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Miłosierdzia na Jasnej Górze.
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PRZYPOMNIENIE PROROCTWA O ANTONELLO Z 15.09.2013:

BÓG MA MISJĘ MESJAŃSKĄ DLA POLSKI
Proroctwo z 15 września 2013 r. o. Antonello Cadeddu
(charyzmatycznego misjonarza z Brazylii) w 25 rocznicę koronacji
Matki Bożej Bolesnej w sanktuarium diecezjalnym w Skrzatuszu
na południu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (14 km od Piły).
Pierwsza informacja o proroctwie w Skrzatuszu miała miejsce w
Głosie Małego Rycerza nr 12/2013 str.3. Był to nie pełny tekst, stąd
podajemy pełną treść tego bardzo ważnego dla Polski proroctwa.
Pan Jezus jest tu obecny w swoim ciele, utworzonym w ciele Maryi. Słowo stało się ciałem, ciało
chlebem po wszystkie dni. Wyciągnij ręce i zaufaj Jezusowi!
Wszelkie cierpienia tej ziemi, oddaj, która była deptana przez najeźdźców, którzy przyjeżdżali, aby ją
opanować i zniewolić. Zabierz cierpienia przeszłych pokoleń. Bóg ma misję mesjańską dla Polski. Tak
jak Mesjasz cierpiał dla zbawienia świata.
Pan Bóg prosi ten lud aby ofiarował cierpienia całej swojej historii, swoich przodków dla zbawienia
całej ludzkości.
Bóg czyni nowe dzieło na tej ziemi, nowy czas właśnie się rodzi.
Maryja rozgniata głowę węża w tym miejscu, tak zapomnianym jak Betlejem, w najmniejszej
diecezji w całej Polsce, najbardziej cierpiącej.
To miejsce Bóg wybrał, aby Dziewica Maryja pokazała początek nowych czasów.
Zabierz łzy moich rodziców, braci, dziadków, pradziadków. Maryja chce przemienić to wszystko w
życie.
Teraz wyciągnij swoje ręce, modlimy się w komunii ze wszystkimi świętymi, którzy pochodzą z tej ziemi,
ze wszystkimi męczennikami, cała krew, która została przelana tutaj.
Modlimy się za dusze wszystkich przodków, aby zostały przyjęte do chwały
Boga Ojca.
Pan Jezus w tym momencie pokazał mi obraz pewnego wydarzenia, które
miało miejsce między rokiem 1600-1700.
Z pewnego kraju przypłynęły łodzie, posłane z morza Bałtyckiego, aby móc
najechać na ten region i poświęcić go szatanowi. Rozpowszechnili (rozesłali)
wielu magów, wróżbiarzy i czarownic, bo wcześniej w tych terenach było dużo
drzew i lasów i poświecili wszystkie rzeki regionu szatanowi.
Maryja otrzymała pewien rozkaz od Jezusa swego Syna. Maryja prosi
biskupa, aby móc stworzyć blisko krzyża, który jest tam wysoko, źródło wody,
które proboszcz tego miejsca będzie świecił stale. Poprzez ten obraz Pan Jezus chce błogosławić
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wszystkie te miejsca, rzeki, które zostały przeklęte. To źródło, aby z tego źródła popłynęła woda
żywa.
Pan Jezus prosi ks. Biskupa o to źródło, aby z tego źródła
wypływało 7 maleńkich strumieni, które będą spływały do
maleńkiego jeziorka, gdzie ma być umieszczona figura
Maryi miażdżącej głowę węża. Te małe i proste znaki dla
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, one dadzą życie dla
całej Polski, bo te pobłogosławione wody popłyną do
wszystkich wód w Polsce aby je uświęcić.
Jezus to obiecuje dla was wszystkich.
Te wody, to malutkie źródło, z którego będzie wypływała
woda spod krzyża, one staną się wodami, które będą uzdrawiać fizycznie, psychologicznie,
duchowo.
Jezus mówi do was i do księży biskupów: „Nie martwcie się, bo Ja poślę darczyńców, którzy pomogą
wam to zrobić. Uwierzcie w Moja Opatrzność. Moja Mama wzięła mnie w ramiona kiedy umarłem, ale
z mojego Serca otwartego przez włócznię wypłynęła woda żywa i krew, która uzdrawia. I tutaj wielu
będzie się nawracało przez spowiedź. To miejsce jest Święte, Święte”.
Wielu protestantów będzie się tutaj nawracać, bo cierpią a Maryja weźmie ich w swoje ramiona.
Jezus prosi was o jedną rzecz.
Uwaga! Połóż rękę na swoim sercu, patrz na Jezusa (w Najświętszym Sakramencie), Jezus błaga:
„Ja chcę w Koszalinie kościół otwarty 24 godz. na dobę, gdzie wiele moich dzieci, będą odprawiać
adorację, stałą , wieczystą za całą Polskę. Jezus prosi o to was. Nie w miejscu klauzury, w kościele,
który wskaże ks. Biskup, aby był otwarty cały dzień, całą dobę, gdzie wy świeccy będziecie w pełni
uczestniczyć, młodzi i dorośli, gdzie będą stałe zmiany w adoracji Jezusa”.
Jezus pyta każdego z was: „Kto jest gotowy, aby stworzyć grupę wieczystej adoracji.
Czy chcecie stanąć do dyspozycji?”
P.S. W Sobotę, 4 października 2014 Biskup KoszalińskoKołobrzeski poświęcił kaplicę Adoracji wieczystej w Domu
Miłosierdzia w Koszalinie. Tym samym jest już miejsce wskazane
przez ks. bp Edwarda Dajczaka zgodne z wolą Jezusa Chrystusa,
a więc wypełniła się pierwsza część tego proroctwa dotyczącego
Adoracji wieczystej za całą Polskę. (Adoracja na żywo przez łącze internetowe:
http://www.dobremedia.org/index.php/component/allvideoshare/video/latest/dom-milosierdzia-live

Wielkie rzeczy czyni nam Dobry Bóg. Kiedy czytam ponownie te słowa to doznaję coraz większego zachwytu dla
Bożych planów i wdzięczności za to proroctwo, oraz za wielkie Boże Miłosierdzie jakie ma stać się udziałem tego
miejsca a przez nie ma spłynąć na Polskę i cały świat. Potrzeba jest, aby przyjąć te prośby Nieba i wcielić je w czyn.
Odpowiedzmy Jezusowi, Królowi Miłosierdzia na zadane pytanie: „Kto jest gotowy, aby stworzyć grupę
wieczystej adoracji. Czy chcecie stanąć do dyspozycji?” - A jaka jest moja odpowiedź ?
mr WK
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NAWIEDŹ JEZUSA JAKO SWEGO KRÓLA
Do chwil błogosławionych należy zaliczyć nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.
Podczas nich jesteśmy sam na sam z Jezusem. Każdego dnia często nawiedzajmy Pana
Jezusa, nawet na krótka chwilę. Nie mamy podczas nich tyle czasu, by serdeczniej z
Jezusem rozmawiać. Dlatego bardzo wskazaną jest rzeczą, gdy nam czas pozwala,
urządzić sobie nadzwyczajne dłuższe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu Można
podczas takiego nawiedzenia modlić się z obfitości swojego serca... Można też posłużyć
się formułami dłuższych nawiedzeń, aby na ich podłożu łatwiej nam przyszło rozmawiać z
Panem Jezusem.

MODLITWA
Kłaniam się tobie, Panie Jezu, i wyznaję, że w Najświętszym Sakramencie jesteś Królem naszym!...
W niebie Aniołowie i niezliczona rzesza zbawionych upadają przed Majestatem Twoim, mówiąc:
Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, wziąć chwalę i cześć i moc i dziękczynienie, boś stworzył wszystkie
rzeczy... Na twojej szacie jest napisane: Król królów i Pan panujących!...
W takiej chwale królewskiej mieszkasz w niebie po prawicy Ojca, który dał Ci Imię ponad wszelkie imię,
aby na Imię Twoje klękało wszelkie kolano... — Również w Najświętszym Sakramencie jesteś Królem
chwały! Ukryłeś w nim wprawdzie jasność swego Majestatu boskiego przed ludzkimi oczyma... lecz
czego nie dojrzą oczy śmiertelne, to uznaje wiara... Ona mnie zapewnia, że w św. Hostii zostajesz z
nami jako Król aniołów i ludzi... Ona mnie skłania, bym upadł na kolana przed Najświętszym
Sakramentem i złożył ci pokłon jako memu Królowi...
Królem jesteś naszym, boś jest prawdziwym Bogiem z Boga prawdziwego... Królem jesteś naszym i
jako człowiek, bo tobie Ojciec niebieski dał wszelką władzę w niebie i na ziemi, aby wszyscy ciebie
słuchali i wyznawali, że jesteś w chwale Boga Ojca... Królem jesteś naszym, boś nas odkupił i uczynił
ludem swoim... Dlatego też słusznie i sprawiedliwie Tobie w Najśw. Sakramencie poprzez wszystkie
wieki śpiewają rzesze wiernych: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie
ustanie!... A kiedy w triumfalnej procesji idziesz wśród ludu swego, wtedy ze wszystkich serc płynie
wołanie: O uścielajcie kwiatami drogi, którędy Pańskie iść będą nogi!
Okrzyknijcie to na wszystkie strony, pośród nas idzie Błogosławiony!
- Cieszę się, Panie Jezu, z Twojej Chwały, którą Tobie jako Królowi dał Ojciec niebieski nie tylko w niebie, ale i na ziemi... dał ci chwałę królewską w Najśw. Sakramencie...
A skoro z woli Ojca niebieskiego jesteś naszym Królem, przeto z największą uległością pod Twoją
władzę poddaję siebie całego, abyś mną rządził według upodobania swego...
- Króluj, o Jezu, w moim umyśle, abym wszystko oceniał według zasad ewangelicznych... Spraw to, aby
światło wiary było mi przewodnikiem we wszystkich zamiarach i czynach...
- Króluj w mojej woli, abym wiernie zachował przykazania Twoje i czynił to, co się Tobie podoba i
większą chwałę przyniesie Tobie...
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- Króluj w moim sercu, bym Ciebie miłował nade wszystko i wszystko czynił z miłości ku Tobie...
- Króluj w moich zmysłach, bym nigdy ani wzrokiem, ani słuchem, ani mową, ani dotykiem nie wykroczył
przeciwko woli Twojej...
- Króluj w moich pracach i zadaniach, abym wszystko wykonał doskonale, na większą chwałę Twoją i
zbawienia ludzi...
Do Ciebie, Panie Jezu, rzekł Twój Ojciec niebieski: Usiądź po prawicy mojej, a ja moc Twego berła
rozszerzę z Syjonu i wszystkie ludy poddam pod Twoją władzę... Twemu Ojcu bowiem, jak pisze
Apostoł, spodobało się, aby w Tobie wszelka pełność przebywała, bo w Tobie i dla Ciebie wszystkie
rzeczy zostały stworzone na niebie i ziemi, a Tyś jest przed wszystkim, jako pierworodny wszelkiego
stworzenia... Lecz spojrzyj, Jezu, na ziemię i zobacz, jak jeszcze wielkie rzesze nie znają Ciebie...
błąkają się w ciemnościach pogaństwa... Racz, dobry Zbawicielu, i nad nimi królować swoją prawdą,
swoją łaską, swoją miłością...
O Królu mój najgodniejszy i najpiękniejszy, wyznaję ze wstydem i żalem, że tak często w życiu nie
chciałem ulegać Twojej władzy i sprzeciwiałem się Twojej woli... Wiem, że możesz mnie ukarać surowo
za niewierności moje, jednak nie odrzucaj mnie od siebie... przebacz mi wszystko, co się Tobie we mnie
nie podoba... Odtąd pragnę Ci wiernie służyć według mojego stanu... Ty zaś racz mnie wspierać swoją
łaską, abym wytrwał pod Twoim sztandarem królewskim, nieustraszenie i ofiarnie walczył przy Twoim
boku... i ujrzał Cię w Twojej Chwale jako nieśmiertelnego Króla nieba i ziemi.
Imprimatur: Curia Metropolitana Cracoviae, die 21. Julii 1957 No 4473/57 + Stanislaus
Źródło: http://adam-czlowiek.blogspot.com

ŚWIADECTWO i MODLITWA – Koronka „potężnego rażenia” –
„ZŁOTA STRZAŁA małego rycerza” (dwie wersje)
Koronka „Złota Strzała małego rycerza - 1”
WERSJA I (początkowa – krótsza)
Po raz pierwszy WERSJA I (początkowa – krótsza) została odmówiona za przyczyną św. Jana Pawła II, w czwartek, 16.X.2014.
Koronka „Złota Strzała małego rycerza” - powstała z natchnienia Bożego u rycerza proszącego o modlitwę „potężnego rażenia
przeciwko mocom zła” m.in. zła uderzającego w obradujący w Watykanie Synod Biskupów. Odmawiający tę koronkę doświadcza
błogosławionych owoców zaś inne osoby charyzmatyczne w rozeznaniu duchowym potwierdzają moc tej modlitwy.

+ W Imię Ojca… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…
Na dużych paciorkach:
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 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! O mój Jezu, składam te ofiarę z miłości ku Tobie, na
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wynagrodzenie za zniewagi zadane Niepokalanemu Sercu Maryi oraz za Ojca Świętego i nawrócenie biednych
grzeszników. Amen.
(Modlitwy podane przez Anioła dzieciom w Fatimie z modlitewnika: Adoracja pokutno-wynagradzająca – Michalineum 1997)

Na małych paciorkach:
Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, kochane 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
(„Złota Strzała” – akt strzelisty z książeczki „Hołd Bogu od Narodu Polskiego” - Kraków 1921)

Po każdej dziesiątce:
Pośredniczko Łask Wszelkich i Współodkupicielko – módl się za nami!

Koronka „ZŁOTA STRZAŁA małego rycerza - 2”
WERSJA II (ostateczna-dłuższa)
W piątek, 24.X.2014 –Koronka „Złota Strzała małego rycerza” została ułożona wersji II ostatecznej - jak niżej z intencją ogólną modlitwą wstępną i modlitwą końcową - modlitwa zaczerpnięta z tekstów objawień Cataliny Rivas - książka „Tajemnica Mszy Św.":

Boże Ojcze i Duchu Święty proszę Cię, spraw, aby Niepokalane Serce Maryi Dziewicy i cudowne i Miłosierne Serce
Syna Twojego a Pana naszego zatryumfowały. Aby te dwa cudowne Serca rozlały pokój w sercach naszych, w
naszych rodzinach, Legionie Małych Rycerzy, w parafii, w Polsce oraz na całym świecie. Niech potęga Waszej
Miłości zgładzi wszelkie zło, które panoszy się na tej ziemi i da nam moc oczyszczenia i trwania w świętości. Amen.
(Modlitwa, którą modli się rycerka M).

+ W imię Ojca… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…
Na dużych paciorkach:
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 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.”
(Modlitwy podane przez Anioła dzieciom w Fatimie z modlitewnika: Adoracja pokutno-wynagradzająca – Michalineum 1997)
Na małych paciorkach:
Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, kochane 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.
(„Złota Strzała” – akt strzelisty z książeczki „Hołd Bogu od Narodu Polskiego” - Kraków 1921)

Po każdej dziesiątce:
Królowo świata, Pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo bądź nam miłosierna! O Jezu miłuję Ciebie!
Słodkie Serce Maryi bądź ratunkiem mojej duszy! 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.
(Modlitwy fatimskie z modlitewnika: Adoracja pokutno-wynagradzająca – Michalineum 1997)
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Na zakończenie Koronki modlitwa do Serc pełnych Miłości*

Jezu! Maryjo! Kocham Was! Okażcie nam Swoje miłosierdzie. Ratujcie wszystkie dusze. Amen.
O! Serca Pełne Miłości! O! Serca na zawsze miłością złączone! Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania
Was zawsze i nieustannie. Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.
Serce Jezusa! Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie stanie się płonącym ogniem
Twojej Miłości. Wiem, że nie jestem godzien być blisko Ciebie, Ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej
Miłości. Weź mnie i posłuż się mną według Twojego upodobania. Gdyż całkowicie należę do Ciebie.
Amen.
O! Jezu, czysta i święta Miłości! Przeszyj mnie Twoimi STRZAŁAMI i zanurz mnie w ranach
Niepokalanego Serca Twojej Matki! Niepokalane Serce Maryi! Zjednocz mnie z Przenajświętszym
Sercem Twojego Syna! O! Serca pełne Miłości! Obdarzcie mnie miłością życiem i zbawieniem. Amen.
O! Jezu! O! Maryjo! Jesteście Sercami Miłości! Kocham Was i Wam oddaję się całkowicie. Amen.
O! Serca pełne Miłości! Przyjmijcie mnie, Wam oddaję serce moje ! Amen.
(Modlitwa zaczerpnięta z tekstów objawień Cataliny Rivas - książka „Tajemnica Mszy Św.")*
*Ta modlitwa (Modlitwa do Serc pełnych Miłości) jest objawieniem nieskończonej Miłości Boga w Świętym Sercu
Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi. To jest modlitwa nowego czasu Panowania Miłości Bożej.
Pan mówi: „Pragnę połączyć rodziny, serca mężów z sercami ich żon, serca kobiet z sercami ich mężczyzn, serca
dzieci z sercami ich rodziców, serca krewnych i przyjaciół ze sobą. To jest wysłannictwo i misja przyjaźni, jedności i
miłości dla wszystkich i między wszystkimi."
Pan mówi: „Ja sam jestem tą modlitwą. Uczę wszystkich tę modlitwę odmawiać, w szczególności o 6,12,18 godzinie,
przy Komunii Św. i podczas Świętej Godziny i w czasie czuwania przy Grobie Pańskim." (Catalina Rivas - książka
„Tajemnica Mszy Św.")
Każda z wyżej wymienionych modlitw KORONKI może być odmawiana osobno!

OBRAZ JAKI W SWOIM ROZMODLENIU OTRZYMAŁ RYCERZ
Krzysztof (nawiązuje do „Złotej STRZAŁY” jako potężnej broni do walki ze złem)
Będąc przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, modląc się na Różańcu dziękczynnym częścią bolesną
otrzymałem następujące obrazy: Jezus Chrystus i Maryja klęczą na kolanach tak jakby w Ogrójcu, widać Ich otwarte
Serca, każde z Nich otoczone jest ciernistą koroną i broczy krwią. Korony cierniste symbolizują grzechy świata,
które przynoszą ten mocny ból obu Sercom. Po lewej Ich stronie widziałem grupę dzieci oddanych Jezusowi i
Maryi, którzy się modlą i ofiarują swoje różne cierpienia i ofiary, przynosząc w ten sposób balsam ukojenia na rany
Serc Jezusa i Maryi.
Następnie widać było jak na tę grupę dzieci rzuca się rozwścieczone zło w postaci okrutnych czarnych węży, lwów,
tygrysów i panter i jakby w ostatniej fazie ataku tego zła widać duże kolonie czołgów jadących z bardzo dużą
prędkością, które chcą tę grupę dzieci oddanych Jezusowi i Maryi zrolować gąsienicami i wgnieść w ziemię tak,
żeby po tych dzieciach żaden ślad na świecie nie pozostał. W tym momencie kiedy te czołgi są o krok od grupy
dzieci wówczas z prawej ręki, ze środkowego palca każdego dziecka widać wychodzącą STRZAŁĘ, która
unicestwia to zło tak, jakby było nadmuchanym balonem.
W ten sposób Jezus i Maryja chcą nam wytłumaczyć i zapewnić, że w momencie ataku zła na nas nie my będziemy
walczyć ze złem lecz Moc Boża, której nam Bóg udzieli.
(Częstochowa, Jasna Góra, 16.11.2013 godz. 17:00)
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Relacja z XVI Triduum ku czci Boga Ojca
w ramach którego odbyło się V spotkanie Zarządu Legionu MRMSJ
oraz XVI Czuwanie ku czci Boga Ojca
Piątek, 1.08.2014
XVI Triduum nie oficjalnie zostało rozpoczęte koronką do Bożego Miłosierdzia przed obrazem Jezusa
Miłosiernego w kościele - Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu w Godzinie Bożego
Miłosierdzia.
Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło Mszą św. o godz. 19:00 poprzedzone nabożeństwem do Bożego
Miłosierdzia (18:30).
Msze św. ofiarowane były przez Zarząd Legionu. Ks. Aleksander Jacyniak sprawował Najświętszą
Ofiarę za Ojczyznę z uwagi na przypadającą w tym dniu kolejną rocznicę powstania warszawskiego.
Natomiast ks. Lesław: „O pomoc Bożą dla członków rodziny śp. Zofii Grochowskiej” (rycerzy prosimy,
aby kontynuowali modlitwy w tej intencji).
Apelem jasnogórskim o 21:00 rozpoczęty został blok modlitewny w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Dla
50 osobowej grupy zakwaterowanych Małych Rycerzy w domu rekolekcyjnym, wystawienie
Najświętszego Sakramentu dokonał i modlitwy prowadził ks. dr Lesław Krzyżak, który przybył na
Triduum jako uczestnik.
O północy dwaj asystujący nam księża sprawowali Mszę św. jako: „Wynagradzającą Najświętszym
Sercom Jezusa i Maryi za grzechy nasze (Legionu, naszych rodzin), Polski (szczególnie stojących u
steru władzy) i świata całego oraz o pokój na Ukrainie i wszystkich miejscach działań zbrojnych” (ks. A.
Jacyniak). Natomiast ks. Lesław sprawował tę mszę św. „Za dusze czyśćcowe potrzebujące Bożej
pomocy”.

Sobota, 2.08.2014
Po śniadaniu (9:00) o godz. 10:00 przedstawiciele Małych Rycerzy z Głubczyc rozpoczęli czuwanie
modlitewne w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W tym czasie odbyło się V
spotkanie Zarządu Legionu. W obradach uczestniczyli:
 Ks. dr Aleksander Jacyniak – kapelan Legionu MRMSJ
 Ks. dr Lesław Krzyżak – opiekun duchowy spotkań ogólnopolskich Legionu
 Wiesław Kaźmierczak – Prezes Zarządu Legionu MRMSJ
 Maria Mrózek – Sekretarz Zarządu Legionu MRMSJ
 Danuta Buczyńska – członek Zarządu Legionu MRMSJ (przedstawiciel zagranicy)
 Anna Antosik-Stemplowska - członek Zarządu Legionu MRMSJ.
 Jacek Wikierski – zaproszony przedstawiciel Koła Małych Rycerzy MSJ w Koszalinie.
Na spotkaniu było nieobecnych 4 członków Zarządu: 2 wiceprezesów i dwóch członków.
Na wstępie zostało przedstawione przez prezesa sprawozdanie i kwestie do omówienia dotyczącego
spotkań i spraw od ostatniego IV Spotkania Zarządu Legionu MRMSJ tj. od 16.02.2013 do chwili
obecnej, 1.08.2014r.
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Następnie br. Wiesław przedstawił plan działań na pozostały czas 2014 i nowy okres w 2015.

Kwestie omawiane:
Najbliższe rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym (CEF) w Koszalinie ul Seminaryjna 2;


2-6.09.2014 z ks. Jackiem Skowroński, moderatorem Małych Rycerzy Miłosiernego Serca
Jezusowego w archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej, charyzmatycznym spowiednikiem ze
Szczecina



22-25.09.2014 – z ks. Pawłem Kowalskim – opiekunem koła MRMSJ w parafii pw. Ducha
Świętego w Koszalinie. Rekolekcje dla Małych Rycerzy i miłośników liturgii trydenckiej.
Głoszenie nauk rekolekcyjnych są planowane przez kilku kapłanów z diecezji koszalińskokołobrzeskiej.
Została ustalona data XVII Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, 31.07. – 2.08.2015
Data kolejnej pielgrzymki zawierzenia na Jasnej Górze może być ustalona z kustoszem
klasztoru dopiero w październiku.(została ustalona na niedzielę, 19 kwietnia 2015)
Na sobotę, 11 października 2014 jest ustalony termin II Zjazdu Miłosierdzia Legionu
MRMSJ w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Na to spotkanie w Krakowie
zapraszają rycerze z Bochni wszystkich członków Legionu. Zmiana pierwotnego terminu
(4.10.2014) dokonana została z uwagi na organizowany Światowy Kongres Miłosierdzia.
Ks. dr Aleksander Jacyniak - Kapelan Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca
Jezusowego, jako dotychczasowy kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – patronki
stolicy w Warszawie, poddał do rozważenia zorganizowania rekolekcji w Sanktuarium
Maryjnym w Świętej Lipce, gdzie od 28.IX.2014 r. obejmie obowiązki proboszcza i kustosza
Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej.
Przedstawiona została propozycja Prezesa stworzenia ośrodków w granicach diecezjalnych.
Po krótkiej analizie ilości rycerzy w diecezjach, kapelan Legionu podał propozycję rejonów w
granicach metropolii. (Metropolia obejmuje terytorium administracyjne kilku diecezji). Celem
nowej struktury ośrodków regionalnych jest koordynacja lokalna Małych Rycerzy, wybranie
koordynatora jako osoby wspomagającej Zarząd i koordynującej cele i zadania w ośrodku
regionalnym. Jest prośba o wskazywanie operatywnych kandydatów na koordynatorów
ośrodków rejonowych.
Prezes wspomniał o prowadzonych rozmowach z ks. dr Grzegorzem Bliźnim, założycielem
Zgromadzenia Misjonarzy Miłosierdzia Bożego tzw. Misericordianie mających na celu
otoczenia opieka formacyjną Legionu jako III Zakonu Świeckich (zgodnie z zapiskami śp. s.
Zofii Grochowskiej tom I s. 40 dnia 5.07.1990r. „z Tych Rycerzy powstanie Trzeci Zakon”).
Misericordianie w swej duchowości są bliscy Małym Rycerzom, stąd podjęty został nie łatwy
dialog z tym Zgromadzeniem. Ks. Aleksander stwierdził przy tym temacie, że należy
poszukiwać, próbować i podejmować rozmowy w tej kwestii.
Członek Zarządu, Danuta Buczyńska poruszyła sprawę duchowej opieki lokalnych grup
Małych Rycerzy. Jej zdaniem każda taka grupa powinna być zobowiązana do tego, aby dążyć
do uzyskania opieki kapłańskiej nad nią i w tym dążeniu nie ustawać. Jacek Wikierski
zauważył, że istnieje potrzeba opracowania krótkich i zwięzłych informacji w postaci broszurki,
o duchowości Małych Rycerzy, które pomogłyby ewentualnym opiekunom lub proboszczom w
poznaniu nas bez większego wkładu czasu, którego dzisiaj każdemu brakuje. (W przeszłości

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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były takie informatory opublikowane: jeden przed przyjęciem opieki nad Legionem; drugi –
jeszcze dostępny dla zainteresowanych pod nazwą VADEMECUM opracowany przez ks.
Zdzisława Pałubickiego oparty na zatwierdzonym w diecezji pelplińskiej STATUCIE Legionu
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – jest on jeszcze dostępny – przyp. red.).
8. W ramach struktury Legionu poruszony został temat nowych powołań do Legionu, modlitwa za
młodzież. Potrzeba jest generalnej modlitwy wszystkich rycerzy, aby Król Miłosierdzia wezwał i
powołał po imieniu tych, którzy są jeszcze nie zagospodarowani w Winnicy Pańskiej.
Wskazana jest modlitwa „Szturmówka do św. Aniołów” i orędownictwo św. Patronów
Legionu, szczególnie św. Jana Pawła II, który potrafił zwoływać wielkie zgromadzenia ludzi
młodych i był ich przyjacielem.
9. Br. Wiesław zauważył potrzebę zmian w Zarządzie Legionu. Sprawa jest do przemyślenia i
omodlenia. Jest na to czas do kolejnego spotkania w Kaliszu.
10. Podjęto temat Modlitewnika Małego Rycerza. Opracowanie takiego modlitewnika jest
koniecznością. To wyróżnia wspólnotę zorganizowaną. Zarząd zdaje sobie sprawę z
różnorodnych programów wypracowanych przez lokalne grupy modlitewne. Ks. Lesław
zaproponował, aby na stronie internetowej zamieszczać propozycje modlitw funkcjonujących w
lokalnych ośrodkach, kołach, grupach i na bazie nadesłanych propozycji a w przyszłości
zredagować taki legionowy modlitewnik. Ks. Jacyniak zasugerował określenie terminu
nadsyłania lokalnych opracowań modlitewnych – ustalono czas nadsyłania - 3 miesiące – czyli
do końca października 2014. Jednak z uwagi na nieobecnych przedstawicieli wielu lokalnych
grup modlitewnych czas nadsyłania lokalnych opracowań modlitewnych zostaje wydłużony do
spotkania na Jasnej Górze tj. 19.IV.2015. Do chwili obecnej nadesłany został program z
modlitwami ze Szczecina)
11. Danuta Buczyńska wywołała jeszcze temat inicjatyw podjętych przez Małych Rycerzy.
Zapytała jak wygląda grafik godzin Krucjaty Wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i
Maryi za Ojczyznę. (informacje szczegółowe i zapisy: Ania, kom. 604 872 263 e-mail:
agte03@wp.pl) Stwierdziliśmy, że istnieje potrzeba przypomnienia rycerzom o tej ważnej
inicjatywie podjętej 2 lata temu na Jasnej Górze jako daru dla Matki Bożej Królowej Polski.
Apelujemy o zaangażowanie w tej sprawie. Niech wypełnienie tej pięknej obietnicy stanie się
naszym rycerskim honorem.
12. Były jeszcze rozmowy o publikacjach Legionu. Jest prośba do animatorów i przedstawicieli
grup o doprecyzowanie ilości prenumeraty kwartalnika Głosu Małego Rycerza i innych
dodatkowych publikacji. Padła propozycja o publikowaniu Głosu 2 razy w roku. Na razie
trwamy jeszcze przy kwartalnym okresie publikacji. Być może po dokonaniu sondażu w
Legionie, wydawanie Głosu MR w roku 2015 zostanie określone na 3 numery w roku czyli co
cztery miesiące. Zarządowi i redakcji Głosu potrzebne są informacje o prenumeracie. (Pismo
obecnie wydawane jest w ilości takiej jakiej jest stan osobowy Legionu 1200 egz. Wobec braku
obecności Małych Rycerzy na spotkaniach ogólnopolskich i rekolekcjach, kwartalnik oprócz
witryny internetowej ma spełniać rolę informatora, treści formacyjnych, świadectw, rad jak
również poruszanie i przypominanie ważnych kwestii i zadań wynikających z regulaminu
Małego Rycerza i wskazówek zostawionych nam przez założycielkę Legionu. Oprócz grup
lokalnych – ognisk Małych Rycerzy są mali rycerze nie zgrupowani – takie „iskry”, którzy
potrzebują kontaktu z Legionem a nie zawsze maja możliwości korzystania ze strony
internetowej Małych Rycerzy. To też jest powód, dla którego Głos Małego Rycerza ma
uzasadnienie publikacji minimum co kwartał. Wiemy, że nie wszyscy rycerze nabywają to
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pismo z różnych często uzasadnionych przyczyn, dlatego jest prośba do animatorów i
wszystkich czytelników, aby sami czytali i dzielili się istotnymi informacjami na spotkaniach
lokalnych i zachęcali do korzystania z redagowanych treści. Jednocześnie jest prośba i
zachęta o dzielenie się na łamach Głosu swoimi refleksjami, dokonaniami, świadectwami… a
także słusznymi uwagami, sugestiami ubogacającymi adresatów tego legionowego pisma…
Bo przecież kwartalnik ma być naszym GŁOSEM – Głosem Małego Rycerza. (Głos MR jest
dostępny w wersji elektronicznej na stronie Małych Rycerzy: mali-rycerze.pl – red.)
Obrady Zarządu trwały blisko 2 godz. W tym czasie modlitwy prowadzili rycerze z Głubczyc, Gniezna i
Szczecina, a po obiedzie rycerze z Głuchołaz, Gdyni i Koszalina.
O 16:00 doszło do skutku zaplanowane VII Zgromadzenie Animatorów. W obradach wzięło udział wg
listy obecnych 30 osób: ze Szczecina, Koszalina, Głubczyc, Siedlec, Niemodlina, Pelplina, Berlina,
Piotrkowa Trybunalskiego, Bochni, Pleszewa, Galew-Dobrzycy, Jarocina, Grodkowa, GumienicyPogorzeli, Wrocławia, Opola, Gniezna, Kalisza, Poznania, Gdyni, Kielc, Tarnowskich Gór, Głuchołaz,
Cieszyna, Gliwic i Warszawy.
Spotkanie rozpoczął modlitwą i prowadził na prośbę prezesa Kapelan Legionu ks. Aleksander Jacyniak.
Pierwszym punktem obrad VII Zgromadzenia Animatorów było sprawozdanie z działalności Zarządu
Legionu MRMSJ w okresie 3.08.20132.08.2014 przez prezesa Wiesława
Kaźmierczaka. Tematy podejmowane
głównie te poruszane na spotkaniu
Zarządu.
1.

Propozycje
Nowych
struktur
ośrodków Legionu MRMSJ w
granicach diecezji i metropolii w
strukturze Kościoła w Polsce.

2.

Zmiana Zarządu Legionu –
zastanowienie się nad zmianami i
nowymi kandydatami podczas
kolejnego Zgromadzenia w roku
2015. (zob. pkt 10 obrad Zarządu).
Prezes w swoim uzasadnieniu
odniósł się do Statutu, w którym
kadencja Zarządu jest uregulowana
stosownymi przepisami. Stwierdził,
że funkcja którą pełni nie jest dożywotnia mimo wskazania go przez założycielkę Legionu. Kapelan
w swoim wystąpieniu potwierdził te słowa uznając za słuszne w świetle obowiązującego Statutu
dokonanie kolejnych wyborów nowego Zarządu na kolejnym Zgromadzeniu Animatorów.

3.

Data kolejnego XVII Triduum – 31 lipiec – 2 sierpień 2015 i pod znakiem zapytania jest udział
Kapelana w tym czasie z uwagi na nowe obowiązki kustosza w Sanktuarium Matki Bożej w Świętej
Lipce. Tu ks. Jacyniak zaproponował zorganizowanie pielgrzymki lub rekolekcji bądź czuwania
modlitewnego.

4.

Przybliżony został ogólnie temat modlitewnika Małego Rycerza poruszony na spotkaniu Zarządu.
(zob. pkt 11 obrad Zarządu)
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5.

Na sugestie s. Ani ze Szczecina, aby powrócić do pierwotnych terminów Triduum, Kapelan podał
przyczyny dla których nie ma potrzeby wydłużania Triduum do pierwotnej postaci (3 pełne doby,
które były związane z prowadzonymi rekolekcjami). Obecnie wskutek wielu spotkań ogólnopolskich
(Jasna Góra – wiosną i Kraków – jesienią) oraz licznych rekolekcji lokalnych wydłużenie łączyłoby
się z dodatkowymi kosztami. Ta przyczyna oraz inne jak kondycja zdrowotna i dyspozycyjność
czasowa nie przemawiają w chwili obecnej za jakimikolwiek zmianami.

6.

W sprawie Krucjaty (zob. pkt 12 obrad Zarządu) – został ogłoszony apel do wszystkich animatorów
i rycerzy o informowanie i zgłaszanie chętnych do Krucjaty Adoracji Wynagradzającej za Ojczyznę.

7.

Ks. Aleksander Jacyniak w pierwszą niedzielę czerwca, 2.06.2015 roku będzie obchodził
uroczyście 30 rocznicę święceń kapłańskich w Świętej Lipce. Na tę uroczystość są zaproszeni
także Mali Rycerze.
Ten temat zakończył obrady Zgromadzenia Animatorów ok. godz. 17:30.

Msza o 19:00. Nasi kapłani polecali m.in. własne intencje. Mszy św. przewodniczył i słowo do nas
skierował ks. dr Aleksander Jacyniak ogólnopolski Kapelan Legionu MRMSJ.
Po Mszy św. ks. Jacyniak jako długoletni kustosz Sanktuarium Miłosiernego Serca Jezusowego w
Kaliszu zaprezentował to miejsce przybyłym na tegoroczne Triduum. Obecni mogli jeszcze zaopatrzyć
się w publikacje Legionu i dewocjonalia w zakrystii świątyni.
O 21:00 Apel Jasnogórski, wystawienie Najświętszego Sakramentu i kontynuacja czuwania wg grafiku.
Zostały wyznaczone godzinne prowadzenie modlitw przez przedstawicieli grup modlitewnych.
Rozpoczęła Bochnia, potem Szczecin, Kalisz.
Msza o północy to kulminacyjny punkt XVI czuwania modlitewnego ku czci Boga Ojca.
Sprawowali ją bliscy naszej wspólnocie duchowni: ks. A. Jacyniak – „O uwielbienie Boga Ojca, o
ustanowienie święta Boga Ojca w Kościele i jako zawierzenie Bogu Ojcu Legionu MRMSJ i
wszystkich spraw Wspólnoty”. Natomiast ks. L. Krzyżak – „Za wszystkich MRMSJ nieobecnych na
Triduum, polecających się, oczekujących Bożej pomocy i tych którzy powinni być polecani
dobremu Bogu szczególnie przez Królową Aniołów”.

Kilka słów z homilii ks. Aleksandra…
Tematem homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej przez ks. Jacyniaka o północy była męczeńska
śmierć św. Jana Chrzciciela.
O. Aleksander nazwał św. Jana prorokiem pogranicza Starego i Nowego Testamentu.
Święty Jan był człowiekiem prawdy. On tą prawdą żył, odważnie ją głosił i jej bronił. On za nią zapłacił
swoim życiem.
My, ludzie dzisiejszych czasów, często rozmawiamy z sobą w sposób wyszukany, wygłaszając „słodkie
mowy” i posługując się pochlebstwami.
Robimy to, bo to jest dla nas łatwiejsze od głoszenia prawdy, która najczęściej boli.
Według o. Aleksandra powinniśmy zacząć dostrzegać skryte cele mowy przesiąkniętej pochlebstwami,
która szuka swego zysku.
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Każdemu z nas trudno jest przyjąć słowa krytyki na swój temat. Często jest tak, że odwracamy się od
tych, którzy zauważają coś negatywnego w naszym zachowaniu.
Tymczasem takie wypowiedzenie prawdy o nas przez drugiego człowieka jest aktem jego odwagi i
miłości do nas i ma na celu nasze dobro i taką mowę należy uznać za wartościową, bo ona nie szuka
swego.
„Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne,
osobno...” MT 14,13
Ks. Aleksander komentując te słowa Ewangelii powiedział, że pustynia jest miejscem refleksji, czasem
kuszenia i szkołą naszego dorastania duchowego.
My wszyscy powinniśmy bez obawy wychodzić na pustynię, aby się tam spotkać nie tylko z samym
sobą, ale przede wszystkim z Bogiem.
Bóg przemawia do nas w ciszy. Na pustyni jesteśmy skupieni, bo tam nas nic nie rozprasza. Na pustyni
brakuje wody i kiedy jest się spragnionym, to wtedy zaczyna się jej poszukiwać i odnajduje. Pustynia jest
dla nas szansą, ona jest dla nas wielką szansą odnalezienia najważniejszego źródła Wody Życia - jakim
jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Amen.
W czasie Mszy św. w duchowym darze ofiarnym zostały złożone 4 zgłoszenia kandydatów (ze
Szczecina i Złoczewa) i 2 deklaracje na rycerzy rzeczywistych (Szczecin, Wrocław).
Na zakończenie Mszy św. zostały poświęcone nabyte dewocjonalia.
Po Mszy św. czas na herbatę, kawę i ciasto przygotowane jak co roku przez lokalną grupę Małych
Rycerzy z Kalisza. Serdecznie dziękujemy im za tę ofiarę i jakże potrzebną posługę.
W tym czasie odbyło się spotkanie z kilkoma uczestnikami młodszej generacji Legionu z prezesem i ks.
Lesławem. Na zaproszenie Kapelana przybyło 6 przedstawicieli ze Szczecina, z Przekory (miejscowość
niedaleko Świnic Warckich, parafii św. Faustyny, ośrodek łódzki), Złoczewa – (kandydat z ośrodka
kaliskiego), Głuchołaz, Gdyni, i Wrocławia. Spotkanie miało na celu wysondowanie kilku informacji
ważnych dla Zarządu.
1. Jak długo trwają we wspólnocie i dlaczego?
2. Co skłoniło do wstąpienia w szeregi Legionu?
3. Co z ich punktu widzenia należy czynić, aby wspólnota wzrastała liczebnie i duchowo. Jakie
podjąć działania do zachęcenia wstępowania w szeregi Legionu, szczególnie młodszego
pokolenia?
Czuwanie modlitewne zostało wznowione wystawieniem Najświętszego Sakramentu i prowadzeniem
modlitw wg grafiku w kolejności: Pelplin z Berlinem, Poznań, Warszawa, zakończył Włocławek.
Część obecnych na czuwaniu skorzystała jeszcze z nawiedzenia Sanktuarium św. Józefa leżącego
kilkaset metrów od Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego.
Wspólne śniadanie zakwaterowanych rycerzy w domu rekolekcyjnym zakończyło oficjalne uczestnictwo
reprezentacji Legionu z Polski i zagranicy.
Szacunkowo w czuwaniu modlitewnym ku czci Boga Ojca w Roku Pańskim 2014 wzięło udział ok 130
przedstawicieli Legionu.
Ks. Lesław Krzyżak
mr Wiesław z Koszalina
mr Danuta B.
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Refleksja z XVI TRIDUUM rycerki Teresy
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Będąc w Kaliszu na spotkaniu XVI Triduum ku czci Boga Ojca było mi przykro, że jest nas tak mało w
porównaniu z poprzednimi latami. W regulaminie dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
jest napisane, aby raz w roku spotkać się na spotkaniu ogólnym.
Jesteśmy Małymi Rycerzami Miłosiernego Serca Jezusowego. Bóg zna nasze serca i to On nas powołał
do tej Wspólnoty nie dla ozdoby, ale do służby Bogu i duszom ludzkim. Od nas zależy jak wypełniamy
nasze zadania i obowiązki, które tak bardzo są potrzebne i oczekiwane przez Niebo w czasach w
których żyjemy. Pan Bóg z wielką radością czekał na nas w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kaliszu.
Myślę, że każdy rycerz powinien dać odpowiedź Bogu Ojcu… Czy odpowiedziałam (łem) „tak” na to
zaproszenie?
Będąc na pewnych rekolekcjach do domu wróciłam z niepokojem, że za mało zapamiętałam, za mało
było głębi… taki niedosyt. Ale we wspólnocie, do której Bóg mnie powołał byłam razem… w jedności
modliłam się. Pan Bóg rozdał Łaski, które przygotował dla nas i ja tam byłam… i je otrzymałam. Nie
wszyscy od razu czują, doświadczają, dostrzegają te dary, które Bóg nam rozdaje. One są nam
potrzebne do wzrostu duchowego do zgłębiania wiary, głębszej, owocnej modlitwy i inne, które każdemu
z osobna w stosownym stopniu są nam potrzebne i udzielane w drodze do Nieba.
Gdy staniemy przed Bogiem, wówczas nam powie „Ja liczyłem na Ciebie” i pokaże zmarnowane
godziny na próżności, brak chęci do modlitwy i zapyta „dlaczego nie byłaś (łeś), gdzie twoja wspólnota
upraszała i dostawała Łaski. Robimy się letni a Bóg powiedział: „gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w
Imię Moje ja jestem pośród nich” i napełnia nas swoimi darami. Postarajmy się to zrozumieć a Bóg
będzie się nami radował.
Wiele razy jestem zdziwiona, że tyle otrzymałam Łask od Pana a mam bardzo dużo, że serce pomieścić
nie może… Nie jest to wywyższanie się, ale świadczenie o dobroci i hojności Bożej. Mam tą
świadomość, że droga którą idę czyli wypełnianie obowiązków modlitwy, rekolekcje, spotkania w tej
wspólnocie, do której zostałam powołana - Pan otwiera me serce i odbieram Łaski, które mi
przeznacza…Czuję opiekę całego Nieba i naprawdę nic mi nie brakuje i wiem, że dobry Bóg się mną
opiekuje.
Niech dobry Bóg napełnia Was wszelkimi darami szczególnie łaską mądrości, radości i zdrowia.
Z Panem Bogiem i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach szczególnie w Krakowie u źródła Miłości
Miłosiernej.
mr Teresa z Koszalina

P.S.
Naturalną jest rzeczą, że nie każdy mógł przybyć na tę coroczną ucztę duchową. Obowiązki, kondycja
zdrowotna i finansowa, dyspozycyjność czasowa często nie pozwoliła mimo szczerych chęci i
pragnienia. Nie mniej zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu członków nie ma i nie miało takich
przeszkód, by móc wspólnie uczestniczyć w tej uczcie duchowej ku czci Boga Ojca. Jeżeli kogoś bardzo
kochamy, nie szczędzimy trudów i ofiar, aby okazać swoją miłość i oddanie. Kiedy żyła wśród nas śp. s.
Zofia, czyż nie dla niej między innymi wielu przybywało. A czyż Bóg Ojciec nie zasługuje na większy
szacunek i miłość niż Jego stworzenie? Czyż da się On prześcignąć w hojności? Rozważmy to także w
naszym rachunku sumienia…
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Wyrażamy nasze serdeczne podziękowania dla Księży Jezuitów z sanktuarium Miłosiernego Serca
Jezusowego w Kaliszu, za wieloletnią opiekę duchową i prowadzenie ogólnopolskich spotkań Legionu
MRMSJ ku czci Boga Ojca. Dziękujemy kolejno ks. Zdzisławowi Pałubickiemu, ks. Aleksandrowi
Jacyniakowi oraz obecnemu superiorowi ks. Henrykowi Drożdżelowi i całej jedenasto-osobowej
kaliskiej wspólnocie zakonnej. Dziękujemy za udostępnienie Sanktuarium i Domu Rekolekcyjnego, gdzie
mogliśmy się zakwaterować, za zorganizowanie wyżywienia i posiłki w jadalni, za możliwość
wykorzystania parkingu wewnątrz klasztoru oraz rekreacji w przepięknych ogrodach zakonnych. Niech
otwarte jezuickie serca i dom zakonny z Sanktuarium ciągle będą bogate w Jezusową miłość miłosierną
dla dzisiejszego świata…
A wszystko to sprawił nasz dobry, kochany i miłosierny Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, któremu
należy się wszelka cześć i chwała dziękczynienie i uwielbienie teraz i zawsze, i po wszystkie
wieki wieków. Amen.
Redakcja

WOJOWNIK LEŻY KRZYŻEM (mały rycerz też!)
Gdy się uniżasz, to Bóg wylewa na całą twoją rodzinę swoje miłosierdzie.
Nakłada na twój palec pierścień godności syna i córki króla i zabiera brudne
szaty grzechu. O niezwykłej mocy modlitwy uniżenia z ks. Dominikiem
Chmielewskim, salezjaninem rozmawia Weronika Pomierna.
Ks. Dominik Chmielewski jest salezjaninem i duszpasterzem akademickim na UKSW.
Zanim został kapłanem, przez 15 lat trenował karate
Weronika Pomierna: Sobotni wieczór w klubie. Trzeba wejść do środka i podejść do osoby
stojącej po lewej stronie sali. Jak wyglądałaby ta czynność 20 lat temu?
Ks. Dominik Chmielewski: Przede wszystkim koncentracja. Na pewno nie skręciłbym od razu w lewo,
ale obszedł filar sporym łukiem, żeby mieć pewność, że nie dostanę niespodziewanego ciosu. Po 15
latach trenowania karate mój umysł był przygotowany do tego, żeby w każdej chwili móc stoczyć walkę
na śmierć i życie. Oczywiście nie podejmowałbym jej, jeśli moje życie nie byłoby zagrożone. Jeśli jednak
pojawiłoby się realne niebezpieczeństwo, to byłbym gotowy na wszystko. Każda czynność była
podporządkowana tej mentalności. Sposób, w jaki siadałem, zamykałem drzwi. Czułem dyskomfort, gdy
siedziałem w restauracji i nie obserwowałem wszystkich ludzi. Dzisiaj ludzie często atakują pod
wpływem narkotyków, nie czują od razu bólu. Człowiek na amfetaminie dopiero po kilkunastu sekundach
czuje ból zadany przez kopnięcie na przykład w jądra. Przez ten czas jeśli wyjmie nóż, to może cię
zabić.
Na ulicy nikt nie lituje się nad tobą. Uczyłem się najskuteczniejszych, bardzo brutalnych technik –
wykłuwania oczu, przegryzania tętnic, skręcania karku, ataków na najbardziej niebezpieczne punkty
w ciele człowieka. Trenowaliśmy specjalny okrzyk, który na ułamek sekundy eliminuje naturalną barierę,
którą ma każdy człowiek przed zadaniem bólu czy zabiciem przeciwnika. Wyobraź sobie, że trenujesz
w ten sposób 2–3 razy dziennie, plus często trening nocny. Robiliśmy też specjalne ćwiczenia mentalne
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związane z eliminacją jakiegokolwiek lęku. Zdarzało się wtedy, że kumple, z którymi walczyłem,
przerywali walkę i mówili wprost: „Człowieku, co ty masz w oczach? Nie będę z tobą walczył. Ty mnie
zabijesz”.
Nie oni jedni zauważyli tę transformację.
Kiedyś odwiedziłem przyjaciela naszej rodziny, benedyktyna o. Karola Meissnera. Powiedział mi:
„Dominik, co stało się z twoimi oczami?”. Nie wiedziałem, co ma na myśli. Byłem wtedy zupełnie
pochłonięty sztukami walki. Gdy miałem 21 lat, zostałem dyrektorem technicznym ds. karate w Polskim
Związku Sztuk Walki. Zakładałem swoje własne szkoły walki. Mimo fascynacji karate nigdy
nie odszedłem jednak od codziennej modlitwy. Studiowałem filozofię i teologię, byłem animatorem
w Odnowie w Duchu Świętym i oazie. Choć duchowo czułem się wojownikiem Dalekiego Wschodu,
nie podawałem w wątpliwość, że chrześcijaństwo jest prawdziwe. To pokazuje, jak ważne jest duchowe
zakorzenienie rodziny. Gdy moja mama była ze mną w ciąży i dowiedziała się, że moje życie
jest zagrożone, oddała mnie całkowicie Maryi. Urodziłem się zdrowy. Gdy przez te wszystkie lata
trenowałem rano tak, żeby mieć pełną kontrolę nad swoim życiem, w pokoju obok mój tata czytał Biblię
i powierzał nas Bogu. W 1995 r. dostałem zaproszenie na wyjazd do Medjugorie. Kościół
nie wypowiedział się jeszcze ostatecznie co do prawdziwości objawień, ale właśnie tam nastąpił totalny
duchowy przełom, w wyniku którego zostałem kapłanem, salezjaninem.
Jak zareagowała rodzina?
Nie mogli mnie poznać. Doświadczyłem tam bardzo mocno obecności Pana Boga i Maryi. Pamiętam,
że zaraz po powrocie zupełnie zapomniałem o zgrupowaniu dla czarnych pasów, które miałem
prowadzić. Gdy przyjechałem na szkolenie, miałem przypięty do pasa różaniec. Powiedziałem: „Dzisiaj
nie będzie żadnej medytacji, ale wszyscy odmówimy dziesiątkę Różańca”. Chłopcy byli w ogromnym
szoku. Potem tradycyjnie pokazywałem, jak zabić człowieka na 30 sposobów, a na koniec
powiedziałem, że to przecież nie o to chodzi w życiu, ale o to, żeby doświadczyć tego, że Bóg nas
wszystkich kocha. Patrzyli na mnie osłupiali. Potem poszliśmy do pubu. Opowiadałem, im co przeżyłem
w Medjugorie. Mówili: „Fajnie byłoby przeżyć to, co ty”. Pomodliliśmy się spontanicznie tam, w pubie,
żeby chłopcy mogli doświadczyć miłości Boga.
To byli twardzi faceci ze stopniami mistrzowskimi. Nie widziałem, żeby kiedykolwiek pękali, a po tej
modlitwie niektórzy ukradkiem popłakali się. Wiedziałem, że choć praktykowali zen i różne inne sposoby
doskonalenia umysłu oparte na duchowości Dalekiego Wschodu, nie doświadczali pokoju serca
i miłości. Sam, gdy medytowałem, czułem się tylko pozornie spokojny. To było bardziej zobojętnianie
na rzeczywistość, bycie skoncentrowanym całkowicie na sobie, choć w teorii medytacja miała prowadzić
do czegoś odwrotnego. W ciągu tych 15 lat spotkałem ludzi, którzy trenowali na wysokim poziomie
zaawansowania. Na zewnątrz byli oazą spokoju. Bliższy kontakt pokazywał smutną prawdę ich życia –
rozbite małżeństwa, złość i irytację, niekontrolowaną agresję i egocentryzm. Środowisko sztuk walki
jest bardzo skłócone, co najlepiej pokazuje, jak wygląda rozwój duchowy poprzez sztuki walki.
A co ze stanem gotowości do walki? Nie dawał się dalej we znaki?
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Modlitwa była papierkiem lakmusowym. Już wcześniej na Mszy pojawiała się masa rozproszeń.
Myślałem sobie, patrząc na innych w kościele: gdyby ten człowiek zaatakował mnie teraz tak, to tak bym
zareagował. I tak przez całą Mszę. Po doświadczeniu duchowym w Medjugorie pojawił się niepokój
w sercu w czasie kolejnych treningów. Trafiłem wtedy na siostrę zakonną, benedyktynkę, która
po dłuższej rozmowie powiedziała mi: „Maryja ma dla ciebie wspaniały plan, ale tym, co ciebie od Niej
oddziela, jest sztuka walki i to, jak ją trenujesz”. Postanowiłem zrezygnować z karate. Nie można
oczywiście uogólniać, że wszystkie sztuki walki są zagrożeniem duchowym dla chrześcijanina. Zależy
to od stylu, mistrza i sposobu, w jaki się trenuje. Jest ogromna różnica między np. samoobroną, sportami
walki, a sztuką walki, którą ja trenowałem. To był trening całkowicie związany z duchowością Dalekiego
Wschodu, nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.
Uczestnicy rekolekcji, które Ksiądz prowadzi, mówią o wielkiej mocy modlitwy pokuty i uniżenia.
Czy to, w jakiej pozycji ciała modlimy się, ma aż tak duży wpływ na skuteczność modlitwy?
Tu nie chodzi o pozycję ciała, choć ona też wiele wyraża, ale o uniżenie całego człowieka przed Panem
Bogiem. Gdy studiowałem życiorysy świętych, mistyków, ludzi, którzy wszystko uzyskują od Pana Boga,
o cokolwiek poproszą, to zauważyłem, że oni wszyscy modlą się w nocy i bardzo często leżą krzyżem.
Noc jest uprzywilejowanym czasem, kiedy kosztem naszego snu wstajemy i wołamy do Boga.
Bohaterowie biblijni, którzy wstawiali się za cały naród i uzyskiwali niezwykłe łaski, modlili się w pokorze
i w całkowitym uniżeniu, leżąc twarzą do ziemi. Kiedyś to była normalna forma modlitwy, dziś jest prawie
zapomniana.
Kilka lat temu pomagałem znajomemu księdzu egzorcyście. Razem z grupą kilkunastu osób przez kilka
lat modlił się nad dziewczyną o uwolnienie. Nic nie pomagało. Diabeł mówił jej ustami: „Kim ty jesteś,
żeby mnie wyrzucić? Nie masz wiary”. Pewnego dnia spóźniłem się na egzorcyzm. Założyłem stułę,
wszedłem do bocznej kaplicy, poszedłem przed Najświętszy Sakrament i usłyszałem w sercu, żebym
położył się krzyżem i przepraszał w całkowitej pokorze za grzechy swoje, tej kobiety i jej rodziny. Kiedy
położyłem się na ziemi i zacząłem się modlić, w kościele odezwał się ryk: „Klecho, świnio, kto kazał
ci się tak modlić?!”. Gdy egzorcysta usłyszał to, powiedział, aby wszyscy położyli się krzyżem
i przepraszali za swoje grzechy. Gdy to zrobili, zaczęła się prawdziwa jazda. Słyszeliśmy: „Miażdżycie
mnie, nie mogę wytrzymać! Skąd wiecie, że tak trzeba się modlić?”.
Ta kobieta w ciągu kilkunastu minut została uwolniona. Zobaczyliśmy niesamowitą skuteczność tej
modlitwy. Często w czasie rekolekcji dla małżeństw w kryzysie robię nocną adorację dla małżonków.
Proponuję, aby razem spędzili 30 minut, leżąc krzyżem przed Najświętszym Sakramentem,
trzymając się za ręce i przepraszając Boga za grzechy, które niszczą ich miłość. Kiedyś, gdy
zaproponowałem to, podszedł do mnie mężczyzna i powiedział: „Ja nie mam za co przepraszać mojej
żony. Jestem świetnym mężem, nie kłócimy się, więc ja nie przyjdę na tę modlitwę”.
Powiedziałem mu, że do niczego nie zmuszam, ale zasugerowałem, żeby to przemyślał. Następnego
dnia po adoracji podbiegł do mnie, prosząc o spowiedź. Opowiadał, że żona bardzo nalegała, żeby wstał
i poszedł z nią o 3.00 w nocy się modlić. Mówił, że jest zmęczony, ona nie ustępowała: „Chodź ze mną,
sama nie pójdę”. Zgodził się. Położyli się krzyżem. Niewygodna posadzka – jak tu się ułożyć, żeby
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nie bolało? Czuł się bardzo dziwnie, liczył na sen. Po kilku minutach poczuł, że jego ciało zaczęło drżeć.
Zaczęło mu się robić na zmianę zimno i gorąco. Myślał, że to zawał. I nagle wszystko zaczęło mu się
przypominać. Sytuacje, gdy ranił żonę i niszczył ją swoją pychą. Zobaczył to wszystko jak na filmie. Gdy
wrócił do pokoju, zaczął to spisywać. Rano pokazał mi dwie kartki zapisane drobnym maczkiem. Ten
człowiek jeszcze 12 godzin wcześniej mówił, że nie ma żadnych grzechów!
No ale gdyby ktoś leżał krzyżem na podłodze w kościele w ciągu tygodnia, zaraz podszedłby
jakiś życzliwy człowiek i zapytał, co to za cyrk.
Nie chodzi o to, żeby leżeć krzyżem i myśleć: „Ale ze mnie święty”. Prorocy tacy
jak Daniel wychodzili na pustkowie. Módl się w swoim pokoju, gdy nikt cię
nie widzi, leżąc krzyżem na podłodze i przepraszając Boga za swoje grzechy,
za grzechy swojej rodziny i przodków. Mów do Boga prostymi słowami: „Jezu,
zmiłuj się nade mną”. Ważne, żeby utożsamiać się też z grzechem tych,
za których się modlimy. Prorok Daniel, mimo że w Biblii nie ma mowy o jego
wykroczeniach, mówił: „Przebacz nam nasze grzechy”. Nie wywyższał się, nie modlił się z pozycji
lepszego niż inni. Taka modlitwa skruszonego serca to powrót do pięknych praktyk świętych, którzy byli
bardzo skuteczni na modlitwie. Pokuta ma moc łamania skutków grzechu. Grzech wyspowiadany
a odżałowany to dwie różne rzeczy. Bóg mi wybacza, ale ja muszę jeszcze zadośćuczynić Jemu
i ludziom. Ta symboliczna modlitwa po spowiedzi to wstęp do pokuty. Pokuta rozpoczyna się
od żałowania sercem za grzechy moje, mojej rodziny, przodków. Nie musimy ich znać, choć często
widzimy ich skutki. Na przykład ktoś nie radzi sobie z czystością, jest uzależniony od pornografii, modli
się, ale to jest silniejsze od niego. Potem dowiaduje się, że jego ojciec zdradzał mamę. Puzzle się
układają. Wtedy trzeba walczyć z duchem nieczystości przez pokutę. Znam ludzi, którzy latami nie mogli
poradzić sobie z nałogiem, próbowali wszystkiego. Rozpoczęli praktykę leżenia krzyżem w uniżeniu
i odrywają się od swoich grzechów w sposób nieprawdopodobny.
Tylko czy taka regularna pokuta nie działa na człowieka dołująco? Myślimy wtedy tylko
o naszych grzechach.
To tak jak ze śmiercią Jezusa. Nie można zatrzymać się tylko na cierpieniu, zaraz
jest zmartwychwstanie. Gdy pokutujesz, otrzymujesz tak potężną miłość i czułość Boga, jakiej
nie doświadczasz na żadnej innej modlitwie. Gdy się uniżasz, to Bóg wylewa na całą twoją rodzinę
swoje miłosierdzie. Zabiera poczucie winy, nasz lęk przed Nim, podnosi i stwarza na nowo. Wywyższa
i daje nową tożsamość. Nakłada na twój palec pierścień godności syna i córki króla i zabiera brudne
szaty grzechu. Nakłada na ciebie królewską szatę Jezusa. Od tej pory jesteś księciem i księżniczką.
Piekło boi się takiego człowieka, stworzonego na nowo przez Boga poprzez pokutę i miłosierdzie Boże.
Musimy być przekonani o naszej godności i wartości, którą dała nam łaska chrztu. Jeśli myślisz o sobie,
że jesteś beznadziejnym grzesznikiem, to będziesz popełniał kolejne grzechy, bo to i tak nic nie zmieni.
Gdy atakuje pokusa, trzeba pamiętać, że jesteś dzieckiem Boga. Zadaj sobie dwa pytania: Jak
wspaniały jest mój Tata? Kim ja jestem, jaką mam niewiarygodną wartość? I powiedz sobie: Jesteś zbyt
wspaniały, żeby wejść w bagno grzechu. Gdy masz świadomość, jaka jest twoja nowa tożsamość,
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wartość i godność umiłowanego syna i córki Króla Wszechświata, to zrobisz wszystko, żeby uniknąć
najmniejszego grzechu. Pomimo że grzeszysz, musisz być pewien, że grzesznik to nie jest twoje imię.
Jesteś synem i córką Boga, narodzonym na nowo w Maryi przez Ducha Świętego na wzór Jezusa!
Objawiaj światu królewski styl życia Jezusa! To jest twoja nowa tożsamość, nigdy o tym nie zapominaj.
Źródło: GN 27/2014

ECHO REKOLEKCJI W KOSZALINIE, 2-6.09.2014
W rekolekcjach wzięło udział 44 Małych Rycerzy, kandydatów i zainteresowanych z kraju (Chodzież,
Gorlice, Koszalin, Kołobrzeg, Krobia, Lipiny-Margonin, Nowy Sącz, Poznań, Sławno, Słowiankowo,
Strzelce Opolskie, Szczecinek, Tarnowskie Góry, Wrocław, Ząbki - Warszawa) i jedna osoba z
zagranicy - (Niemcy okolice Koloni) oraz ok 6-8 osób dojeżdżających z Koszalina i okolic.
Zanim przybył ks. Jacek Skowroński – charyzmatyczny rekolekcjonista ze Szczecina, uczestnicy zebrani
w kaplicy domu rekolekcyjnego zawierzyli błogosławiony czas rekolekcji Bożemu Miłosierdziu i Duchowi
Świętemu przyzywając orędownictwa i opieki świętych Aniołów i Świętych Patronów.

Krótka relacja z rekolekcji w mocy Ducha Świętego.
We wstępie pod przewodnictwem ks. Jacka uczestnicy zawierzyli wszystko Duchowi Świętemu.
Rekolekcjonista podkreślił, że każde rekolekcje mimo podobnych planów są inne, niepowtarzalne.
W swoim duchowym rozeznaniu kapłan stwierdził, że nie będzie to ciężka praca w porównaniu z innymi,
poprzednimi ucztami duchowymi. Zapewne do tego stanu rzeczy przyczyniła się modlitwa i ofiara
samych uczestników jak i wszystkich osób wspomagających oraz to, że większość osób skorzystała z
posługi ks. Jacka w innych rekolekcjach.
Niemniej, aby rekolekcje przyniosły błogosławione owoce potrzeba jest
intensywnej modlitwy i przygotowania duchowego uczestników.
(Organizatorzy zamówili 7 mszy św. na poczet tych rekolekcji – przyp. W.K.)
W swoim wstępie ks. Skowroński podzielił się bogactwem swoich świadectw,
darów i łask, jakie otrzymał w wyniku dziękowania i uwielbienia Pana Boga.
Kaznodzieja posłużył się fragmentami z Dziejów Apostolskich w kontekście nawrócenia,
podporzadkowania się sakramentowi Chrztu na odpuszczenie grzechu przez powrót do spowiedzi św.
Im więcej rozstajemy się ze złymi nawykami, grzechami tym większe jest otwarcie na Boże działanie –
tworzy się przestrzeń dla Ducha Świętego.
Ślepota na swoje problemy (widzi się je u innych) – stąd brak rozwiązania ich, to wynik także braku
codziennego rachunku sumienia.
W rachunku sumienia uwzględniamy podziękowanie, przeproszenie i prośbę do Boga: „pokaż mi,
co chcesz, abym uczynił, co zmienił” po to, aby Słowo Boże było w nas.
Pierwszy dzień zakończony modlitwami uwielbienia i wynagrodzenia przed Najświętszym Sakramentem.
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W drugim dniu wiodącym tematem w pierwszej konferencji był grzech obmowy i osądy.
Była także mowa o nie narzekaniu. Nawiązując do 3 rozdziału listu św. Jakuba Apostoła, ks. Jacek
nawiązał do grzechu języka i prawdziwej mądrości.
W dalszych naukach usłyszeliśmy o mocy słowa. Bóg mocą słowa stwarza nową rzeczywistość.
Słowem błogosławimy albo złorzeczymy… w tym kontekście należy pogłębić tajemnicę rachunku
sumienia, uznać grzeszność. Na łaskę Bożą nie można zarobić. Łaska jest to AKT MIŁOŚCI Pana Boga.
Nawiązując do fragmentu z Ewangelii św. Łukasza: „abym ubogim niósł dobrą nowinę…” rekolekcjonista
podkreślił, że więcej jest bogactwa w nas, im bardziej jesteśmy ubodzy. Ubogi to ten, kto rozumie, że
sam z siebie nic nie może uczynić.
Nie sposób opisać całej posługi duszpasterskiej, ale warto podkreślić czas, jaki kapłan poświęcił
przygotowaniu do spowiedzi i samą posługę w sakramencie pokuty i pojednania. To było centrum tych
rekolekcji (i zapewne wszystkich uczt duchowych, jakie są przez tego charyzmatycznego spowiednika
prowadzone). Wszyscy pragnący skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania zostali obsłużeni.
Innym elementem rekolekcji były rozwijające się modlitwy dziękczynienia i uwielbienia a także
uzdrowienia duchowego i fizycznego.
Objawiło się to szczególnie podczas ostatniego wieczoru, gdzie wszyscy – według duchowego
rozeznania ks. rekolekcjonisty - otrzymali stosowne bogate Boże dary i łaski.
W modlitewnym rozeznaniu ks. Jacek prosił o podejście do modlitwy wstawienniczej osób z różnymi
dolegliwościami: reumatoidalnymi, bólem kręgosłupa, głowy, głuchoty…
W ostatnim dniu była możliwość publicznego dania świadectwa i podziękowania Panu Bogu i posłudze
kapłana Jezusa Chrystusa.
Należy podkreślić, że także owocem rekolekcji było wstąpienie w szeregi Legionu MRMSJ 6 Małych
Rycerzy, którzy przyjęli z rąk ks. Skowrońskiego DYPLOMIKI, jako pamiątkę złożonych deklaracji oraz
oznaki Małego Rycerza.
Czas duchowej uczty wypełniony był modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu w dzień i w nocy.
Szczególnie cenimy czas modlitwy z ks. Jackiem, który uczył nas modlitwy dziękczynienia i
uwielbienia, także poprzez modlitwę uniżenia – leżeniem krzyżem. Przykład kapłana pomógł wielu
uczestnikom w przełamaniu się i częstszego korzystania z tej postawy uniżenia i pokory.
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Piękna pogoda pozwoliła na modlitwę różańcową na dróżkach różańcowych. Korzystaliśmy także ze
spacerów, osobistej modlitwy i rozważaniu tego, co Bóg, Duch Święty raczył każdemu ofiarować.
Dziękujemy dobremu Bogu za tę niepowtarzalną ucztę duchową, za ks. Jacka Skowrońskiego, także za
ks. Wojciecha Panka przybywającego gościnnie na urlopie, gospodarzy obiektu i przede wszystkim za
każdego uczestnika tych rekolekcji.
Świadom tego, że nie każdy mógł wyjechać usatysfakcjonowany,
bo tak to już jest - wiem to z doświadczenia - lecz wierzę, że
Boża łaska zadziała w stosownym czasie także w tych, którzy
odjechali bez spełnionych oczekiwań. Dziękuje za waszą
obecność, modlitwę i ofiarę. Bóg zapłać tym, którzy wspierali
modlitwą, ofiarą, rozeznaniem duchowym i dobrym słowem.
Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich. Amen.
Relację zredagował - Wiesław z Koszalina

Wszystkich uczestników, którzy chcieliby podzielić się z przeżycia tych rekolekcji proszeni są o
podzielenie się swoimi świadectwami. Odwagi!!! (WK)

Świadectwo rycerki Magdy z Bydgoszczy:

MAM NA SOBIE RZECZY Z KLĄTWĄ!!!
PONADTO MAM NAŁOŻONE 2 KLĄTWY...
Na wstępie chcę podziękować Bogu za to trudne doświadczenie i za silę jaką mi dał, aby się temu
przeciwstawić.
To będzie już 2 lata jak poddałam się woli Bożej od głosu w duszy, który mi nakazał "aby poszła do
Ewy". W tamtym okresie swego życia straciłam wszystko na czym mi bardzo zależało (małżeństwo,
syna, prace, zdrowie). Siły mnie opuściły całkowicie… mogłam wykonywać ograniczone czynności. To
"coś" zabierało mi życie-wysysało. Byłam wyrzucana wielokrotnie z pracy za nic… z dnia na dzień. I
wiele różnych sytuacji o podobnej mocy. Czego się nie chwyciłam rozlatywało się w kawałki. Totalny
nieudacznik życiowy. Odkrycie całej prawdy zajęło mi tyle czasu. Poddałam się diagnostyce lekarskiej,
aby stwierdzić co mi dolega i za każdym razem wynik był pozytywny, a ja czułam się tak źle. Nie zostało
mi nic innego jak wrócić do Pana.
Po pół rocznym uczęszczania codziennie na Msze Św. podczas uzdrowienia zaczęły się manifestacje.
Nie wiedziałam co się dzieje… myślałam, że to Duch Święty, ale to nie był On. Nikt nie chciał mi
uwierzyć - nawet księża, że to manifestacje złego. Miałam trudności bycia w kościele… było mi w nim
źle. Tłumiłam uczucia, aby tylko nikt nie widział - z chęcią bym się rozpłakała.
Po 3 m-ch miałam pierwszy egzorcyzm i zaraz po nim trafiłam do szpitala z ostrym zapaleniem żołądka.
Na początkowe egzorcyzmy musiałam być z księdzem z parafii, a oni nie zawsze mieli czas. Potem
uprosiłam księdza, abym przyjeżdżała sama. Nawet ksiądz egzorcysta mi nie wierzył mówił: "...że ich
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nie potrzebuję". Suma summarum miałam ich 6 i czułam się po każdym z nich cudownie. Zło
wychodziło. Chwała Panu!
Po tych egzorcyzmach było lepiej, ale manifestacje były cały czas. Ksiądz mi odmówił posługi - bardzo
mnie to zabolało. Poszłam do innego, ale nic mi to nie pomagało. Biegałam po egzorcystach jeździłam
nawet do innego miasta i nic. Dolegliwości mogłabym spisać na całej kartce A4, tak było ich dużo.
Oparcie miałam tylko w Bogu - wszyscy się ode mnie odsunęli. Czytałam i modliłam się dużo i to dawało
mi życie. Wolałam moją samotność niż ludzi, który oceniają sytuację i przy okazji zadają ranę.
Moje zasoby finansowe się skończyły i na 3 miesiące poszłam do pracy. Po dwóch tygodniach już
dostałam wypowiedzenie. Pan chciał jednak, abym tam poszła, bo zabrał wszystkie inne prace i zostawił
tą. Powiedziałam im z czym mam problem… wyśmiewali się ze mnie. Z ogromną ulgą opuszczałam to
miejsce. Oferowałam pomoc jednej dziewczynie tam, która chodziła do świeckiego egzorcysty, ale
odmówiła Jezusowi. W biurze miałam ataki złego modliłam się w duchu, to dziewczyna siedząca obok
mnie zwijała się z bólu. W odwecie za takie traktowanie rozsypałam w całym biurze sól
egzorcyzmowaną i sama też czułam się źle.
Jak sami wiecie na akces do wstąpienia do Małych Rycerzy MB trzeba czekać… Czułam i wiedziałam,
że Opatrzność Boża mnie wzywa. Zostałam zaproszona na rekolekcje z ks. Jackiem Skowrońskim do
Koszalina. Ja i Rycerka z Torunia umówiłyśmy się, że pojedziemy tym samy autobusem. O dziwo
autobus nie przyjechał. Przypadek!? Już na miejscu opowiedziałyśmy jednej z uczestniczek o swoim
problemie i zaproponowała nam, abyśmy rano zrezygnowały z tych rekolekcji i pojechały wcześnie rano
do centrum Koszalina tam jest Dom Miłosierdzia i tam udzielą nam pomocy. Po wejściu do pokoju
spojrzałam na rozkład zajęć z jakich miałybyśmy zrezygnować i podjęłam decyzję, że się nie ruszamy
stąd - czuję robotę złego.
Po Mszy Św. zostałam po raz drugi wezwana na spowiedź… i czego się dowiedziałam: że mam na
sobie rzeczy z klątwą!!! To były spodnie (pewnej znanej firmy zagranicznej), guzik i bielizna (innej
renomowanej firmy światowej). Ponadto mam nałożone klątwy: na siebie i na mieszkanie. Chłopiec w 23 klasie podstawówki nałożył na mnie klątwę. Jeśli tyczy się mieszkania, to nie pytałam kto jest sprawcą,
ale się domyślam.
Pan Jezus wszystko zabrał i chwała Mu za to! Złość diabelska była ogromna na moją osobę były
trudności, aby cokolwiek na siebie założyć. Na chwilę obecną - zło "topnieje", za co Chwała Panu! Pan
również sprawił, że moje prawe biodro się odblokowało po modlitwie. Modlitwę tę możecie znaleźć na
naszej stronie - witrynie Legionu MRMSJ (Potężna modlitwa o pokonanie sił ciemności na polskiej ziemi
i całym świecie - kliknij tu) za co Chwała Panu.
Tak na prawdę to odzyskałam nowe życie-Dziękuję Ci Panie.
Cieszę się przeogromnie, że wstąpiłam do Legionu Małych Rycerzy MSJ i dziękuję Panu Jezusowi, że
mnie zawołał.
Pobłogosław Panie Boże każdemu czytającemu te słowa.
Dziękuję!

Proszę o modlitwę.

Bóg Zapłać.
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ŚWIADECTWO rycerki Marii z Chodzieży:

TY WIESZ, ŻE NIE ZŁAMAŁAM PRZEPISU,
JECHAŁAM POPRAWNIE...
W ubiegłym roku w listopadzie dowiedziałam się o ks. Janie Steckiewiczu, i jego charyzmatycznej
posłudze. Dane mi było poznać kapłana w Białej na jednej z trzech mszy, czwartej już nie było. Ks. Jan
odszedł do domu Pana. Byłam na pogrzebie, bywam na jego mogile, mam Jego zdjęcie i często
rozmawiamy. Wrześniowe rekolekcje z ks. Jackiem Skowrońskim w Koszalinie (2-6.09.2014) były
wyjątkowe, z wielu powodów. Musiałam je opuścić w piątek. Gdy grupa modliła się w Koszalinie o
uzdrowienia i uwolnienia ja byłam ze znajomą w drodze do domu.
W Szczecinku, przy cmentarzu (na wysokości grobu Ks. Jana) zatrzymał nas policjant, za wymuszenie
pierwszeństwa na pasach i tak powiedział: 350 zł i 10 punktów. Zaczęłam się modlić do ks. Jana: „Ty
wiesz, że nie złamałam przepisu, jechałam poprawnie. Pieszy wchodził na jedną część z pasów, które
oddziela wysepka, ja zjeżdżałam z ronda...”
Modliłam się do TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, lecz bez wewnętrznego buntu. „Panie jeśli chcesz,
przyjmuję (chodź pokornie lecz bez radości „bo utrata takiej sumy wydawała mi się duża).
Po dłuższej chwili (miałam wrażenie że trwało to wieczność ) podchodzi ów policjant i mówi: „Pani
Mario, proszę o spokojną i rozważną dalszą jazdę. Miłego dnia”.
Podziękowałam, choć z ogromnym zdziwieniem. Wiedziałam kto się za mną wstawił…
mr Maria

Modlitwy św. Franciszka –

MODLITWA POCHWALNA I DZIĘKCZYNNA
Wszechmogący, najświętszy i najwyższy Boże, Ojcze Święty i sprawiedliwy, Panie, Królu nieba i ziemi,
dzięki Ci składamy z powodu Ciebie samego, że świętą wolą Twoją i przez jedynego Syna Twego
stworzyłeś w Duchu Świętym wszystkie byty duchowe i cielesne, a nas uczyniłeś na obraz i na
podobieństwo (por. Rdz 1, 26) Twoje i umieściłeś w raju (por. Rdz 2, 15). My zaś upadliśmy z własnej
winy. I dzięki Ci składamy, że jak stworzyłeś nas przez Syna Twojego, tak przez prawdziwą i świętą
miłość, którą nas umiłowałeś (por. J 17, 26), sprawiłeś, że On, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,
narodził się z chwalebnej, błogosławionej, świętej Dziewicy Maryi. Przez Jego krzyż, krew i śmierć
zechciałeś nas wykupić z niewoli. I dzięki Ci składamy, że Syn Twój przyjdzie powtórnie w chwale swego
majestatu strącić w ogień wieczny przeklętych, którzy nie czynili pokuty i nie poznali Ciebie, a
wszystkim, którzy Cię poznali i uwielbili, i służyli Ci w pokucie, powie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mego, weźcie królestwo, zgotowane wam od początku świata (por. Mt 25,34).
A ponieważ my, nędzni i grzeszni, wszyscy razem nie jesteśmy godni wymówić Twego imienia, błagamy
pokornie, aby Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Twój miły, w którym sobie dobrze upodobałeś (por. Mt 17,
5), składał Ci za wszystko dzięki wraz z Duchem Świętym Pocieszycielem tak, jak Tobie i Jemu się
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podoba. On Ci zawsze za wszystko wystarczy, przez Niego tyle dla nas uczyniłeś. Alleluja. I chwalebną
Jego Matkę, Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świętych Michała, Gabriela, Rafała i wszystkie chóry
błogosławionych duchów, serafinów, cherubinów i tronów, panowań, zwierzchności i władz, mocy,
aniołów, archaniołów, świętego Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę, Piotra, Pawła i świętych
patriarchów, proroków, młodzianków, apostołów, ewangelistów, uczniów, męczenników, wyznawców,
dziewice, świętych Eliasza i Henocha i wszystkich świętych, którzy byli i będą, i są, przez miłość Twoją
pokornie prosimy, aby, tak jako Tobie się podoba, dzięki Ci składali za wszystko, Bogu najwyższemu i
prawdziwemu, wiecznemu i żywemu, z Synem Twoim najmilszym, Panem naszym Jezusem
Chrystusem i Duchem Świętym Pocieszycielem na wieki wieków.
Amen. Alleluja.

ECHO Z REKOLEKCJI W KOSZALINIE, 22-25.09.2014
(W TRADYCJI KATOLICKIEJ)

22-25 września 2014 odbyły się pierwsze rekolekcje w tradycji katolickiej dla Małych Rycerzy i
zainteresowanych ze środowiska tradycji katolickiej w
Koszalinie.
We wstępnej fazie organizowania tych rekolekcji termin ten był
zarezerwowany dla o. Sylwestra Haśnika, charyzmatycznego
franciszkańskiego rekolekcjonisty. Niestety termin ten na dwa
miesiące przed rekolekcjami został przez o. Sylwestra
odwołany – powód znany obu stronom. Próby zastąpienia
rekolekcjonisty były nie łatwe… co w ostateczności po
rozeznaniu modlitewnym doprowadziło do zaproponowania opiekunowi koła Małych Rycerzy w
Koszalinie ks. Pawłowi Kowalskiemu poprowadzenia tej uczty duchowej w tradycji katolickiej. Propozycja
została przedłożona i przyjęta w połowie lipca 2014.
Analizując ten stan rzeczy, dostrzegliśmy działanie Boże i Bożą pomoc. Okazało się, że o. Sylwester
Haśnik zaniemógł zdrowotnie podczas rekolekcji w Białymstoku i do chwili obecnej (pisania tych słów)
znajduje się w stanie krytycznym (śpiączka) w szpitalu białostockim. Tak więc dzięki zrządzeniem Bożej
Opatrzności rekolekcje ostatecznie poprowadzili dwaj kapłani z parafii pw. Ducha
Świętego w Koszalinie: ks. Paweł Kowalski
wespół z ks. Rafałem Pernalem.
W rekolekcjach wzięła udział blisko 30
osobowa grupa zakwaterowana w domu
rekolekcyjnym, głównie Mali Rycerze
(Darłowo, Gdynia, Graz – Austria, Grudziądz,
Koszalin, Kwidzyń, Słupsk, Szczecin, Ząbki-Warszawa, Żołynia)
oraz kilka osób dojeżdżających w tym przedstawiciele środowisk
tradycji katolickiej w Koszalinie.
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Kulminacyjnym punktem każdego dnia była Msza św. w rycie klasycznym (w języku łacińskim).
Konferencje (nauki rekolekcyjne) w swoich treściach dotyczyły kwestii głównie tej Mszy św. Trzeba
podkreślić, że duet kapłanów ks. Paweł i ks. Rafał w sposób bardzo konkretny i wyczerpująco przybliżył
uczestnikom tajemnice Mszy św. w historii Kościoła. Odpowiadali na wiele pytań nurtujące wielu
rekolektantów. Pomogli w ćwiczeniu liturgicznego dialogu w czasie Mszy św. klasycznej i modlitwy
różańcowej w języku łacińskim.
Ponadto prowadzili modlitwy i nabożeństwa, posługiwali w sakramencie pokuty i pojednania, udzielali
namaszczenia, poświęcili dewocjonalia a także wodę sól i olej, jako skuteczną pomoc w ochronę i
obronę przed złem osobowym.
Pomocą służyli także inni kapłani, którzy jako uczestnicy i goście przybyli na te rekolekcje: ks. dr Lesław
Krzyżak z diecezji przemyskiej, ks. Adam i ks. Marcin z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Uczestnicy korzystali z modlitw i nabożeństw: godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP, jutrznia, modlitwa
różańcowa, nabożeństwa: Godzina Miłosierdzia, Droga
Krzyżowa, oraz adoracja Najśw. Sakramentu.
Omodlone były sprawy bardzo ważne dla Kościoła,
Ojczyzny, rodzin, owocnych rekolekcji i inne.
Jak zawsze wielką wdzięczność oddajemy Panu Bogu
także tym wyżej wymienionym Kapłanom, uczestnikom
rekolekcji i gospodarzom obiektu. Niech sam Bóg, w
Trójcy Świętej Jedyny będzie nagrodą dla wszystkich.
mr Wiesław z Koszalina

O PEWNYM PROBOSZCZU,
W KTÓREGO SERCU GOŚCI POKÓJ LITURGICZNY
Rzymska liturgia tradycyjna zaczyna przyciągać coraz więcej księży z anglojęzycznego świata, w tym
prałatów. Stany Zjednoczone zdają się być w ścisłej czołówce, gdy mowa o odrodzeniu mszy
tradycyjnej; i świetnie to pokazuje wywiad Alberto Carozy z księdzem Timothy Davisonem, proboszczem
parafii św. Piotra i Pawła w Tulsa, w stanie Oklahoma (USA).

WYWIAD Z KSIĘDZEM TIMEM
1) Proszę księdza, dlaczego przyłącza się ksiądz do trzeciej pielgrzymki ludu Summorum
Pontificum do Rzymu?
Ksiądz Tim: Od nie tak dawna, bo minęło ledwie półtora roku, odprawiam mszę tradycyjną i kiedy
zaproszono mnie do wzięcia udziału w pielgrzymce w roli kapelana grupy wiernych musiałem się
poważnie zastanowić. Pod swoją opieką mam na co dzień parafię i szkołę, co oznacza dużo pracy.
Ostatecznie stwierdziłem, że decyduję się, ponieważ potrzebuję tego, potrzebuję spotkania z innymi
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osobami, które przeżywają tę liturgię, jej bogactwo. Liturgia tradycyjna od dawna mnie pociąga i
dostrzegłem tu okazję do wspólnego z innymi żywego uczestnictwa w tym wydarzeniu należącym do
życia Kościoła.
Krótko mówiąc, postanowiłem uczestniczyć, by poczuć wsparcie i nieść wsparcie innym, tym, którzy
odprawiają liturgię tradycyjną.
2) Co doprowadziło księdza do celebrowania mszy tradycyjnej?
Ksiądz Tim: Przez pewien czas moim jakby kierownikiem duchowym był mnich benedyktyński ojciec
Mark Kirby (1), znany jako autor książki „Abuse Of The Holy Eucharist Is A Cancer At The Heart Of The
Church!” [Nadużycia w Świętej Eucharystii to nowotwór w sercu Kościoła]. Ogromnie wpłynął na moje
zainteresowanie liturgią i jej historią, szczególnie liturgią tradycyjną. Pod jego wpływem oraz pod
wpływem mnichów z jednego z opactw naszej diecezji postało we mnie pragnienie nauczenia się tej
liturgii i odprawiania jej. Tym bardziej, że moja matka, która ma 94 lata, poprosiła, by na jej pogrzebie
odprawiano w rycie tradycyjnym.
Wszystko to spowodowało, że poprosiłem Bractwo Świętego Piotra, które działa w naszej diecezji o
przygotowanie mnie. Tak też uczynili, a ja, im dłużej uczyłem się odprawiania, tym szczęśliwszy się
czułem, bo coraz lepiej rozumiałem naszą katolicką liturgię i jej tradycję. Tego doświadczenia nie
przyniosło mi Novus Ordo, w którym odprawiałem przez siedem pierwszych lat mojego kapłaństwa.
Odkrycie liturgii tradycyjnej pozwoliło mi pogłębić szacunek, cześć, swoje rozumienie tajemnicy
Eucharystycznej oraz gestów, które powinny jej towarzyszyć.
3) Jaki wpływ na życie parafii miał księdza wybór dotyczący celebrowania in utroque usu, czyli w
jednej jak i w drugiej formie rytu rzymskiego?
Ksiądz Tim: W mojej parafii istnieją trzy różne grupy:
– anglojęzyczni, dla których odprawiane jest Novus Ordo po angielsku. To wierni raczej w poważnym
wieku, niewielu młodych, zupełnie nie zainteresowani mszą tradycyjną,
– hispanojęzyczni, którzy stanowią większość w parafii, wcale nie bardziej zainteresowani mszą
tradycyjną,
– i wreszcie wierni formy nadzwyczajnej, czyli grupa, która przyszła z innego miejsca, gdzie była
odprawiana msza i którzy mieli już ministrantów i scholę, czyli wszystko czego potrzebowałem do
głównej mszy, którą odprawiamy w niedzielę o godzinie 13.
Na razie te trzy grupy nie przenikają się nic a nic. Kilkoro wiernych anglojęzycznych i kilkoro
hispanojęzycznych pojawiło się już na mszy tradycyjnej, ale nie wciągnęli się.
4) Czy pojawienie się mszy tradycyjnej spowodowało podziały? Często jest to podnoszone jako
argument przeciwko wdrożeniu Motu Proprio Summorum Pontificum
Ksiądz Tim: Wcale. Wszystko odbywa się spokojnie i nie ma żadnych problemów. Jedyna trudność
dotyczy mnie i leży w tym, że muszę się teraz dwoić, a wręcz troić, by ogarnąć wszystkie trzy wspólnoty.
Trzeba powiedzieć, że forma nadzwyczajna odprawiana w poniedziałek, w piątek i w niedzielę wymaga
wiele energii i czasu, ponieważ muszę się przygotować, by dobrze ją odprawić i przyzwyczaić się do
odmiennego niż w formie zwyczajnej kalendarza.

26

Głos Małego Rycerza Nr 16 (4/2014)

październik-listopad-grudzień 2014

5) Co na to księdza diecezjalny biskup?
Ksiądz Tim: Nasz biskup, J.E. Edward Slattery, jest bardzo tradycyjny i o ile mi wiadomo jest jednym z
niewielu biskupów celebrujących w formie zwyczajnej ad orientem. Chętnie odprawia również w formie
nadzwyczajnej. Bardzo otwarty i życzliwy. 24 kwietnia 2010 roku odprawił mszę pontyfikalną solenną w
krajowym sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie na piąte urodziny wyboru na Stolicę
Piotrową Benedykta XVI. Była to pierwsza od 40 lat msza pontyfikalna solenna celebrowana w tym
miejscu, z udziałem ponad 3500 osób, wśród których kardynał Baum oraz setka księży i kleryków. Co
więcej, to właśnie biskup Slattery osadził Bractwo świętego Piotra w diecezji. Prowadzi ono parafię
Przenajświętszej Krwi Pańskiej, dawniejszą parafię świętego Piotra.
6) To łaska mieć takiego biskupa: czy może ksiądz nam trochę więcej powiedzieć o jego osobie?
Ksiądz Tim: Ma pan w stu procentach rację. Biskup Slattery ma 74 lata, a zatem zbliża się do końca
swej posługi. Pochodzi z diecezji Chicago i nie przez przypadek miasto to odgrywało i odgrywa kluczową
rolę w upowszechnianiu formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego. To przecież siedziba parafii świętego
Jana Kantego prowadzonej przez kanonika Franka Phillipsa, założyciela kanoników od Jana Kantego w
1998 roku, czyli męskiego zgromadzenia duchownego, którego celem jest odnowa sacrum w ramach
posługi w parafii (2).
7) Ale co jeszcze?
Ksiądz Tim: Cele wspólnoty doskonale streszcza dewiza: Instaurare Sacra. Kanonicy Regularni św.
Jana Kantego mają ten szczególny rys, że kształcą księży pragnących nauczyć się celebrowania w
formie nadzwyczajnej. W mojej parafii mamy księdza meksykańskiego, który zobaczywszy, że
odprawiam mszę tradycyjną zapytał, czy może się też nauczyć. Wysłałem go do Chicago i był
tysięcznym księdzem, który ich staraniem otrzymał tę formację. Biorąc pod uwagę, że Bractwo świętego
Piotra wykształciło zapewne drugi tysiąc, mielibyśmy jakieś 2000 kapłanów, którzy odprawiają mszę
tradycyjną w Stanach Zjednoczonych.
8) Czy celebracja mszy w formie nadzwyczajnej ma wpływ na sposób odprawiania przez księdza
mszy w formie zwyczajnej?
Ksiądz Tim: Tak, nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Największy wpływ przychodzi na
poziomie ducha; są to cisza, cześć, najwyższa uwaga, z jaką wykonuje się najdrobniejszy gest – na
przykład sprawdzanie, czy drobinka hostii nie upadła na ziemię lub nie pozostała na palcach celebransa
– które towarzyszą mi odtąd w celebracji. Myślę, że nie byłoby złym pomysłem, by w nowym rycie
przywrócić nieco dyscypliny tradycyjnej w tej kwestii, dyscypliny, która wzbudza bojaźń i cześć wobec
tego, co mamy zaszczyt spełniać. Jednym słowem od
początku do końca liturgia tradycyjna jest dla nas zanurzeniem
w przekraczającą nas tajemnicę Boga.
Bp Slattery z wizytą w parafii księdza Davisona
(na zdjęciu pierwszy po lewej).
Źródło: http://www.paixliturgique.pl/
Fragment artykułu: „O pewnym proboszczu, w którego sercu gości pokój
liturgiczny”
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ECHO Z II ZJAZDU ZAWIERZENIA LEGIONU
KRÓLOWI MIŁOSIERDZIA
W KRAKOWIE – ŁAGIEWNIKACH, 11.X.2014
Po raz drugi nasza wspólnota miała możliwość uczestniczenia w
zawierzeniu Królowi Miłosierdzia Legionu MRMSJ.
Tym razem Pan Bóg wyznaczył nam datę 11/12 października 2014.
(Wstępny termin, 4/5.X.2014 uległ zmianie z uwagi na inne
wydarzenie w Sanktuarium)
Na spotkanie przybyło blisko 150 przedstawicieli Legionu z: Kielc, Cieszyna, Wilkowyja k/Jarocina,
Ostrowa Wlkp., Odolanowa, Warszawy, Bielska – Białej, Koszalina, Bochni, Zakopanego, Zabrza,
Pleszewa, Wałkowa, Jarocina, Nidek, Gdyni, Wejherowa, Andrychowa, Kęt, Ropczyc, Bólowic,
Sółkowic, Malec, Wikowic, Tarnowa, Przemyśla, Latowic, Głuchołaz, Siedlec, Katowic, ŻegocinyRozdziele.
Dziękujmy naszemu Królowi Miłosierdzia, że
dostąpiliśmy tak wielkiej łaski trwania na modlitwie w
tym znanym na cały świat miejscu wybranym przez
Boga i ubogaconym obecnością wielkich świętych
Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Faustyny i św.
Jana Pawła II. Wdzięczni jesteśmy za organizatorów
tego spotkania - Małych Rycerzy z Bochni, którzy
trwają w tym miejscu na co miesięcznej modlitwie już
9 lat – adorując Boga bogatego w miłosierdzie w
Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy tym zbudowani i bardzo wdzięczni za świadectwo, które promuje
Legion w Polsce i na świecie!
Oficjalnym początkiem, tego niezwykłego dla nas wydarzenia, była uroczysta Msza Święta o godz. 18:00
w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Eucharystia ta celebrowana była przez ks.
Krzysztofa z diecezji sandomierskiej, ks. Krzysztofa
z Torunia – promotora Dzieła Apostolatu Ratunku
Konającym, który wygłosił homilię oraz ks. dr
Lesława Krzyżaka, opiekuna II Zjazdu Legionu
MRMSJ.
Po mszy św. obecni zostali zachęceni do nabycia
Balsamu
Miłosierdzia,
zaś
ofiara
była
przeznaczona na budowę drogi krzyżowej na terenie Sanktuarium.
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Po Mszy św. uczestnicy II Zjazdu Miłosierdzia skorzystali z gościnności rycerzy z Bochni i mogli posilić
się m.in. smacznym żurkiem.
Ok. godz. 20:30 Prezes Zarządu Legionu MRMSJ w swoim wystąpieniu zaprosił do wspólnego
odmówienia codziennego aktu przyrzeczenia i ofiarowania się Chrystusowi Miłosiernemu z wezwaniem
świętych Patronów Wspólnoty (ów Akt jest w DYPLOMIKU MR). Ponadto zaprosił wszystkich świętych
z naszych przodków, aby wspólnie orędowali przed Bożym Tronem za duszami oczekującymi Bożej
pomocy obecnymi z nami na tym modlitewnym spotkaniu. Przedstawiciel Zarządu Legionu poinformował
także o najbliższym spotkaniu ogólnopolskim –
jubileuszowej, X Pielgrzymce Zawierzenia Legionu
Królowej Polski, 19/20 kwietnia 2015 i poprzedzające to
spotkanie rekolekcje w Częstochowie, 17-19.04.2015.
Nadmienił też o postawie Małego Rycerza w świetle
Regulaminu Małego Rycerza oraz świadczeniu w
gorliwości apostolskiej i odwadze chrześcijańskiej na
fundamencie PRAWDY i MIŁOŚCI.
Ok. 20:45 Wystawieniem Najświętszego Sakramentu przez ks. Lesława i modlitwami wstępnymi
prowadzonymi przez mr Andrzeja Wilka z Bochni rozpoczęło się nasze II modlitewne spotkanie
zawierzenia Legionu Królowi Miłosierdzia, które odbyło się w kaplicy św. s. Faustyny w Bazylice Bożego
Miłosierdzia. Br. Andrzej wspomniał, że trwamy w 6-tym roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej, którego
myślą przewodnią są słowa: „Zapraszani do nieba”. I kierując się tym zawołaniem rozważane były
tajemnice różańca św.
Ks. Lesław Krzyżak tym razem służył posługą spowiedzi św. w konfesjonale.
Tej nocy mieliśmy wielką okazję szczerej rozmowy z Jezusem Miłosiernym, i wykorzystaliśmy ją,
mówiąc Mu o tym wszystkim co my przeżywamy na co dzień:
 o naszych radościach i troskach
 o naszych słabościach i niedomaganiach
 o naszych pragnieniach i dążeniach
 o naszej wdzięczności i miłości do niego
 i o naszych prośbach, które Jemu z dziecięcą ufnością dzisiaj
powierzyć chcemy
Podczas naszego nocnego trwania przy Chrystusie, uwielbialiśmy Boga Ojca prosząc m.in.. o
ustanowienie święta ku Jego czci:
 śpiewając Apel jasnogórski,
 modląc się na Różańcu Świętym,
 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
 wyśpiewując Godzinki na cześć Jego Niezgłębionego Miłosierdzia,
 oddając Bożemu Miłosierdziu w aktach oddania, poświęcenia i ofiarowania.
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Punktem kulminacyjnym tej nocnej uczty duchowej była Msza Święta, odprawiona o północy przez ks.
Lesława o Boże Miłosierdzie dla dusz czyśćcowych i konających oraz Bożą pomoc dla wszystkich dusz
z przodków Małych Rycerzy przybyłych z woli Bożej na tę ucztę duchową.
Ks. Lesław podkreśli bardzo mocno sprawę przebaczenia. Powiedział: „Nie dotknie nikogo Boże
Miłosierdzie jeżeli nie będzie przebaczenia… Nie muszę przebaczać… ale konieczne jest
przebaczać!!!Trzeba przebaczać!!! Niech nikt nie wyjdzie z tej kaplicy bez aktu przebaczenia!
Otwórzcie drzwi Chrystusowi – Królowi Miłosierdzia, który nikomu nic nie zabiera! Dopóki ten Jezus nie
będzie moim Królem z jego prawem i zasadami – ciężko będzie w moim małżeństwie, rodzinie, Legionie,
parafii w Polsce… Tak długo to będzie trwało dopóty nie będzie moim Królem... Królem Miłosierdzia w
Najświętszym Sakramencie.” (…) „Iskra to dobroć… Poruszeni jesteśmy dobrocią nieobecnych
kapłanów np. na ostatnich rekolekcjach w Kraśniku. Zapamiętajcie: jaka rodzina, parafia, wspólnota –
tacy będą kapłani. Jak się zniszczy kapłanów tak się zniszczy Kościół. Dlatego jesteście w Legionie,
aby uczyć się dobra, miłosierdzia… To miłosierdzie ma dotyczyć żywych jak i dusz zmarłych
potrzebujących pomocy żyjących tu na ziemi. Stąd wielkie współczucie i litość nasza wynikająca z
miłości do czynienia miłosierdzia duszom dzisiaj teraz obecnym tu, przybywających do miejsc gdzie jest
modlitwa, ofiara, pokuta... To było nawiązanie do intencji Mszy św. o północy i wcześniejsze wyjście
pełne wiary z Najświętszym Sakramentem poza kaplicę, aby
nieść Boże światło duszom pokutującym, przebywające w
mrokach i udręczeniu.” Kaznodzieja podkreślił na koniec słowa
Benedykta XVI: „Otworzyć serca na Boże Miłosierdzie”.
W czasie Komunii św. odśpiewaliśmy razem z Maryją pieśń
uwielbienia Magnificat i akty uwielbienia a po tym celebrans
odnowił AKT Podziękowania, Przeproszenia i Oddania się
Legionu Małych Rycerzy Królowi Miłosierdzia – dokonany rok wcześniej w Krakowie (5/6.X.2013).
Po Mszy św. ks. Lesław. każdego z uczestników namaścił
Balsamem Miłosierdzia. Następnie każdy mógł skorzystać
jeszcze z ciepłej kawy, herbaty i ciasta przygotowanego przez
rycerzy z Bochni.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób
do zorganizowania i uświetnienia tej niezwykłej dla nas, Małych
Rycerzy, uroczystości u tronu Króla Miłosierdzia w Krakowie.

SPRAWOZDANIE Z REKOLEKCJI
W KRAŚNIKU, 6-7.X.2014

W dniach 6 i 7 października 2014r. zostały przeprowadzone pierwsze rekolekcje
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w rejonie kraśnickim. Ćwiczenia
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rekolekcyjne odbywały się w kościele Św. Antoniego w Kraśniku.
W rekolekcjach udział wzięli rycerze i kandydaci w głównej mierze z
Kraśnika ze wszystkich 5-ciu parafii, a także z Huty Józefów,
Łęcznej, Słodkowa, Stróży, Wojciechowa, Wólki Batorskiej, Zarajca,
Zdziłowic, Starogardu Gdańskiego oraz z Ząbek k/Warszawy. Na
modlitwie i rozważaniu głosu Boga trwało łącznie ponad 40 osób. W
rytm spotkań włączali się miejscowi parafianie, którzy przychodzili
głównie na Msze Święte i adoracje.
Rekolekcje prowadził ks. dr Lesław Krzyżak. Miejscowy proboszcz ks. Wiesław Szlassa przyjął nas
bardzo serdecznie. Już przy powitaniu powiedział że oddał nam
do dyspozycji wszystko co ma tj. kościół, dolną kaplicę z
kuchnią oraz plac wokół kościoła z piękną zielenią zachęcający
do refleksji i odpoczynku.
Ksiądz proboszcz na wstępie opowiedział historię budowy
kościoła pod tym wezwaniem, Mówił, że gdy w 1915r. pod
Kraśnikiem toczyła się straszna bitwa pomiędzy wojskami
rosyjskimi, a niemieckimi i austro-węgierskimi, ówczesny proboszcz parafii pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z grupą mieszkańców rozpoczęli nowennę do Św.
Antoniego prosząc o ocalenie miasta i kościoła, jednocześnie przyrzekając, że jeśli to się spełni to
mieszkańcy wybudują kościół pod wezwaniem Św. Antoniego. Miasto i kościół zostały ocalone, a
budowę kościoła zrealizowano w dzielnicy stacja kolejowa po 80-ciu latach. Na czas rekolekcyjny
byliśmy pod opieką Świętego Antoniego Padewskiego, jak się okazało nasz ks. rekolekcjonista ma
szczególne nabożeństwo do tego świętego, jako patrona, mając drugie imię Antoni, a my wiele razy w
życiu odczuliśmy pomoc Św. Antoniego.
Rekolekcje rozpoczęto Mszą Świętą w intencji rodzin wspierając modlitewnie Synod Biskupów w
Rzymie. W modlitwie wiernych spontanicznie proszono o pokój na świecie, za naszą ojczyznę, rodziny,
kapłanów, młodzież, zbliżające się wybory. Modliliśmy się też za zmarłych małych rycerzy z naszego
rejonu odczytując ich imiona i nazwiska oraz miejscowości, a jest ich już 35 osób, a może też są tacy, o
których nie wiemy. Komunię Świętą otrzymaliśmy pod dwoma postaciami, co było też dużym
przeżyciem. Następnie była adoracja Pana Jezusa w wystawionej monstrancji. Podczas adoracji
uwielbienie, dziękczynienie głównie za pośrednictwem Matki Bożej w różańcu. O godz.15:00 była
odprawiona droga krzyżowa , a następnie odmówiliśmy 7 koronek do Miłosierdzia Bożego, w różnych
intencjach, które odmawiamy od kilku lat każdego 5-go dnia miesiąca. W tym miesiącu przełożyliśmy je
na rekolekcje, a dzięki temu odmawiało nie 7 czy 9 osób jak zwykle, ale ponad 40-ci.
Podczas konferencji ks. rekolekcjonista przypomniał nam obowiązki statutowe małych rycerzy
wyjaśniając jaki powinien być mały rycerz, zwrócił uwagę na Matkę Bożą, która ma klucze do naszych
serc i problemów, na zawierzenie Jej, na potrzebę świadczenia dobrych uczynków, pokorę, na
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wypełnianie naszych obowiązków rodzinnych, a nie tylko modlitwę. Pragnący skorzystać z sakramentu
pokuty mieli taką możliwość podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
Apelem Jasnogórskim zakończono pierwszy dzień rekolekcji.
W dniu Matki Bożej Różańcowej odmówiliśmy cały 4-ro częściowy różaniec przeplatając pieśniami. Były
też odpowiedzi ks. rekolekcjonisty na nurtujące nas pytania, a także adoracja Najświętszego
Sakramentu, podczas której było uwielbienie, wynagrodzenie oraz chwila ciszy. O godz. 15-tej
odśpiewaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego .
Rekolekcje zostały zakończone Mszą Świętą odprawiona
przez obydwu księży księdza rekolekcjonistę i ks.
proboszcza. Podczas Mszy Św. kilkoro małych rycerzy
odnowiło swoją przynależność, 4 osoby złożyły deklaracje
i 1 osoba zgłoszenie do małych rycerzy, było też nałożenie
szkaplerza oraz poświęcenie dewocjonaliów.
Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie był głodny i oprócz
niedrogiego obiadu i kanapek nie zabrakło ciast
upieczonych przez uczestników. Przyjezdni zostali zaproszeni na noclegi do miejscowych rycerzy i
serdecznie przyjęci oraz ugoszczeni przysłowiowym „czym chata bogata’’.
Atmosfera rekolekcji była serdeczna, rodzinna. Obydwaj kapłani wspólnie angażowali się w modlitwę i
uczestnictwo nie szczędząc nam swojego czasu i serdeczności. Piękna pogoda oraz zieleń wokoło
kościoła sprzyjała odpoczynkowi w chwilach przerwy. Rycerze zapragnęli kolejnego spotkania
rekolekcyjnego w przyszłym roku, a ksiądz proboszcz zachęcił swoją serdecznością.
Dziękujemy obydwu kapłanom, małym rycerzom oraz wszystkim uczestnikom za przyjazd, uczestnictwo,
panującą serdeczną atmosferę, która zbliżyła nas wszystkich oraz za ucztę duchową, jaką nam sprawili
nasi kapłani.
animatorka Cecylia Dudek

Z nauczania Kościoła:
Z ENCYKLIKI ŚW. PIUSA X PAPIEŻA-

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (3)
Podział encykliki
Ponieważ moderniści, tak ich bowiem ogólnie a słusznie nazywają, w sposób nader przebiegły,
zapatrywań swoich nie przedstawiają w pewnym porządku i systematycznie, lecz rozrzucają je i
rozrywają jedne od drugich, aby się wydawało, że one nieokreślone i jakby chwiejne, lubo ustalone są i
niewzruszone, stąd zaleca się, Czcigodni Bracia, zapatrywania te zestawić przejrzyście i wykazać
zachodzący między nimi związek, po czym wykryjemy przyczyny błędów i podamy środki ku odwróceniu
niebezpieczeństwa.
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Część I
Analiza zasad modernistów
Aby w przedmiocie tym, głębszych wymagającym badań, zachować porządek, zaznaczyć należy, że
modernista każdy więcej w sobie przedstawia i łączy osób; jest on filozofem, wierzącym, teologiem,
historykiem i krytykiem, apologetą, reformatorem; wszystkie te role należy odróżnić, jeśli się pragnie
systemy ich poznać i źródła oraz konsekwencje ich doktryn zbadać.

1. Modernista jako filozof
a. Agnostycyzm
Rozpoczynamy od filozofa. Moderniści w nauce swej uważają tak zwany agnostycyzm jako podwalinę
filozofii religijnej. Wedle tej teorii wskazany jest rozum ludzki jedynie na zjawiska, na to, co podpada pod
zmysły i to w tej postaci, w jakiej pod zmysły podpada; nie ma rozum ani prawa ani możności
przekroczenia tych granic. Stąd nie może wznieść się ani do Boga ani też istnienia Jego poznać ze
stworzeń widzialnych. Stąd wynika, że Bóg bezpośrednio nie może być żadną miarą przedmiotem
wiedzy; w historii zaś nie należy Boga uważać jako przedmiot dziejowy. – Wobec takich założeń, łatwo
zrozumieć, co się stanie z teologią naturalną, z pobudkami wiary, z objawieniem zewnętrznym. Znoszą
je moderniści do szczętu i przekazują intelektualizmowi; śmieszny to wedle nich system i zarzucony już
dawno. I nie powstrzymuje ich nawet ta okoliczność, że Kościół one błędy potworne jak najwyraźniej
potępił. Wszakże Sobór Watykański orzekł uroczyście: "Jeśliby kto twierdził, że Boga jednego i
prawdziwego, Stwórcę i Pana naszego, ze stworzeń, światłem przyrodzonego rozumu ludzkiego, poznać
nie można, niech będzie wyklęty" (5); a dalej: "Jeśliby kto twierdził, że niemożliwą jest albo nie
wypada, aby objawienie Boże pouczało człowieka o Bogu i czci Bogu należnej, niech będzie wyklęty"
(6); a w końcu: "Jeśliby kto twierdził, że objawienie Boże znaki zewnętrznymi nie może się stać
wiarogodnym i stąd jedynie przeświadczenie wewnętrzne albo natchnienie prywatne ludzi do wiary
pobudzić może, niech będzie wyklęty" (7). – Trudno zrozumieć, w jaki sposób dochodzą moderniści z
agnostycyzmu, który w rzeczy samej jest tylko ignorancją, do naukowego i historycznego ateizmu, który
natomiast polega na b e z b r z e ż n e j negacji, jeśli rzekomo nie wiedzą, czy Bóg wpłynął na dzieje
ludzkości; trudno zrozumieć, jakim prawem logicznym dochodzą do tego, żeby wyjaśnić dzieje bez
Boga, o którym przypuszcza się, że rzeczywiście na dzieje nie wpływał. To jedno uważają za pewnik
niewzruszony, że nauka i historia muszą być ateistyczne; w dziedzinie tychże można jedynie mówić o
zjawiskach, nie ma w nich miejsca dla Boga i dla spraw Bożych. – Zobaczymy niebawem, co na
podstawie tej nierozumnej nauki sądzić należy o najświętszej Chrystusa osobie, co o tajemnicach Jego
życia i śmierci, o Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.
Źródło: ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS - O ZASADACH MODERNISTÓW – wstęp, ŚW. PIUS X, PAPIEŻ
Na język polski przełożył i wstępem opatrzył Bp Stanisław Okoniewski

BP SCHNEIDER: ŻYJEMY W CZASACH

IV NAJWIĘKSZEGO KRYZYSU KOŚCIOŁA
Liberałowie współpracujący z nowym pogaństwem prowadzą Kościół katolicki w kierunku
rozłamu – podkreśla biskup Atanazy Schneider O.R.C. Dominuje przekonanie, że to człowiek jest
centrum świata, równocześnie Kościół przeżywa kryzys przypominający czasy herezji ariańskiej.
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Ks. bp Atanazy Schneider, biskup pomocniczy archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie, w
trakcie zeszłotygodniowego pobytu w Anglii udzielił
obszernego wywiadu. Jak podkreślił, „w Kościele są tak
poważne problemy, iż możemy stwierdzić, że jesteśmy
pogrążeni w wielkim kryzysie, porównywalnym w historii
Kościoła do kryzysu z IV wieku, gdy wśród znacznej
części duchowieństwa szerzyła się herezja ariańska”.
Niektórzy świeccy i duchowni – w tym także osoby
posiadające władzę – opowiadają się po stronie
pogaństwa. - Chciałbym zauważyć, że jesteśmy
pogrążeni w czwartym wielkim kryzysie [Kościoła]. W tym ogromnym zamęcie dot. doktryny i liturgii
tkwimy już od 50 lat – podkreślił biskup Schneider. - Jak długo to potrwa? Być może Bóg okaże nam
swoje miłosierdzie za 20, może za 30 lat – dodał.
Źródłem kryzysu trapiącego Kościół jest dominujący porządek antropocentryczny, w którym to człowiek
jest najważniejszy, nie Bóg. Hierarcha przypomniał, że w wielu katolickich świątyniach tabernakulum
znajduje się w bocznych nawach. Centralne miejsce zajmuje kapłan. - To jest najgłębsze zło, gdy
świecka osoba albo duchowny stawiany jest w centrum doktryny i liturgii, próbując zmienić prawdę
objawioną na przykład dotyczącą szóstego przykazaniu i ludzkiej seksualności – mówił. Wiele osób,
deklarujących wiarę i wierność papieżowi, popiera dzisiejsze pogaństwo, a „ci, którzy są wierni wierze
katolickiej i troszczą się o chwałę Chrystusa w liturgii” są nazywani „ekstremistami”. Kryzys trapiący
Kościół można przezwyciężyć zaczynając od naprawienia błędów i nadużyć w liturgii. – Eucharystia jest
w samym centrum kryzysu. Eucharystia jest sercem Kościoła. Gdy serce jest słabe, całe ciało jest słabe
– podkreślił duchowny. Dodał, że udzielanie Komunii św. na rękę przyczynia się do stopniowej utraty
wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Biskup Schneider odrzucił tezę, iż troska o liturgię jest mniej istotna od troski o ubogich. - Pierwsze
przykazanie, które dał nam Chrystus, wzywa do adorowania Boga. Eucharystia nie jest spotkaniem z
przyjaciółmi. Naszym pierwszym zadaniem jest adorowanie i wielbienie Boga w liturgii i w sposobie
życia. Wraz z prawdą, adoracją i miłością do Boga rośnie miłość do bliźnich i ubogich – tłumaczył.
Hierarcha zachęcił też do odwagi innych biskupów, by śmiało bronili Jezusa Eucharystycznego, który
„jest deptany w naszych kościołach”.
Hierarcha odniósł się także do nadzwyczajnej sesji Synodu Biskupów, zaplanowanej na jesień
bieżącego roku. Liberalne media oczekują, że zapadnie na niej decyzja dotycząca Komunii świętej dla
rozwodników żyjących w kolejnych związkach. Biskup zaznaczył, że dyskusja o zmianie doktryny
toczona jest głównie w „mediach antychrześcijańskich”, widać w tym przypadku także duchownych i
świeckich katolików „współpracujących z pogaństwem”. Hierarcha skrytykował stanowisko, zgodnie z
którym zmiany są konieczne w celu „okazania miłosierdzia” tym, którzy nie mogą przyjmować
Eucharystii. – To rodzaj sofizmatu - mówił. - To nie jest łaska. To jest okrucieństwo. Mamy w tym
przypadku do czynienia z „fałszywym pojęciem miłosierdzia”.
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Niektórzy duchowni – kontynuował hierarcha – są dziś „zdrajcami Wiary”, kolaborującymi z pogańskimi
władzami, tak jak bywało to w pierwszych wiekach Kościoła. To także potwierdza związki obecnego
kryzysu z czasami herezji ariańskiej, której ulegało wielu hierarchów. - My [chrześcijanie] jesteśmy
mniejszością. Jesteśmy otoczeni przez bardzo okrutny świat pogański. Dzisiejsze pokusy i wyzwania
można porównać do pokus i wyzwań z pierwszych wieków – podkreślił biskup Schneider.
Hierarcha podkreślił, że „Dzięki Bogu, papież Franciszek nie wyraził się w sposób, jakiego oczekują od
niego mass media. Dotychczas w oficjalnych homiliach bardzo pięknie głosił doktrynę katolicką”. Biskup
Schneider wyraził nadzieję, że „większość biskupów wciąż ma w sobie tyle ducha katolickiego i wiary, że
wystarczy im ona do odrzucenia proponowanych zmian”.
Postępujący podział wśród duchowieństwa może doprowadzić do rozłamu, który – w końcu – przyniesie
Kościołowi odnowę zgodną z jego Tradycją. Dojdzie do tego jednak na skutek pogłębienia się
antropocentryzmu. Ta liberalna konstrukcja załamie się ponieważ „nie ma ona korzeni i nie może
przynosić dobrych owoców”. Nim to jednak nastąpi, tradycyjni katolicy spotkają się z prześladowaniami
ze strony osób posiadających „władzę w zewnętrznych strukturach Kościoła”. Herezje nigdy nie
zwyciężą Kościoła – kontynuował duchowny – i ostatecznie „Najwyższy Urząd Nauczycielski z
pewnością wyda jednoznaczną deklarację doktrynalną, odrzucając jakąkolwiek współpracę z
neopogańskimi ideami”.
Biskup Schneider odniósł się także do głosów sprzeciwu wobec takiej diagnozy stanu wiary. – To, czy
jest się popularnym czy niepopularnym, jest zupełnie nieistotne. Każdy duchowny w pierwszej kolejności
powinien dbać o to, aby podobać się Bogu, a nie troszczyć się o popularność wśród mu współczesnych.
Jezus ostrzegał: Biada wam, gdy ludzie będą mówić dobrze o was – kontrował. - Popularność jest
fałszywa... wielu świętych Kościoła, takich jak Thomas More i John Fisher ją odrzuciło. Ci, którzy dziś
troszczą się o medialną popularność i przychylność opinii publicznej zostaną zapamiętani jako tchórze, a
nie jako bohaterowie Wiary - podkreślił.
Biskup Schneider dodał, że wierzy w przyszłość Kościoła, w zdolność odnowy za sprawą „maluczkich w
Kościele”, którzy są „prześladowani i zaniedbywani”. To oni w oczach Boga stanowią prawdziwą siłę. Nie
jest nią kościelna administracja. Duch Święty z „tą małą armią” przezwycięży kryzys. - Nie martwię się o
przyszłość. Kościół jest Kościołem Chrystusa, a On jest prawdziwą głową Kościoła. Papież jest tylko
wikariuszem Chrystusa. Duszą Kościoła jest Duch Święty, a On jest potężny – powiedział bp Atanazy
Schneider.
Ks. biskup Atanazy Schneider (ur. 1961) jest członkiem zgromadzenia Kanoników Regularnych
Świętego Krzyża. Urodził się w Kirgiskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, święcenia kapłańskie
otrzymał w roku 1990. Studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. 8
kwietnia 2006 r. został mianowany biskupem pomocniczym Karagandy, 5 lutego 2011 roku został
biskupem pomocniczym Astany. Jest hierarchą znanym z obrony czci wobec Najświętszego
Sakramentu, regularnie sprawuje liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Źródło: catholicherald.co.uk, Agnieszka Stelmach.
www.pch24.pl/
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JERYCHA RÓŻAŃCOWE –
ZACZĘŁO SIĘ OD KSIĄŻKI:
„U ŹRÓDEŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”
Rycerka z Pelplina:

Przesyłam opis moich przeżyć związanych z życiem Małych Rycerzy
Miłosiernego Serca Jezusowego. Trudno mi było pisać, bo moje 85 lat
daje o sobie znać… Dominującą sprawą tego świadectwa był św. Michał
Archanioł, który mnie obudził, pomimo mego zmęczenia. Czyli, że sprawa
dotycząca biskupów i Kościoła Chrystusowego jest pilna i nie można jej
przesypiać.
Serdecznie pozdrawiam
Mały Rycerz Miłosiernego Serca Jezusowego – Zdzisława

Wszystko zaczęło się od pożyczenia książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Zofii Grochowskiej.
Pożyczyłam tę książkę sąsiadce, która oddając mi ją powiedziała z radością „a my mamy dzisiaj
Jerycho”. Natychmiast zainteresowałam się tym i zgłosiłam chęć uczestniczenia. Przyjęto mnie i
wybrałam godzinę 2-gą w nocy – tajemnice światła. Był to listopad 2009r. Jerycho Fatimskie
rozpoczynające się w każdą sobotę od Apelu Jasnogórskiego do niedzielnego Apelu. Każde Jerycho
poparte jest zamówioną Mszą świętą.
Gdy mnie zaproszono na pierwsze spotkanie poszłam z książką Zofii Grochowskiej, ponieważ
dotychczas byłam jedynym Małym Rycerzem w Pelplinie od 1996r. Stwierdziłam że Niebo daje okazję
łaski i tak się zaczęło. Siostra Zofia zaczęła działać, a jeszcze 5 lat wcześniej proponowała mi
telefonicznie, że chętnie przyjedzie na spotkanie do Pelplina. Wcześniej byłam u siostry Zofii w
Tolkmicku.
Wracając do Jerycha różańcowego… Rozpoczął się ROK KAPŁAŃSKI. Zelatorka tej wspólnoty
modlitewnej ogłosiła, że przez cały miesiąc styczeń 2010r prowadzimy Jerycho różańcowe w intencji
Kapłanów. Przez 31 dni wstawałam o 2-ej w nocy odmawiając moją część różańca, Koronkę do
Miłosierdzia Bożego i modlitwę do Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego.
To miesięczne Jerycho (nie opuściłam ani jednej nocy) dało mi taką wielką radość ducha, że
zaproponowałam, żeby po Jerychu Fatimskim zaprowadzić Jerycho w intencji Biskupów.
I tak się stało, od 13.12.2010r. modlimy się w intencji biskupów i kardynałów, za papieża...
Piszę o tych Jerychach tendencyjnie, szczególnie o tym miesięcznym, bo w moim odczuciu opasują one
cały Kościół różańcem. Nic dziwnego, że siostra Zofia zainteresowała się tą grupę modlitewną i
wciągnęła ją do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego od marca 2011r. Nie
wspomniałam jeszcze, że na początku 2011r. wprowadziliśmy jeszcze Jerycho za Ojczyznę-Polskę,
które zaczynało się od Apelu Jasnogórskiego w piątek do godziny Apelu w sobotę. Przerwaliśmy to
Jerycho w związku z duchowym darem złożonym w Częstochowie dn. 15.04.2012r. przez Małych
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Rycerzy (Krucjata Adoracji Wynagradzających za Ojczyznę – skrót KAWzO). Teraz za Ojczyznę mamy
Jerycho (w ramach KAWzO) każdego 1-go i 25-go dnia miesiąca.
A teraz chcę opisać moje doświadczenia w związku z Jerychem za Biskupów. Godziną moją jest godz.
14-ta w dzień i 2-ga nocna. Na początku w czasie modlitwy zdarzało się, że nagle poczułam koło siebie
obecność złego ducha, a że mam zawsze na sobie cudowny medalik, szkaplerz karmelitański i
szkaplerz Męki Pańskiej, błogosławieństwa i opieki ufna w tę Bożą opiekę, czułam się względnie
bezpieczna. Którejś niedzieli przed tym Jerychem za Biskupów zniknął mój różaniec. Razem z córką,
która przyjechała do mnie, przeszukałyśmy dokładnie całe mieszkanie. Zaznaczam, że różaniec mój
leży zawsze na swoim stałym widocznym miejscu. Na noc pożyczyłam różaniec od córki. Mam co
prawda inny różaniec, ale także nie mogłam go znaleźć. Na drugi dzień poszłyśmy na zakupy z
zamiarem kupna także różańca. Po powrocie wchodzę do pokoju. Z daleka zobaczyłam mój różaniec,
który leżał na swoim miejscu.
Następnym razem kładąc się na noc, zdjęłam z włosów spinkę i rzuciłam obok wersalki na podłogę,
słyszałam jak upadła (nie mam dywanów). Na drugi dzień spinka zniknęła. Modląc się w czasie Godziny
Miłosierdzia o 15-stej zauważyłam, że na końcu pokoju pod listwą podłogową coś się świeci, okazało
się, że to moja spinka i tak włożona do środka, że trzeba było delikatnie wyjąć ją, żeby nie wpadła w
głąb.
Następnym razem w czasie już Jerycha za Biskupów bo Jerycho Fatimskie kończy się w niedzielę o
godzinie Apelu Jasnogórskiego i zaraz zaczyna się za biskupów tak, że jeszcze przed moją nocną
godziną mogę się przespać. Tym razem jednak zasypiając natychmiast obudziłam się… w końcu po
około dwóch godzinach zasnęłam i śniło mi się, że jestem w zupełnie pustym Kościele. Jest noc, a mój
dawny spowiednik stoi między ławkami, ubrany w komżę i trzyma w ręku kielich. Proszę go o Komunię
św., a on mówi: „Nie posłuchałaś mnie… Nie posłuchałaś!”. Obudziłam się zdenerwowana, bo
rzeczywiście bardzo dawno temu, nie posłuchałam rady tego spowiednika w ważnej życiowej sprawie.
Posłuchałam rady osoby świeckiej. Doszłam jednak do wniosku, że to był sen od szatana, który chciał
mnie duchowo wyprowadzić z równowagi. Ale poszłam z tym do spowiedzi…
Tego 2014r. Święto Matki Bożej Gromnicznej wypadło w niedzielę. Wieczorem tego dnia modliłam się
dużo za Ojczyznę. Odmawiałam 3-koronki, Potężny Egzorcyzm i Potężna Niebios Królowo, modlitwa do
Św. Michała. Po modlitwie do św. Michała zawsze dodaję 3-krotnie: „Św. Michale Archaniele módl się
za Kościół Święty Rzymsko-Katolicki”. Na noc nastawiłam zegar –
budzik, żeby mnie obudził przed moją godziną Jerycha za Biskupów. I tak
się stało. Zegar dzwonił, ale czułam się tak zmęczona, że postanowiłam
odprawić moją godzinę w ciągu dnia, chociaż mi się to prawie nigdy nie
zdarza. Zasnęłam i nagle poczułam, że ktoś mnie budzi. Powiedziałem:
„Czego chcesz”? Słyszałam dokładnie, że mówię te słowa nie przez sen,
lecz rzeczywiście i w tym momencie zobaczyłam na wpół śnie młodzieńca w
zbroi, był to św. Michał Archanioł. Ponieważ jego zbroja miała elementy
zbroi Św. Michała namalowanego na naszej modlitwie św. Michała, z tym
że w moim widzeniu św. Michał miał piękne nakrycie głowy. Natychmiast
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wstałam do modlitwy i okazało się, że byłam spóźniona tylko o pół godziny. Zastanawiam się, dlaczego
św. Michał Archanioł nie obudził mnie w godzinach Jerycha Fatimskiego czy Jerycha za Ojczyznę? Tę
sprawę pozostawiam Małym Rycerzom do przemyślenia i do zaangażowania się w to, bo ja sądzę, że
Biskupi są fundamentem Kościoła, a Ojciec Święty jest sternikiem Kościoła i w intencji świętego Kościoła
Rzymsko-Katolickiego powinniśmy założyć jeszcze jedno Jerycho raz w miesiącu na wzór KAWzO.
Wszystko powierzam Niepokalanemu Sercu Matki Kościoła i św. Michałowi Archaniołowi. Kościół
potrzebuje naszej pomocy.
Na koniec piszę jeszcze jak szatan psoci mi za to, że jestem inicjatorką Jerycha za Biskupów. W
uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego to jest 27.06.2014r. pojechałam rano do Kościoła na
Mszę św. Wychodząc z domu w pośpiechu włożyłam do torebki moją opaskę do włosów z plastiku, która
jest bardzo przydatna. W kościele nie założyłam jej, ale przychodząc do domu stwierdziłam, że opaski
nie ma. Mimo, że z torebki nic nie wyciągałam. Zdenerwowałam się, bo taką trudno znaleźć. Po tygodniu
moja córka wchodząc do jednego ze sklepów, zobaczyła, że moja opaska leży przy ladzie. Poprosiła o
nią i przyniosła mi. Zaznaczam, że te opaskę kupiłam w innym sklepie.
W naszej lokalnej wspólnocie Małych Rycerzy prowadzimy również działalność apostolską. Obejmujemy
naszym (odrębnym) Jerychem osoby chore prosząc, aby chociaż jedna osoba z tej rodziny
uczestniczyła w nim przez odmawianie różańca.
Poza tym mamy dwa domy świętego Charbela (prowadzone według programu ks. Jarosława
Cieleckiego).
P.S. Chcę przypomnieć, że druga Koronka do Miłosierdzia Bożego za Episkopat – obowiązuje.
A teraz Chcę opisać jak przez te trzy i pół roku modliłam się. Na samym początku po odmówieniu
tajemnicy różańca mówiłam modlitwę fatimską: „O mój Jezu…” ale czułam, że czegoś brak i przyszła mi
myśl:

„Jezu Chryste Najwyższy i Wieczny Kapłanie daj nam Św. Biskupów, szczególnie
ordynariuszy, daj nam świętego Prymasa na miarę Sługi Bożego ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego, chroń naszego Papieża…”
I tu chcę zaznaczyć, że byłam mile zdumiona gdy usłyszałam w zeszłym roku, że Episkopat Polski
ustanowił święto „Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana”, które obchodzimy 12-go
czerwca. Z czasem w czasie tej modlitwy otrzymałam nowe natchnienie, dlaczego omijam autorytet
Matki Kościoła? I zmieniłam tę modlitwę dodając:

„Jezu Chryste Najwyższy i wieczny Kapłanie prosimy Cię przez Niepokalane Serce Matki
Kościoła, Świętej Maryi daj nam daj nam świętego Prymasa na miarę Sługi Bożego ks.
kardynała Stefana Wyszyńskiego, chroń naszego Papieża…”
W dalszym ciągu przyszła myśl: o cokolwiek prosić będziecie Ojca Mego w Imię Moje, da wam… i
przypomniałam sobie matkę Zebedeusza, jak na jej prośbę Pan Jezus powiedział:
„ nie do mnie należy wyznaczać miejsca…” Dlatego od roku modlę się tak:

„Ojcze Niebieski w Imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana prosimy Cię przez Niepokalane Serce Maryi, Matki Kościoła Świętego daj nam
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świętych. biskupów, szczególnie ordynariuszy, daj nam świętego Prymasa Polski na
miarę Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, chroń naszego papieża
Franciszka od napaści szatańskich. Niech Św. Michał Archanioł strzeże Go i cały
Kościół Święty”.
Zastanawiam się, czy nasze prawie czteroletnie Jerycho różańcowe nie wpłynęło na wybór nowego
Prymasa.
mr Zdzisława z Pelplina
P.S. Od redakcji: Rycerka Zdzisława jest m.in. matką dwóch synów w zakonie karmelitów .

List ks. Marka:

CHRYSTUS KRÓL I JEGO PANOWANIE
TO NASZA NADZIEJA – TO NADZIEJA DLA POLSKI
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa Polski!
Ukochani w Chrystusie Panu!
Zbliża się Święto Chrystusa Króla, które budzi nowe nadzieje na wywyższenie naszego Stworzyciela,
Zbawiciela i Pana Wszystkich Narodów od Którego wszystko zależy, Który Jest Początkiem i Końcem
naszej ziemskiej pielgrzymki, Panem panów, Królem królów. Przyszło nam żyć w czasach, kiedy toczy
się jawna walka dobra ze złem, światła z mocami ciemności.
Papież Pius XI widząc zagrożenie dla społeczeństw ustanowił to święto, aby moc Jego panowania
rozciągnęła się nad narodami. Ówczesny papież pisał w encyklice Quas primas: „Czyż święto
Chrystusa Króla, obchodzone corocznie na całej ziemi, nie przyczyni się walnie do oskarżenia i
zarazem naprawienia tego publicznego odstępstwa, któremu z wielką szkodą dla społeczeństwa
dało początek zeświecczenie. Albowiem im częściej w niegodny sposób pomija się milczeniem
na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach najsłodsze Imię Zbawcy naszego, tym
głośniej należy Je wielbić i dobitniej stwierdzając prawa królewskiej godności Chrystusa".
Chrystus Król i Jego Panowanie to nasza nadzieja – to nadzieja dla Polski. W Nim, przez Niego i
dla Niego wszystko ma bowiem swój cel ostateczny i jedyny. Jego panowanie już na tym świecie daje
prawdziwy pokój, o którym pisze Pius XI: "Przeto gdyby kiedy ludzie uznali tak w życiu prywatnym,
jak i publicznym królewska władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy
społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie,
zgoda i pokój". Jak uczy Kościół Święty - tak jak poza Kościołem nie ma Zbawienia, tak też nie ma
pokoju poza łaską Chrystusową.
Dlatego modlitwą, postem, pokutą, wynagradzaniem oraz czynem możemy przyśpieszyć Jego
Królowanie. Słyszeliśmy stwierdzenie, że należy zacząć od przemiany naszych serc. W odpowiedzi na
to, udajmy się więc do swoich parafii z prośbą o zorganizowanie krótkich rekolekcji przygotowujących
nas do zawierzenia naszych rodzin i parafii. Przecież to my jesteśmy Kościołem a kapłani, nasi pasterze
powołani są do służby Bogu, aby prowadzili swoją owczarnię do wiecznego szczęścia, a więc mają nam
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przybliżyć Królestwo Boże. Prośmy o 9-cio dniową Nowennę poprzedzającą Święto Chrystusa Króla, a
owocem tego niech będzie oczyszczenie się z grzechów z całego życia, oraz uroczyste zawierzenie
swoich rodzin i parafii naszemu Panu, przed wizerunkiem Chrystusa Króla.
Następnie udajmy się wraz z parafianami do ks. Biskupa Diecezjalnego, aby Jego prosić o zawierzenie
Chrystusowi Królowi całej Diecezji.
Powołujmy się na Encykliki, Pismo Święte, Doktorów Kościoła, tradycje, to co nie jest sprzeczne z
nauką Kościoła rzymsko-katolickiego.
Pomocne mogą być wykłady prelegentów na tegorocznym Sympozjum, które miało miejsce w Krakowie,
po wysłuchaniu których, kapłani powinni mieć pewność, że nie czynią nic nagannego, a wykonują tylko
Wolę Boża.
Pozostanie nam już wtedy ostatni Akt – Zawierzenie Chrystusowi Królowi całej Polski!
Dokumentacja audiowizualna Sympozjum na temat:
"Społeczne panowanie Chrystusa Króla". Wydarzenie w Kościele i Polsce!

Ks. Marek

Źródło: sacerdoshyacinthus.wordpress.com

PIUS XI: Z

ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (4)

CHRYSTUS JAKO KRÓL W PIŚMIE ŚWIĘTYM
8. Czyż nie czytamy w wielu miejscach Pisma Świętego, iż Chrystus jest królem? On to
bowiem nazwany jest Panem, który z Jakuba będzie (Lb 24,19), który od Ojca
postanowiony jest Królem nad Syjonem, górą świętą Jego i otrzyma narody,
dziedzictwo swoje i posiadłość swoją kraje ziemi (por. Ps 2,6-8) - pieśń zaś weselna, w
której pod figurą i podobieństwem najbogatszego i najpotężniejszego monarchy, przedstawiano
przyszłego prawdziwego Króla Izraela, te słowa zawiera: "Stolica Twoja, Boże, na wieki wieków; laska
prawości, laska Twego królestwa" (Ps 45,7). Pomijając wiele tego rodzaju powiedzeń na innym znów
miejscu, jakby dla jaśniejszego uwypuklenia rysów Chrystusa, przepowiedziano, iż królestwo Jego, nie
będzie miało granic i obfitować będzie w dary sprawiedliwości i pokoju: "Wzejdzie za dni Jego
sprawiedliwość i obfitość pokoju... I będzie panował od morza aż do morza i od rzeki aż do krajów
okręgu ziemi" (Ps 72,7-8).
9. Tu dodajmy jeszcze liczne proroctwa, a przede wszystkim owo najbardziej znane Izajasza:
"Maluczki... narodził się nam i Syn jest nam dany i stało się panowanie na ramieniu Jego i nazwą imię
Jego: Przedziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Przyszłego Wieku, Książe Pokoju. Rozmnożone będzie
państwo Jego, a pokoju nie będzie końca: na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego siedzieć będzie,
aby je utwierdził i umocnił: w sądzie i sprawiedliwości, odtąd i aż na wieki" (Iz 9,5-6).
Podobnie jak Izajasz także i inni prorocy przepowiadają: Jeremiasz, przepowiadający "nasienie
sprawiedliwe", mające powstać z rodu Dawida; a potomek ów Dawida "będzie królował" - jako - "król i
mądrym będzie i będzie czynił sąd na ziemi" (Jr 23,5), a dalej przepowiednia Daniela o ustanowieniu
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przez Króla niebios królestwa "które się na wieki nie rozproszy... stać będzie na wieki" (Dn 2,44) i nieco
dalej dodaje: "Patrzyłem tedy w widzeniu nocnym, a oto z obłokami niebieskimi jako Syn Człowieczy
przychodził i aż do Przedwiecznego przyszedł i stawili Go przed oblicze Jego. I dał Mu władzę i cześć i
królestwo i wszystkie narody, pokolenia i języki służyć Mu będą; władza Jego, władza wieczna, która nie
będzie odjęta, a królestwo Jego, które się nie skazi" (Dn 7,13-14). Owo zaś proroctwo Zachariaszowe o
królu łagodnym, który "wsiadający na oślicę i na źrebię, syna oślicy" miał wejść do Jerozolimy, wśród
radosnych okrzyków rzesz, jako "Sprawiedliwy i Zbawiciel" (Za 9,9) - czyż Ewangeliści święci nie uznali i
nie potwierdzili, iż się to spełniło?
10. A zresztą ta sama nauka o Chrystusie-Królu, której z lekka dotknęliśmy na podstawie ksiąg Starego
Testamentu, bynajmniej nie zanika na kartach Nowego Testamentu, lecz przeciwnie, znajduje tam
wspaniałe i pełne blasku potwierdzenie. Wspomnieć tu tylko poselstwo Archanioła, który poucza
Dziewicę, iż porodzi Syna, któremu da Pan Bóg stolicę Dawida ojca Jego i który będzie królował w domu
Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca (Łk l,32-33).
11. Sam Chrystus świadczy o swoim panowaniu: czy to bowiem w ostatnim kazaniu do ludu,
przedstawiając nagrody i kary, które spotkają sprawiedliwych i winnych, czy też dając odpowiedź na
publiczne zapytanie Namiestnika rzymskiego, czy jest królem, czy także, gdy po zmartwychwstaniu
powierza Apostołom urząd nauczania i chrzczenia wszystkich narodów, korzystając z nadarzającej się
sposobności sam się nazwał Królem (Mt 25,31-40) i jawnie stwierdził, iż jest Królem (J 18,37) i
uroczyście oświadczył, iż dana Mu jest wszystka władza na niebie i na ziemi (Mt 28,18): a słowa te cóż
innego oznaczają, jak nie wielkość Jego potęgi i nieskończoność królestwa?
Zatem, cóż dziwnego, jeżeli ten, którego Jan nazywa księciem królów ziemi (Ap l,5), skoro ukazał się
temu Apostołowi w widzeniu rzeczy przyszłych, "ma na szacie i biodrze swoim napisane: Król nad
królami i Pan nad panami" (Ap 19,16). Oto bowiem Ojciec "postanowił Chrystusa dziedzicem
wszystkiego" (Hbr l,2); a ma królować, ażeby przy końcu świata położyć wszystkich nieprzyjaciół pod
nogi Boga i Ojca (1 Kor 15,25).
Źródło: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php

Świadectwo ks. Ryszarda
po Kongresie poświęconym Chrystusowi Królowi

„JAK DOBRY JEST BÓG!”
Odkąd zostałem prelegentem na Kongresie poświęconym Chrystusowi Królowi, najpierw rok temu
(czerwiec 2013 Kraków), następnie w tym roku (Częstochowa 2014), dzieją się w moim życiu różne nie
wytłumaczalne zjawiska. Ja to nazywam po prostu cudami.
Kiedy pół roku temu zostałem proboszczem w nie wielkiej bo 2 tysięcznej parafii. A w skład mojej parafii
wchodzą trzy kościoły. Kościół parafialny i dwa kościółki dojazdowe, do których dojeżdżam w niedzielę
na mszę św. Okazało się, że kościoły wymagają remontu. Dach jednego z kościołów porośnięty był
mchem. Postanowiłem oczyścić ten dach z mchu, a następnie pomalować dachówkę. Modliłem się
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często: - Panie Jezu pomóż mi to zrealizować. Bez Ciebie nic nie zrobię. Gdzie tu szukać jakiejś firmy,
która by się tym zajęła? A i finanse też nie rewelacyjne. Jednym słowem - spędzało mi to sen z powiek.
Często o tym myślałem, przekomarzając się z Panem Bogiem – Panie Boże dla Ciebie nie ma rzeczy
nie możliwych. Jak Ty mi w tym nie pomożesz to kto?
Na początku maja jak zwykle przyjechałem do jednego z kościołów, by odprawić mszę św. Jak zawsze
spoglądam na ten nieszczęsny dach i oczom nie wierzę. Na dachu ani śladu mchu. Podchodzi do mnie
pan kościelny, który opiekuje się kościołem. (To u niego są klucze od kościoła. On otwiera kościół na pół
godziny przed mszą św. i dzwoni dzwonami.)
Mówi do mnie – „proszę księdza co się tu wczoraj działo? Mówię – „no właśnie, co się działo, bo widzę,
że dach pięknie oczyszczony”. Szedłem wczoraj (sobota) do kościoła by przygotować go na dzisiejszą
mszę św. aż tu nagle nadleciało kilka tysięcy szpaków. Siadły na dachu kościoła. Zaczęły drapać
pazurkami w mchu, jakby czegoś szukały. Tylko furczało, a mech z dachu leciał na ziemię. Trwało to
może jakieś 15 minut. Po wszystkim zebrałem 15 taczek mchu z pod kościoła. To niesamowite,
powiedziałem, Pan Bóg sam się zatroszczył o swój kościół, posyłając nań szpaki.
W tym samym czasie, Pan Burmistrz Gminy, na którego terenie znajduje się ten kościół, sam
zadeklarował pomoc finansową w związku z remontem dachu. Mój poprzednik wiele razy zwracał się z
prośbą do burmistrza o pomoc, ale zawsze otrzymywał odpowiedź, że brak środków na taką pomoc.
Środki, które zaoferował były nie wystarczające, żeby można było zmienić cały dach. Wystarczały
jedynie na połowę dachu. Pomyślałem sobie - Panie Boże, jak to będzie wyglądało. Pół dach starego a
pół nowego.
Wtedy przypomniało mi się, jak jeden ksiądz, który buduje kościół na Ukrainie – opowiadał, jak to nie
miał pieniędzy na wykończenie. Pieniądze się skończyły. Nie było już skąd i do kogo się zwracać o
pomoc. Wtedy do jego kancelarii przyszła pani, która przyniosła mu znaczną kwotę pieniędzy. Taką, że
wystarczyła na wykończenie kościoła.
Modliłem się, rozmawiałem z Bogiem, przywołując tamto wydarzenie o którym opowiadał mi ten ksiądz z
Ukrainy.
Nie długo trzeba było czekać. Na początku lipca 2014 roku, pojechałem we wtorek by zobaczyć jak
postępują prace przy kościele związane z wymianą połowy dachu. Stojąc i wpatrując się w kościół,
podjechało czarne volvo. Wysiadł z niego mężczyzna, który podążając w moją stronę, zapytał czy jest tu
ktoś kto zawiaduje tą budową. Pomyślałem sobie, że to pewnie jakaś kontrola z Ochrony Zabytków.
Odpowiadając zapytałem – a pan to kim jest. Nie znam pana. A on – ja też pana nie znam. Pan
kościelny, który stał obok mnie, powiedział – to jest nasz ksiądz proboszcz. Na to ten mężczyzna –
przepraszam – ja do kościoła nie chodzę. Ale słyszałem, że ksiądz nie ma środków na remont drugiej
połowy dachu tego kościoła. No tak – odpowiedziałem. A jaka jest brakująca kwota. Odpowiedziałem, że
nie wiem. Musiał bym się zorientować ile potrzeba materiałów i w jakiej są cenie? To ja dam księdzu
swój numer telefonu i niech ksiądz do mnie zadzwoni jak już się zorientuje.
Na drugi dzień zadzwoniłem, że brakująca kwota to 9 tysięcy złotych. Poprosił o numer konta. Po czym
zadzwonił do mnie za godzinę, że pieniądze woli przywieźć osobiście.
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Powiedział jeszcze, że ma jeden warunek. Nie chce żadnych podziękowań, ani ujawniania jego osoby.
To kolejne wydarzenie, które utwierdza mnie w przekonaniu, że dla Pana Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Nie szczędźmy czasu i wysiłków, by uznano królowanie Chrystusa najpierw w sercach
poszczególnych ludzi a następnie w całych społeczeństwach. On wówczas zatroszczy się o wiele spraw,
które wydają się nam dzisiaj nie możliwe.
Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Pozdrawiam serdecznie.

Króluj nam Chryste!!!

ks. Ryszard R.

KAZANIE Kardynała Adama Stefana Sapiehy
z okazji Święta Chrystusa Króla („Dzwon Niedzielny" 1934 r.)
Chrystus Pan w czasie swego ziemskiego życia uciekał od entuzjazmu ludu, który chciał Go obwołać
Królem. A jednak majestat jakiś bił z Jego postaci i narzucał się ludziom nieprzeparcie, bo nawet Piłat,
widząc Chrystusa w największym Jego upokorzeniu, pyta Go - czy jest Królem. A Żydzi, odczuwają ten
sam majestat, musieli się uciec aż do zaparcia się swych najgorętszych pragnień narodowych i
upodliwszy się nawet wobec wrogiego namiestnika rzymskiego - wołali: Nie mamy króla, jeno cesarza!
Ludzkość, wpatrując się przez przeciąg dziewiętnastu wieków w Osobę Chrystusa Pana, zaczęła coraz
lepiej rozumieć i pojmować istotę. Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata, lecz dla tego
świata, i poczęła Chrystusowi Panu wyrażać swoją cześć najgłębszą i poddaństwo, używając nazwy Chrystus-Król.
Słowo i nazwa Chrystus-Król uprzytamnia nam tą walkę i podstawową prawdę naszej Wiary świętej, że
Chrystus Pan jest Bogiem, jest Stworzycielem, jest Odkupicielem całego rodzaju ludzkiego i dlatego
nazwa ta prowadzi nas do zrozumienia naszych obowiązków względem Chrystusa Pana. W dzisiejszych
czasach można więcej niż kiedykolwiek przedtem potrzeba ludzkości przewieść przed oczy i
uprzytomnić zwierzchnie prawo i władzę Chrystusa.
Gdzie spojrzeć, widzimy niepewność, lęk przed jutrem, poderwaną wszelką powagę ludzką, gdyż ludzie
wzgardziwszy powagą Bożą, nie uszanują także i powagi ludzkiej. Siłą i z największym trudem
utrzymuje się pokój zewnętrzny. Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto
inny, jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych
skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my - a
nie kto inny - mamy wznieść sztandar Chrystusa-Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć
musiała cała ludzkość i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa-Króla!
W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można - że kto
nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem.
Pamiętajmy, że i szatan ofiarował Chrystusowi (kusząc Go) panowanie nad ziemią i wszystkie królestwa
ziemi i chwałę ich, mówiąc: To wszystko dam Tobie. Dodał jednak do tego propozycje kompromisu ugody: - jeśli upadłszy uczynisz mi pokłon (Łk 4). Jakże wielu ludzi podobnie postępuje: gotowi są w
niedziele w kościele pokłonić się Panu Bogu, a poza tym zachowują się tak, jakby żadne Prawo Boże
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nie obowiązywało. Gotowi są Chrystusa nazwać Królem, ale Go zarazem usiłują zamknąć w murach
kościołów i do samych manifestacji religijnych ograniczyć. Gorzej jeszcze, bo spotykamy się z
usiłowaniem połączenia czci Chrystusa ze służbą bożkom, jakie sobie ludzie sami stawiają, i uczynienia
prawdziwej religii Chrystusowej sługą celów zupełnie obcych, a nawet wrogich Chrystusowi Panu.
Szatan spotkał się z surową odprawą Zbawiciela, bo Chrystusowe panowanie jest ponad wszystko i nie
znosi kompromisów, które by chciały je ograniczyć i poddać je czemukolwiek. Ten sam Pan Jezus, który
okazywał tak wiele wyrozumiałości i miłosierdzia grzesznikom, jakże surowo potępiał nieszczerość i
faryzeizm! Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często
spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych
narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom- jak powiadają -ślepą wiarę w prawdy przez Boga
objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej
wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy
Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych
przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie. Królestwo Boże gwałt cierpipowiedział Pan Jezus przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy wrogów.
Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać
bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w nas
samych i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia
pojedynczych osób, rodzin i państw.
Uroczystość Chrystusa Króla nasunie nam zapewne wiele myśli. Starajmy się nad nimi zastanowić;
uzbroić się w odwagę i gorliwość służbie Tego, którego Panem i Królem naszym nazywamy. Oddajmy
Mu cześć, jaka tylko Jemu samemu jako Bogu się należy! Okazujmy wdzięczność za łaski Odkupienia i
wyniesienia nas do godności Obywateli Jego Królestwa - Kościoła Świętego. A zjednoczeni w Jego
Duchu - na wołania bezbożników: Nie chcemy, aby Ten królował - nie tylko słowem, ale życiem
katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: „Króluj nam, Chryste!"

MODLITWA DO JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że
przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że
nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani
niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze
świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
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Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech
ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

ZAMĘT
My dzisiaj w czasach wielkiego zamętu żyjemy Przez to coraz to mniej widzimy, słyszymy i czujemy...
Pamiętajmy, że w zamęcie trudno rozpoznać przeciwnika,
On chętnie działa w ukryciu, swego obnażenia się unika.
W nim niebezpieczeństwa nie spostrzegamy
I w ten sposób łatwo w różne pułapki wpadamy.
Żyjemy w erze wartości i wzorców pomieszania,
niepewni jesteśmy nawet swego własnego postępowania.
Ludzkie normy nieustannie się zmieniają.
Jakże one często same sobie zaprzeczają?
Co jeszcze wczoraj za dobro było uważane,
Dzisiaj jest po macoszemu traktowane.
Co kilka dni temu dla świata czarnym było,
Dla współczesnych ludzi do białości się oczyściło.
Nasze pokolenie dzisiaj zuchwale to podważa,
Co Bóg od zarania dziejów za dobre uważa!
W zamęcie człowiek potrzebuje stałych punktów odniesienia,
Tych musimy się uchwycić, aby dojść do swego zbawienia.
Tymi punktami jest Bóg i przykazania Jego,
Dane nam jako rękojmia dla ratunku naszego.
Na sianiu zamętu przeciwnikowi naszego zbawienia zależy,
On na swój spryt stawia i w swoje zwycięstwo wierzy.
On w przykazania boże przebiegle i celnie uderza
I do zatracenia naszej orientacji w tym chaosie zmierza.
Panie Jezu, racz oczyścić ten świat z jego wielkiego zamętu,
Aby się dla niego nie stał przyczyną niszczycielskiego fermentu.
Ferment, to kwaśny owoc działania złego,
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Na nasze dusze pułapki zastawiającego.
Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący,
w Trójcy Świętej Jedyny i wszyscy Święci. Amen.
Berlin, dnia 10.10.2014.
mrMSJ Danuta

KS. ALEKSANDER JACYNIAK SJ

ANTYKRYZYSOWY PORADNIK BIBLIJNY – (2)
Gdy wydaje ci się, że tracisz kogoś lub coś najdroższego
W pierwszym rozdziale dotknęliśmy, odwołując się do historii z życia biblijnego
Abrahama, rzeczywistości opuszczania rodzinnego domu i ziemi ojców, by podążać w
nieznane.
Zatrzymajmy się teraz nad doświadczeniem lęku przed utratą kogoś najbliższego:
męża, żony, dziecka, rodziców, przyjaciół, lub czegoś, z czym jestem tak bardzo
związany, że nie wyobrażam sobie życia bez tego. Drogowskazem niech będzie dla nas znowu jedno z
doświadczeń, przez które przeszedł Abraham, który dotarł już do nowej ziemi i ma tak długo
oczekiwanego syna. Miał on 75 lat, gdy usłyszał od Boga, że będzie miał syna, i miał 99 lat, gdy
wreszcie tego syna się doczekał. Nie musi to więc być tak, że jeśli coś Bóg obiecał, to natychmiast to
spełnia.
Abraham czekał długie 24 lata na spełnienie obietnicy o potomku. Istnieją jednak teraz dodatkowe,
namacalne motywy, by zawierzyć Bogu, by Mu ufać, choć ten Bóg czasami zdaje się przesadnie
zwlekać ze spełnieniem obietnicy. Jednocześnie jednak to, że Abraham pomyślnie przeszedł przez
pierwszą próbę zdaje się upoważniać Boga do przeprowadzenia Abrahama przez próbę niepomiernie
większą niż opuszczenie rodzinnej ziemi, czy też wieloletnie oczekiwanie na syna.
Nagle, znienacka Bóg mówi Abrahamowi: "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do
kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę" (Rdz 22, 2). Ten Boży nakaz
jest przerażający. Stajemy tu przed czymś, co jest wprost niewyobrażalne. Bóg temu staremu, ponad
stuletniemu człowiekowi, którego jedyną nadzieją na tym świecie jest jedyny, oczekiwany przez całe
dziesięciolecia syn, nakazuje tegoż syna zabić i to zabić własnymi rękami.
Nie wiemy tak do końca, dlaczego zaistniał ten biblijny tekst. Być może był to biblijny głos w dyskusji
toczącej się w ówczesnym świecie na temat tego, czy można bogom lub nawet jedynemu Bogu składać
ofiary z istot ludzkich. Prawdopodobnie, by pokazać, że Bóg nie domaga się takich ofiar, zaistniał ten
tekst. Od początku ludzkości toczy się bowiem zażarta dyskusja, czy ludzkie życie jest nietykalne i na ile
jest ono nietykalne. W tej starożytności, w której rodził się ten tekst, rozbrzmiewała ona poprzez pytanie,
czy ludzkie życie jest na tyle święte, że nie może być składane w ofierze bożkom, czy nawet jedynemu
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Bogu. Potem zaistniało pytanie, czy cudzoziemiec, zwłaszcza cudzoziemiec niewolnik to też człowiek i
czy jego życie jest nietykalne, czy też można je przekreślić. W naszych czasach bardzo ostro
dyskutowana jest natomiast kwestia, czy człowiek, który nie ujrzał jeszcze światła dziennego, też jest
człowiekiem i czy ma pełne prawo do życia, czy też można go z jakichś racji uśmiercić.
My jednak jesteśmy zobowiązani przyjąć ten tekst w całym jego tragicznym wymiarze. A jaki Bóg jawi
się wówczas Abrahamowi? Ten Bóg zdaje się być Bogiem - tyranem, żądnym krwi, krwiożerczym,
pastwiącym się nad starym człowiekiem, który dochodzi kresu swoich dni. Ma się wrażenie, że jest to
Bóg spragniony ludzkiego bólu, przeogromnego bólu. Ale może nie to jest tutaj najtragiczniejsze.
Najtragiczniejsze jest to, że ten Bóg jawi się tu jako Bóg absolutnie nielogiczny, bo przeczący samemu
sobie. Przecież ten Bóg obiecał - "z ciebie wyrośnie wielki naród" (por. Rdz 12, 2a). Mam jedynego syna.
Tylko z niego ten naród może się narodzić. I tego jedynego syna każe mi własnoręcznie uśmiercić.
Często właśnie tak przeżywa obecność, świadomość Boga człowiek, który przechodzi przez bardzo
ostry kryzys. Bóg zdaje się być Bogiem potwornym, żądającym stanowczo za wiele, domagającym się
ofiary zbyt wielkiej, ofiary, której sensu się nie rozumie, Bogiem absolutnie nielogicznym, przeczącym
samemu sobie, Bogiem, który zapomniał o swej miłości, która powinna cechować Go zawsze w
odniesieniu do człowieka. Pośród takiego kryzysu może zrodzić się przekonanie: nie, nie jest rzeczą
możliwą pozostawać wiernym takiemu Bogu. On musi zrozumieć, że domaga się czegoś, co jest ponad
siły człowieka...
Przypatrzmy się temu dramatowi, by pełniej pojąć wymowę tylu innych, analogicznych do dramatu
Abrahama:
„Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą (…) syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył
w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł
z daleka ową miejscowość. (…) Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego,
Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama:
‘Ojcze mój!’ A gdy ten rzekł: ‘Oto jestem, mój synu’ – zapytał: ‘Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na
całopalenie?’ Abraham odpowiedział: ‘Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój’. I szli obydwaj
dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował ołtarz, ułożył na nim drwa i
związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po
nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: ‘Abrahamie,
Abrahamie!’ A on rzekł: ‘Oto jestem’. [Anioł] powiedział mu: ‘Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu
nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna’.
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł
więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna” (Rdz 22, 3-13).
Cała scena opisana w 22 rozdziale Księgi Rodzaju rozpoczyna się podobnie jak opisana w rozdziale 12,
zapraszająca do opuszczenia ziemi rodzinnej, z tym, że wówczas Abraham miał wyruszyć w kierunku
niepewnej przyszłości, zakorzenionej jednak w Bożej obietnicy. Teraz tenże Abraham ma zniszczyć to,
co jest realizacją tejże obietnicy. Nie ma iść, jak przedtem, w kierunku niepewnej przyszłości, ale ma
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zniszczyć, zniweczyć tę przyszłość, zabijając syna, niszcząc na Boże żądanie to, co stanowiło realizację
Bożej obietnicy, niszcząc własne ojcostwo, bo ktoś, kto nie ma syna, nie jest już ojcem. I to wszystko
każe mu uczynić ten sam Bóg, który przedtem powiedział, że ze względu na 10 sprawiedliwych
mieszkających w Sodomie, nie zniszczy jej. Teraz ten sam Bóg każe zabić jednego sprawiedliwego.
Trudno jest tu znaleźć jakikolwiek sens.
Czy to możliwe, by ten Bóg był tym samym Bogiem, który przedtem powoływał Abrahama, obiecywał mu
potomstwo i przyrzekł ocalić Sodomę ze względu na 10 sprawiedliwych?! Nie, ten Bóg zdaje się być
Bogiem, który zrealizowawszy obietnicę domaga się teraz jej wymazania, zanegowania, przekreślenia.
Zdaje się ukazywać swe potworne oblicze, którego dotychczas Abraham w ogóle nie znał. Bóg, który
objawił się jako Ten, który realizuje obietnice, Ten, dla którego nie ma nic niemożliwego, jako Ten, który
to, co obumarło przemienia w życie, teraz domaga się przekreślenia obietnicy i domaga się, by uczynił to
własnoręcznie sam Abraham.
Jest to niezmiernie tragiczny czas dla Abrahama, tragiczny także dla jego wielkiej wiary w
niezmierzonego Boga. Tekst biblijny podkreśla bardzo dobitnie tragizm tej sytuacji. Podczas wspólnego
podążania Abrahama i Izaaka na jedno ze wzgórz kraju Moria, gdzie ofiara miała się dokonać, jedynie
Abraham i czytający biblijny tekst są świadomi tego, co ma zaistnieć. Ojciec i syn idą obok siebie,
rozmawiają ze sobą, a ich rozmowa przybiera wymiar coraz bardziej dramatyczny, by wreszcie
zaowocować pytaniem Izaaka: "gdzież jest jagnię na całopalenie?" (Rdz 22, 7) i przepojoną w dalszym
ciągu niezmierną wiarą odpowiedzią Abrahama: Bóg sam "upatrzy sobie jagnię na całopalenie" (Rdz 22,
8).
Jest to zaakceptowanie Bożego żądania pośród przeświadczenia, że może ono mieć sens. Bardzo
trudno jest iść pośród mroków wiary, która nie jest już w stanie wytłumaczyć, dlaczego to, po co, czemu
to służy, jaki może mieć sens. A jednak Abraham pomimo wszystko nie przestaje wierzyć i jedynym
światełkiem jego wiary jest przekonanie, że musi to mieć jakiś sens, że Bóg nie jest, nie może być kimś
złym, nawet jeśli nie jestem w stanie tego udowodnić, wytłumaczyć, wyjaśnić ani sobie ani tym bardziej
innym. Kiedyś może to jednak zrozumiem. Tego domaga się wiara pośród największych ciemności,
która potrafi pokonać pokusę zwątpienia, czy rozpaczy.
To podążanie pośród mroków wiary naszego ojca w wierze, Abrahama, staje się symbolem wszystkich
naszych poszukiwań w mrokach naszej wiary. Te nasze podążania możemy odczytać jako skierowane
do nas zaproszenia do tego, byśmy próbowali poznać Boga na nowo, byśmy zrewidowali sposoby
naszej służby Jemu, byśmy pojęli, że On jest ciągle większy: większy od naszych schematów patrzenia
na Niego, od naszych przekonań dotyczących tego, w jaki sposób może się On objawiać człowiekowi,
przybliżać do Niego, w jaki sposób ma objawiać swoją dobroć, swoją obecność.
Bóg przekracza nasze schematy, także schematy naszego widzenia Bożego błogosławieństwa, Bożej
obecności w naszym życiu lub ich braku. Właśnie pośród mroków wiary człowiek odkrywa, że Bóg nie
może być z niczym utożsamiany. Nie może być utożsamiany nawet z przejawami swojej obietnicy,
swego przymierza. Właśnie tam, czy też właśnie wówczas, gdy wydaje się, że Bóg zdaje się zawodzić,
zapominać, właśnie to doświadczenie można przyjąć jako zaproszenie do wzrastania w wierze. Bóg jest
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bowiem większy także od swoich sposobów wkraczania w historię ludzką i przeobrażania jej w historię
zbawienia, bo te sposoby są, czy też mogą być skończone, poddane przemijaniu, a Bóg jest
nieprzemijający, wieczny.
Bóg jest większy od owoców swej obietnicy. Bóg jest większy od Izaaka; Izaak bowiem umiera, Bóg nie
umiera. Bóg jest potężniejszy od śmierci, On pokonuje śmierć także w tym celu, byśmy my, otwierając
się na życie, nie przestawali wierzyć pośród mroków naszej wiary, że Bóg nieustannie znajduje Baranka,
który składany w ofierze, rozjaśnia mroki naszej wiary i tej niełatwej wierze nadaje sens. W wydarzeniu
biblijnym to nie Izaak, ktoś najdroższy dla Abrahama, jest składany w ofierze, ale uwikłany w zaroślach
baranek. W rzeczywistości nowotestamentalnej tym Barankiem nieustannie składanym w ofierze na
ołtarzach świata jest nasz Pan Jezus Chrystus. W więzi z Nim możemy szukać sensu utraty tych osób,
rzeczy i spraw, które wydają się nam najdroższe.
Myśli do osobistej refleksji modlitewnej:




Czy rzeczywiście ktoś lub coś, co zdaję się tracić, powinny być dla mnie tak bardzo ważne, czy
wręcz najważniejsze?
Czy ci najważniejsi dla mnie ludzie lub rzeczy nie stają się dla mnie bożkami spychającymi
jedynego Boga na dalszy plan?
Czy jestem w stanie przyjąć śmierć bliskiej mi osoby nie jako stratę kogoś bliskiego, ale jako
zaproszenie do kształtowania więzi z nią, cechującej się nową jakością, podejmowanego ze
świadomością, że życie zmienia się, ale się nie kończy? Czy odejście z tego świata stanowi
dla mnie zaproszenie do coraz pełniejszego życia świadomością, że na tej ziemi jesteśmy
jedynie przechodniami i pielgrzymami i że nasza prawdziwa Ojczyzna jest tak doskonała i
wielka, że nasza pełna niedoskonałości ziemia nie jest w stanie jej ogarnąć? Czy odejście z
tego świata kogoś bliskiego potęguje ze mnie samym/samej tęsknotę za niebem, które musi
istnieć, gdyż ta ziemia w całej swej złożoności nie pachnie domem?

UZDROWIŁ MNIE…

JEDEN AKT CZYSTEJ, BRATNIEJ MIŁOŚCI!!!
Pragnę podzielić się doświadczenia uzdrowienia jakiego doznałam w czasie kiedy najmniej tego się
spodziewałam. Łaska jaką dał mi nasz ukochany Zbawiciel zaskoczyła mnie i wprowadziła w zdumienie.
Była natychmiastowa i nieoczekiwana.
Należę do tej grupy osób, która próbuje prostować swoje drogi i wnieść jakiś swój wkład duchowy w tę
walkę o dusze jaka toczy się teraz na świecie, w naszej Ojczyźnie i naszych rodzinach.
Od kilku lat staram się zbliżyć do Pana Boga, intensywnie modlę się, należę do Krucjaty Różańcowej,
jeżdżę na rekolekcje, uczestniczę w licznych Mszach św. o uzdrowienie oraz jak to możliwe - codziennej
Mszy św. Często też adoruję naszego Pana…
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Praktyki te przyniosły obfite owoce w postaci różnych łask Bożych takich jak łaski przebaczenia wrogom
i krzywdzicielom, które ubogaciły mnie w cenne wskazówki na drodze do Boga, uzdrowienie z poważnej
skoliozy kręgosłupa.
Postęp jednak w sprawach dla mnie najboleśniejszych osobistych i rodzinnych jest wprawdzie widoczny
ale najpowolniejszy. Moja córka wciąż choruje, bolejąc nad tym, że trudno wywiązać się jej z roli matki i
żony.
Nikt z rodziny nie wycofał się z poważnych i niesprawiedliwych oskarżeń o mojej nieuczciwości wobec
rodziny oraz chęci jej podziału. Bardzo agresywne oraz negatywne żądania wobec mnie jednego z
członków rodziny uznano za mój wymysł. Mąż, który przez kilka ostatnich lat oskarża mnie oto, że
jestem przyczyną wszelkiego zła w rodzinie, jej nieszczęść, niepowodzeń i trudności… Nadal wyraża się
źle o mnie, a właśnie owe oskarżenia stały się przyczyną moich stanów depresyjnych, przechodzących
w stan rozpaczy a utrzymujący się u mnie stres z tego powodu jest odpowiedzialny prawdopodobnie za
moją chorobę nowotworową.
Najtrudniej było mi sobie poradzić ze swoim zdrowiem psychicznym. Żyłam w ciągłej rozpaczy.
Ustawiczna krytyka i oskarżenia ze strony rodziny otworzyły najboleśniejszą ranę wywołaną traumą
odrzucenia i braku miłości w dzieciństwie. Ratowała mnie tylko Adoracja Najśw. Sakramentu, codzienna
Msza św. i modlitwa.
Na początku lipca tego roku po jakiejś kłótni z mężem, po której poczułam się psychicznie zmiażdżona
zadzwoniłam do Janka – mojego przyjaciela, którego poznałam w Odnowie w Duchu Świętym, a który
obecnie należy do Kościoła Rodzinnego.
Byłam całkowicie zdesperowana. W głosie jego wyczułam, że dzwonię w najmniej odpowiednim
momencie, ale nie bacząc na to wykrzyczałam wszystkie swoje żalę w słuchawkę.
„Janku, już nie wytrzymam rozumiesz!... Już nie mogę!... To za długo trwa!… Ile można prosić, ile
jeździć na rekolekcje, podejmować wciąż nowe modlitwy i zamawiać Msze święte. Może coś się
zmienia, ale niewiele. Nie mogę dłużej tak żyć! Nie potrafię wzbudzić więcej ufności w sobie. To nie
moja wina. Na co mam jeszcze czekać i liczyć. Jestem stara i do tego doszła ta choroba. Moje serce jest
w ustawicznym smutku i rozpaczy. Jestem udręczona i w dodatku nie mam w nikim oparcia. Już dłużej
nie wytrzymam wykrzykiwałam krztusząc się z płaczu…
I wtedy usłyszałam zdecydowany, poważny głos Janka: „Mario! Wiem, że mówisz prawdę, sam jestem
świadkiem Twoich trudności. Nie wiem jak to się dzieje, że to tak długo trwa twoje udręczenie, ale na
pewno wiem, że Pan Jezus pragnie twojego uzdrowienia i że z tego kiedyś się zrodzi wielkie dobro. Ja w
każdym razie obiecuję Ci, że nie zostawię tej sprawy!!! Zapewniam Cię, że nie pozwolę aby dalej to
trwało.
Tak nie może być!!! Obiecuję, że nie zostawię tej sprawy dopóki nie otrzymasz pomocy. Wszystkie
nawet ważne sprawy pozostawiam na potem. Już teraz po Twoim telefonie dzwonię do księdza, który
udzieli Ci pomocy. A jeśli nie pomoże znajdę innych aż do skutku. Mario! Jeszcze raz zapewniam cię, że
nie popuszczę i nie zostawię tej sprawy, którą uznaję za priorytetową.”
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Kiedy Janek powiedział to mocnym i zdecydowanym głosem: „Zapewniam Cię, że nie pozwolę, aby to
dalej trwało poczułam jakby coś ze mnie opadło. Jakiś wielki ciężar
ze mnie spadł. Poczułam głęboki pokój, jakby to nie Janek, ale mój Ojciec Niebieski wyciągnął do mnie
Dłoń. Poczułam się kochana, bezpieczna i szczęśliwa. W jednej chwili odeszły udręczenia, smutki i nie
wróciły choć od tamtej pory minęły trzy miesiące.
I tak oto po latach udręki uzdrowił mnie jeden akt czystej bratniej miłości. Chwała Ci Chryste !!!
Maria z Warszawy

KALENDARIUM Małych Rycerzy
Rok 2 0 0 5
Styczeń: LIST ks. Aleksandra Jacyniaka z Sekretariatu do Małych Rycerzy informujący o codziennej
modlitewnej lekturze Pisma Świętego przez 90 dni - inicjatywie siostry Zofii Grochowskiej, która zrodziła
się w niej w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2004 roku.
Autor listu informuje o terminach przyszłorocznych czuwaniach modlitewnych:
– 1-3 kwiecień 2005, w powiązaniu ze Świętem Bożego Miłosierdzia;
– 3-5 czerwiec 2005, w powiązaniu z Uroczystością Najśw. Serca Jezusowego
– 5-6 sierpień 2005, w powiązaniu z Triduum ku czci Boga Ojca.
2 lutego - List do ks. bp Kazimierza Nycza – ordynariusza Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
potwierdzający opiekę duszpasterską i opiniujący Wspólnotę Małych Rycerzy z tej diecezji podpisany
przez ks. Zdzisława Pałubickiego i ks. Aleksandra Jacyniaka.
2 lutego - Informacja o wspólnocie podpisana przez o. Zdzisława Pałubickiego, o. Aleksandra
Jacyniaka. Poruszane tematy w informacji: WSTĘP, PRZYCZYNY OBJĘCIA OPIEKĄ, DUCHOWOŚĆ
WSPÓLNOTY, OBOWIĄZKI CZŁONKÓW, PRACE NAD STATUTEM, PODZIAŁ NA OŚRODKI
REJONOWE, REKOLEKCJE ZAMKNIĘTE I CZUWANIA MODLITEWNE, KANDYDACI NA NOWYCH
CZŁONKÓW WSPOLNOTY. W zakończeniu listu Ojcowie pozytywnie oceniają życie modlitwy i ascezy
członków Wspólnoty oraz towarzyszący optymizm w przeprowadzonych pracach w uporządkowaniu
wszystkich spraw Wspólnoty takich jak: uporządkowanie listy członków Wspólnoty, scalanie
poszczególnych ośrodków rejonowych i animacja ich działalności; praca nad pogłębiona formacją
duchowa i eklezjalną Małych Rycerzy.
31 marca - W Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej Wspólnota Małych Rycerzy została zaproszona do
udziału obradach Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Tym samym została wpisana w
rejestr wspólnot w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
14 czerwca - LIST ks. Aleksandra Jacyniaka z Sekretariatu do Małych Rycerzy informujący o Mszach
św. odprawianych codziennie przez cały miesiąc lipiec i sierpień w intencji Ojca św. Benedykta XVI
zamówiona przez polskich i niemieckich członków Wspólnoty Małych Rycerzy. Kontynuacja codziennej
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półgodzinnej osobistej modlitewnej lektury Pisma św. przez zadeklarowanych członków oraz
przypomnienie o kolejnym siódmym dorocznym czuwaniu ku czci Boga Ojca 5-8 sierpień 2005.
22 lipca - LIST ks. Aleksandra Jacyniaka z Sekretariatu do Małych Rycerzy nawiązujący do czuwania ku
czci Boga Ojca (6/7.08) i zawierzenia Wspólnoty Małych Rycerzy Bogu Ojcu według AKTU
ZAWIERZENIA ułożonego przez s. Zofię Grochowską podczas Mszy św. o północy 6/7.08.2005 roku.

7 edycja „KORONKI na ulicach miast świata”
KOSZALIN
Tegoroczną informację o „Koronce na ulicach miast świata”
otrzymaliśmy w dniu 109 rocznicy urodzin św. Faustyny (25
sierpnia 2014), więc jest to dla nas wyraźny znak z NIEBA!!!
Po raz szósty poparliśmy tę szlachetną i cenną inicjatywę
zamieszczoną na http://www.iskra.info.pl/page37.html - to tak
niewiele... a zgodne ze słowami Króla Miłosierdzia:
"Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto
zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi” (Łk. 12, 8-9).
Bez mała od początku akcji, koło Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii
pw. Ducha Świętego w Koszalinie było organizatorem lokalnym koronki do Bożego Miłosierdzia w
ramach akcji modlitewnej: „Koronka na ulicach miast świata”.
28 września, to data beatyfikacji ks. Michała Sopoćki – apostoła Bożego Miłosierdzia – to wybrany
przez koordynatorów akcji jako dzień „Koronki na ulicach miast świata”.
Modliliśmy się jak co roku w Koszalinie przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II - ks. Stanisława Staszica.
Tym razem dopisała i pogoda, i frekwencja (blisko 80 osób w tym 2 kapłanów i 2 siostry zakonne) oraz
zaangażowanie i przychylność w tę inicjatywę osób duchownych: ks. prob. Kazimierza Bednarskiego,
Ks. Piotra Zielińskiego i ks. Pawła Kowalskiego – opiekuna parafialnej grupy modlitewnej Małych
Rycerzy MSJ, który przewodniczył modlitwie w intencji podanej przez koordynatorów akcji
http://www.iskra.info.pl/page37.html : tj. poza stałą intencją jaką jest modlitwa za miejscowość, w tym
roku polecaliśmy prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz o pokój na Ukrainie.
Akcja była propagowana w naszym mieście, na rekolekcjach ogólnopolskich także na stronie
internetowej https://mali-rycerze.pl/czytam,604. Wiemy, że odzew miał być ze strony Domu
Miłosierdzia i Domu św. br. Alberta oraz Katedry w Koszalinie. Czas pokaże owoce tej inicjatywy.
Od koordynatorów akcji z Łodzi otrzymaliśmy stosowne plakaty i informatory, które przekazaliśmy
osobom, które chętnie wzięli do swoich miejscowości. Być może jeszcze inni włączyli się w tę szlachetną
inicjatywę, w kolejną 6 rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki.
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Ta akcja jest w szerokim zainteresowaniu wiernych w Polsce i na świecie. Wskazuje na to co roczna
dynamika tej akcji łącząca ludzi w wierze niezależnie od koloru skóry, miejsca zamieszkania czy pozycji
społecznej.
Dzięki za to Królowi Miłosierdzia i Matce Miłosierdzia a także apostołom Bożego Miłosierdzia św.
Faustynie, św. Janowi Pawłowi II i patronującemu tej akcji bł. Michałowi Sopoćce.
Warto na zakończenie tej relacji przypomnieć hasło jakie towarzyszyło pielgrzymce beatyfikacyjnej
Koszalin-Białystok 28.09.2008: „Koszalin – Polska - Europa – ŚWIAT – potrzebuje ŚWIĘTYCH”,
Ta akcja pomaga, aby to hasło mogło być realizowane w pełni...

mr Wiesław z Koszalina

KRAŚNIK
W dniu wczorajszym w Kraśniku na ulicach miast
modliliśmy się o godz. 15-tej w kilku miejscach. W dzielnicy
Fabrycznej w pobliżu kościoła Św. Józefa, w dzielnicy
Dworca PKP w pobliżu kościoła Św. Antoniego oraz w
dzielnicy Koszary przy skrzyżowaniu ulic Urzędowskiej i
Chopina było nas 36 osób z plakatami i obrazkami oraz znaczkami Małych Rycerzy Miłosiernego
Serca Jezusowego.
Ponieważ ksiądz proboszcz w kościele Miłosierdzia Bożego ogłosił naszą modlitwę przyszło sporo ludzi
nie tylko ze wspólnoty, były też matki z dziećmi. We wszystkich miejscach mali rycerze byli inicjatorami
modlitwy. Cieszymy się z tego, że co roku jest nas więcej.

SPRAWOZDANIE z działalności grupy
modlitewnej MRMSJ w CIESZYNIE
Grupa liczy 7 osób:
Parafia
Ilość osób
pw. Opatrzności Bożej
2
pw. św. Elżbiety
1
pw. św. Jana
4
Nastawieni jesteśmy na uczestnictwo w modlitwie wspólnotowej, organizowanej w mieszkaniach dwóch
osób, członków grupy.
Modlitwy odbywają się regularnie co tydzień :



w poniedziałki do Matki Bożej Bolesnej w intencji wynagrodzenia za grzechu świata, za
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące,
we wtorki za kapłanów i Ojczyznę, /modlitwy trwają zawsze po 2,5 godz. /

Członkowie grypy uczestniczą:

53

Głos Małego Rycerza Nr 16 (4/2014)








a)
b)

październik-listopad-grudzień 2014

w „Adoracji nocnej w rodzinie” O. Mateo , każdego 13-tego dnia miesiąca w godzinach od 21
do 6 rano,
w nocnej " Krucjacie Wieczystej Adoracji Wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i
Maryi za grzechy Polski i Polaków, ofiarowana za Ojczyznę”, każdego 1 dnia miesiąca w godz.
od 21 do o rano,
w modlitwach, w każdą 1 sobotę miesiąca w Domu Modlitwy Pojednania i Pokoju św. Charbela
/ W domu członka grupy/ .
w indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu,
w Koronce do Bożego Miłosierdzia na ulicach miasta,
w zamawianych przez grupę mszach św. W niżej wymienionych intencjach:
wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy Polski, z prośbą o miłosierdzie
Boże dla Polski i całego świata / 1 raz każdego miesiącu roku o godz.15 , W piątki/
o Łaskę świętości dla kapłanów i pomoc Bożą dla kapłanów prześladowanych/ 1 raz każdego
miesiącu roku/ .

Czyniono starania o możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach nocnych z 12 na 13 tego każdego miesiąca w kościele parafialnym pw. św. Elżbiety, gdzie adorację prowadzą siostry
zakonne. Przełożona sióstr nie wyraziła na to zgody, pomimo aprobaty proboszcza.
Dotychczasowy proboszcz paraﬁi pw. Opatrzności Bożej był powiadomiony o odbywających się
spotkaniach modlitewnych w mieszkaniu parafianki.
Cieszyn, 21 09 2014
Sprawozdanie opracowała mr Jadwiga Musiał
P.S. Wykaz modlitw używanych w spotkaniach modlitewnych grupy LMRMSJ w Cieszynie:













Litania do Bożej Opatrzności
Akty Miłości ku czci Boga Ojca
Litania do Najświętszego Imienia Jezus
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
Koronka do Najświętszej Krwi Pana Jezusa
Droga Krzyżowa
Suplikacje
Różaniec do 7 Boleści Matki Bożej
Różaniec św.
Koronka /różaniec/ do Ducha Świętego
Litania do Narodu Polskiego
W imieniu wspólnoty przesyłam serdeczne pozdrowienia. Jadwiga.

ŚWIADECTWO ELI Z GŁUCHOŁAZ: SIOSTRA

ZOFIA

POMOGŁA MI ZROZUMIEĆ POTRZEBĘ POSTU
Pod koniec lipca natrętna myśl o rozpoczęciu dłuższego postu nie dawała mi spokoju, ale i nie
zachęcała do niego ponieważ obecnie stosuję posty krótkie lecz systematyczne – dwa razy w tygodniu,
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przy szczególnych intencjach stosuję trzeci dzień postu. Taki mam teraz w intencji uwolnienia świata od
symboli i znaków szatańskich lub pozbawienia ich mocy zła czy klątwy (według Woli Bożej); i właśnie
dlatego odrzucałam myśl o dłuższym poście.
W sierpniu jadąc do Kalisza przeczytałam w „Głosie Małego Rycerza” o przekazie siostry Zofii – o
prośbie Pana Jezusa i Matki Bożej o trzynastodniowy post. Pomyślałam, że tego nie mogę zignorować,
zrozumiałam też, że to siostra Zofia w lipcu drążyła w moim umyśle zachętę do postu. W tym momencie
poczułam obecność siostry Zofii jakby na potwierdzenie mojego zrozumienia*. Tylko kiedy go zacząć?
Najbliższy czas to: tydzień z wnuczkami (w wieku 4 i 6 lat), które też chcą z babcią pościć; potem w
planie wyjazd do rodziny – tam moje posty wnoszą zamieszanie z różnych względów. Byłam w rozterce,
więc poprosiłam Pana Jezusa o wyznaczenie terminu postu. To był piątek – dzień mojego postu o samej
wodzie.
Jak nigdy dotąd, tym razem przyjechałam do Kalisza wyposażona w konkretne zapasy żywności na
sobotę i niedzielę ( jestem wegetarianką i nie korzystam z wyżywienia w Sanktuarium. W nocy z piątku
na sobotę miałam sen: jestem w Kaliszu i spóźniałam się na nocny poczęstunek. Nikogo już nie było,
wszystko posprzątane. Było mi smutno bo miałam wielka ochotę na drożdżówkę. Nagle zobaczyłam coś
na stole zapakowane w biały papier i pomyślałam, że może jednak zostało trochę ciasta. Podeszłam,
rozchyliłam papier i zobaczyłam cudeńka – różnorodność wypieków łącznie z kawałkiem tortu z bitą
śmietaną. Podeszłam do szafki, żeby wyjąć talerzyk, ale stos talerzy i filiżanek był tak ustawiony, że
wszystko zaczęło się przechylać. Z trudnością przywróciłam je do pionu. Zamknęłam szafkę i wzięłam
widelec zamierzając spróbować choćby cokolwiek z tych słodkości – nic nie mogłam sobie nabrać,
wszystko się rozlatywało. Z dziwną, niespotykaną zachłannością próbowałam wziąć kawałek ciasta do
ręki. Efekt był żałosny. Załamana poddałam się i… obudziłam się.
Sen zrozumiałam w momencie, kiedy w sobotę zamiast spóźnionego śniadania, zdecydowałam się na
pyszną, obiadową zupkę jarzynową (do słoika miałam dolać trochę wrzątku i śmietanę, którą też
przywiozłam w słoiczku). Jakże byłam zaskoczona, kiedy hermetycznie zamknięty słoik, okazał się
nieszczelnie zamknięty – warzywa skwaśniały a śmietana zgorzkniała. Wtedy zrozumiałam, że mój
trzynastodniowy post zaczął się wczoraj i, że Pan już mi go wcześniej wyznaczył, a siostrze Zofii polecił,
żeby mnie do niego przygotowała.
Bądź uwielbiony Jezu Chryste w sercu każdego małego rycerza! Bądź uwielbiona Maryjo, Niepokalana
Oblubienico Ducha Świętego!
* Obecność świętego czuje się między innymi tak jakby otaczała nas albo obejmowała tylko bok lub przód coś na wzór
zagęszczonej materii. Jest to uczucie bardzo przyjemne, podobnie jak napływające ciepło czy odczucie wewnątrz siebie rosnącej
mocy. Są to krótkie ale wyraźne odczucia i zawsze wnoszą spokój, a bardzo często wzruszenie.

Maria Simma:

"MOJE PRZEŻYCIA Z DUSZAMI CZYŚĆCOWYMI"
Pierwsze objawienie
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Myślałam, że już wszystko stracone. Drogi, którą Pan Bóg dla mnie przeznaczył, nie mogłam znaleźć.
Przez czas dłuższy byłam bardzo przygnębiona. Pocieszałam się myślą, że zrobiłam wszystko, co było
w mojej mocy, aby zostać zakonnicą. Od dziecka miałam wielkie nabożeństwo do dusz czyśćcowych.
Nasza matka często mawiała: "Jeżeli macie wielką potrzebę, zwróćcie się do dusz czyśćcowych, to są
wdzięczne pomocnice".
Pierwsza dusza czyśćcowa przyszła do mnie w 1940 roku. Obudziły mnie w nocy czyjeś kroki w pokoju,
spojrzałam i zobaczyłam jakiegoś mężczyznę. Strach był dla mnie uczuciem obcym. Ponieważ nie
znałam tego człowieka, ostro zapytałam go: "Jak wszedłeś do mojego pokoju? Coś tu zgubił?" Udawał,
że mnie nie słyszy i dalej chodził po pokoju tam i z powrotem. Pytam: "Ktoś ty?" Znów nie odpowiada.
Wyskoczyłam więc z łóżka i próbowałam go złapać, ale ręce trafiły w próżnię. Mężczyzna zniknął.
Położyłam się i zobaczyłam go znowu, słyszałam też, jak chodził po pokoju. Wyraźnie przecież
zdawałam sobie sprawę z tego, że nie śpię, dlaczego więc nie mogę go złapać. Raz jeszcze
wyskoczyłam z łóżka, żeby to zrobić i znowu zniknął. Zrobiło mi się nieswojo, położyłam się, była
czwarta godzina nad ranem, nie mogłam więcej zasnąć. Po Mszy Św. poszłam do mojego kierownika
duchowego i opowiedziałam mu wszystko. Pouczył mnie, abym zapytała, jeżeli ten człowiek znowu
przyjdzie, nie kim jest, ale czego żąda. Kiedy rzeczywiście przyszedł on następnej nocy i na moje
pytanie czego żąda, odpowiedział: "Postaraj się o trzy Msze Św. za mnie, a będę wybawiony",
poznałam, że to dusza pokutująca w Czyśćcu. To potwierdził mi również mój spowiednik. Od 1940 do
1953 przychodziły co roku dwie lub trzy dusze czyśćcowe, najczęściej w listopadzie. Nie dopatrywałam
się w tym szczególnego zadania Bożego; zawsze też informowałam o tym mojego proboszcza, ks.
Alfonsa Matta. Poradził mi, abym żadnej duszy nie odrzucała i każdą chętnie przyjęła.

Cierpienie zastępcze
Dusze czyśćcowe prosiły mnie następnie, abym za nie cierpiała. Były to ciężkie cierpienia. iedy jakaś
dusza przychodzi, budzi mnie czy to przez pukanie, wołanie czy też szarpnięcie. Obudzona pytam
zaraz: "Czego chcesz?" albo "Co mogę zrobić dla ciebie?" i wtedy dopiero może taka dusza powiedzieć,
co jej brakuje, l tak zapytała mnie pewnego razu jedna z nich: "Czy mogłabyś za mnie cierpieć?" Pytanie
to było nieco dziwne, po raz pierwszy proszono mnie o to, zaraz powiedziałam: "Co mam robić?"
Otrzymałam odpowiedź: "Przez trzy godziny będziesz miała bóle w całym ciele, ale po upływie tego
czasu będziesz mogła wstać i pracować, jak gdyby nic nie zaszło. Odbierzesz mi tym 20 lat Czyśćca".
Zgodziłam się. Natychmiast opanowały mnie tak straszne cierpienia, że wiedziałam zaledwie, gdzie
jestem i pozostała mi tylko świadomość, że przyjęłam je jako pokutę za duszę czyśćcową i że to ma
trwać trzy godziny. Wydawało mi się, że czas ten dawno upłynął i że minęło już co najmniej parę dni lub
tygodni. Kiedy skończyło się wszystko i spojrzałam na zegarek, stwierdziłam, że cierpienia moje trwały
dokładnie trzy godziny. Zdarzało się często, że wystarczyło 5 minut cierpienia, a jakże ten czas wydawał
się długi.

Co dusze czyśćcowe wiedzą o nas?
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Dusze czyśćcowe wiedzą o nas i o tym, co się dzieje więcej, niż myślimy. Wiedzą, np., kto bierze udział
w ich pogrzebie i czy tylko idzie, aby inni go widzieli. Wiedzą, kto wysłuchał za nich Mszy Św., bo dla
umarłych pobożne wysłuchanie Mszy Św. ma większe znaczenie, aniżeli towarzyszenie zwłokom na
cmentarz. Wiedzą również dusze czyśćcowe, co się o nich mówi i co się dla nich robi. Są bliżej nas, niż
myślimy: są całkiem blisko nas.

Co pomaga duszom czyśćcowym?
Najwartościowszą pomocą dla dusz pokutujących jest Msza Św., ale tylko w tym stopniu, jak sobie dana
dusza ceniła ją za życia, l tu spełnia się powiedzenie: Co się sieje, to się zbiera. Wielkie mają znaczenie
Msze Św. wysłuchane w dni powszednie, a więc nie tylko te obowiązkowe w niedziele i święta.
Oczywiście nie każdy może wysłuchać Mszy Św. w dzień powszedni, ma pracę zawodową i obowiązki,
a spełnienie ich ma w dnie powszednie bez szkody dla swoich obowiązków, np.pierwszeństwo. Niejeden
emeryt przecież mógłby chodzić na Mszę Św., szczególnie jeżeli jest zdrów i mieszka blisko kościoła.
Cóż, kiedy on tak sobie mówi: "W niedziele jestem obowiązany pójść na Mszę Św., ale nie w dzień
powszedni, więc nie idę". Kto myśli tak i postępuje, długo musi po śmierci czekać, zanim mu się jakaś
Msza Św. dostanie, bo ją sobie za życia mało cenił. Jeżeli sami nie możemy brać udziału w
nabożeństwie, posyłajmy przynajmniej dzieci szkolne i to jak najczęściej. W wielu miejscowościach nie
ma w ogóle dzieci na Mszy Św. w dni powszednie. Gdyby wiedziano, jak wielką wartość dla wieczności
posiada wysłuchanie jednej Mszy Św., kościoły byłyby pełne nie tylko w święta. W chwili śmierci, za
życia wysłuchane Msze Św., są dla nas wielkim skarbem i mają większą wartość od ofiarowanych Mszy
Św. za dusze po śmierci. Rodzice i wychowawcy skarżą się, że dzisiejsze dzieci są ordynarne i nie chcą
słuchać starszych. Nic dziwnego. Dawniej uczęszczały dzieci szkolne co dzień na szkolną Mszę Św.
Modlitwa oraz Komunia Św. dawały im siłę do tego, że były posłuszne i obowiązkowe. Ani ojciec, ani
matka, ani katecheta nie potrafią włożyć dziecku w duszę tego, co Zbawiciel przez łaskę daruje dziecku
we Mszy i Komunii Św. Pytano mnie, czy ma sens i wartość palić świece i lampki oliwne. Naturalnie że
ma, zwłaszcza jeżeli są poświęcone. A chociażby i nie były, należy pamiętać, że świece te czy oliwa są
kupione z miłości dla zmarłych, a każdy akt miłości posiada wartość. Podobnie i woda święcona ma
wartość, osobliwie jeżeli używamy jej z wiarą i ufnością. Obojętne jest, czy całą dłoń, czy kroplę dajemy
duszom czyśćcowym, lepiej jednak kroplę wraz z aktem strzelistym. Niestety, w dzisiejszych czasach
często w ogóle nie ma przy drzwiach kropielniczki z wodą święconą. Pragnę wyjaśnić, że w Vorarlbergu
wchodzący do domu czy wychodzący żegnają się wodą święconą, zaś resztkę kropli z palca strzepują
na ziemię z aktem strzelistym za dusze czyśćcowe. Nazywa się to dać duszom czyśćcowym wodę
święconą.

Jak cierpią dusze czyśćcowe?

Jest tyle różnych rodzajów Czyśćca, ile dusz. Każdą duszę trapi tęsknota za Bogiem i to powoduje
najboleśniejsze ze wszystkich cierpienie. Poza tym jest każda dusza tak karana, jak grzeszyła. To samo
jest na ziemi, gdzie kara idzie w ślad za występkiem. Kto grzeszy obżarstwem, dostaje bólu żołądka i
staje się otyły, kto za dużo pali, dostaje zatrucia nikotyną albo i raka płuc itp. Żadna dusza nie chciałaby
wrócić na ziemię i nadal żyć, ponieważ posiada poznanie, o którym my pojęcia nie mamy. Dusze
pokutujące w Czyśćcu Pragną oczyszczenia. Czy możemy sobie wyobrazić dziewczynę, która
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odważyłaby się przyjść na pierwszy bal w brudnej sukience
oczyszczenia, czyli w Czyśćcu, posiada tak świetlane pojęcie o
oślepiającej piękności. Żadna siła nie zdołałaby jej zmusić, aby
najdrobniejsza skaza nie została z niej jeszcze zmazana. Tylko
stanąć przed Bogiem, aby oglądać Go twarzą w twarz.

i nie uczesana? Dusza w miejscu
Bogu, że przedstawia się jej Bóg w
stanęła przed Jego Obliczem, jeżeli
doskonale czysta dusza odważy się

Stuletnia staruszka na ulicy
Było to w 1954 roku. Około godziny 14.30 po południu szłam do sąsiedniej wioski Marul. Na drodze
spotkałam staruszkę wyglądającą na przeszło sto lat. Pozdrowiłam ją grzecznie, na co mi odpowiedziała
pytaniem: "Dlaczego pozdrawiasz mnie? Mnie już nikt nie pozdrawia". Wyjaśniłam więc: "Jesteś godna
pozdrowienia, jak każdy inny człowiek". Wtedy zaczęła skarżyć się, że nikt nie ma dla niej zrozumienia,
nikt nie daje nic do zjedzenia i że musi spać na ulicy. Pomyślałam, że jest to niemożliwe, a może na
skutek starości stała się tak nieznośna i z tego powodu nikt nie chce jej mieć u siebie. Powiedziałam
wobec tego, że zapraszam ją do swojego domu, gdzie dostanie i jeść, i spanie. "Ale ja nie posiadam
pieniędzy, aby zapłacić". Na to odpowiedziałam: "To nic nie szkodzi, będziesz musiała przyjąć to, co
mam, gościnnego pokoju nie posiadam, ale zawsze lepsze to niż spanie na ulicy". Podziękowała mi
wtedy: "Bóg zapłać, obecnie jestem wybawiona", i znikła. Nie zauważyłam dotąd, że była to dusza
czyśćcowa. Widocznie za życia odmówiła komuś potrzebującemu pomocy i dlatego teraz czekać
musiała, aż ktoś dobrowolnie zaofiaruje jej gościnę.

Spotkanie w pociągu
Pewna dusza czyśćcowa zapytała mnie, czy ją znam. Musiałam zaprzeczyć. "Ale wiesz o mnie, bo
towarzyszyłam ci w pociągu, kiedy jechałaś do Hali". Przypomniałam sobie wtedy, że był to mężczyzna,
który głośno wygadywał na Kościół i religię. Miałam wtedy zaledwie 17 lat. Powiedziałam mu, że nie jest
dobrym człowiekiem, skoro tak bezcześci rzeczy święte. "Jesteś zbyt młoda, abyś mnie pouczała" odpowiedział. "Mimo to jestem mądrzejsza od ciebie", odcięłam się. Spuścił głowę i nie odezwał się
więcej. Kiedy wysiadł, prosiłam Pana Boga, by nie pozwolił tej duszy zginąć. "Twoja modlitwa uratowała
mnie, inaczej byłby marny mój koniec" - przyznał.

Wskazania dusz czyśćcowych
Otrzymuję często od dusz czyśćcowych wskazówki i praktyczne pouczenia. A więc, że Najświętszy
Sakrament nie jest dostatecznie czczony. W wielu kościołach dzisiaj Eucharystia nie stanowi
centralnego punktu nabożeństwa. Często obrazy i figury świętych uwłaczają raczej temu, co
przedstawiają. Większą troską należy otaczać Różaniec, bo jest on wielką potęgą. Maryja Panna jest
Wspomożeniem Wiernych i Matką Miłosierdzia Dusz Czyśćcowych. Dusze czyśćcowe napominają,
abyśmy sporządzili testament w odpowiednim czasie. Brak tego dokumentu lub źle sporządzony jest
powodem wielu kłótni i nieporozumień w rodzinie. Ważną rzeczą jest, aby każdy pomagał budować
Królestwo Boże. Jeżeli rodzice nie wciągają dzieci do tej pracy, odpowiadają za to przed Bogiem.
Młodzież ponosi winę, jeżeli dla wygody zaniedbuje dobre uczynki.
Źródło: egzorcyzmy.katolik.pl
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SŁOWA OD DUSZY CIERPIĄCEJ W CZYŚĆCU
Jak mi córeczko pomożesz wyjść z tego mojego bagna, co sobie sam zrobiłem, to i ja będę mógł tobie
pomóc.
Życie jest krótkie, a po życiu wieczność. Ale na wieczność trzeba sobie zapracować dobrymi uczynkami,
przykładnym życiem. Choćby się miało nie wiadomo jakie majątki, nic to nie zastąpi, nawet jednego
spojrzenia naszego Stwórcy Boga Ojca.
Kiedy skończyłem moje życie i stanąłem przez Tronem Boga Ojca miałem niewypowiedzianie wielką
pokorę, a moją duszę rozdzierał żal, że żyłem źle. Niesprawiedliwy byłem. Sądziłem źle, przeklinałem i
nie kochałem. I taka moja nędzna dusza stanęła przed Panem. Padłem na kolana i powiedziałem: to ja
Panie Boże. Tyle mi dawałeś, a ja przed Twój tron przychodzę jako nędzarz. Moja dusza szara jak
zużyta szmata. Przepraszam…
Powiedziałem to wtedy szczerze i prawdziwie, chyba pierwszy raz.
I znowu ten głęboki przeszywający moją duszę ból.
Dlaczego byłem taki ślepy, taki zadufany w sobie.
Nie miałem już w sobie wstydu ale pokorę - szkoda, że nie za życia.
I pomyślałem sobie, że pewnie zasłużyłem na piekło.
Ale moja córeczko, co Bóg Ojciec zrobił; Powiedział do mnie z taką wielką miłością, której nawet nie
umiem opisać. Moja mała dusza czuła wzrok Stwórcy - Boga Ojca.
„I cóż moja duszyczko mała za życia czyniłaś, żeś taka nędzna do mnie przybyłaś”
I pokazał mi Bóg Ojciec jak synowi marnotrawnemu, ile sprzeniewierzyłem Jego łask, Jego dobroci.
Każda dusza kiedy wraca do domu Ojca jest szczęśliwa. Ja byłem szczęśliwy, jednak wiedziałem, że
tylko na chwilę. Nie wyrzucił mnie Bóg Ojciec do piekła – to ja sam wiedziałem gdzie jest moje miejsce –
na które odprowadził mnie mój Anioł Stróż, św. Michał Archanioł i Matka Najświętsza Niepokalana.
Warto być dobrym człowiekiem i wielbić cię Panie bezustannie. Twa miłość wzmacnia i daje siły, by być
lepszym człowiekiem, by żyć w Twej miłości, którą rozlewasz na nas wszystkich.
Więc trzymać się trzeba Pana Jezusa, bo Jego Miłosierdzie dało nam zbawienie. Ta kropla Jego Krwi
potrafi oczyścić najgorszego człowieka. Jedno spełnić tylko trzeba: przyjąć Go do serca za życia.
Bo oczy się zamkną i prawdę ujrzysz o sobie, ale za późno wtedy wołać Miłosierdzia Twego Panie i tylko
modlitwa zostaje, by wybawić nędzną duszę z czyśćca.
Uczę się, uczę się kochać, więc teraz szczerze mówię kocham was i wy się kochajcie, nie sądźcie
się, bo to jest nic na wieki nie warte i po co umniejszać skarby na wieki.
Ja mam córkę, która się za mnie modli, by mnie wyrwać z czyśćca, moją nędzną duszę.
A czy wy będziecie mieli dobre dzieci, by się modliły za wasze dusze?
Brak miłości to jak kat stojący nad ciałem. A miłość i dobroć do drugiego człowieka to skarb dla waszych
dusz, to łaska przez którą droga staje się bielsza. O to warto dbać. To zabierze się ze sobą na wieki, a
majątki ziemskie zostaną na ziemi.
Błogosławię was i serdeczne Bóg zapłać za wszystko.
Wasz tata
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ŚWIADECTWO: ZADBAJMY JAK NAJPILNIEJ O DUCHOWE

POTRZEBY DUSZ ZMARŁYCH… ZARAZ PO ICH ODEJŚCIU!!!
Listopad miesiąc w tradycji Kościoła szczególnie poświęcony pamięci zmarłych i modlitwie za dusze
czyśćcowe i potrzebujące Bożego Miłosierdzia. Pamięć, modlitwa, ofiara za nie towarzyszy nam cały
czas szczególnie za zmarłych z naszych rodzin, legionu, bliskich i znajomych. Nie mniej wielu otrzymało
od Boga szczególną misję ofiarowania za nie swoich modlitw i stosownych ofiar.
Podczas dwu spotkań modlitewnych w Koszalinie (podczas rekolekcji) i w Krakowie (podczas II Zjazdu
Legionu) z Bożej inspiracji podjęta była szczególna krucjata za dusze zmarłych, która przyniosła
błogosławione owoce. Jak ważna jest modlitwa i ofiara nie trzeba nikogo przekonywać.
Podzielę się osobistym doświadczeniem po śmierci mojej teściowej (w 89 roku życia). Śp.
Marianna odeszła przy mnie ok. 17:05, we wtorek, 14.10.2014, u mnie w mieszkaniu. Zamówione były 3
mszy św. jeszcze przed pogrzebem: dwie na drugi dzień, 3-cia - 16.10.2014 z ciałem zmarłej w kościele
a następnie trumna została przewieziona do Gdańska, gdzie pogrzeb był zaplanowany na sobotę,18.10.
Pomimo tych Mszy św. dla duszy śp. Marianny większą potrzebą było przebaczenie jakie potrzebowała
od dzieci i bliskich osób. Z dużym trudem przez modlitwę („Złotej strzały” i nie tylko) udało się przekonać
zainteresowane osoby, by to przebaczenie uczyniły, w myśl tego co powiedział ks. Lesław w Krakowie:
„nie dostąpi nikt miłosierdzia jeżeli nie przebaczy bliźniemu i aby nikt stąd nie odjechał bez
dokonania przebaczenia swoim winowajcom” (to w zgodzie z modlitwą „Ojcze nasz”, którą
codziennie odmawiamy: „i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy…”
W rozeznaniach duchowych podczas modlitw trzech osób, (w tym uduchowionej i rozmodlonej
wolontariuszki sprawującej kilkugodzinną opiekę nad teściową niewidomą i leżącą blisko 4 lata),
wynikało, że dusza tesciowej była w wielkich potrzebach. Dwa dni po pogrzebie (20.10.2014) dusza jej
była już tam, gdzie dusza jej 100 letniej siostry Anny zmarłej kilka miesięcy wcześniej, a która to też
przyczyniła się do pomocy śp. Marianny swoją modlitwą. Jednak to co stało się po zamówionej
gregoriance (rezerwacja w grudniu, jeszcze bez ofiary finansowej) i mszach w 9 kolejnych piątków (była
o tym wzmianka w Głosie MR nr 12, str. 63) wprawiło mnie w wielki zachwyt i uwielbienia Bożego
Miłosierdzia. Dusza dość szybko wznosiła się ku niebu, choć jeszcze nie wiem czy już dostąpiła tej łaski,
i kiedy dostąpi, korzystając z łask na poczet („kredyt”) zamówionych Mszy św. O tym, że zamówiona
Msza św. przynosi błogosławione owoce, pisała s. Medarda w swoich zapiskach.
Podobnie było z duszą mojego szwagra, śp. Zbigniewa – choć tu nie było gregorianki a „tylko” Msze św.
w kolejne 9 piątków. Msze te były zamówione już w dniu pogrzebu i była prośba do żony i dzieci, które
opuścił – o przebaczenie. Przyniosło to błogosławione skutki, ale trwało to „nieco dłużej”. Tak więc
zadbajmy jak najpilniej o te duchowe potrzeby dusz zmarłych: modlitwą, przebaczeniem i ofiarą
Mszy św., koniecznie zaraz po ich odejściu, by mogły cieszyć się życiem w Królestwie Bożym i a
potem, by mogły wdzięczne orędować za nami i w naszych sprawach u dobrego Boga.
Zapewne wielu stwierdzi, że to Boże tajemnice, co dzieje się z duszą po śmierci – zapewne tak. Ale
dobry Bóg ma prawo uchylić i uchyla niektórym ludziom tej łaski - charyzmatu dla dobra dusz ludzkich
żyjących po obu stronach zasłony. Jest to kwestia wiary. „A lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć”.mr Wiesław
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PISMO ŚWIĘTE
O WYWOŁYWANIU DUCHÓW
Obrzęd wywołania ducha
Biblia opowiada o królu Saulu, który w obliczu czekającej go bitwy ze
znacznie potężniejszymi Filistynami „radził się (...) Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny, ani
przez urim (dosł. «światło i doskonałość» – święte losy, przechowywane w pektorale arcykapłana, por.
Wj 28, 15 - 30), ani przez proroków. Zwrócił się więc Saul do swych sług: «Poszukajcie mi kobiety
wywołującej duchy, chciałbym pójść i jej się poradzić»”.
Obrzęd wywołania ducha nie jest więc dostępny każdemu człowiekowi, lecz może nim kierować jedynie
„specjalna” osoba. Działanie Saula było wbrew prawodawstwu Mojżesza, które zabraniało wywoływania
zmarłych. Słudzy odpowiedzieli mu: „Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy” (1 Sm 28, 6 - 7). Gdy
wróżka z Endor wywołała ducha, Saul nie widział go. Pytał niecierpliwie kobietę: „Co widzisz?” Biblia
opowiada dalej: „Kobieta odpowiedziała Saulowi: «Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi».
Król zapytał: «Jak wygląda?» Odpowiedziała: «Wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem». Saul
poznał, że to Samuel, i upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu pokłon. Samuel rzekł do Saula:
«Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie?» Saul odrzekł: «Znajduję się w wielkim
ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mię opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez
proroków, ani przez sen; dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić» (1 Sm 28,
13 - 15).
Praktyki Saula zostały zdecydowanie potępione. Przegrana bitwa z Filistynami, śmierć jego i jego synów
oraz przejęcie władzy królewskiej przez Dawida tłumaczono jako karę za niewierności, „które popełnił
wobec Pana, przeciw Słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie
radził się Pana” (1 Krn 10, 13 - 14).

Pojawienie się istot zmarłych
Innym biblijnym przykładem na pojawienie się istot zmarłych jest przemienienie Jezusa na górze Tabor:
„Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak
światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17, 2 - 3). Jeżeli Mojżesz i
Eliasz nie żyli już od kilku wieków, to w takim razie Apostołom mogły się ukazać tylko duchy tych
patriarchów pod ludzkimi postaciami. Chrystus celowo objawił chwałę oczekujących swego
zmartwychwstania, aby pouczyć, że jest także Panem „tamtego świata.”
Chrystus w przypowieści o bogaczu i Łazarzu mówi o bezskuteczności ingerencji świata umarłych w
świat żywych. „Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został
pogrzebany”. Bogacz, „pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego
łonie”. Gdy prośba o ulżenie mu w jego osobistych mękach okazała się bezskuteczna, bogacz zwrócił
się do Abrahama z prośbą dotyczącą żywych: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go (Łazarza) do domu
mego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.
Odpowiedź Abrahama była jednoznaczna: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” Bogacz
jednak nadal nalegał: „Nie, ojcze Abrahamie(...), lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się
nawrócą”. Prośba o ukazanie się umarłego żyjącym, nawet w celu ich nawrócenia, została odrzucona,
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gdyż „jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (zob. Łk 16,
19 - 31).

Obrzydliwy jest...
Pouczając naród wybrany, na temat potępionych kultów, Biblia uczy: „Nie znajdzie się pośród ciebie
nikt, kto by (...) pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana
każdy, kto to czyni” (Pwt 18, 10 - 12). Przewidziano także surowe kary dla łamiących ów zakaz: „Jeżeli
jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią.
Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie” (Kpł 20, 27). Biblia dowodzi, że duchy ludzi
zmarłych mogą w szczególnych przypadkach objawiać się żyjącym.
Jednakże Kościół katolicki, zgodnie z nauką Pisma świętego, jednoznacznie potępia spirytyzm.
Najstarszy, znany dziś, dokument Kościoła na ten temat pochodzi od papieża Aleksandra IV, z 1258. r.
św. Tomasz z Akwinu podjął w „Sumie teologicznej” zagadnienie pojawiania się zmarłych ludziom
żyjącym. Jego zdaniem jest to możliwe dzięki szczególnemu zezwoleniu Boga i dokonuje się przez
działanie bądź aniołów lub demonów, bądź przez same dusze, które objawiają się w ciałach pozornych.

Nie może się ukazać w sposób widzialny
Pisał on: „Dusze zmarłych mogą się troszczyć o sprawy żyjących, chociaż nie znają ich stanu, podobnie
jak my troszczymy się o zmarłych, spiesząc im z pomocą, chociaż nie znamy ich stanu. Mogą też one
znać sprawy żyjących nie przez siebie, ale przez dusze tych, co stąd do nich przychodzą, albo też przez
aniołów lub szatanów, czy też przez objawienie Ducha Bożego” (Suma teologiczna, I, 89, 8). Akwinata
słusznie uzasadniał, że dusza ludzka jest bytem niematerialnym, zatem po śmierci nie może się ukazać
w sposób widzialny. A więc człowiek żyjący może jedynie ujrzeć nie tyle ducha, ile skutek jego działania
właśnie w formie ciała pozornego. Nie wyjaśniał jednak bliżej czym jest owo ciało pozorne.
Według współczesnych teologów ciało pozorne, pod którym byt duchowy pojawia się ludzkim zmysłom,
jest skutkiem jego oddziaływania na ludzką wyobraźnię, w której wytwarza „obraz” samego siebie.
„Obraz” ten nasza świadomość projektuje na zewnątrz, wskutek czego możemy widzieć tę osobę w
rzeczywistości. Jest to widzenie rzeczywiste, tylko inne niż optyczne.
Podobne wyjaśnienie „widzenia” umarłych przedstawiła mistyczka Stefania Horak. Opisuje ona wizje
świętych, którzy się jej objawiali w sposób zmysłowy. Jedną z nich, św. Magdalenę Zofię Barat (1779 1865), zapytała, jak się to dzieje, że będąc istotą duchową, objawia się jej tak realnie. Otrzymała
odpowiedź: „Mogłaś była tylko słyszeć mój głos. Mogłam była przychodzić do ciebie we śnie, jak to
nieraz czynię, albo mogłam ci była tylko dyktować zlecenie. Pan Jezus jednak pozwolił mi przychodzić
do ciebie tak, jak mnie widzisz. Abyś mnie mogła rozeznać zmysłami. Chwytam w powietrzu atomy
materii, potrzebne do utworzenia mego kształtu, a potem – gdy odchodzę – rozpraszam je na powrót.
Mogłabym ci się pokazać małym dzieckiem, młodą dziewczynką, dorosłą lub staruszką. Nam wszystko z
woli Boga możliwe. Ani czas, ani przestrzeń dla nas nie istnieją” (S. Horak, Święta Pani, Warszawa
1939, s. 96).

Często nie jest wolny od interwencji diabelskiej
Od połowy XIX wieku Kościół potępił „spirytyzm nowożytny”, gdyż – jak to wyjaśniał Katechizm
Piusa X – jest on „zabobonem”, a „często nie jest wolny od interwencji diabelskiej”. Ze zmarłymi może
być tylko łączność modlitewna – „wzajemne udzielanie sobie dóbr duchowych”, przypomina także II
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Sobór Watykański. Ponadto komisja doktrynalna Soboru wyraźnie zabroniła „prowokowania za pomocą
ludzkich środków doświadczalnego kontaktu z duchami lub duszami ludzi zmarłych w celu otrzymania
od nich informacji” (LG, 49).
Analogiczne stanowisko zajmuje większość teologów protestanckich, chociaż ich stosunek do
mediumizmu psychicznego jest bardziej liberalny niż w Kościele Katolickim. Znane są przypadki udziału
pastorów nie tylko w badaniach tych zjawisk, lecz również w ruchu spirytystycznym. [...]
Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina wierzącym: „Należy odrzucić wszystkie formy
wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki
mające rzekomo odsłaniać przyszłość” (p. 2116). „Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki
wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich” (p. 2117).
ks. Andrzej Zwoliński

Źródło: adam-czlowiek.blogspot.com

W JEDNEJ Z CZYTANEK DO KLASY VI,
DIABEŁ NAMAWIA DZIEWCZYNKĘ,
ŻEBY ODDAŁA MU DUSZĘ
MEN dopuścił podręcznik na rynek i nie widzi w tekście nic niepokojącego.
Tego wieczoru diabełek siedział pod sosną. Właśnie zjadł kilka okruchów ciasteczka, które dał mu piekarz. Zaczął
nasłuchiwać – w pobliżu płakała jakaś dziewczynka. Diabełek postanowił ją namówić, by oddała mu duszę.
Podszedł do niej. - Jesteś taka smutna. W zamian za twoją duszyczkę obdarzę cię wszystkim co zechcesz. - Mój
braciszek jest chory, cały czas leży w łóżku, a lekarz nie daje nadziei. Uzdrów go, a oddam ci duszę i pójdę z tobą
choćby do samego piekła. Diabełek wymamrotał zaklęcie. Zaszumiały drzewa… - Braciszku! Wyzdrowiałeś! Masz
zdrowe nóżki! Możesz chodzić ! W taki sposób 12 - letnie dzieci uczą się ortografii.
Zdjęcie z podręcznika wywołało burzę. Tymczasem wydawca w tekście nie widzi nic złego. Paweł Mazur z
Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego w rozmowie z portalem wyborcza.pl opowiedział całą historię o diabełku.
Te zadania są luźno inspirowane książką szwedzkiego pisarza Ulfa Starka pt. „Mały Asmodeusz”. Mały diabełek jest
dobry i jego ojciec wysyła go z piekła na ziemie, by w końcu stał się zły i przyniósł mu jakąś duszyczkę. I tu jest
część, która podbiła internet - diabełek spotyka smutną dziewczynkę. Ona obiecuje mu oddać duszę. Razem idą do
piekła. Tam owszem ojciec-diabeł jest bardzo dumny z diabełka, ale do czasu. Bo gdy dowiaduje się, jak duszę
zdobyto, mówi, że tak nie można - nie można oddać duszy, by zrobić coś dobrego. Dziewczynka wraca na ziemie,
wszyscy żyją długo i szczęśliwie.
Pewne jest to, że rodzice muszą mieć oczy i uszy dookoła głowy i pilnować, czego ich dzieci
uczą się w szkole.
Źródło: niedziela.pl

BÓG KARZE GRZESZNIKÓW,
ABY ICH POPRAWIĆ
A kiedy słyszysz: „Czy jest zło w mieście, którego by Pan nie uczynił",
zastanów się nad wyrażeniem „zło". Słowo to pozwala rozumieć, że kara dotyka tych, którzy zgrzeszyli, aby
poprawić ich występki. Pismo mówi bowiem: „Dotknąłem cię i trapiłem niedostatkiem", aby ci czynić
dobrze: zanim bowiem niesprawiedliwość bez miary się rozprzestrzeni, wstrzymuje ją, jak potok może być
zagrodzony jakimś silnym wałem i zaporą.
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Dlatego choroby spadają na miasta i ludy, przychodzą posuchy powietrza i nieurodzajność ziemi, a także gorsze
doświadczenia w życiu każdego, które przerywają wzrost zła. W ten sposób nieszczęścia te pochodzą od Boga, aby
powstrzymać powstanie prawdziwego zła. Należy uważać, że cierpienia ciała i zewnętrzne trudy są dla
powstrzymania grzechu. Bóg zatem usuwa zło. Zło więc nie pochodzi od Boga.
Także lekarz usuwa chorobę, a nie wprowadza jej do ciała. Zniszczenia miast, trzęsienia ziemi i powodzie, klęski
wojsk, rozbicia okrętów i wszelkie katastrofy dotykające ludzi, jakie pochodzą z ziemi, morza, z powietrza albo od
ognia, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny, zdarzają się po to, by opamiętali się ci, co pozostali przy życiu.
Powszechną złość Bóg karci powszechnymi biczami.
Właściwe zatem zło, czyli grzech, który najbardziej zasługuje na nazwę zła, zależy od naszej woli. Od nas bowiem
zależy powstrzymanie się od zła albo oddanie się złym uczynkom. Jeśli chodzi o inne rzeczy, jedne są zsyłane jako
próby dla okazania męstwa, jak w przypadku Hioba, który w jednej chwili utracił dzieci oraz całe bogactwo i cierpiał
z powodu licznych wrzodów na ciele (por. Hi 1,13-19; 2,7), inne zaś jako lekarstwo na grzechy, jak u Dawida, na
którego dom została ściągnięta hańba za jego nieprawą żądzę.
Św. Bazyli Wielki, O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła, w: Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana
Chryzostoma, Wydawnictwo M, Kraków 2004, s. 42-43.
Źródło: www.pch24

SPOTKANIA MODLITEWNO-FORMACYJNE
LEGIONU MAŁYCH RYCERZY w 2015
REZERWACJA TERMINÓW REKOLEKCJI I SPOTKAŃ w 2015
►17-19 kwietnia 2015 – rekolekcje dla Małych Rycerzy w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo (tzw. Szarytek) w Częstochowie ul. św. Barbary 43. Rekolekcje organizowane są dla
wszystkich rycerzy, głównie kierowane dla uczestników X Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy
szczególnie zamieszkałych w południowej części Polski.
Zapisy i informacje szczegółowe: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.
►19/20 kwietnia 2015 – Jubileuszowa, X Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i Matce
Miłosierdzia na Jasnej Górze, opiekun duchowy ks. dr Lesław Krzyżak
►21-24 maja 2015 rekolekcje w Niepokalanowie, w czasie trwania Nowenny do Ducha Świętego. Zapisy i
informacje szczegółowe: Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.
►31 lipca – 2 sierpnia 2015 – XVII Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. Opiekun
spotkania ks. dr. Aleksander Jacyniak. Zgłoszenia Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180
►III Zjazd Miłosierdzia w Krakowie z nocną adoracją i zawierzeniem Legionu Królowi Miłosierdzia jest planowany
na pierwszą sobotę października 2015. Termin ostateczny III ZJZADU zostanie podany podczas XVII Triduum ku
czci Boga Ojca w Kaliszu (1.08.2015).

INTENCJE dla RYCERZY–DO MODLITW I MSZY ŚWIĘTYCH!
W intencjach Matki Bożej

REDAKCJA–KONTAKT
Asystent REDAKCJI
Redakcja
Zamówienia

ks. dr Lesław Krzyżak
Wiesław Kaźmierczak, ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin.
Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700
Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki ,
Tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.
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