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Apel na miesiąc sierpień (i nie tylko na ten miesiąc) 

„Córko Moja. Zwracam się do ciebie z posłannictwem do dzieci Bożych, abyście w miesiącu podjęli 

modlitwę o przebłaganie Ojca Przedwiecznego za grzechy świata. 

Ja, Jezus Chrystus, czekam na waszą odpowiedź modlitewną.  

Przekazujcie jedni drugim: miesiąc sierpień ma być tym miesiącem bezustannej modlitwy, 

składający się z nowenny, różańca i koronek. Dzieci Moje, to zjednoczenie waszych ofiar 

modlitewnych, może uśmierzyć gniew Boży i odsunąć kary, które mają dotknąć cały świat. Do 

walki, Mali Rycerze czas na was. Kto walczy Orężem Jezusa i Maryi, ten jest zwycięzcą. 

Dzieci Moje, czas nagli. Kara zawisła nad światem. Czym więcej ofiar, tym większe zwycięstwo. Kto 

kocha Boga w Trójcy Jedynego, ten nie ulęknie się żadnej ofiary. 

Ja, Jezus Chrystus, dałem wam wzór do naśladowania. Teraz na was przyszedł czas złożyć ofiarę za 

ten grzeszny świat. Błogosławię was, drogie dzieci i waszą ofiarę w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego”.[1]   

[1] Z . Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom I ,  

s. 93, Orędzie z dn.10.07.1992  r. Nowy Sącz 2008  

EGZORCYZM WEDŁUG ŚW. BENEDYKTA 

Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego.  Niech 

będzie uwielbiona Męka i Krew Jezusa Chrystusa. Niech bada uwielbione Rany i Święty Krzyż Jego. 

Niech będzie z nami uwielbiony Duch Święty, od Ojca i Syna pochodzący i wszelka moc mający. Niech 

będzie błogosławiona Maryja, Najświętsza Matka Chrystusa, która starła głowę węza i szatana. 

W imię Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, w imię Ducha Świętego oraz w Imieniu Najświętszej 

Maryi Panny, rozkazuję ci duchu nieczysty, kłamco i wężu podstępny — idź precz szatanie! Nie kuś 

mnie do próżności i występnych czynów. Złe jest to, co podsuwasz, sam pij swoją trucizną. 

W obecności Boga i Jego Aniołów, w obecności Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego; w obecności 

Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych, ja ............. .. oświadczam, iż całym sercem, duszą i 

ciałem należę do Boga, Ojca Miłości, Dobra i Miłosierdzia.  Dziś, tu i teraz i na zawsze oddaję się pod 

ich opiekę, a życie swoje składam w race Boga. Tak mi dopomóż Boże Wszechmogący, w Trójcy 

Jedyny i wszyscy święci. Amen. 

Święty Benedykcie, spiesz mi (mu) z pomocą. 

Święty Benedykcie, wstaw się za mną (za nim). 

Święty Benedykcie, obroń mnie (obroń go). Amen. 

(Do stosowania dla osób noszonych medalik św. Benedykta lub za osoby 

wzięte w „duchową adopcję” a medalik podłożony tej osobie w ukrytym 

miejscu). 
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OJCIEC SYLWESTER BYŁ Z NAMI  
PODCZAS REKOLEKCJI W CZĘSTOCHOWIE 

Już pierwszego dnia, poczułam bardzo mocno obecność o. Sylwestra. Objawiła się ona w 

niektórych słowach, określeniach czy gestach ks. Macieja Bagińskiego, u którego formacja duchowa 

małych rycerzy jest inna niż była u o. Sylwestra. Jednak czuje się ich duchową spójność.  

Miałam trochę wątpliwości, czy te odczucia nie są wynikiem wspomnień i tęsknoty za moim 

duchowym opiekunem. Podeszłam więc do ks. Macieja i powiedziałam, że czułam obecność o. 

Sylwestra. Czy to możliwe? Ksiądz odpowiedział: Tak był tu. I tak było przez trzy dni. Szczególnie dwie 

sytuacje zdawały się potwierdzać moje odczucia: 

1. Kiedy ks. Maciej z wielkim spokojem, cierpliwością i odczuwalnym szacunkiem wysłuchał 

wszystkich argumentów kilku rycerzy przekonujących o cudach w Oławie, dokonanych przez p. 

Domańskiego. Jednym konkretem zamknął ten rozdział naszych spotkań. A w odpowiedzi, kolejnemu 

świadkowi doznanego cudu wyjaśnił, że to nie p. Domański uzdrowił. Nie poddał w wątpliwość cudu, ale 

przypisał go Matce Bożej. I w tym momencie przypomniałam sobie o. Sylwestra i podobną sytuację. Było 

to kilka lat temu. Wtedy dosyć mocno podważano obecność M. Bożej w Medjugorie. I na ten temat 

zadano kilka pytań o. Sylwestrowi i wtedy podobnie przytoczony był cud. O. Sylwester tak odpowiedział: 

„ Kiedy ktoś jedzie z mocnym przekonaniem, że M. Boża prawdziwie tam jest, to Ona przyjdzie do niego. 

Tak też napisano w Ewangelii:    

TWOJA WIARA CIĘ UZDROWIŁA 

Bardzo bym chciała i myślę, że jest to, nie tylko moje pragnienie, żeby temat Oławy już nie wracał do 

naszych spotkań, bo szkoda tracić tak bezcenny czas jakim są rekolekcje. 

2. Niedziela. Sala Kordeckiego. Ostatnie rekolekcyjne „wystąpienie” ks. Macieja. Czuję 

ogromny żal, że ostatnie. Słucham pięknego świadectwa rycerki Renaty, ale żal nie mija, wręcz narasta. 

Taki stan miałam zawsze, kiedy żegnałam się z o. Sylwestrem – ale w tym momencie jeszcze tego nie 

skojarzyłam. Ks. Maciej oblężony był przez małych rycerzy, a ja w pewnym momencie poczułam mocno 

i coraz mocniej, pragnienie przytulenia się do tego wspaniałego kapłana. Próbowałam uwolnić się od 

tego pragnienia wewnętrznym monologiem; „ To nie o. Sylwester, który zawsze po Mszy Św. w 

Koszęcinie witał z otwartymi ramionami, każdego, kto choć przez moment, chciał poczuć tę wielką 

miłość Chrystusową”. Nic to nie pomogło – pragnienie było coraz mocniejsze, choć powtarzałam sobie: „ 

Ks. Maciej nie jest taki wylewny. Uspokój się”. Rycerka Jadzia – konkretna osoba – bliska memu sercu, 

z litością na mnie patrzyła i zaczęła mnie przekonywać „ Idź. Podejdź do niego”, „ I co mam zrobić?”. 

„Podejdź i zobaczysz. Nie męcz się”. Posłuchałam, choć dwa razy chciałam się wycofać, ale Jadzia 

stała przy mnie jak anioł stróż. Ostatnia osoba odeszła od ks. Macieja. Obrócił się w naszą stronę i 

wtedy wszystkie opory „pękły”. Zrobiłam krok do przodu i trochę z zażenowaniem powiedziałam; Ojcze 
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nie mogę oprzeć się pragnieniu przytulenia się do Ojca. I wtedy zobaczyłam szeroko otwarte ramiona i 

oczy pełne miłości – jak u o. Sylwestra. Usłyszałam też trzy słowa, które były najpiękniejszymi: „ Chodź 

mała dziewczynko”. Chwilę mnie trzymał i kołysał jak małe dziecko. Jak ojciec, który zmarł , gdy miałam 

4 lata i nie pamiętam takich pięknych chwil. Potem ks. Maciej pobłogosławił mnie i tym 

błogosławieństwem, ku mojemu zaskoczeniu „przekazał” mnie Duchowi Świętemu, żebym spoczęła.  

Bóg jest hojny. Dostałam więcej niż pragnęłam. I wielkimi darami obdarzył Swojego pasterza, 

którego posłał na służbę do małych rycerzy, żeby dokończył dzieło rozpoczęte przez o . Sylwestra, aby 

mali rycerze wzrastali dla Chwały Pana i dla pożytku Kościoła Świętego.  

Nieraz czuję, że o. Sylwester nie przestał być moim opiekunem, tak jak nie przestał kochać 

małych rycerzy.  

 P.S. „Chodź mała dziewczynko”  

Być może, że są to słowa usłyszane, jakby w odpowiedzi na moje pytanie skierowane do św. 

Tereni od Dzieciątka Jezus: „Czego jeszcze nie dokonałam i co jeszcze mam z siebie wyrzucić, żebym 

stała się tak mała jak Ty ?” 

 Od dawna proszę św. Terenię, żeby prowadziła mnie drogą dziecięctwa.  

 Św. Terenia bardzo pomaga w poprawieniu relacji z innymi. Gdy sytuacja jest dramatyczna – 

pomaga błyskawicznie. Doświadczyli tego moi przyjaciele.  

Święci czekają na zaproszenie ich do naszego życia. 

Korzystajmy z tego Bożego Daru. 

mały rycerz Ela z Głuchołaz   

Relacja Renaty z rekolekcji w Tolkmicku 

W dniach 13-15 maja łączyliśmy się na rekolekcjach w Tolkmicku, rodzinnej miejscowości 

naszej założycielki S. Zofii Grochowskiej, gdzie dzięki potężnej łasce Bożej odbierała głos Świętych z 

Nieba na Czasy Ostateczne. 

Na wspólnych rozważaniach zgromadziliśmy się w Oratorium Św. Jana Bosko. To osobliwe i wyjątkowe 

miejsce pełne życzliwych i otwartych dusz.  

Rekolekcje poprowadził dla nas O. Dobromił Beker. 

Rozważania rozpoczęliśmy Koronką i zawierzeniem w piątek w godzinie Miłosierdzia Bożego. Później 

uczestniczyliśmy we Mszy Św. z nauką rekolekcyjną. Tego dnia O. Dobromił nawiązywał do walki 

duchowej i kształtowania wewnętrznego, tematów jakże bliskich naszemu sercu w tym Dziele 

Miłosierdzia.  

Po Mszy Św. łączyliśmy się z tamtejszymi parafianami w Kościele na nabożeństwie majowym.  
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Następnie udaliśmy się na wspólną kolację, po której Ojciec rekolekcjonista poświęcił czas dla 

wszystkich, którzy mieli pragnienie skorzystać ze Spowiedzi Św., lub duchowej rozmowy indywidualnej. 

W parafialnym kościele, gromadziliśmy się również przed godziną 21szą, na Apelu Jasnogórskim, który 

poprzedzała Procesja wokół Kościoła pod przewodnictwem Matki Bożej Fatimskiej, przy udziale 

tamtejszego Kapłana i wiernych. 

O północy O. Dobromił sprawował dla nas drugą Mszę Św. za Ojczyznę, po której rozpoczęliśmy 

całonocną adorację przed Najświętszym Sakramentem. 

 W drugim dniu rekolekcji bardzo ważnym punktem było błogosławieństwo z rąk Kapłana, kiedy to 

podczas Mszy Św. zostaliśmy namaszczeni na apostołów. O. Dobromił  przytoczył nam przykład 

Apostoła Macieja, jego męczeńskiej śmierci oraz wierność apostolskiemu powołaniu. 

Tego dnia nawiedziliśmy grób S. Zofii. 

 Zgromadzeni na wspólnej modlitwie składaliśmy podziękowania i prośby, łącząc się w duchu z naszą 

czcigodną założycielką. Wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Jedna z Rycerek s. Mariola przekazała nam słowa, które tamtego dnia odebrała w głębi duszy, były to 

przekazy od S. Zofii, w których zapewniała nas z nieba o wielkich łaskach jakie spłyną na nas w czasie 

tych rekolekcji. To było wspaniałe przeżycie. 

O północy zgromadziliśmy się na Mszy Św. w Intencji Intronizacji w Naszej Ojczyźnie. Istotnie, tej nocy 

zgodnie z obietnicami s. Zofii dało się odczuć wielki udział Nieba. Trójca Święta pobłogosławiła nas 

i zostaliśmy napełnieni licznymi łaskami i cnotami m.in. łagodności i cierpliwości. Było to Święto Zesłania 

Ducha Św. i imieniny naszej założycielki.  

Rankiem po śniadaniu w tym ostatnim dniu, zgromadziliśmy się na podsumowaniu rekolekcji, w czasie 

którego dało się odczuć bliskość i więź w naszym zgromadzeniu pomiędzy rycerzami, mogliśmy 

zamienić słowo ze sobą wzajemnie, podzielić się swoimi duchowymi spostrzeżeniami i 

doświadczeniami. Pan Prezes skierował do nas słowo z Orędzi. To były słowa umocnione Duchem 

Bożym.  

Od diakona, który był z nami obecny w domu rekolekcyjnym, dowiedzieliśmy się o tajemniczym kamieniu 

usadowionym w wodzie, w okolicy Tolkmicka. 

Ta opowieść dała mi do zrozumienia, że tak jak ten kamień został przyniesiony 15000 lat temu 

z daleka przez lodowiec skandynawski, do tej małej miejscowości, tak s. Zofia Grochowska została nam 

dana z Wysoka, jako Święty Kamień Boży, aby zapisać i pozostawić wspaniałe dziedzictwo - Testament 

w postaci orędzi o wielkiej Miłości, o Miłosierdziu Bożym na Czasy Ostateczne, jako ostatniej desce 

ratunku dla ludzkości.  

W duszy odnowiły mi się słowa z Orędzi. Ilekroć w przekazach Jan Paweł II zwraca się do S. 

Zofii, czyni to poprzez nazwę - „Biała Skała”.  

Bogu niech będą dzięki za ten święty czas. 
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*** 

Po rekolekcjach Duch Święty w Orędziach przekazuje nam słowa: 

„Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Pokój z wami Moje dzieci. Ja, Duch Święty, ucieszyłam się, że zaprosiliście mnie dzisiaj do 

waszych serc. O, serca ludzkie, świątyniami Bożymi jesteście. Ja chciałbym królować w waszych 

sercach, chciałbym poprzez wasze uczynki wszystko czynić dla chwały Bożej i dla zbawienia ludzkości.  

Otwórzcie swoje serca, abym mógł wejść do nich, królować i kierować wami. To zależy od 

waszej woli czy pozwolicie Mi, żebym mógł z wami przebywać. Z wielu serc jestem wyrzucany, nie chcą 

Mnie, ale  jestem tak hojny i pragnę wylać na was Swoją Moc, która rozjaśni wasze umysły. Serca 

wasze zapłoną miłością gorejącą do Boga i bliźniego. Niech serca wasze staną się żywą pochodnią, 

którą będę podtrzymywać. Będę dodawał wam ogniem miłości, abyście nie ustali w drodze. Bądźcie 

Moimi wykonawcami Woli Bożej. Dziś udzielę wam wiele łask, a szczególnie w czasie Mszy świętej 

otrzymacie łaski, które są wam potrzebne na tym łez padole.  

Światło Moje musi zstąpić na cały grzeszny świat, aby oślepić szatana, który rozzuchwalił się i 

myśli, że zwyciężył. Ale wy, mała Moja trzódko nie myślcie tak, ufajcie Bogu w trójcy Jedynemu. Idźcie 

za moim tchnieniem- nigdy was nie zawiodę. Ja – Duch Święty wszystko czynię, wszystko ożywiam, 

wszystko zapalam. W Duchu Świętym każdy powinien pozostać na zawsze. Kto żyje w Duchu Świętym, 

ten ma światło Ducha Świętego i czyni dobrze, bo nie on, ale Ja działam w nim i umie odróżnić dobro od 

zła.  

Dzieci Moje Ducha Świętego nikt nie widział, ale światło Ducha Świętego odczuło wielu. 

Największe Moje działanie jest w ludzkich sercach. Kiedy dotknę duszę, która się otworzy, Ja jej już nie 

wypuszczam ze swoich łask i działania, urabiam ją i kształtuję. Nie martwcie się, że jesteście nie 

przygotowani i obciążeni wielkimi grzechami. Ja wszystko spalę w was, ukształtuję, ale wasza wola 

powinna być zjednoczona z Bogiem i otwarta na działanie w waszych duszach. Wasze uczynki będą 

wtedy jawne, widoczne dla ludzkości, jak działa Bóg, a owoce będziecie oglądać w swoich czynach. 

Dzisiaj jest czas ostateczny! Kto otworzy swoje serce na działanie Ducha Świętego, ten będzie 

prowadzony drogą zbawienia.”1    

mr Renata z Nowego Sącza 

Relacja rycerki Joanny z rekolekcji w Tolkmicku 

W dniach od 13-15 maja 2016 odbyły się rekolekcje Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego w Tolkmicku, które poprowadził franciszkański rekolekcjonista o. Dobromił Becker. 

Miejsce rekolekcji zorganizowane w Tolkmicku pozwoliło na spotkanie z założycielką Legionu Małych 

                                                           
1 Z . Grochowska, u Źródeł Bożego Miłosierdzia, tom I , N. Sącz 2008 s. 196, Orędzie z dn. 26.05.1996 r. 
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Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego poprzez modlitwę przy grobie śp. Zofii Grochowskiej w dniu 

Jej imienin, pamiętając o wyznaczonej Jej misji, którą pragniemy realizować na chwałę Bożą. 

 Rekolekcje rozpoczęły się w piątek w Godzinie Bożego Miłosierdzia koronką do Miłosierdzia 

Bożego, a także zawierzeniem rekolekcji Jezusowi Miłosiernemu. Następnie Msza Święta z nauką 

rekolekcyjną, którą o. Dobromił poprowadził na tematy: 

 WIARY, która nie jest uczuciem, nie jest czynnością rozumu. Wiarę buduje się na Bogu 

działając na naszego ducha. Człowiek spotyka się z samym sobą, kiedy kieruje się uczuciem 

w Kościele. 

 ŻYCIA DUCHOWEGO, które polega na tym, że mam cel, wybieram drogę i dążę do niej. 

Centrum życia duchowego jest Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie i nieustannie działa 

mocą Ducha Świętego. Życie duchowe każdego człowieka jest realizacją powołania do 

świętości. 

O północy o. Dobromił celebrował Msze Święta za naszą ukochaną Ojczyznę, o uznanie JEZUSA 

CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI przez intronizację, zawierzając Panu Bogu też wszystkich Polaków 

rozsianych po całym świecie. Po zakończeniu Eucharystii przez całą noc adorowaliśmy Pana Jezusa 

wystawionego w Najświętszym Sakramencie, przygotowując się do Święta Zesłania Ducha Świętego, 

także poprzez modlitwę uniżenia (leżenia krzyżem). 

 Sobotni poranek rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

 W południe cała wspólnota zebrała się na modlitwie Anioł Pański. Następnie uczestniczyliśmy 

we Mszy Świętej, podczas której tematem kazania była Ewangelia św. Jana: „Trwajcie w miłości 

mojej” - chodzi tu o długie, cierpliwe trwanie przy Bogu. Tylko ten, kto trwa w miłości Boga jest 

spokojny. Kochać Boga to kochać kogoś najgodniejszego. Ta miłość nigdy nie może być za wielka i na 

pewno jest odwzajemniona, bo Bóg kocha każdego z nas. Trwanie w takiej miłości jest radością 

Chrystusa. Żeby wytrwać, trzeba nieustannie starać się wypełniać to, czego Bóg od nas chce. Nawet 

wtedy, gdy przyjdzie cierpienie, prześladowanie czy ucisk. Potrzebna jest postawa dziecka, które czyni 

wszystko z miłości do ojca.   

 Świat, w którym żyjemy, potrzebuje świadków miłosierdzia. Takim świadkiem jest św. 

Faustyna. Także my jesteśmy powołani, aby dla świata i dla siebie nawzajem być apostołami Boga 

miłosiernego, doświadczając stale Jego mocy. 

O godz. 15:00, w Godzinne Miłosierdzia, uczciliśmy Boże Miłosierdzie - odmawiając koronkę do Bożego 

Miłosierdzia i wyśpiewując Godzinki ku czci Bożego Miłosierdzia. 

W niedzielnej Mszy Świętej, w uroczystość Święta Zesłania Ducha Świętego, o godz. 7:00 

uczestniczyliśmy w Kościele parafialnym wraz z mieszkańcami Tolkmicka.  

Po śniadaniu i nauce rekolekcyjnej Mali Rycerze wraz z Ojcem rekolekcjonistą nawiedzili grób naszej 

założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego śp. Zofii Grochowskiej modląc się 
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modlitwą spontaniczną, Koronką do Miłosierdzia Bożego i odśpiewaniem pieśni JEZU UFAM TOBIE w 

intencji śp. Zofii , naszej założycielki. 

Codziennie cała wspólnota małych rycerzy brała udział w nabożeństwach majowych i Apelu 

Jasnogórskim wraz z Parafianami kościoła św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, wychwalając Matkę Boga i 

naszą Matkę Maryję wyśpiewując Litanię Loretańską i piękne pieśni ku czci Matki Bożej.  Szczególnie w 

sobotę przed Świętem Zesłania Ducha Świętego trwaliśmy na modlitwie i adoracji Najświętszego 

Sakramentu. 

Był też czas na spowiedź święta i rozmowę z Ojcem rekolekcjonista, wypicie kawy czy herbaty w gronie 

przyjaciół, którzy myślą i czują podobnie. 

mr Joanna ze Słupska 

Relacja rycerki Anny z rekolekcji w Bochni,  

Przeżycia duchowe z rekolekcji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Bochni 

prowadzone w dniu 17, 18 i 19 czerwca 2016r. przez proboszcza ks. dr Wojciecha Gałdy i prof. Marka 

Mierzyńskiego - naszego opiekuna. 

Temat: Postawa ufności w Miłosierdzie Boże. 

Ks. Proboszcz na tle wystawionego obrazu Jezusa Miłosiernego przytoczył z Ewangelii św. 

Jana prawdę o bezgranicznej miłości miłosiernej Ojca, który cieszy się z nawrócenia grzeszników i 

wzywa do miłości Ojca i miłości nieprzyjaciół ks. Marek zwracał szczególną uwagę na wielką ufność 

Bogu, wiarę w miłość i pokój. Trzeba się zbliżyć do Miłosierdzia z ufnością, wyznać swoje grzechy. 

Nieprzyjaciel - to jest grzesznik, ale dla Boga jest bardzo ważny i dla każdego Pan Jezus oddał życie na 

krzyżu, aby wszyscy mieli prawo do zbawienia, tylko trzeba bezwarunkowo zaufać i uwierzyć. 

Jezus zaprasza do nowej wspólnoty, której nie ma bez krzyża i mocnej wiary „nie widzieliście, a 

uwierzyliście”. Chociaż ludzie ukrzyżowali Jezusa, ale plan Boży się nie zmienił tylko wypełnił. 

Drugiego dnia mieliśmy konferencję na temat życia i Opatrzności Bożej, powrót do źródeł 

wiary, nadziei i miłości 

W wystąpieniu był podkreślony ten wielki czas Łaski Bożej wśród nas. Musimy cieszyć się Opatrznością 

Bożą nad nami i nie przywiązywać zbytnio wagi do dóbr doczesnych. Ufać Bogu i wierzyć w jego 

Opatrzność. Przez śmierć krzyżową Jezus stał się fundamentem wiary. Przez pryzmat krzyża mamy 

patrzeć na nasze życie. Należy być człowiekiem Bożym i cieszyć się z bliskości Boga i jego łaski. 

W dalszej części wykładu była poruszona ważna prawda o Miłosierdziu Bożym i naszej postawie wobec 

drugiego człowieka, tak jest to przez Boga zaplanowane. Jeżeli zamykamy nasze serca na potrzeby 

bliźniego, to miłosierdzia nie przykażemy i życie staje się smutne. Zwrócił uwagę prowadzący na 

sposoby przekazywania miłosierdzia, które Pan Jezus kazał czynić siostrze Faustynie „miłosierdzie 

masz okazywać wszędzie, nie możesz się wymówić i usprawiedliwić”. 
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Są trzy sposoby okazywania miłosierdzia: 

–  CZYN – SŁOWO – M ODLITWA – 

Modlitwa za tych, którzy nas skrzywdzili… 

Jeśli ja zamykam się na drugiego człowieka to zamykam się na miłość Bożą. Panie naucz mnie 

przebaczać, bo chcę być miłosierny. Winniśmy we wszystkich naszych działaniach okazywać 

posłuszeństwo Bogu. Brak posłuszeństwa wprowadza nie ufność Bogu. Prowadzący przytoczył życie 

Abrahama, który był posłuszny Bogu i jest wzorem wiary i posłuszeństwa. Jezus dla naszego zbawienia 

był posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej. Nieposłuszeństwo jest grzechem i zamyka drogi do 

zbawienia. 

Wniosek: 

Jak ja jestem posłuszny do spraw Kościoła. Mamy wybierać zawsze drogę 

posłuszeństwa. 

Jestem bardzo zadowolona z odbytych rekolekcji, dużo zyskałam: 

- przekazaną wiedzą podzieliłam się z sąsiadką, której to było bardzo 

potrzebne do rozwiązania trudnej sprawy i wzmocniła się duchowo, 

zrozumiała, że musi czynić miłosierdzie, nie szemrać i być posłuszną 

prawom Bożym; wierzy w pozytywne rozwiązanie problemu… doznała wewnętrznego pokoju. 

Miałam wielkie trudności z dojazdem w niedzielę do Bochni, ponieważ mieszkam w odległości ok. 20 

km, ale wiedziałam, że muszę być obecna i wybrałam najwcześniejszy kurs o 5:55. Osobiście borykam 

się wieloma problemami, które dźwigam razem z Jezusem Miłosiernym i jego przesłaniem, że nie mogę 

ich odrzucić, wymówić się od nich i usprawiedliwić. Wierzę w wielką ufność Bożą i Boże miłosierdzie 

nade mną i nad światem. Często w trudnych chwilach powtarzam „Jezu, Ufam Tobie”. 

 Rycerka Anna 

  Bochnia, 6.07. 2016 

DUCHOWE PRZEŻYCIA Z REKOLEKCJI W SZCZECINIE,  
24-26.06.2016 ( fragment zapisków rycerskich ) 

W dniach 24-26 czerwca 2016 r. miała miejsce Uczta Duchowa pod hasłem: „rekolekcje z 

Maryją”, które w Szczecinie poprowadził dla nas Ks. Maciej Bagdziński (O. Jan Paweł).  

Na ten wyjątkowy czas duchowych rozważań, zgromadziliśmy się w liczbie ok. 70 dusz w tym 13 Małych 

Rycerzy z prezesem br. Wiesławem, oraz Siostrą Olą, współorganizującą te rekolekcje.  

Na Ołtarzu Świętym nieprzerwanie była z nami obecna Matka Najświętsza (w figurze MB Fatimskiej) i 

Pan Jezus na Krzyżu Pasyjnym. Dostąpiliśmy łask silnej obecności Świętych, dzięki licznym relikwiom 

przyniesionym przez Kapłana. 
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W Uroczystość narodzenia Św. Jana Chrzciciela we Mszy Św. odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. 

Przystępując do Ołtarza każdy z nas prosił o odnowienie łaski Chrztu Św. Dostąpiliśmy niezwykłych 

łask, kiedy zostaliśmy zanurzeni w wodzie Chrzcielnej, wypowiadając słowa wyrażające pragnienie 

odnowienia łaski Chrztu Św. 

 O. Jan Paweł, błogosławił nas Mocą Bożą, i w tym momencie spłynęły wielkie błogosławieństwa. Wielu 

dostąpiło łaski uzdrowienia.   

W czasie słowa skierowanego do nas podczas kazania, Kapłan powiedział wiele ważnych słów, jednak 

najwięcej zapadły w pamięci pouczenia o niesieniu błogosławieństwa bliźniemu w myśli i słowie. 

Pomimo złorzeczeń i nawet największych prześladowań - błogosławić, wybaczać, mówić i myśleć 

dobrze o tej duszy. Dzięki temu, w miejsce złego posyłane są Anioły a dusza ta ma szansę zwrócić swe 

serce do Boga, i naprawić swoje postępowanie przy pomocy wsparcia i łaski Bożej. Złorzecząc, 

przeklinając, myśląc źle o drugim człowieku, sami jesteśmy sprawcami złego, posyłając mu demony, 

przy udziale których osoba ta pogrąża się w jeszcze większych ciemnościach, stając się gorszą. 

Demony posłane przez nas bliźniemu, powracają do nas sprawiając udrękę i naszej duszy.      

W drugim dniu szczególną łaską było przyjęcie do Łona Matki Najświętszej, poprzez 

nałożenie płótna przywiezionego z Ziemi Świętej będącego na Grobie Pańskim oraz w miejscu Krzyża 

naszego Zbawiciela. Kapłan namaszczając nas modlił się gorąco. Do modlitwy wstawienniczej włączyły 

się inne dusze ofiarne. W tym szczególnym czasie Niebo łączyło się z ziemią, wówczas zstąpiły 

nieocenione łaski. Siostra Bożenka – sympatyk Legionu MRMSJ podzieliła się z nami wspaniałym 

świadectwem, że w tym Świętym momencie, towarzyszyła nam Trójca Przenajświętsza i całe Niebo. 

Tego dnia, zgodnie z poleceniem Pańskim zasłyszanym w Dzienniczku Św. Faustyny, 

przystąpiłam do Sakramentu pojednania. 

  „Będziesz się starać o głęboki spokój w obcowaniu ze mną. Usunę wszelkie niepewności pod 

tym względem. Ja wiem, że teraz jesteś spokojna, kiedy do ciebie mówię, a z chwilą, kiedy 

przestanę mówić, zaczniesz wyszukiwać wątpliwości, ale wiedz o tym. że tak utwierdzę duszę 

twoją, że chociażbyś chciała się niepokoić, nie będzie to w mocy twojej, a jako dowód, że Ja 

mówię do ciebie, pójdziesz w drugim dniu rekolekcji do spowiedzi do tego kapłana który ma 

rekolekcje. Zaraz pójdziesz do niego, kiedy skończy konsyderację i przedstaw mu swoje obawy, 

jakie masz stosunku do Mnie, a ja ci odpowiem przez usta jego, a wtenczas ustaną obawy twoje. 

W tych rekolekcjach zachowaj tak ścisłe milczenie, jakoby nic wokoło ciebie nie istniało. Mówić 

będziesz tylko ze mną i ze spowiednikiem, przełożonych prosić będziesz tylko o pokuty.”2  

Jak wielki jest Bóg, że sam przychodzi w słowie do biednej ludzkiej duszy, trawionej niepokojami i 

wątpliwościami. 

Choć miałam wyznać wiele grzechów, nagle zaczęłam mówić o moich obawach i żądaniach 

Bożych w tym Dziele Miłosierdzia i o dopełnianiu się Woli Bożej. Przeszedł mnie lęk, że Kapłan nie 

                                                           
2 Dzienniczek Św. Faustyny, 169 
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pojmie tych wszystkich wątpliwości, w sposób szczególny tej sprawy związanej z Ks. Piotrem. A jednak 

dusza ta przenikniona Bogiem, mocą Bożą umocniła mnie uspokajając we wszystkim, co było 

wątpliwością, błogosławiąc dodatkowe wyrzeczenia i różaniec dzieci nienarodzonych. Tak wielkiej łaski 

już dawno nie dostąpiłam. Po raz kolejny w życiu odczułam, że w Sakramencie Pojednania Sam Bóg 

zasiada do konfesjonału, dziękowałam za wstawiennictwo O. Pio. 

Ilekroć pragniemy dobrej, szczerej Spowiedzi Św. módlmy się przez wstawiennictwo Św. O. Pio.   

W Dzienniczku Św. Faustyny usłyszałam słowa Pana Jezusa: 

„(…) dla utwierdzenia ducha twego przemawiam przez zastępców Swoich zgodnie z tym, czego żądam 

od ciebie. Ale wiedz o tym, że nie zawsze tak będzie; sprzeciwiać ci się będą w wielu rzeczach, a przez 

to okaże się w tobie łaska Moja i że sprawa ta Moją jest, ale ty nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z 

tobą. Wiedz jeszcze o tym, córko moja, że wszystkie stworzenia, czy wiedzą, czy bezwiednie, czy 

chcą, czy nie chcą, zawsze pełnią wolę Moją”.3  

„Córko Moja, te wszystkie grzechy, z których się chciałaś spowiadać, nie są grzechami w oczach Moich, 

dlatego odjąłem ci możność wypowiedzenia ich”.4 

W ostatnim dniu rekolekcji, Kapłan wygłosił pod natchnieniem kazanie, sięgające 

najtajniejszych głębin duszy i naszej ludzkiej mentalności. Mówił o grzechu pychy, pierwszym z siedmiu 

grzechów głównych, który jest początkiem wielu innych grzechów, niecierpliwości, kłótliwości, 

zachłanności, nienawiści a poprzez to rozpadu związków małżeńskich, niszczeniu międzyludzkich więzi i 

relacji. Ludzki egocentryzm, i myślenie w kategorii „ja”, jest powodem wielkich szkód dla duszy i innych 

dusz. W duszy pysznej Bóg niewiele może zdziałać, nawet, jeżeli ma przewidziane dla niej łaski, nie 

może ich udzielać, wstrzymując je dopóki dusza nie będzie gotowa. Nie zawsze udziela ich od razu, 

wiedząc, że łaski te prowadziłyby do większej pychy. 

W czasie tych rekolekcji Kapłan wyjaśniał nam Tajemnicę Niepokalanego Poczęcia. 

Bóg pragnie posłużyć się maluczkimi, tą Armią Maryi na Czasy Ostateczne, ona to stanie się Piętą Matki 

Najświętszej, która Mocą Bożą zmiażdży głowę szatana. Do tej walki należy się odpowiednio uzbroić i 

przygotować na przyjęcie łask. Bóg posłuży się jedynie tymi, którzy uzbroją się w pokorę i inne cnoty 

Matki Bożej, wyzbywając się pychy. To trudna walka, gdyż każdy z nas w większej bądź mniejszej 

mierze ma skłonności do tej ułomności.  

Pierwszy grzech we wszechświecie to zazdrość i duma. Te grzechy są pochodną pychy.  

W dialogach szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej Pan Jezus podkreśla, ile w duszy pychy, tyle w 

niej szatana.  

Jednak w dziełach Bożych największe łaski otrzymują te dusze, które kiedyś miały trudności z 

uwierzeniem w Miłość Chrystusa.  

                                                           
3 Dzienniczek św. Faustyny, 586 
4 Dzienniczek Św. Faustyny, 1802 
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Kiedy pod natchnieniem sięgnęłam do Objawień o Dwóch Zjednoczonych Sercach przekazanych 

Maureen Sweeney - Kyle, usłyszałam słowa o tym, jaką drogę z Woli Bożej dusza musi przejść, aby 

pokonać pokusę pychy, jest to dopiero szósta, ostatnia z Komór Serca Bożego: 

„ Zajrzyjmy do Szóstej Komory – Serca Bożego. W tej Komorze Serce Boże ożywa w duszy. W ten 

sposób dusza zaznaje zawsze pokoju, bowiem pokonała pokusę pychy, z której wynikają 

niecierpliwość, chciwość, gniew i wszelkie rodzaje nierządu zrodzone z pychy. 

Dusza taka żyje w Sercu Bożym w każdej chwili i w każdym oddechu. Żyje, by podobać się 

samemu Bogu oraz innym. Staraj się o to, bowiem jest to osiągalne!”    

 28 stycznia 2005 r.5 

 W obcowaniu z Bogiem, musimy stać się embrionem – czystym, nieskazitelnym i całkowicie oddanym 

Bogu, żyjącym w ścisłej zależności od Niego jako Stwórcy.   

Na modlitwie, należy zapomnieć o sobie, aby połączyć się z Bogiem. Trzeba składać prośby, jednak 

więcej kochać, dziękować i uwielbiać. Najmilszym Bogu jest uwielbienie. 

Najbezpieczniejszą i najpewniejszą ucieczką dla nas jest dla nas Maryja i Miłosierdzie Boże.    

W Dzienniczku Św. Faustyny Pan Jezus kieruje kolejne Słowa: 

„Jak bardzo pragnę zbawienia dusz. — Moja najmilsza sekretarko, napisz, że pragnę przelewać Swe 

Boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć moją łaskę. Najwięksi grzesznicy 

dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali Mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności 

moje miłosierdziem i rozlane jest [ono] na wszystko, com stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy 

ludzkiej, napełniać je Swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Królestwo Moje na ziemi jest — życie 

Moje w duszy ludzkiej. Napisz, sekretarko Moja, że kierownikiem dusz jestem Ja Sam bezpośrednio — a 

pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości drogą Mnie tylko wiadomą”.6   

*Tego dnia Kapłan dokonał uroczystego nałożenia Szkaplerzy Świętych:, Szkaplerza Karmelitańskiego, 

Szkaplerza Św. Józefa, Szkaplerza Św. Charbela, oraz przyjęcia do Niewolnictwa Maryi. 

Uroczystości te uświetniły dusze szczególnie miłe Bogu, wyjątkowa pięcioosobowa rodzina: rodzice, 

którzy uczcili Boga w anielskim śpiewie i niebiańskiej muzyce, oraz trzech braci, którzy służyli do Mszy 

Świętej i ślicznie się modlili.  

W ciągu dwóch nocy w czasie rekolekcji adorowaliśmy Pana w Najświętszym Sakramencie z podziałem 

na godziny. Wielu z nas dostąpiło tej wyjątkowej łaski z Woli Boga. 

Niech ten święty czas przyniesie obfite owoce, z których skorzystają rzesze dusz. 

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!     

mr Renata z Nowego Sącza 

                                                           
5 Tekst z Książeczki, Objawienie o naszych Zjednoczonych Sercach, Archangel Gabriel Enterprises INC.  
6  Dzienniczek Św. Faustyny, 1784 
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PODZIĘKOWANIE I WYJĄTKOWY DUCHOWY OBRAZ  

Z REKOLEKCJI W SZCZECINIE S. BOŻENKI 

Rekolekcje z Ojcem Janem Pawłem w dniach 24-26 czerwca 2016r 

Dziękuję Ci nasz Ojcze w niebie, mój Boże i Panie – Tatusiu za stworzenie 

nam tak wspaniałej uczty duchowej – rekolekcji. Za zaproszenie całego 

nieba, czyśćca do uczestnictwa w naszych rekolekcjach tj. „Świętych 

obcowanie”. 

Już w pierwszym dniu rekolekcji nad każdym uczestnikiem pojawił się język 

ognisty Ducha Świętego, a wszyscy zjednoczyliśmy się duchowo w jedno 

wielkie Serce Boże, gdzie była jedna myśl i jedno tchnienie miłości. 

W drugim dniu byliśmy osłonięci woalką bardzo delikatnej tkaniny z bieli tj. 

przez Ducha Św. Wspólnie modliliśmy się w językach, gdzie z ziemi naszej 

Matki przez otwarty tunel do nieba płynęły śpiewy uwielbienia całej Trójcy Przenajświętszej z klęczącymi 

Świętymi i Duszami Czyśćcowymi. A miłość Boża z błogosławieństwem pojawiła się w każdym domu 

uczestnika w postaci ogromnie jasnej, jakby zapalonej żarówki o ogromnej mocy. 

ALLELEJA, że mamy tak wspaniałego Kapłana, który swoje owieczki może przez głęboką modlitwę 

wprowadzić do przedsionków wielkiej miłości Bożej. Amen 

Twoja służebnica Bożena 
 

RELACJA Z XVIII TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA, 
Z VII POSIEDZENIA ZARZĄDU i IX ZGROMADZENIA ANIMATORÓW 

LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO 
Kalisz, 5-7 SIERPNIA 2016 

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 5.08.2016 dla zakwaterowanych uczestników TRIDUUM o godz. 

15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. W recepcji dyżurowała i kwaterowała przybywających na 

czuwanie modlitewne s. Maria Mrózek sekretarz Zarządu już od godzin przedpołudniowych.  

18:30 była możliwość włączenia się w co piątkowe nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego prowadzone 

przez ks. Piotra Idziaka SJ, który w zastępstwie ks. Aleksandra Jacyniaka – kapelana Legionu MRMSJ, 

towarzyszył na swoją posługą, konferencji po apelu, sprawowaniem Mszy św. i kazaniami podczas 

nocnych Mszy św. oraz posługą w konfesjonale.  

19:00 Msza św. w Sanktuarium, koncelebrowana, w której udział brali znani Małym Rycerzom 

misjonarze: ks. Zdzisław Pałubicki i ks. Bronisław Sroka, obecnie seniorzy zakonu.. 

21:00 Apel Jasnogórski i konferencje z odczytaniem znaków czasu oraz udziału św. Andrzeja Boboli a 

także miejsca Małych Rycerzy MSJ w obecnych czasach przybliżył nam wspomniany jezuita ks. Piotr. 
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Po czym jezuita dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu Jezusa miłosiernego. 

Czuwanie modlitewne tym razem nie w kaplicy domu rekolekcyjnego, a w świątyni upłynęło w zaleconej 

przez naszego opiekuna w adoracji w ciszy i modlitwie osobistej.  

O 23:30 rycerz Jacek Wikierski z Koszalina poprowadził różaniec oparty na intencjach mszalnych z 

poprzedniego Triduum. Msza św. o północy sprawowana przez ks. Piotra zakończyła pierwszy etap 

czuwania modlitewnego. Intencja Najświętszej Ofiary: 

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za 

grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła 

Stróża Polski, Aniołów Stróżów Polaków, św. Andrzeja Bobolę i Świętych Narodu 

Polskiego, oraz aby Jezus Chrystus został uznany Królem Polski przez intronizację. 

SOBOTA, 6.08. 2016 – Przemienienie Pańskie 

Dzień wspólnych spotkań rozpoczęliśmy śniadaniem o 9:00. Stosowne informacje odnośnie 

przebiegu przekazali prezes Zarządu, Wiesław Kaźmierczak i sekretarz Zarządu Maria Mrózek. 

Od 10:00 do 16:50 czuwanie modlitewne w świątyni z wystawionym Najświętszego Sakramentem na 

ołtarzu bocznym przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Modlitwy wspólne prowadzili w kolejności rycerze 

z: Głubczyc, Poznania, Koszalina, Szczecina, Głuchołaz (Droga Krzyżowa) i wszystkich przybyłych 

rycerzy.  

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu (o 10:00) obecni członkowie Zarządu Legionu 

udali się na VII posiedzenie Zarządu Legionu MRMSJ. w składzie: prezes, Wiesław Kaźmierczak 

(Koszalin), zastępca prezesa, Halina Szustak (Legnica), sekretarz, Maria Mrózek, (Warszawa), członek 

– Anna Antosik-Stemplowska (Szczecin), członek, Danuta Buczyńska (Berlin). Członek, Barbara 

Neufeld. Nieobecnych było 2 członków Rady Głównej Legionu. Konstruktywne obrady trwały do obiadu.  

 

Streszczenie z VII SPOTKANIA Zarządu Legionu MRMSJ 
Spotkanie rozpoczęto modlitwą. Zarząd w składzie: 

1) Prezes - Wiesław Kaźmierczak 

2) Anna Antosik-Stemplowska 

3) Halina Szustak 

4) Danuta Buczyńska 

5) Maria Mrózek 

6) Barbara Neufeld 

Zarząd pochylił się nad następującymi sprawami Legionu: 

1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem za miniony rok (1.08.2015-6.08.2016) i propozycjami 

spotkań na przyszły rok – referował Prezes Wiesław Kaźmierczak. 

2) Przyszłoroczne spotkanie w Kaliszu i opieka nad Legionem. 

Z tytułu organizowanych w okresie letnim wielu rekolekcji przez Jezuitów, przeprowadzenie 
Triduum ku Czci Boga Ojca w Kaliszu, w pierwszy weekend sierpnia nie jest możliwy. Prezes otrzymał 
propozycję trzech innych terminów, w jakich w tym miejscu moglibyśmy przeprowadzić Triduum tj:  5-7 
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maj, 1-3 wrzesień, 8-10 wrzesień, drugim wyjściem jest zmiana miejsca przeprowadzenia Triduum w 
odpowiadającym nam terminie. 

Zarząd zgodnie stwierdził, że żaden z zaproponowanych terminów nie jest do przyjęcia, bo nie 
odpowiada życzeniu Boga Ojca przedstawionemu naszej założycielce Zofii Grochowskiej. 

Pozostaje nam zmiana miejsca; kwestie podjęcia decyzji w jakim miejscu odbędzie się przyszłoroczne 
Triduum Zarząd pozostawił zgromadzeniu Animatorów, propozycje do rozważenia to: 

 Święta Lipka, 

 Licheń, 

 Niepokalanów. 

Może wśród Animatorów pojawia się inne propozycje. 

S. Danuta sugerowała, że Św. Lipka pozwoli nam na utrzymanie większego kontaktu z 
opiekunem Legionu Ks. A. Jacyniakiem. 

S. Anna sugerowała, że Licheń jest dobrym miejscem. Zarząd w osobach br. Wiesława i s. 
Haliny słusznie zauważyli, że z tytułu okresu wakacyjnego i wielu pielgrzymek w te miejsca 
zorganizowanie Triduum może okazać się niemożliwe (Licheń, Skrzatusz, Koszalin) – gdzie również w 
tym okresie jest organizowanych wiele rekolekcji. 

Aprobata wydana w Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej. 

Wydanie aprobaty napełnia nas wielką radością i otworzyło nowe możliwości, ale też z tytułu ujętej tam 

nazwy zrodziło nowy problem. Ks. Arcybiskup, z powodów nam nieznanych, nazwał nas „Wspólnotą 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa” co nie współgra z nazwą ujętą w zatwierdzonym 

przez Biskupa Pelplińskiego w 1998r. W Statucie nazwani jesteśmy Legionem Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Na szczęście aprobata udzielona jest tylko na 3-lata i tę kwestę można 

próbować wyprostować – jest to bardzo ważne żebyśmy byli identyfikowani, jako jedna wspólnota, a nie 

kilka różnych, w związku z tym ta kwestia również wymaga obmodlenia. 

 

Modlitewnik Legionu. 

Z niektórych wspólnot spłynęły do Zarządu modlitwy wykorzystywane przez te wspólnoty oraz modlitwy 

s. Zofii i modlitwy dotychczas publikowane w Głosie Małego Rycerza. W tej chwili zostaną one zebrane, 

posegregowane, uporządkowane i spróbujemy na tej bazie opracować wspólny modlitewnik. 

Wznowienie wydań książeczki „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci”– Zarząd poruszył temat publikacji ku 

Czci Boga Ojca – więcej w tym wypowiedziała się z-ca prezesa Legionu s. Halina Szustak (patrz artykuł 

pt. „Wystąpienie rycerki Haliny z Legnicy: Czy nadchodzi już epoka Królowania BOGA OJCA na ziemi?”) 

 

Zarząd również poruszył wiele problemów dotykających tak cały Legion jak i wspólnoty lokalne. Będą 

one szczegółowo podane w osobnym liście do rycerzy.    

Zarząd prosi każdego członka Legionu o podjęcie modlitwy w intencjach szczegółowych, które zostaną 

szerzej podane także w liście do rycerzy. Zredagowane intencje z powodu trudności zapamiętania 

będzie obejmowała krótka intencja: 
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„W sprawach Legionu Małych Rycerzy za przyczyną Patronów wspólnoty”. 

Zarząd podjął decyzję, że zobowiązania wynikające z regulaminu tj.: różaniec, koronka, post, oraz 
codzienna modlitwa przyrzeczenia i ofiarowania się (tekst w DYPLOMIKU Małego Rycerza) będą 
obejmować podaną intencje.  

 

16:00 IX Zgromadzenie Animatorów i przedstawicieli kół i grup modlitewnych Legionu Małych Rycerzy 

MSJ. Na obrady Zgromadzenia przybyło 32 przedstawicieli Legionu MRMSJ.  

Oficjalne spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą poprowadzoną przez prezesa. Następnie 

Wiesław Kaźmierczak zreferował doroczne sprawozdanie z ostatnich 12 miesięcy od 1.08.2015 do 

5.08.2016. W dalszej części pochylono się nad kilkoma kwestiami: 

1) W związku z podziałem funkcji w klasztorze na superiora odpowiedzialnego za Sanktuarium Serca 

Jezusa Miłosiernego i dyrektora domu rekolekcyjnego nastąpiła nowa koncepcja przeniesienia 

Triduum na inny termin. Podane przez ks. Wojciecha Nowaka, dyrektora DR propozycje (w maju 

bądź we wrześniu) zostały odrzucone tak przez Zarząd jak i Zgromadzenie. Podjęto decyzję, aby 

co roczne spotkanie ku czci Boga Ojca pozostawiono w terminie jak dotychczas tj. pierwszy 

weekend sierpnia. W związku z tym padły propozycje miejsc tych spotkań: Święta Lipka (w tym 

Sanktuarium Matki Bożej posługuje ks. A. Jacyniak) Licheń (Legion miał tam swój zjazd 26-

27.X.1996 r.) i Niepokalanów (tu mieliśmy wielokrotnie organizowane rekolekcje). W rozmowie z 

animatorem z Włocławka padła jeszcze jedna propozycja ewentualnego miejsca: Sanktuarium 

Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie (20 km od Koła, rycerze z Włocławka mieli tu rekolekcje).  

Poza Świętą Lipką, miejsca ewentualnych spotkań ku czci Boga Ojca wybrano w centrum Polski, 

aby była w miarę bliska odległość dla wszystkich rycerzy. Rozważono propozycje kapelana 

Legionu, ks. Aleksandra Jacyniaka przeniesienia Triduum do Sanktuarium Matki Bożej w Świętej 

Lipce. Przegłosowano ten projekt od razu. Jednogłośnie proponowaną zmianę Zgromadzenie nie 

przyjęło z uwagi na niekorzystne położenie komunikacyjne. Jednocześnie poinformowano o drugiej 

propozycji kustosza Sanktuarium w Świętej  

2) Omówiono proponowane przez Zarząd miejsca i terminy rekolekcji i spotkań na kolejne 12 

miesięcy. Zgromadzenie przystało na trzy dotychczasowe ogólnopolskie zjazdy rycerzy: w 

Częstochowie (wczesna wiosna, przed Wielkanocą), Kalisz lub inne rozeznane miejsce Triduum 

(lato) i Kraków (późna jesień, zawierzenie Polski Chrystusowi Królowi) oraz na rekolekcje 

ogólnopolskie w Częstochowie (w ramach Zawierzenia Legionu Matce Bożej), Hodyszew (10-12 

sierpnia) Koszalinie (wrzesień 2 terminy: 5-7.09.2016 i 26-28.09.2016) Inne lokalne uczty duchowe 

według potrzeb i oczekiwań członków lokalnych grup modlitewnych (np. Bochnia, Hodyszew) 

3) W wyniku rozeznania duchowego (w związku rzucaniem klątw przez wrogów zewnętrznych i 

wewnętrznych na nasz kraj, prezydenta, rząd) zachęta prezesa o konieczności wsparcia 

duchowego (zamawiane Msze św., modlitwa i post) dla obecnie rządzących i całej Ojczyzny. 
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Sugestie i rady dotyczące duchowości i istotnych inicjatyw podjętych w przeszłości to: 

1) Modlitwa za młode pokolenie, jako kontynuatora działalności Legionu MRMSJ a sugerowane w 

Głosie Małego Rycerza przez założycielkę. 

2) Msze św. i krucjata adoracji i modlitw nocnych wynagradzających za Ojczyznę i wynagradzających 

za brak sacrum wobec Boga w Najświętszym Sakramencie. 

3) Inne kluczowe intencje Mszy św. Adoracji nocnych i dziennych 

4) Czytanie pisma św. dzienniczka św. Faustyny i s. Zofii oraz innej lektury duchowej proponowanej 

na łamach Głosu Małego Rycerza. 

5) Kontynuacja 7 koronek do Bożego Miłosierdzia,  

6) koronki na ulicach miast świata - każda edycja 28 września w dniu beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. 

Akcja trwa od 8 lat, zapoczątkowana przez jezuitę z Łodzi. http://www.iskra.info.pl/page37.html 

Uwaga: Ta akcja duchowa jak i ta poniżej - „Uratuj Świętego” to włączanie się także do inicjatyw 

bliskiej naszej duchowości i zbieżnym intencjom. Bliska nam jest też Krucjata Różańcowa, 

wszelkiego rodzaju Marsze i akcje z innymi ruchami i stowarzyszeniami, które prowadza do 

wspólnego celu, zgodnymi z interesem dobra Kościoła, Ojczyzny, rodzin – ogólnie ujmując walki ze 

złem pod każdą postacią. 

7) Akcja „Uratuj Świętego” to modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych, których życie jest 

zagrożone. Trwa 9 dni, a kończy się zawsze 25 marca w Dzień Świętości Życia. W tym roku to już 

8 edycja akcji. Do tej pory, przez wszystkie lata włączyło się do niej kilkadziesiąt tysięcy osób w 

Polsce i na świecie. https://www.facebook.com/Akcja.Uratuj.Swietego/ 

8) Prośba o modlitwę i wyrozumiałość, przeproszenie i przebaczenie w uzdrowieniu wzajemnych 

relacji w grupach modlitewnych, współpracy i budowaniu wspólnego dobra i świadczenie o nim dla 

zbudowania bliźnich. 

Zakończenie ok. 17:40 modlitwą poprowadzoną przez prezesa Wiesława Kaźmierczaka. 

Zaraz po obradach zgromadzenia kolacja i ponowne ogłoszenia m.in. zapisu do grafiku chętnych 

przedstawicieli Legionu do poprowadzenia adoracji nocnej oraz innych informacji w ramach nocnego 

modlitewnego czuwania z Królem Miłosierdzia.  

18:30 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie.  

19:00 Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium.  

 

20:00 Wystąpienia członków Zarządu dotyczące informacji i kilku inicjatyw istotnych dla Legionu 
i nie tylko. 

Zaraz po Mszy św. prezes Zarządu zapowiedział wystąpienia rycerki Danuty z Berlina (członka Zarządu 

Legionu) dot. troski modlitewnej za dzieci nienarodzone i rycerki Haliny z Legnicy (z-ca prezesa 

Zarządu Legionu), która zakomunikowała o nowej kolejnej akcji zbierania podpisów (100 tys.) pod 

prośbą do Ojca Świętego Franciszka o ustanowienie święta Boga Ojca według Jego życzenia. Tym 

razem działania będą w łączności i jedności z innymi organizacjami, wspólnotami, stowarzyszeniami 

http://www.iskra.info.pl/page37.html
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oraz z Polonią z Chicago i każdym dzieckiem Bożym popierającym to dzieło. Wystąpienie w osobnym 

artykule pt. ”Wystąpienie rycerki Haliny z Legnicy: Czy nadchodzi już epoka Królowania 

BOGA OJCA na ziemi?”  

Wiesław Kaźmierczak poinformował krótko również o zbieraniu ofiar dla ks. Piotra opiekuna 

Triduum i na Sanktuarium, z którego korzystamy. Informacja dotyczyła nabycia publikacji i 

dewocjonaliów a także złożenia przez kandydatki na rycerzy zgłoszeń i deklaracji (jako dar ołtarza), i 

przyrzeczeń rycerzy rzeczywistych w czasie Mszy św. (po komunii św.) a także odnowienia zawierzenia 

Małych Rycerzy Bogu Ojcu.  

 

AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY 

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

Twemu Ojcowskiemu Sercu. 

Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. O Stwórco nasz i 

Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie. 

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

przy Tobie trwać. 

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

serca zapłoną miłością Bożą. 

Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. 

Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe. 

Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. Niech Twoja miłość 
rozleje się w naszych sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność. 

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

przemieni się w Bożą moc. 

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

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego. 

Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o północy w Sanktuarium Serca 
Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005 

Jeśli nie wszyscy Mali Rycerze mogli uczestniczyć bezpośrednio w święto Boga Ojca (w pierwszą niedzielę sierpnia) każdy może 
odnawiać ten akt każdego 7 dnia każdego miesiąca w świetle życzenia Boga Ojca. 

 

21:00 Apel Jasnogórski i ponownie jak w dniu poprzednim – głęboka konferencja opiekuna tej uczty 

duchowej, ks. Piotra Idziaka. Następnie jezuita dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu w 

ołtarzu Jezusa miłosiernego. Czuwanie modlitewne i tym razem upłynęło w zaleconej przez naszego 

opiekuna adoracji w ciszy i modlitwie osobistej.  

23:30 rycerz Łukasz z Głuchołaz poprowadził różaniec św.  
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Msza św. o północy sprawowana przez ks. Piotra zakończyła kolejny etap czuwania modlitewnego. 

Intencja Najświętszej Ofiary: 

O uwielbienie Boga Ojca, podziękowanie za otrzymane i nieustannie zlewane 

łaski Bożego Miłosierdzia i Bożej Opatrzności, przebłaganie za grzechy 

nasze i świata całego z prośbą o ustanowienie święta Boga Ojca w Kościele 

oraz zawierzenie Bogu Ojcu Małych Rycerzy i wszystkich spraw Wspólnoty 

za przyczyną św. Patronów Legionu MRMSJ. 

Pora nocna na modlitwie w kościele - dla ludzi świata – to głupota, stwierdził ks. Piotr. Niewielu jest w 

stanie odpowiedzieć na miłość Jezusa. Inna jest miara rozumu, inna serca. Hojnego dawce miłuje Pan i 

nie da się prześcignąć. Kaznodzieja nawiązał też do Przemienienia Pańskiego i przemiany jaka 

dokonuje się w czasie modlitwy, adoracji, rekolekcji. Jak zmienia się człowiek, który znajduje czas dla 

Pana Boga. Jak zmienia się oblicze – twarz człowieka w czasie adoracji. Pozwólmy Jezusowi spojrzeć w 

oczy w czasie adoracji, abyśmy skorzystali z tego daru jakim jest trwanie z Panem. Jezuita nawiązał też 

do utraty przez człowieka poczucia grzechu (szczególnie na zachodzi) – dlaczego – bo nie ma modlitwy. 

Następuje ciemność, bo nie ma światła, a jak nie ma światła to grzech staje się codziennością. 

Kaznodzieja zacytował fragment z Dzienniczka św. Faustyny: „Moje usposobienie zmienne aleś Ty 

niezmienny, zawsze ten sam – pełen Miłosierdzia” podkreślając, że Bóg prowadzi nas przez ten świat 

przez pocieszenie i strapienie wg swej mądrości i dla dobra duszy.    

W ramach daru ołtarza zostało ofiarowane zgłoszenie jednej kandydatki na MR i dwie deklaracje rycerek 

rzeczywistych, które po Komunii św. złożyły uroczyste przyrzeczenie. Po nim ks. Piotr Idziak przypiął 

oznaki Małego Rycerza i wręczył sól egzorcyzmowaną, aby nowi rycerze nie stracili nic ze swej 

gorliwości i byli jak ta sól nietracąca smaku, a modlitwa na nią nałożona (egzorcyzm) chroniła od 

wszelkich zakusów szatana i była także orężem w walce ze złem.   

Po homilii celebransa, w darze ołtarza zostały przyniesione jedno zgłoszenie kandydatki Bożeny z 

Piotrkowa Trybunalskiego i deklaracji na rycerza rzeczywistego Izabeli z Legnicy Agaty z Warszawy.  

Po komunii św. odnowienie zawierzenia Małych Rycerzy Bogu Ojcu oraz złożenie 

przyrzeczenia rycerzy rzeczywistych Izabeli z Legnicy i Agaty z Warszawy, które z rąk o. Piotra 

otrzymały DYPLOMIK Małego Rycerza, oznaki Małego Rycerza oraz symboliczną porcję soli 

egzorcyzmowanej, aby nie stracili smaku i wytrwali w powołaniu. W imieniu Legionu prezes zarządu 

wręczył ks. Piotrowi Dyplomik Małego Rycerza i oznakę Małego Rycerza, jako honorowemu członkowi 

wspólnoty. 

Po mszy św. poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) przygotowany tradycyjnie przez małych 

rycerzy z Kalisza pod kierunkiem animatora Rafała. W tym czasie obecni na Triduum mogli nabyć 

publikacje Legionu w punkcie obsługiwanym przez s. Marię z Warszawy. 

Ciąg dalszy czuwania modlitewnego ku czci Boga Ojca w Sanktuarium według zgłoszonych do 

prowadzenia przedstawicieli ośrodków Legionu: Poddębice, Berlin-Szczecinek, Poznań, Piotrków Tryb., 

Kalisz, Warszawa od 1:30 do 6:15.   
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Przed błogosławieństwem zachęta s. Marii do modlitwy 

uniżenia, jako ekspiacja za grzechy Narodu Polskiego. 

Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem udzielonym przez ks. 

Piotra zakończyliśmy oficjalnie udział w kolejnym XIX Triduum ku czci 

Boga Ojca. Chętni mogli jeszcze udać się do pobliskiego Sanktuarium św. 

Józefa (Patrona Legionu), aby tam prosić o pomoc i zawierzyć siebie, 

rodziny i tych, którzy zostali poleceni naszej pamięci modlitewnej.  

7:30 Śniadanie (dla zgłoszonych, mieszkających w Domu 

Rekolekcyjnym) i czas na modlitwę osobistą i nawiedzenie Sanktuarium 

św. Józefa i innych świątyń w centrum Kalisza – powrót do domów z 

bagażem darów od Boga Ojca. 

W Zgromadzeniu Animatorów wzięli udział przedstawiciele Legionu (kolejność wg listy) z: 

Szczecina, Legnicy, Wojciechowa, Kraśnika, Warszawy, Siedlec, Słupska, Boguszów-Gorce, Pleszewa, 

Galewa-Dobrzycy, Bochni, Jarocina, Szczecinka, Berlina, Pogorzeli, Poddębic, Grudziądza, Poznania, 

Ostrowa Wlkp., Brna (Czechy), Kielc, Gdyni, Cieszyna, Głuchołaz, Piotrkowa Tryb., Gliwic, Opola, 

Gdyni, Katowic. Na samo czuwanie modlitewne dołączyli rycerze z Włocławka i Gniezna. 

Udział wszystkich uczestników szacunkowo: ok 100 osób. 

Bogu Ojcu, chwała, cześć i uwielbienie za dar tej uczty duchowej przez Jezusa Chrystusa w 

Duchu Świętym: za wielowymiarowe spotkania, kontakty, rozmowy ubogacające uczestników… 

Wdzięczność za gospodarzy Sanktuarium, za opiekuna duchowego na czas Triduum ks. Piotrowi 

Idziakowi Dziękczynienie dobremu Bogu za Świętych Patronów Legionu.  

Dzięki Ci Ojcze za Twoich świętych Aniołów, za cały Dwór Niebieski z Królową Nieba i ziemi 

na czele. Także za świętych naszych przodków (i nie tylko), którzy z woli Twojej mogli nam towarzyszyć 

w czasie tego błogosławionego czasu. Niech Twoje ojcowskie błogosławieństwo towarzyszy Zarządowi, 

wszystkim działaniom, intencjom i inicjatywom podjętym w czasie tych dni i pozwoli na pomnożenie tych 

talentów jakich nam udzieliłeś dla Chwały Bożej i dobra dusz ludzkich tu i w wieczności. Amen. Amen. 

Amen. 

Kalisz, 6.08.2016, Przemienienie Pańskie   mr Wiesław z Koszalina 

Wystąpienie rycerki Haliny z Legnicy:  

CZY NADCHODZI JUŻ EPOKA  
KRÓLOWANIA BOGA OJCA NA ZIEMI? 
 
Słowa skierowane do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
podczas Triduum ku czci BOGA OJCA w Kaliszu, w dniu 06 08 2016 r.(sobota) 
po Mszy św. przez rycerkę Halinę Szustak (z-ca prezesa Zarządu Legionu MRMSJ). 
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Orędzia Miłości dane zakonnicy Eugenii Elizabeth Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Apostołów są słowami samego Boga Ojca do całego Kościoła pt. "OJCIEC MÓWI DO SWOICH 

DZIECI". Jest to jedyne przyjście na ziemie i objawienie dokonane osobiście przez BOGA OJCA, 

uznane przez Kościół za autentyczne. 

Siostra Eugenia w młodym wieku, mając zaledwie 25 lat została Matką Zgromadzenia, mimo 

braku wykształcenia pełniła funkcje kierownicze. Bóg dając jej orędzia obdarzył także wielką mądrością 

do pełnienia działalności społecznej i misyjnej. 

Rygorystyczny proces diecezjalny trwający przez 10 lat, oceniający jej walory osobiste i treść 

Orędzia, stwierdza i publikuje słowa Boga Ojca skierowane do swoich dzieci. 

Biskup Grenoble Aleksander Caillot wydał pozytywne świadectwo, następnie w Watykanie 19 marca 

1989 roku zostało nadane Imprimatur. 

Eugenia Ravasio urodziła się 4 września 1907 roku – żyła do 10 sierpnia 1990 roku, więc za 

jej życia uważano, że była i jest prorokiem nowego Kościoła, w którym BÓG OJCIEC jest w centrum i na 

szczycie wiary, jedności, światłem ofiarowanym światu w czasach chaosu i ciemności. 

Czy nadchodzi już epoka Królowania BOGA OJCA  na ziemi? 

Czy zbliża się czas, że tu na ziemi żyjący będą pełnić wolę Ojca tak jak święci w Niebie? 

BÓG mówi: "Moja godzina nadeszła! Trzeba, aby ludzie Mnie znali, kochali i czcili, abym 

stworzywszy ich mógł być ich Ojcem",....pragnie, aby Kościół ustanowił specjalne Święto, dnia 7 sierpnia 

lub w pierwszą niedzielę  sierpnia, aby czcić Ojca, dziękować Mu, wielbić Go, jak objawił nam Jezus, 

Ojca Miłosierdzia i Dobroci, jak   nauczył nas w Modlitwie Pańskiej do Boga.... „Przyjdź królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na  ziemi".        

Siostra Zofia Grochowska założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego zapoznała nas z tą Misją, od 19 lat z jej pragnienia i decyzji odbywają się corocznie 

spotkania Ku Czci Boga Ojca, jak to obecne w dniach 5-7 sierpnia 2016 roku tu w Sanktuarium Serca 

Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. Mali Rycerze w 2010 roku podjęli inicjatywę napisania listu do Papieża 

Benedykta XVI, załączając ok. 4.600 zebranych podpisów, wysłano prośbę do Namiestnika 

Chrystusowego o ustanowienie takiego święta. Informacja o tym była w Głosie Małego Rycerza nr 2 

(str.4) W tej intencji w Kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego ofiarowane są Msze św. w 

każdą niedzielę miesiąca. 

Dzisiaj podejmujemy od nowa kolejną akcję, tym razem w łączności, w jedności z innymi 

organizacjami, wspólnotami, oraz z Polonią z Chicago i każdym dzieckiem Bożym. 

Czas nagli, dlatego zwracam się z gorącą prośbą do Was o włączenie się do zbierania 

podpisów, w wielkiej liczbie, potrzebne jest 100.000 (sto tysięcy) sprawdzonych podpisów, równocześnie 

szerzenie Kultu Boga Ojca. Kochający Boga Ojca nieustannie ofiarują swoje modlitwy, cierpienia, posty, 

oraz zamawiają  Msze Święte w  Intencji ustanowienia Święta BOGA OJCA całej ludzkości. Prośbę 

http://www.mali-rycerze.pl/userfiles/glosmr/GMR02.pdf
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kieruję nie tylko do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, ale do wszystkich 

gorących serc, abyśmy zawierzyli i spełnili pragnienia Boga Ojca, aby każda spotkana osoba, każda 

rodzina, wspólnota, a także kapłani poznali i włączyli się do wielkiego dzieła. 

Łaski obiecane od Boga Ojca: ’”…Przyszedłem przynieść Pokój przez to Dzieło Miłości 

temu, kto czci Mnie i ufa  Mi. Sprawię, że zwłaszcza na tego, kto Mnie wzywa i kocha jak swego Ojca, 

zstąpi promień Pokoju we wszystkich jego przeciwnościach, niepokojach, we wszelkiego rodzaju 

udrękach. Jeżeli rodziny będą czcić Mnie i kochać jak Ojca, obdaruję je Moim pokojem, a z nim – Moją 

Opatrznością. Jeżeli robotnicy, przemysłowcy i różni rzemieślnicy będą mnie wzywać i czcić, ofiaruję im 

Mój Pokój, Moją  Siłę, ukażę im się jako Ojciec dobry i miłosierny. Jeżeli w każdej chrześcijańskiej 

społeczności będzie się Mnie wzywać i czcić, ofiaruję Mój Pokój, okażę się najczulszym Ojcem i Moją 

Potęgą zapewnię zbawienie wieczne dusz. 

Jeżeli cała ludzkość wezwie Mnie i uczci, sprawię, że zstąpi na nią niby dobroczynna rosa, 

Duch Pokoju. Jeżeli wszystkie narody będą Mnie wzywać i czcić, nigdy nie będzie już niezgody ani 

wojen, gdyż JA JESTEM BOGIEM POKOJU i tam gdzie JA jestem, nie będzie wojny. 

Chcecie osiągnąć zwycięstwo nad waszym nieprzyjacielem? Wzywajcie  Mnie, a 

zatriumfujecie nad nim zwycięsko. Przecież wiecie, że wszystko mogę MOJĄ POTĘGĄ. Zatem ofiaruję 

wszystkim tę Potęgę, abyście się  nią posługiwali teraz i w wieczności. Ja zawsze okażę się waszym 

Ojcem, obyście tylko wy dawali się poznać jako Moje dzieci”. 

Bóg zapłać za wysłuchanie.   

Można zamawiać materiały: 

 Druki list do zbierania podpisów będą załączone do osobnego 

listu do MR. Są też do pobrania na stronie Legionu. 

 Książeczki „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci”,  4.50 zł/egz.  

 Modlitewniki do Boga Ojca  3.00 zł. 

 Oraz obrazki Boga Ojca małe i większe do oprawienia   

Tel. 507 015 737 mr Halina. 

Wydawnictwa w/w materiałów przy zamówieniach większych ilości, wysyłać będą na wskazane adresy 

po promocyjnych cenach. 

Pan Jezus do św. Faustyny:  

WIĘKSZĄ CHWAŁĘ ODDAJESZ MI PRZEZ JEDEN 
AKT POSŁUSZEŃSTWA, NIŻELI PRZEZ DŁUGIE 
MODLITWY I UMARTWIENIA  
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Dziś lekarz zdecydował, że mam nie chodzić na Mszę św. tylko do Komunii św., gorąco 

pragnęłam być na Mszy św., jednak spowiednik zgodnie z lekarzem powiedział, aby być posłuszną. 

Wolą Bożą jest, aby Siostra była zdrowa i nie wolno Siostrze się w niczym umartwiać, niech Siostra 

będzie posłuszna, a Bóg Siostrze to wynagrodzi. Czułam, że te słowa spowiednika, to są słowa Pana 

Jezusa i chociaż mi żal było opuszczać Mszy św., gdyż mi Bóg udzielał łaski, że mogłam widzieć małe 

Dziecię Jezus, ale jednak posłuszeństwo przekładam ponad wszystko. 

Pogrążyłam się w modlitwie i odprawiłam pokutę, wtem nagle ujrzałam Pana, który mi rzekł: - córko 

Moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz Mi przez jeden akt posłuszeństwa, niżeli przez długie 

modlitwy i umartwienia. O, jak dobrze jest żyć pod posłuszeństwem – żyć w świadomości, że 

wszystko co czynię jest miłe Bogu. (Dz. 894) 

TY MASZ BYĆ POSŁUSZNA 

23/1.[1937]. Dziś nie miałam chęci do pisania. wtem usłyszałam głos w duszy: - córko Moja, nie żyjesz 

dla siebie, ale dla dusz, pisz dla ich pożytku, wiesz, że wolę Moją co do pisania. to już ci tyle razy 

potwierdzili spowiednicy, ty wiesz: co Mi jest milsze. a jeżeli masz wątpliwość w mowie Mojej, to 

wiesz kogo masz pytać, udzielam mu światła, aby sądził sprawę Moją, strzeże go oko Moje. 

Córko Moja, masz być jak dziecko wobec niego, pełna prostoty i szczerości, przenoś zdanie jego 

nad wszystkie żądania Moje. on cię poprowadzi według woli Mojej; jeżeli ci nie pozwoli wykonać 

żądań Moich. - bądź spokojna. nie będę wchodził w sądy z tobą, sprawa ta pozostanie między 

Mną a nim - ty masz być posłuszna. (Dz. 895) 

BÓG CHCIAŁ INACZEJ – refleksja rycerki Eli z Głuchołaz 
W lipcu podczas pieszej pielgrzymki do Łagiewnik, rozmawiałam z ojcem Danielem.  

Tematem były kontrowersyjne zachowania – przyjmowanie właściwej postawy w różnych momentach 

podczas Mszy Świętej.  

Miałam problem z podjęciem decyzji; czy mam trwać przy „swoim”, czy słuchać Kościoła.  

Problem narastał, kiedy zauważyłam, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy np. podczas ofiarowania, ktoś 

obok mnie odruchowo też klęka, a potem podrywa się nerwowo, aż traci równowagę (tak się zdarzyło z 

pewną starszą panią). Inne przypadki – nie aż tak drastyczne, też rozbijały mój spokój i rozpraszały 

skupienie. Zaczęły pojawiać się myśli, że przeszkadzam innym ludziom w ich uczestnictwie i 

przeżyciach podczas Mszy Św. Pojawiło się słowo „Jedność”, a potem następne; „Nie chcę takiej 

jedności”. Nie będę przytaczać całej rozmowy z o. Danielem, bo była długa i głęboko drążyła ten 

problem. Kończyła się tymi słowami; Zawsze na pierwszym miejscu jest posłuszeństwo Kościołowi – 

zdanie to poparte było słowami Pana Jezusa do św. siostry Faustyny. Ale o. Daniel okazał też 

zrozumienie moim problemom. Zapewnił, że zawsze dostanę Komunię Św. na klęcząco, a jeżeli chodzi 

o dylemat przeszkadzania innym ludziom, to poradził mi, żebym w kościele wybierała takie miejsce, 

gdzie będę mogła, nie zwracając niczyjej uwagi przeżywać Mszę Św., tak jak ją czuję.  

Za chwilę miała rozpocząć się Msza Św. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zajęli już miejsca. Ja 

uklękłam w pewnej odległości za ostatnią ławką, na której siedziały dwie młode dziewczyny, które 
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dołączyły do nas pragnąc towarzyszyć nam, chociaż do kolejnej miejscowości. Szły z rowerami, żeby 

potem móc wrócić do domu.  

Kiedy zaczęłam się modlić dziękując Bogu za rozmowę i tyle ważnych przekazów, jedna z 

dziewcząt odwróciła się i poprosiła, żebym przyszła do nich. Cicho odpowiedziałam, że tu jest mi dobrze. 

Ale ona uśmiechając się, tak bardzo miło ponownie mnie zaprosiła. Dwie myśli – lotem błyskawicy – 

sprawiły, że dołączyłam do dziewczyn;  

 Pan Bóg stawia na mojej drodze kolejne dwie osoby i to młode dziewczyny. 

 To nie jest przypadek, że w chwilę po rozmowie z o. Danielem, zdarzyła się sytuacja, 

dotykająca tych problemów.  

Pojawia się tok myśli – nie myśli – raczej pewników: Bóg nie chce, żebym chowała się za plecami 

ludzi – chce, żebym była z nimi. Stawia na mojej drodze życia ludzi, którzy mają do mnie zaufanie.  

Tak było z tą dziewczyną, z którą mam dobre, serdeczne relacje. Która mi dziękowała; za rozmowę, za 

tomik poezji o. Daniela z dedykacją dla nich. Gdy żegnałyśmy się płakała nazywając mnie swoim 

aniołem. Wtedy powiedziałam jej, że ona też była dla mnie aniołem, bo przez nią Pan Bóg (przez to jej 

zaproszenie mnie do ławki) przekazał mi bardzo ważną informację, która miała związek z moją rozmową 

z o. Danielem.  

A podczas Mszy Św. przed ofiarowaniem. Powiedziałam jej, że mam bardzo ważną intencję i 

chcę ją ofiarować Bogu, dlatego uklęknę. W dalszej części Mszy byłam w jedności z wszystkimi, ale też 

w tych najważniejszych dla mnie momentach wszyscy klękali. Radość tej dziewczyny, która i mnie się 

udzieliła, sprawiła, że obie przeżyłyśmy tę Mszę głęboko. Pan połączył nas silną więzią duchową.  

Zrozumiałam, że nie może, to co dla nas nawet tak bardzo święte, czynić naszych serc, tak bardzo 

zatwardziałych. Jeżeli sam Pan Jezus stawia przed sobą kapłana (mam na myśli Bożego kapłana, który 

nie profanuje tego co święte), to czy my nie powinniśmy i w tym przypadku iść drogą, którą nam 

wyznacza swoim życiem Jezus Chrystus?  

W przytoczonym świadectwie, kapłan wyraził zgodę na moje wyłamanie się z ustalonego 

porządku, ale Bogu to się nie podobało. 

Jezu cichy, serca pokornego – uczyń nas lepszymi dla dobra wspólnego. 

mr Ela z Głuchołaz 

DEKLARACJE POSŁUSZEŃSTWA KOŚCIOŁOWI 
Założycielki Legionu, s. Zofii Grochowskiej  

20 lipca 2002 r. W liście do Małych Rycerzy z Sekretariatu został poruszony m.in. temat 

DEKLARACJI POSŁUSZEŃSTWA Kościołowi s. Zofii Grochowskiej. 

Decyzja ta dla naszej Założycielki była bardzo trudna. Wiązało się to m.in. rezygnacją brania 

udziału w spotkaniach modlitewnych w Oławie. Jednak patrząc z perspektywy czasu DEKLARACJA 

POSŁUSZEŃSTWA KOŚCIOŁOWI pozwoliła na kontynuowanie opieki Legionu MRMSJ przez 

Towarzystwo Jezusowe wspólnie z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. 

Decyzja naszej Założycielki była kluczowa, bez tej deklaracji prawdopodobnie nasza wspólnota nie 

miałaby szans przetrwania poważnego kryzysu jaki wówczas dotknął naszego stowarzyszenia. Dlatego 
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redakcja Głosu Małego Rycerza przypomina ten dokument jako bardzo istotny i jako przykład dla nas, 

spadkobierców dzieła zapoczątkowanego przez Założycielkę oraz mozolnie i ofiarnie budowanych 

struktur Legionu MRMSJ przez s. Zofię. 

Warto przy tym odświeżyć istotne treści tak w Regulaminie Małego Rycerza jak i w Statucie 

Legionu MRMSJ zatwierdzonego przez ks. Bp Jana Bernarda Szlagę nawiązujące do cnoty 

posłuszeństwa i pokory: 

„Rycerz musi być całkowicie oddany Bogu przez posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w 

Miłosierdzie Boże” (Regulamin MR pkt 1 założenia ogólne). 

„Legion Małych Rycerzy pragnie żyć w duchu trzech rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i 

posłuszeństwa”. (Artykuł 6 Statutu Legionu MRMSJ, aprobowanego 28.04.1998 i przyjętego uchwałą 

Zgromadzenia Animatorów jako obowiązującego dla wszystkich Małych Rycerzy) 

Artykuł 6 Statutu ma swoje uzasadnienie w słowach 

jakie otrzymała Założycielka w czwartek, 5 lipca 1990 r. 

„Córko moja. Ci Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą pod opieką Kościoła Świętego. Z tych 

Rycerzy powstanie Trzeci Zakon. Jak się zorganizujecie i będziecie gotowi jako Mali Rycerze, 

starajcie się o zatwierdzenie przez Kościół, bo na te ostateczne czasy i Kościół musi mieć wsparcie.  

Wasze wspólne modlitwy będą miały siłę i moc zwalczyć wszelkie zło przez Miłosierdzie Boże. Mali 

Rycerze mają wielkie zadanie, aby się wypełniła Wola Boża.  

Przez wasze serca będzie promieniować miłość na cały świat. Moja Miłość złączona z waszą ma wielką 

moc. Widzę was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, jak wielkie trudy będziecie pokonywać na rzecz 

trzeciego zakonu. Muszą być zrobione oznaki, które będziecie nosić z napisem JEZU, UFAM TOBIE.  

O wszystko będziecie walczyć, ale zawsze zwyciężycie. Te oznaki tylko będą nosić Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego. Znajdźcie kapłana, który by się wami zajął i otrzymał zatwierdzenie przez Kościół. 

Zapoznajcie kapłana ze wszystkim, co wam przekazałem. On otrzyma światło poznania, czego od 

swoich dzieci potrzebuję.” 

Środę, 13 lutego 1991: 

„Wyjawisz biskupowi moją Wolę powierzenia Małym Rycerzom Miłosierdzia Bożego misji krzewienia 

Miłosierdzia Bożego po całej ziemi. Działając w pełnej pokorze, będziesz przybliżać kapłanom zakres 

misji Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i dopilnujesz, żeby moje narzędzie - Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego apostołowali poprzez Kościół, z Kościołem i pośród mojego ludu. 

(…) Córka Moja, nie wyobrażasz sobie jak wielu zostało powołanych na Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego. Ich liczba zadziwi cały świat. Każdy rycerz ofiaruje się Mnie, Jezusowi poprzez Niepokalane 

Serce Maryi i pozwoli mi działać w sobie, by zbawić jak najwięcej grzeszników. Sprawisz to mały rycerzu 

Miłosierdzia Bożego, że nie ty będziesz kierował swoją wolą, ale JA, twój Bóg. Każde twoje 

tchnienie, każde uderzenie twojego serca będzie echem pochodzącym ode mnie. Twoim pragnieniem 

będzie wypełnienie Woli Bożej, a dokonasz wszystkiego, aby Jej nie uchybić”. 
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Od redakcji: Jest to tylko jedna strona, na drugiej widnieja podpisy: s. Zofii Grochowskiej i świadków powyższej deklaracji. 



Głos Małego Rycerza Nr 23 (3/2016)        lipiec-sierpień-wrzesień 2016 

  

26 
 

 
 

Napomnienia Św. Franciszka z Asyżu 

 3. Posłuszeństwo doskonałe  

     Pan mówi w Ewangelii: Kto nie wyrzekłby się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem 

(por. Łk 14,33); i: Kto chciałby zachować swoje życie, straci je (Łk 9,24). Ten człowiek opuszcza 

wszystko, co ma, i traci swoje ciało, który siebie samego oddaje całkowicie pod posłuszeństwo w ręce 

swego przełożonego. I cokolwiek czyni i mówi, jeśli wie, że nie sprzeciwia się to jego woli, jest to 

prawdziwe posłuszeństwo, byleby to, co czyni, było dobre. I choćby podwładny widział coś lepszego i 

pożyteczniejszego dla swej duszy niż to, co nakazuje przełożony, niech dobrowolnie złoży Bogu z tego 

ofiarę i niech stara się spełnić życzenie przełożonego. To jest bowiem posłuszeństwo z miłości 1P 1,22), 

ponieważ miłe jest Bogu i bliźniemu.  

     Jeśli przełożony wyda jakieś polecenie niezgodne z jego [podwładnego] sumieniem, wolno mu nie 

posłuchać, niech go jednak nie opuszcza. A jeśli z tego powodu będzie przez kogoś prześladowany, 

niech go dla Boga miłuje. Kto bowiem woli znosić prześladowanie niż odłączyć się od braci, ten trwa 

rzeczywiście w doskonałym posłuszeństwie, bo życie swoje oddaje za braci swoich (por. J 15,13).  

     Jest bowiem wielu zakonników, którym się wydaje, że widzą lepsze rzeczy do zrobienia niż te, które 

nakazują przełożeni; ci oglądają się wstecz (por. Łk 9,62) i powracają do wymiotów własnej woli (por. 

Prz 26,11; 2 P 2,22). Ci są mordercami i swoim złym przykładem gubią wiele dusz. 

PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (10) 

ROK ŚWIĘTY NAJSPOSOBNIEJSZY  

DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA CHRYSTUSA KRÓLA 

 27.  Oto do spełnienia powyższego naszego zamiaru szczególną daje nam 

sposobność, nad którą nie widzimy lepszej, Rok Święty, właśnie dobiegający 

do końca, ponieważ Bóg najłaskawszy, podniósłszy dusze i serca wiernych do dóbr niebieskich, 

przewyższających wszelki zmysł, albo ich obdarzył z powrotem darem swej łaski, albo też, pobudziwszy 

ich na nowo do starania się o wyższe rzeczy, umocnił ich na drodze cnoty. Czy to więc weźmiemy pod 

uwagę przedłożone Nam liczne prośby, czy też rozważymy to, co działo się w czasie wielkiego 

Jubileuszu, starczy to zaiste za powód, iż nadszedł wreszcie upragniony przez wszystkich dzień, w 

którym możemy ogłosić, iż należy uczcić Chrystusa, jako Króla całej ludzkości, własnym i szczególnym 

świętem. W tym bowiem Roku, jak na początku powiedzieliśmy, ów Boski Król, prawdziwie dziwny w 

Świętych swoich, nowym zastępem bojowników, wyniesionych do godności świętych, został uwielbiony 

chwalebnie; w tym Roku również, patrząc na niezwykłą wystawę przedmiotów i prawie samych prac, 

mogli wszyscy podziwiać zwycięstwa odniesione przez zwiastunów ewangelii dla rozszerzania królestwa 

Chrystusowego; na koniec w tym Roku obchodziliśmy uroczyście pamiątkę Soboru Nicejskiego, który 
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obronił dogmat współistotności Słowa Wcielonego z Ojcem, na którym opiera się, jakby na fundamencie, 

panowanie Chrystusa nad wszystkimi narodami.  

USTANOWIENIE ŚWIĘTA CHRYSTUSA KRÓLA 

 28.  Przeto powagą Naszą apostolską, ustanawiamy święto Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla, 

które ma być obchodzone na całym świecie corocznie, w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w 

niedzielę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym dniu corocznie 

odnawiano poświęcenie całego rodu ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które Poprzednik 

Nasz, świętej pamięci Pius X, nakazał powtarzać każdego roku; w tym jednak tylko roku pragniemy 

obchodzić to święto dnia 31 bieżącego miesiąca, którego to dnia sami odprawimy pontyfikalne 

nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla i zarządzimy, by to poświęcenie odbyło się w Naszej obecności. 

Albowiem sądzimy, że nie możemy lepiej i stosowniej zakończyć Roku Świętego i Chrystusowi 

nieśmiertelnemu Królowi wieków serdeczniej wyrazić Naszej wdzięczności - w czym jesteśmy 

tłumaczami uczuć wdzięczności całego katolickiego świata - za dobrodziejstwa, jakich udzielił w tym 

czasie jubileuszowym Nam, Kościołowi i całemu światu katolickiemu.  

 29.  Nie ma też powodu, Czcigodni Bracia, długo i wiele pouczać Was, dlaczego postanowiliśmy, by 

święto Chrystusa-Króla obchodzono oddzielnie od innych świąt, które poniekąd oznaczają i czczą 

królewską Jego godność. Wystarczy bowiem zwrócić uwagę na jedno, że chociaż we wszystkich 

uroczystościach Pańskich przedmiotem głównym jest Chrystus, jednak w powodach tej czci nie jest 

wcale uwzględniona władza i imię królewskie Chrystusa. To święto zaś ustanowiliśmy na niedzielę 

dlatego, aby nie tylko duchowieństwo przez ofiarę Mszy Świętej i w pacierzach kapłańskich, ze swej 

strony oddało cześć Boskiemu Królowi, lecz także, by i lud, wolny od zajęć codziennych, dał 

Chrystusowi w duchu świętej radości chwalebne świadectwo posłuszeństwa i uległości swojej. A do 

obchodzenia tego święta wydała się najodpowiedniejsza spośród innych ostatnia niedziela października, 

która prawie zamyka okres roku kościelnego; w ten sposób rozpamiętywanie w ciągu roku tajemnic 

życia Jezusa Chrystusa zakończy się niejako i pomnoży świętem Chrystusa Króla i zanim obchodzić 

będziemy chwałę Wszystkich Świętych, wysławiać i głosić będziemy chwalę Tego, który triumfuje we 

wszystkich Świętych i wybranych.  

Niechaj więc Waszym to będzie obowiązkiem i Waszą troską, Czcigodni Bracia, aby w oznaczonych 

dniach przed tą doroczną uroczystością w poszczególnych parafiach wygłaszano do ludzi kazania, w 

których by lud dokładnie zaznajomiono z istotą, znaczeniem i ważnością tego święta i zachęcono go, 

aby urządził i ułożył swe życie w ten sposób, by ono stało się godnym tych, którzy wiernie i gorliwie 

słuchają rozkazów Boskiego Króla.  

Źródło: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php 

Znak czasu: OD 2000 R. WE FRANCJI WYBURZONO 
33 CHRZEŚCIJAŃSKIE KOŚCIOŁY. NA ICH MIEJSCE 
POSTAWIONO PONAD TYSIĄC MECZETÓW 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
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Społeczność muzułmańska we Francji liczy od 5 do 7 milionów ludzi. Jedno jest pewne - w 

najbliższych latach społeczność ta będzie się powiększać. Znakiem czasu we Francji stają się 

zamykane i burzone chrześcijańskie kościoły. Od 2000 r. zrównano z ziemią 33 tego typu obiekty. 

Na ich miejsce, niczym grzyby po deszczu, wyrastają meczety. We wspomnianym okresie 

wybudowano ich nieco ponad 1 tys. Czy największy laicki kraj ma szansę zostać największym 

muzułmańskim państwem Europy? 

                           Wczoraj media obiegły zdjęcia z 

pacyfikacji wiernych zgromadzonych w 

kościele św. Rity w Paryżu, którzy bronili tę 

świątynię przed wyburzeniem. Niestety, w 

nadchodzących latach takich obrazków może 

być więcej. Od 2000 r. we Francji wyburzono 

33 chrześcijańskie kościoły. W zamian, 

niczym grzyby po deszczu, powstają meczety. 

To naturalna konsekwencja tego, że chrześcijan nad Sekwaną jest coraz mniej. Ich miejsce zajmują 

muzułmanie, których obecnie we Francji jest od 5 do 7 milionów (w zależności czy mówimy o danych 

oficjalnych, czy nieoficjalnych). 

Społeczność muzułmańska będzie niewątpliwie rosnąć. Powody są co najmniej dwa - pierwszy 

to fantastyczny przyrost naturalny. Dzietność muzułmańskich kobiet jest znacznie wyższa od 

pozostałych. Drugi powód to imigracja. Spora część przybywających do Francji imigrantów wyznaje 

Allaha. Jeśli zatem wyznawców islamu nad Sekwaną będzie więcej, to czemu nie miałoby powstać 

więcej meczetów? W tym kontekście warto przytoczyć słowa Dalil Boubakeura, rektora Wielkiego 

Meczetu w Paryżu, który podczas ubiegłorocznej konwencji Związku Organizacji Islamskich Francji 

(UOIF) zażądał podwojenia liczby meczetów we Francji: - "Mamy 2200 meczetów i musimy podwoić ich 

liczbę w ciągu dwóch lat" - stwierdził w trakcie oficjalnego przemówienia. Uzasadniając swoje żądanie 

Boubakeur zauważył, że wspomniane 2200 meczetów to zbyt mało jak na największą społeczność 

muzułmańską w Europie Zachodniej. Ciekawe czy Unia Europejska będzie mogła w jakiś sposób 

dofinansować to przedsięwzięcie? 

Źródło: tprincedelamour (twitter.com) 

Źródło: Francuscy muzułmanie chcą podwojenia liczby meczetów (Wprost.pl) 

wpis z dnia 4/08/2016 

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

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (10) 

3. Modernista jako teolog (4) 

Ewolucja: prawo rozwoju 

https://twitter.com/tprincedelamour/status/760754076825026561
https://www.wprost.pl/501461/Francuscy-muzulmanie-chca-podwojenia-liczby-meczetow
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 26.  Wreszcie, aby wyczerpać ów przedmiot traktujący o wierze i jej różnorodnych objawach, należy, 

Czcigodni Bracia, zobaczyć, jak moderniści pojmują rozwój obojga. Zasada ogólna głosi: w religii żyjącej 

wszystko jest zmienne, wszystko powinno przybierać kolejne formy. Na podstawie tej zasady dochodzą 

do głównego punktu swych teorii mianowicie do ewolucji.  

Dogmat więc, Kościół, obrządki św., księgi, które jako święte czcimy, nawet i wiara poddać się winna 

prawom rozwoju, jeśli nie ma stać się strupieszałą. I dziwnym się to wydać nie może, jeśli sobie 

uprzytomnimy, co moderniści o poszczególnych tych prawdach nauczają. Przypominając więc, że 

istnieje prawo takiego rozwoju, określają moderniści sami sposób tego rozwoju.  

A naprzód co się tyczy wiary, to pierwotna jej forma powiadają, była niewyrobiona i wspólna wszystkim 

ludziom, ponieważ powstała z natury ludzkiej i z życia samego. Prawo rozwoju życiowego posunęło się 

dalej - nie przez dodawanie nowych z zewnątrz wkraczających form, lecz przez stopniowe i coraz 

silniejsze działanie uczucia religijnego na świadomość.  

Ten rozwój był dwojakiego rodzaju: negatywny, przez usuwanie wszystkich czynników zewnętrznych; 

np. uczuć rodzinnych czy narodowych, fizyczny, przez łączność z umysłem i moralnym doskonaleniem 

się człowieka. Wskutek tego udoskonalenie rozszerzyło się i wyjaśniło pojęcie bóstwa, a uczucie 

religijne stało się subtelniejsze.  

Aby wytłumaczyć ten rozwój wiary, nie trzeba się uciekać do innych czynników; wystarczy zwrócić się do 

tych, które dały jej początek. Zaliczyć tu jednakże należy niektórych ludzi nadzwyczajnych (których 

nazywamy prorokami, a wśród nich - zdaniem modernistów - najznakomitszym był Chrystus); zaliczyć 

ich należy już dlatego, że w życiu i pracach otaczała ich pewna tajemniczość, którą wiara przypisała 

bóstwu; już też dlatego, że doszli do nowych nieznanych przedtem doświadczeń, odpowiadających 

potrzebie religijnej danego wieku. Rozwój dogmatu zawdzięczać trzeba przede wszystkim przeszkodom, 

które wiara musi przełamywać, wrogom, których musi zwyciężać i zarzutom, które winna odpierać. 

Dodać jeszcze należy jakąś dążność u człowieka do dokładniejszego zgłębienia tajemnic wiary.  

W ten sposób - aby inne przykłady pominąć - stało się z Chrystusem: upatrzywszy pierwiastek boski z 

Jezusie Chrystusie, wiara stopniowo go rozszerzała i podnosiła, aż zrobiła zeń Boga. Głównym 

czynnikiem rozwoju obrzędów jest potrzeba przystosowania się do zwyczajów i Tradycji ludowych; 

przyczynia się także potrzeba wyzyskania pewnych nałogów. W końcu jako przyczyna rozwoju Kościoła 

pojawia się ta okoliczność, że Kościół pogodzić się musi ze zjawiskami historycznymi i ustrojami 

państwa świeckiego wprowadzonymi publicznie.  

W ten sposób rozprawiają moderniści o poszczególnych prawdach  

Konflikt pomiędzy dwoma siłami: progresywną i konserwatywną  

(Tradycja kościelna) 

Co pragnęlibyśmy na tym miejscu zaznaczyć ze specjalnym naciskiem, to ową teorię potrzeb i 
konieczności: jak widzimy, stanowi ona podstawę wszystkiego, na niej opiera się też owa słynna 
metoda, zwana przez nich historyczną.  
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 27.  Pozostając jeszcze przy teorii rozwoju, zauważyć nadto musimy, że chociaż potrzeba czy 

konieczność pobudza do rozwoju, to jednak wpływy, gdyby były wyłączone, łatwo mogłyby przekroczyć 

granice Tradycji, a stąd oderwać się od pierwotnej zasady życiowej i raczej do zguby wieść niż do 

postępu. Powiedzmy zatem, aby wyraźnie oddać pogląd modernistów, że rozwój jest wynikiem starcia 

dwóch sił, z których jedna prze naprzód, druga zaś jest siłą zachowawczą.  

Zachowawczą siłą Kościoła jest Tradycja, a swój wyraz znajduje we władzy. Odnosi się to zarówno do 

strony prawnej, jak i do strony faktycznej, bo obrona Tradycji jest niejako przyrodzonym instynktem 

władzy; unosząc się zaś ponad zmiany życia, władza odczuwa słabo bodźce postępu, albo ich wcale nie 

odczuwa. Przeciwnie: siła pobudzająca do postępu i odpowiadająca potrzebom wewnętrznym kryje się i 

działa na dnie samowiedzy tych ludzi prywatnych, którzy odczuwają, jak twierdzą, życie bezpośredniej i 

głębiej.  

Dostrzegacie, Czcigodni Bracia, to jądro owej zgubnej teorii, która żąda, aby ludzie świeccy byli 

czynnikami postępu w Kościele.  

Otóż zmiany postępowe powstają ze wspólności pewnej i zgody między tymi dwiema siłami: 

zachowawczą a postępową, pomiędzy władzą a samowiedzą ludzi prywatnych. Bo poszczególne 

samowiedze ludzi prywatnych, albo niektóre z nich, oddziałują na samowiedzę zbiorową; to znowu 

wpływa na piastunów władzy, zniewalając ich do zawarcia i zachowania umowy.  

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php 

Kard. R. Sarah wzywa wiernych do klękania do Komunii świętej.  

„Liturgiczne lenistwo pochodzi od szatana”. 

Kardynał Robert Sarah podczas konferencji „Sacra Liturgia” w Londynie wzywał biskupów do 

powrotu do odprawiania Mszy ad orientem, a wiernych – do klękania do Komunii Świętej. 

W swoim wystąpieniu kardynał zachęcił wszystkich katolików, aby przyjmowali postawę klęczącą 

podczas otrzymywania Ciała Pańskiego. „Klękanie podczas Komunii Świętej (chyba, że jest się chorym) 

to podstawa” – zauważa kard. Sarah.  

(…) Wzmianka o tym, że to papież Franciszek zachęcił do głębszego przyjrzenia się tradycyjnej liturgii, 

wprawiła w zdumienie wielu uważających papieża za dość liberalnego w kwestii podejścia do liturgii. 

Kard. Sarah jednak podkreślił: „Nasz Ojciec Święty papież Franciszek ma ogromny szacunek dla 

liturgicznej wizji, jaką zapoczątkował papież Benedykt XVI”. 

Kardynał ostrzegł wszystkich księży, aby być czujnym na pokusę liturgicznego 

lenistwa, bo  pochodzi ona od szatana 

* * * * * 

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów to najwyższy 

po papieżu autorytet w tym zakresie. Podczas wtorkowego wystąpienia w 

Londynie przemawiał do księży i biskupów, wzywając ich, aby na powrót przyjęli 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php
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dawną tradycję odprawiania Mszy Świętej twarzą zwróconą ad orientem czy do absydy. Podkreślił, że 

będzie to wymagało roztropności i katechezy, ale można by te zmiany wprowadzić już w Adwencie tego 

roku. „Uważam, że to bardzo ważny krok, aby zapewnić, że podczas celebracji Mszy świętej to Bóg jest 

najważniejszy” – powiedział kard. Sarah. „Drodzy bracia, powinniśmy wsłuchiwać się w lament Boga, 

który przemawia do nas słowami proroka Jeremiasza: „do Mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą” 

(Jr, 2,27). Odwróćmy się znów twarzą do Boga! – zaapelował. 

W swoim wystąpieniu kardynał zachęcił także wszystkich katolików, aby przyjmowali postawę klęczącą 

podczas otrzymywania Ciała Pańskiego. „Klękanie podczas Komunii Świętej (chyba, że jest się 

chorym) to podstawa” – zauważa kard. Sarah. „Na Zachodzie to sposób na cielesne adorowanie 

Pana, naszego Boga. To sam w sobie akt modlitwy. Jeśli klękanie lub przyklęknięcie znikło z 

naszej liturgii, musi być natychmiast przywrócone, szczególnie podczas przyjmowanie naszego 

Pana w świętej Komunii.„ 

Kard. Sarah poinformował, że papież Franciszek poprosił go, aby prefekt rozpoczął studia nad „reformą 

reformy” liturgicznej. 

Wystąpienie kardynała to według Dana Hitchensa, redaktora naczelnego „Catholic Herald”, „największe 

liturgiczne oświadczenie od czasu motu proprio ‚Summorum Pontificum’ Benedykta XVI, który dopuścił 

odprawianie Mszy Świętej w rycie trydenckim”. 

Wzmianka o tym, że to papież Franciszek zachęcił do głębszego przyjrzenia się tradycyjnej liturgii, 

wprawiła w zdumienie wielu uważających papieża za dość liberalnego w kwestii podejścia do liturgii. 

Kard. Sarah jednak podkreślił: „Nasz Ojciec Święty papież Franciszek ma ogromny szacunek dla 

liturgicznej wizji, jaką zapoczątkował papież Benedykt XVI”. 

Kardynał podziękował wielu celebransom za oddawanie chwały Bogu poprzez ich liturgię, ale wyraził 

także ubolewanie z powodu wielu nadużyć, jakie mają miejsce w Kościele. „W ciągu ostatnich kilku 

dekad zaobserwowałem, że podczas celebracji wielu Mszy św. bardziej uwydatnia się wkład ludzki, 

prawie zapominając o Bogu” – powiedział. „Eucharystia to zbyt wielki dar, aby tolerować dwuznaczności 

i jej umniejszanie.” Jednym z takich nadużyć jest sytuacja, w której ksiądz usuwa się na bok, a 

Komunii udzielają nadzwyczajni szafarze.” Taką sytuację kardynał określił jako „zaprzeczanie roli 

kapłaństwa”. 

W swoim apelu kardynał zachęcał nie tylko do odprawiania Mszy św. ad orientem i do klękania do 

Komunii św., ale także do powrotu do śpiewania hymnów gregoriańskich. „Musimy śpiewać 

sakralne pieśni, a nie świeckie” – powiedział. 

Kard. Sarah podkreślił także ogromną odpowiedzialność duchowieństwa za Eucharystię. „Tak jak 

nasz dobry przykład buduje praktyki liturgiczne, tak samo nasze złe zachowanie, nieostrożność czy 

błędy ranią Kościół i jego Świętą Liturgię!” Przy okazji ostrzegł wszystkich księży, aby być czujnym na 

pokusę liturgicznego lenistwa, bo – jak powiedział – pochodzi ona od szatana. 

Za: www.gosc.pl 

https://gosc.pl/doc/3277220.Kard-Sarah-wzywa-do-odprawiania-Mszy-ad-orientem
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Posłuszeństwo Kościołowi 

W bogatej tematyce rekolekcji ks. Bagdziński poruszył bardzo wiele ważnych spraw - między innymi 

zwrócił też uwagę na posłuszeństwo Kościołowi: "Nigdy nie stracimy na posłuszeństwie Kościołowi". 

Święty Augustyn mawiał - "Ja chcę błądzić, ale z Kościołem". Święty Jan Paweł II prosił, żeby nie 

mieszać postaw w Kościele. Rozbieżne postawy rozbijają jedność w Kościele.  

Jeśli coś burzy jedność to jest od złego. Pan Jezus do św. siostry Faustyny mówił o kapłanach - "oni są 

moimi narzędziami". 

Kapłan to Alter Christi w czasie Mszy świętej – drugi Chrystus. 

W Dzienniczku św. siostra Faustyna opisała sytuację, gdy Pan Jezus zażądał od niej określonego 

zachowania. Spowiednik natomiast zabronił tego zachowania siostrze Faustynie. a ona posłuchawszy 

go rozpłakała się przed Jezusem, bo uznała że była nieposłuszna. Pan Jezus jednak odpowiedział, że 

dobrze uczyniła słuchając w tej sytuacji kapłana, Mówił że była to dla niej próba, która pokazała jak 

ważne jest, żeby Kościół nie był rozbity. Trzeba nam błogosławić biskupów, kapłanów, modlić się o ich 

świętość, a także zamawiać Msze Święte w ich intencji. 

Ksiądz Bagdziński ostrzegał przed fałszywymi prorokami, którzy pod pozorem ratowania świata uderzają 

w jedność Kościoła. Rekolekcjonista poruszył także sprawę nieścisłości w rozumieniu Intronizacji 

Chrystusa. Prośmy, żeby Jezus pogodził wszystkich Polaków, a także żeby Polacy w sercu uznali, że 

Chrystus jest Królem, Uznanie - czyli panowanie Chrystusa Króla Polski. 

Głosem sprawiedliwym w tej sprawie będzie głos Episkopatu. Należy modlić się, żeby wypełniła się wola 

Boga. Prośmy proboszczów o organizowanie Jerycha Różańcowego i procesji różańcowych w 

dekanatach. 

Bóg zapłać Księdzu i organizatorom rekolekcji.    mr Joanna 

KS.  ALEKSANDER JACYNIAK SJ 

ANTYKRYZYSOWY PORADNIK BIBLIJNY (9)   

GDY WALI SIĘ CAŁY TWÓJ ŚWIAT 

 Niejednej i niejednemu z nas i to nie raz zawalił się osobisty świat. 

Wielokrotnie też bywało chyba i tak, że mniej lub bardziej trafnie chcieliśmy 

wesprzeć kogoś, kto przez takie doświadczenie przechodził. Biblijną ikoną 

człowieka, któremu zawaliło się wszystko jest Hiob. Księga Hioba została 

napisana po niewoli babilońskiej i zanurzona jest w problemie cierpienia 

człowieka niewinnego. To cierpienie jest tak absurdalne, tak nieuzasadnione, 

że sam fakt przeżywania go stawia Hioba w sytuacji ostrego kryzysu relacji z 

Bogiem. Jest to niezmiernie trudny tekst Starego Testamentu, składający się z 

wstępu i zakończenia pisanych prozą i z części zasadniczej, zawierającej 
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mowy Hioba i jego przyjaciół, pisanej wierszem. Wstęp i zakończenie nie współbrzmią jednak ani ze 

sobą, ani z resztą księgi. W szczególności wydaje się niespójne to, co na temat próby, przez którą 

przechodzi Hiob, mówi wstęp i zakończenie. Według wstępu to szatan wystawia Hioba na próbę, według 

zakończenia natomiast to Bóg jest inicjatorem tej próby. Pomimo jednak obiektywnych trudności w 

lekturze tego starotestamentalnego tekstu, bardzo jednoznacznie odczytujemy w nim jako problem 

naczelny dramat niewyobrażalnego wprost cierpienia człowieka sprawiedliwego, niewinnego, który broni 

prawdy nawet wówczas, gdy musi wejść w kolizję ze swymi przyjaciółmi i z samym Bogiem. 

 Hiob, człowiek pobożny, głęboko wierzący, nie będący jednak Hebrajczykiem, jest bardzo 

zamożny. Cieszy się dobrym zdrowiem, szczęściem i licznym potomstwem. Jego pola są urodzajne, a 

trzoda, będąca jego własnością, niezmiernie liczna. Jego zamożność jest widzialnym znakiem Bożego 

błogosławieństwa wobec człowieka sprawiedliwego. W akcję wkracza jednak szatan i poddaje w 

wątpliwość bezinteresowność Hioba. Mówi on: Hiob jest człowiekiem sprawiedliwym, dobrym dlatego, że 

Bóg mu błogosławi. Nie byłby wcale takim człowiekiem, gdyby Bóg mu nie błogosławił. Bóg przyzwala 

na poddanie Hioba próbie, na sprawdzenie, czy rzeczywiście obfitość dóbr jest przyczyną Hiobowej 

wierności Bogu. W konsekwencji tego Hiob zostaje w jednym dniu, niemalże w jednej chwili, 

zaatakowany w tym wszystkim, kim jest i co posiada. I tu rozpoczyna się jego dramat: traci swoje dzieci, 

które są przedłużeniem jego życia, traci wszystkie swe dobra materialne oraz zdrowie. Posłańcy 

obwieszczający kolejne nieszczęścia docierają do Hioba jeden po drugim, tak, że nie ma on nawet 

czasu na ochłonięcie po poprzedniej dramatycznej wiadomości. Jest tu Hiob symbolem człowieka, 

któremu w jednym momencie zawaliło się całe życie, który nagle stracił dosłownie wszystko, którego 

istnienie straciło jakikolwiek sens. Skazany jest na haniebną śmierć, ale nie zna przyczyny wydanego na 

siebie wyroku. Jego dramat jest tak wielki, że przeklina dzień swego poczęcia, swych narodzin i całe 

swe życie, które w obliczu rozgrywającej się tragedii nagle zdaje się nie mieć najmniejszego sensu. 

 Ta dramatyczna historia otwiera się na wielość możliwych interpretacji. Można patrzeć na to, 

co dzieje się z Hiobem jako na próbę, przez którą musi on przejść, tzn. jako na trudny czas, który 

przeżywa człowiek, czas, będący próbą jego wiary i zachętą do wzrastania w wierze i zawierzeniu. 

Podczas próby właśnie wiara człowieka zostaje w jakiś sposób zakwestionowana i człowiek zaproszony 

jest do tego, by osiągnąć ją na nowo, by dojść do większej dojrzałości w wierze. Tego typu 

wytłumaczenie nie jest jednak wyjaśnieniem pełnym, gdyż próba, aby była próbą, musi być czymś 

czasowym, w przeciwnym wypadku staje się czymś w rodzaju definitywnego wyroku wydanego na 

kogoś. A jeśli Hiob traci swe dzieci, to tych samych dzieci już nigdy nie odzyska, jeśli staje się 

nieuleczalnie chory, to ta choroba jest chorobą na zawsze. Trudno więc tu mówić o trwającej tylko jakiś 

czas próbie. 

 Poza tym Księga Hioba ustawia problem na zasadzie "albo albo". Albo winny jest Hiob - taka 

jest teza Hiobowych przyjaciół - albo winny jest Bóg - co zdaje się być naturalną konsekwencją uznania 

własnej niewinności przez Hioba. Hiob w czasie swej próby oskarżał Boga i Bóg na końcu oświadcza, iż 

jedynie Hiob mówił słusznie. Tego typu konkluzje zdają się wskazywać, że egzystencjalne 

doświadczenie wiary może być także doświadczeniem wątpienia, zakwestionowania. Życie wiarą nie jest 

życiem nie znającym kryzysów, wolnym od nich, ale wręcz przeciwnie: życie wiarą to zaakceptowanie 
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czasów prób, doświadczeń, kryzysów. Człowiek wiary to ten, który z odwagą przechodzi przez różne 

doświadczenia, kryzysy, nie przeraża się faktem ich zaistnienia, ani nie ucieka panicznie przed nimi. 

Księga Hioba poucza, że nie można bać się prawdy, ani jej przesłanek, które zdają się przeczyć Bogu. 

Człowiek prawdziwej wiary nie boi się poszukiwać, świadomy tego, że samo poszukiwanie prawdy jest 

już procesem pozytywnym, nawet wtedy, gdy poddaje w wątpliwość, gdy wprowadza w kryzys. 

Autentyczne poszukiwanie pełnej prawdy powinno doprowadzić prędzej czy później do tej ostatecznej 

Prawdy, którą jest sam Bóg. 

 Hiob nazywa sprawy po imieniu. W tym nazywaniu nie poddaje się, ale też nie pozwala, by 

było to ostateczne słowo w jego życiu, czy też (bardziej ogólnie) w człowieczym losie. Twierdząc, że 

sytuacja, w której się znalazł jest wielką niesprawiedliwością, i że w związku z tym sam Bóg jest 

niesprawiedliwy, tenże Hiob nie przestaje odwoływać się do Boga, aby zechciał wytłumaczyć się ze 

swego postępowania. To prowokowanie Boga, to przymuszanie Go, by zechciał objawić prawdę, jest już 

przeogromnym wyznaniem wiary, ponieważ jest wiarą, więcej, przekonaniem, że Bóg nie jest takim, 

jakim się zdaje być. Jeśliby Bóg był takim, jakim w sytuacji ostrego ludzkiego dramatu wydaje się być, 

nie miałaby najmniejszego sensu jakakolwiek dyskusja z Nim, bo jaki sens miałaby dyskusja z Bogiem 

niesprawiedliwym i wszechmocnym w swej niesprawiedliwości? Natomiast Hiob oskarżając Boga, który 

jawi się mu jako zły, niejako przymusza Go do objawienia Jego sprawiedliwości, Jego prawdziwego 

oblicza. 

 Przypatrzmy się niektórym aspektom dramatycznego zmagania się Hioba z Bogiem, gdyż 

może ono rzucić wiele światła na nasze zmagania i targowanie się z Bogiem, którego - jeśli tylko Boga 

traktujemy na serio i jeśli na serio podchodzimy do dramatu życia tu i teraz, do dramatu świata - na 

pewno w naszym życiu nie brakuje. Rozdział 9 Księgi Hioba pokazuje dobitnie, że z Bogiem nie można 

wygrać. Bóg ma zawsze rację. Jeśli człowiek stawia Mu jakiś zarzut, oskarża Go, Bóg milczy. Jeśli 

natomiast Bóg oskarża człowieka, jakże człowiek może się przed Nim wybronić, wytłumaczyć? Czy 

istnieje jakakolwiek instancja, do której można byłoby się odwołać, by się przed Nim obronić? Nie ma i 

nie może zaistnieć żadna równość między człowiekiem i Bogiem. Jeśli człowiek stara się bronić przed 

Bogiem, już samym aktem samoobrony atakuje Boga: 

"Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha. 

On może zniszczyć mnie burzą, bez przyczyny pomnożyć mi rany. 

Nawet odetchnąć mi nie da, tak mnie napełni goryczą (...). 

On i prawym zamknie usta, mam słuszność, a winnym mnie uzna (...). 

Na jedno więc, rzekłem, wychodzi, prawego ze złym razem zniszczy" (Hi 9, 16-18. 20. 22). 

 Hiob kładzie wielki nacisk na przytłaczającą wszechmoc Boga, z którą nie ma sensu żadna 

dyskusja słabego człowieka. Ale właśnie wówczas, gdy Hiob to wyznaje, zaczyna paradoksalnie, mimo 

wszystko oskarżać Boga. To oskarżenie znajduje w rozdziale 31 księgi swój punkt kulminacyjny w 

postaci jednoznacznego zadeklarowania własnej niewinności. Jednocześnie Hiob wyznaje całym sobą, 

że jedynie Bóg może udzielić odpowiedzi w prawdzie i objawić sprawiedliwość. I rzeczywiście Bóg 

odpowiada Hiobowi, ale jak odpowiada? Odpowiada zadając Hiobowi całą serię pytań: 
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"Przepasz no biodra jak mocarz. Będę cię pytał - pouczysz Mnie. 

Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? (...) 

Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? (...) 

Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone (...)? 

Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence? (Hi 38, 3-5. 8. 12) 

Matka Boska a Polska wskrzeszona (1936r.) 

(według objawień ś. p. Wandy Malczewskiej) 

Zmarła dnia 24 września w r. 1896 Wanda Malczewska, świątobliwa Polka, a wielka 

czcicielka Eucharystii i Najświętszej Dziewicy, obdarzona była przez P. Doga 

niezwykłymi, prawie codziennymi objawieniami i widzeniami, a przez 

współczesnych ogólnie uważana za świętej. Choć istnieje jej życiorys, pióra ks. 

Augustynika, wydany na Jasnej Górze, to jednak szerszemu ogółowi przepowiednie 

ś. p. Wandy dotyczące przyszłości Polski mało są znane, choć z wielu względów 

zasługiwałyby na to. 

S. p. Wanda żyła pod zaborem rosyjskim w czasie prześladowań i ucisku religijnego. Przepowiadała 

nieraz, że Rosja rozsypie się i że spotka ją kara Boża za krew Unitów podlaskich, mordowanych za 

wiarę, za prześladowanie kultu Serca Jezusowego i zakaz wzywania Matki boskiej jako Królowej Korony 

Polskiej. W jednym z objawień Matka Boska rzekła do Wandy: 

— „Tak, Polska niegdyś wyróżniała się nabożeństwem do mnie, toteż serdecznie ją kochałam. 

Pod moją opiekę wzrastała, nieprzyjaciół nawet silniejszych zwyciężała, jej oręż wsławił się 

wobec całego chrześcijaństwa, gdy szła do boju pod moim hasłem. Skoro otrzyma 

niepodległość, to niedługo powstaną przeciwko niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić, ale moja 

młoda armia, w Imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja 

jej dopomogę. Dostaliście się do niewoli wskutek niezgody wewnętrznej i sprzedajności wielu 

waszych rodaków. Rozebrali was na kawałki, ale P. Bóg na moją prośbę tego rozbioru nie 

zatwierdził. Zbliża się czas, że sprawiedliwość Boska upokorzy chciwość zaborców waszych, 

tępicieli Wiary katolickiej i nabożeństwa do Serca mego Syna. Oni upadną, a Polska na moją 

prośbę będzie wskrzeszona i wszystkie jej części będą złączone. Ale niech strzeże Wiary i nie 

dopuszcza niedowiarstwa, zdrady, niezgody i lenistwa, bo te wady mogą ją na powrót zgubić i to 

raz na zawsze. Pragnę widzieć Polskę szczęśliwą, ale nich też Polacy do tego rękę przykładają. 

Modlę się za Polskę, za jej nabożeństwo do mnie. 

Modlę się za wszystkie stany, aby miłość zalecona przez mojego Syna zakwitła wśród was. 

Módlcie się wszyscy i postępujcie droga wskazaną wam przez mojego Syna". 
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Tak więc wskrzeszenie Polski i cud nad Wisłą w r. 1920 15 sierpnia raczyła Matka Najświętsza objawić 

świątobliwej Wandzie na 50 lat naprzód, jednak notatki Wandy i jej proboszcza z obawy przed rządem 

rosyjskim, przechowane zostały w ukryciu i ogłoszone dopiero w niepodległej Polsce. Nie tylko jednak 

do zmartwychwstania Ojczyzny naszej odnoszą się te prorocze widzenia. W jednym z objawień Męki 

Pańskiej Pan Jezus, pocieszający niewiasty jerozolimskie w drodze na Kalwarię, rzekł do Wandy: 

— „Słyszałaś, co mówiłem do matek i dzieci tu obecnych. Daj to na piśmie ks. proboszczowi, a 

on we właściwym czasie to powtórzy w parafii, a stąd ta wiadomość pójdzie dalej... Zbliżają się 

czasy przewrotne, Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisku wrogów zewnętrznych, ale ją opanują 

wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć w swoje ręce młodzież szkolną; 

dowodzić będą, że religia w szkołach niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami. 

Spowiedź i inne praktyki religijne, kontrola Kościoła nad szkołami zbyteczna, bo ścieśnia 

samodzielność myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne z sal szkolnych będą chcieli usunąć, 

aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary, zechcą w 

całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo, jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, 

straci przywróconą Ojczyznę. Niechże ojcowie i matki zwracają uwagę na szkoły. Niech 

protestują przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko nauczycielom, 

dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwyznaniowej. Nauka bez wiary nie zrodzi świętych, ani 

bohaterów narodowych. Zrodzi szkodników. Módl się o dobrą chrześcijańską szkołę”.  

Innym razem w r. 1896 w dniu Bożego Ciała, rzekł P. Jezus do Wandy: 

— „O, jakże mnie to boli, że dawna wiara i pobożność coraz bardziej słabnie w tym narodzie, że 

oświeceni psują prostaczków, zamiast dawać im dobry przykład. Ach, jak mi żal tego narodu! Pocieszam 

się tern, ze w ostatnich czasach zaczęły się tworzyć wśród was stowarzyszenia Eucharystyczne, mające 

na celu adoracje, częste Komunie Św., lecz niestety należą do nich prawie same starsze niewiasty. A 

gdzież młodzież, gdzie mężczyźni, gdzie inteligencja? Czyż im nie jest potrzebna wiara i praktyki 

religijne? Mów komu tylko możesz, iż odrodzenie się waszej Ojczyzny, jej rozkwit, utrzymanie się w 

niezależności, zależy od zjednoczenia się ze mną przez życie eucharystyczne". 

Równie często ukazywała się Wandzie Matka Najśw. W dniu Wniebowzięcia N. M. P. 1873 r. poszła 

Wanda jak zawsze do kościoła na adorację przed nieszporami. Gdy się modlić zaczęła, usłyszała głos 

Zbawiciela: „Miej żywą wiarę, a za chwilę ujrzysz triumf mojej Matki w niebie". 

W czasie nieszporów spojrzała w górę i w tej chwili zamiast sklepienia, ujrzała niebo otwarte, a wśród 

jasności na wspaniałym tronie Matkę Najświętszą w szacie białej i białym welonie, przetykanym złotem, 

w płaszczu błękitnym, z wieńcem na głowie, a nad głową była korona z dwunastu gwiazd. Po obu 

bokach Bóg Ojciec i Pan Jezus trzymali nad Jej głową śliczną złotą koronę, nad którą unosił się Duch 

św. jako gołębica w ognistych promieniach. U stóp tronu byli zgromadzeni święci, a dokoła tronu 
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aniołowie śpiewali hymn chwały. Wśród świętych rozpoznała blisko Marii św. Stanisława Kostkę, św. 

Kazimierza, św. Stanisława Biskupa, św. Wojciecha, Jacka, Bronisławę, Królową Jadwigę, Kingę, 

Jozafata, Andrzeja Bobolę i innych. Św. Wojciech dzierżył w dłoni tekst pieśni śpiewanej przez nich 

wszystkich: „Bogarodzica Dziewica". Matka Boska rzekła do Wandy: 

— „Święto dzisiejsze niezadługo stanie się świętem narodowym u was rodaków, bo w tym dniu 

odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążących do zagłady waszej (Cud nad Wisła w dniu 

15 sierpnia 1920 r). To święto powinniście obchodzić ze szczególną okazałością. Moją stolicę na 

jasnej Górze powinniście otaczać szczególną opieką i przypominać sobie dobrodziejstwa. Jakie 

od Boga za moją przyczyną tam odebraliście i jeszcze odbierać będziecie. Jeżeli się św. wierze 

katolickiej, cnotom i prawdziwej miłości Ojczyzny, opartej na jedności i braterstwie wszystkich 

klas narodu nie sprzeniewierzycie". 

Objawienia Wandy nie są jeszcze przez Kościół św. zbadane i zatwierdzone, ale życiorys jej wydany na 

Jasnej Górze i potwierdzony przez władze kościelne, a pisany przez naocznego świadka jej życia, 

zasługuje na wiarę a gdy nabożeństwo do niej rozszerzy się i zostanie udokumentowane dalszymi 

cudami, to, da Bóg, niezadługo rozpocznie się jej proces beatyfikacyjny i polskie panny i niewiasty 

zyskają wzór i orędowniczkę w niebie. 

W jej objawienie nie mamy obowiązku wierzyć, ale wolno nam i zdaje mi się, powinniśmy wierzyć. 

Dziwnie zimne byłoby to serce polskie, w którem przytoczone wyżej słowa Marji nie zdołałyby obudzić 

żadnego silniejszego echa. Czasy, które Polska przeżywa, są złe i ciężkie, ale na wszystko jest 

lekarstwo, tylko nie wszyscy go szukać umieją. Lękamy się nieraz i wątpimy o przyszłości tak materialnej 

rodziny, jak moralnej i państwowej narodu. I tu się nasuwają słowa Pana Jezusa, wyrzeczone do Wandy 

5 października i 19 lipca 1873 r.- „Zatknąłem pośród was krzyż jako godło wiary, triumfu i chwały, 

dałem wam Matkę moją za Opiekunkę i czegóż się boicie? - Dlaczego tak słaba wasza ufność? 

Pamiętajcie, że Marja, Matka moja wszystko wyjednać wam może!” 

Jakże to silna pobudka do rozpłomienienia czci i kultu Maryjnego w Polsce wszelkimi sposobami, do 

gorliwego i uroczystego święcenia Jej uroczystości a nade wszystko Jej Wniebowzięcia i Niepokalanego 

Poczęcia, Służąc Marji, dojdziemy do Jej tronu. Nic zapominajmy o słowach naszej świątobliwej rodaczki 

Wandy: 

— „Polsko, Ojczyzno moja, upadnij do nóg Panu Jezusowi, Który Ci wolność zapowiada, dziękuj 

Mu i kochaj Go całym sercem, bądź wierną Kościołowi jako Oblubienicy Chrystusowej, a Matce 

twojej, która cię zrodziła i wychowała. Stój silnie przy Kościele, broń Jego praw nadanych Mu od 

Boga, a zwalczaj wszelkie postanowienia rządów schizmatycklch, heretyckich i żydowsko-

masońskich, dążących do ograniczenia Jego wolności a nawet do Jego zagłady. Na łonie 

wolności Kościoła, Polsko, możesz być pewna swojej potęgi państwowej". 
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A my dodajmy: I pod płaszczem opieki Niepokalanej Matki i Królowej, i Serca Jezusowego. 

Za: "Rycerz Niepokalanej" 1936r. 

TATUAŻE, MAKIJAŻE, PRZEKŁUWANIE CIAŁA  
I TYM PODOBNE PRAKTYKI  
SĄ CIĘŻKIM GRZECHEM (4) 

2. Biblia i tatuaże (c.d.) 

6. O kolczykach 

Historia pojawienia się kolczyków 

Kolczyki pojawiły się we Wschodniej Europie w okresie 

wczesnego wieku brązowego (około 3000 lat p.n.e.). Pierwsze 

kolczyki wykonywano z materiałów naturalnych – muszelek, 

płytek, drewnianych patyczków. Kolczyki nosili mieszkańcy 

starożytnego Egiptu i Asyrii, starożytne Greczynki, żołnierze Imperium Rzymskiego, królowie i 

marynarze. 

Rosyjskie słowo „ceрьги” (pol. „kolczyki”) do języka rosyjskiego przyszło z języka tureckiego i tłumaczy 

się jako „кольцa” (co odpowiada w języku polskim słowom „kółka”, „pierścienie”; również słowo „кольцa” 

idealnie prawie odpowiada polskiemu słowu „kolczyki” – od A.L.)  

Po raz pierwszy kolczyki pojawiły się 7 tysięcy lat temu na terytorium Azji. 

Początkowo kolczyki nosili tylko mężczyźni – był to symbol władzy, prestiżu w 

społeczeństwie. Po kolczykach można było określić zawód i zajmowane 

stanowisko człowieka. Niewolnicy rzymscy nosili w uchu jeden kolczyk.  

Po otwarciu starożytnych grobów egipskich faraonów, odnaleziono mnóstwo 

ozdób z drogocennymi kamieniami, w tym i kolczyki.  

U aborygenów Australii, ludów Afryki, a także Indian, kolczyk w 

uchu mężczyzny oznaczał przynależność do stanu wojowników – myśliwych. Również kolczyki w 

plemionach początkowo były traktowane jako zabezpieczenie przed złymi siłami. Scytyjska arystokracja 

oddawała pierwszeństwo kolczykom w postaci pierścieni.  

W średniowieczu istniał prawny zakaz noszenia kolczyków, był to 

symbol rozpusty i nieskromności, a naruszenie całości ciała (przekłucie) 

uważane było za grzech. Kolczyki nosili piraci, cyganie, złodzieje… Uważano, 

że po przekłuciu ucha, marynarz uzyskuje ostry wzrok. Współczesne badania to 

potwierdzają. Najważniejszym jest tutaj znalezienie prawidłowego na uchu 
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miejsca dla przekłucia.  

W epoce Odrodzenia kolczyki znów wróciły do mody jako upiększenie dla kobiet i mężczyzn. 

Kolczyki w uchu nosili nawet królowie. Obok kolczyków z metali, mistrzowie wykonywali upiększenia z 

kości słoniowej, pancerza żółwia, cennych gatunków drewna. 

Na Rusi kolczyki były popularne i oznaczały status ich posiadacza. Prości śmiertelnicy 

nosili ozdoby z drewna i miedzi, bogaci mieszczanie nosili kolczyki ze srebra. Tylko rodzina książęca 

nosiła złote kolczyki z drogocennymi kamieniami.  

Wojownicy również nosili kolczyki w uchu. Jednak od 11 stulecia od kolczyków zaczęto stopniowo 

odchodzić. W czasach Piotra I kolczyki nie były popularne wśród dworzan, ale były popularne wśród 

wieśniaków. Moda na kolczyki wróciła w czasie panowania Cara Pawła I.  

U kozaków noszenie kolczyków miało znaczenie symboliczne. 

Kolczyk w lewym uchu oznaczał, że kozak jest jedynakiem u matki, w prawym – 

że jest on ostatnim mężczyzną w rodzie. W obu uszach kolczyki nosili kozacy, 

którzy byli głową rodziny i kontynuatorami rodu. 

Męskie kolczyki z reguły nie odznaczały się pomysłowością, natomiast kobiece, szczególnie carskie, 

odznaczały się ciężarem i różnorodnością drogocennych kamieni.  

Obecnie kolczyki noszą zarówno mężczyźni jak i kobiety, jako zwykłe, na co dzień oraz drogie, ozdobne. 

Współczesne kolczyki – to prawdziwa sztuka jubilerska połączenia różnych materiałów, technologii i 

kamieni. Dzisiejsze dekoracyjne zmienne nasadki dają możliwość zmiany elementów w zależności od 

gustu, nastroju, ubioru itd.  A jednak kolczyki w naszych czasach – to ozdoba bardziej kobieca. 

Czy szkodliwe jest przekłuwanie uszu? 

Okazało się, że może to być niebezpieczne i oto dlaczego. U 

wszystkich ludzi na małżowinie ucha znajdują się szczególne 

punkty, które bezpośrednio są związane z różnymi 

narządami: językiem, oczami, mięśniami twarzy i tak dalej. 

Jeżeli podczas przekłucia zostanie ten maleńki punkt 

naruszony, to można przez długi okres czasu męczyć się z 

powodu podrażnienia tego narządu, którego punkt został 

naruszony.  

Podczas noszenia kolczyków mogą wystąpić następujące powikłania:     

(1/2) Keloid płatka ucha powstały w wyniku piercingu. 

(2/2) Postępujące rozczłonkowywanie się płatka ucha wywołane siłą ciążenia. 

W części opracowania, dotyczącej szkodliwości piercingu, podano niebezpieczeństwa, związane z 

przekłuciem uszu. Jeżeli przekłucie ucha wykonuje dyletant, to prawdopodobnie rana będzie 

zainfekowana. W efekcie może być utrata czucia w płatku usznym, a nawet głuchota. Przekłuwanie 

górnej części małżowiny usznej może doprowadzić do jej deformacji i pogorszenia słuchu. 
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Ale największe dolegliwości mogą powstać z powodu naruszenia podczas przekłucia dziesiątków 

punktów refleksyjnych na nerwach lub splotach nerwowych, rozmieszczonych na całej małżowinie 

usznej. Każdemu punktowi refleksyjnemu odpowiada jakiś narząd lub część ciała. Podobne punkty 

znajdują się też na innych częściach ciała człowieka – dłoniach, stopach, nosie, plecach itd.). Podczas 

różnych terapii, zajmujących się leczeniem organizmu poprzez pobudzanie tych punktów refleksyjnych, 

czas pobudzania trwa, w zależności od metody terapii i schorzenia, od 4 do 30 minut. Natomiast 

przekłute punkty w wyniku piercingu pobudzane są przez lata, a nieraz przez całe życie. Nierozsądni i 

głupi ludzie cierpią w tym czasie na różne dolegliwości i leczą się, wydając pieniądze na ich usuwanie, 

które jednak nie ustępują, bo nie jest usunięte źródło tych schorzeń.    

Oddziałując dowolnymi metodami na te punkty (prądem, magnesem, nakłuwaniem, gorącem, masażem 

itp.), można wpływać na stan narządów. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono 

lokalizację biologicznie aktywnych punktów na 

małżowinie ucha. 

Rys. 1. Małżowina uszna. Biologicznie 
aktywne punkty, odpowiadające 
poszczególnym narządom i częściom ciała 
Rys. 2. Małżowina uszna. Biologicznie 
aktywne punkty, wykorzystywane w 
refleksoterapii. 

Aurikuloterapia 

Aurikuloterapia to sposób leczenia (akupunktura, akupresura, masaż), w którym pobudza się określone 

punkty w obrębie małżowiny usznej, na której znajdują się receptory wszystkich narządów, układów i 

części ciała. 

Metoda ta wywodzi się ze Starożytnych Chin. Pierwsze wzmianki o masażu stref refleksyjnych ucha 

pojawiły się IV w p. n. e. w dziele pt. "Kanon Medycyny Wewnętrznej". W połowie ubiegłego wieku 

skuteczność metody, praktykowanej już w Europie i Stanach Zjednoczonych i prace naukowe nad 

refleksologią ucha, wpłynęły na dynamiczny rozwój tej metody leczenia. W Europie pionierami są 

Francja i Niemcy. Francuski lekarz Paul Nogier, w latach 1951-1956, po przeprowadzeniu 

szczegółowych badań, opracował mapę punktów, rozwinął i udoskonalił techniki zabiegowe metodą 

nakłuwania małżowiny usznej – czyli aurikuloterapię. Za swoje osiągnięcia, geniusz i badania naukowe, 

Nogier był nominowany do Nagrody Nobla w 1996r.  

Na poszczególne strefy receptorowe małżowiny usznej można oddziaływać w różny sposób. Rozwój 

cywilizacyjny doprowadził do postępu w dziedzinie wykorzystywania nowych technik, jak i sprzętu 

terapeutycznego. Obecnie istnieje wiele różnych sposobów stymulacji receptorów na małżowinie usznej, 

a wśród nich: stymulacja elektryczna, stymulacja magnetyczna, czy też laserowa. W leczeniu 

pojedyncza sesja aurikuloterapii trwa od 20 do 30 minut. Zaleca się przeprowadzenie od 4 do 6 sesji, w 

przypadku mniej nasilonych schorzeń, i od 8 do 12, w przypadku schorzeń cięższych. 
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Aurikuloterapia może pomóc na: bóle głowy, migreny, bóle zatok, trądzik, alergie, cukrzycę, astmę, 

chorobę wrzodową, bóle stawów, bóle kręgosłupa, skoliozy, nadciśnienie, bolesne miesiączkowanie, 

hemoroidy, problemy o podłożu psychicznym, bezsenność, zaburzenia snu, depresje, nerwice, 

nadwaga, słabe trawienie, syndrom jelita drażliwego, uzależnienie od nikotyny czy alkoholu, nieżyt ucha 

środkowego, szumy uszne itd. 

Źródła: 
Historia pojawienia się kolczyków 
История возникновения серёжек 

http://obrazzhizni.com/aksessuary/istoriya-vozniknoveniya-serezhek.html 
 

Czy szkodliwe jest przekłuwanie uszu? 
Вредно ли прокалывать уши? 

http://vrednoli.com/vredno-li-prokalyvat-ushi/ 
 

Aurikuloterapia 
http://www.fizjoreflex.pl/aurikuloterapia 

Kolczyki są szkodliwe dla dzieci 

Oto kilka krótkich artykułów (lub wyjątków z artykułów) na ten temat. 

Niestety, nie znajdzie się w nich nawet jednego słowa na temat tego 

zgubnego postępowania, bardzo grzesznego w oczach Boga i 

zapisanego w Piśmie Świętym oraz o szkodliwości przekłuwania uszu 

dla duszy dziecka, grożącej zejściem z drogi zbawienia i utratą życia 

wiecznego w Niebie.  

Przypomnijmy sobie jeszcze raz relacje pomiędzy pogańskim bałwochwalstwem i kolczykami, 

zapisanymi w Piśmie Świętym: 

Księga Rodzaju 35: 2-4: "Rzekł więc Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim 

byli: „Usuńcie spośród was (wizerunki) obcych bogów, jakie macie; oczyśćcie się i zmieńcie 

szaty. Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej 

niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem. Oddali więc Jakubowi wszystkie (wizerunki) 

obcych bogów, jakie posiadali oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je pod dębem 

w pobliżu Sychem”. " 

Wydaje się, że w dziedzinie piercingu uszu w Polsce nastąpiło zjawisko obłędu: uszy przekłuwa się 

kilkumiesięcznym niemowlętom, a ich mamusie chciałyby, aby ten zabieg lepiej wykonywać podczas 

porodu, za jednym bólem. O obłędzie lub kompletnej głupocie świadczą wypowiedzi mamusiek w 

Internecie.  

Kolczyki są szkodliwe dla dzieci 

Przekłuwanie uszu dzieciom w pierwszych latach życia może powodować alergię. Winny jest temu 

zawarty w kolczykach - nawet jeśli są one złote czy srebrne - nikiel.  

http://obrazzhizni.com/aksessuary/istoriya-vozniknoveniya-serezhek.html
http://vrednoli.com/vredno-li-prokalyvat-ushi/
http://www.fizjoreflex.pl/aurikuloterapia
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Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawili wyniki badań, które jednoznacznie wskazują na 

to, że wczesne przekłuwanie uszu może być później przyczyną wielu alergii.  

To przez nikiel, który jest zawarty w kolczykach.  

- Małe dziewczynki, którym przekłuto uszy, częściej mają objawy alergiczne, nie tylko we wczesnych 

latach życia, ale i w późniejszych – ostrzegają alergolodzy z Collegium Medicum UJ w Krakowie.  

Zdaniem alergologów, nie ma znaczenia, jakie kolczyki rodzice zakładają swoim dzieciom. Wszystko 

jedno, czy mała dziewczynka, np. jednoroczna, ma kolczyki złote, czy srebrne, czy też z innych tworzyw. 

Biżuteria zawiera nikiel. Ten metal bardzo często powoduje uczulenia. 

Źródło: 

Kolczyki są szkodliwe dla dzieci 

http://dzieci.pl/kat,1033591,title,Kolczyki-sa-szkodliwe-dla-dzieci,wid,16838659,wiadomosc.html?smgputicaid=61583b 

*** 

Kolczyki u dziewczynek – przekłuwać uszy czy nie? 

Ostatnio przeczytałam: “moja córka ma już prawie 3 miesiące i niedawno otrzymała z okazji chrztu złote 

kolczyki z cyrkonią. Pięknie by w nich wyglądała i tak się zastanawiałam, czy nie pójść z nią na zabieg 

przekłucia uszu do kosmetyczki? Chyba teraz będzie lepiej przebić jej uszka, ponieważ nie będzie 

pamiętała tego bólu.” Przekłuwanie uszu dzieciom – to temat kontrowersyjny. Ileż to mądrych i 

niemądrych komentarzy się naczytałam na forach na ten temat. 

Teraz, kiedy sama jestem mamą dziewczynki, zastanawiam się, nad przekłuciem jej uszek tak około 

roczku. Postanowiłam więc zgłębić temat, by mieć pewność, że będzie to słuszna decyzja. Mój rozsądek 

nie dał się podejść tylko z tego powodu, że będzie ładnie wyglądać w kolczykach, lub bo inni też 

przekłuwają. 

Uświadomiłam sobie, że moja córka to osobna istota, która ma swoje prawa, własne zdanie. W 

przyszłości może się okazać, że będzie mi miała za złe, że gdy była niemowlakiem podjęłam sama 

decyzję dotyczącą jej ciała i urody. 

Po drugie wzięłam pod uwagę powikłania, czy możliwość pojawienia się stanu zapalnego. To, że w 

moim otoczeniu nie spotkało to żadnego dziecka, nie oznacza, ze ich nie ma. Maluch tego nie zrozumie, 

a ja jako matka nie jestem w stanie spokojnie patrzeć, jak moje dziecko cierpi przez moją głupotę. Nie 

ukrywajmy, ropiejące uszko boli. A wszystko to w imię czego? Bo miałam kaprys? 

Zdaję sobie także sprawę, że kolczyki u tak małego dziecka są zagrożeniem, bo może zahaczyć nim o 

ubranko, szalik, firankę – do tego chwila nieuwagi i tragedia gotowa, bo nie jestem w stanie monitorować 

cały czas, co robi dziecko. 
Źródło: 

Kolczyki u dziewczynek – przekłuwać uszy czy nie? 

http://wrolimamy.pl/przekluwanie-uszu-dzieciom/ 

Należy zakazać przekłuwania uszu dzieciom!  

http://dzieci.pl/kat,1033591,title,Kolczyki-sa-szkodliwe-dla-dzieci,wid,16838659,wiadomosc.html?smgputicaid=61583b
http://wrolimamy.pl/przekluwanie-uszu-dzieciom/
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Szlag mnie jasny trafia, gdy widzę małą dziewczynkę z kolczykami. Mamusia ćwierka słodko i zachwyca 

się, jak to mała ślicznie wygląda. Och, przecież nic nie czuła, jest malutka, a dwu-, trzymiesięczne 

dziecko tak uroczo wygląda w kolczykach na swoim chrzcie.  

Małe dziecko wygląda słodko i uroczo samo w sobie. Do zdrowego rozwoju nie potrzebne mu kolczyki, a 

dobra opieka. Rodzicowi, który zdecydował się na kolczykowanie niemowlaka, mam ochotę zasadzić 

kopa! 

Zdajesz sobie sprawę z tego, jakie zagrożenia niesie za sobą przekłucie uszu? Pominę naderwanie 

ucha, przez samo dziecko, rozerwanie podczas zakładania-zdejmowania ubranek, czy zaczepienie o 

włosy. Kolczyki mogą wywołać reakcję alergiczną, która nawet po wyjęciu kolczyków może objawić się w 

późniejszym wieku (organizm zapamiętuje, że coś go uczula, broni się później ze zwielokrotnioną siłą 

przed tym). Zadanie bólu dziecku (to nieprawda, że maluch nic nie czuje) jest równe torturze. Czy ty, 

drogi rodzicu, lubisz być nakłuwany? Dodam też czas gojenia: u jednych trwa to kilka dni, u innych 

tygodni. Przez miesiąc należy bezwzględnie przemywać specjalnym płynem. W czasie gojenia się ranek 

dziecko ma zaburzony sen, gdyż podczas snu narażone jest na zaczepienie uchem o piżamkę, 

poduszkę, maskotkę, z którą śpi. Zdarza się, że organizm broni się przed ciałem obcym i ranka zaczyna 

się "mazać" (wycieka z niej ropa, tworzy się stan zapalny). Byłaś/byłeś świadom tych zagrożeń? Czy 

przekłucie uszek maluszka nie było chwilowym impulsem? 

Czemu służy przekłucie uszu małym dzieciom? Tylko zaspokojeniu zachcianki rodzica. Masz ochotę na 

kolczyk, to zainstaluj sobie go wszędzie, gdzie tylko masz ochotę, ale malucha zostaw w spokoju. 

Dziecko powinno mieć prawo do dokonywania wyborów, również tych, czy chce kolczyki, czy nie. Mam 

całe uszy dziurek po kolczykach. W lewym nosiłam ich osiem, w prawym trzy. Popełniłam błąd przy 

synu, dałam mu namówić się na kolczyk. Miał trzy lata i sam zadecydował o tym, że chce go nosić 

(oboje z jego ojcem mieliśmy przekłute uszy, on też chciał). Przyznaję się do tego, że decyzja była 

podjęta zbyt pochopnie. Wyjął kolczyk w pierwszej klasie szkoły podstawowej, założył go ponownie w 

gimnazjum. 

Córka zdecydowała się na kolczyki w wieku dziewięciu lat. Zgodziłam się, gdyż uważam, że w tym wieku 

dziecko potrafi podjąć świadomą decyzję. Młodsza córka chciała kolczyki, jak siostra, dostała naklejki na 

uszy – 30 par w opakowaniu, na 30 dni miesiąca, po trzech dniach przestała o nie prosić - znudziły jej 

się. Nie określam wieku minimalnego, ale powinna być taka regulacja prawna. Przekłuwanie uszu 

małym dzieciom, to ich okaleczanie. Maluchowi do szczęścia nie potrzeba żelastwa w uszach. 

Źródło: 

Należy zakazać przekłuwania uszu dzieciom! 

http://www.mama-trojki.pl/2015/06/nalezy-zakazac-przekuwania-uszu-dzieciom.html 

*** 

Brytyjczycy chcą zakazać przekłuwania dzieciom uszu 

Przekłuwanie uszu to forma przemocy wobec dzieci – tak uważają brytyjscy rodzice, którzy dążą do 

prawnego zakazania tego procederu. 

http://www.mama-trojki.pl/2015/06/nalezy-zakazac-przekuwania-uszu-dzieciom.html
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W Internecie dostępna jest petycja skierowana do brytyjskiego rzecznika praw dziecka. Zebrano już 

ponad 40 tysięcy podpisów od osób, które uważają, że przekłuwanie dzieciom uszu powinno być 

prawnie zabronione.  

Susan Ingram, która jest pomysłodawczynią akcji podkreśla, że kolczykowanie wywołuje niepotrzebny 

ból i strach. W żaden sposób nie służy dziecku, ma jedynie zaspokoić rodzicielską próżność. Dodaje, że 

skoro inne formy krzywdzenia dzieci są zakazane, w tym przypadku nie powinno być odstępstwa. 

Źródło: 

Brytyjczycy chcą zakazać przekłuwania dzieciom uszu 

http://dzieci.pl/kat,1033939,title,Brytyjczycy-chca-zakazac-przekluwania-dzieciom-

uszu,wid,17640816,wiadomosc.html?_ticrsn=3&smgputicaid=61583d 

Kilka wypowiedzi „mądrych” mamusiek z Internetu: 

*/ Powiem tak. Żałuję, że mama nie zrobiła mi tego, jak byłam całkiem malutka i nie pamiętałabym bólu, 

gojenia i innych niedogodności. 

*/ Noszę kolczyki, od kiedy miałam parę miesięcy, moja córka dostała je na roczek, teraz ma 8 lat i obie 

jesteśmy zadowolone i bardzo lubimy kolczyki. Jednak muszą być złote, albo srebrne, ze względu na 

alergię. 

*/ Moja bratanica miała zrobione w okolicach roczku i chwała za to jej mamie, bo młoda to panikara, a 

uwielbia srebrną biżuterię. Wiec gdyby nie było dziurek, byłyby pretensje do mamy… 

*/ Kolczyki w przypadku niemowląt - to skrajna głupota. 

*/ No tak, niech mamy podejmują decyzje, wszak dziecko to ich własność, czy nie? Dobrze, że nie ma 

mody na kolczyk w nosie, bo to by przeszkadzało w ssaniu smoczka!!!! 

*/ Ja córeczce przebiłam, jak miała niecałe 4 m-ce i wszystko jest i było ok. 

*/ Pytanie: tylko po co takiemu małemu dziecku kolczyki? Pomaga to w czym dziecku, czy może 

mamusi? 

*/ To akurat moja prywatna sprawa i moje dziecko. 

*/To po co czekać aż 4 miesiące, ja proponuje od razu przy porodzie, za jednym bólem. 

*/ Przebijają po porodzie, ale ja nie miałam kolczyków ze sobą. 

*/ Skoro przebicie uszu niemowlakowi to takie super fajne, to co tam taki malutki tatuażyk z imieniem 

mamusi najlepiej. 

*/ Mój mąż jest Nigeryjczykiem i był zdziwiony, że córce po urodzeniu nie przekuto uszu w szpitalu. Tam 

jest to norma tak samo jak obrzezanie chłopca przy urodzeniu. (c.d.n..) 

Tłumaczył i opracował: Andrzej Leszczyński 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tatuaze-makijaze-przekluwanie-ciala-itp-praktyki-sa-rowniez-ciezkim-grzechem-2015-09 

http://dzieci.pl/kat,1033939,title,Brytyjczycy-chca-zakazac-przekluwania-dzieciom-uszu,wid,17640816,wiadomosc.html?_ticrsn=3&smgputicaid=61583d
http://dzieci.pl/kat,1033939,title,Brytyjczycy-chca-zakazac-przekluwania-dzieciom-uszu,wid,17640816,wiadomosc.html?_ticrsn=3&smgputicaid=61583d
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ZNAK KRZYŻA ZABIJA ZARAZKI 

Naukowcy udowodnili doświadczalnie, że znak Krzyża zabija zarazki i zmienia właściwości 

optyczne wody. 

„Potwierdziliśmy, że stary zwyczaj czynienia znaku Krzyża nad jedzeniem i piciem przed posiłkiem ma 

głęboki mistyczny sens” – mówi fizyk Angelina Małachowskaja. – Ukryta jest za nim również korzyść 

praktyczna: „Żywność oczyszcza się dosłownie w ciągu chwili. Jest to wielki cud, który dokonuje się 

praktycznie każdego dnia”. 

Swoje badania siły znaku Krzyża Angelina Małachowskaja z błogosławieństwa Cerkwi prowadziła 

prawie przez dziesięć lat. Przeprowadzono wielką serię eksperymentów, które wielokrotnie sprawdzano 

przed opublikowaniem. 

Wyniki eksperymentów są fenomenalne: wykryto unikalne właściwości antybakteryjne wody, które w niej 

się pojawiają po poświęceniu jej prawosławną modlitwą i znakiem Krzyża. Odkryto nową, nieznaną 

wcześniej właściwość Słowa Bożego, zmieniającego strukturę wody, to znaczy, znacznie 

zwiększającego jej gęstość optyczną w krótkim ultrafioletowym zakresie widma. 

Sama możliwość przeprowadzenia tych badań dla Angeliny Małachowskiej i jej kolegów z Petersburgu 

było cudem, ponieważ nie otrzymali oni środków finansowych i nie weszły one w zakres tematyki badań 

naukowo-badawczych. Ale prawosławni naukowcy wykonali ogromny zakres pracy za darmo – tylko po 

to, aby dać ludziom możliwość poczuć i zobaczyć uzdrawiającą moc Boga. 

EKSPERYMENT 

Naukowcy sprawdzili działanie modlitwy „Ojcze nasz” i prawosławnego znaku 

krzyża na bakterie chorobotwórcze. Do badań pobrano próbki wody z różnych 

miejsc – ze studzien, rzek i jezior. Wszystkie próbki zawierały bakterie 

pałeczki okrężnicy i gronkowca złocistego. Okazało się jednak, że jeśli 

przeczyta się modlitwę „Ojcze nasz” i przeżegna wodę znakiem Krzyża, to 

ilość szkodliwych drobnoustrojów może zmniejszyć się w 7, 10, 100, a nawet 

więcej aniżeli 1000 razy!. 

Zaobserwowano korzystny efekt modlitwy i oddziaływania znaku Krzyża na człowieka – u wszystkich 

badanych stabilizowało się ciśnienie, poprawiały parametry krwi. Dziwny był ten fakt, że parametry 

zmieniały się w dokładnie potrzebnym dla uzdrowienia kierunku: u pacjentów z podciśnieniem ciśnienie 

się zwiększało, z nadciśnieniem – obniżało. 

Zauważono, że jeśli znak krzyża człowiek nakładał na siebie niedbale, niedokładnie złożył trzy palce 

dłoni, lub nie dotykał koniecznych punktów (środek czoła, środek splotu słonecznego, zagłębień 

prawego i lewego ramienia), to pozytywny wynik oddziaływania był o wiele mniejszy lub w ogóle go nie 

było. 

http://gloria.tv/media/N38b5AVdiKJ
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ZNAK 

Naukowcy zmierzyli gęstość optyczną wody przed i po wykonaniu nad nią znaku krzyża, a także po jej 

poświęceniu. „Okazało się, że optyczna gęstość w stosunku do jej wartości wyjściowej przed 

poświęceniem wzrasta” – wyjaśnia Angelina Małachowskaja.  

„Oznacza to, że woda jakby ROZRÓŻNIA sens wypowiadanych nad nią modlitw, zapamiętuje ich 

oddziaływanie i zachowuje go przez czas nieokreślony – w postaci wzrostu wartości gęstości optycznej. 

Woda jakby nasyca się światłem. Ludzkie oko, oczywiście, zauważyć tych uzdrawiających zmian w 

strukturze wody nie jest w stanie. Ale spektrograf zapewnia obiektywną ocenę tego wpływu”. 

Znak Krzyża zmienia gęstość optyczną wody praktycznie natychmiast. Gęstość optyczna wody, 

pobranej z kranu, po uczynieniu nad nią znaku Krzyża przez zwykłego wierzącego, świeckiego w 

prawosławnym złożeniu palców prawej ręki, wzrasta prawie 1,5 – krotnie! A przy poświęceniu przez 

kapłana – prawie 2,5 – krotnie!. Z tego wynika, że woda „rozróżnia” stopień święcenia – przez 

świeckiego czy kapłana, u którego palce prawej ręki są ułożone do błogosławieństwa tak, że 

przedstawiają pierwsze litery Imienia Chrystusa. 

Ciekawy jest wynik poświęcenia wody przez człowieka ochrzczonego lecz niewierzącego, i nie 

noszącego na sobie krzyżyka. Okazało się, że woda „rozróżnia” nawet stopień wiary – optyczna gęstość 

wody zmieniła się tylko o 10 %! Zaprawdę – “Według wiary waszej – niechaj będzie wam dane!”. 

Ponieważ ciało ludzkie składa się z więcej niż dwóch trzecich wody, to znaczy, że Bóg stworzył w nas 

taki system kanałów fizycznych, które w organizmie regulują wszystkie procesy biochemiczne i który 

dokładnie „rozpoznaje” imię Jezusa Chrystusa! 

Można powiedzieć, że znak Krzyża – to jest generator światła. Przy żadnym innym ułożeniu palców rąk 

(dłonią, czy przy niedbałym ułożeniu palców, przy szybkim nieodpowiednim machaniu rękami) żadnych 

zmian (zwiększenia) gęstości optycznej wody z kranu nie stwierdzono. 

bractvospasa.wordpress.com/…/znak-krzyza-zab… 

http://gloria.tv/media/N38b5AVdiKJ 

RÓŻANIEC EGZORCYZMEM   
„Dopóki słowa Apostoła: „Nie dawajcie miejsca diabłu!” nie staną się dla ludzi naszych czasów podstawą 

katolickiego światopoglądu, dopóki nie zwalczymy nieokiełznanej a modnej wolności wiary, sumienia, 

słowa i prasy, dopóty nie zbudujemy Królestwa Chrystusowego. Trzeba wpierw wygnać diabła ! 

Różaniec ma działać w tym kierunku jak wszechstronna, potężna ofensywa przeciwko demonom we 

wszechświecie. Ma oczyszczać, uwalniać od diabła” (ks. A. Żychliński). 

Matka Boża Tarnopolska dominikanie Poznań  

Ten, kto „odmawia różaniec nie daje miejsca szatanowi, aby pracował w jego myślach” (wg św. o. 

Pio) 

https://bractvospasa.wordpress.com/2016/01/27/znak-krzyza-zabija-zarazki-i-zmienia-wlasciwosci-wody-i-potraw/
http://gloria.tv/media/N38b5AVdiKJ
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Ksiądz Bogumił Nowosiadły w artykule pt. „Co wiemy o modlitwie różańcowej do Siedmiu Boleści Matki 

Bożej?” zamieszczonym w kwartalniku Apostolstwa Dobrej Śmierci: „Nadzieja i życie” nr 58/2011 m.in. 

napisał: 

"Różańcowy egzorcyzm 

Rozważanie boleści Maryi budzi też w sercach odrazę do grzechu, bowiem osoba medytująca te 

tajemnice, nabiera śmiałości do czynienia pokuty, łączy się z tajemnicą krzyża, z cierpieniem Jezusa i 

boleściami Jego Matki. Maryja ukazała ten różaniec jako lekarstwo na negację grzechu we 

współczesnym świecie. Różaniec jest więc skutecznym środkiem w walce ze złem i szatanem. 

...Około 1981 r. ks. Bp Zbigniew Kraszewski opowiedział, iż podczas prywatnej audiencji dla Polaków, 

Jan Paweł II pochwalił praktykę odmawiania egzorcyzmu Leona XIII. Po chwili jednak wyjął z kieszeni 

swój różaniec i pokazując obecnym powiedział: Ale przecież to jest egzorcyzm przeciw wszystkim złym 

duchom, dostępny także dla świeckich. 

Boska broń 

Widząc zaskoczenie na twarzach dodał: Żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję 

różańcowi moc egzorcyzmu !... W tym miejscu przypominają się słowa Chrystusa wypowiedziane do 

Piotra Apostoła: I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,19). Papież ustanowił 

modlitwę różańcową egzorcyzmem, a Maryja potwierdziła to podczas objawień, ukazując tę modlitwę 

jako skuteczną broń przeciw wszelkiemu złu” („Nadzieja i życie” nr 58/2011). 

Jak szatan boi się Maryi i Różańca 

Święty Dominik wypędzając szatana z ciała opętanego, zapytał go:  Którego świętego w niebie boicie się 

najbardziej i który ma największą władzę nad wami tu, na ziemi ? Przez dłuższy czas szatan nie 

odpowiadał, aż wreszcie rzekł: 

„NAJBARDZIEJ BOIMY SIĘ MATKI BOŻEJ” 

Ona ma największą władzę nad nami i Jej należy się na ziemi cześć największa, gdyż jedna Jej 

modlitwa więcej znaczy niż modlitwy wszystkich świętych razem wziętych. 

• Jestem zmuszony wyznać – mówił dalej zły duch – że z tych, którzy trwają w nabożeństwie do Maryi i 

różańca, żaden nie jest potępiony, bo i tym, którzy są w grzechu śmiertelnym, Maryja pozyskuje przed 

ich śmiercią łaskę szczerej skruchy” („Różaniec nr 3(681) marzec 2009). 

Świadectwo Dominiki niechaj będzie potwierdzeniem tej prawdy, że szatan rzeczywiście 

najbardziej boi się Maryi i Różańca. 

„Jestem mamą trzech chłopców w wieku 5, 8 i 10 lat. Jestem osobą wierzącą i praktykującą regularnie, 

absolwentką katolickiej uczelni, jednak ani specjalnie nie angażowałam się w życie parafii, ani też nie 

należałam do żadnej grupy modlitewnej czy wspólnoty... Nigdy nie podważałam istnienia Szatana i jego 
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realnego działania, dlatego wybierałam strategię niedrażnienia bestii, trzymania się na bezpieczną 

odległość od wszystkiego, co mogłoby sprowokować jakiś bliższy kontakt. Unikałam wszelkiej maści 

wróżb, horoskopów, wschodnich medytacji, homeopatii. Dbałam o regularną spowiedź i ogólne bycie w 

stanie łaski... toteż myślałam, że jestem na tyle mała i nieistotna, iż poza kuszeniem, które jest zawsze, 

mnie zostawi on w spokoju. I tak było do czasu, gdy zdecydowałam się zorganizować wśród znajomych 

różę różańcową rodziców modlących się wspólnotowo w intencji własnych dzieci. Pomysł ten pojawił się 

na tyle gwałtownie, że dziś mogę powiedzieć, iż pod natchnieniem. 

Jeśli miałabym wskazać osobę, która za tym stała, to byłby to św. Józef, patron tamtego dnia i 

jednocześnie patron naszej róży, gdyż jego to poprosiłam o wsparcie w realizacji tego dzieła. Znamienne 

było to, że praktycznie od razu zaczęłam działać: sama natychmiast zgłosiłam swoją rodzinę na stronie 

Różańca Rodziców i rozesłałam wśród wszystkich znanych mi osób wiadomość o chęci powołania 

naszej własnej róży – dawałam sobie na to miesiąc czasu. 

Na "efekty" nie musiałam długo czekać. Jakąś godzinę później gwałtownie rozchorował się mój 

najstarszy syn. Infekcja, jaką wówczas przechodził była tak nietypowa, że zaordynowane antybiotyki nie 

przynosiły pożądanego rezultatu, co dotychczas nigdy nie miało miejsca. Było to dla nas o tyle 

kłopotliwe, że niebawem miał przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej i był to czas przygotowań w 

kościele. Prawie cudem udało się nam we wszystkich tych przygotowaniach uczestniczyć. W dniu 

próbnej spowiedzi syn czuł się na tyle dobrze, że dałam radę zawieźć go do kościoła. Najgorsze 

mieliśmy jednak przed sobą. 

W związku z tym, że miałam poważne problemy z zebraniem 20 osób, pragnących modlić się w naszej 

róży, postanowiłam ogłosić "nabór" publicznie wśród rodziców i pracowników przedszkola do którego 

uczęszcza mój najmłodszy syn (przedszkole katolickie prowadzone przez pallotynki). Dwa dni po 

wywieszeniu ogłoszenia, Zły uderzył na całą naszą rodzinę – zatruliśmy się czadem. W zasadzie ocalił 

nas cud – przytomność umysłu mojego męża, który zdołał połączyć fakty i praktycznie w ostatniej chwili 

wezwać pomoc (ja w tym czasie byłam nieprzytomna). 

Od razu uznałam to szczęśliwe ocalenie za skutek szczególnej opieki i wstawiennictwa Matki Bożej – 

moje dzieci były już wówczas objęte modlitwą róży św. Huberta, ja zaś na dobre rozpoczęłam tworzenie 

własnej róży. Jestem pewna, że to dłoń Maryi uratowała nas przed pewną śmiercią. Było to 18 maja, 

tydzień przed Pierwszą Komunią Świętą moich synów: Kuby i Błażeja. Gdy tylko wiadomość o naszym 

wypadku dotarła do przedszkola, siostry natychmiast zamówiły Mszę świętą w intencji naszego powrotu 

do zdrowia. Jak mi później wyznały, nie miały wątpliwości, że to nie był zwyczajny zbieg okoliczności. 

Ze szpitala wszyscy zostaliśmy wypisani następnego dnia. Bez najmniejszego uszczerbku na zdrowiu. 

Prawie cud... Prawie? Wszystko za przyczyną Maryi. A potem to już działy się same cuda. Lista 

chętnych rodzin do wspólnej modlitwy zapełniała się lawinowo. Zły wściekał się, ale już bardziej 

"sy6mbolicznie". Wprowadzając dane członków róży nagle odkrywałam w swoim komputerze całą 

baterię wirusów, z którymi mój program ledwie sobie radził. Ale daliśmy radę. 31 maja wirusy zniknęły, 

dane wpisywały się prawie same, tabelki rysowały się z taką łatwością, jak nigdy dotąd. 



Głos Małego Rycerza Nr 23 (3/2016)        lipiec-sierpień-wrzesień 2016 

  

49 
 

 
 

W Dzień Dziecka róża rozpoczęła swoją działalność, a ja zarejestrowałam ją na stronie, występując jako 

jej moderatorka. Na szybie samochodu czyjś palec namalował mi piękną różę, która jeździła ze mną 

prze cały dzień. A ja, z Bożą pomocą, utworzyłam kolejną różę, której patronuje św. Wincenty Pallotti 

(zaczęła działać z dniem 1 października 2012 r.). I mam nadzieję, że na tym nie koniec. Wiem, że moje 

kochane chłopaki są objęte najlepszą ochroną z możliwych: nie chorują, służą do Mszy świętej. Wiem, 

komu to zawdzięczam. A Zły nie ma do nas żadnego dostępu, bo broni nas sama Niepokalana. 

(Dominika „Broni nas Niepokalana” „Egzorcysta” nr 10/201 – tam znajdziesz całość). 

Moc Różańca Świętego wobec opętań szatańskich 

„We wszystkich przypadkach działania Złego doradzam odmawianie Różańca Świętego. To potężna 

broń. Pamiętajmy, że Matka Boża podczas objawień w Fatimie wzywała nas do codziennego 

odmawiania Różańca !” (ks. David Francesquini – egzorcysta brazylijski). 

reprod. z „Przymierza z Maryją” nr 65/2012 
Więcej na  http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_12.html 

Świadectwo rycerki z Berlina: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ... 

Od kilku lat chodzę wraz z Lucynką na adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy przy Klasztorze 

„St. Gabriel” w Berlinie. 

Jeszcze dłużej od nas chodzi tam też pewna Niemka imieniem Renata. Kobieta ta od początku 

pokazywała nam swoim zachowaniem, że za nami nie przepada: 

o robiła nam wiele głośnych uwag,  

o nie skłaniała w naszym kierunku głowy podczas Mszy Świętej na znak pokoju i…  

o nie rozumiała tak na prawdę tego, czego w tym klasztorze szukają Polacy... 

Kilka lat temu uzyskałam od siostry przełożonej pozwolenie na leżenie Krzyżem podczas koronki 

do Bożego Miłosierdzia, aby w tym uniżeniu modlić się tam o świętość sióstr i nowe powołania do tego 

klasztoru.  

Modlitwy robią swoje! Nie mówię, że tylko moje, bo tak nie jest, ale Pan dał nam w tym miejscu 

nowe powołanie i to po 30 latach!  

Naszą nowicjuszką, którą teraz w sposób szczególny omadlamy, ma na imię Anna. 

Jakże my się nią cieszymy! 

Pewnego razu Pani Renata mogła być świadkiem mojej modlitwy w uniżeniu... 

Wiedziałam, że jej reakcja na mój widok w tej pozycji nie będzie należała do delikatnych... 

No i niestety nie pomyliłam się w moich przypuszczeniach... 
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Usłyszałam zastępujące zdania zaadresowane do mnie:  

„So ein Theater, Theater ” - „Psychiatrie. Psychiatrie”.  

Jak usiadłam w swojej ławce mogłam zobaczyć jak ta niewiasta puka się kilkakrotnie pod moim adresem 

swoim palcem w głowę.  

Wszystko przyjęłam z wielkim spokojem i bez urazy do niej, wiedząc, że nie wie co czyni, bo nie zna tej 

formy modlitwy.  

Po pewnym czasie, podczas wizyty kardynała H. Kocha w tym miejscu, podeszłam do niej i 

powiedziałam jej komplement, mówiąc jej, że jest pięknie ubrana. To ją mile zaskoczyło i od tego 

momentu zaczęła na mnie spoglądać przychylniejszym wzrokiem. 

Od niedawna zapragnęłyśmy z Lucynką rozpowszechniać Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościołach 

niemieckich: o świętość, siły i zdrowie dla kapłanów i nowe powołania osób konsekrowanych. 

Pomyślałyśmy też i o klasztorze „St. Gabriel”. Naszym marzeniem było, 

aby nasze siostry i kapłani, którzy tam odprawiają Msze Święte byli 

omadlani tą tak skuteczną modlitwą codziennie! 

Kto jednak miałby tego tam dokonać? - Pytałyśmy same siebie, bo my 

pracujemy i nie zawsze jesteśmy na Eucharystii w tym miejscu. 

Podpowiedź przyszła z samej góry – Pani Renatka, bo ona jest tam 

codziennie na Mszy Świętej i kilka godzin na adoracji. 

Podeszłam więc do niej i ją o to poprosiłam, mówiąc jej, że ona jest jedyną 

osobą, która może tę Koronkę tam regularnie prowadzić. Kobieta najpierw 

zmieszała się na moja propozycję, a po chwili zadawała mi już pytania... 

poczuła się dowartościowana! 

Potem przygotowałam teczkę z odpowiednimi modlitwami i intencjami. Pierwszy raz poprowadziłam 

modlitwę sama, a ona mi nawet nie odpowiadała, drugim razem dałam jej do ręki modlitwę za kapłanów i 

Kościół, podczas, której się rozpłakała. Trzecim razem mówiła sama, a ja jej odpowiadałam. 

I takim to sposobem od dnia 25.06.16 (dzień Dzieciątka Jezus) w naszym Klasztorze odmawiana jest ta 

piękna modlitwa i teraz tylko czekać na jej owoce! 

Po rozmowach z Panią Renatą dowiedziałam się o jej życiowych poranieniach i ciężkich przeżyciach...  

Nie zaznała ona w nim dużo miłości, więc ma swoje trudności ją drugim okazywać. Teraz będzie mogła 

jej kosztować z naszej strony.  

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny i wszyscy Święci. Amen 

Berlin, dnia 5.07.2016  

mrMSJ Danuta 
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PIĘĆ ETAPÓW PRZEBACZENIA. 

Modlitwa z prośbą o łaskę przebaczenia. 

Wstęp. Wzbudzam w sobie akt żalu, prosząc Boga, aby oczyścił moje serce. Proszę Ducha Świętego, 

aby otworzył moje serce na dar łaski wybaczenie i przyjęcie przebaczenia. 

1. „W Imię Jezusa Chrystusa wybaczam ci…(wymieniam imię tej osoby i próbuję wyobrazić sobie jej 

twarz)…… oraz proszę cię o wybaczenie”.  

Mówię do tej osoby, jakby ona była przy mnie, np.: mamo wybaczam ci…. . Słowa wybaczenia mówię 

głośno. Ja sam, mam sobie ogłosić to, że wybaczam! Ogłaszam również to, że odrzucam gniew, złość i 

wszelkie urazy. 

2. „Podaje ci dłoń pojednania”.  

Zobacz tę sytuację, jak podchodzisz do tej osoby i wyciągasz do niej dłoń oraz zobacz jaka jest twarz tej 

osoby, do, której mówisz te słowa. Jeżeli twarz tej osoby jest ciepła, radosna to znaczy, że przebaczenie 

doszło w pełni do skutku, jeżeli jeszcze tak nie jest warto po jakimś czasie powtórzyć tę modlitwę. 

3. „Boże nie pamiętaj jej tego złego i ja nie chcę jej tego pamiętać”.  

Trudna modlitwa o uzdrowienie naszej pamięci, ale trzeba o to prosić Boga, bo tylko On może uzdrowić 

nasze wnętrze i pamięć. 

4. „Panie Jezu uzdrów moją relację z tą osobą, abym na nowo spojrzał na nią z szacunkiem, z 

godnością i miłością”.  

Jest to prośba do Jezusa, aby mi pomógł przywrócić tej osobie, która mnie zraniła na nowo godność w 

moich oczach. Abym nią nie pogardzał. 

5. „Panie Jezu dopełnij swoją miłością to, czego nie otrzymałem od tej osoby i czego ja jej nie dałem”.  

Ranimy się brakiem miłości. Jest to prośba, aby Jezus we mnie swoją miłością dopełnił to dobro, które 

np. nie otrzymałem od swoich rodziców lub bliskich, którzy mnie zranili oraz uleczył swoją miłością te 

rany, które ja zadałem innym. 

Ks. Roman Chyliński 

 

P.S.  

Przebaczamy nie ze względu na kogoś, na to, czy ktoś zmieni swoje postępowanie, czy też nie! 

Przebaczamy, dlatego, aby nasze serce było wolne od pogardy, gniewu, nienawiści lub chęci 

odwetu. Co więcej, przebaczamy naszym bliźnim, aby nasze serce mogło miłować i aby Jezus 

mógł w nas miłować! 
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HISTORYCZNE i PRAWNE fundamenty działalności Legionu 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (3) 

 Struktura stowarzyszenia 

Statut stowarzyszenia MRMSJ należy do najbardziej podstawowych 

aktów prawnych wspólnoty i określa strukturę organizacji. Po zatwierdzeniu 

przez biskupa Jana Barnarda Szlagę został wydany przez Zarząd wspólnoty w 

formie druku, ale równocześnie jest dostępny na stronie internetowej 

stowarzyszenia7. Z zapisów statutu poznajemy strukturę wspólnoty MRMSJ. 

Stowarzyszenie jest samodzielną organizacją kościelną (por. Artykuł 1), ale 

może też należeć do organizacji międzynarodowych o podobnych celach i 

założeniach oraz współpracować z innymi stowarzyszeniami, organizacjami 

oraz instytucjami w Polsce i za granicą (Artykuł 3 §4). Wspólnota posiada swoją nazwę, swój znak i 

sztandar, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa (Artykuł 2 §2). Główną siedzibą 

stowarzyszenia MRMSJ jest Dom Miłosierdzia przy ulicy Monte Casino w Koszalinie (Artykuł 3 §1 i 3).  

Władzami stowarzyszenia są: Zgromadzenie Koordynatorów diecezjalnych, Animatorów kół i 

Zarząd (Artykuł 34). Zgromadzenie Animatorów tworzą: zespół wszystkich koordynatorów, animatorzy 

kół parafialnych, kapłan opiekujący się kołem parafialnym, kapłan mianowany na diecezjalnego 

moderatora i reprezentujący biskupa diecezjalnego, a także kapelan generalny. Zadaniem 

Zgromadzenia  jest wybór kandydatów na prezesa i opiniowanie kandydatów do Zarządu (Artykuł 35 i 

42). Prezesa mianuje biskup właściwy z racji położenia siedziby stowarzyszenia, wybierając spośród 

przedstawionych trzech kandydatów (Artykuł 42 §3).  W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwóch jego 

zastępców, dwaj członkowie Rady Głównej z kraju, po jednym członku przedstawicieli z zagranicy, 

sekretarz i skarbnik (Artykuł 37). Zarząd po uzgodnieniu z kapelanem krajowym wyznacza kierunki 

działalności i apostolatu stowarzyszenia na najbliższy okres, kontroluje działalność poszczególnych kół i 

zgodnie z przepisami prawa dysponuje majątkiem  stowarzyszenia (Artykuł 38). Prezes Zarządu 

reprezentuje stowarzyszenie, posiada władzę wykonawczą [z wyłączeniem tych decyzji, które wymagają 

zgody lub oceny innych osób] (Artykuł 39). Kolegialne decyzje Zarządu zapadają absolutną większością 

głosów z zachowaniem kan. 119 KPK (Artykuł 40). Zarząd może używać własnej pieczęci okrągłej i 

znaku graficznego (Artykuł 2 §1). Szczegółowe zadania i uprawnienia członków Zarządu określone są 

specjalnym regulaminem, uchwalonym w trybie artykułu 40, który następnie jest zatwierdzony przez 

miejscowego biskupa diecezjalnego właściwego z racji położenia siedziby stowarzyszenia (Artykuł 41). 

Na terenie diecezji mogą istnieć liczne koła parafialne i przykościelne (por. Artykuł 3 §2). 

Wspólnoty diecezjalne stanowią wszyscy członkowie MRMSJ mieszkający na terenie danej diecezji 

                                                           
7
 http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/statut-regulamin dostęp a 

dnia 21.01.2014. W dalszej części cytowane są poszczególne artykuły statutu. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/statut-regulamin%20dostęp%20a%20dnia%2021.01.2014
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/statut-regulamin%20dostęp%20a%20dnia%2021.01.2014
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(Artykuł 13 §1). Spośród animatorów parafialnych w diecezji zostaje wybrany animator diecezjalny, 

którego zadaniem koordynowanie pracami stowarzyszenia w diecezji, kontakty z zarządem i kurią 

biskupią, reprezentacja wspólnoty i synchronizacja działań stowarzyszenia na terenie diecezji (por. 

Artykuł 13 §2). 

Podstawową strukturę stowarzyszenia stanowią koła parafialne, a także przykościelne tam, 

gdzie jest kościół, a nie ma parafii (por. Artykuł 3 §2). Czasem zdarza się, że na terenie parafii nie ma 

koła stowarzyszenia, ale żyją i działają samotne osoby związane kandydaturą lub członkostwem we 

wspólnocie MRMSJ8. Pełne członkostwo rozpoczyna się po złożeniu deklaracji i przyrzeczenia, co 

określają Artykuły 20-25 Statutu stowarzyszenia. Obok członkostwa rzeczywistego we wspólnocie 

MRMSJ, może być członkostwo wspierające (Artykuł 24-26, 29). Statut stowarzyszenia określa zadania, 

obowiązki i zalecenia jakie powinni podejmować MRMSJ  (Artykuł 26-28). Prawo zawarte w Statucie 

dopuszcza wystąpienie ze stowarzyszenia (Artykuł 30), a nawet wydalenie spośród członków wspólnoty 

(Artykuł 31-32), bądź utratę przynależności (Artykuł 33).  

Koła parafialne mogą powstawać z inicjatywy co najmniej pięciu osób zainteresowanych 

duchem stowarzyszenia (por. Artykuł 14 §1-2). Wierni, którzy chcą założyć stowarzyszenie MRMSJ na 

terenie parafii, muszą być osobami pełnoletnimi (por. Artykuł 14 §3). Za wiernych uważa się osoby 

ochrzczone w Kościele katolickim lub do wspólnoty Kościoła przyjęte i dotychczas nie wypisane z niego 

formalnym aktem (por. Artykuł 24 §1a). Wskazane jest, aby osoba wstępująca do stowarzyszenia była 

bierzmowana lub przynajmniej pragnęła przyjąć ten sakrament (por. Artykuł 24 §1b). Warunkiem 

wstąpienia do stowarzyszenia (także przy jego założeniu w parafii) jest złożenie pisemnej deklaracji z 

prośbą o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia oraz pragnienie życia duchowością wspólnoty 

MRMSJ (por. Artykuł 24 §1d). Na terenie parafii tylko proboszcz lub rektor kościoła może powołać do 

istnienia koło stanowiące podstawową jednostkę w strukturze stowarzyszenia (por. Artykuł 14 §2). Na 

powołanie pierwszego koła w diecezji potrzebna jest pisemna zgoda miejscowego biskupa 

diecezjalnego (por Artykuł 14 §4). Powołanie kolejnych kół w diecezji, gdzie istnieje już chociaż jedno 

koło stowarzyszenia nie wymaga już zgody biskupa diecezji (por. Artykuł 14 §5). Władzami koła 

parafialnego są: animator i jego zastępca, sekretarz i skarbnik (Artykuł 16 §1). Animator jest powoływany 

przez księdza proboszcza, spośród trójki kandydatów wybranych spośród rzeczywistych członków koła 

parafialnego (Artykuł 16 §2). Kandydatów na animatora wybiera się w tajnym głosowaniu, zwykłą 

większością głosów i przy obecności przynajmniej połowy członków koła (Artykuł 16 §3). Zastępcę, 

skarbnika i sekretarza mianuje wybrany i powołany animator koła, po wcześniejszym zaciągnięciu rady z 

księdzem proboszczem, a następnie konsultacji z rzeczywistymi członkami koła parafialnego (Artykuł 16 

§4). Kadencja władz koła parafialnego trwa trzy lata i wygasa z chwilą objęcia urzędu przez nową osobę 

wybraną i powołaną na ten urząd (Artykuł 17 §1-2). Ten sam animator nie może stać na czele koła 

parafialnego dłużej niż przez trzy kadencje (Artykuł 17 §4). Statut określa również formę objęcia urzędu 

animatora, ewentualnej rezygnacji lub śmierci urzędującego, a także sprawowanie urzędu animatora w 

okresie przerwanej kadencji oraz sposób i czas wyboru nowych kandydatów na animatora (Artykuł 17 

                                                           
8
 Sytuację taką przewiduje Statut w Artykule 19. 
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§3-7). W niektórych przypadkach proboszcz może mianować nowego animatora bez wyborów i 

konsultacji (por. Artykuł 18 §1-2). 

Opiekę duchową dla stowarzyszenia MRMSJ na szczeblu krajowym, zgodnie z tradycją i 

nominacją spełniają kapłani Towarzystwa Jezusowego (Artykuł 4 §1-2). Kapelana generalnego mianuje 

biskup właściwy z racji położenia siedziby stowarzyszenia, na wniosek Zarządu (Artykuł 44 §2). 

Aktualnie moderatorem krajowym jest ks. dr Aleksander Jacyniak z Warszawy9. Zadania kapelana 

generalnego określa Artykuł 44 §4 Statutu stowarzyszenia. Odwołania kapelana generalnego dokonuje 

właściwy biskup, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy (Artykuł 44 §3). W diecezjach, gdzie 

działają MRMSJ mogą być powołani moderatorzy diecezjalni (por. Artykuł 4 §2). Asystentów 

diecezjalnych powołuje biskup diecezjalny (Artykuł 13 §3; 44 §2). W parafiach każde koło MRMSJ ma 

swojego określonego kapelana, wyznaczonego w dniu powołania koła do istnienia. Księdzem tym jest 

miejscowy proboszcz lub rektor kościoła, albo wyznaczony przez nich kapłan (por. Artykuł 15 §1). Do 

zadań kapelana należy czuwać nad wiernością artykułom statutu i charyzmatu stowarzyszenia, 

animować działalność miłosierdzia, apostołować i pobudzać do apostolstwa, wzbudzać intencje 

modlitewne i pełnić zadania ojca duchowego dla członków stowarzyszenia (por. Artykuł 15 §2).. 

(c.d.n.) 

Ks. Lesław Krzyżak, dr nauk prawnych 

Ur. W 1965 r. w Żołyni. Inkardynowany do archidiecezji przemyskiej. Absolwent teologii  Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Studia licencjackie w Instytucie Prawa na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studia 

doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor nauk prawnych w zakresie 

prawa kanonicznego. Dyplomowany nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie. Zainteresowania 

badawcze: pedagogika katolicka  nauczycielskie zadania Kościoła, normatywna prawd wiary, działalność  ruchów i 

stowarzyszeń we współczesnym Kościele polskim wobec wyzwań laicyzacji i sekularyzacji. 

Powyższe opracowanie ukazało się w Czasopiśmie Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału zamiejscowego Prawa 

i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.  

„Pedagogika Katolicka” nr 16 (1/2015) styczeń-czerwiec, artykuł pt. „Prawne podstawy stowarzyszenia Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, str. 90-110. 

O PRZYGOTOWANIU OSOBY BLISKIEJ, ZBLIŻAJĄCEJ 
SIĘ DO KRESU ŻYCIA ZIEMSKIEGO (ŚWIADECTWO) 

W rozeznaniu duchowym i praktykowaniu dostrzegam 

jak bardzo mogę pomóc swoim przodkom w Świętym Roku Miłosierdzia. 

W Świętym Roku Miłosierdzia, 13 stycznia 2016, w wieku 84 lat zmarła mi moja mamusia.  

                                                           
9
 O nas – kim jesteśmy …, s. 4. 
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Zanim do tego doszło zauważyłem, że przychodzi na nią czas. Ponieważ słabła, schudła na początku 

grudnia 2015 r. udałem się z nią do jej lekarza. Lekarka również zauważyła te zmiany. W wyniku 

przebadania dała skierowanie na EKG. Wykazało ono zmiany, które kwalifikowały ją na oddział 

kardiologii. Serce zbyt słabe – potrzebny rozrusznik.  

Oczekując na izbie przyjęć kilka godzin w końcu udało się umieścić mamę na oddziale. Wcześniej 

otrzymałem polecenie pilnego zawołania kapłana z posługą spowiedzi i namaszczenia, ponieważ śmierć 

była blisko. Kapelana znałem, więc udało się go sprowadzić i ok 22:00 mama została zaopatrzona w 

sakramenty. Następnego dnia wstawiono rozrusznik, a w kolejnym wypisano ją bez szczegółowych 

badań. Po niespełna 1,5 tygodnia ponownie trafiła do szpitala tym razem na oddział chirurgii ogólnej, 

gdzie w trybie pilnym wykonano stommie. Diagnoza wykazała rozległe wewnątrzjelitowe guzy 

nowotworowe, które powodowały trudności w trawieniu a tym samym kłopoty z opróżnianiem. Stąd brak 

apetytu i tracenie na wadze.  

Od tego momentu wiedziałem, że proces życia u mamy ziemskiego gaśnie. Starałem się ze wszystkich 

sił i możliwości przygotować ją do odejścia z tego świata. Zamawiane Msze św. jeszcze przed Bożym 

Narodzeniem, szczególnie j.n. 

1. Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, z prośbą, aby 
zostały zniszczone dzieła diabła w życiu w życiu Genowefy oraz została uwolniona od win i kar za 
grzechy i przewiny ziemskiej pielgrzymki. 

2. Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez 
niesprawiedliwy wyrok, z prośbą, aby… (c.d. intencji jak wyżej) 

3. Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a 
szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci, z prośbą, aby… 

4. Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i 
konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci, z prośbą, aby 

5. Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, z prośbą, aby  

6. Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, z prośbą, aby 
dobry Bóg Ojciec przyjął duszę Genowefy do Ojczyzny Niebieskiej mocą tajemnicy Bożego 
Miłosierdzia. 

Była jeszcze msza św. w dniu imienin (3 stycznia, tego samego dnia jest nieobowiązkowe wspomnienie 

Najświętszego Imienia Jezus). Była też ostatnia kolęda. 

12 stycznia, dzień przed odejściem z tego świata stan się pogorszył. Tego dnia było jeszcze pogotowie, 

ale to z inspiracji rodzeństwa. Moim zdaniem było zadbać o sakramenty i modlitwę. Zdzwoniłem do 

parafii, do której mama należała i umówiliśmy się z księdzem, który przybył w Wiatykiem tuż po kolędzie 

ok 21:00 udzielając także namaszczenia.  

Wiedziałem, że czas ostateczny nadchodzi. Razem z siostrą trwaliśmy przy niej cały czas. Przyjechała 

rodzona siostra mamy, moja chrzestna. Przybyli znajomi z grupy modlitewnej, aby modlitwą wesprzeć 

konającą, która odeszłaby znacznie szybciej, gdyby nie nowy stymulator serca.  
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13 stycznia, w dzień urodzin córki a mojej siostry, mama zmarła w domu, z gromnicą w ręku, podczas 

odmawianej piątej tajemnicy bolesnej części różańca św. ok 17:45. Miałem pełen pokój ze spełnionego 

przygotowania w ostatnią drogę. I Bogu dziękuję za te łaski. Ciało pozostało w domu przez całą noc, 

gdzie mogliśmy jeszcze się modlić a ciało odpowiednio przygotować przez bliskie mamy osoby: córkę i 

siostrę. 

Zaraz też po śmierci zostały zamówione przeze mnie 3 intencje Mszy św. za duszę mamy. Czyniłem to 

w przekonaniu o potrzebie tych Mszy jeszcze przed pogrzebem. Wiem, że były takie msze zamówione 

jeszcze przez bliskie mi osoby, była też potęga modlitwy.  

Pogrzeb z trumną w kościele wypełnił całą przestrzeń świątyni licznie zgromadzonych uczestników. 

Mama nie była konfliktowa i zawsze gościnna, ponadto jej rodzina była liczna (miała 11 rodzeństwa), 

więc obecność tylu uczestników – pomimo wielu pochowanych już bliskich osób – była normalna. 

Zaraz też po pogrzebie została zamówiona gregorianka w moim kościele parafialnym pw. Ducha 

Świętego w Koszalinie. Wiele osób zamiast kwiatów złożyło ofiarę na msze św. (na ponad połowę 

gregorianki). Ponadto wg stygmatyczki Jadwigi Bartel, opisanej w książce jej spowiednika śp. ks. A. 

Wąsika, podana została informacja o zamawianiu za duszę zmarłej osoby tzw. 9 kolejnych piątków (nie, 

co miesiąc, ale co tydzień), przynoszących dla duszy zmarłej błogosławione owoce (niebo). Uczyniłem 

to swego czasu wobec szwagra, zachęcając siostrę do zamówienia takiej nowenny z mszy św. zaraz po 

jego Mszy św. pogrzebowej. Mając jeszcze możliwość finansową z racji świadczeń ubezpieczeniowych, 

została odprawiona gregorianka z Mszy św. w rycie klasycznym (trydenckim) za mamę i tatę oraz ich 

przodków. 

Dzielę się tym, aby zachęcić do zadbania o ostateczne rzeczy, jakie każdy z nas chciałby otrzymać w 

chwili odejścia z tego świata. Wiemy, że nic z tego, co doczesne nie zabierzemy, a jedynie uczynki, a 

liczyć możemy jedynie na Boże Miłosierdzie. Niech słowa z rozdziału 17 i 18 księgi Mądrości Syracha 

pobudzą nas do refleksji nad prawdą o miłosierdziu Bożym i nicości człowieka.  

Z rozeznania duchowego wierzę, że moja mamusia śp. Genowefa, dzięki Bożemu Miłosierdziu dostąpiła 

łaski nieba. Potwierdziła to swoim przyjściem we śnie moim dwóm córkom (a jej wnuczkom). Była 

uśmiechnięta i na jasno ubrana jakby dała zachętę, aby korzystać z jej wstawiennictwa w modlitwach 

zanoszonych do Boga. Mamusia była rycerką, w wieku 60 lat po raz pierwszy wyruszyła w pieszej 

pielgrzymce z Koszalina do Częstochowy (17 dni marszu - była kilka razy) i wielokrotnie brała udział w 

pielgrzymce z Koszalina do Myśliborza (9 dni). Trwały też u niej w domu modlitwy wynagradzające 

(szczególnie za grzechy pijaństwa) w gronie osób z grupy modlitewnej. 

PEWNA PRAKTYKI DUCHOWE NIESIENIA  
POMOCY DUSZOM PRZODKÓW (i nie tylko duszom przodków) 

Przy śmierci mamy było bardzo wiele dusz, także jej przodków, które oczekiwały pomocy. W modlitwie 

rozeznania otrzymałem odpowiedź, aby je przeprowadzić przez tzw. Bramę Miłosierdzia, jaka jest w 
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kościele parafialnym mamy tj. Katedrze. Tam następne go dnia udałem się po spełnieniu formalności 

pogrzebowych, aby spełnić obietnicę dana tym duszom. Przed Bramą Miłosierdzia wzbudziłem intencję, 

aby Król Miłosierdzia pozwolił tym duszom wejść, a przez moc ofiary Chrystusowej i tajemnicy Bożego 

Miłosierdzia raczył udzielić odpustu zupełnego tzn. odpuszczenia win i kar. (Na jednych rekolekcjach, ks. 

rekolekcjonista stwierdził, że każdy dzień Świętego Roku Miłosierdzia ma wymiar Święta Miłosierdzia jak 

to zostało zapisane przez św. Faustynę w jej Dzienniczku). Wierząc w to prosiłem Boga bogatego w 

miłosierdzie z ufnością, aby hojnie udzielił tych łask dla wszystkich dusz, które dostąpiły łaski przejścia 

przez Bramę Miłosierdzia. Po raz pierwszy prosiłem o to dla dusz przodków ze strony mamy i taty, dusz 

zmarłych bliskich, znajomych, z parafii, miasta i diecezji… ofiarując przed Najświętszym Sakramentem 

koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie prosiłem, aby św. Michał Archanioł przeprowadził te 

dusze na miejsce dla nich przeznaczone. Po kolejnym rozeznaniu duchowym otrzymałem odpowiedź, że 

tysiące dusz dostąpiło łaski Bożej pomocy. Od owej chwili czynię to z różna częstotliwością, ale mając 

na uwadze kończący się Święty Rok Miłosierdzia staram się praktykować jak tylko mogę. Wierzę też, że 

Pan Bóg jest otwarty na nasze pomysły i praktyki duchowe. Osobiście przy wielkich trudnościach proszę 

swojego Anioła Stróża. Wielokrotnie doświadczyłem jego interwencji, jeśli miałem przeszkody udać się 

na adorację. Kiedy tylko go poprosiłem – nie zawiodłem się.  

Ważnej jest, aby słuchać tego, co Bóg do nas mówi przez inne osoby. Na rekolekcjach Niewolników 

Maryi w Szczecinie (koniec czerwca 2016) jedna z rekolektantek, podczas Mszy św. podpowiedziała, 

abym pomodlił się za duszę Eugenii, obcej osoby, która modli się za ciebie. Nie mogłem skojarzyć, co to 

za osoba, ale prośbę spełniłem, a potem jeszcze przyjąłem komunię św. za duszę śp. Eugenii. Po 

skończonych modlitwach otrzymałem potwierdzenie odejścia tej duszy. Kilka dni po tym wydarzeniu 

podzieliłem się tym wydarzeniem z jedną osobą z mojej parafii. W jednej chwili i jej i mnie zostało 

objawione, że to dusza naszej parafianki śp. Eugenii Zwolak, która za życia zawsze była pierwsza przy 

drzwiach kościoła jeszcze grubo przed otwarciem. Przychodziła na nasze adoracje nocne, jerycha 

wtedy, kiedy brakowało chętnych na godziny poranne. Szanowała kapłanów. Zawsze pamiętała o 

wypieku bułeczek z makiem i wafelki, które sam wykonywał. Pochodziła z kresów (Mościska k/ Lwowa 

na Ukrainie). Kiedy jechałem z pielgrzymką do Lwowa na początku 2000 r. przekazała 100 dolarów dla 

proboszcza parafii Matki Bożej Łaskawej we Lwowie (co zostało spełnione). Kiedy podzieliłem się 

informacją z ową siostrą Bożenką z rekolekcji wówczas Pan pokazał, iż przez ten akt miłosierdzia 

(modlitwa, komunia św.) śp. Eugenia otrzymała dar przekroczenia ostatniego stopnia z czyśćca do nieba 

i że modli się za mnie nieustannie. Jak niewiele potrzeba, aby czynić miłosierdzie. Dlatego korzystajmy 

na tyle ile możemy z niesienia pomocy duszom naszych przodków i tych, którzy z woli Bożej oczekują 

od nas pomocy. 

Osobiście praktykuje modlitwę ułożoną z Boża pomocą wynikającą z otrzymanej wiedzy mistyczki, 

ofiarowane z wiarą, ufnością i z serca niesienia miłości tym duszom. 

Boże Ojcze, przez moc Ofiary Chrystusowej i tajemnicy Bożego Miłosierdzia 

przebaczam tym duszom i proszę Cię o przyjęcie przeproszenia i wybaczenia za 

przewinienia ziemskiej pielgrzymki tych dusz oraz odpuszczenie win i kar (odpustu 
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zupełnego) a św. Michał Archanioł niech przeprowadzi te dusze na miejsce dla nich 

przeznaczone. Amen. 

Jeszcze jedna praktyka zapożyczona, ale godna podzielenia się dla dobra żyjących i zmarłych. 

Pragnę i modlę się o łaskę owocnego przeżycia Mszy św. Dlatego ważne jest dla mnie intencja i 

ofiarowanie. W głosie Małego Rycerza nr 17 (1/2015) jest na str. 62-63 Modlitwa za praprzodków oraz 

zredagowana intencja z dusze przodków. 

MODLITWA ZA PRAPRZODKÓW 
Odmawiana przed Mszą św. lub w czasie Mszy św. (podczas ofiarowania) 

„Mój ukochany Aniele Boży, gorąco Cię proszę: zanieś na ołtarz Pana wszystkich moich 

praprzodków od strony mamy i taty oraz od strony męża, żony i aby wszystkie obciążenia, 

jakimi ktokolwiek z nich obraził Pana Boga w formie sprzeniewierzenia się Bogu w samym 

zarodku zła, aby skutki tych wszystkich zniewoleń-obciążeń: klątwy, nałogi, wszelkiego rodzaju 

zniewolenia, brak miłości, nieczystość, kłamstwa, kradzieże, aborcje, zabójstwa, oszustwa, 

zazdrość, nienawiść, obłuda, zawiść, chytrość, profanacje obrazów, figur i symboli religijnych, 

złe słowa na Kościół, kapłanów, duchowieństwo, różne formy okultyzmu, pakty i inne zło znane 

Tobie, Panie Jezu, nie miały wpływu na mnie, na moje dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia.  

Panie Jezu Miłosierny z głębi serca przepraszam w imieniu wszystkich praprzodków i proszę o 

wybaczenie.  

Panie Jezu powierzam Tobie swoje serce, abyś od tej pory Ty we mnie działał, abyś Ty 

przez moje przebaczenie dokonał przebaczenia w moim imieniu na mocy oddanego Ci 

mojego serca i woli (jest to moja prośba o pomoc w przebaczeniu bliźnim). 

Przetnij Panie Jezu, więzy tego zła, zabierz i unicestwij to wszystko zło na zawsze, abyśmy tu i 

teraz odpowiadali duchowo i cieleśnie za siebie w miłości Bożej. Amen.” 

INTENCJA MSZY ŚW. ZA DUSZE PRZODKÓW  
Z PROŚBĄ O ZDJĘCIE OBCIĄŻEŃ POKOLENIOWYCH DLA ŻYJĄCYCH 

„Za dusze zmarłych przodków z rodziny ………………………., aby ich przewinienia 

ziemskiej pielgrzymki (klątwy, pakty, aborcje, czary, wróżby, bunty itp.), które mają 

korzeń kontynuacji zła i skutków na żyjących obecnie i pokolenia przyszłe, – aby te 

skutki grzechów były przecięte, zerwane, a obecnie żyjące osoby odpowiadały tu i teraz 

za swoje myśli, słowa i czyny.” 

Osobiście podczas ofiarowania składam na patenie kapłana swoją nędzę (św. Faustyna: nic nie widzę 

prócz wielkiej nędzy) ponadto te momenty zła, jakie zaistniały w życiu przodków i skutkują na życie 
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moje, dzieci, wnuków i następnych pokoleń… i proszę Pana, aby mocą swojej ofiary przemienił na 

dobro, błogosławieństwo. Pisze św. Jana Ap. „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła 

diabła” (1J 3,8).  

Jesteśmy narzędziami cierpienia za naszych przodków i powinniśmy wskazać tę drogę innym. 

Wszystkie cierpienia jakie przodkowie doświadczyli w pierwszej fazie wejścia w relację ze złem (zaczęli 

się źle prowadzić), wszystkie ich cierpienia i dźwiganie skutków ich grzechów kładę z miłości do Pana na 

patenie kapłana, aby Pan uznał to cierpienie jako cierpienie dla Pana.  

Panie Jezu, wszyscy, którzy doznali tych cierpień, a zły duch zaciemnił ich duszę i 

umysł, i nie dał im rozeznać, bo byli uwikłani w brudach grzechów swoich przodków i 

nie poznali, że Ty ze swoją światłością jest przy nich – teraz oddaję to Tobie i proszę o 

miłosierdzie i przyjęcie tych cierpień oraz ich wielką tęsknotę za Bogiem – dla dobra 

tych dusz. Ofiaruję ich cierpienia z cierpieniami Twoimi i swoimi, aby w pełni przebłagać 

Bożą sprawiedliwość i wynagrodzić Bogu Ojcu. 

Czynię to także wobec dusz bliskich mojemu sercu, polecanych… wierząc w przemianę tego 

przekleństwa na błogosławieństwo, (bo choćby twoje grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją). 

Oprócz ofiarowanej Komunii św. pokarmem dla dusz wypłacających się Bożej Sprawiedliwości 

jest pokarm z czytania Pisma św. Proszę Pana, aby pozwolił tym duszom na udział w tej duchowej 

praktyce. W imieniu tych dusz czytam półgłosem, a po skończonym czytaniu proszę św. Michała 

Archanioła, aby odprowadził te dusze na miejsce dla nich przygotowane. Po skupieniu i modlitwie Pan 

pozwoli zobaczyć owoce tych praktyk duchowych. Za pół godzinne czytanie Słowa Bożego Kościół 

nadaje odpust zupełny. Podobnie jest za pół godzinne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, za 

odmówienie jednej części różańca (5 dziesiątek) przed Najświętszego Sakramentem czy w rodzinie. 

Odpust zupełny jest też za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia w granicach Polski.  

Czerpię ze Skarbca Bożego odpusty i ofiaruję jako okup za tych niewolników (dusze 

wypłacające się Bożej Sprawiedliwości) prosząc Matkę Bożą od wykupu niewolników – Królową 

Czyśćca.  

Św. Faustyna w ósmym dniu nowenny do Bożego Miłosierdzia zapisała słowa Pana Jezusa: Bierz ze 

skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie...  

Przede wszystkim zaś staram się w tym Świętym Roku Miłosierdzia korzystać z uczynków 

miłosierdzia co do duszy i co do ciała ofiarując je w imieniu przodków jednocześnie przepraszać w 

ich imieniu Pana Boga i prosić o wybaczenie dla nich. 

Uczynki miłosierdzia wzglądem duszy 

1. Grzeszących upominać. 

2. Nieumiejętnych pouczać. 

3. Wątpiącym dobrze radzić. 

4. Strapionych pocieszać. 

5. Krzywdy cierpliwie znosić. 

6. Urazy chętnie darować. 
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7. Modlić się za żywych i umarłych. 

Uczynki miłosierdzia względem ciała 

1. Głodnych nakarmić. 

2. Spragnionych napoić. 

3. Nagich przyodziać. 

4. Podróżnych w dom przyjąć. 

5. Więźniów pocieszać. 

6. Chorych nawiedzać. 

7. Umarłych pogrzebać

RÓŻANIEC 13 TAJEMNIC KU CZCI 13 CNÓT NMP  

ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 

Jest wiele dobrych praktyk duchowych ostatnio także na rekolekcjach w Szczecinie otrzymałem do 

rycerki Ani różaniec do 13 cnót Matki Bożej za dusze czyśćcowe. Znałem go od chwili nabycia 

książeczki Armia Najdroższej Krwi Chrystusa i  co jakiś czas praktykowałem tę modlitwę, ale dopiero 

obecnie doświadczam jej głębi i owoców, ponieważ ofiaruję Bogu Ojcu każdą z 13 cnót za dusze 

pokutujące na różnych poziomach odpowiadające za konkretną uchybioną w życiu doczesnym cnotę. 

Osobiście każdą z cnót Matki Bożej ofiaruję Bogu Ojcu za dusze z poszczególnych poziomów czyśćca 

na przebłaganie i wynagrodzenie za uchybienia w życiu ziemskim tych dusz. Przykład tego ofiarowania: 

„Ofiaruję Ci Boże Ojcze np. Miłość Matki Bożej za dusze z II poziomu czyśćca za 

uchybienia w cnocie miłości wobec Boga i bliźnich, za brak miłości”.  

Czynię tak przy każdym poziomie cnót. 

„KAŻDY POZIOM CZYŚĆCA NOSI NAZWĘ JEDNEJ Z NASZYCH CNÓT” 
Sposób odmawiania:  

 Na krzyżyku odmawia się: Wierzę w Boga ... 

Na pierwszym dużym paciorku (złoty): Ojcze nasz ... 

Na trzech małych paciorkach: 

1. Ku czci wszystkich Świętych (biały): Chwała Ojcu ... 

2. Ku czci Św. Michała Archanioła (zielony): Chwała Ojcu ... 

3. Ku czci Aniołów Stróżów (różowy): Chwała Ojcu. .. 

Na drugim dużym paciorku (niebieski): Zdrowaś Maryjo ... 

Na medaliku:  

 Matko Miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w Czyśćcu 

cierpiącymi przez Moc Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia 

Boga i zbawienia wszystkich dusz. 

Na trzech małych paciorkach (w każdej tajemnicy): 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj 

im świeci.  
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 A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają 

w Pokoju wiecznym. Amen. 

Na dalszych dużych paciorkach (niebieski): Zdrowaś Maryjo ... 

I poziom - Bojaźń Boża  

II poziom – Miłość 

III poziom – Wiara 

IV poziom – Nadzieja 

V poziom – Posłuszeństwo 

VI poziom – Cierpliwość 

VII poziom – Pobożność 

VIII poziom – Wstydliwość 

IX poziom – Roztropność 

X poziom – Męstwo 

XI poziom – Umiarkowanie 

XII poziom – Czystość 

XIII poziom - Sprawiedliwość 

Na zakończenie RÓŻAŃCA 13 CNÓT zanoszę poniższą modlitwę. 

Boże Ojcze przez moc Ofiary Chrystusowej (Mszy św.) i tajemnicy Bożego Miłosierdzia 

odpuść duszom winy i kary za przewiny ziemskiej pielgrzymki, a św. Michał Archanioł 

niech je przeprowadzi na miejsce dla nich przeznaczone. 

Obietnice Matki Bożej: 

 Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w 
Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśćca i pięćset dusz z każdego poziomu. 

 Każda dusza wybawiona przez Łaskę tej Koronki będzie się wstawiać w szczególny sposób za te osoby, 
które się za nią modliły. 

 Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego 
Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną. 

 Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa... otrzymają 
widzialny znak mocy tej modlitwy. 

 Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje  
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Księgarnia Maryja ul. Narutowicza 37 
21-500 Biała Podlaska tel. 720 580 900 

Rachunek bankowy 
PKO BP (Inteligo) - 50 1020 5558 1111 1556 4940 0187 

Odbiorca: RITENA, ul. Narutowicza 37, 21-500 Biała Podlaska 
Zamówienia telefoniczne 

Realizujemy zamówienia telefoniczne - tel. 720 580 900 - Aneta Krasuska 

Świadectwo: JEDNA MSZA ŚW. „PILNA”  
i „SZEŚĆ MSZY ŚW.” ZA BRATA ALKOHOLIKA 

Kończąc dzielę się jeszcze pewnym doświadczeniem wynikającym z zamówionych Mszy św. za brata 

będącego w strasznej niewoli demona pijaństwa. Z naszych obserwacji i doświadczeń wiemy, co czyni 

ten demon w życiu osobistym i rodzinnym oraz jakie skutki pozostawia po swej „terrorystycznej 

działalności”.  

Otóż w mojej rodzinie alkohol lał się strumieniami. Łaskę trzeźwości i nałogu palenia papierosów a także 

używania wyrażeń wulgarnych otrzymałem dzięki Bogu za wstawiennictwem św. o. Pio 25 lat temu. 

Całkowita abstynencja nie była łatwa. Byłem testowany, ale z Bożą pomocą wyszedłem z tego 

zwycięsko, aby ratować swoją rodzinę, rodzeństwo i tych, którzy tej pomocy potrzebują. Pozwolił mi 

Pan Bóg na uratowanie kuzyna od śmierci samobójczej poprzez ofiarowanie modlitw, postu i 

Mszy św. przez trzy dni a był to koniec lipca i początek sierpnia w rok po mojej abstynencji. Nie udało 

mi się tego wobec tatusia – zbyt wcześnie odszedł na własne żądanie, (a ja jeszcze trwałem w świecie) 

brata, (choć przed odejściem pojednał się z Bogiem – dzięki ci Panie). Ostatni ból to najmłodszy brat. 

Konsekwencją alkoholu a w zasadzie w wyniku obciążenia różnego rodzaju, została rozbita jego 

rodzina, związanie się z konkubiną, potem nieślubne dziecko, rozpad firmy przewozowej, zadłużenie i 

ponowny powrót do ciągu alkoholowego…  od ostatniej dekady czerwca do drugiej dekady lipca – 

miesiąc czasu!  

Wiedząc o jego stanie i starania się jego córki o leczenie go, zamówiłem 23 lipca 2016 r. jedną Mszę św. 

„PILNĄ” i „6 Mszy św.” odprawianych po kolei w intencjach jak niżej: 

Uwaga!  JEŚLI KTOKOLWIEK MIAŁBY TRUDNOŚCI FINANSOWE,  

NIECH PRZYNAJMNIEJ SAM, W ŁĄCZNOŚCI Z DWOREM NIEBIESKIM,  

OFIARUJE TE INTENCJE UCZESTNICZĄC WE MSZY ŚW. 

Intencja „PILNA” za brata! 

„Do Miłosierdzia Bożego o pomoc Bożą w natychmiastowym uwolnieniu od wszelkich 

demonów dla Dariusza oraz o łaskę wiary, nawrócenia i leczenia z alkoholizmu i innych 

chorób duszy i ciała przez wstawiennictwo św. Anioła Stróża, św. Jana Chrzciciela, św. 

Maksymiliana, św. Przodków z rodziny Dariusza i dusz czyśćcowych”. 
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Intencje „6 Mszy św.”  

Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, z prośbą o łaskę 
wiary i nawrócenia, wybaczenia i przeproszenie dobrego Boga, przebłaganie i wynagrodzenie za 
grzechy Dariusza oraz o miłosierdzie dla niego, aby dostąpił stosownych łask Bożego miłosierdzia - 
został uwolniony od dotychczasowych win i kar za grzechy oraz anulowane zostały długi wobec Boga i 
bliźnich a także długi wobec Bożej sprawiedliwości zaciągnięte przez jego przodków, które skutkują na 
Dariusza i jego bliskich. 

Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy 
wyrok, z prośbą o … (dalsza część intencji jak wyżej) 

Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie 
w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci, z prośbą o … 

Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na 
drzewie Krzyża w swej śmierci, z prośbą o … 

Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, z prośbą o…  

Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, w podziękowaniu za 
udzielone stosowne łaski i dary Bożego Miłosierdzia Dariuszowi Kaźmierczak i jego bliźnim, udzielonego 
zdrowia duszy i ciała oraz wytrwania w dobrym za przyczyną św. Anioła Stróża i patrona.  

I teraz widzę jak zbawienna była już ta pierwsza intencja odprawiona jeszcze tego samego dnia tj. 
w sobotę, 23 lipca przez ks. Lesława Krzyżaka. 

Następnych 6 Mszy św. zostały odprawione od 31 lipca (św. Ignacego z Loyoli) do 5 sierpnia 
(pierwszy piątek sierpnia, MB Śnieżnej) 

Odwiedzając brata w poniedziałek, 8 sierpnia 2016 ucieszyłem się na widok trzeźwej twarzy. Wiem, że i 

jego dusza się uradowała, choć tego nie było poznać. Opowiedział mi to, co przeżył… Właśnie od tego 

dnia, kiedy odbyła się „PILNA” Msza św. (23 lipca) zaczęła się gehenna. Tydzień czasu nie mógł 

przyjmować pokarmów ani napojów – organizm odrzucał. Stracił przytomność i pogotowie zabrało go do 

szpitala – otrzymał kroplówkę – był poważnie odwodniony.  

Dostrzegł, co się z nim działo, że doszedł do dna… Teraz jest słaby i dochodzi do siebie, ale to dopiero 

pierwszy etap – drugi to nawrócenie i życie z Bogiem. 

W czasie trwania tych 6 Mszy św. Pan pokazał obraz: „Padał rzęsisty deszcz, który zbierał się w 

strumień tak jak zbierana jest woda z dachu do rynny. Taki strumień wody lał się przez głowę wypłukując 

wszelki brud, smołę, szambo!”  Ten wymowny obraz daje motywację do korzystania z łask tych Mszy 

św. Pan daje mi w potrzebie ułożyć intencję konkretne pod daną osobę i za to mu dzięki i chwała, za tyle 

dobrodziejstw, jakimi darzy mnie i bliskich dla ratowania dusz ludzkich. Dziękuję ci Boże i wysławiam 

twoją dobroć i łaskawość Psalmem 103 i 145. 

Poniżej MODLITWA UWOLNIENIA jaką praktykuję wobec brata i osób zniewolonych szczególnie 

nałogiem alkoholu… Modlitwa do szerokiego zastosowania i praktykowania według potrzeb… 
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MODLITWA UWOLNIENIA 

Ja należę do Jezusa Chrystusa, On jest moim Panem i Zbawicielem. 

W imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, rozkazuję odejść demonom:  

 nerwowości 

 drażliwości 

 uczuciom niechęci 

 złości 

 wewnętrznemu napięciu 

 uczuciom zazdrości 

 zawiści 

 rozżaleniu 

 przesadnym myślom o własnych 

krzywdach, problemach o sobie 

 uczuciom nienawiści 

 nie przebaczeniu tym, którzy mnie zranili 

i sobie 

 niepotrzebnym nawracającym myślom 

 smutkowi 

 pesymizmowi 

 osamotnieniu 

 apatii 

 depresji 

 stanom lękowym 

 samooskarżaniu się bez sensu 

 pokusom nieczystości 

 bezsenności 

 koszmarnym snom 

 zamknięciu w sobie 

 rozproszeniu podczas modlitwy 

 trudnościom w mówieniu 

 przytępieniu umysłu i pamięci 

 serii wielkich trudności życiowych, 

powtarzających się nieszczęść 

 bólom i dolegliwościom niepodatnym na 

leczenie 

 przywidzeniom 

 głosom niewiadomego pochodzenia 

 urojeniom 

 nałogom i zniewoleniom 

 … 

… i mocy ciemności, która za nimi stoi - pod krzyż Jezusa Chrystusa! 

Nakazuję im w imieniu Jezusa Chrystusa, więcej tu nie wracać i nie szkodzić mi, ani 

nikomu w moim otoczeniu, rodzinie, a zwłaszcza dzieciom! 

Proszę Cię Panie Jezu, abyś zanurzył mnie w Twojej Przenajświętszej Krwi! 

Wzywam Krew Baranka Bożego, aby oczyściła mnie od grzechów i uchroniła przed 

wszelkimi atakami ducha ciemności. Amen. 

 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa… 

Świadectwo rycerki Małgosi:  
POWINNIŚMY W SPOSÓB SZCZEGÓLNY ROZKAZYWAĆ 
DIABŁU, NIE BAĆ SIĘ, ALE NA GŁOS GONIĆ GO! 
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Przedwczoraj (19.04.2016) rozmawiałam z Elą W. - jest u kresu wytrzymałości w walce z 

lekarzami – zbiera papiery na komisję i wciąż jak po grudzie ( nie chcą pisać, albo jednym zdaniem, nie 

wspominając o długotrwałym leczeniu , przebytych operacjach ), obawia się, że mogą jej nie przyznać 

 renty, jak tak dalej  będzie… długo z nią rozmawiałam  i powiedziałam, aby prosiła o pomoc dusze 

czyśćcowe- ma wręcz do tego prawo, bo należy do wspólnoty dusz czyśćcowych i codziennie się za 

nich modli  i dla nich ofiaruje… powiedziałam też, że teraz powinniśmy w sposób szczególny – jak to 

powiedział ks. D. Chmielewski – rozkazywać diabłu, nie bać się, ale na głos gonić go; tzn. np.:  

„Mocą Najświętszego Imienia Jezus rozkazuję odejść ode mnie wszystkim 

demonom a zwłaszcza: nienawiści, zemsty, żalu, bólu, goryczy,  bezradności, 

rozpaczy, samopotępienia, niegodności, zamknięcia, depresji, lęku, paniki, 

 złości, chorób, zazdrości, nieprzebaczenia, egoizmu, pychy… ( itd.- wymienia się 

zależnie od stanu i potrzeb) i więcej tu nie wracać! Amen!” ( Można dodać: przez Niepokalane 

Serce Maryi, Amen!). 

Po zakończeniu rozmowy, po krótkiej chwili, raptem napadły mnie tak potworne myśli, oskarżenia, 

wyrzuty sumienia dotyczące moich relacji z mamą, jakieś trudne chwile z naszego życia, że wychodziło 

z tego obrazu, jaka byłam okropna, niedobra itd.…  Płakałam jak bóbr, dosłownie wyłam…Myślałam: 

tak, pewnie tak było, ale przecież nie chciałam tego, nie chciałam żeby tak wyszło, nie miałam złych 

intencji… Wyrzuty były potworne, tylko iść i się powiesić… 

Po jakimś czasie dostałam olśnienia, że właśnie przed chwilą o tym mówiłam Eli, więc 

zebrałam się do kupy i na głos  wypowiedziałam stanowczo: precz! Mocą N. Imienia Jezus rozkazuję 

odejść ode mnie demonom wyrzutów sumienia, udręki, nieprzebaczenia!!! Precz!!! 

A potem przeprosiłam Mamę i Pana Jezusa za wszystko, ufając w Boże Miłosierdzie i Mamy 

przebaczenie… raptem odeszło, uspokoiło się, zrobiła się jakaś wewnętrzna cisza, równowaga… 

dziękowałam Panu za Światło i że mogę nadal Ich kochać, nie uciekając, nie izolując się, nie pogrążając 

w samopotępieniu i nieufności… 

Zrozumiałam, że to atak diabła, za to, co Eli powiedziałam, było to jednoznaczne 

potwierdzenie właściwego kierunku działań… 

Wczoraj też z Elą długo rozmawiałam, tym razem skoncentrowałyśmy się na św. Michale 

Archaniele i modlitwie do Niego. Potem na komórkę przyszedł do mnie sms, otworzyłam  - modlitwa do 

św. Michała Arch.(?!), puściłam więc dalej. W nocy miałam koszmary senne, duchy, obecności, 

krzyczałam, aż z tego krzyku się obudziłam… później śniła mi się śp. mama, której dawałam jeść placki, 

a nad ranem przyśnił mi się śp. tata ( który ostatnio bardzo rzadko mi się śni ) - jako młody, zadowolony, 

atletyczny, elegant, w białej męskiej koszuli z krótkimi rękawami; bardzo się ściskaliśmy, cieszyliśmy 

sobą, wycałowałam go za wszystkie czasy, był po prostu szczęśliwy, aż się obudziłam z tej radości… 

Nie wiem co miałoby to znaczyć….  

http://tzn.np/
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Dziś mija 3 m-ce dnia mamy pogrzebu; ofiarowałam za nią Mszę  i Komunię św. rodzice 

 rozeszli się, gdy byłam mała, teraz, po śmierci, pewnie muszą sobie wybaczyć w świetle Bożej Prawdy, 

a to trudny proces i długo trwa… nie wiem…   mr Małgosia ze Szczecina 

WSKRZESZONA KLARYSKA 

Krzątając się wokół maleńkiej drewnianej trumienki, przepełnione bólem 

zakonnice z trudem czyniły przygotowania do pogrzebu. Z żalem i smutkiem 

spoglądały raz po raz na bladą twarzyczkę Marii Anieli, zanosząc w duchu 

gorące modlitwy za dziecko, które po stracie rodziców zmarło ze zgryzoty. 

Wtem murami zakonu wstrząsnął ogłuszający pisk. Podwinąwszy habity, obie 

zakonnice rozpaczliwie rzuciły się do ucieczki. Dziewczynka otworzyła oczy. 

Maria Aniela Astorch (1592-1665) powróciła do życia w wieku pięciu lat. 

Rodzinę zastąpiły jej klaryski kapucynki, u których się wychowała i złożyła śluby zakonne w 1609 r. 

Wykazując niezwykłą jak na swój młody wiek dojrzałość, została wysłana do Saragossy, gdzie 

pracowała jako nauczycielka i mistrzyni nowicjatu przez dziewięć kolejnych lat. Założyła również klasztor 

w Murcji – jako ksieni wykazała się wielką miłością i wiarą, szczególnie podczas epidemii w 1648 r. oraz 

podczas powodzi z 1651 r., która zniszczyła znaczną część klasztoru. 

Klaryska z zapałem studiowała łacinę, czym wzbudzała zachwyt ówczesnych uczonych. Ukochała 

Pismo Święte oraz codzienną liturgię Mszy Św., dlatego nazywano ja mistyczką brewiarza. W swoich 

pismach – nieopublikowanych, lecz do dziś przechowywanych w archiwach zakonnych w hiszpańskiej 

Murcji – zostawiła ciekawe wytyczne w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej. Kontemplowała 

mękę Chrystusa, zwłaszcza moment biczowania. Odczuwała wtedy ten sam ból, co Zbawiciel. 21 

października 1624 r., po długiej walce duchowej, nadszedł wreszcie tak upragniony przez Marię Anielę 

dzień duchowych zaślubin z Panem. 

Maria wielokrotnie widziała swojego Anioł Stróża i rozmawiała z nim. W dzienniczku opisała ich 

pierwsze spotkanie: 

„Jak tylko zdałam sobie sprawę z jego obecności, w mojej duszy zaszła natychmiastowa zmiana 

– jakbym żyła wewnątrz i na zewnątrz mojego ciała jednocześnie. Moje zmysły nabrały 

szlachetności w odbiorze świata, a serce i ciało spowijał delikatny błogostan. To spotkanie 

pozostawiło ślad w mej duszy, wdzięczność tak słodką i pokorną, iż wszystkie moje namiętności 

i słabości zniknęły. Odczułam ogromną czystość umysłu oraz zawieszenie zmysłów, łaski Boże 

miały do mnie pełny dostęp, nieograniczone moją nędzą”. 

Jedno spotkanie z Aniołem Stróżem wystarczyło, by Maria Aniela Astorch została oczyszczona ze 

wszystkich niedoskonałości. Módlmy się, by nasz Anioł Stróż pomagał nam w walce z wadami i 

słabościami. 

Agata Pawłowska 

Artykuł ukazał się we wrześniowo-październikowym numerze "Któż jak Bóg" 5-2013. Zapraszamy do lektury! 
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ŚWIADECTWO - WIZJA DUCHOWA  

dot. MEDALIONU Matki Bożej Strażniczki Wiary  

Chciałabym się podzielić moim doświadczeniem, wizją duchową. Od chwili 

otrzymania i nałożenia medalionu Matki Bożej Strażniczki Wiary czuję 

Światłość Ducha Świętego w postaci ognistej kuli z przodu nad moją głową. 

Promienie tej światłości obejmują moją głowę i część klatki piersiowej. 

Przez te promienie spływa na mnie ogromna miłość Boga i rozjaśnia takie 

zakątki umysłu, które do tej pory były zakryte w codziennym życiu. Światłość ta 

opromienia, daje jasność i trzeźwość myślenia w rozeznaniu i wyborze 

właściwych dróg działania. Amen 

Od redakcji: 

Są inne spektakularne świadectwa nałożenia medalionów na osoby zniewolone, opętane.  

Medalion staraniem ks. Macieja Bagdzińskiego i Legionu MRMSJ będzie w najbliższym czasie do 

nabycia. Medalion będzie posiadał stosowny opis i informację o zatwierdzeniu go przez Kościół. 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 9 
4 września 

Prezes Wspólnoty zredagował LIST do ks. bp Stanisława Napierały i wraz z opracowanym Raportem z 

dotychczasowych „Inicjatyw, działań i osiągnięć  wspólnoty Małych Rycerzy MSJ pod opieką Księży 

Jezuitów” przekazał ks. Aleksandrowi Jacyniakowi w celu doręczenia Biskupowi Kaliskiemu. 

7-11 września 

Wczasorekolekcje w Kołobrzegu, I turnus – dla animatorów,   poprowadzone przez ks. Jerzego 

Karpińskiego (SJ) kapelana Kaplicy Relikwii św. Faustyny w Krakowie, znanego z rekolekcji lokalnych w 

Bochni. 

12-17 września 

Wczasorekolekcje w Kołobrzegu, II turnus – dla wszystkich Małych Rycerzy, poprowadzone przez ks. 

Jerzego Karpińskiego (SJ) kapelana Kaplicy Relikwii św. Faustyny w Krakowie. (WIĘCEJ: zob. 

RELACJA z Kołobrzegu) 

KĄCIK POGOTOWIA MODLITWY SZTURMOWEJ s. ZOFII  
za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Patronów Legionu 

Kochani, jest wielkie zapotrzebowanie i oczekiwanie na pomoc duchową dla szukających i oczekujących wsparcia duchowego. 

Niech więc w tym miejscu Głosu Małego Rycerza będą mogły być zamieszczane te treści. Pragnie tego także nasza s. Zofia i 

zachęca do wzajemnego wspomagania, okazywania miłości i miłosierdzia względem bliźniego (zob. Regulamin MR). Zapewnia, że 

Pan Jezus będzie błogosławił, bo powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili”.  

W intencjach Legionu Małych Rycerzy MSJ podanych przez Zarząd Legionu. 
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LEKTURA DUCHOWA POLECANA PRZEZ RYCERZY 

 „Świadectwo – Dziennik Duchowy” – Alicja Lenczewska Wydawnictwo Agape sp. z o.o. ul. Panny 
Maryi 4, 60-062 Poznań, dział handlowy tel. 618523280 e-mail: sklep@milujciesie.org.pl 

 „Przepowiednie Maryi o losach Polski – historia nieznanych objawień 1944-1981” E.P. Strożyńska, 
ks. Józef Maria Bartnik, Wydawnictwo AA, 30-332 Kraków, ul Swoboda 4, tel. 12 292 04 42, e-mail: 
klub@religijna.pl       mr Wiesław 

KOLEJNE 2 RYCERKI W OSTATNIM CZASIE 
DOŁĄCZYŁY DO GRONA LEGIONU W WIECZNOŚCI 

Zmarła kolejna (3-cia w tym roku) rycerka z Kraśnika. W dniu 8 maja we Wniebowstąpienie 

Pana Jezusa zmarła Monika Stuj w wieku 45 lat, która niosła krzyż cierpienia, choroby przez całe swoje 

życie.  Była pod troskliwa opieką rodziców. 

20 czerwca 2016 w wieku 92 lat po długiej chorobie odeszła do wieczności rycerka z Koszalina 

śp. Maria Leszko, parafianka parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (katedralnej) w Koszalinie. Na 

świat przyszła 14 sierpnia 1924 r. - dzisiaj liturgiczne wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do 

Legionu wstąpiła ponad 21 lat temu, 29 stycznia 1995 r. 

Od początku roku 2016 pożegnaliśmy do wieczności 8 członków Legionu MRMSJ 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie 

Boże nich odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

Asystent REDAKCJI… ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja……….Wiesław Kaźmierczak, ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin.  

Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700   

Zamówienia……Maria Mrózek, tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

MODLITWA za REDAKCJĘ i CZYTELNIKÓW GŁOSU Małego Rycerza 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały 

skarb Kościoła św. – tyle razy ile sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w tej publikacji, na 

wyjednanie przez Miłosierne Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski ostatecznej zbawienia, 

doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz 

błogosławieństwa Bożego dla tych wszystkich osób, które będą redagować, współpracować z 

redakcją, mieć to czasopismo w swoim domu oraz czytać i ubogacać siebie i bliźnich będą. Zaś 

wszelkie zakusy szatana i innych złych duchów – w przekręcaniu i nie zrozumieniu tych treści – zostały 

zniweczone, zneutralizowane. Amen.  

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

 e-mail: 
malirycerze@gmail.com 
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