokuta-wynagrodzeniem Bogu za grzechy 

i nawróceniem. Później następuje napełnienie Duchem Świętym-trzeba prosić, by Duch Święty napełnił 

nas. Jest to proces. 

W Bogu trzeba szukać wskazówek dla własnego życia 

Znajomość Boga osiągamy przez czytanie Pisma Świętego i refleksję nad Słowem, prosząc o światło 

Ducha Świętego. 
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Konferencje były przebogate treściowo, charyzmatyczny kapłan głosił je z niezwykłą, Bożą mocą, 

przemawiały one do umysłów i serc rekolektantów, poszerzyły naszą świadomość, ugruntowały naszą 

wiarę. 

Daj, Dobry Boże, aby z tych zasianych przez kapłana ziaren, wyrastały w nas jak najobficiej, na pożytek 

nasz i bliźnich, na Twoją Chwałę, Panie, nasze myśli, słowa, czyny. 

Rekolekcje zakończyła Eucharystia z nabożeństwem uzdrowienia. 

Łaski Boga były przeogromne. Bóg szczodrze odpowiedział na modlitwy-prośby o uzdrowienie, 

kierowane do Niego poprzez Święte Imię Jezus. Żarliwa modlitwa kapłana i nasza, wstawiennicza, 

sprawiła, że Bóg czynił cuda - uzdrawiał, leczył i uwalniał. Bogu Chwała, Bogu Niech Będą Dzięki. 

Nie sposób słowami zrelacjonować tego wszystkiego, co działo się w czasie rekolekcji. 

Bóg jeden wie, ile zaangażowania kapłana, jego ludzkiego wysiłku, Łaski Bożej i Darów Ducha Świętego 

obecnych w księdzu Jacku Skowrońskim złożyło się na nasze oczyszczenie i na łaski, którymi Bóg nas 

obdarzył. 

Za każdą Eucharystię, za każdą spowiedź świętą, za każdą naukę dziękujemy i mówimy - Bóg zapłać.  

Błogosław Panie księdzu Jackowi przeobficie.  

Bardzo dziękuję, w imieniu uczestników rekolekcji, siostrom Marii i Iwonce, za ich pełną zaangażowania, 

mądrości, dobroci i serdeczności posługę, za ich czas, wysiłek i staranie, żeby rekolekcje tak sprawnie, 

od strony organizacyjnej, odbyły się.  

Bóg Wam zapłać, kochane Siostry.      mr Barbara 

ECHO Z REKOLEKCJI ADWENTOWYCH  
W GRAZ (AUSTRIA) 

W dniach 12-14 grudnia 2014 odbyły się rekolekcje adwentowe 

zorganizowane przez Duszpasterstwo Polonijne w Graz (Austria) 

pod przewodnictwem ks. Władysława. Rekolekcje poprowadził ks. 

Grzegorz Boraczewski, pełniący posługę w parafii św. Antoniego 

Padewskiego w Sokółce (znanej miejscowości z cudu 

eucharystycznego). 

Poniższe świadectwo pozostawiam bez komentarza… Dodam tylko, że spotkałem Ks. Grzegorza w 

Miedziugorie na krótko przed terminem rekolekcji i poprosiłem o pomoc.  

Z woli Bożej stało się, to co się stało…  

Jesteśmy szczęśliwi. Chwała Bogu! 

Dziękuje wszystkim za pomoc w organizowaniu rekolekcji, 

Dziękuję za udział w tych rekolekcjach. Wspólnie z Bożą pomocą możemy jeszcze więcej zdziałać. 
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mr Krzysztof 

Halo Krzysiek! 

Te rekolekcje były nad zwyczajne i trafiające prosto do Serca. 

Ten ksiądz jest nie tylko mocny w wierze, ale mówi tak jak Chrystus – prostymi zdaniami o niesamowitej 

mocy... 

Poza tym, on ma moc uzdrawiania… 

Mnie uzdrowił i wyrwała z sideł złego ducha i za to mu DZIĘKI. 

Jeszcze raz DZIĘKUJĘ za rekolekcje, za uzdrowienie i za wszystko! 

Jesteś wspaniałym sługą Bożym. Pan Bóg Ci to wynagrodzi. 

A my jesteśmy dumni, że Cię mamy, jako Prezesa Rady Parafialnej. 

Pozdrawiam!    Z Panem Bogiem!    Lilka S. 

AKTYWNOŚĆ MAŁYCH RYCERZY W ŁODZI 

Kilkanaście lat temu Matka Boża Królowa Pokoju przybyła do Łodzi i upodobała sobie skromna 
kamienicę przy ul. Gdańskiej 85 (kompleks sportowy) wysyłając tu swego umiłowanego syna o. 
Eugeniusza Śpiołka SChP (pijara). 

Przybyła do nas, aby być z nami na co dzień, bo Medjugorie daleko i wiele trudności trzeba pokonać, by 
tam pojechać, choć raz w roku. Znalazła gorące oddane serca. 

Ognisko Bożego Pokoju rozwija się pod opieką moderatora o. Eugeniusza Śpiołka. 

Każdego 25 dnia miesiąca (dzień objawień w Medjugorie) gromadzi coraz więcej osób, które w 
pierwszej kaplicy (mniejszej) już się nie mogą pomieścić, więc zbierają się w drugiej kaplicy (dużej) w 
tym samym budynku – dawnej sali gimnastycznej. 

Na gorąco (podczas każdej Mszy św.) jest czytane i rozważane przesłanie Matki Bożej, które w tym 
samym czasie przekazuje w Medjugorie. 

Każdego 25 dnia m-ca, po Mszy św. przyjmowane są osoby, które podejmują adopcję dziecka 
poczętego. Przez 9 miesięcy modlą się i składają swoje ofiary za dziecko zagrożone aborcją (wiadome 
tylko Bogu). 

Zgłaszają się także osoby, które przyrzekają trzeźwość na czas, który sami deklarują: „nie piję, nie 
kupuję, nie częstuję”. 

Wspólne spotkania kończą modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie oraz indywidulane  błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. 

7 września 2014 r. minęło 9 lat wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Każdy może przyjść o każdej porze dnia i nocy, i modlić się… 

Tak więc już blisko 10 lat temu o. Eugeniusz stanął do dyspozycji Pana Jezusa  i wraz z wiernymi 
rozpoczął wieczystą adorację, która nieprzerwanie trwa do dziś. 
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Od niedawna trwają także organizowane w każdym, miesiącu Jerycha Różańcowe, siedmiodobowe, 
nieprzerwane czuwanie osób przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie różańcowej w intencji 
Kościoła św. Ojczyzny, rodzin, dzieci młodzieży, o uwolnienie z nałogów i w intencjach własnych. 

Po solidnym przygotowaniu na specjalnych rekolekcjach, kaplica została poświęcona Chrystusowi 
Królowi. 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z ośrodka łódzkiego chętnie włączają się w modlitwy i 
akcje Ogniska Bożego Pokoju, dziękując Matce Bożej za ten wieki dar. 

Króluj nam Chryste!      mr Janina Wójcik 

KS. MICHAŁ OLSZEWSKI SCJ  

O WYZWANIACH I ZAGROŻENIACH DUCHOWYCH 

Jakiś czas temu spotkałem się z pytaniem: „Proszę księdza, czy obecny czas jest trudniejszy dla 

chrześcijan niż ten przed pięćdziesięcioma czy dwustu laty?”. W pierwszym momencie pomyślałem – i 

takiej zresztą udzieliłem odpowiedzi – że chyba każdy człowiek żyjący w swojej epoce, ma wrażenie, że 

tym pokoleniom przed nami było nieco lżej. Gdy jednak zastanawiam się nad tym dłużej, dochodzę do 

wniosku, że może nie jest nam trudniej, ale na pewno ilość wyzwań duchowych, jakie stają dzisiaj przed 

chrześcijaninem jest o wiele większa, niż to było jeszcze parędziesiąt lat temu. 

W pogoni za łatwym szczęściem  

Kiedyś ludzie mieli łatwość identyfikowania się z daną religią czy nurtem myślowym. Dzisiaj 

rzeczywistość jest dużo bardziej rozmyta. Często chrześcijanin XXI wieku staje wobec jakiejś sytuacji, 

czy narzuconego poprzez modę stylu życia i nie jest w stanie stwierdzić, czy to jest dobre czy złe. Co 

więcej, wiele spraw, które są obce duchowi Ewangelii, podaje się nam katolikom, w takim opakowaniu, 

które stwarza iluzję dobra, a w rezultacie działa destrukcyjnie na człowieka. 

Od pewnego czasu można zaobserwować w Polsce jakiś rodzaj mody na poszukiwanie szczęścia 

wszędzie tam, gdzie jest ono obiecywane bez żadnego wysiłku z naszej strony. Mówi się nam, że 

pierścień, odpowiedni układ mebli w domu, hipnoza, bioenergoterapia, pozytywne myślenie, amulet i in. 

mogą bez wysiłku ze strony człowieka zapewnić mu radość życia i ochronę przed złem. Z drugiej strony 

tworzone są specjalne linie telefoniczne, których operatorzy oferują rozmowy z wróżką czy też 

możliwość wysyłania SMS-ów, za pomocą, których, możemy rzucić na kogoś klątwę, czy pokrzyżować 

danej osobie plany osobiste lub biznesowe. Powstaje więc pytanie: skąd to wszystko i czy w ogóle 

dawać temu wiarę? 

Uderzenie w rodzinę 

Niestety to, co brzmi dla wielu bajkowo i niewiarygodnie, jest w rzeczywistości nową i bardzo inteligentną 

formą duchowych zagrożeń. Dramat dzisiejszego człowieka XXI wieku polega bowiem na tym, że 

ochrzczony i wychowany w tradycji chrześcijańskiej, w wyniku nowych trendów opuszcza wspólnotę 

Kościoła, przez chwilę jeszcze łudząc się, że wierzy, ale nie praktykuje. Po pewnym czasie ucieka już w 

całkowitą duchową pustkę, żyjąc od promocji do promocji sklepowych półek. Na dłuższą metę, nie da się 
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jednak żyć w ten sposób, więc poszukuje innych form niż Kościół, łatwiejszych, a dających chociaż 

namiastkę tego, co duchowe. 

I tak trafia w rejon okultyzmu, gdzie podaje się mu pseudo duchowe narzędzia do poszukiwania 

szczęścia. Są też osoby i środowiska, które konstruują przemyślane strategie działania, mające na celu 

podawanie nam takich form okultyzmu, które nam odpowiadają. Najbardziej zagrożona w tym względzie 

jest rodzina. To właśnie w rodzinie ludzie muszą zmierzyć się niejednokrotnie z największymi trudami 

życia, z chorobą, ze śmiercią, z brakiem środków do życia, czy po prostu niepewnością jutra. Powstają 

więc czasopisma, kanały telewizyjne, stacje radiowe, portale internetowe (EzoTv, Wróżka i. in.) mające 

na celu przygotowanie gruntu pod destrukcyjne uderzenie okultystycznych idei w chrześcijańską 

rodzinę. 

RODZAJE ZAGROŻEŃ 

Bioenergoterapia  

i cały wachlarz niekonwencjonalnych technik uzdrawiania… 

Bazują one na odwołaniu się do jakiś niezdefiniowanych energii duchowych. Często idzie to w parze z 

wszelkiego rodzaju rytuałami jak reiki, wywoływanie duchów, jasnowidzenie, podróże astralne. 

Wszystkie te praktyki są wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu, gdyż człowiek przestaje 

pokładać ufność w jedynym Bogu, którym jest Jahwe, a kieruje swoje myśli ku nieznanym energiom, 

które stają się w tym momencie jego bożkami. Dochodzi tu niejako do stanięcia plecami wobec Boga i 

Jego opatrzności. 

Przekleństwo i magia… 

Często stare praktyki, szczególnie obecne w środowiskach wiejskich, związane nieraz z zabobonami i 

magicznymi rytuałami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie jak przelewanie wosku, noszenie 

czerwonych elementów ubrań, mieszanki odpowiednich ziół połączone z zaklęciami, rzucanie 

przekleństw (złorzeczenie) czy uroków. Niestety do dziś są bardzo obecne, choć może mniej świadome. 

Szczególne niebezpieczne jest przekleństwo wypowiedziane przez rodzica nad dzieckiem. Z powodu 

więzów krwi, które łączą rodzica i dziecko, niesie ono ze sobą jakby podwójną moc szkodzenia. 

Przekleństwo, czyli złorzeczenie, jest zawsze otwarciem furtki Szatanowi do tego, by za przyczyną 

wypowiedzianego przekleństwa mógł szkodzić tej osobie. I nie ważne, w jaki sposób to się dokona, czy 

bezpośrednio, czy w sercu, czy np. przez wysłanie SMS-a. Jest to też miecz obosieczny, jeśli 

wypowiadamy przekleństwo nad kimś, to także ranimy siebie, gdyż nasz komunikat z prośbą o 

szkodzenie komuś, trafia do Złego, a zaproszony raz do pomocy, uzurpuje sobie władzę szkodzenia na 

stałe. 

Amulety i pierścionki… 

To ogromna plaga dzisiejszego czasu. Zakładamy wiele przedmiotów na szyję, na palce i nadgarstki, nie 

mając pojęcia, co one oznaczają. Wiele z nich, jak choćby bardzo rozpowszechniony pierścień atlantów, 
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jest związany z określonym nurtem okultystycznym. Często te przedmioty wywodzą się ze starożytnych 

kultów pogańskich, zaadoptowane przez okultyzm stają się jego symbolami. Symbol, nawet 

nieświadomie noszony, zawsze pozostaje znakiem, który wyraża coś bardzo konkretnego i w jakiś 

sposób nas z tym identyfikuje. Dlatego nie jest tak do końca obojętnym noszenie, nawet nieświadomie, 

symboli okultystycznych, satanistycznych czy związanych z jakąś sektą. Na pewno bardzo 

niebezpiecznym staje się w momencie, kiedy zakładamy go świadomie, ufając, że przyniesie nam 

szczęście czy ochronę. Wtedy jest to już etap otwarcia się na działanie Złego Ducha i świadome 

zaproszenie go do swojego życia. 

Powróżyć i poczarować… bo to proszę księdza tak dla zabawy… 

Bratanie się więc z okultyzmem, poprzez czytanie literatury z dziedziny magii, jak choćby słynnego 

Harry’ego Pottera, horoskopów, wróżenia z kart i in. przez dzieci czy dorosłych, nawet dla zabawy, staje 

się wkraczaniem na bardzo niebezpieczny teren igrania ze złem, które jest także tym osobowym. Jest to 

oswajanie dzieci i młodzieży z magią i wystawianie ich serc na bardzo głębokie zranienia. Nierzadko taki 

spacer po terenie okultyzmu, kończy się zniewoleniami i opresjami ze strony Złego. 

Najbardziej narażonymi na szkodliwe działanie praktyk okultystycznych są właśnie dzieci. Nieświadome 

niczego wysyłają SMS-y z klątwami na swoich kolegów czy koleżanki. Nie mając świadomości 

zagrożenia, praktykują wróżby czy wywoływanie duchów przy okazji andrzejek czy przeszczepianego na 

siłę do Polski święta Halloween. Trzeba więc ogromnej czujności ze strony rodziców, by chronić dzieci 

przed tymi praktykami, które swe źródło mają w okultyzmie i są mocnym sprzeniewierzeniem się temu, 

co niesie ze sobą chrzest. 

Pod płaszczem sakramentów 

Co robić więc, by chronić się przed zagrożeniami ze strony okultyzmu? Co robić, by chronić nasze 

rodziny? Po pierwsze trzeba wyeliminować z naszego życia wszystko to, co jest zakorzenione w 

okultyzmie i nosi jego znamiona. Trzeba pozbyć się z domu przedmiotów i symboli okultystycznych, jeśli 

takie posiadamy. Po drugie, wrócić do solidnego życia religijnego poprzez praktykowanie modlitwy i 

nade wszystko regularnego przystępowania do sakramentów. To one przede wszystkim są źródłem 

łaski, która chroni nas przed złem i Szatanem. Dzięki życiu sakramentalnemu, Jezus ma możliwość 

bezpośredniego dotknięcia nas swoją mocą. Dla osób, które uwikłały się poważnie w okultyzm, potrzeba 

rygorystycznego zerwania z tymi praktykami, wyznania ich podczas spowiedzi, rozmowy z kapłanem i 

być może w niektórych przypadkach, kiedy uwikłanie trwało latami, modlitwy o uwolnienie. Włoski 

egzorcysta ks. R. Salvucci w książce pt. Jasne słowa na temat ciemnej rzeczywistości, wskazuje na 

bardzo istotną zależność: im bliżej człowiek jest Pana Boga, im bardziej jest związany ze wspólnotą 

Kościoła i jest nad nim ta siatka omodlenia przez wspólnotę, tym bardziej jest bezpieczny. Tak bardzo 

ważne jest więc, by zadbać o częstą spowiedź i Eucharystię! Będąc bowiem w stanie łaski uświęcającej, 

jesteśmy chronieni mocą samego Jezusa. 

ks. Michał Olszewski SCJ (Kraków) 

Źródło: www.deon.pl 

http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,12136,nowe-wyznania-egzorcysty.html
http://www.deon.pl/
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KORONKA EGZORCYZMOWA  
I MODLITWY OBRONNE 

KORONKA EGZORCYZMOWA - Odmawiana na różańcu. 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Wierzę... Ojcze nasz... 3 x Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

I dziesiątek – na dużym paciorku: 

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz 

szatanów od mojej osoby, od nieprzyjaciół i wrogów moich. 

Na małych paciorkach: 

W imię Trójcy Przenajświętszej, Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych – idźcie precz 

szatani! (10 razy) 

Zamiast Chwała Ojcu:  

Święty Michale Archaniele – strzeż nas i broń nas! 

II dziesiątek – na dużym paciorku: 

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz 

szatanów od mojego domu, z mieszkania, od mojej rodziny i krewnych! (dalej jak  I 

dziesiątek) 

III dziesiątek – na dużym paciorku: 

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz 

szatanów od Legionu Małych Rycerzy, przyjaciół i bliskich mojemu sercu! (dalej jak  

pierwszy dziesiątek) 

IV dziesiątek – na dużym paciorku: 

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz 

szatanów od mojej parafii, miasta, diecezji i Polski – Ojczyzny mojej! (dalej jak pierwszy 

dziesiątek) 

V dziesiątek – na dużym paciorku: 

O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz 

szatanów z Europy, Kościoła Świętego i świata całego! (dalej jak pierwszy dziesiątek) 

Na zakończenie: 

Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom 

Twoim!  (3 razy). 
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MODLITWA  OBRONNA 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by 

zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż wszystkim hufcom anielskim, aby ścigały szatana i 

inne złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła. 

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie strzeżcie i brońcie mnie, moją rodzinę, sąsiadów, nasze 

mieszkania, gospodarstwa, zagrody i wszystkich mieszkańców miast i wsi. 

Prosimy Was gorąco uchrońcie nas i ich od włamań, napadów, morderstw, wypadków, kradzieży i 

innych nieszczęść. Oddalcie złe otoczenie, złe moce teraz i po wszystkie dni naszego życia. 

MATKO BOŻA proszę cię gorąco: 

Działaj z Bogiem Ojcem swoją gorącą miłością we mnie, w rodzinie mojej, w sąsiadach, w kapłanach 

całego świata, we wszystkich KAPŁANACH, zakonnikach, w członkach Kościoła, w Legionie Małych 

Rycerzy, rodakach,  i we wszystkich osobach rządzących. 

MATKO BOŻA proszę cię gorąco: 

Odłącz – odłącz - odłącz ode mnie, od rodziny mojej, sąsiadów, rodaków, Małych Rycerzy, od 

duchowieństwa w całym świecie, złe otoczenie złe moce – teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. 

Amen. 

MATKO BOŻA proszę cię gorąco: 

Złącz – złącz – złącz: mnie, moją rodzinę, sąsiadów, rodaków, Małych Rycerzy, duchownych i wiernych 

z ludźmi uświęconymi, teraz i po wszystkie dni naszego i ich życia. Amen. 

MATKO BOŻA proszę cię gorąco: 

Broń mnie, członków rodziny, rodaków, Małych Rycerzy i wszystkich polecających się od rozpaczy, 

smutku, zwątpienia. Proszę Cię dopomóż mi i im odnaleźć ludzi, którzy w chwilach trudnych będą nam 

pomocą. Amen. 

MODLITWA, KTÓREJ SOBIE ŻYCZY MATKA BOŻA 

Maryjo, rozciągnij Twój płaszcz i uczyń z niego dla nas tarczę i ochronę (parasol). Twój płaszcz jest długi 

i okrywa całe chrześcijaństwo, okrywa cały świat - jak długi i szeroki, i stanowi dla wszystkich ucieczkę i 

namiot. 

Twój płaszcz jest piękny, błękitny jak niebo, jest ochroną, której ufam. Kto Matko do Twego Serca się 

przytuli, tego żaden nieprzyjaciel nie zwycięży. 

Maryjo, dopomóż chrześcijaństwu, okaż nam Twą pomoc  w każdym czasie. Z twoją łaską przy nas 

bądź, zachowaj nas na duszy i ciele. Gdy wszyscy wrogowie są przeciwko nam, gdy wszyscy wściekli 

na nas idą – zostań Ty z nami i bądź naszą obrona, wtedy oprzemy się wrogom. 

Twój Syn Tobie chętnie wszystkiego udzieli, czego Twoja miłość dla nas pragnie.  Proś przeto, aby On 

nas tu oszczędził i w niebie pełnią chwały nas obdarzył... 
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O Matko, pomóż nam w tej biedzie, zachowaj nas przed nagłą śmiercią. Przyślij nam na pomoc 

dzielnego bohatera – Świętego Michała Archanioła. Niech On wyruszy w bój, swym ognistym mieczem 

na wroga uderzy, który nas niszczy. Wyślij go ze swoim światłem, aby moce piekielne On połamał ... 

O Matko Łaskawa, Łagodna i Dobra bądź Ty stale naszą ochroną i tarczą ... Choćby wróg zionął ku nam 

w tym ciężkim czasie. Prosimy Ciebie o to z całym zaufaniem, nie opuszczaj nas, Twe dzieci. 

 Królowo świata, Pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo bądź nam miłosierna! 

 Jezu miłuję Ciebie! 

 Słodkie Serce Maryi bądź ratunkiem mojej duszy! 

UŻYWAJMY WODY ŚWIĘCONEJ  
I EGZORCYZMOWANEJ 

1. Ja mam ją zawsze w zasięgu ręki i często jej używam. Którejś nocy obudził mnie ból nogi, W  lewą 

nogę złapał mnie taki skurcz, że jak oparzona wyskoczyłam z łóżka. Nim stanęłam, skurcz złapał mnie w 

obydwie nogi tak, że nie mogłam stać. Nie wiedziałam co robić, bo ból był bardzo duży i w jednej chwili 

przyszła myśl - użyj wody egzorcyzmowanej. Posmarowałam jedną i drugą nogę i jak za dotknięciem 

przysłowiowej "różdżki" skurcz minął. Takich przypadków było wiele. 

Niebo daje nam proste cudowne leki, tylko musimy z nich korzystać 

2. W listopadzie wracałyśmy z rekolekcji w Hodyszewie, Przyjechał po nas mąż jednej z uczestniczek. 

Bardzo kontuzjowany, bo tego dnia spadł z drabiny ( opuchnięte kolano, kostka - bardzo duży ból ). 

Mówię do żony tego kierowcy "zrób okład z wody egzorcyzmowanej". Następnego dnia dzwoni do mnie 

Henia (żona kierowcy) i mówi, że zrobiła mężowi okład na noc. Rano mąż mówi: "Kobieto "twoja woda" 

mi pomogła". Po stłuczeniu i opuchliźnie nie było śladu. Niebo daje nam proste cudowne leki, tylko 

musimy z nich korzystać. 

mr Maria M. 

BŁOGOSŁAWIMY I KROPIMY WODĄ ŚWIĘCONĄ 
RZECZY KUPOWANE i PRZYNOSZONE do DOMU -  

Wiemy, że woda jest źródłem życia. Każdy człowiek składa się w przynajmniej 70% z wody. Woda jest 

też nośnikiem energii, szczególnie podkreślają ten fakt  buddyści ( tworząc tzw. mandale i wsypując z 

nich pył do wód rzek albo mórz, aby przekazać wszystkim ludziom uwolnioną energię ) i inne religie 

Wschodu. Zresztą, w każdej religii woda jest pierwiastkiem życia…  

Z najnowszych badań naukowych wynika, że woda posiada też pamięć, a więc koduje wszystkie 

informacje zewnętrzne i w zależności od ich charakteru (nazwijmy to w uproszczeniu: dobre lub złe) 

zmienia swoją strukturę (skład chemiczny pozostaje ten sam, ale ulega zmianie struktura, wtedy woda 

staje się albo martwa, albo żywa). 
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O właściwościach wody wiedzą także ci, którzy mają złe zamiary, są żądni władzy i panowania nad 

ludzkością, czy to w sposób konwencjonalny, czy niekonwencjonalny - masoni, iluminaci, wszelkiego 

rodzaju okultyści, sataniści…  Znając moc energetyczną wody nakładają oni na całe rzeki, jeziora, 

morza, wszelkie źródła wód tzw. czwarte wtajemniczenie… 

Dla wyjaśnienia: 

Dziś większość towarów na rynku, szczególnie pochodzących zza 

granicy podlega tzw. czwartemu wtajemniczeniu tzn. rzeczy, artykuły 

spożywcze, przemysłowe, itd. są obłożone demoniczną klątwą (np. 

wyroby pewnych znanych sieci handlowych – trzeba zawsze zanurzać duchowo we Krwi Chrystusa). 

Oczywiście wszyscy kupujący nic o tym nie wiedzą, że towary, które przynieśli do domu mają im 

szkodzić. Jest to najbardziej perfidna strategia szatana, który poprzez określone osoby będące na 

szczytach władz firm, spółek, koncernów (może być ich zaledwie 2 ,3, 4) dokonują na specjalnym tajnym 

zebraniu aktu poświęcenia diabłu danego produktu, danej serii produkcyjnego, danego wydawnictwa, 

danego nakładu, danego programu TV… i wtedy, każdy, kto kupuje, nosi, spożywa, ogląda zostaje 

dotknięty – skażony trucizną; potem wbrew jego wiedzy i woli  będzie cierpiał na różne  dziwne choroby, 

alergie, stany psychiczne, depresje, rozchwianie emocjonalne, zmiany osobowości, niechęć do 

otoczenia, do kościoła, do wiary itd. Nawet będzie się nad tym zastanawiał, co się z nim dzieje, ale 

żadnego sensownego wytłumaczenia nie będzie mógł znaleźć… 

Tak się niestety już dzieje, ze źródeł oficjalnych widzimy szeroko zakrojone akcje  propagandowe: kotka 

Hello Kitty, Spidermanna, czy Monster High, wpływające na nasze dzieci…  

Dlatego wszystko co się dziś kupuje i przynosi do domu należy błogosławić i kropić wodą święconą. 

Również, a może przede wszystkim wodę - czy to kupną, czy z kranu. Gdyż tak jak towary w sklepach, 

tak woda, jako nośnik życia i informacji została obecnie skażona - przeklęta tj. poświęcona szatanowi 

przez określone gremia; stąd konieczne jest dziś, aby każdą kroplę wody do picia, czy mycia 

błogosławić! To nie demonizm, ale rzeczywistość, to fakt, który się dokonuje na naszych oczach; im 

dłużej będziemy spać, tym bardziej będziemy szkodzić sobie i swoim rodzinom.  

Wraca do nas jak bumerang siła modlitwy przed spożyciem pokarmów, której się nie docenia, o której 

się zapomniało (zwłaszcza w dobie barów szybkiej obsługi, restauracji, kawiarni, pubów)…. 

Przy wlewaniu wody do czajnika można odmawiać modlitwę: 

Pobłogosław Panie Boże tę wodę, aby była dla nas błogosławieństwem - a nie przekleństwem, 

 zdrowiem - a nie chorobą, aby była pożytkiem doczesnym i wiecznym – przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen. 

 I uczynić nad wodą znak Krzyża świętego…    mr Małgosia 
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Świadectwo: MODLITWA BOŻENY  
O CHRZEST DLA DZIECI ABORTOWANYCH 

W sobotę, 24.01.2015 otrzymałam od koleżanki książkę „Chrzest nienaradzonych” o. Jerzego Wierdaka. 

Po przeczytaniu uświadomiłam sobie, ze od wielu lat modlę się za dzieci z aborcji i proszę Pana Jezusa 

o miłosierdzie dla nich, przepraszam te dzieciątka w imieniu matek z prośbą o przebaczenie, że w tak 

okrutny sposób pozbywają ich życia (po prostu dokonują morderstwa, które dał im Pan Bóg. 

Więc przy pierwszej modlitwie prosiłam Pana Jezusa o miłosierdzie dal tych dzieciątek, jak również o 

chrzest w rzece Jordan: „Panie Jezu proszę o chrzest tych niewinnych dzieciatek i o nadanie im 

imion według kalendarza liturgicznego”. Po tej prośbie za chwilę Pan Jezus dał mi widzenie, jak 

malutkie łódeczki z duszyczkami o kształcie dzieci z białymi welonikami na główkach odpływają rzeką. 

Tak było pierwszego dnia. 

Po modlitwie na drugi dzień Pan Jezus ukazał mi, że na łódeczkach odpływają duszyczki z białymi 

czubatymi czapeczkami.  

Pan Bóg jest miłością, światłością i miłosierdziem, więc módlmy się za dzieciątka aborcyjne 

(zamordowane), niosąc im miłość Bożą.   

Jezu , twoja służebnica - Bożena 

ROSARIUM – RÓŻANIEC PO ŁACINIE 

Signum sanctae crucis /Znak krzyża/ 

In nomine Patris, + et Filii, et Spiritus Sancti. Amen 

Salve Regina /Witaj Królowo…/ 

Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules 
filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata 
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

Oratio Dominica /Modlitwa Pańska-Ojcze nasz…/ 

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua 
sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita 
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera 
nos a malo. Amen. 

Salutatio angelica /Pozdrowienie anielskie-Zdrowaś Maryjo…/ 

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus 
ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis 
nostrae. Amen. 
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Doxologia in honorem Sanctissimae Trinitas /Doksologia „mała” ku czci Najświętszej Trójcy – Chwała 
Ojcu…/ 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Amen. 

Symbolum Apostolorum – /Credo-Wierzę w Boga Ojca…/ 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium 
eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; 
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos; tertia die 
resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde 
venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam 
catholicam, sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam 
aeternam. Amen. 

Oratio ad finem – modlitwa na zakończenie 

D. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. (Módl się za name Święta Boża Rodzicielko) 

C. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. (Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych) 

Oremus. Deus, cuius Unigentius per vitam, mortem et ressurectionem suam nobis salutis aeternae praemia 
camparavit, concende, quaesumus: ut haec mysteria sacratissimo Beatae Mariae Virginis Rosario 
recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamar. Per eumdem Christum, Dominum 
nostrum. Amen. 

/Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienia, 

spraw abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Marii Dziewicy, według nich kształtowali 

nasze życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen./ 

Źródło: https://liturgicznie.wordpress.com/modlitwy/rozaniec-po-lacinie/ 

AKTUALIZACJA WOLNYCH GODZIN  

W KRUCJACIE WIECZYSTEJ  
ADORACJI WYNAGRADZAJACEJ ZA OJCZYZNĘ  

Poniżej pozostałe luki w Krucjacie Wynagradzającej (Krucjata WAWzO) –  

dni każdego m-ca i godziny w tych dniach: 

a) 6 -ego godz. - od 1:00 do 4:00, 
- od 5:00 do 6:00, 
- od 16:00 do 18:00. 

b) 8 - ego godz.:- od 0:00 do 18:00, 
- od 20:00 do 21:00. 

c) 9 - ego godz.:- od 0:00 do 12:00, 
- od 13:00 do 15:00, 
- od 16:00 do 18:00. 

d) 10 - ego godz.:- od 0:00 do 18:00, 
- od 20:00 do 21:00. 

e) 11 - ego godz.:- od 0:00 do 18:00, 
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- od 20:00 do 21:00, 
- od 22:00 do 24:00. 

f) 12 - ego godz.- od 0:00 do 18:00, 
- od 22:00 do 24:00. 

g) 21 -ego godz.- od 8:00 do 18:00, 
- od 22:00 do 23:00. 

h) 23 - ego godz.- od 0:00 do 2:00, 
- od 5:00 do 6:00, 
- od 9:00 do 18:00. 

i) 24 - ego godz. - od 0:00 do 18:00, 
- od 20:00 do 21:00, 
- od 23:00 do 24:00. 

j) 27 - ego godz. - od 0:00 do 8:00, 
- od 9:00 do 10:00, 
- od 11:00 do 18:00, 
- od 20:00 do 21:00, 
- od 22:00 do 23:00. 

w sumie luki w 10-ciu dniach miesiąca. 
Pozdrawiam serdecznie. 

 Z Panem Bogiem. Ania 
kontakt kom. 604 872 263 e-mail: agte03@wp.pl 

P.S. Więcej o krucjacie Wieczystej Adoracji Wynagradzającej za Ojczyznę pisaliśmy w Głosie nr 6 str. 12-15 (red) 

MODLITWA o BOŻĄ INTERWENCJE w POLSCE 

Boże, który jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje, 

Ty dałeś nam tchnienie życia. 

Powołałeś Ojczyznę naszą Polskę 

do przekazania światu iskry Bożego Miłosierdzia, 

na powtórne przyjście Twoje. 

Nie opuszczaj nas, 

mimo naszych grzechów, waśni, słabości i niewierności, 

pychy i egoizmu. 

Pozostań z nami, 

Pragniemy Cię przebłagać, zatrzymać naszą modlitwą 

byś dokonał zmartwychwstania serc naszych. 

Boże, który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością, 

nie pozwól nam zmarnować 

dziedzictwa posługi  świętego Jana Pawła II i naszych świętych Rodaków. 

Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny jej teraźniejszość i przyszłość. 

Przez miłość do Matki Bożej, 

mailto:agte03@wp.pl
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prosimy Cię Jezu, uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy, 

od głodu, ognia, wojny, zniszczenia. 

Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnej chwili. 

Bez Ciebie nic nie możemy uczynić, a z Tobą możemy wszystko, 

by Polska była wierna Twojej woli 

abyś mógł ją wywyższyć w potędze i świętości. Amen. 

ZAMAWIAJMY MSZE ŚW. WIECZYSTE ZA KAPŁANÓW  

Od dawna modlimy się i zamawiamy Msze Święte za kapłanów. Mimo to przyszło mi do głowy, że 

byłoby wspaniale, aby za każdego polskiego kapłana zamówić Msze świętą wieczystą, wówczas przez 

całe swoje życie a nawet po śmierci będzie mógł korzystać z zasług Przelanej Krwi Pańskiej. 

Zrozumiałam, że istotne jest to by objąć wszystkich kapłanów taką Mszą Świętą, a nie tylko tych, których 

podziwiamy, doceniamy czy lubimy. Ci letni a nawet oziębli, żyjący w kryzysie wiary i powołania jeszcze 

bardziej jej potrzebują. Uważałam, że najważniejszą grupą kapłanów są egzorcyści ze względu na swoją 

posługę i korzystając z ich spisu w internecie zamówiłam takie Msze święte. Dodałam też ks. egzorcystę 

pracującego w Anglii ks. Piotra Glasa, ks. Dominika Chmielewskiego, ks. Michała Olszewskiego, J. 

Bashoborę, J. Maniackala. ks. Daniela, zamierzam jeszcze objąć tą praktyką ks. Jarosława Cieleckiego, 

ks. Lesława Krzyżaka, ks. Jacka Skowrońskiego - chyba, że ktoś z Was za nich zamówi taką Mszę 

Świętą. Uważam, że to ważna sprawa na istniejące i nadchodzące czasy, w których kapłani najbardziej 

są i będą narażeni na ataki wroga dusz ludzkich. Podaję listę kapłanów, aby Ci, którzy zrozumieją 

powagę chwili mogli już tych kapłanów wyłączyć, aby zamawiać za tych, którzy nie są objęci jeszcze 

mszami wieczystymi. 

Wiem jak nam trudno i jak dużo Mszy świętych zamawiają nasi mali rycerze. Jestem zdania, że możemy 

rozszerzyć nasze serce jeszcze raz i zaufać Panu, że On zadba o nasze potrzeby. Pamiętam pierwsze 

zamawiane przeze mnie gregorianki. Zwróciłam się do Maryi mówiąc: "Mamo czy ja dam radę… a 

rodzina wiesz, że obecnie nawet nie znam swojej sytuacji finansowej, czy to nie jest jakieś moje 

szaleństwo?” W odpowiedzi usłyszałam: "To sprawa zaufania" i bardzo się zawstydziłam. Potem już nie 

miałam żadnych oporów i lęków w realizacji swoich natchnień. 

Czekamy na nadejście Pana… Wiemy, że niedługo nasze sumienia będą prześwietlone i tylko jednego 

będziemy żałowali, że tak mało kochaliśmy i zrobiliśmy dla Niego. Pozdrawiam 

Rycerka Maria z Warszawy 

Przykładowa treść intencji Mszy św. wieczystej: 

O błogosławieństwo Boże w trudach duszpasterskich, obfite owoce jego posługi, dary Ducha Świętego, 

ochronę od zasadzek i sideł szatańskich, o wynagrodzenie za jego grzechy oraz wzrost miłości i 

wierności Bogu i jego Przenajświętszej Matce oraz powołaniu. 
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INTENCJA 30 MSZY ŚW.  
w intencjach MAŁYCH RYCERZY od 1-30.01.2015 

Z dotychczasowych ofiar rycerzy z Cieszyna, Boguszowa – Gorce, Bydgoszczy, Gliwic, Grodkowa, 

Kielc, Koszalina, Krosna, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Ropczyc, 

Siedlec, Słupska, Warszawy i innych miejscowości - zostało zamówionych 30 Mszy św. w intencji jak 

niżej: 

Za dusze zmarłych przodków z rodzin Małych Rycerzy, ks. opiekunów i 

sympatyków Legionu oraz rodziny założycielki Legionu śp. Zofii i jej 

męża śp. Ryszarda, aby ich przewinienia (klątwy, pakty, aborcje, czary, 

wróżby itp.), które mają korzeń kontynuacji zła i skutków na żyjących 

obecnie i pokolenia przyszłe, – aby te skutki grzechów były przecięte, 

zerwane, a obecnie żyjące osoby odpowiadały za siebie tu i teraz za 

swoje myśli, słowa i czyny w miłości Bożej. Amen..” 

Jest to odpowiedź na sugestię, jaka została zamieszczona we wstępie (str. 2 okładki) w 

ostatnim Głosie Małego Rycerza nr 16. 

Cyt. „Jest wielka potrzeba ofiarowania zbiorowych Mszy św. o uwolnienie od wszelkich obciążeń i zniewoleń 

pokoleniowych dla członków Legionu jak i ich rodzin. Ponieważ wszelkie te obciążenia skutkują a przez to 

spowalniają wzrost duchowy całego Legionu. Jest propozycja, aby było ofiarowanych 30 Mszy św. (podobnie jak 

tzw. "gregorianki"). Może być takich „gregorianek” za Legion kilka. Ważne jest, aby każdy poczuł odpowiedzialność i 

miał udział w tej ofierze. Większe ośrodki mogą uczynić to we własnym gronie zaś mniejsze grupy i osoby samotne 

mogą złożyć taką ofiarę do sekretariatu (...) lub bezpośrednio na spotkaniu ogólnym np. najbliższym na Jasnej 

Górze w niedzielę,19 kwietnia 2014.” 

P.S. Ponadto w powyższej intencji zostało ofiarowanych 30 Mszy św. wspólnych u Księży Pallotynów w 

Częstochowie dnia 22 stycznia w uroczystość założyciela tego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz 

nowennę w Stoczku Klasztornym 1-9.01.2015. Pod uwagę brana jest oferta Nowenna z 9 Mszy św. wspólnych w 

Kaliskim Sanktuarium św. Józefa, 10-18 marca 2015, 

MODLITWY – OFIAROWANIE – INTENCJE 
DLA SZUKAJĄCYCH BOŻEJ POMOCY  

Modlitwa za PRAPRZODKÓW 

Odmawiana przed Mszą św. lub w czasie Mszy św. (podczas ofiarowania) 

Mój ukochany Aniele Boży, gorąco Cię proszę: zanieś na ołtarz Pana wszystkich moich praprzodków od 

strony mamy i taty oraz od strony męża, żony i aby wszystkie obciążenia, jakimi ktokolwiek z nich obraził 

Pana Boga w formie sprzeniewierzenia się Bogu w samym zarodku zła, aby skutki tych wszystkich 

zniewoleń-obciążeń: klątwy, nałogi, wszelkiego rodzaju zniewolenia, brak miłości, nieczystość, 

kłamstwa, kradzieże, aborcje, zabójstwa, oszustwa, zazdrość, nienawiść, obłuda, zawiść, chytrość, 

https://mali-rycerze.pl/czytam,783
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profanacje obrazów, figur i symboli religijnych, złe słowa na Kościół, kapłanów, duchowieństwo, różne 

formy okultyzmu, pakty i inne zło znane Tobie, Panie Jezu, nie miały wpływu na mnie, na moje dzieci, 

wnuki i przyszłe pokolenia.  

Panie Jezu Miłosierny z głębi serca przepraszam w imieniu wszystkich praprzodków i proszę o 

wybaczenie.  

Panie Jezu powierzam Tobie swoje serce, abyś od tej pory Ty we mnie działał, abyś Ty przez 

moje przebaczenie dokonał przebaczenia w moim imieniu na mocy oddanego Ci mojego serca i 

woli (jest to moja prośba o pomoc w przebaczeniu bliźnim). 

Przetnij Panie Jezu, więzy tego zła, zabierz i unicestwij to wszystko zło na zawsze, abyśmy tu i teraz 

odpowiadali duchowo i cieleśnie za siebie w miłości Bożej. Amen. 

INTENCJA MSZY ŚW. ZA DUSZE PRZODKÓW  
Z PROŚBĄ O ZDJĘCIE OBCIĄŻEŃ POKOLENIOWYCH DLA ŻYJĄCYCH 

„Za dusze zmarłych przodków z rodziny ………………………., aby ich przewinienia ziemskiej 

pielgrzymki (klątwy, pakty, aborcje, czary, wróżby, bunty itp.), które mają korzeń kontynuacji zła i 

skutków na żyjących obecnie i pokolenia przyszłe, – aby te skutki grzechów były przecięte, zerwane, a 

obecnie żyjące osoby odpowiadały tu i teraz za swoje myśli, słowa i czyny.” 

SPOTKANIA MODLITEWNO-FORMACYJNE   
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY w 2015 

►17-19 kwietnia 2015 – rekolekcje dla Małych Rycerzy w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Częstochowie ul. 

ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1. Rekolekcje organizowane są dla wszystkich rycerzy, kandydatów i 

sympatyków Legionu, głównie kierowane dla uczestników X Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy 

szczególnie zamieszkałych w południowej części Polski.  

Rekolekcje poprowadzi O. Mihovil Filipović, chorwacki misjonarz ze Zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi 

(S.M.M.) Zapisy i informacje szczegółowe: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

►19/20 kwietnia 2015 – Jubileuszowa, X Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce 

Miłosierdzia na Jasnej Górze, opiekun duchowy ks. dr Lesław Krzyżak 

►Planowane rekolekcje w Niepokalanowie 21-24 maja 2015 nie odbędą się!!!  

►15-17 maja 2015 - odbędą się za to dwudobowe nieplanowane rekolekcje W Tolkmicku, w miejscu 

zamieszkania śp. s. Zofii Grochowskiej – założycielki Legionu MRMSJ. 

►31 lipca – 2 sierpnia 2015 – XVII Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, VIII Zgromadzenie Animatorów. Opiekun 

spotkania ks. dr. Aleksander Jacyniak. Zgłoszenia Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 

►21-24 września 2015 – rekolekcje w Koszalinie z o. Janem Pawłem Bagdzińskim, (wychowankiem o. Sylwestra 

Haśnika), który prowadził rekolekcje w Tolkmicku, 15-18 września 2010 roku. 
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►III Zjazd Miłosierdzia w Krakowie z nocną adoracją i zawierzeniem Legionu Królowi Miłosierdzia jest planowany 

na pierwszą sobotę października 2015. Termin ostateczny III ZJZADU zostanie podany podczas XVII Triduum ku 

czci Boga Ojca w Kaliszu  (1.08.2015).  

INTENCJE dla RYCERZY – do MODLITW i MSZY Św. 

W intencjach Matki Bożej, szczególnie za kapłanów i zakonników, Polski – Ojczyzny naszej oraz 

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

DO DOMU OJCA ODSZEDŁ O. SYLWESTER HAŚNIK  

W pierwszy piętek grudnia, 5.12.2014 w godzinach rannych (8:23) w Katowicach po 

długiej chorobie (i w śpiączce) odszedł do Pana w wieku 62 lat (ur. 12.04.1952), 

zasłużony dla Kościoła i Zakonu Franciszkańskiego, charyzmatyczny kapłan i 

zakonnik, kaznodzieja i rekolekcjonista  o. Sylwester Haśnik. Pogrzeb odbył się we 

wtorek, 9.12.2014 w Katowicach - Panewniki o godz. 11:00.  

Wdzięczni za posługę rekolekcji (w Bochni i 2 razy Koszalinie) 

oraz kierownictwa duchowego, na ostatnie pożegnanie udali się 

rycerze z Głuchołaz, Tarnowskich Gór i Koszalina. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na 

wieki, Niech odpoczywa w Pokoju wiecznym. Amen. 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

Asystent REDAKCJI…ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja……….Wiesław Kaźmierczak, ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin.  

Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700   

Zamówienia……Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki ,  

Tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

DLA ZAINTERESOWANYCH: „10-LETNI ROSYJSKI PROROK  
SŁAWIK KRASZENNIKOW i JEGO PROROCTWA” 

( 22.03.1982 – 17.03.1993 ) 

„Bóg skrócił moje życie dlatego, ponieważ ludzie bardzo szybko zdradzają Boga 
i dlatego nie zdążę wyrosnąć, a tak byłbym wpierw lekarzem, a później mnichem” 

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i 
będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia 

mieć będą, a starcy – sny. ( Dz 2,17-18;  księga Joela, 3, 1-2 ) 

( Książeczka  w formie zeszytu w tłumaczeniu p. Andrzeja Leszczyńskiego jest dostępna - tel. 22 781-67-81 kom. 664 035 180  

Książeczka dostępna także na stronie: https://mali-rycerze.pl/czytam,851) 

Nasza witryna:  

mali-rycerze.pl 
  
e-mail: 
malirycerze@gmail.com 

 


