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KOCHANI MALI RYCERZE  

Kolejny numer „Głos Małego Rycerza” dedykujemy kochanemu Zbawicielowi 

Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi całej ludzkości, Bogu obecnemu w Eucharystii. 

Mając na uwadze wielką miłość drugiej Osoby Boskiej ku rodzajowi ludzkiemu pragniemy tym 

wydaniem Głosu zachęcić do gorliwszego uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i 

wynagrodzenia za liczne grzechy świętokradztwa, oziębłości, zbezczeszczenia, 

obojętności i profanacji wyrządzanej Najświętszej Eucharystii. Szczególnie podkreślana 

jest postawa jaka winno zająć stworzenie wobec swego Stwórcy – Boga i Króla. Watro 

podkreślić artykuł ks. dr Lesława Krzyżaka pt. „Eucharystyczny kult Chrystusa w dokumentach 

Kościoła”, napisany specjalnie dla Głosu. 

Oprócz wiodącego tematu obecne pismo zamieszcza (na trzeciej stronie okładki) 

pełny tekst aprobaty Biskupa Pelplińskiego dla Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego działającego w diecezji pelplińskiej, kalendarium, świadectwa, modlitwy, odpusty i 

inne praktyki duchowe, informacje w tym  formularz ZGŁOSZENIE kandydata na MR i 

stosowne materiały dotyczące krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Godnym podkreślenia jest 

fragment homilii ks. abp Andrzeja Dzięgi pt. Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę, 

wygłoszonej na Jasnej Górze w uroczystość Wniebowzięcia NMP 15.08.2011. 

Głos Małego Rycerza nie ma sztywnych ram tematycznych. Czasopismo ma za 

zadanie klarownymi treściami uwrażliwić ducha i wiarę rycerzy i czytelników na rzeczy 

proste i praktyczne. Założeniem Głosu jest niesienie pomocy duchowej na przykładzie 

świadectw, doświadczeń, rad duchowych znajdujące praktyczne zastosowanie jak również 

formowanie ducha rycerzy w oparciu o Pismo Święte, Dzienniczek św. Faustyny czy 

wskazówki i zadania zapisane przez założycielkę Małych Rycerzy, śp. s. Zofię Grochowską. 

Zamieszczone artykuły, modlitwy, informacje pochodzą większości z witryny 

internetowej Małych Rycerzy. Mając na uwadze, że ponad 95 procent rycerzy nie korzysta z 

internetu, więc jest konieczność redagowania czasopisma wspólnotowego. Poprzednie 

wydania cieszyły się ciepłym przyjęciem przez czytelników, głównie wśród rycerzy i 

kandydatów, więc należy kontynuować to co formuje i integruje dzieło Jezusa Miłosiernego.  

Jest jeszcze do nabycia nr 1/2011 i 2/2011 Głosu Małego Rycerza. 

Zapraszamy wszystkich rycerzy do współredagowania treści kolejnych numerów Głosu MR. 

Będziemy wdzięczni za nadesłane świadectwa, sprawozdania, artykuły, sugestie, uwagi 

służące wzajemnemu duchowemu ubogaceniu. Kontakt i zamówienia: Wiesław Kaźmierczak, 

ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin. Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700 e-mail: 

mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl lub Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki tel. 

22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl


Głos Małego Rycerza 2/2011        2 października 2011 

  2  
  

DO UMIŁOWANYCH PRZEZ BOGA I LUDZI - 
DUCHOWNYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH 

W IMIĘ PAŃSKIE – W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. 

Wierzę dlatego mówię ( Ps. 115. 10) 

Wszystkim chrześcijanom – żyjącym w zakonie, duchownym i świeckim, 

mężczyznom i kobietom, młodzieży i dzieciom, wszystkim mającym w 

pogardzie i poniżeniu nasze ciała. Wszyscy z własnej winy jesteśmy 

nędzni i zepsuci, cuchnący i robaki, jak mówi Pan przez proroka: - Ja 

jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa (Ps. 

21. 7). 

Stąd usilnie radzę, abyście przyjmowali z uniżeniem Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew 

Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego świętej pamiątce. Zwróćmy  uwagę wszyscy 

duchowni, na wielki grzech i nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi 

Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddawajcie Mu pokłon z lękiem i szacunkiem, pochyleni 

do ziemi (por. 2 Ezd. 8.6) 

Imię Jego – Pan Jezus Chrystus, Syn Najwyższego (por. Łk. 1. 32), który jest błogosławiony na 

wieki (Rz 1. 25). Przypomnijcie sobie, moi bracia kapłani, co jest napisane w Prawie 

Mojżeszowym: jak wykraczający nawet w rzeczach zewnętrznych z wyroku Pana umierał bez 

żadnego miłosierdzia (por. Hbr. 10. 28). O ileż bardziej zasługuje na większe i gorsze kary 

ten, kto by Syna Bożego podeptał i zbezcześcił Krew Przymierza, przez którą został 

uświęcony i Ducha łaski zelżył (por. Hbr. 10. 29). 

Człowiek bowiem gardzi, bezcześci i depcze Baranka Bożego, gdy jak mówi Apostoł: nie 

rozróżniając (1 Kor. 11. 29) i nie odróżniając świętego Chleba Chrystusowego od innych 

pokarmów lub rzeczy, albo spożywa niegodny, albo także, chociaż byłby godny, spożywa na 

próżno i niegodnie, ponieważ Pan mówi przez proroka: - Przeklęty człowiek, który spełnia 

dzieło Boże zdradliwie (por. Jr. 48.10). a kapłanów, którzy nie chcą wziąć sobie tego naprawdę 

do serca, potępia mówiąc: Przeklinać będą wasze błogosławieństwa (Ml. 2. 2)  

Posłuchajcie moi bracia, jeśli Błogosławiona Dziewica odbiera – i słusznie – taką cześć, 

ponieważ nosiła Go w Najświętszym łonie, jeśli Jan Chrzciciel zadrżał i nie śmiał dotknąć 

świętej Głowy Boga, jeśli szanujemy grób w którym przez pewien czas spoczywało Ciało 

Chrystusa, jakżesz święty, sprawiedliwy i godny powinien być ten, który rękami dotyka, sercem 
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i ustami przyjmuje i innym do spożywania podaje Pana, który już nie podlega śmierci, lecz żyje 

w wiecznej chwale, na którego pragną patrzeć aniołowie (1 P 1. 12). 

Patrzcie na swoja godność, bracia (por. 1 Kor 1. 26) kapłani i bądźcie świętymi, bo ON 

jest Święty ! (por. Kpł 11. 44, 19. 2)  I jak Pan Bóg ze względu na tę posługę uczcił was ponad 

wszystkich ludzi, tak i wy więcej od innych kochajcie GO, szanujcie i czcijcie. Wielkie to 

nieszczęście i pożałowania godna słabość, że gdy macie GO wśród siebie obecnego, wy 

zajmujecie się czymś innym na świecie. 

Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo gdy 

na ołtarzu, w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego ! (Mt 16. 16 ; J 11. 27) 

O, przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! O, wzniosła pokoro! O, pokorna 

wzniosłości, bo Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia 

ukrywa się pod pozorną postacią Chleba! Patrzcie bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed 

Nim serca wasze (Ps 61. 9). Uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego! (por. 1 

P 5.6; Jk 4.10). 

A ponieważ kto z Boga jest słucha słów Bożych i aby na Imię Jezus zgięło się każde 

kolano. A kto tego nie uczyni niech wie, że wobec Pana Naszego Jezusa Chrystusa zda 

rachunek w dzień sądu (por. Mt 12.36). 

Niech więc wszyscy szafarze tych najświętszych posług, zwłaszcza ci, którzy to czynią 

nieodpowiedzialnie, bez szacunku, przyjmują niegodnie i udzielają innym nieodpowiedzialnie – 

zastanowią się i rozważą przykazania Jego całym sercem i wypełniają doskonale Jego rady. 

Całując wam stopy, błagam was wszystkich bracia z miłością, na jaką mnie stać, abyście tak 

jak tylko możecie, okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału 

i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Trwajcie w karności i w świętym posłuszeństwie i wypełniajcie to, co przyrzekliście Mu dobrym 

i mocnym postanowieniem. Kto zaś inaczej czyniłby, ten staje się zdrajcą Judaszem i winnym 

Ciała i Krwi Pańskiej (por. 1 Kor 11.27). 

Tych zaś braci, którzy nie zechcą tego zachowywać, nie uważam za katolików ani za 

moich braci. Nie chcę ich widzieć ani z nimi rozmawiać dopóki nie będą czynili pokuty. 

 Wiedzcie, że w obliczu Boga są pewne rzeczy bardzo głębokie i wzniosłe, które wśród ludzi 

uważane są niekiedy za liche i godne odrzucenia, a inne rzeczy są dla ludzi drogie i godne 

uwagi, które w obliczu Boga uchodzą za najlichsze i godne odrzucenia. 
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Proszę was jak mogę wobec Pana Boga naszego, abyście ten list, który dotyczy 

Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego, rozdali biskupom i innym duchownym, aby 

publicznie oddawały chwałę Bogu na ulicach – uczyńcie jak najprędzej wiele odpisów i 

doręczajcie je z wielką pilnością tym, którym powinny być oddane. Błogosławieni bądźcie od 

Pana wy (Ps 113.15), którzy to zachowacie i Pan na wieki niech będzie z wami. Amen. 

Ja, brat Franciszek, człowiek nieużyteczny i niegodne stworzenie Pana Boga, mówię 

przez Pana Jezusa Chrystusa, aby to pismo mieli przy sobie, postępowali według niego i 

starannie je przechowywali. I błagam, aby to co jest w nim napisane, było zachowywane 

według upodobania Wszechmogącego Boga teraz i zawsze, dopóki ten świat będzie 

istniał. 

Fragment z listu WK do proboszcza parafii franciszkańskiej w K. na podstawie listu z „Pism św. 

Franciszka z Asyżu” wydanie trzecie 1990str. 175-180;  Imrimi potest O. Pacyfik Antoni Dydycz OFM 

Cap. Za pozw. Kurii metropolit. Warszawskiej z dnia 26.01.1979r. Nr 466/K/79 

MOWA EUCHARYSTYCZNA Pana Jezusa 
Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, 

spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej 

innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi 

uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. 

Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto 

chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły do Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z 

tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do 

Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do 

Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» 

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie 

dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się 

nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn 

Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do 

Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do 

nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego 

On posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie 

uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do 

jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie 

Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. 
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Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».  Rzekli 

więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!»  Odpowiedział im Jezus: «Jam jest 

chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 

pragnąć nie będzie.  Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie 

wierzycie.  Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie 

przychodzi, precz nie odrzucę,  ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją 

wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.  Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze 

wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.  

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie 

wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».  

Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba 

zstąpił».  I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż 

może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"».  Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie 

między sobą!  Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie 

posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni 

wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do 

Mnie.  Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, 

widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. Jam 

jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.  To jest chleb, który z 

nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z 

nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje ciało za życie świata».  Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On 

może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»  

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 

spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli 

życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 

wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja 

jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja 

w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 

będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który 

jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To 

powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.  

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej 

może słuchać?»  Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: 

«To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie 



Głos Małego Rycerza 2/2011        2 października 2011 

  6  
  

był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam 

powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». 

Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł 

więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie 

zostało dane przez Ojca». Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon 

Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i 

poznali, że Ty jesteś Świętym Boga». Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was 

dwunastu? A jeden z was jest diabłem». Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten 

bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać. (z Ewangelii św. Jana – J 6,22-71) 

UWIELBIAJCIE I WYNAGRADZAJCIE 
Przenajświętszy Sakrament –  
Ciało Mojego Boskiego Syna 
Dzisiaj rzuciłyście hasło, by pomóc Papieżowi i duchowieństwu, a 

przecież to Ja i Mój Boski Syn wezwaliśmy was na pomoc. 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. 

KOMUNIA ŚWIĘTA  

TYLKO W POSTAWIE KLĘCZĄCEJ I DO UST?  
Kard. Antonio Canizares Llovera apeluje do katolików, by 

przyjmowali Komunię Świętą do ust i w postawie klęczącej - Trzeba 

sobie uświadomić, że stajemy przed samym Bogiem i że On 

przychodzi do nas, a my nie jesteśmy nawet tego godni – podkreśla 

duchowny. 
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Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przekonuje do 

przyjmowania Komunii świętej klęcząc, ponieważ taka postawa „jest znakiem adoracji, do 

której trzeba powrócić na nowo”. 

Hiszpański kardynał, apeluje by „cały Kościół przyjmował Komunię klęcząc”. Dodaje, że „jeśli 

ktoś przyjmuje Komunię na stojąco, to powinien przynajmniej przyklęknąć lub uczynić głęboki 

ukłon, co jednak się nie dzieje”. 

Duchowny przypomina, że jeśli lekceważy się Komunię Świętą, lekceważyć będzie się 

wszystko. Na pytanie o nadużycia liturgiczne, kardynał odpowiada, że konieczne jest 

„skorygowane, zwłaszcza poprzez właściwą formację seminarzystów, kapłanów, katechetów i 

wszystkich wiernych”. Taka formacja powinna się koncentrować na zapewnieniu celebracji 

liturgicznej, która będzie zgodna z normami ustalonymi przez Kościół. Jego zdaniem, to 

„biskupi ponoszą szczególną odpowiedzialność” za właściwą formację liturgiczną i 

korygowanie wszelkich nadużyć.  Źródło: Fronda.pl za eMBe/CatholicNewsAgency  

PRZYJMUJMY GODNIE KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ 
Stolica Apostolska powtórzyła swój sprzeciw wobec udzielania Komunii Świętej 

osobom rozwiedzionym, które zawarły związki cywilne. Wystosowała także 

apel do wszystkich katolików, aby nie głosowali na polityków popierających 

aborcję. Stanowcze „nie” w sprawie życia w grzechu zawarto w ogłoszonym 

wczoraj w Watykanie dokumencie „Instrumentum laboris”, przygotowującym 

synod biskupów na temat Eucharystii, który odbędzie się w październiku. Autorzy 90-

stronicowego dokumentu podkreślili, że udzielanie Komunii rozwodnikom, którzy zawarli 

związki cywilne, nie jest rzadkim zjawiskiem. Wierni otrzymują często Komunię mimo ciężkiego 

grzechu, w którym żyją” – zauważyli autorzy dokumentu. Wyrazili również zaniepokojenie 

innymi zjawiskami „stanowiącymi zamach na sens świętości” Eucharystii, takimi jak 

zaniedbania w posługiwaniu się ornamentami liturgicznymi ze strony celebransów oraz 

niewłaściwy ubiór uczestników Mszy św.  

Wymienione zostały także inne niepokojące Watykan zwyczaje, między innymi intonowanie w 

Kościele śpiewów podobnych do świeckich piosenek. Skrytykowano również wręczanie 

Komunii świętej do ręki oraz przyjmowanie Ciała Pańskiego przez tych, którzy „negują 

publiczne nauczanie Kościoła lub publicznie wyrażają poparcie dla niemoralnych wyborów 

takich jak aborcja, nie zdając sobie sprawy z tego, że popełniają akty ciężkiej niegodziwości i 

wywołują oburzenie” – podkreślano w watykańskiej publikacji.  

(artykuł z Naszego Dziennika nr.158/2005 z 8.07.2005 str. 9) 
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U P O M N I E N I E 

Wiele wojen wyłoniło się z powodu praw dla tego lub innego kraju, ale Ja wam powiadam, 

czyją jest ziemia, którą człowiek niszczy. Ten świat jest darem, a wy staliście się 

niewolnikami samych siebie, z powodu braku waszego podporządkowania się Moim 

Przykazaniom. Ze względu na wasz brak dbałości o Moje Miłosierdzie, Ja mówię wam, nie 

spoglądajcie poza Krzyż, ażeby zabezpieczyć swoje szczęście w tym życiu. 

Nie odmierzajcie swojego życia sposobem, jakim żyje wasz brat lub siostra, bo każda 

pojedyncza dusza ma zapisaną misję, ażeby żyć tak, jak to zostało wyznaczone w Bożym 

planie. Wy nie wiecie, czy sposób, w jaki żyje wasz bliźni jest w zgodzie z Moją Wolą. Żyjcie, 

ażeby służyć Moim dzieciom, bo wy nie jesteście właściwymi sędziami, raczej, powinniście 

być daleko wysuniętymi instrumentami Mojego Miłosierdzia. 

Miłość nie kwalifikuje samej siebie jedynie do ograniczonych rzeczy, raczej, powinniście dawać 

ją nieograniczenie. Ja płaczę, Moje dzieci, ponieważ tak mało przychodzi do Mnie 

przygotowanych na Mszę św., ażeby Mnie przyjąć. Ich serca i umysły są przepełnione 

żalem, złością, pychą, zgorzknieniem i gdy dusza jest pełna tej ciemności, to jedynie w potężny 

sposób Mnie przebija. 

Ja powiadam do Moich dzieci, idźcie i oczyśćcie wasze dusze teraz, a nie w czyśćcu. Wy 

musicie przygotować się do Mszy św. tak, jak gdybyście przygotowywali waszą duszę 

na Dzień Sądu. Ja przychodzę do was, Moje dzieci, z powodu wielkiej obfitości Miłości a to 

Moje dzieci, jest Miłosierdziem. A teraz idźcie naprzód, bo Ja jestem Jezus i pozostawajcie w 

pokoju, bo wszystko zostanie dokonane zgodnie z Moją Wolą.  

DAJCIE MI DWÓCH LUB TRZECH PARAFIAN,  
KTÓRZY BĘDĄ PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ  
NA KOLANACH I DO UST… 

Niedawno jeden z niemieckich kapłanów, patrząc, jak jego parafia umiera, wołał: „Dajcie mi 

dwóch lub trzech parafian, którzy będą przyjmować Komunię świętą na kolanach i do 

ust, a moja parafia zostanie uratowana!” 

Jak bardzo wymowne i dające wiele do myślenia stwierdzenie, nieprawdaż?  

Czas najwyższy wyciągnąć wnioski, póki jeszcze nie jest za późno! 
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MODLITWA na rozpoczęcie ADORACJI 
Z pokorą upadamy przed Tobą, o Jezu, w Sakramencie Boskim utajony! Adorujemy 

Cię, błogosławimy cię i prosimy, racz wysłuchać modlitw błagających tu Ciebie, który 

żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen. 

ADORACJA św. s. Faustyny 
Dziś ADORACJA NOCNA. Nie mogłam brać udziału w niej z 

powodu słabego zdrowia, Jednak nim zasnęłam łączyłam się z siostrami 

adorującymi... Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu 

przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w 

monstrancji... Powiedział mi Pan: „Co ty widzisz w rzeczywistości, 

dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka 

wiara, choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w 

rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte, 

jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak 

miła Mi jest żywa WIARA...” (dz.1419-20). 

Adoracja nocna w czwartki. Odprawiłam adorację od godziny jedenastej do 

godziny dwunastej. Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników, a 

szczególnie za tych, którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże. Rozważałam, jak wiele Bóg 

wycierpiał, i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że Bóg nas tak miłuje. O Jezu, 

kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o Swej miłości, jeżeli 

śmierć sama nas przekonać nie może? Zaprosiłam niebo całe, aby razem ze mną 

wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz. (dz. 319)  

Jak Bogu miła jest każda Adoracja niech zaświadczą słowa św. Faustyny zapisane w swoim 

Dzienniczku:„...w czasie Mszy Św. usłyszałam te słowa: ‘powiedz przełożonej, że pragnę, 

aby adoracja tu była w intencji uproszenia miłosierdzia dla świata.(dz. 1070). 

EUCHARYSTYCZNE  
MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE 
Panie, przebacz wszystkie eucharystyczne świętokradztwa, – Ciebie prosimy,  
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Panie, przebacz wszystkie niegodne przyjęte Komunie św., – Ciebie prosimy,  

Panie przebacz wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu, – Ciebie prosimy,  

Panie przebacz wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych, – Ciebie prosimy,  

Panie przebacz wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum, – Ciebie  

Panie przebacz wszelką pogardę wobec rzeczy świętych, - Ciebie prosimy,  

Panie przebacz wszystkie wystąpienia z Kościoła, – Ciebie prosimy, Panie przebacz 

wszystkie grzech nie obyczajowości,– Ciebie prosimy,  

Panie przebacz wszystkie grzechy bezbożności,– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. 

Panie przebacz wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości, – 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. 

Panie przebacz wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św., – Ciebie prosimy,  

Panie przebacz wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom. – Ciebie prosimy,  

LITANIA do Najsłodszego Serca Pana Jezusa 
utajonego w Najświętszym Sakramencie 
Z modlitewnika: „Nowenna do św. Józefa oblubieńca NPMarji” Kraków, str. 104 

staraniem i nakładem S.S. BERNARDYNEK przy kościele św. Józefa w Krakowie 1930 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.  

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże,      - zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże,     - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże,      - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże,     - zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu naszego wygnania  - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, upokorzone     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, samotne     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, opuszczone     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, zapomniane     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, wzgardzone     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, znieważone     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, nieznane od ludzi    - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, miłujące nas     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, pragnące miłości naszej   - adoruję Cię, 

Serce Jezusa w Eucharystii, spragnione modlitwy naszej  - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, cierpliwe w oczekiwaniu nas  - adoruję Cię. 
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Serce Jezusa w Eucharystii, milczące i milczenia uczące nas   - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, łask skarbnico     - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, Słodka ucieczko dusz samotnych  - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, uczące nas życia ukrytego   - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, jednoczące nas z Bogiem   - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, czuwające nad nami    - adoruję Cię. 

Serce Jezusa w Eucharystii, przyobiecujące zostać z nami  

do skończenia świata  - adoruję Cię 

O słodkie Serce Jezusa utajone w Eucharystii   - adoruję Cię 

Jezus w Hostii  - pragnę pocieszać Cię 

Jezus w Hostii  - pragnę zjednoczyć się z Tobą 

Jezus w Hostii  - ofiaruję się z Tobą 

Jezus w Hostii  - wyniszczam się przed Tobą 

Jezus w Hostii  - pragnę zapomnieć o sobie, aby myśleć o Tobie 

Jezus w Hostii  - spraw, abym pragnął być zapomnianym i wzgardzonym dla Ciebie 

Jezus w Hostii  - naucz mnie milczeć, abym słuchał Ciebie 

Jezus w Hostii  - naucz mnie życia ofiary,  

poświęcenia i oddania się zupełnie Tobie na zawsze 

Jezus w Hostii  - daj mi wytrwać w gorącości ducha, 

Jezus w Hostii  - utrzymaj mnie przy sobie,  

gdy będę w oschłości ducha i ratuj, bym Cię nie obraził 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas Panie 

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

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas. 

Módlmy się: (AKTEM UWIELBIENIA nazwany ZŁOTĄ STRZAŁĄ) 

Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, 

najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i w 

otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich i przez 

Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

M O D L I T W Y    F A T I M S K I E 
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Ciebie. Proszę, przebacz 

tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie. Trójco 

Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty uwielbiam Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci 
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Najświętsze Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach całego świata jako 

wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi 

ludzie Cię obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca 

Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię o 

łaskę nawrócenia biednych grzeszników.” 

Królowo świata, Pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i 

nadziejo bądź nam miłosierna! O Jezu miłuję Ciebie! Słodkie Serce 

Maryi bądź ratunkiem mojej duszy! 

Bogu w czasie ofiarowania swoich cierpień, woli i uczynków ma się odmówić tę modlitwę: 

O mój Jezu, składam te ofiarę z miłości ku Tobie, na wynagrodzenie za zniewagi zadane 

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz za Ojca Świętego i nawrócenie biednych grzeszników. 

Amen. 

Modlitewnik: Adoracja pokutno-wynagradzająca – Michalineum 1997 

HOŁD JEZUSOWI W EUCHARYSTII ŚW.  
NA ZIEMI POLSKIEJ 

O Boski nasz Gościu, stokrotnie Ci dzięki, żeś zamieszkał w tylu kościołach w Polsce; a w kilku 

z nich, po całych dniach wystawiony w Przenajświętszym Sakramencie, pozwalasz patrzeć na 

Siebie i czekasz z upragnieniem, aby Twe dzieci przyszły po skarby, pociechę, siłę do walki i 

rozliczne dary i łaski, jakich chcesz udzielić. dzięki Ci Panie, żeś wskrzesił Polskę! o spraw, 

aby Ci u nas było dobrze! Niech Cię wielbi i chwałę oddaje w Polsce każde stworzenie, każda 

trawka, każdy kwiatek, drzewo, roślina; każda kropla wody, każde ziarnko piasku; wszystkie 

miasta i wioski i każdy atom. Twoja Matka Panie Jezu, jest polski Królową; spraw też o 

Serce Boskie, aby i Ciebie każda rodzina obrała za Króla, poświęcając ci się zupełnie i 

pozwalając w niej panować. Niechże Polska, zwana "Przedmurzem chrześcijaństwa i Matką 

Świętych", stanie się chlubą i pociechą Twego Serca i wyda Ci znów dużo świętych! Niech Ci 

wynagradza niewierność ludów, którzy Cię jeszcze nie znają; niech dobrym przykładem, 

modlitwą i gorliwością apostolską przywiedzie ich do Ciebie, jak niegdyś Litwę nasza 

świątobliwa królowa Jadwiga. Ku czemu, racz skuteczną dać łaskę i pobłogosławić polskiemu 

narodowi,  o co błagam przez przyczynę naszej Niepokalanej Królowej i świętych Patronów. 

Amen. 

Z modlitewnika HOŁD BOGU OD NARODU POLSKIEGO Kraków 1927, 
nakładem S.S. Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie. 
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MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE ADORACJI 

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, o dobry Jezu, Królu i 

Zbawco nasz! Błogosławionyś nad wszystko, przez wszystko i we 

wszystkim, co istnieje na niebie i na ziemi. Błogosławionyś całym 

sercem naszym, które Cię Kocha i wielbi nad wszystko! Hostio 

Najświętsza, Siło duszy wygnanej! Eucharystio Boska, Arcydzieło 

Serca Jezusowego! Bądź jedyną miłością naszą, bądź jedynym 

pragnieniem naszym w życiu i przy śmierci. Za łaski i dary podczas 

dzisiejszej ADORACJI nam wyświadczone, dzięki Ci gorące, o 

Jezu! Grzechy nasze, złości nasze, przewinienia nasze wybacz 

nam, o Jezu! Ma za nie szczerze żałujemy i poprawę życia mocno 

przyrzekamy. Oddajemy Ci o Jezu, dusze nasze, serca  oraz ciała nasze. Oczyść je i poświęć 

je, aby jedynie żyły Tobą i dla Ciebie po wszystkie czasy. Amen.  

Z modlitewnika: „Nowenna do św. Józefa oblubieńca NPMarji” Kraków, str. 114 

staraniem i nakładem S.S. BERNARDYNEK przy kościele św. Józefa w Krakowie 1930 

CHRYSTUS W KAWAŁKU CHLEBA. 

W Palestynie żyje wielu muzułmanów. Któregoś dnia pewien muezin zaprosił katolickiego 

księdza do publicznej debaty na temat Tajemnicy Eucharystycznej. Muzułmanin zapytał: 

- Czy to możliwe, żeby kawałek chleba stał się Chrystusem?  

Ksiądz odparł: 

- Tak, to jest możliwe, a udowodnię za pomocą prostego przykładu. 

Skoro ty, jedząc, jesteś w stanie przemieniać chleb w swoje ciało, 

dlaczego nie mógłby czynić tego także Bóg, w tajemniczy sposób 

przemieniając kawałek chleba w ciało Chrystusa? 

Muezin zadał kolejne pytanie: 

- Ale jak wielki Jezus może zmieścić się w małym kawałku chleba? 

- Spójrz na góry, niebo, wioski ... są ogromne. A przecież twoje oko może je pomieścić. Skoro 

twoje oko potrafi tego dokonać, dlaczego Bóg nie mógłby sprawić, że kawałek chleba zawiera 

Jezusa? 

Muezin nie dawał za wygraną: 

- Jak to możliwe, że w tym samym czasie na całym świecie jest odprawianych bardzo wiele 

Mszy Św., a podczas każdej z nich są obecne Ciało i Krew Waszego Zbawiciela? 
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Kapłan odrzekł: 

- Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych! 

I aby to udowodnić, ksiądz wziął lustro i rzucił je mocno na ziemię, rozbijając je na tysiąc 

małych kawałeczków. 

Potem zwrócił się do zdziwionego muezina: 

- Przedtem w dużym lustrze widziałeś swą jedną twarz. Teraz widzisz ją pomnożoną w każdym 

z tych fragmentów lustra. Dlaczego zatem Bóg nie mógłby być obecny w wielu miejscach 

jednocześnie? 

Dyskusja zakończyła się znakiem pokoju w Imię Boga. 

Charles de Foucauld 

ODPUSTY TYCZĄCE SIĘ EUCHARYSTII 

1. Za posłużenie kapłanowi do Mszy św. 3 lata odpustu (Św. Penit.Ap. 13.V.1937) 

2. Za odmówienie razem z kapłanem modlitwy po Mszy św. cichej klęcząco 10 lat odpustu 

(Św. Penit. Ap. 30. V. 1934). Gdy się jeszcze doda po trzykroć Najśw. Serce Jezusa zmiłuj 

się nad nami, zyskują jeszcze 7 lat odpustu, czyli razem 17 lat. (Św. Penit. Ap.18.III.1932). 

3. Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie Mszy św. wynagradzającej za krzywdy 

wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie dostępuje odpustu zupełnego pod 

zwykłymi warunkami (Pius X. Reskr. Manu. Propor. 15. VI.1907) 

4. Kto na dany znak dzwonkiem w czasie Podniesienia gdziekolwiek się znajduje, odmówi 

jakąkolwiek modlitwę, zyskuje 300 dni odpustu. (Św. Penit. Ap.25. II. 1933) 

5. Kto klęknie na jedno kolano przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum 

zamkniętym i odmówi akt następujący: "Jezu, mój Boże, oddaję Ci hołd tu obecnemu w 

Sakramencie Twej miłości", zyskuje 100 dni odpustu. Kto uklęknie na dwa kolana przed 

Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym i wyżej wspomniany akt odmówi zyskuje 

500 dni odpustu; kto przechodząc koło kościoła lub kaplicy, gdzie Najświętszy Sakrament się 

przechowuje, wykona jakiś akt pobożny np. przeżegna się, uklęknie - zyskuje 300 dni 

odpustu. (Św. Penit. Ap.25. III. 1935). 

6. Kto z wiernych wchodząc do świątyni bezpośrednio udaje się przed ołtarz, gdzie 

przechowuje się Najświętszy Sakrament i choć przez chwilę adoruje, zyskuje 300 dni 

odpustu. (Św. Penit. Ap.15. VI. 1923). 
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Kto zaś odmówi 5 x Ojcze nasz, 5 x Zdrowaś Maryjo i 5 x Chwała Ojcu i powtórnie pięć razy 

na intencję Ojca św. zyskuje 10 lat odpustu; odpust zupełny raz na tydzień, gdy to przez cały 

tydzień czynił, gdy się wyspowiadał i przystąpił do Komunii sw. (Św. Penit. Ap.3. VI. 1932). 

Kto z powodu choroby nie może udać się do kościoła, by tam Najświętszy Sakrament 

nawiedzić, lecz w duchu wiary odmówi dwa razy po 5 x Ojcze nasz, 5 x Zdrowaś Maryjo i 5 x 

Chwała Ojcu za każdym razem zyskuje 5 lat odpustu; odpust zupełny raz na tydzień, gdy to 

przez cały tydzień czynił. (Św. Penit. Ap.12. VI. 1935). 

7. Kto towarzyszy kapłanowi idącemu z Wiatykiem do chorego, zyskuje 7 lat odpustu, gdy 

idzie ze światłem; 5 lat odpustu gdy idzie bez światła; 3 lata odpustu, gdy z powodu jakiejś 

przeszkody sam nie może towarzyszyć, ale kogoś ze światłem wysyła; 100 dni odpustu, gdy 

nie może towarzyszyć lecz odmówi 1 raz: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. (Św. Penit. Ap.18. iii. 

1932). 

8. Za nawiedzenie chorych w szpitalach w celu oddania im jakiejś usługi, zyskuje się 7 lat 

odpustu (Św. Penit. Ap.13. V. 1937). 

9. Kto odmówi cząstkę różańca (5 tajemnic) przed Najświętszym Sakramentem, czy to 

wystawionym, czy w tabernakulum zamkniętym zyska za każdym razem odpust zupełny, jeśli 

się również wyspowiada i przystąpi do Komunii św. 

10. Kto przynajmniej przez kwadrans rozmyśla, zyskuje 5 lat odpustu a odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. (Św. Penit. Ap.19.VI. 1933). 

Źródło: Modlitewnik " Kwiat Eucharystyczny" Kraków, 25 sierpnia 1939 r. 

"SŁOWA NAUCZAJĄ A PRZYKŁADY PORYWAJĄ" 

O PIŚMIE ŚWIĘTEM 
Niegdyś święty Antoni, sławny pustelnik. (zm,356 ) w 
Egipcie, otrzymał list od. cesarza Konstantego 
Wielkiego.  Z podziwem patrzyli na niego uczniowie, a 
on rzekł: "Dziwicie się, że książęta tego świata piszą do 
nas listy, ale zważcie, że nieskończenie wielki Bóg, Pan 
nieba i ziemi posłał do nas ludzi list, mianowicie Pismo 
Św." 

PISMO ŚW. O KLĘKANIU 
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Z księgi Izajasza (Iż 45, 23-25) 

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja 

jestem Bogiem, i nikt inny! Przysięgam na Siebie samego, z moich ust 

wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się 

zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie,  

mówiąc: "Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc". Do Niego przyjdą 

zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali. 

Z księgi Mądrości Syracha (Syr 50, 17-21) 

Cały lud wspólnie spieszył i padał na twarz na ziemię, aby oddać pokłon Panu swojemu, 

Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami i potężnym 

echem płynęła miła melodia. Lud prosił Pana Najwyższego w modlitwie przed Miłosiernym, aż 

się skończyły wspaniałe obrzędy Pana i doprowadzono do końca Jego świętą służbę. Wtedy 

on schodząc, wyciągał swe ręce nad całym zgromadzeniem synów Izraela, aby dać swymi 

wargami błogosławieństwo Pana, i by się radować Jego imieniem. Po raz drugi lud padał na 

twarz, by przyjąć błogosławieństwo od Najwyższego.  

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 2, 10-12) 

Gdy (Mędrcy) ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z 

Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do 

Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.  

Z Listu św. Pawła Ap.  do Filipian (Flp 2, 9-11) 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię ,aby na 

imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby 

wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. 

Pozdrowienia i życzenia    

Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1Kor 16,13-14; 

Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze 

sprawy niech się dokonują w miłości! ... Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie się 

wzajemnie pocałunkiem świętym!  Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Jeżeli ktoś nie kocha 

Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha. Łaska Pana, Jezusa [niech będzie] z wami! Miłość 

moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.  
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Papieski ceremoniarz:  

KOMUNIA NA KLĘCZĄCO I DO UST 

nie jest tylko osobistą preferencją papieża. 

JEŚLI OJCIEC ŚWIĘTY COŚ PROPONUJE, TO NIE JEST TO 
JEDYNIE PRZEJAW OSOBISTYCH PREFERENCJI, LECZ 
WSKAZYWANIE KIERUNKU CAŁEMU KOŚCIOŁOWI.  

– Mówi papieski ceremoniarz ks. Guido Marini odpowiadając na pytanie o papieską „reformę 

reformy liturgicznej”.  

Wielki krucyfiks pośrodku ołtarza, udzielanie komunii na klęcząco i do ust, a także 

sprawowanie Eucharystii tyłem do ludzi w zabytkowych kościołach i kaplicach – to "innowacje", 

które podczas sprawowania przez Benedykta XVI Mszy Świętych zaczęły niepokoić 

zwolenników posoborowej formy. Papieski ceremoniarz odniósł się do tych "innowacji" w 

wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika „The National Catholic Reporter”. 

- Do stylu obecnego Papieża należy bardziej proponowanie niż narzucanie czegokolwiek. 

Jednakże, jeśli Ojciec Święty coś proponuje, to nie jest to jedynie przejaw osobistych 

preferencji, lecz wskazywanie kierunku całemu Kościołowi - powiedział prał. Guido Marini, 

cytowany przez Radio Watykańskie.  

Tzw. reforma reformy liturgicznej to coś, czego od Papieża o raczej tradycjonalistycznej wizji 

liturgii oczekiwało wielu konserwatystów. Te oczekiwania, przynajmniej w radykalnej formie, 

jeszcze się nie spełniły. Zdaniem papieskiego ceremoniarza, gwałtowne reformy nie są dzisiaj 

możliwe, ze względu na czasy i realia, w jakich żyjemy. 

Jego zdaniem, właśnie z tego powodu Papież obiera drogę przykładu, licząc, że to co 

proponuje zostanie rozważone i przyjęte, przeniknie do mentalności Kościoła, będzie 

kształtowało jego atmosferę. Niewykluczone, że to co dziś jest propozycją, z czasem stanie się 

normą dyscyplinarną – dodaje prał. Guido Marini. – Najpierw jednak trzeba zmienić klimat i 

kulturę, a dopiero potem legislację, choć i ta odgrywa swoją rolę w kształtowaniu kultury. 

Zapytany o znaczenie pojęcia „reforma reformy” papieski liturgista przypomniał, że ma ono już 

długą tradycję i było używane również przez kard. Josepha Ratzingera. Nie chodzi, jak 

zaznaczył, o wycofywanie się z soborowych reform, ale ich dalszą, lepszą realizację. 

Odnosząc się z kolei do motu proprio Summorum Pontificum, którym Benedykt XVI przywrócił 

możliwość sprawowania tzw. Mszy trydenckiej, ks. Marini przypomniał, że posoborowa i 
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przedsoborowa forma liturgii mogą się nawzajem ubogacać. I dlatego ważne jest – podkreślił - 

by ich bezkonfliktowe współistnienie weszło do codziennego życia Kościoła. AJ/RV 

Źródło informacji: FRONDA.pl 

JAK ZABRAKNIE CZCI  
DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - 

BÓG WYMIERZY SPRAWIEDLIWOŚĆ 

07.03.2004. 

Matko Boża wskaż nam jak mamy postępować według zarządzeń kościoła, czy Ciało Jezusa 

Twego Syna mamy przyjmować stojąc i na rękę? Czy jest nam odebrana wola którą dał nam 

Bóg. My chcemy przyjmować Najświętszy Sakrament na kolanach, chcemy być posłuszni 

kapłanom, ale czy nasze serce wytrzyma tę obojętność. Matko Boża wskaż nam, bo Ty 

najlepiej znasz jak Twoje dzieci mają się zachować wobec Jezusa Eucharystycznego. 

Matka Boża Królowa Polski: Córko Moja nie ma w świecie tak drogocennego skarbu jak godne 

przyjęcie Najświętszego Sakramentu i zachowania go w swoim sercu i rozważania kim jest. 

Jak zabraknie czci do Przenajświętszego Sakramentu Bóg wymierzy sprawiedliwość. 

Człowiek nie ma prawa łamać przykazań Bożych. Człowiek otrzymał wolną wolę od Boga. Czy 

jesteście Moi synowie w stanie zniewolić dar Boży dla człowieka? Opamiętajcie się moi 

synowie kapłani. Jeśli zniszczycie wolną wolę w człowieku doświadczę was surowo.  

To mówi do was Jezus: dałem wam tak wiele a dajecie Mi tak niewiele. Macie należeć 

całkowicie do Mnie - Jezusa. Pomyśl synu ile należysz do świata a ile do Mnie. 

Z zapisków założycielki MR MSJ śp. s. Zofii Grochowskie, 07.03.2004 r. 

SPOSÓB SŁUCHANIA MSZY ŚW.  
jest pożyteczniejszym nad odczytywanie wielu modlitw podczas Ofiary św., 

lecz małą albo żadnej czci nie czyni się Bogu, kto tylko ustami jest przy niej, 

a nie zastanawia się nad wielkością tajemnic zawartych w obrzędach 

kapłana i nie łączy z nim swojej ofiary i intencji. Gdy się według tu podanemu 

obrazowi Mszy św. wprawisz drogi bracie i siostro, co która ceremonia 

znaczy, możesz później patrząc na to co kapłan przy ołtarzu czyni, rozważać 

Mękę Pańską i modlić się własnymi słowy, co ci serce i natchnienie Boże 

podyktuje. 
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OBRAZ MĘKI CHRYSTUSOWEJ  
WE MSZY ŚWIĘTEJ (trydenckiej) 

Kapłan Chrystus 

1. Idzie do ołtarza. 1. Idzie na Górę Oliwną. 

2. Rozpoczyna Mszę św. 2. Rozpoczyna się modlić. 

3. Odmawia spowiedź powszechną. 3. Upada i poci się krwawym potem. 

4. Przystępuje do ołtarza 4. Zdradzony pocałunkiem Judasza 

5. Idzie na stronę Lekcji (modlitwa na 
wejście) 

5. Pojmany i w więzach zawiedzony do Annasza. 

6. Czyta intronit. 6. Przed Annaszem fałszywie oskarżony. 

7. Idzie ku środkowi ołtarz i odmawia: 
3xPanie, zmiłuj się. 

7. Zaprowadzony do Kajfasza, gdzie Piotr 
zapiera się Go trzykrotnie. 

8. Mówi: Pan z wami. 8. Spojrzawszy na Piotra nawraca Go. 

9. Czyta Lekcję. 9. Prowadzony do Piłata. 

10. Odmawia w środku Ołtarza 
modlitwę przed Ewangelią. 

10. Zaprowadzony do Heroda i przez tegoż 
wyszydzony. 

11. Czyta Ewangelię. 11. Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed 
nim oskarżony. 

12. Odkrywa kielich. 12. Haniebnie obnażony. 

13. Ofiaruje chleb i wino. 13. Okrutnie ubiczowany i mękę krzyżową za nas 
ofiaruje 

14. Nalewa wino w kielich. 14. Z ubiczowanego P. Jezusa Krew się leje. 

15. Przykrywa kielich. 15. Cierniem ukoronowany. 

16. Umywa ręce. 16. Piłat chcąc się okazać niewinnym , umył ręce. 
Niewinnym uznany przez Piłata 

17. Mówi: Módlmy się: aby moją i 
waszą ofiarę przyjął Bóg 
Wszechmogący. 

17. Piłat ukazuje Pana Jezusa ludowi i mówi: Ecce 
homo - oto człowiek. 

18. Odmawia ciche modlitwy - mówi 
sekretę. 

18. Opluty i wyszydzony - tajemne boleści Jezusa. 

19. Odmawia prefację - zaprawdę 
godne to i sprawiedliwe... i 3 x 
Święty, Święty, Święty... 

19. Stawiony niżej od mordercy Barabasza i 
skazany na śmierć Krzyżową - potrójny 
upadek. 

20. Sprawuje memento za żywych. 20. Niesie Krzyż, wielkie boleści na Górze 
Kalwarii. 

21. Modli się po cichu. 21. Spotyka Matkę Bolesną i pobożne niewiasty. 

22. Błogosławi Ofiarę chleba i wina. 22. Przybity do Krzyża. 
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23. Podnosi Święta Hostię. 23. Wywyższony na Krzyżu. 

24. Podnosi Kielich 24. Przelewa Świętą Krew z pięciu Ran. 

25. Modli się znowu po cichu. 25. Widzi przed Krzyżem Swą Bolesną Matkę. 

26. Mówi: Nam Grzesznym... 26. Modli się za ludzi na Krzyżu. 

27. Odmawia: Ojcze nasz... 27. Wypowiada na Krzyżu siedem Słów. 

28. Łamie i dzieli Hostię św. 28. Oddaje Bogu Ojcu Ducha i umiera. 

29. Wpuszcza małą cząstkę Hostii św. 
do Kielicha. 

29. Longin otwiera bok, a dusza wstępuje do 
otchłani.  

30. Położona na patynie przełamana 
Hostia. 

30. Ciało złożone na łono Maryi- Najśw. Matki 
Jego. 

31. Mówi: Baranku Boży... 31. Wielu uznaje w nim Syna Bożego. 

32. Przyjmuje Komunię św. 32. Złożony do grobu. 

33. Wyczyszcza Kielich. 33. Namaszczony przez pobożne niewiasty. 

34. Przykrywa ponownie Kielich. 34. Powstaje z martwych. 

35. Mówi: Pan z wami. 35. Ukazuje się Matce Swej i uczniom. 

36. Odmawia ostatnie modlitwy. 36. Pojawia się uczniom Swym i naucza ich 
jeszcze przez 40 dni. 

37. Mówi ostatni raz: Pan z wami. 37. Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba. 

38. Udziela ludowi Błogosławieństwa 38. Zsyła Ducha Świętego. 

39. Mówi: Idźcie Ofiara spełniona i 
odmawia ostatnią Ewangelię. 

39. Rozsyła Apostołów na cały świat by opowiadali 
Ewangelię. 

OBJAŚNIENIE ZNACZENIA UBIORU KAPŁANA 

Kapłan sam reprezentuje Chrystusa Pana. (Alter Christi) 
H U M E R A Ł znaczy ową szatę, którą oczy zasłaniali Jezusowi Panu żołnierze.  
A L B A  jest szatą białą, w którą z naigrywaniem obleczono Chrystusa w pałacu Heroda; 
P a s  wyobraża sznury, którymi Go szarpano z rozkazu Piłata;  
M A N I P U L A R Z  oznacza powrozy, którymi do słupa przywiązanym został, a 
umieszczenie go po lewej ręce, jako bliżej serca będącej, wyraża zbytek miłości, która 
Go na męki wydała, i obowiązek wypłacenia mu się za to sercem całym;  
S T U Ł A  oznacza łańcuch, którym okuto Chrystusa;  
O R N A T przedstawia suknię purpurową włożona nań na pośmiewisko, gdy został 
cierniem koronowany i ukazany pospólstwu przy słowach "Oto człowiek".  
K O R P O R A Ł  oznacza prześcieradło, na którym złożone było Ciało Zbawiciela;  
K I E L I C H - grób; P A T Y N A  - kamień którym Go przywalono.  
(z modlitewnika pt. HOŁD BOGU – nakładem s.s. Bernardynek przy kościele św. Józefa w 
Krakowie 26.września1927) 

DIDACHE  



Głos Małego Rycerza 2/2011        2 października 2011 

  21  
  

- NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW  
EUCHARYSTIA59 

IX. 1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w 

taki oto sposób: 

2. Najpierw przy kielichu: Dziękuję Ci, Ojcze Nasz, 

Za świętą winorośl Dawida60, sługi Twego61, 

Którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. 

Tobie chwała na wieki! 

3. Następnie przy łamaniu chleba62: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, Za życie i za poznanie, 

Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki! 

4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, Został w jedno zebrany, Tak niech 

Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi Zbierze się w jednym królestwie Twoim, Bo 

Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! 

5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię 

Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: "Nie dawajcie psom tego, co święte"63. 

X. 1. A gdy się już nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób: 

2. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, Za święte Imię Twoje, Które z woli twojej zamieszkało w 

sercach naszych, I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność, Które objawiłeś nam 

przez Jezusa, sługę Twego, Tobie chwała na wieki! 

3. Ty, Panie wszechmogący, Stworzyłeś wszystko64 dla Imienia Twego, Dałeś ludziom 

pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali. Nam zaś dałeś w swej łaskawości 

duchowy pokarm i napój, i Życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego. 

4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją. Tobie chwała na wieki! 

5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego, I uczyń doskonałym w 

miłości Twojej. I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony, W królestwie Twoim, 

które przygotowałeś dla niego, Bo Twoja jest moc i chwała na wieki! 

6. Niechaj przyjdzie łaska i przeminie ten świat!65 Hosanna Bogu Dawidowemu!66 Kto 

święty, niech podejdzie, Kto nim nie jest, niech czyni pokutę! Marana tha67. Amen. 

59 Eucharystia (gr. eucharystía), pierwsze znaczenie - "dziękczynienie". O Mszy św. będzie mowa w r. 

XIV Didache. Por. Słowniczek, słowo EUCHARYSTIA. 

60 Winorośl - lud Boży (Iz 5), Kościół objawiony przez Chrystusa. 

61 Sługa - aluzja do cierpiącego sługi JHWH z Księgi Izajasza (Iz 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53.12). 

Pierwotna katecheza przedstawiała Jezusa jako właśnie tego Sługę (Dz 8,32-35). 

62 Gr. klásma - tym słowem oznaczano Eucharystię. 
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63 Mt 7,6. 

64 Por. Mdr 1,14; Syr 18,1; 24,8; Ap 4,11. 

65 Cały ten punkt ma charakter echatologiczny i stanowi wypełnienie słów św. Pawła: "Ilekroć bowiem 

ten chleb pożywać będziecie, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską zwiastować będziecie aż przyjdzie" 

– 1 Kor 11,26. Toteż mówimy we Mszy św.: "Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". 

66 Por. Mt 21,9.15. 

67 1 Kor 15,22; Ap 22,10. Być może te końcowe słowa stanowiły dialog z ludem. 

Źródło: "Pierwsi Świadkowie" - tłum. A. Świderkówna (tłumacz); ks. M. Starowieyski (opracowanie); 

wydawnictwo M; wyd. II; Kraków 2010 

EUCHARYSTYCZNY KULT CHRYSTUSA  
W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA 

Ks. dr Lesław KRZYŻAK 

Eucharystia jest wielką tajemnicą naszej wiary. W czasie Mszy 

świętej podkreślamy to w każdej Modlitwie Eucharystycznej 

wymawiając po konsekracji słowa aklamacji: „Oto wielka 

tajemnica wiary” – „Wielka jest tajemnica naszej wiary” – 

„Uwielbiajmy tajemnicę wiary” – Tajemnica wiary”1. Te słowa 

aklamacji są pełne wiary i podkreślają jak cennym darem jest Eucharystia. Z nauczania 

Kościoła wiemy, że Eucharystia stanowi źródło i szczyt życia chrześcijańskiego (KKK 1325)2.  

Kult Eucharystii rozpoczyna się w czasie uobecniania ofiary krzyżowej w Mszy świętej i ma 

swoje przedłużenie w sakramencie trwałej i rzeczywistej obecności Pana Jezusa. Od celebracji 

Eucharystii, wokół której powinien jednoczyć się Kościół, bierze początek dalsza adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Skupia się ona wokół rzeczywistej i substancjalnej obecności 

Chrystusa przechowywanego pod postacią Chleba w tabernakulum.  

W Eucharystii i w kulcie eucharystycznym, Chrystus jednoczy wszystkich wiernych odnawiając 

i pogłębiając ich miłość wzajemną, co z kolei prowadzi do budowania misterium wspólnoty 

Kościoła. Wierni potrzebują stałego centrum miłości, które jest reprezentowane poprzez 

                                                           
1 Por. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 309*-310*. 
2 Kościół wielokrotnie akcentował temat Eucharystii. Spośród wielu istotnymi dokumentami 
poruszającymi tematykę są: Paweł VI, Encyklika Mysterium fidei, AAS 57(1965), 753-774; Jan Paweł II, 
Encyklika Ecclesia de Eucharystia, Tarnów 2003; Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum, Poznań 2004.  
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obecność eucharystyczną ofiary Chrystusa i trwanie tej obecności jako źródła miłości w 

tabernakulum. 

Dla pełnego zobrazowania kultu Eucharystii zostanie ukazana geneza i praktykowanie 

Eucharystii, uwielbienie należne Eucharystii poprzez uczestnictwo we Mszy świętej i poprzez 

adorację Najświętszego Sakramentu. Na koniec zostanie przypomniana nauka Kościoła o 

owocach i mocy płynącej z Eucharystii. 

Geneza Eucharystii 
Pismo święte jest najstarszym, pierwszorzędnym i wiarygodnym świadectwem na temat 

Eucharystii. Świadectwo Pisma świętego nie używa znanych nam, terminów „Eucharystia” czy 

„Msza święta”, które pochodzą z czasów późniejszych. Istotnym, bo najstarszym przekazem 

na temat Eucharystii jest świadectwo świętego Pawła, który mówi o zbieraniu się członków 

wspólnoty wierzących na ucztę – posiłek, przy stole Pańskim (1Kor 10, 26; 11, 20-26). To 

pierwsze określenie uroczystego religijnego posiłku, nazywanego „ucztą Pańską”, a 

odpowiadającego określeniu Eucharystii właściwego dla naszych czasów3.  

Biblijna geneza samego obrzędu wyrażona jest w czterech opisach4, które chociaż nie różnią 

się w rzeczach istotnych to jednak rodzą pytanie, który przekaz jest najbardziej wiarygodny i 

najrzetelniej oddający słowa Chrystusa. Zapewne każdy z przekazów mówiących o 

ustanowieniu Eucharystii jest pod wpływem liturgii sprawowanej w gminach, z których 

pochodzili natchnieni autorzy tekstów. Przekaz Pawła czerpie z tradycji od samego Chrystusa. 

Natomiast ewangelicznie najwierniej tematykę ukazuje święty Marek. Te dwa biblijne 

świadectwa o ustanowieniu Eucharystii w sposób oryginalny oddają słowa Pana Jezusa 

ustanawiającego Eucharystię. Inne teksty bezpośrednio lub pośrednio mówiące o tym 

wydarzeniu są przeważnie owocem redakcyjnej kompilacji tekstów Pawła i Marka (J 6, 171; 

1Kor 10, 16; 11, 26-28; 16, 20-22; Ap 17-21; Dz 2, 42-46; 20, 7-11). Są one pomocnicze w 

zrozumieniu i odkryciu oryginalnej formy słów Jezusa Chrystusa ustanawiającego Eucharystię. 

Poszukiwania oryginalnej formy wypowiedzianych słów należy dokonać na podstawie tekstu 

Marka („to jest ciało moje” – „to jest moja krew przymierza, wylana za wielu”) i tekstu Pawła („to 

jest moje ciało za was” – „ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej”). Według 

egzegetów należy przyjąć tekst Markowy za najbardziej prawdopodobny. Trzeba dodać, że 

obie formuły na przestrzeni czasu były wzbogacane lub upraszczane o kolejne elementy. 

Ostatecznie można zaryzykować stwierdzenie: przyjęta przez Marka tradycja o ustanowieniu 

Eucharystii w okresie, w którym krążyła najpierw w formie ustnej a potem pisemnej, miała 

                                                           
3 W. Farmer, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2001, s. 191. 
4 Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Łk 22, 15-20; 1Kor 11, 23-25. 
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postać bardzo krótką i zwięzłą: „to jest ciało moje” – „to jest moja śmierć za wielu”. Tak 

prawdopodobnie brzmiały słowa nad łamanym chlebem i podawanym kielichem, które Jezus 

wypowiedział wobec uczniów w czasie trwania Ostatniej Wieczerzy5. 

Praktykowanie Eucharystii 
Fakt ustanowienia Eucharystii potwierdzają teksty Nowego Testamentu6 oraz dokumenty z 

pierwszych wieków chrześcijaństwa (autor Didache, Justyn, Ignacy, Ireneusz), świadczące o 

powszechnym sprawowaniu Eucharystii w gminach rodzącego się Kościoła7. Przekaz o 

Eucharystii zaczerpnięty z Ewangelii ukazuje posiłek przy stole. Biblijna relacja o ustanowieniu 

Eucharystii umieszcza Ucztę Pańską w kontekście opowiadania o męce Jezusa i w kontekście 

paschalnej uczty żydowskiej. Posiłki eucharystyczne były wyrazem bliskości Boga, Jego troski i 

miłosierdzia. Uczta Pańska to spotkanie z przebaczającym i zmartwychwstałym Jezusem. 

Eucharystię od początku cechował podniosły nastrój radości i eschatologicznego oczekiwania, 

zbawczej i realnej obecności Zmartwychwstałego po Jego śmierci.  

Pierwotne wspólnoty tworzyły tradycję o Eucharystii. Wywierały wpływ na formę i słowa 

sprawowania tej uczty we wspólnocie. Celebrowanie Eucharystii traktowano jako nakaz 

Chrystusa.  

Uwielbienie Eucharystii 
Eucharystia została ustanowiona na skutek zbawczej miłości Chrystusa. Szczególna – 

sakramentalna obecność Pana Jezusa w Eucharystii godna jest tego, by doznawała oznak 

kultu. Adoracja miłości Boga ukrytej w Eucharystii wyczekiwana jest przez Chrystusa. Wierni 

potrzebują wyrażanego wiarą kultu eucharystycznego jako wynagrodzenia za ciężkie 

winy i występki świata. To najskuteczniejszy środek uwielbienia Boga i narzędzie uświęcenia 

ludzi przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Adoracja eucharystyczna uświęca 

Kościół, powoduje wzrost cnót teologalnych i kontynuuje rozdawanie łask wynikających 

z krzyżowej ofiary Chrystusa8. Kościół poleca wiernym nieustającą adorację Jezusa w 

Eucharystii9. Kult Najświętszej Eucharystii poprzez przyjmowanie Ciała Pańskiego 

poprzedzony jest hołdem uwielbienia trwającym później w świętym codziennym 

                                                           
5 Por. I. Marshall, «cena del Siniore eucaristia», w: G. Hawthorne, R. Martin, D. Reid, Dizionario di Paolo 
delle sue Lettera, Milano 1999, s. 203-205; D. Dziadosz, Uczta człowieka z Bogiem – biblijne przekazy o 
ustanowieniu Eucharystii, w: D. Dziadosz red., Eucharystia drogą do wieczności. Świętej pamięci 
Księdzu Profesorowi Stanisławowi Potockiemu, Przemyśl 2005, s. 34-37. 
6 1Kor 11, 23-26; Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Łk 22, 15-20, J 6, 51-58. 
7 F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin 1999, s. 28. 
8 Jan Paweł II, List apostolski Dominicae cenae, Watykan 1980, nr 3. 
9 Jan Paweł II, List apostolski Mane Nobiscum, Domine, Poznań 2004, nr 10. 
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postępowaniu10. Taki hołd Kościoła względem postaci eucharystycznych ukazuje żywą wiarę 

swoich członków. Zwyczaj adoracji rozpowszechnił się jako kult uwielbienia, należny 

Najświętszemu Sakramentowi, który Kościół stale okazuje nie tylko w czasie obrzędów Mszy 

świętej, ale również poza nią, przez przechowywanie konsekrowanej Hostii, wystawianie do 

publicznej czci wiernych oraz obnoszenie w procesjach (KKK 1378). Żywą świadomość 

rzeczywistej obecności Chrystusa pielęgnuje się przez świadectwo tonu głosu, gestów, 

sposobu poruszania się i poprzez całe zachowanie11. 

Początkowo przechowywano Chleb Pański dla chorych i dla tych, którzy znajdowali się w 

niebezpieczeństwie śmierci, a dopiero później rozwinął się zwyczaj adorowania. Katechizm 

Kościoła Katolickiego przypomina naukę o tabernakulum: „«Święty zapas» pierwotnie był 

przeznaczony do godnego przechowywania Eucharystii, by poza Mszą świętą można ją było 

zanosić chorym i nieobecnym. Pogłębiając wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w 

Eucharystii, Kościół uświadomił sobie sens milczącej adoracji Pana obecnego pod postaciami 

eucharystycznymi. Dlatego tabernakulum powinno być umieszczone w kościele w miejscu 

szczególnie godnym i tak wykonane, by podkreślało i ukazywało prawdę o rzeczywistej 

obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie” (KKK 1379). 

Na bazie adoracji Pana Jezusa przechowywanego dla wiernych w tabernakulum powstało 

wiele dzieł związanych z kultem eucharystycznym i wytworzyła się bardzo bogata tradycja 

duszpasterska Kościoła dotycząca czci skierowanej ku Eucharystii. Rozkwit dzieł wyrosłych na 

znaku rzeczywistej obecności Chrystusa w tabernakulach kościołów i kaplic, stanowi istotną 

część współczesnej historii Kościoła, opiera się na zgodnej świadomości Magisterium Kościoła 

i całego Ludu Bożego12. Kult Eucharystii wyraża się w różnych formach, spośród których 

trzeba przywołać: nawiedzenie i prywatne adoracje Najświętszego Sakramentu, publiczne 

adoracje eucharystyczne, adoracje wieczyste, nabożeństwa czterdziestogodzinne, procesje i 

kongresy eucharystyczne, publiczny kult w uroczystość Bożego Ciała, a także 

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  

Celebracja Eucharystii jest czynnikiem fundamentalnym Kościoła i czyni obecnym dzieło 

zbawcze Chrystusa. Pobożność eucharystyczna pomaga w pogłębieniu osobistej świadomości 

tej obecności, która prowadzi do pełnej miłości służby na rzecz bliźniego.  

Warto, zatem prześledzić jak uwielbiany jest Chrystus w czasie sprawowania Mszy świętej. 

                                                           
10 Święty Augustyn naucza: „Nikt tego ciała, (które Pan dał ku zbawieniu) nie pożywa bez oddania mu 
wpierw hołdu uwielbienia i nie tylko nie grzeszymy uwielbiając je, ale grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie 
uwielbiali” – Komentarz do Psalmu 98,9; PL 37.126. 
11 Jan Paweł II, Mane Nobiscum, dz. cyt., nr 18. 
12 Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharystia, Tarnów 2003, nr 9-10. 
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Uczestnictwo we Mszy świętej 
Sprawowanie tajemnicy sakramentalnej obecności Chrystusa związane jest z ponawianiem 

zbawczej ofiary krzyża skierowanej ku komunii. Słowa konsekracji chleba i wina wskazują na 

polecenie Jezusa składania ofiary i posilania się konsekrowanym pokarmem. Akt ofiarny 

Eucharystii jest bardzo istotny, bo włącza wierzących w akcję ofiarną Jezusa spełnianą dla 

zbawienia świata. Fakt sakramentalnej ofiary obecny w Eucharystii, jawi się jako działanie 

fundamentalne dla zrozumienia w pełni tej sprawowanej tajemnicy, a także dla autentyczności 

rzeczywistej i osobowej obecności Pana Jezusa, a także konsekwentnie dla autentycznego 

kultu okazywanego Chrystusowi w obecności eucharystycznej. Jezusowe polecenie 

„bierzcie i jedzcie … bierzcie i pijcie” powtarzane w czasie każdej Mszy świętej zachęca by 

codziennie i licznie uczestniczyć w ofierze sprawowanej na ołtarzu, w czystości i świętości 

serca posilać się Komunią świętą oraz za zbawcze dary miłości składać należne 

dziękczynienie Bogu Ojcu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. 

Spotkanie z Chrystusem w czasie Mszy świętej jest osobistym i ożywiającym przylgnięciem do 

uwielbionego Syna Bożego poprzez Jego Ciało i Krew. Wyraża to modlitwa odmawiana przez 

kapłana przed przyjęciem Komunii świętej: „Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty z 

woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, 

wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od 

wszelkiego zła, spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól 

mi nigdy odłączyć się od Ciebie”13. Tak przeżywana Msza święta jest aktem uznania 

obecności Chrystusa w czasie sprawowania świętych tajemnic. Taka postawa otwartości i 

zaangażowania sprawia, że uczestnictwo kapłana i wszystkich wiernych we Mszy świętej jest 

aktywne i owocne. Nie kończy się z czasem uczestnictwa we Mszy świętej.  

Publiczna i prywatna cześć względem Najświętszego Sakramentu jako rozszerzenie 

pobożności chrześcijańskiej ma swoje źródło i centrum w czasie Mszy świętej. Pomniejszony 

kult eucharystyczny może mieć miejsce wówczas, gdy braknie postawy adoracji w czasie 

sprawowania liturgii, skupienia lub zjednoczenia z Chrystusem w Komunii świętej. 

Po zakończeniu celebracji eucharystycznej zachowuje się święte postacie, pod którymi 

Chrystus jest rzeczywiście i prawdziwie obecny. Trzeba dodać, że w początkach Kościoła 

Eucharystia była publicznie adorowana tylko podczas Mszy świętej (ukazanie świętych 

postaci po konsekracji) i podczas Komunii świętej (ukazanie świętych postaci przed 

przyjęciem Komunii świętej). Taka forma kultu zachowała się jeszcze w Kościołach 

                                                           
13 Mszał Rzymski, dz. cyt., s. 375*. 
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Wschodnich, natomiast w Kościele na Zachodzie rozpropagowano kult poza Mszą świętą14. 

Wyrazem zjednoczenia wiernych z uwielbianym Panem są różne formy kultu wobec świętych 

postaci przechowywanych w tabernakulach.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Msza święta i kult eucharystyczny poza Mszą świętą są komplementarne. Nie można oddzielić 

kultu Eucharystii poza Mszą świętą od tego podczas Mszy świętej. Obydwa są ze sobą 

związane fundamentem rzeczywistej obecności Chrystusa. Kult Najświętszego Sakramentu 

przechowywanego w tabernakulum jest przedłużeniem liturgii ofiarnej i jej owocem. Tak 

pojęty daje większą dostępność, a zarazem większą skuteczność oddziaływania względem 

wiernych.  

Kościół i kaplica jest miejscem poświęconym dla Boga, jest domem Bożym. Tu celebruje 

się Eucharystię. Tabernakulum umieszczone w kościele jest miejscem przechowywania 

Najświętszego Sakramentu. Przy tabernakulum skupia się adoracja wzniosłej i transcendentnej 

obecności Chrystusa. Obecność ta jest adorowana na różne sposoby. Początek adoracjom 

dała praktyka ukazywania konsekrowanej Hostii podczas przeistoczenia wprowadzona wraz z 

nowym rytem Mszy świętej w XII wieku. W wieku XIII pojawiają się procesje eucharystyczne, 

następnie monstrancje i tabernakula. Od XVII wieku praktykowane są prywatne nawiedzenia 

Najświętszego Sakramentu. Następnie powstają instytuty, stowarzyszenia i zakony, które mają 

za cel adorację Najświętszego Sakramentu15. Jedną z zaniedbanych form adoracji jest 

nawiedzenie i Komunia święta duchowa, w której wierny ilekroć znajdzie się w kościele na 

nowo spotyka obecnego Pana i włącza się w Jego świętą obecność. 

Moc płynąca z Eucharystii 
Sakrament Eucharystii tworzy Kościół (KKK 1396), jednoczy wiernych z Chrystusem i jednoczy 

wiernych miedzy sobą. Jest to zjednoczenie uświęcające, źródło odnowy i węzeł miłości, w 

którym dokonuje się przebaczenie grzechów i wychwalanie Boga16. Katechizm Kościoła 

przypomina, że Komunia święta „w przedziwny sposób dokonuje w naszym  życiu tego, czego 

pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie Ciała Zmartwychwstałego Pana, 

ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski 

otrzymane na chrzcie. Wzrost życia duchowego potrzebuje pokarmu Eucharystii, Chleba 

                                                           
14 B. Łomacz, Eucharystia. Kult, w: R. Łukaszuk, Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1985, k. 1270-1271. 
15 M. Rojek, Kult Eucharystii w świetle „Mysterium Fidei”, w: D. Dziadosz red., Eucharystia drogą do 
wieczności, dz. cyt., s. 319. 
16 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, nr 10-11, 47-48. 
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naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk” (KKK 1392). 

Komunia święta chroni nas przed grzechem (KKK 1393), gładzi grzechy powszednie, 

ożywia miłość i uzdalnia do uwolnienia się od nieuporządkowanych przywiązań (KKK 1394), 

zachowuje przez miłość od przyszłych grzechów śmiertelnych (KKK 1395), zobowiązuje do 

pomocy ubogim (KKK 1397), przynagla do modlitw i działania na rzecz zjednoczenia 

wierzących w Chrystusa (KKK 1398). Każde spotkanie z Chrystusem w Eucharystii wzmacnia 

owoce Komunii eucharystycznej, budując Kościół we wzajemnej posłudze miłości. Chrystus 

urabia obyczaje, zasila cnoty, pociesza smutnych, umacnia słabych i pobudza do posługi 

miłości. Przebywanie wiernych przed Najświętszym Sakramentem jest skutecznym 

środkiem do pociągania wierzących ku głębszemu uczestnictwu w misternym Chrystusa i 

całego Kościoła. 

Adoracja eucharystyczna poprzez ciszę, skupienie i modlitwę pozwala zasmakować w Bogu, 

odkryć wspaniałość Trójjedynego i uznać Go za Pana swojego życia. Trwanie przed 

Najświętszym Sakramentem jest dziękczynieniem i uwielbieniem Boga Ojca w Duchu Świętym. 

Kult eucharystyczny jest skierowany do Boga Ojca w Duchu Świętym. Bierze początek z 

celebracji eucharystycznej, która jest źródłem kultu rzeczywistej obecności uwielbionego 

Chrystusa. Z ofiarnego charakteru misterium Eucharystii wynika kult sprawowany po 

zakończeniu Mszy świętej. Różnorodne formy tego kultu owocują zjednoczeniem z Bogiem i 

miłością względem bliźnich. 

Biskup Schneider:  
KATOLICY POWINNI PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚW.  

NA KLĘCZĄCO I DO UST  

Biskup pomocniczy Athanasius Schneider z Kazachstanu wyjaśnia na łamach 

„L’Osservatore Romano”, dlaczego katolicy powinni przyjmować Komunię św. klęcząc a 

nie stojąc, i do ust a nie na rękę – informuje LifeSiteNews.com. „Jeśli jakiś niewierzący 

przyjdzie i ujrzy taki akt adoracji, być może on także zapragnie czcić Boga, stwierdzając, 

że Bóg naprawdę jest obecny w tobie” – mówi biskup Schneider. Hierarcha zauważa, że 

szacunek oraz bojaźń Boża powinny skłonić katolików do przyjmowania Jezusa w Eucharystii 

na klęcząco i do ust. „Świadomość doniosłości tajemnicy eucharystycznej ujawnia się 

zwłaszcza w sposobie udzielania i przyjmowania ciała Naszego Pana” – zaznacza biskup. Bp 

Schneider wskazuje na trwającą wojnę kulturową, która dotknęła niestety także Kościół. Tutaj 

walka toczy się m.in. o liturgię - czy ma ona być tradycyjna czy też raczej nowoczesna. Dlatego 
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też jest on zdania, że koncepcja przyjmowania Komunii św. do rąk i na stojąco jest błędna. – 

„Moderniści, którzy nieustępliwie pracują nad zmianą „archaicznego” stanowiska Kościoła 

wobec seksualności (zakaz antykoncepcji, współżycia przedmałżeńskiego, homoseksualizmu 

itp.), chcą także zmiany sposobu oddawania czci Bogu - podkreśla biskup. 

PISMO STOLICY APOSTOLSKIEJ  
do ORDYNARIUSZA Archidiecezji Wrocławskiej  
dot. postawy przy przyjmowaniu Komunii Świętej 

Prot.n.1322/02/L      Rzym,1 lipca 2002 r. 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO 

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW* 

Wasza Ekscelencjo, 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od 

wiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym którzy przyjmują postawę 

klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone 

parafianom. Z tego można wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w 

diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, ze Wasza 

Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawę. Wniesione skargi dają kongregacji 

okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiej kwestii. Jednocześnie 

prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować takiej informacji. 

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych 

miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego 

postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, 

aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, 

kan.213). W świetle prawa „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy 

właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich 

przyjmowania” (kan. 843 § 1). Nie można więc jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do 

Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej,  z wyjątkiem osób trwających w publicznych 

grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, 

gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych (…) 

Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka 

klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie 

wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i 
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substancjonalnej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi 

postaciami. 

Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencja 

szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. wiernym w 

opisanych wyżej okolicznościach i – jeśli skarga zostanie zweryfikowana – poinformował 

danego księdza i innych księży, którzy stosują taka praktykę, aby na przyszłość powstrzymali 

się od niej. Księża powinni zrozumieć, ze Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie 

skargi z wielka powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie 

dyscyplinarne zgodnie z wagą duszpasterskiego nadużycia. 

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym 

względzie.  

Szczerze oddany w Chrystusie Jorge A. Card. MEDINA ESTEVEZ Prefekt + Francesco Pio 

TAMBURRING arcybiskup Sekretarz 

(Tekst polski za: Anamnesis 33) 

* Powyższe pismo Stolicy Apostolskiej zostało skierowane do ordynariusza Archidiecezji 
Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza. 

 

ŚWIECCY NADZWYCZAJNI SZAFARZE  
KOMUNII ŚW. 

Dokumentem zarządzającym wprowadzenie nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii jest 

Instrukcja Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego, wydana 29.01.1973 r. , zatytułowana 

Immensae caritatis. Zarządza ona użycie nadzwyczajnych szafarzy w przypadkach 

rzeczywistej konieczności. Oto lista tych przypadków: 

        a/ gdy nie ma księdza, diakona lub akolity; 

        b/ gdy w/w nie mogą dysponować Komunią Św., ze względu na inną posługę pasterską, 

chorobę lub zaawansowany wiek; 

        c/ gdy liczba wiernych pragnących Komunii Św. jest tak znaczna, iż odprawianie Mszy 

albo rozdawanie Eucharystii poza Mszą nadmiernie by się przedłużyło. 

        Instrukcja zastrzega, iż: 
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        Ponieważ uprawnienia te przyznaje się tylko dla duchowego dobra wiernych i w 

przypadkach rzeczywistej konieczności, księża winni pamiętać, iż nie są on zwolnieni z 

obowiązku rozdawania Eucharystii wiernym, którzy w sposób uprawniony tego żądają, a 

w szczególności, z zanoszenia i rozdawania jej chorym 

        Trudno rozważać okoliczności uzasadniające używanie nadzwyczajnych szafarzy poza 

krajami misyjnymi. 

        We wrześniu 1987 r. Stolica Apostolska wystosowała listy do przewodniczących wielu 

konferencji episkopatów na temat nadzwyczajnych szafarzy, napominając ich, aby ukrócili 

czynienie normą tego, co winno być nadzwyczajne. 

        Nie trzeba wspominać, iż dokument ten nie przyniósł zupełnie żadnych efektów, ale jest 

on przynajmniej dowodem na to, że Stolica Apostolska jest świadoma rozmiarów nadużyć 

związanych z nadzwyczajnymi szafarzami. Nadużycia te doprowadziły do sytuacji, gdzie 

nadzwyczajny charakter szafarzy został zatracony, a stał się normą. 

W 1987 r. Kongregacja ds. Sakramentów zwróciła się o właściwą interpretację odpowiednich 

kanonów do Komisji Pontyfikalnej ds. Właściwej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

Następująca wątpliwość została wyrażona: 

        Czy nadzwyczajny szafarz Komunii Św., zgodnie z kanonami 910, par.2 i 230, par. 3, 

może spełniać swój nadzwyczajny obowiązek wówczas, gdy są obecni w kościele, 

nawet jeżeli nie biorą udziału w sprawowaniu Eucharystii, zwyczajni szafarze, którzy nie 

są w żaden inny sposób odsunięci [ od rozdawania Komunii Św.] 

        Komisja Pontyfikalna rozpatrzyła tę kwestię na posiedzeniu sesji plenarnej 20 lutego 1987 

r. i odpowiedziała NEGATYWNIE! 

        Powyższa właściwa interpretacja została zaaprobowana przez Ojca Świętego 15 czerwca 

1987 r., który wówczas polecił Kongregacji ds. Sakramentów powiadomienie o tej decyzji 

konferencji episkopatów. 

        Odpowiedź Komisji Pontyfikalnej wyraźnie wskazuje, że jeżeli zwyczajni szafarze 

(biskup, ksiądz, diakon ) są obecni podczas Eucharystii, niezależnie od tego, czy 

celebrują czy też nie, wówczas nie wolno nadzwyczajnym szafarzom rozdawać Komunii 

Świętej. 
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Świadectwo szafarza nadzwyczajnego:  

PODJĄŁEM SŁUSZNĄ DECYZJĘ 

REZYGNUJĄC Z TEJ POSŁUGI 
Mam na imię Antoni, lat 50. Przez okres 4 lat pełniłem posługę nadzwyczajnego szafarza 

Komunii św. W roku 2006 ówczesny proboszcz naszej parafii ks. Kazimierz, na Mszy św. 

czytał list Biskupa naszej Diecezji o powołaniu nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  Prosił 

parafian, aby zgłaszali kandydatów, którzy nadawaliby się do pełnienia tej posługi -  

zaznaczając, że mają to być mężczyźni  w wieku 35-60 lat, praktykujący i odznaczający się 

pobożnością. Po tygodniu ks. Proboszcz podszedł do mnie i oznajmił, że parafianie zgłosili 

moją kandydaturę do tej posługi i podkreślił, że jest to wielkie wyróżnienie i zaszczyt.  

Zgodziłem się, ale wymagane było wykształcenie średnie, a ja mam tylko zawodowe – więc 

odpadłem. Jednak za rok ks. prob. Kazimierz zwrócił się ponownie z tą propozycją, abym 

został nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. i że już jednego kandydata ma, a ja będę jako 

drugi. W tym czasie przyjmowałem Komunię św. na klęcząco,  a ks. Proboszcz nie chętnie 

udzielał w tej postawie. Pomyślałem więc , że posługując do ołtarza będę mógł przyjmować 

Komunię św. na klęcząco  - czyli w postawie najbardziej godnej. Z tego powodu zgodziłem się. 

Na kurs przygotowawczy zostałem wysłany z drugim kandydatem, p. Januszem do pobliskiego 

Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji. Po mszy św. rozpoczynającej kurs ksiądz 

prowadzący przytoczył fragment z Pisma św. , że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, po 

skończonej Eucharystii świeccy zabierali Komunię św. chorym do domu, a obecni świeccy 

szafarze są kontynuatorami tej tradycji, aby pomagać kapłanom w zanoszeniu Komunii św. 

chorym w domach.  

Po ukończonym kursie przygotowawczym otrzymałem stosowny dokument podpisany przez 

ks. Biskupa naszej diecezji.  

Posługę szafarza nadzwyczajnego rozpocząłem w dniu, w którym Ojciec św. Benedykt XVI 

pielgrzymował do Krakowa, a w naszej parafii była w tym czasie I Komunia św. dzieci. Jednak 

w krótkim czasie zacząłem czuć wewnętrzny niepokój, ręce mi drżały, gdy podawałem 

Komunię św.  Pomyślałem, że to trema i zbiegiem czasu minie. Ale tak się nie stało – niepokój 

się nasilał. Dodam jeszcze, że było nas trzech szafarzy świeckich rozdających Komunię św. 

chorym. Dyżur więc przypadał raz na trzy miesiące w I-sze niedziele, a później jeszcze w II – 

gie niedziele m-ca.  
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Mam częste kontakty ze środowiskiem szpitala i z pracującymi tam księżmi kapelanami. Po 

rozmowie z ówczesnym ks. Krzysztofem W. mówiłem, że czuję niepokój i niegodność tej 

posługi i że zrezygnuję. Jednak on odradzał mi motywując, że to wielki zaszczyt i wyróżnienie. 

Zamówiłem więc kilka mszy św. w tej intencji lecz skutek był odwrotny…  czas płynął…  ja 

uczestniczyłem w kolejnych dniach skupienia i rekolekcjach. Często uczestniczyłem w 

Przenajświętszej Ofierze – Mszy św. i Komunii św. regularnie chodziłem do Spowiedzi św.  w 

pierwszy piątek miesiąca.  Jednak stan mojego wnętrza pogarszał się… Ciągłe wyrzuty 

sumienia… i poczucie niegodnej posługi…  

W roku 2008 zmieniono nam proboszcza, który pracuje w naszej parafii do dnia dzisiejszego. 

Zwróciłem się z moim problemem mówiąc o poczuciu niegodności i zamiarze rezygnacji, lecz 

mowa była ta sama, że to… wielki zaszczyt i wyróżnienie, że rezygnowanie z posługi jest  to… 

działanie złego ducha, żebym… nie rezygnował, żebym… modlił się do Ducha Świętego. 

Na kolejnym dniu skupienia w WSD padło pytanie: co należy zrobić, gdy upadnie Hostia św. na 

ziemię (posadzkę)? – Podnieść i włożyć do kielicha (puszki) - zabrzmiała odpowiedź – i podać 

wiernym, chyba że jest zabrudzona,  to należy włożyć do naczynia z wodą - (vasculum), które 

znajduje się obok tabernakulum. Pomyślałem wówczas: jakże wielki brak szacunku dla Jezusa 

Eucharystycznego i traktowanie Go, jakby to był papier a nie Jezus-Bóg pod postacią 

Niebiańskiego Chleba.  

Nie mając pokoju, w dalszym ciągu poszukiwałem informacji, która by mnie utwierdziła, że 

jestem na właściwej drodze… modliłem się do Jezusa przez wstawiennictwo Maryi… Czytałem 

uważnie Pismo Święte, rozważałem każdy przeczytany fragment i w końcu znalazłem w 

Piśmie św. przytoczony fragment przez ks. prowadzącego kurs, lecz sens tego fragmentu 

okazał się całkiem inny: w pierwszych wiekach były chleby pokładne, część tych chlebów, 

które nie były konsekrowane, były błogosławione i te były zabierane do domów (były one na 

wzór dzisiejszych opłatków).  

Moi znajomi jak również rodzina zauważyli, że ze mną dzieje się coś złego, że nie jestem sobą 

tzn. jestem jak gdyby nie obecny, zamyślony… Pytano mnie, co się dzieje, gdy powiedziałem, 

że czuję się niegodny tej posługi, że mam wielkie wyrzuty sumienia i że zrezygnuję z tej 

posługi, bo nie daję rady. Moja starsza siostra odradzała i tłumaczyła, że wielki to zaszczyt i 

wyróżnienie dla całej rodziny.  

W święta wielkanocne powiedziałem do ks. prob. Jerzego B., że rezygnuję, bo czuję się 

niegodzien tej posługi. W odpowiedzi usłyszałem, że masz Boże błogosławieństwo, to czego 

jeszcze chcesz.  
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Mój stan ducha był coraz gorszy… Coraz częściej chodziłem do Spowiedzi św., bo trudno mi 

było wytrwać cały miesiąc… zacząłem popadać w poważne nałogi (alkoholizm, nieczystość). 

Prosiłem ks. Proboszcza, czy nie zechciałby być moim spowiednikiem – z początku nie chciał, 

ale później zmienił zdanie. Modliłem się do Jezusa Miłosiernego oraz o światło do Ducha 

Świętego w rozeznaniu mojego powołania (jako szafarza nadzwyczajnego). Zacząłem 

odmawiać nowennę obronną do Aniołów Stróżów oraz modlitwę do ramienia Chrystusa Pana o 

moje nawrócenie, bo już w końcu nie wiedziałem czy jestem jeszcze katolikiem czy 

poganinem.  

Gdy szedłem do chorych, mając Jezusa w bursie na piersiach, mówiłem do Niego: Panie 

Jezu, skoro Ty mnie powołałeś do tej posługi, to dlaczego nie czuję radości tylko 

smutek i wyrzut niegodności. Zacząłem się zastanawiać, jak to właściwie jest: mój starszy 

brat jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Braci Szkolnych i nie może udzielać Komunii św. 

pomimo, że jest osobą duchowną i wydawałoby się bardziej godną w hierarchii Kościoła do tej 

posługi niż ja prosty człowiek. Ja świecka osoba mogę udzielać Komunii św. a on duchowna –

nie? Pomyślałem, że coś tu jest nie tak… 

Największy niepokój i wyrzut przeżywałem, gdy upadła mi św. Hostia na posadzkę. 

Przepraszałem Pana Jezusa za tę zniewagę i miałem przed oczyma mojego śp. ks. 

Proboszcza z mojego dzieciństwa, który w takiej sytuacji wycierał puryfikaterzem miejsce, 

gdzie Pan Jezus w Hostii św. upadł. Później leżał krzyżem przed tabernakulum i 

przepraszał za tę nieuwagę i zniewagę. 

W końcu druga z moich sióstr mówi do mnie: skoro masz taki niepokój i wyrzuty sumienia 

to powinieneś zrezygnować. Dodała przy tym, że czytała książkę o obcowaniu z duszami 

czyśćcowymi o zakonnicy, która miała upalone dłonie za to, że podawała Komunię św. a nie 

było jej wolno. Siostra zaproponowała mi, abym przeczytał książkę „Ostrzeżenie z zaświatów” . 

Kupiłem sobie tę książkę i przeczytałem ją uważnie. Moje oczy otworzył się… Zrozumiałem, że 

dotychczasową posługą świeckiego nadzwyczajnego szafarza służę szatanowi a nie Panu 

Bogu, że Komunię św. może udzielać tylko ksiądz lub diakon, którzy mają ręce konsekrowane. 

Powiedziałem do Pana Jezusa: chcę służyć tylko Tobie, Panie Jezu. Zrezygnowałem  z posługi  

szafarza natychmiast. Odniosłem bursę i naczynia liturgiczne, które używałem chodząc do 

chorych, do kościoła, a swoją rezygnację złożyłem na ręce ks. prob. Jerzego B. Jednak ks. 

Proboszcz nie chciał słyszeć o żadnej rezygnacji, kazał mi się jeszcze zastanowić i dodał, że 

obowiązuje mnie posługa do końca roku na podstawie wydanego pozwolenia ks. Biskupa. 

Rezygnację złożyłem po rekolekcjach w miesiącu listopadzie 2010. Były to ostatnie moje 

rekolekcje jako szafarza Komunii św., z których wróciłem z wielkim niepokojem w sercu. Ks. dr 
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M. Bednarz, który prowadził rekolekcje, na zadane mu przeze mnie pytanie odnośnie 

przyjmowania Komunii św. na stojąco i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - 

dlaczego, gdy adorujemy Jezusa wystawionego w monstrancji klęczymy, a gdy go 

przyjmujemy do serca wtedy stoimy – skwitował krótko: bo tak jest praktycznie. 

Kolejne rozmowy z ks. Proboszczem na w/w temat nie zmieniły mojej decyzji. Święto Bożego 

Narodzenia przeżyłem już z wielką radością w sercu. Od 4 lat dopiero w te święta  czułem 

Jezusa w moim sercu. Wiem, że Jezus nigdy mnie nie opuścił, był blisko mnie, dał mi to 

przeżyć, abym zrozumiał i dał świadectwo, że szafarzami Eucharystii są kapłani i diakoni 

i tylko oni mogą podawać Komunię św.  

Kupiłem drugi egzemplarz książki „Ostrzeżenie z zaświatów” i dałem ją mojemu Proboszczowi, 

aby go przeczytał. Ksiądz otworzył książkę i powiedział, że czytam książki, które nie mają 

imprimatur.  

W dalszym moim poszukiwaniu znalazłem książkę pt. „Szatan istnieje naprawdę”, która 

posiada imprimatur. Przeczytałem i… uzyskałem wszystkie odpowiedzi, które upewniły mnie, 

że podjąłem słuszną decyzję rezygnując z tej posługi. 

Co może choremu dać nadzwyczajny szafarz Komunii św.? Odp. Nic… wręcz przeciwnie – 

przynosi mu szkodę, zabierając Boże błogosławieństwo. Pismo św. wyraźnie podkreśla: 

„Choruje ktoś między wami niech wezwie kapłana…” 

Antoni z okolic Tarnowa 

PRZEKAŻ ŚWIATU, ŻEBY MOJE CIAŁO 

PRZYJMOWALI GODNIE  

- Z WIELKĄ CZCIĄ I UWIELBIALI JE… 
Gdy kończyłam pisanie orędzi otrzymałam mocny głos wewnętrzny: 

Przekaż światu, żeby Moje Ciało przyjmowali godnie - z wielką czcią i uwielbiali je, a Kapłani 

niech pozwolą zgiąć kolana przed Moim Majestatem, bo Ja jestem żywy Bóg w tej 

Komunii. Od tej czci zależy wiara w żywego Boga. Szatan wykorzysta wszystko, aby 

umniejszyć czci Mojemu Bóstwu. 

Z zapisków założycielki MR MSJ śp. s. Zofii Grochowskie, 30.08.2000 r. 
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CÓRKO NIE LĘKAJ SIĘ KLĘKAĆ 
Jezus: Córko nie lękaj się klękać. Ja, Jezus podam ci Moje Ciało przez ręce kapłana. O ile 

kapłan nie poda ci Mojego Ciała, klęcz na uboczu do końca Mszy św. Ja, Jezus Chrystus dam  

świadectwo dla wielu wiernych, tylko zachowajcie pokój. Niech Moje stworzenie trwa przy 

Moim zranionym Sercu, nie zdążą wrogowie Kościoła zrealizować swego planu. 

Z zapisków założycielki MR MSJ śp. s. Zofii Grochowskie, 18.07.2003 r. 

ŚWIADECTWO:  

…PÓJDĘ NA KOŃCU I POPROSZĘ O 

KOMUNIĘ ŚW. NA KLĘCZĄCO... 
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus .Byłam na sympozjum "Magia - cała Prawda" w 

kościele pw. Ducha św. w Koszalinie. Były świadectwa, było uwolnienie itd. Była także Msza 

św.  z ofiarowaniem siebie, rodziny, ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej 

Polski. Gdy przyszedł czas na Komunię św. patrzę - Komunia św. na stojąco. ( W tym kościele 

Komunia św. jest udzielana na klęcząco. Kapłan sprawujący Najświętszą Ofiarę był z innej 

parafii, gdzie praktykowana jest Komunia św. na stojąco a ponadto udzielał Komunię św. pod 

dwiema postaciami.) Serce zaczęło mi bić tak mocno, że jeszcze nigdy tak nie biło. Czułam, że 

się powiększa i coraz bardziej i bardziej... Myślałam, że klatka piersiowa mi go nie pomieści. 

Takiego uczucia nigdy nie miałam... Pomyślałam, że pójdę na końcu i poproszę o Komunię 

św. na klęcząco,  ale jeszcze tyle odwagi nie mam, abym wśród tylu ludzi się odważyła i 

poprosiła. Z pojedynczym człowiekiem mogę wiele mówić, ale jak jest więcej osób, to  jestem 

jeszcze wielkim tchórzem. Prawie na końcu idę... Przede mną  idzie jakiś mężczyzna... 

odwrócił się... spojrzał na mnie raz... później odwrócił się drugi raz... i gdy doszliśmy po 

Komunię św. to on poprosił Komunię św. na klęcząco i… ja także na klecząco przyjęłam 

Komunie św.  Serce dopiero się uspokoiło jak uklękłam w ławce .Tylko my i jeszcze jedna 

dziewczyna (14-16 lat) przyjęliśmy z kolejki Komunie św.  na klęcząco oraz ministrant przy 

ołtarzu.  Z Panem Bogiem. 

Teresa z Koszalina 

Z LISTU DO OJCA ŚW. JANA PAWŁA II  

20 maja 2002 - NMP Matki Kościoła 

(…) Ponadto bolejemy w naszym kraju (i nie tylko) z powodu nadużyć wobec czci 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Sam osobiście doświadczyłem odmówienia podania mi 
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Komunii św. na klęcząc w naszym mieście, a znam wiele innych podobnych przypadków w 

gronie moich znajomych. Bez uzasadnienia wprowadzane są nowe zwyczaje (na stojąc i na 

rękę), podawania Ciała Chrystusa wiernym (nadto przez osoby świeckie). Codziennie w pełni 

uczestniczę we Mszy św. Kiedyś otrzymałem Komunię św. z rąk świeckiego szafarza, po której 

odczułem wielki niepokój i pustkę. Po przeproszeniu Pana Jezusa, modliłem się o potrzebne 

światło. Otrzymałem odpowiedź: Idź do ks. proboszcza. Niezwłocznie to uczyniłem. Po 

zrelacjonowaniu, ks. proboszcz dał mi taką odpowiedź i radę: jeśli masz niepokój i rozterki w 

tej kwestii, to nie przyjmuj od szafarza świeckiego. Natychmiast „ciężar”, jaki jeszcze miałem 

po przyjętej Komunii św. ustąpił. Sam byłem kandydatem na nadzwyczajnego szafarza 7 lat 

temu wraz z kilkoma innymi mężczyznami. Byłem z nich najmłodszy.  Modliłem się wówczas o 

łaskę woli Bożej w tej sprawie. Przed ołtarzem bocznym z obrazem Bożego Miłosierdzia 

otrzymałem w dziwny dla mnie sposób i niespodziewanie odpowiedź: „Moje dziecko i moje 

dzieci, wolą Mojego Syna jest - tylko mężczyzna - nie kobieta – będzie udzielać Ciało Jego dla 

ludu. Tylko mężczyzna, ksiądz, legalnie wyświęcony, prawdziwy potomek Piotra, musi udzielać 

Ciało Mojego Syna dla ludu” ponadto była też druga odpowiedź: „Moje dzieci, uklęknijcie przed 

waszym Bogiem w Eucharystii. Nie stójcie, jak stoją na zebraniach, lecz uklęknijcie i dajcie 

Jemu należytą miłość, głęboki szacunek i honor.”  

Niestety na naszych oczach wprowadza się nowe zasady, wbrew woli Bożej, przygotowując 

dzieci do pierwszej Komunii św., młodzież przygotowującą się sakramentu bierzmowania itd. 

„na stojąc”. Kiedy te dzieci i młodzież nauczą się klękać, jeżeli przy tych uroczystych chwilach 

nauczane są zasad odwrotnych do tradycji Kościoła? Te wszystkie zmiany budzą w nas 

rodzicach, dorosłych uzasadniony niepokój – jakie owoce tych działań będziemy zbierać za 

kilka lat, a może już zbieramy? Wystarczy zobaczyć, co się stało z kościołem w państwach 

Europy zachodniej. Nie chcemy prorokować, ale wystarczy prześledzić ostatnie lata, w jakim 

galopującym tempie zachodzą te zmiany.  

Kilka lat temu, dostała się w moje ręce Twoja homilia Ojcze święty, wygłoszona w kościele 

rzymsko-katolickim pw. Najświętszego Imienia Maryi NMP 1 marca 1989 r. Załączam treść 

tego kazania z prośbą o potwierdzenie tych treści, pomimo, że opatrzone jest pieczątką biura 

tłumaczeń i 3-ma nie wyraźnymi okrągłymi pieczęciami. Czy jest to autentyczne Twoje 

przesłanie wygłoszone w marcu 1989 r.? Przesłałem to kazanie jednemu znanemu kapłanowi 

w naszym kraju, powiedział, że jeśli zajdzie potrzeba to będzie szukał tego potwierdzenia w 

samym Rzymie. Nie wiem czy szukał, lecz ja mam nadzieję na otrzymanie stosownej 

odpowiedzi, ponieważ ufam PRAWDZIE, a jak wiemy z życia Prawda jest tylko jedna – to 

Jezus Chrystus, nasz Bóg! Jemu tylko godzi się oddawać należną cześć i pokłon. Nie 
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przytaczam tu uzasadnień, ponieważ, nie wypada uczyć Papieża, wierząc, że to zna 

doskonale. Powstało jednak zamieszanie wśród wiernych i duchowieństwa, których część 

podpiera się Twoim autorytetem mówiąc: „Tak udziela Komunii św. Ojciec święty, więc nie 

bądźmy mądrzejsi od Papieża!” Inni znowu tłumaczą: Ojciec święty, nigdy żadnego dokumentu 

nie podpisał, który zezwalałby na podawanie i przyjmowanie Komunii św. na stojąc i na rękę, 

ale... przeczą temu niestety obrazy ukazywane podczas udzielania Komunii św. przez 

Namiestnika Chrystusowego. Prosimy więc pomóż nam zrozumieć całą tę sprawę abyśmy byli 

JEDNO, również w przyjmowaniu Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Jak mamy 

uczyć nasze dzieci, przyszłe pokolenie? Czy Bóg się zmienił? Czy my 

odchodzimy od dobrych sprawdzonych praktyk religijnych? Jak to się ma 

wobec Twojego autorytetu? Liczymy na stosowne odpowiedzi. 

Drogi nasz Rodaku! (z listu do ks. bp Stanisława Dziwisza - WK) 

Wobec istotnych treści, jakie pragniemy zasygnalizować Ojcu świętemu - 

Janowi Pawłowi II, przesyłamy te treści przez Twoją osobę, którą darzymy naszym zaufaniem, 

jednocześnie ufając Bogu, że treści te zostaną potraktowane poważnie i stosownie do ich 

wagi, zasługując na zatrzymanie się przy nich na dłuższą chwilę, z uwagi na to, że dotyczą 

spraw Ojczyzny i Kościoła. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Niech dobry Bóg będzie 

nagrodą za tę przysługę. Proszący również o biskupie błogosławieństwo w imieniu grupy 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii Ducha Świętego w Koszalinie 

Oddany Sercom Jezusa, Maryi i św. Józefa - WK  

ODPOWIEDŹ z Watykanu (na powyższy list) 

Mons. Stanisław Dziwisz 

Vescovo titolare di San Leone    Watykan, 28 maja 2002 r. 

+ Drogi Panie, 

Otrzymałem list z 20 maja br. pisany w imieniu grupy Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Przekazałem go Ojcu Świętemu. 

Trzeba modlić się i starać o rozszerzanie czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby 

Chrystus panował w polskich rodzinach i całej Ojczyźnie naszej. Staracie się to czynić, 

dlatego życzę wam Bożego błogosławieństwa.   + Stanisław Dziwisz 

Pan WK.... - POLONIA 

OPINIE O NAS 

REFLEKSJE KS. PROBOSZCZA 
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na temat grupy modlitewnej Małych Rycerzy  
w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie 

Grupa w/w powstała dziesięć lat temu, pod moją opieka i lidera 

grupy p. Wiesława Kaźmierczaka. Moja obecność była potrzebna ze 

względu na ideologie grupy. Ważna była ocena "ad hoc", aby przy 

parafii nie powstała sekta (co niestety stało się w innej parafii [z tzw. 

grupą charyzmatyczną - WK]). Grupa od początku położyła nacisk 

na Miłosierdzie Boże i adoracje wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 

Niepokalanemu Sercu Maryi.  

Wspólnota objęła swoim patronatem nocne adoracje w parafii. Po dziesięciu latach mogę 

powiedzieć, że dzięki liderowi p. WK i średnio 40 członkom i wielu sympatykom, w kościele jest 

codziennie odprawiana koronka do Miłosierdzia Bożego i rozważanie Męki Pańskiej, adoracja 

Najśw. Sakramentu. Programy grupy będą dołączone do pisma. Z kolei dodam zamawiane 

intencje stałe i przygodne (rocznie ok. 100). 

Wspólnota ma tendencję tradycyjnego pojmowania liturgii oraz tradycji trydenckiej. Ponieważ 

mnie osobiście taka forma pobożności nie przeszkadza, na tym tle nie ma zatargów. (…)  

Mogą one być w parafiach, w których jest więcej [praktykowanych] wskazań Soboru 

Watykańskiego II. Opiniując wspólnotę, uważam, że wpisała się na stałe w życie parafii. 

Nie ma ambicji "rządzenia", ale służenia". Mogę liczyć na jej obecność, pomoc modlitewną 

a nawet fizyczną. Nie zauważam żadnych odchyleń teologicznych. 

Koszalin, 17.12.2004 r.     ks.dr Kazimierz Bednarski 

OPINIA KS. PROBOSZCZA 
z parafii pw. św. Rozalii w Szczecinku.  

Jeżeli chodzi o grupę duszpasterską przy parafii pw. św. Rozalii w 

Szczecinku pod nazwą " Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego" 

jest ona ...jedną z najmłodszych wspólnot. Kieruje się Statutem 

opracowanym przez ks. Zdzisława Pałubickiego SJ skupia wiernych przy 

obrazie "Jezu, ufam Tobie". Wszyscy gromadzą się w każdy I piątek 

miesiąca na koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. o godz. 15:00. 

Wspólnota MR MSJ została powołana u nas na pamiątkę jubileuszowych rekolekcji (misji) 

przez prowadzącego ks. Zdzisława w 1998 roku. wręczając mi deklaracje i Statut prosił o 

troskę duszpasterską nad tą grupą. I tak zostało do dziś. Jest to grupa ściśle modlitewna, 
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powiedziałbym nawet kontemplacyjna. Świadom jestem swoich braków w przygotowaniu do 

prowadzenia takiej wspólnoty i dlatego staram się, aby konferencje ascetyczne wygłaszali jak 

najczęściej odpowiedni kaznodzieje. Wiele kazań opublikowaliśmy - można wracać do nich...  

Na I piątek września zaprosiłem samego założyciela - ks. Zdzisława z Sanktuarium Kaliskiego. 

Wygłosi u nas rekolekcje przed - odpustowe 2005 roku i będzie spotykał się ze wspólnotą 

codziennie w dniach 1-3. IX. 2005. 

Liderem grupy modlitewnej w naszej parafii do 8.IV. 2003 r. była Leokadia Makselon, a po jej 

śmierci jednogłośnie wybrana została Dorota K. i jest do dnia dzisiejszego... 

Będę wdzięczny JE ks. Biskupowi Ordynariuszowi Kazimierzowi Nyczowi, jeżeli oficjalnie 

zaakceptuje to co zrodziło się oddolnie, bez mojego udziału i mych zasług. Jako proboszcz nie 

mogłem zostawić na półce wręczonych mi po misjach jubileuszowych ok. 50 deklaracji, za 

którymi kryli się bardzo uduchowieni moi parafianie. Pragnąłbym, aby stali się modlitewnym 

skrzydłem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i parafialnej Caritas. serdecznie pozdrawiam 

całą wspólnotę "Rycerzy " z Koszalina i dziękuje za zaufanie.     

ks. Andrzej Targosz. 

OPINIA OPIEKUNA O DZIAŁALNOŚCI  
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
działającej w parafii pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni.  

Odpowiadając na prośbę Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego działającej w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, 

przedstawiam moją opinię o działalności tejże grupy. Grupa istnieje od 

roku 1999, z ramienia parafii opiekunem grupy jest wyznaczony przez 

ks. Proboszcza kapłan (wikariusz).  

Grupa zbiera się systematycznie na swoich spotkaniach modlitewnych (Msza św. w ostatnią 

niedzielę miesiąca, comiesięczne nocne adoracje Najśw. Sakramentu w Bochni i w 

Łagiewnikach, adoracje o godz. 15.00, dwa razy w miesiącu 4 części Różańca św., codzienna 

Msza św. i koronka do Miłosierdzia Bożego) oraz formacyjnych z ks. opiekunem (ostatnia 

niedziela miesiąca, dwa razy w tygodniu spotkania biblijne), a także co roku uczestniczy w 

modlitewnym czuwaniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kaliszu oraz w trzydniowych 

rekolekcjach, prowadzonych przez Księży Jezuitów. Warto też podkreślić "rodzinną" 

atmosferę, panującą we Wspólnocie.  
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Mali Rycerze włączają się aktywnie w życie parafii. Wielką pomocą okazali się np. w czasie 

kilkudniowego przygotowania przed Tygodniowym Odpustem połączonym z Jubileuszem 75-

lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej w październiku 2009 roku. Na 

uwagę zasługuje również fakt, że Wspólnota zrzesza nie tylko parafian naszej 

parafii, ale też i okolicznych. Niektóre osoby dojeżdżają do Bochni prawie 20 

km, co jednak nie przeszkadza im w realizacji podjętych zobowiązań 

Opiekun grupy - Ks. Krzysztof Pikul 

KALENDARIUM Małych Rycerzy - Rok 1990 

5 sierpnia 1990 – O Matce Bożej, Mali Rycerze jako 

pomoc i ofiara…  

Córko moja. Czasu już tak mało jest - do chwili, kiedy zacznie się 

wypełniać to, co jest przewidziane - kara za grzechy. Dwa tysiące lat już 

Mnie Krzyżują, a oczy Mojej i waszej Matki nie obsychają od łez. Z 

Mojego Krzyża wam Ją dałem. Wraz z tytułem Matki waszej, otrzymała i 

miłość do was wszystkich. Ona jest tak potężna, że ludzki rozum nie jest 

w stanie tego pojąć. Dzieci: czyż rozum nie jest w stanie tego pojąć?  

Dzieci: czy na próżno dałem Ją wam za Matkę i wszelkie łaski złożyłem w Jej kochającym 

Sercu? Uciekajcie się do Niej i proście Ją o pomoc w ratowaniu siebie i innych od potępienia. 

Gdy przyjdę będzie za późno. Dzieci Moje: ufajcie swemu Bogu, Jam jest początkiem i 

końcem.  

Kto teraz będzie wzywać Mego Imienia, przyjdę mu z pomocą, aby się zbliżył do Serca 

Mego. Przytulę i ogarnę go Swoją miłością i Miłosierdziem Bożym, bo tylko w Nim i z Nim 

można dźwigać się z przepaści grzechów, które takim Mnie wstrętem napawają. Daję wam 

dzieci jeszcze jedną pomoc Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na ziemi, jako ofiarę za 

grzechy wasze, oni Mnie bardzo kochają i są gotowi na wszystko.  

Pomyśl: i ciebie stworzyłem do tego, ale odrzucasz Mnie i nie masz czasu dla Mnie... 

Pomyśl: a gdy odejdziesz z tego świata, cóż poczniesz niegodny człowiecze...? 

Pragnę mieć wielu Rycerzy na czasy ostateczne. Ujarzmiaj swoje ciało. Gdy ciebie 

zawołam, bądź gotowy zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Zwycięstwo nad złem 

dokonuje się przez czyn z miłości do Jezusa Miłosiernego, a resztę zostaw Mnie. 

6 września 1990 
– (…) Czas nagli, Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest ponad wszystkie dzieła, 

musi powstać dla wszystkich grzeszników całego świata i na uratowanie świata od zagłady. 
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Powiadam wam, moje dzieci, że okażę swoje Miłosierdzie dla upadłego świata. Przez tych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego użyję swojej broni przeciwko złu. W nich złożę siłę i moc 

Bożą. Oni pod wpływem zła nie zachwieją się. Dzieci moje: nie zwlekajcie, bo katastrofy i 

kataklizmy coraz częściej będą występować i wiele ludzi będzie ginąć, a przez tych Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego i kary za grzechy będą mniejsze. (…) 

8 września 1990 
– Córko moja. Błogosławię cię i tych kapłanów, którzy ci będą pomagać, aby dzieło Mego 

Syna, polecone tobie, wypełniło się. By wypełniło się to, co Mój Syn, w swoim Miłosierdziu 

przez Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego przygotował dla grzesznego świata. I Ja 

błagam Mego Syna o Miłosierdzie dla nich.  

Ty jesteś tym narzędziem, którym się posługuję. Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego musi powstać, bo Miłosierdzie Boże jest KORONĄ wszystkich dzieł Boga. Tyle 

jest zakonów. Syn Mój powołał Rycerzy na ostatnie czasy.  Przez ich serca będzie płonąć 

Miłosierdzie Boże na cały świat. Córko kocham ciebie i nigdy ciebie nie zostawię w tym dziele 

samej, zawsze będę z tobą i tymi wszystkimi, którzy będą tobie pomagać. Syn Mój cierpi za 

brak zrozumienia w tym Dziele. O ile ci kapłani nie pomogą, aby to Dzieło zapanowało na 

całym świecie - Syn Mój pobłogosławi je, bez kapłanów.  Dzieci, które są powołane do tego 

Dzieła, gdy usłyszą wezwanie Boga i złożą ofiarę u Jego Stóp, oni już niczyjego głosu nie 

usłyszą, nie usłuchają głosu świata, tylko Boga. 

11 września 1990 
– Córko moja. Nadszedł czas, abyś zaczęła wprowadzać w czyn walki ze złem tych 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ponaglam was wszystkich, którzy się zapoznacie z 

tym Dziełem, abyście z wielką miłością zechcieli oddać Mi swoją wolę i całego siebie. 

Zbliża się dzień walki. Moje promienie będą przenikać przez czyste serca z taką siłą, aby 

dusza upadła mogła powstać. Pragnę przez was wiele Moich dzieci zbawić, ale nie wszystkie. 

Ci, co odrzucili Boga i bluźnią przeciw Niemu, są dziećmi szatana. Oni w nic nie wierzą. Biada 

im, bo wybrali to, co od szatana.  

Dzieci moje. Gdybyście znali jak wielką łaską jest być czystym na duszy Rycerzem 

Miłosierdzia Bożego.  Gdy czujesz, że masz w sobie wiele zła i złych nawyków - walcz moje 

dziecię. Ja ci pomogę, tylko pragnij być czystym i godnym Rycerzem Miłosierdzia 

Bożego. Gdy przyjdzie czas, ujrzysz, do czego ciebie Bóg powołał. Ja twój wysiłek, twoje 

poświecenie widzę i nic nie ujdzie z przed Moich oczu. Błogosławię was Moje dzieci i czekam 

na was.  
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25 września 1990 
– Córko moja. Czas nagli i nie możesz znaleźć kapłana, który z całym sercem przyjąłby te 

orędzia, a tego Miłosierdzia Bożego tak potrzeba. Świat ginie i nikt nie stara się, aby wziąć to 

orędzie do ręki i serca, aby być tą małą cząstką w ratowaniu świata od zagłady. 

Córko moja. Boleję nad tym, że odrzucają to, co Bóg w swym miłosierdziu chce dać dla świata. 

Miłosierdzie musi przepłynąć przez ludzkie serca. Ci Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą 

tymi sercami, przez które będzie przepływać Miłosierdzie Boże na cały świat. Wy, Mali 

Rycerze Miłosierdzia Bożego, organizujcie się, składajcie Mi swoją wolę, wasze serca, 

umysły a resztę zostawcie Mnie. Miłosierdzie Boże jest Koroną wszystkich dzieł Boga. Ja 

was powołuję i was już wybrałem. Gdy usłyszysz Głos Boży i ludzki, obudź się i z całą 

ufnością oddaj się temu Dziełu, które Jezus Miłosierny uczynił, dla grzesznego świata. 

Bądźcie tym Legionem Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na ziemi, gdzie stoczycie 

bój ze złem. Matka Boża, Miłosierdzie Boże i św. Michał Archanioł, będzie wami przewodził, 

aby niebo połączył się z ziemią. Reszta jest Tajemnicą Bożą.  

Nie bójcie się Moje dzieci i Ja Matka wasza będę nad wami czuwać. Gdy zło was będzie 

atakować, św. Michał przyjdzie z pomocą.  

Córko moja: zbliża się dzień, w którym ci objawię wiele tajemnic, a teraz pisz, o ile wzywam 

ciebie, lub idź tam, gdzie ciebie posyłam. Staraj się to wykonać, choć zaznasz goryczy. Ofiaruj 

to Mnie.  

A teraz błogosławię ciebie i wszystkich, którzy ci pomagają. Błogosławieństwo Boże dla 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, w imię Boga Ojca, w imię Syna i w imię Ducha 

Świętego. Niech Duch Święty spocznie na was i poprowadzi was do zbawienia siebie i świata 

Amen. 

13 października 1990 
– Córko moja. Czas nagli, zbliża się katastrofa w wasze ojczyźnie. Módl się córko i zachęcaj 

innych. Codziennie ofiaruj Mi w swoich modlitwach swoją Ojczyznę, aby ład i porządek 

zapanował w waszym kraju i pokój Boży. Wiele łask przygotowałem dla Polski. (…) 

Módlcie się za rządzących, aby Duch Święty kierował ich sercami i umysłami, i żeby rozpoznali 

dobro i zło, a błogosławieństwo Boże na nich spłynie. A Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego 

niech się modlą tą modlitwą, którą podałem. Przez tę modlitwę możecie wyprosić wiele 

łask potrzebnych dla całego świata.  



Głos Małego Rycerza 2/2011        2 października 2011 

  44  
  

19 października 1990 
– Wasza współpraca w dziele Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego musi być jednością. 

Kapłan, którego postawiłem na waszej drodze jest godzien tego dzieła, bo uwierzył w to, czego 

jeszcze dobrze nie znał. Wasze problemy będą jego problemami. Choć trudności będą wielkie, 

pragnijcie, żeby przeczytał te przekazy, a reszta należy do Mnie. W tych słowach jest moc, bo 

pochodzą ode Mnie i kapłan, który przeczyta - choć bez zainteresowania, myślą będzie przy 

tym dziele.  

Dzieci moje: nie bójcie się, Ja jestem z wami. Ten ogień Bożej Miłości, który zapaliłem w 

waszych sercach, będzie trwał wiecznie. Dzieci moje: będziecie mieli wiele trudności, ale 

planom Bożym żaden człowiek nie jest w stanie przeszkodzić; planom, które stawiam na 

twej drodze, aby ciebie umocnić, abyś był doskonalszy, abyś bardziej był mój.  

Ja, Jezus, nie daję nic od razu, wszystko trzeba zdobyć w utrudzeniu i umartwieniu, aby 

owoc był dojrzalszy i piękniejszy. Starajcie się moje dzieci być dziećmi miłosiernymi. Tego od 

was wymagam. Naśladujcie Mnie, bo nagroda jest dla was przygotowana tu na ziemi i w 

wieczności. Błogosławię waszą trójkę, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

24 października 1990 
–  (…) Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego hartuj się, ujarzmiaj swoje ciało, a swoje 

problemy ziemskie odsuń od siebie, abyś został sam ze Mną. 

Rycerz musi służyć jednemu Panu, któremu z miłości oddał wszystko, bo Ja dla ciebie też 

oddałem wszystko. Kochaj swego Pana. On pragnie twej miłości, bo przez miłość i 

wypełnianie woli Bożej zbawisz siebie i innych.  

Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego powinien być całkowicie otwarty na przyjęcie 

wszystkich łask Bożych, które spłyną na niego, musi być czujny, aby żadnej nie zmarnować. 

Dzieci moje, wszystko, co czynicie i czynić będziecie, dla chwały Bożej czyńcie to z miłością. 

Choć jest was mało, a przed wami jest wiele innych zadań, z których już nie możecie 

zrezygnować, to jesteście moją własnością, należycie do Mnie i w tym jest moja radość. O 

gdybyście znali, jakie ma znaczenie, to coście uczynili dla swego Boga...Mały Rycerz jest tym 

narzędziem, którym sam Jezus Miłosierny się posługuje. Żyj jedną chwilą, bo każda chwila 

jest Bożą chwilą i wiedz, że wszystko dzieje się tak, jak Bóg chce. Zawsze się zgadzaj ze 

wszystkim, bo w każdej twej chwili jestem twoim Panem, bo ofiarowałeś Mi się z miłości 

na zawsze. 

5 listopada 1990 
– Szafarzami moich łask dla dusz upadłych są Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nie lękaj się 

zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego, nie martw się, że jesteś grzesznym. Gdy 
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zostaniesz moją własnością oczyszczę ciebie, dam ci siłę i moc zwyciężać wszelkie zło. 

W tej walce będziesz się udoskonalał, aby być dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. 

Błogosławię dzieci moje: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

27 listopada 1990 
–  (…) Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, jak wielu was potrzebuję na te ostatnie 

czasy. Starajcie się o szybkie zatwierdzenie przez Kościół, a potem otrzymasz dalsze 

orędzia, bo Jezus Miłosierny czeka na swych Rycerzy, aby mógł ich zaprowadzić z całym 

przeznaczeniem, bo czasu jest mało, a grzechów coraz więcej. (…) A teraz błogosławię was 

kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

29 listopada 1990 
– (…) Ty córko trwaj w modlitwie i czekaj na polecenia mego Syna, bo dzieło Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego jest bardzo potrzebne dla grzesznego świata. Jezus pragnie was 

mieć dla siebie i przez was okazać dla ludzi Miłosierdzie Boże, reszta jest tajemnicą Bożą. 

Błogosławię was kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (cdn…) 

Fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, (zamieszczone w KALENDARIUM) stanowiące zapis jej wewnętrznych 

dialogów m.in. z Panem Jezusem i Matką Najświętszą i innymi mieszkańcami NIEBA,  zamieszczane na stronie 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego są sprawdzane pod kątem poprawności doktrynalnej przez ks. 

doktora Wojciecha Wójtowicza (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska), specjalistę z zakresu teologii fundamentalnej i 

teologii pastoralnej, absolwenta Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Całe kalendarium na naszej 

stronie internetowej:  

www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej 

ŚWIADECTWO:"TO JA, JEZUS CHRYSTUS, CIEBIE 

POWOŁAŁEM DO TEGO DZIEŁA" 

W Wielkim Poście tego roku poczułem dotknięcie Łaski. Dzięki niemu 

chętnie i bez ociągania poszedłem do spowiedzi, co w ostatnich latach mi 

się nie zdarzało. Było to nie wiem które już nawrócenie w moim życiu. Do 

tej pory wcześniej czy później wracałem do "starego" życia - dawnych przyzwyczajeń, 

rozrywek, bo pokuty i posty kończyły się wraz z Wielkim Postem czy Adwentem. A przecież 

"ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa 

Bożego". Żeby jednak zastosować się do prostych a jednocześnie jakże mądrych Słów Pana, 

trzeba czegoś więcej niż ich zwykłe zrozumienie. 
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Zacząłem więc regularnie się modlić i czytać różne objawienia, co też zdarzało mi się 

wcześniej (swego czasu przeczytałem m. in. "Poemat Boga-Człowieka", "Dzienniczek" św. 

Faustyny, obszerne fragmenty "Prawdziwego Życia w Bogu", "Do kapłanów, umiłowanych 

synów Matki Bożej"). Tym razem sięgnąłem po "Jezus Miłosierny Nawraca" Anny 

Agrasieńskiej i jej następnych książek, nieco bardziej "zwykłych", prostych, napisanych 

zaledwie kilka lat temu a wydanych w dużej mierze dzięki staraniom o. Zdzisława Pałubickiego. 

Może wyda się niektórym dziwne, ale dopiero te książki przekonały mnie, że Radio Maryja 

jest prawdziwie chrześcijańskim i godnym zaufania medium  a powszechnie 

nienawidzony o. Rydzyk kapłanem miłym Bogu. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę jak 

wielka jest siła oddziaływania mediów, prawdziwej czwartej władzy. 

Gdy zastanawiałem się, co zrobić, żeby tym razem moje nawrócenie było trwałe, Duch Święty 

wskazał mi słowa: "Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić" (Dz 9,6). 

Szukałem więc swojego Damaszku. 

O istnieniu Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego i o jej założycielce siostrze Zofii 

dowiedziałem się ze strony prorocykatolik.pl, której autorom, bratu Jackowi i bratu Fabianowi, 

składam serdeczne Bóg zapłać! Gdy przeczytałem słowa: "To Ja, Jezus Chrystus, ciebie 

powołałem do tego dzieła" poczułem, że skierowane są również do mnie. Postanowiłem 

pójść na adorację prowadzoną przez MR w moim mieście. Kiedy przeczytałem, że trwa aż pięć 

godzin, trochę mnie to przestraszyło. Okazało się jednak, że adoracja 

modlitewna Najświętszego Sakramentu to radość i pokarm dla duszy. 

Na spowiedzi wyznałem, że zastanawiam się nad wstąpieniem do MR 

MSJ, na co kapłan odpowiedział: "jeśli jest chęć, to czemu nie?". To 

rozwiało ostatecznie moje wątpliwości. 

Reguła Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego wyraża 

misję i daje konkretne wytyczne jak ją wypełniać. Są to ramy, których dotychczas mi 

brakowało. Jest to misja, której warto służyć i której warto się poświęcić. 

Obym w walce ze złem udoskonalał się, aby być dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. 

Amen. Z Panem Bogiem - Sławek z Wrocławia 

REFLEKSJA o zasadzie P… D… O… 
Pewien ksiądz w czasie kazania powiedział, że my nie umiemy przyjmować. Myślałam, że 

powie: nie umiemy dziękować, nie umiemy być wdzięczni, przede wszystkim Panu Bogu za to 

wszystko co nam dał i wciąż daje... ale on wyraźnie położył nacisk na przyjmowanie; bo zanim 

się podziękuje, to trzeba przyjąć np. jakiś dar... I w gruncie rzeczy miał rację... Nie umiemy 

przyjmować rzeczywistości taką, jaka ona jest ...  fakty, zdarzenia, choroby, zmiany pogody... 
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krzyż naszego życia... jesteśmy ciągle niezadowoleni, ciągle zbuntowani... Nie potrafimy 

przyjmować samych siebie takimi, jakimi jesteśmy...  wciąż poprawiamy, modyfikujemy, nie 

akceptujemy siebie (wygląd... figura, włosy... proces starzenia się,  bezradność, 

niesprawność...); tworzymy maski, iluzje, a w konsekwencji oszukujemy samych siebie... 

Gdybyśmy przyjęli siebie i rzeczywistość taką , jaka ona jest, życie stałoby się prostsze, milsze 

i na pewno lżejsze... Praktycznie wszystkie ograniczenia, tak naprawdę tworzy człowiek, nie 

Pan Bóg... i nie Pan Bóg człowieka katuje Swoimi prawami tylko człowiek sam siebie, swoim 

buntem i brakiem akceptacji... nie Pan Bóg człowieka unieszczęśliwia, tylko człowiek sam 

siebie, a ponieważ nie umie przyjmować, nie potrafi też dziękować... a wdzięczność daje 

radość... Po tym kazaniu postanowiłam przyjąć w moim życiu zasadę P… D… O… tzn.: 

"Przyjmuję…  Dziękuję…  Ofiaruję…"    Małgosia ze Szczecina 

DOBRE RADY I PRAKTYKI DUCHOWE 
WEZWANIA I PROŚBY Z ODPUSTEM 
Ojcze! Synu! Duchu Święty! Trójco Przenajświętsza! Jezu! Maryjo! - Błogosławieni 

Aniołowie i wszyscy Pańscy Święci i Święte Pańskie, wyproście mi te łaski, o które 

błagam przez Krew przenajdroższą Pana naszego Jezusa Chrystusa: 

1. Bym zawsze pełnił wolę Bożą. 

2. Bym zawsze został złączony z Bogiem. 

3. Bym myślał jedynie o Bogu. 

4. Bym kochał jedynie Boga. 

5. Bym wszystko czynił dla Boga. 

6. Bym jedynie szukał chwały Bożej. 

7. Bym został świętym jedynie dla Boga. 

8. Bym znał dobrze nicość moją. 

9. Bym znał coraz lepiej wolę Bożą. 

10. Bym... (tu się prosi o szczególną łaskę). Najświętsza Panno Maryjo! racz 

ofiarować Ojcu Przedwiecznemu przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa za 

duszę moją, za święte dusze czyśćcowe, za potrzeby Kościoła, za nawrócenie 

grzeszników i za cały świat. - 

3 razy Chwała Ojcu do Krwi Przenajdroższej, 

1 raz Chwała Ojcu do Matki Boskiej Bolesnej, 

1 raz Pokój wieczny racz im dać, Panie - za dusze zmarłych. 
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Odpusty (Racc. 4-98): 300 dni raz na dzień za odmówienie powyższych wezwań, próśb i modlitwy przez 

czas jakiś według intencji Ojca Św. 2) Odp. zupełny w jednym z ostatnich trzech dni miesiąca dla tych, 

którzy odmawiając je codziennie przez cały miesiąc, wyspowiadają się i Komunię św. przyjmą, nawiedzą 

jaki kościół lub publiczną kaplicę i tam pomodlą się przez czas pewien według intencji Papieża. (Leon 

XII.Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 3 marca 1827). 

Źródło: ODPUSTY - Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych. Kraków 1890 

ROZMOWA DUSZY Z UKOCHANYM BOGIEM 
- Panie, czy ja powinnam jeszcze specjalnie dodatkowo prosić za nawrócenie grzesznika skoro 

już odmówiłam koronkę do Twoich Ran (dotyczy to obietnicy Pana Jezusa, że kto przed lub 

po Spowiedzi Świętej ofiaruje Najdroższą Krew i Rany Pana Jezusa za wszystkie 

grzechy całego swojego życia i odmówi koronkę do Ran Pana Jezusa jako dobrowolną 

pokutę, ten ma duszę tak czystą jak po Chrzcie Świętym i może wyprosić łaskę nawrócenia 

nawet dla najbardziej zatwardziałego grzesznika)  

„Koronkę odmawiałaś dodatkowo za swoje grzechy, a za niego musisz się jeszcze 

pomodlić. Ta obietnica dotyczy twojej duszy. Jest teraz tak czysta, że możesz łatwo 

wyprosić tę łaskę. Jak najlepiej poprosić? ROZWAŻAJ DROGĘ KRZYŻOWĄ A JA 

GO NAWRÓCĘ" 

"SŁOWA NAUCZAJĄ A PRZYKŁADY PORYWAJĄ" 

Najświętsze IMIĘ JEZUS 
Działo się to około roku1870. W Bonn, w klinice uniwersyteckiej poddał się pewien wieśniak 

operacji języka. Wypadek był niezwykle rzadki i niebezpieczny. to też liczna gromada 

studentów medycyny przyglądała się temu. Profesor uprzedził chorego, że jeżeli operacja 

wogóle się nie uda, to jednak na zawsze straci możność mówienia. Radził mu przeto 

skorzystać z ostatniej chwili i powiedzieć rodzinie co by jeszcze miał ważnego do powiedzenia. 

Niech pan tylko sobie uprzytomni, że to będzie ostatnie słowo na tej ziemi. Chory skłonił głowę 

na chwilę, a potem odważnie i głośno ku zdumieniu wszystkich rzekł: "Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus". I to było jego ostatnie słowo. Młodzi studenci, zwykle tak 

bardzo skłonni do żarcików i  niedowiarstwa, byli do głębi wzruszeni, i profesorowi łzy 

zakręciły się w oczach. Operacja się udała, ale wieśniak zaniemówił na zawsze. 

POZDROWIENIE KATOLICKIE z odpustem 
Po łacinie: V. Laudetur Jezus Christus.  R. in saecula.  Albo: Amen.  

Po polsku: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  
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Odp: Na wieki wieków.  Albo: Amen. 
Odpusty (Racc. 49): 1) 50 dni za każdorazowe pozdrowienie zyska tak chwalący tymi słowy Pana Boga 

jak i odpowiadający. (Klem. XIII. Jak pod pod I. 5).  2) Odpust zupełny jak pod liczb. 5). 

Odpust (Racc. 511): 1) 50 dni dostępuje, kto w ten sposób pobożnie innych pozdrawia lub na 
pozdrowienie odpowiada. (Pius IX. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 26 września 1864). 

UZDROWIENIE 
MIĘDZYPOKOLENIOWE –  
w intencji przodków - wynagradzające  
i dziękczynne Msze św. 
Aby przerwać więzy skutków grzechów popełnionych przez przodków proponuje się 

odprawienie w intencji przodków wynagradzające i dziękczynne Msze św.   

Pierwsze 30 Mszy św. wynagradzające za grzechy popełnione przez przodków, a po ich 

odprawieniu 30 Mszy św. dziękczynnych – nie należy zapominać o dziękczynieniu (tak jak tych 

10 uzdrowionych, tylko jeden podziękował).  

Każdy człowiek, do czwartego pokolenia ma 30 przodków: 15 ze strony matki i 15 ze strony 

ojca.  Msze św. nie muszą być odprawiane dzień po dniu, jak w przypadku gregorianki, bo jest 

to intencja za jedną duszę, ale mogą być odprawiane równocześnie (nie w koncelebrze) przez 

kilku kapłanów (np. gdy daje się do zakonu i w różnych miejscach tego zakonu kapłani 

odprawiają), byle ich było 30. Im szybciej zostaną odprawione tym lepiej, tym szybciej zostanie 

duszom dostarczona pomoc.  

RADA W WALCE Z ALKOHOLIZMEM 
Oprócz metod ludzkich, w walce  z alkoholizmem, których ostatecznym rozwiązaniem jest 

separacja, należy podjąć działania Boże tzn. modlitwę i post (pn, śr, pt). Różaniec, koronki i 

post o chlebie i wodzie dają niesamowite rezultaty w bardzo krótkim czasie... dzieją się realne 

cuda, ale też i walka z przeciwnikiem jest maksymalna, wymaga wielkiego samozaparcia i 

nieustępliwości, choćby nie wiem co się działo ... np. senność, zniechęcenie, obrzydzenie i 

wszelkie inne dziwne reakcje na modlitwie.. bóle brzucha, głowy, nerwy  w czasie postu... 

trzeba wszystko ofiarować i wytrzymać, na ile się da, a Pan Bóg nie pozwoli długo czekać na 

efekty tak radykalnych starań... W tej walce powinna wziąć udział cała rodzina. Codzienny 

Różaniec na kolanach, mama i dzieci. Post (ścisły: pn, śr, pt) raczej dorośli: żona, matka, 

teściowa, siostry (rodzeństwo). SPRAWDZONE. JEŻELI NAPRAWDĘ KOCHA -  WYTRZYMA  

1-2 LATA TEJ OSTREJ WALKI.      Małgosia W. 
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"SŁOWA NAUCZAJĄ A PRZYKŁADY PORYWAJĄ" 

"Panie Jezu, zobaczymy kto ustąpi, ja czy Ty. Ja nie ustąpię" 

UFNOŚĆ W BOGA ŚW. KLEMENSA DWORZAKA 

O św. Klemensie Dworzaku, apostole miasta Wiednia, opowiadają co następuje: Święty ten 

prosił już długo Boga o jakąś rzecz ważną, ale jej nie otrzymał. Pomimo to nie zaprzestał 

modlitwy, ale modlił się jeszcze goręcej. Przy tym mówił do Boga: "Panie Jezu, zobaczymy 

kto ustąpi, ja czy  Ty, Ja nie ustąpię". Te słowa dowodzą mocnej jak opoka ufności w Bogu, 

FRAGMENT Z HOMILII ks. abp Andrzeja Dzięgi:  

NIECH RÓŻANIEC  
OPASUJE NASZĄ OJCZYZNĘ 
15 sierpnia 2011, Jasna Góra 

(...) Z pokorą przed Tobą, Królowo Wniebowzięta, stajemy. I z nadzieją. 

Tyle razy w minionych pokoleniach przyjmowałaś błagania naszych ojców, usłysz i przedstaw 

Bogu prośby nasze także w tym pokoleniu.  

Dziesięciu sprawiedliwych mogło uratować Sodomę i Gomorę. Jeśli modlitwę podejmie 

przynajmniej jeden z każdych dziesięciu, razem możemy uratować i duchowo umocnić 

cały Naród i tak wprowadzić w kolejne pokolenie. Wiemy, Maryjo, że nie jesteśmy ani pierwsi, 

ani jedyni w tej modlitwie. Że tą drogą usilnej narodowej modlitwy poszli też inni. Chcemy, by 

trwająca od pokoleń spokojna, ufna modlitwa za naszą Ojczyznę mogła teraz narastać i 

potężnieć.  

Bo wiele wskazuje, że taka modlitwa jest potrzebna. Już nie tylko modlitwa jednostek, 

chociażby najbardziej wybitnych i najbardziej świętych, ale modlitwa społeczna, narodowa. 

Tyle jest w Polsce Mszy Świętych za Ojczyznę odprawianych. Już trzecie pokolenie wyrasta 

kształtowane modlitwą Apelu Jasnogórskiego. Żyje w nas niezwykły dar modlitwy 

błogosławionego Jana Pawła II za naszą Ojczyznę, z jego wołaniem: Niech zstąpi Duch Twój i 

odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Przejmująca była jego modlitwa za Ojczyznę w stanie 

wojennym, przez przyczynę Jasnogórskiej Pani. A na co dzień - ileż to modlitw koronką do 

Bożego Miłosierdzia. Ileż różańców odmawianych czy to osobiście, czy w rodzinie, czy we 

wspólnotach żywego różańca, czy w ramach Jerycha Różańcowego, czy we wspólnotach 
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nieustającego różańca, czy w ramach Podwórkowych Kółek Różańcowych, czy w ramach 

nowenny pompejańskiej lub w innych jeszcze formach tej pięknej modlitwy. A wszystkie te 

formy jak złotą klamrą spina Jasnogórska Rodzina Różańcowa. Teraz do tego bukietu 

dochodzi różańcowa intensywna modlitwa za Ojczyznę, jako dobrowolne zobowiązanie 

gorących serc, jako dodatkowa tajemnica różańcowa, często połączona nawet z ofiarą 

postu i wyrzeczeń. Modlitwa ta spontanicznie została nazwana przez prostych, zwykłych ludzi 

ich Krucjatą. Krucjatą Różańcową za Ojczyznę. 

Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w tej modlitwie narodowej przed Tobą. Z różańcem 

w dłoni. Tylu wiernych Twoich, prostych ludzi już podąża tą drogą duchowego zmagania o 

wiarę w naszym Narodzie, o umocnienie ducha narodowego i o poddanie się Polski prawu 

Twojego Syna. To prawo nie jest bowiem sprzeczne z żadnym godziwym prawem 

stanowionym przez ludzi. Ono dopełnia i nadaje jeszcze głębszy sens godziwym normom 

ludzkiego prawa. 

Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą te 

modlitwy. Także Wy, Siostry i Bracia, nie lękajcie się. Kto ma 

serce dla Polski, kto ufa w Moc wstawiennictwa Maryi - 

weźcie różańce w dłonie i módlcie się w tych intencjach. Niech 

różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Niech będzie wołaniem przez 

Maryję o tchnienie Ducha Świętego i odnowę oblicza tej ziemi. Prośmy o 

wsparcie naszych Patronów i Orędowników, od świętego Wojciecha aż do błogosławionego 

Jana Pawła II. To dzieło miłości Ojczyzny i owoce jego niech będą błogosławione. Mogę się 

przyznać, że ja też dołączam do tego błagania moją regularną modlitwę za Polskę i o 

Polskę. 

Za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości 

małżeńskiej i rodzicielskiej. Wytrwać w służbie ludzkiemu życiu. Łatwiej będzie wytrwać w 

gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego. Łatwiej będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu 

przedsiębiorstwa i w pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Łatwiej będzie wytrwać w 

uczciwym prowadzeniu polityki, by nie państwo służyło partiom, ale by wszystkie partie 

zabiegały o dobro wspólne w Ojczyźnie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości Ojczyzny i w pracy 

dla Narodu i państwa. Pamiętamy słowa wielkiego Prymasa Tysiąclecia: po Bogu Polska jest 

moją największą miłością... Wniebowzięta Pani i Królowo nasza, Matko Boska Zielna, 

uczczona wiązankami darów polskiej ziemi, Orędowniczko nasza, Opiekunko nasza, Matko 

nasza, z Synem Twoim nas pojednaj. Do Syna Twego po polskich drogach nas prowadź. 

Amen. Źródło i więcej: Nasz Dziennik, Wtorek, 16 sierpnia 2011, Nr 189 (4120) 
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ŚWIADECTWO: ODCZUŁAM MOC RÓŻAŃCA 

Pewnego lipcowego dnia jechałam na wakacje do domu. Podróż odbywałam pociągiem i jak to 

często latem bywa  bardzo zatłoczonym. Miałam szczęście, bo dostałam w nim miejsce do 

siedzenia tuż przy drzwiach z lewej strony. To moje ulubione miejsce do spania. Jadąc 

pociągiem zawsze albo się modlę, albo śpię, albo w zależności od 

otwartości pasażerów - rozmawiam z nimi.  

W pewnym momencie zauważyłam, że do pociągu wsiadło starsze 

już małżeństwo, które z pełnymi rękoma bagażów przepychało się 

korytarzem szukając wolnych miejsc, aby na nich spocząć. Nic z tego – 

miejsc wolnych nie było. Starszy pan był bardzo zdenerwowany i głośno 

krzyczał na żonę, ze zamiast autem, dzięki niej jadą teraz tym 

przepełnionym pociągiem. Żona bezradnie załamywała ręce i nadaremnie szukała słów, które 

mogłyby uspokoić „jej drugą połowę”. 

Ponieważ siedziałam od kilku godzin na moim wygodnym miejscu, bez większego trudu 

postanowiłam je odstąpić zdenerwowanemu panu. Najpierw się opierał, ale po kilku moich 

zaproszeniach skorzystał z niego. Ja stanęłam sobie w korytarzu pociągu tuz obok żony w/w 

mężczyzny. Owa kobieta spojrzała na mnie litościwie a chcąc jakby usprawiedliwić swego 

męża wypowiedziała do mnie następujące słowa: „On się tak zawsze szybko denerwuje”. 

Chcąc kobietę pocieszyć i wyrazić jej trochę współczucia w jej sytuacji, uśmiechnęłam się 

serdecznie i wyciągnęłam mój różaniec. Robię to zawsze w pociągu z wielka naturalnością z 

jaką inni wyciągają np. swoje kanapki. …Tymczasem starszy pan, mimo że już siedział, musiał 

dokończyć swoje „dzieło” i wszczął kłótnię z młodym mężczyzną, który siedział naprzeciw 

niego. Było głośno… 

Trzymając różaniec w ręku skierowałam moje myśli do Jezusa Miłosiernego, szepcząc jemu 

ustami mojej duszy, ze pragnę teraz zmówić różaniec w tej intencji jaką On sobie życzy… 

jeszcze ciszej dodałam: „Jeśli to jest Twoja wola, to niech to będzie ten mężczyzna, który teraz 

rani tyle osób i sieje zamęt”. W przedziale zwolniło się jeszcze jedno miejsce dla kobiety. Z 

wielkim pokojem w sercu przesuwałam kolejne paciorki mojego różańca i w skupieniu 

rozważałam jego tajemnice Bolesne. Po skończeniu mojej modlitwy w przedziale uspokoiło się. 

Nastała anielska cisza. „ Jak miło” – pomyślałam sobie. Po ok. 2 godzinach jazdy nasi 

„bohaterowie” wysiedli z pociągu. Normalna sytuacja – przynajmniej dla mnie... ale nie dla 

pewnego człowieka jadącego w tym przedziale, świadka całego zajścia i obserwatora w/w 

sytuacji. Ów człowiek, po tym jak usiadłam na swoim pierwotnym miejscu, zwrócił się do mnie, 
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zadając mi pytanie: „Czy mogę Pani cos powiedzieć? - „Proszę” – odpowiedziałam. Wtedy on 

głośnym i wyraźnym głosem zaintonował do mnie następujące słowa: „Z wielka satysfakcją i 

podziwem dla Pani, muszę Pani wobec wszystkich powiedzieć, że Pani tą swoją postawą i 

zachowaniem wprowadziła pokój między tymi starszymi ludźmi i ich pojednała. To było 

niesamowite!” Moja odpowiedź była następująca: „To było moje zadanie”. ( Co miałam na 

myśli? Jestem Rycerką Miłosiernego Serca Jezusowego, więc odpowiedź znacie…) Pan 

popatrzył na mnie z podziwem i dodał: „ To w takim razie wykonała Pani to swoje zadanie w 

100%” Na to ja: „Dziękuję i cieszę się z tego”. Potem wtuliłam się w mój ulubiony róg, 

zamknęłam oczy i z radością w sercu i promieniem uśmiechu na twarzy wróciłam do mojego 

Jezusa i Maryi, i wyrażałam im swoje dziękczynienie za to. 

Teraz jest godz. ~1:00 w nocy (I-sza środa m-ca 2/3 sierpnia2011). Praca zakończona… Moją 

modlitwą było pisanie tego świadectwa. Niech przyniesie naszemu Panu i Bogu - chwałę! 

Niech wzmocni w nas wiarę w moc Różańca św. i wsparcie NMP – Królowej Różańca św. 

Dziękuję Tobie Jezu za łatwość wyrażania moich myśli.    mrMSJ – Danuta z Berlina 

Przynajmniej na zakończenie każdej części Różańca św. 

starajmy się odmówić poniższy akt strzelisty odmawiany 

przez św. Maksymiliana Marię Kolbego. 

AKT STRZELISTY ŚW. MAKSYMILIANA 
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do 
Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za MASONAMI i poleconymi Tobie. 

 Źródło: Książeczka - św. Maksymilian Maria KOLBE "Oddanie się Niepokalanej". Imprimatur ks. bp 

Zbigniew Józef Kraszewski, Warszawa 15.XII. 1985 str. 87 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  
Z OFIAROWANIEM KRWI JEZUSOWEJ 
Ofiarowanie Krwi Jezusowej z błogosławieństwem i odpustem 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Krew Przenajdroższą Jezusa z 

taką miłością i boleścią za nas wylaną z rany Jego św. prawej ręki, a 

przez zasługi i moc jej błagamy Twego Majestatu Boskiego, byś nam dał święte Twoje 

błogosławieństwo, żebyśmy nim wzmocnieni, od nieprzyjaciół naszych obronieni i od 

wszystkiego złego uwolnieni być mogli, mówiąc: Błogosławieństwo Boga 
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Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i zamieszka 

w nas na zawsze. Amen. – Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
Odpusty (Racc. 164): 1) 100 dni za odmówienie tego aktu i pacierza (do Najświętszej Trójcy na 
podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa) z sercem skruszonym i nabożnie. 2) Odpust zupełny raz na 
miesiąc w dniu dowolnie obranym dla tych, którzy to ćwiczenie codziennie przez miesiąc odprawiali. 
Warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwa na intencję papieża. (Leon XII. Reskr. d. 25 października 
1823). 

"SŁOWA NAUCZAJĄ A PRZYKŁADY PORYWAJĄ" 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Biskup augsburski Inkel zm. 1894r., odbywając  pasterska swą podróż celem 

udzielenia sakramentu bierzmowania zajechał do pewnego hrabiego gdzie 

zanocował. Po wieczerzy rozmawiał jeszcze z rodzina. Najmłodsze dziecko było 

już śpiące, więc podeszło do matk i  i prosiło o błogosławieństwo na noc . Lecz 

matka rzekła: Dziś raczy nam udzielić błogosławieństwa na noc Najprzewielebniejszy 

Arcypasterz ." Po czym uklękła cała rodzina i biskup udzielił im wszystkim 

błogosławieństwa. Lecz dziecko nie zadowoliło się tym i prosiło jeszcze raz matkę o bło-

gosławieństwo na noc, mówiąc: "to nie było takie, jakie powinno być". Wtedy zapytał 

biskup, dziecko: "Pokażże mi, jakie się daje błogosławieństwo na noc". Dziecko zamaczało 

palec w wodzie, święconej i znacząc trzykrotnie krzyż na czole biskupa, rzekło: "W Imię 

Ojca i  Syna i  Ducha Świętego. Amen. Uradowało bardzo biskupa to błogosławieństwo, 

którego udzieliło mu niewinne dziecko. Potem otrzymało dziecko zwyczajne błogosławieństwo 

od ojca i matki, a ucałowawszy ręce biskupa i rodziców, poszło spać. 

CEL I ZADANIE ŻYCIA 
Do św. Filipa Nereusza przyszedł pewien młodzieniec i z radością opowiadał, że spełniło się 

jego najgorętsze pragnienie. Ukończył liceum i będzie studiował prawo. Gdy młodzieniec 

skończył mówić, zapytał go św. Filip: A co potem? Potem zostanę adwokatem. A potem pyta 

święty. Potem zdobędę sobie sławę, majątek, A potem? Potem kupię sobie piękny dom z 

ogrodem, auto, ożenię się, będę szczęśliwy. A potem? Potem? Młodzieniec zakłopotany nie 

wiedział, co odpowiedzieć. Zamyślił się przyszła mu na myśl śmierć, grób, wieczność. A potem 

- rzekł z westchnieniem - muszę umrzeć. A potem, zapytał św. Filip po raz ostatni z naciskiem: 

co uczynisz, gdy przyjdzie ten ostatni proces, w którym ty będziesz oskarżonym, Bóg 

będzie sędzią, i niebo albo piekło będzie rezultatem wyroku? Nie miał młodzieniec 

odpowiedzi, jakby, piorunem rażony. To ostatnie straszne słowo przeniknęło na wskroś jego 

serce. Zrozumiał co znaczy sława i szczęście ziemskie. Po dłuższym zastanowieniu się, 
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porzucił świat, zamknął się w klasztorze i tam w modlitwie i pracy spędził swoje życie.  Cel 

życia Bóg – Niebo. Zadanie życia - służenie Bogu. 

ŚW. BRYGIDA I PORANIONY ZBAWICIEL 
Św. Brygida /zm.1373/ miewała często zjawienia Aniołów i świętych. Raz pojawił się jej 

Zbawiciel, był zbroczony, krwią i całe ciało  było zsieczone razami. Św. Brygida zlękła się i 

zapytała: Ach, Panie! Któż ci zadał te rany? A Chrystus odpowiedział: "Moja córko! Tak ranią 

Mnie ci, którzy gardzą Moją miłością”. Boli więc Zbawiciela, jeżeli człowiek nie poznaje  

wielkiej Jego ku nam miłości. Miłujmy Boga, albowiem On nas pierwej ukochał.  

Główne INTENCJE Małych Rycerzy  
do ofiarowanych MSZY Św. i zanoszonych MODLITW 

1. Wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz 

ludzkich wobec Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz powrót do dobrych 

sprawdzonych praktyk religijnych w Kościele. 

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

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

Ojca św. Benedykta XVI oraz pomoc Bożą dla kapłanów prześladowanych. 

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

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

za przyczyną św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

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

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

Króla i Pana przez Intronizację, za przyczyną Królowej Polski, Aniołów i Wszystkich Świętych 

oraz wyniesienie na ołtarze sł. B. Rozalii Celakówny. 

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

wstawiennictwo Aniołów i Wszystkich Świętych. 

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

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

Rycerzy w poleconych intencjach. 

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

Uwaga: Nadal jest prośba o ofiarowanie Mszy św. i wyznaczony post  (2-go dnia m-ca 
lub inny wyznaczony dzień przez rycerza) oraz modlitwy w wyżej wymienionej intencji. 
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ECHO TRIDUUM w Kaliszu:  

- Refleksja rycerki z Berlina 

Niech  będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Z TRIDUUM w Kaliszu musiałam wyjechać już o 9.00 godzinie rano... ...a tak chciałam i 

zaplanowałam sobie, że przeżyję w Kaliszu jeszcze godzinę Miłosierdzia Bożego po adoruję w 

kościele św. Józefa "pogadam" z Rycerzami i ich wszystkich na pożegnanie uścisnę. 

Nic z tego...  Pan Jezus przygotował dla mnie miejsce w autokarze, który odwoził Małych 

Rycerzy MSJ do Gdańska, Gdyni i Pelplina. Do autobusu wsiadałam z odrobiną żalu w sercu, 

że nie mogłam zrealizować mojego planu. Mówię z odrobiną, bo moje serce było po tych 

rekolekcjach tak napełnione radością, że na "dużo żalu" nie było tam miejsca. 

Siedząc w autobusie, analizowałam przeżycia doznane podczas Tridum ku czci Boga Ojca w 

Kaliszu… Dlaczego nie było mi dane zostać tam dużej ?...  Pytałam siebie. Odpowiedź 

dostałam w Pelplinie. Zrozumiałam to jak dojechałam o godzinie 14.55 pod  Bazylikę  pod 

wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. 

Godzinę Miłosierdzia miałam odprawić właśnie tam i dziękować Bogu 

za Biskupa Pelplińskiego J. E. Prof. dr hab. ks. Bp. Jana Bernarda 

Szlagę, który w ostatnim okresie czasu udzielił Błogosławieństwa Bożego, 

potwierdzając w obecności przedstawicieli grupy MR MSJ  aprobatę 

Statutu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. To było 

naszym wielkim prezentem na tych dniach skupienia w Kaliszu. Mali 

Rycerze z diecezji pelplińskiej mogą już działać pod opieką Kościoła i z jego 

błogosławieństwem. My wszyscy Mali Rycerze MSJ jesteśmy w/w Biskupowi za to wdzięczni i 

Bogu za jego decyzję dziękujemy.Ja podziękowałam za to osobiście w imieniu wszystkich 

Małych Rycerzy MSJ, biorąc udział we Mszy Świętej w tamtejszej Bazylice o godzinie 16.00. 

Jezu Miłosierny dziękuję tobie za ten pobyt na "TABORZE", za miejsce w autokarze i 

szczęśliwy powrót z tej uczty duchowej do domu.  mrMSJ Danuta z Berlina 

„PANIE JEZU, PRAGNĘ BYĆ ŚWIĘTYM i póki 

będę żył, nie przestanę pragnąć. Proszę i 

zaklinam na najświętsze Serce Twoje, 

wesprzyj moją dobrą wolę.”  
– Modlitwa z książki pt. „Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego 


