
Głos Małego Rycerza Nr 24 (4/2016)        październik-listopad-grudzień 2016 

  

1 
 

 
 

Ten czas, czas walki ze złem,  
jest czasem oddzielenia dobra od zła...  
Walczcie jak przystoi Małemu Rycerzowi. 

Córko moja. Ja, Miłosierny Zbawiciel, przychodzę w tych trudnych czasach do ludzkości, aby przez Moje 

Miłosierne Serce okazać Moją Miłość i Miłosierdzie. Ja, Jezus Chrystus, pragnę waszego zbawienia, bo 

odkupiłem was własną krwią. To nie Ja jako człowiek zwyciężyłem, ale Moja Miłość. Miłość do Mych 

stworzeń, która nigdy nie wygaśnie. Jestem Miłosiernym Zbawicielem i przychodzę jako Zbawiciel i 

Odkupiciel rodzaju ludzkiego. Ten czas, czas walki ze złem jest czasem oddzielenia dobra od zła. 

Kto idzie drogą prawdy, tego prawda Boża wyzwoli, aby mógł osiągnąć życie wieczne z Bogiem. Ale wy, 

dzieci Moje, które jesteście w Moim Sercu, walczcie jak przystoi Małemu Rycerzowi. 

Zbiorę was wszystkich, abyście w Mym Sercu były jedno. Wasze życie powinno być oparto o Ewangelię, 

a to, co wam przekazuję w obecnym czasie jest jej uzupełnieniem. Bądźcie czujne, nie dajcie się zwieść 

fałszywym prorokom. W Piśmie Świętym macie wszystko. Ja, wasz Zbawiciel, przez całe wieki mówię do 

was przez Pismo Święte. Kto Je czyta i rozważa, ten odnajdzie sens życia dla Boga. Te słowa, które 

kieruje do was, Mój ludu, są głosem waszego Zbawcy. 

Kocham was, uczę i ostrzegam - o ile jednak wszystko zawiedzie, uczynię to, na co zasłużyliście, ale 

najpierw przychodzę do was jako Miłosierny Zbawiciel. Błogosławię wam, pokój z wami. 

Poniedziałek, 28.09.1998 r., Poznań       s. Zofia Grochowska  

Wydane książki (za życia autorki z jej zapiskami) są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Legionu Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego http://www.mali-rycerze.pl/strona,1 

Należy otworzyć: kategorię O nas > zakładkę Założycielka > i na lewej stronie zapiski śp. s. Zofii rok… wg uznania.  

OFIARA MSZY ŚWIĘTYCH  
PRZEZ WSTAWIENNICTWO DZIECIĄTKA JEZUS  

W OBRONIE ŻYCIA DZIECI NIENARODZONYCH  
PRZEDŁUŻONA NA ROK 2017!   

Drodzy Mali Rycerze MSJ !  

Walka o życie nienarodzonych dzieci nasila się coraz to bardziej! 

Widząc wielką potrzebę stanięcia w obronę życia tych niewinnych istot i 

błagania Boga o okazanie miłosierdzia tym, którzy dokonują aborcji czy eutanazji lub biorą w niej udział 

oraz okazanie Bogu dziękczynienia za każde uratowane życie, przedłużona zostanie ofiara Mszy 

Świętych w tych intencjach na cały rok 2017! 

Te Msze Święte odprawiane  będą zawsze od 16 do 25 dnia każdego miesiąca w/w roku, a więc 10 

Mszy miesięcznie – 120 w całym roku!  

Dlaczego właśnie w tych dniach? 

http://www.mali-rycerze.pl/strona,1
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Nasza założycielka s. Zofia Grochowska została przez Jezusa zachęcona do tego, aby swoje modły do 

stajenki Betlejemskiej zanosić nie tylko 25 grudnia, ale 

25 dnia każdego miesiąca. ( „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Z .Grochowska 25. 04.95 ) 

Nasz Zbawiciel powiedział do niej m.in. następujące słowa; 

„W tym dniu błogosławię wszystkim modlącym się” 

Spodobała mi się ta zachęta i czyniłam to przez cały rok, a teraz będę to robiła dalej, zachęcając też do 

tego innych. Właśnie poprzez Dzieciątko Jezus pragnę ratować te niewiniątka! 

Ja osobiście łączę ofiarę wyżej podanych Mszy Św. z Nowenną do Dzieciątka Jezus, tą którą odmawia 

się przed Bożym Narodzeniem. Każdego, komu leży na sercu ratunek 

tych bezbronnych dzieci, zachęcam do przyłączenia się do tej 

modlitwy! 

Niech każdy, kto będzie łączył się w tej ofierze uzna jakoby sam 

ofiarował te Msze Święte. Amen. 

Wielkie Bóg zapłać za każdą modlitwę w tej tak bolesnej sprawie. 

Berlin dnia 8.10.2017 

PS. Intencją powyższych Mszy Świętych będzie też prośba skierowana do Bożej Dzieciny o usunięcie z serca 

świata gotowości do popełniania grzechu aborcji.  (9.10.2017)        mrMSJ Danuta 

List rycerki ze Szczecina do Ojca Świętego Franciszka 

 Kochany Ojcze Święty, który jesteś tak wrażliwy na los każdego człowieka oraz problemy 

najmniejszych i najsłabszych, zwracam się do Ciebie z prośbą, która od dłuższego czasu nurtuje moje 

serce.  

Otóż, czy w Jubileuszowym Roku Łaski – Roku Miłosierdzia, nie mógłbyś ogłosić ŚWIĘTYMI – Dzieci 

zabijanych w łonach matek ( abortowanych ) i w czasie antykoncepcji?  

To wielka Rzesza Bezimiennych Męczenników, którym nie dane było nawet zaistnieć na tym świecie, 

aby móc potwierdzić swoją wiarę…  

Wiem, że kanonizacja to skomplikowana procedura, że męczeństwo w świetle wyznawanej wiary musi 

być udowodnione i potwierdzone… Ale, czy Rok Miłosierdzia nie jest szczególnym czasem okazywania 

innym dobra, czułości, udzielania Łaski? Czy nie można w Nim stanąć ponad ogólnie przyjętymi 

zasadami i uprościć procedury – w drodze wyjątku – właśnie ze względu na Rok Miłosierdzia? Istnieje w 

naszej Katolickiej Wierze tak zwany Chrzest Krwi. Czy nie można prosić Najwyższego, który te 

Dzieciątka stworzył, aby zechciał przyjąć ofiarę Ich męczeństwa i niewinnie przelanej krwi i połączyć z 

Najświętszą Krwią naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa jako przebłaganie za nasze grzechy? 

Z pewnością, ta niezliczona Rzesza Najmniejszych Świętych będzie wyśpiewywać hymny pochwalne 

przed tronem Boga Przedwiecznego, dziękując za  Ciebie Ojcze, który dałeś Im życie – prawdziwe życie 

– życie w Bogu… 
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Proszę, drogi Ojcze, któremu życie najmniejszych, niewinnych, bezbronnych, nie jest obojętne, rozważ 

tę myśl i daj życie Tym, którzy go oczekują i liczą na Twoją pomoc…. 

Szczecin, 24.04.2016                                                                Z wyrazami szacunku i wdzięczności, 

 Małgorzata W. 

ÓSMY MIECZ BOLEŚCI 

W obronie życia dzieci nienarodzonych - 

W  łonach swych matek śmiertelnie zagrożonych... 

Barbarzyńskim zwie się takie pokolenie,  

Które swoje dzieci morduje na własne życzenie... 

Czy już wiecie, 

które miejsce jest dla naszych dzieci najniebezpieczniejsze na tym świecie? 

Łono współczesnych matek nim się stało, 

Które „zapomniało”, że jest ono po to, aby życie ochraniało... 

Matko Najświętsza, Ty pod swym sercem nosiłaś Jezusa z wielką miłością,  

Patrzysz teraz na nasze  bezbronne dzieci z wielką o nie troską. 

Dzisiejsza ludzkość mało troszczy się o nie,  

Któż, jak nie Ty Matko, stanie w ich obronie? 

One swoją cichością najgłośniej na tym świecie o ratunek krzyczą, 

A ani ich matki, ani żadni politycy z ich głosem się nie liczą. 

Ty głos ich słyszysz w odległym niebie, 

On jest „ 8 Mieczem Boleści ” dla Ciebie! 

Mieczem, który Serce Twoje szczególnie rani 

I woła: „Pomóżcie Mi ratować wasze dzieci ludzie kochani, 

Od poczęcia, życie każdego dziecka omadlajcie 

I „cywilizacji śmierci” racji  bytu nie dajcie”! 

Do obrony życia tych dzieci, każdy z nas jest wezwany - 

Każdy przez siebie chrześcijaninem nazywany. 

Niech nasze sumienie nam spokoju nie daje, ani za dnia, ani w nocy, 

Byśmy tych zagrożonych dzieci nie zostawiali bez naszej pomocy. 

Mobilizację powszechna w obronie tych dzieci zarządzamy 

I wszystkich ludzi dobrej woli do walki z „cywilizacją śmierci” wzywamy. 

Jako wodza w tej walce - Ciebie Maryjo - postawić chcemy 

I podczas niej w promieniach Jezusa Miłosiernego skryć się pragniemy. 
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Tylko wtedy ta walka do zwycięstwa nas doprowadzi, 

a żadna matka swego poczętego dziecka już nie zgładzi. 

Dar życia jest wielką łaską daną nam od Boga, 

Dziękujmy za nią wszyscy, a szczególnie ty matko droga! 

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący  

w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. Amen. 

Niech nam wszystkim świadome będzie, że jak z tego świata zejdziemy, 

To na pytanie Boga: „ Co zrobiliście dla tych dzieci? „ odpowiemy... 

Berlin, 3.03.2012.       mr Danuta 

Tym RÓŻAŃCEM, który tu widzisz,  
obdarowują was NIEBIOSA  
jako BRONIĄ, która pokona zło aborcji 

W objawieniach Maureen Sweeney – Kyle m.in. z dnia 7 października 1997,  

(Święto Różańca Świętego), Matka Boża kieruje Słowa z prośbą o modlitwę na 

Różańcu Dzieci Nienarodzonych, ubolewając że jeszcze nigdy w historii świata 

macierzyństwo nie było tak błędnie zrozumiane i niedoceniane, i nigdy dotąd życie 

w łonie matki nie było w takim niebezpieczeństwie. 

 Maryja prosi, aby przekazać całemu światu te szczególne przesłania Miłości Bożej: 

„Nasza Miłościwa Pani przychodzi jako ( Schronienie Bożej Miłości) otoczona przez licznych aniołów, 

które oddają jej pokłon.  

Maryja mówi: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam ci coś pokazać.” Pokazuje mi 

Różaniec Dzieci Nienarodzonych, który jest obwiązany wokół pięknej złotej korony. „ To jest Moja 

korona zwycięstwa. Przyjrzyj się jej i zauważ, że ten Różaniec dla Dzieci Nienarodzonych jest 

podstawową częścią Mojego zwycięstwa, zarówno w sercach, jak i w świecie.  

Jezus życzy sobie abyś to ogłosiła” 

„Dziewica Maryja objawia się prorokini Maureen Sweeney – Kyle. Niebieska Matka przychodzi w bieli; 

przed Nią unosi się nadzwyczajny Różaniec: paciorki „Ojcze nasz” to krople krwi ułożone w znak krzyża, 

paciorki „Zdrowaś Maryjo” to jasnoniebieskie łzy z nienarodzonym dzieckiem w środku, krzyż – lśniąco 

złoty. Dziewica Maryja mówi: „Przychodzę, aby wysławić Jezusa, mego Syna, przychodzę jako Prorokini 

tych czasów”  

...Tym różańcem, który tu widzisz, obdarowują was niebiosa jako bronią, która pokona zło 

aborcji. Niebiosa płaczą w obliczu skutków tego wielkiego grzechu. Historia narodów i przyszłość 

wszystkich ludzi zostały zmienione z powodu tego karygodnego postępowania przeciwko życiu, które 

jest wielkim darem Bożym. 
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Dziś niestety wielka odpowiedzialność musi zostać przekazana ludziom świeckim, którzy Mi są 

poświęceni. Nie mogę zdać się tylko na kierownictwo Kościoła, który to realizuje Mój zamiar pokonania 

wroga poprzez ten różaniec. Nawet Moje objawienia doprowadziły nieraz do sporów za sprawą mocy 

szatana, który chce udaremnić Moje plany”. 

„Dlatego wzywam dziś, w Moje święto, wszystkie Moje dzieci do zjednoczenia się w Moim Sercu. 

Nie ulegajcie podziałowi. 

Bądźcie częścią ognia Mojego Serca. Bądźcie zjednoczeni w miłości i w modlitwie potężnego Różańca. 

Zło aborcji może zostać pokonane dzięki waszym staraniom i Mojej łasce. Rozpowszechnij to, co ci 

dziś pokazałam. 

...Zapewniam cię Moja córko, że każde „Zdrowaś Maryjo” odmówione przez kochające serce ratuje 

jedno niewinne życie od śmierci przez aborcję. 

Kiedy odmawiasz ten Różaniec, przywołaj sobie w pamięci Moje zatroskane, czyste serce, które to 

nieustannie musi oglądać aborcję. Daję ci ten niezwykły święty przedmiot (Sakramentalia) dla 

uzdrowienia poprzez niego Mojego matczynego serca.... To jest szczególna łaska, która jest 

związana tylko z tym Różańcem. Powinien On być odmawiany zawsze przy modlitwie przeciwko 

aborcji... Możesz zaufać temu Różańcowi i związanej z Nim obietnicy, którą ci przekazałam.  

Nie lękajcie się nieść tego przesłania ludziom”.     

„Jezus oraz Jego Błogosławiona Matka pojawiają się z otwartymi sercami otoczeni Różańcem Dzieci 

Nienarodzonych. Przy każdym paciorku „Ojcze Nasz” stoi anioł. Jezus prosi, aby ludzie przestali 

zabijać życie, które On z miłością wkłada w łono matki. Każde zniszczone życie zmienia świat 

nieodwracalnie”.    

 W roku 2001- trzy dni po zamachu terrorystycznym w Nowym Jorku Matka Boża powiedziała 

do Prorokini: 

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, w tych godzinach strapienia zapewniam was, 

że wasza Niebieska Matka stoi razem z wami u stóp krzyża. Opłakuję razem z wami tę bezsensowną 

utratę życia. Włóżcie swój ból głęboko w rany Mojego Jezusa. Oto Moje przesłanie dla waszego narodu: 

BÓG sam jest dawcą życia i jedynie On może je z powrotem odebrać. Zawsze gdy człowiek 

przyjmuje rolę Boga, świat zmienia się nieodwracalnie. 

Z tej narodowej tragedii wynika jednoznaczna analogia. W ciągu paru minut zniszczone zostało złudne 

poczucie bezpieczeństwa narodu. Życie wielu ludzi zostało zniszczone. Niewinni zostali z przemocą 

zabici. Podobnie w przeciągu paru minut zostaje w matczynym łonie zniszczone bezpieczeństwo 

niewinnego embrionu. Życie zostaje zniszczone przez zgubne plany drugiego. Nazywa się to aborcją, 

ale niczym się to właściwie nie różni od tej narodowej tragedii, którą wasz kraj obecnie opłakuje. Któż 

jednak opłakuje wraz ze Mną u stóp krzyża bezsensowną utratę tych niewinnych żyć? Gorąco proszę 

was jako naród, użalajcie się nad tym wraz ze Mną. Nie opłakujcie tylko tej jednej tragedii, nie 

zauważając drugiej... Tak jak samoloty stały się narzędziem śmierci, kiedy to z niszczącą siłą wtargnęły 

do budynków, podobnie wdzierają się narzędzia dokonujących aborcję w intymną strefę łona matki 
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przynosząc śmierć. W obu przypadkach czują się terroryści oraz biorący udział w aborcji 

usprawiedliwieni poprzez ich przewrotne myślenie. 

Lecz Mój Syn, Sprawiedliwy Sędzia, osądza to inaczej. On sądzi prawym sercem. W swoim 

nieskończonym Miłosierdziu jest On gotowy przebaczyć skruszonemu sercu, nawet takiemu, które 

dopuściło się tak okropnych czynów jak te. Mój Jezus przebaczy jednak tylko temu, kto żałuje. 

Moje drogie dzieci, przychodzę do was, abyście pojednały się z Bogiem. Drogą do pojednania jest 

Święta Miłość. Drogą do sądu jest arogancja, nienawiść, zemsta. 

Sąd Boży spotyka tych ludzi i narody, którzy nie żyją tą miłością. Dlatego przyszłam, aby wszystkich 

ludzi i każdy naród zawołać pod (pieczęć) Bożej Miłości. 

Jeśli żyjecie w Bożej Miłości – to znaczy wasze serce kocha – będziecie w otaczającym was świecie 

doświadczali miłości. Jeśli nosicie zło w swoich sercach, będzie się na świecie wokół was szerzyć zło. 

Zło przynosi zło. Miłość przynosi miłość. 

Moje kochane, drogie małe dzieci, upraszam u was dzisiejszego wieczoru jeszcze więcej: abyście 

opuścili samych siebie i uciekli się do Mojego nieskazitelnego Serca, które jest Świętą Miłością. 

Jeśli zaczniecie żyć tymi przesłaniami i zachowywać je w swoich sercach, zostaniecie 

naznaczeni Pieczęcią Bożej Miłości.  

To jest szczególny znak waszego powołania, waszego zbawienia, oraz znak dla szatana, że należycie 

do Mnie. Nie musicie przemierzać wielu mil przez lądy i morza, aby otrzymać te szczególna pieczęć, 

gdyż będzie ona wam dana, jeśli zaczniecie żyć według tych przesłań”.  

„Jezus objawia się z otwartym Sercem i mówi, iż każda modlitwa w intencji pokonania aborcji 

powstrzymuje w pewien sposób działanie Szatana w życiu człowieka. Przykazuje walkę ze śmiercią 

nienarodzonych. Każda odmówiona modlitwa przynosi zadośćuczynienie i łagodzi męki, które cierpi 

Serce Jezusa z powodu grzechu aborcji. Jezus błogosławi Swym Boskim Sercem”. 

„Jestem Twój Jezus, który stał się człowiekiem i został narodzony. Zaufaj Mi. Proszę, ogłoś światu, że 

każde „Ojcze nasz” odmówione na Różańcu Dzieci Nienarodzonych na czerwonych paciorkach w 

kształcie krzyża, pociesza Moje zasmucone Serce oraz powstrzymuje ramię 

sprawiedliwości...Najważniejsza obietnica, którą ci daję w odniesieniu do Różańca Dzieci 

Nienarodzonych jest następująca: Każdy Różaniec, z serca odmówiony na tych paciorkach do 

końca (w całości) łagodzi przewidzianą karę za grzech aborcji”.  

„ Nie zaznacie prawdziwego spokoju dopóty, dopóki nie zniesiecie aborcji. Przyjmijcie Moje dzisiejsze 

słowa, nie jako groźbę, lecz jako łaskę. Błogosławimy was znakiem Naszych Zjednoczonych Serc”. 

„Św. Tomasz z Akwinu objawia się i mówi iż przychodzi, aby wyjaśnić Wolę Bożą. 

 Przedstawia Wolę Bożą jako ogromny „parasol”, który chroni całą ziemię przed wszelkim złem. Bóg nie 

narusza jednak wolnej woli człowieka. Jeśli jednak człowiek sam świadomie przeciwstawia się Woli 

Bożej, to można to porównać do wycięcia dziury w „parasolu”. Wtedy opieka Ojcowska nie jest tak 

doskonała, jak Bóg sam zaplanował. Ta dziura pozwala Szatanowi na przeprowadzenie swoich planów. 
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„Dopuszczająca wola Boża” nie jest zatem tym, co Bóg przeznaczył dla ludzkości, tylko tym, co 

człowiek sam wybierze, a Bóg dopuści. Bóg cierpi widząc, co człowiek sam sobie przysparza przez 

grzech. Nasza Niebieska Matka płacze, gdy widzi spustoszenie jakie przynosi grzech”.  

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC DZIECI NIENARODZONYCH: 

Na początku podnieś Różaniec do nieba i powiedz: 

„Królowo Niebieska, za pomocą tego Różańca jednoczymy wszystkich 

grzeszników i wszystkie narody z Twoim Niepokalanym sercem”. 

Potem następuje znak krzyża św. 

„W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.” 

„Ojcze Niebieski, w czasie tego światowego kryzysu spraw, niech każda 

dusza znajdzie swój spokój i bezpieczeństwo w Twojej Boskiej Woli. Daj każdej duszy łaskę 

zrozumienia tego, iż Twoja Wola znaczy: Święta Miłość w chwili obecnej”. 

„Życzliwy Ojcze, oświeć każde sumienie, aby rozpoznało, gdzie sprzeciwia się Woli Bożej i 

kroczy po bezdrożach. Daj światu łaskę nawrócenia i czas na wprowadzenie go w życie. Amen.” 

„Jezusie , Boże Dziecię, prosimy Cię w tym Różańcu, usuń z serca świata gotowość do 

popełniania grzechu aborcji. Oddal cień ułudy, którą szatan zaszczepił w serca, a która ukazuje 

seksualną samowolę jako wolność, odsłoń jej prawdziwe oblicze – niewolnictwo grzechu. 

Zaszczep w sercach świata na nowo głęboki szacunek dla życia od momentu poczęcia.” 

„Wierzę w Boga...” 

„Ojcze nasz” (według Ojca Świętego). 

3 x „Zdrowaś Maryjo” o cnoty Wiary, Nadziei i Miłości. 

1x Cała Chwała bądź Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki 

wieków. Amen.” 

MODLITWA FATIMSKA 

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 

wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 

Miłosierdzia”. 

MODLITWA W OBLICZU NIEBEZPIECZEŃSTWA ZA DZIECI NIENARODZONE: 

„Jezu, chroń i ratuj dzieci nienarodzone”. 

Po każdej Tajemnicy odmów: 

„Ojcze nasz”, 10x „Zdrowaś Maryjo” i raz „Cała Chwała bądź Ojcu...”.  

Potem modlitwa Fatimska i Modlitwa w obliczu niebezpieczeństwa za dzieci nienarodzone. 

MODLITWA PO RÓŻAŃCU 

„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia; Życie, Słodyczy i Nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy, 

wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.  
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Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, Błogosławiony 

Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno 

Maryjo.” 

„ Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.” 

O Boże, Twój Jednorodzony Syn przez Swoją śmierć i zmartwychwstanie nabył dla nas skarby 

życia wiecznego. Spraw, błagamy Cię, abyśmy, rozważając Tajemnice najświętszego Różańca 

Dziewicy Maryi, umieli naśladować to, co one zawierają i uzyskali to, co obiecują. Prosimy Cię o 

to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.” 

W intencji Ojca Świętego: 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cała Chwała bądź Ojcu... 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

PRZESŁANIE OJCA NIEBIESKIEGO 

 „ Ja jestem Ojcem Przedwiecznym – Ja jestem teraz.Zanim rozpoczął się czas , zanim stworzyłem czas 

i przestrzeń, znałem ciebie. Wiedziałem, co będziesz w tej obecnej chwili czyniła. Znałem już wtedy 

grzechy, które ty popełnisz. Znam dokładnie twoje słabości również teraz. Kocham ciebie. To orędzie, 

które Tobie w święto Siedmiu Boleści Maryi zostało dane, przyszło z pełnego troski serca twojego Ojca. 

Ono zostało ofiarowane jako ostatnia alternatywa dla nadchodzącej Bożej sprawiedliwości w obliczu tak 

wielkiej ilości grzechów i błędów świata. 

Jeśli wszystkie narody posłuchają, jeśli przewodnicy kościołów na całym świecie moje życzenie 

wypełnią, wtedy serce świata jeszcze raz przyoblecze się w niewinność. Przywódcom świata zostaną 

pokazane ich błędy i zostaną one im udowodnione. Mam jednakże tak wiele wyrozumiałości, o 

człowiecze, że ja tego życzenia( poświęcenia) nie żądam w określonym czasie. Jednak wypełnij moją 

prośbę jeśli mój głos przez to orędzie słyszysz. To jest Moja Boska Wola. Mówię do wszystkich 

kościołów, do wszystkich rządów, do wszystkich duchownych. Mówcie głośno następującą modlitwę o 

sprawiedliwość: 

Ojcze Niebieski, w tej obecnej chwili, 

Którą Ty stworzyłeś i chciałeś, 

Poświęcam...........(imię) 

Tym samym serce tego kraju (nazwa) 

Zjednoczonemu Sercu Najświętszej Trójcy 

I w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi. Amen 

Jeśli wystarczająco dużo ludzi to czynić będzie i moją prośbę wypełni, będziecie widzieć, jak rządy 

swoją politykę stopniowo zmieniać będą, aż w końcu również serce powróci do niewinności1 

Informacje szczegółowe i zamówienia różańca w Polsce: tel. 52 / 387-88-53 

                                                           
1Powyższe objawienia  przepisane z książeczki: Jak powstał ten wyjątkowy różaniec i jakie obietnice są z nim związane?  

Irena Kolasa, Solec Kujawski, Poland;  Declan & Carmel Waters, Holy Love Ministry, Coppingers Court, Powerscourt Lawns., 

Waterford, Ireland, Szczegóły na stronie:   www.holylove.org . 

http://www.holylove.org/
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ORĘDZIE Matki Bożej Fatimskiej 

 „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” /13.05.1917/ 

Wszyscy ludzie dobrej woli mogą i powinni odmawiać różaniec każdego dnia. Mogą oni modlić się nie 

tylko w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, lecz także ukrytym w tabernakulum, w 

kręgu rodzinnym jak również w samotności, w drodze i podróży. Różaniec jest modlitwą, która jest 

najbardziej dostępna dla wszystkich: bogatych i biednych, mądrych i nie wykształconych. Modlitwa 

różańcowa powinna być dla każdego jakby chlebem duchowym, aby za jej pomocą pogłębiać i 

rozgrzewać w ludziach wiarę, nadzieję i miłość. 

„Chciałabym /.../ abyście każdego dnia odmawiali różaniec” /13.06.1917/ 

Powinniśmy odmawiać różaniec każdego dnia, a zwłaszcza, że wszyscy mamy potrzebę i obowiązek 

modlitwy. W przypadku obciążenia winą, musimy szukać ratunku poprzez pokutę. Podczas codziennej 

małej ofiary, którą składamy Bogu, jeśli odmawiamy różaniec, powinniśmy dlatego błagać: „Ojcze nasz, 

któryś jest w Niebie... odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” - „Święta 

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej”. 

„Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec” /13.07.1917/ 

Matka Boża wzywa nas, abyśmy nieustannie trwali na modlitwie. Nie wystarczy modlić się w jakiś dzień, 

trzeba modlić się wciąż, każdego dnia, z wiarą i ufnością, ponieważ każdego dnia grzeszymy i ponieważ 

dla nas jest rzeczą konieczną szukać Boga po wszystkie dni, upraszając przebaczenia i pomocy. 

„Chcę, abyście nadal /.../ odmawiali codziennie różaniec” /19.08.1917/ 

Matka Boża ponownie żąda tego, ponieważ zna naszą niestałość w czynieniu dobra, nasze słabości i 

naszą nędzę. Jako Matka idzie nam naprzeciw, aby podać nam rękę i w naszych słabościach dopomóc 

na drodze, którą musimy kroczyć, ażeby nas utrzymać na drodze modlitwy będącej naszym spotkaniem 

z Bogiem. Z tej racji uczyła nas odmawiać na końcu każdej cząstki różańca następującego wezwania: 

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzech, 

zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba 

i pomóż szczególnie tym, 

którzy najbardziej potrzebują 

Twojego miłosierdzia” 

/przez tych ostatnich rozumie się wszystkich, którzy znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie 

potępienia/. 

„Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny” /13.09.1917/ 

Matka Boża nieustannie ukazuje nam, że jest dla nas konieczną uzyskania łaski pokoju miedzy 

narodami i ludami, w rodzinach, w ognisku domowym, w sumieniach, miedzy Bogiem i ludźmi. Tylko 

światło, Moc i Łaska Boga przenikające dusze i serca mogą doprowadzić nas do rzeczywistego, 
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wzajemnego pomagania sobie. jedynie przez to jest możliwe osiągnięcie rzeczywistego i głębokiego 

pokoju. Ale, by to uzyskać, jest rzeczą konieczną, aby się modlić. 

„Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec” /13.10.1917/ 

Codzienna modlitwa różańcowa może nas zbliżyć do Boga. Bardziej niż maryjna, biblijna i 

eucharystyczna jest modlitwa, jaka jest skierowana do Trójcy Przenajświętszej. We wszystkich 

cząstkach różańcowych odmawiamy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”, modlitwę „Ojcze 

nasz”, której nauczył nas Chrystus, aby skierować nas z całkowitą ufnością do Boga, do Ojca, 

odmawiamy też modlitwę: „Zdrowaś Maryjo”, która jest także pochwałą i pokorną prośbą do Boga za 

wstawiennictwem Maryi: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między 

niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus”. Tak pozdrawiamy Maryję w tajemnicy 

naszego zbawienia, które podarował nam Bóg przez Maryję i przez które Maryja została Matką Boga, 

Matką Kościoła i Matką Człowieczeństwa. Maryja stała się dlatego pierwszą Świątynią, w której Ojciec 

zamknął Swoje słowo, pierwszą Monstrancją i pierwszym Ołtarzem, gdzie Bóg jest na zawsze 

umiłowany, aby odbierać naszą cześć i miłość. 

/Rozważania wg Siostry Łucji/ 

Imprimatur: Leiria 13.05.1980 Ks Albert, Bp Leirii. 

www.sekretariatfatimski.pl

PIĘKNY WIERSZ 
O RÓŻAŃCU 

autor - Jacek Daniluk z Białej Podlaskiej 

W małej izdebce, tuż obok łóżka,  

Z różańcem w ręku klęczy staruszka  

Czemuż to babciu mówisz pacierze?  

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę. 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny  

Moc mają ogromną, odpuszczają winy  

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy  

Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża  

Niech nami kieruje, Bogu powierza.  

Druga w intencji całego Kościoła  

Modlitwą silny wszystkiemu podoła. 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie  

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie  

Czwartą odmawiam w intencji syna...  

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu  

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu  

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości  

Dał wolną wolę dla całej ludzkości. 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny  

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny  

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga  

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga. 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,  

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,  

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu  

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu 

http://www.sekretariatfatimski.pl/
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Awantury, alkohol, płacz i siniaki  

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?  

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,  

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia. 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,  

Bogu polecam swych wnucząt udręki,  

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,  

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty. 

"Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie  

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.  

Na nic te posty i twoje modły,  

Bo los już taki musi być podły." 

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.  

Wie, że jest chora, niedługo skona.  

Co będzie z synem, z jego rodziną?  

Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną? 

I zmarła nieboga. Wezwano syna  

Ten twardo powiedział - nie moja to wina.  

Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,  

Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa. 

Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,  

W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.  

Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,  

Palcami starte od milionów pacierzy. 

Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,  

Przypomniał swe kpiące o niej słowa.  

Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,  

Wybacz mi - krzyknął - Boże mój kochany! 

Ożyło w końcu syna sumienie,  

Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.  

Całował zimne swej matki dłonie,  

Twarz łzami zoraną i siwe skronie. 

Rzucił nałogi, oddał się Bogu,  

Szczęście gościło w ich domu progu.  

I codziennie wieczorem, całą rodziną,  

Różaniec mówili za matki przyczyną.." 
 

WNIEBOWZIĘCIE Najświętszej Maryi Panny  
i mało znany związany z tym PRZYWILEJ 
udzielony Jej przez Pana Jezusa
ku POŻYTKOWI WIERNYCH dusz katolickich 

   Przywilej związany z Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny wspomniany jest m. in. w tekstach 

Marii z Agredy, św. Alfonsa Ligouriego i Dionizego Kartuza. Jest on bardzo mało znany, więc 

przedstawię go tu w dużym skrócie. 

   W czasie, kiedy zbliżał się moment odejścia Najświętszej Maryi Panny, Pan Jezus przyszedł z nieba 

do swojej Matki i powiedział Jej, że po tak cnotliwym i pokornym życiu pragnie Ją zabrać ze Sobą do 

nieba. Matka Boża powiedziała Mu jednak, że pragnąc w pełni naśladować swojego Syna, chce również 

przejść przez śmierć człowieczą. Pan Jezus odparł, że jest to wielce chwalebne i pełne pokory 

pragnienie i że w związku z tym pragnie On nadać Maryi przywilej, którym będzie mogła obdarzać 

wierne Jej dusze. Polega on na tym, że pobożni wierni (regularne słuchanie Mszy Świętej, regularna 

Spowiedź Święta, możliwie częsta adoracja Najświętszego Sakramentu, wierna i stała modlitwa, 

Różaniec, pokuta, posłuszeństwo Kościołowi Świętemu) proszący o ten przywilej, będą mogli liczyć na 

obecność NMP przy ich śmierci, na przeprowadzenie ich przez bramę śmierci w towarzyszeniu Matki 
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Bożej oraz na to, że NMP przedstawi ich Panu Jezusowi po śmierci będąc ich obrończynią (Advocata 

nostra) przed obliczem Boga. 

Słowa tej MODLITWY możemy dodawać za każdym razem 

po odmówieniu IV tajemnicy chwalebnej, Wniebowzięcie NMP 

Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Boga, moja Matko i Obrończyni. Wspominając 

Twoją chwalebną śmierć, przez którą chciałaś przejść dla naśladowania Twojego 

Boskiego Syna i wspominając przywilej, który otrzymałaś od swojego Syna dzięki temu, 

że wybrałaś w pokorze śmierć, proszę Cię, abyś zechciała być przy mnie w godzinie 

mojej śmierci, przeszła ze mną przez jej bramę i abyś przedstawiła mnie Twojemu 

Boskiemu Synowi i była moim obrońcą przed sądzącym obliczem Boga, prosząc Go o 

miłosierdzie dla mnie w imię tegoż przywileju przyznanego Tobie przez Twojego Syna, a 

Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którym to przywilejem możesz obdarzać 

swoje dzieci.   A jeślibym w chwili agonii zapomniał(a) wołać do Ciebie, O Najświętsza i 

Przeczysta Maryjo Panno, to zechciej pamiętać tę moją modlitwę i wstaw się za mną. 

Amen. 

ECHO Z REKOLEKCJI  
w Koszalinie, 5-7.09.2016 

Rekolekcje ( zgodnie z programam ) rozpoczął koronką do Bożego 

Miłosierdzia ks. Wojciech Panek, posługujący jako wikary w 

konkatedrze – bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu. 

Poniedziałki ks. Wojciech ma wolne i na zaproszenie organizatora 

przybył z pomocą w posłudze spowiedzi. Ks. Wojciech w krótkiej 

prezentacji podkreślił swoje wielkie nabożeństwo do Bożego 

Miłosierdzia. Dalsze modlitwy zawierzenia Duchowi Świętemu 

poprowadził organizator i prezes zarządu Legionu MRMSJ br. 

Wiesław. 

O 16:00 ks. Maciej Bagdziński (zwany o. Jan Paweł) wygłosił pierwsza naukę rekolekcyjną w 

temacie rekolekcji: „Szkoła rozeznania i modlitwy wstawienniczej". 

17:30 Kolacja  w milczeniu i wsłuchanie się w treści „Traktatu” św. Ludwika Grignion de 

Montfort. Milczenie obowiązywało podczas całej uczty duchowej. Następnie czas wolny również na 

skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania u ks. Wojciecha. W tym czasie przybył z pomocą w 

spowiedzi franciszkanin o. Dobromił Beker, przyjaciel o. Jana Pawła i Legionu MRMSJ, (który 

dwukrotnie głosił rekolekcje w Częstochowie, 28-30 marca 2014 i w Tolkmicku, 13-15 maj 2016). 

19:30 różaniec cz. Radosną poprowadziła s. Maria Mrózek. A po tej modlitwie Msza św. 

koncelebrowana oraz adoracja z modlitwą wstawienniczą. 

https://mali-rycerze.pl/userfiles/rekolekcje/Progr_rek_Koszalin,%205-7.09.2016.pdf
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Po północy ok. 1:00 przyjechał jeszcze jeden wyjątkowy uczestnik, ks. Mirosław Janoski - proboszcz 

jednej parafii z diecezji radomskiej wraz z czterema osobami ( m.in. z rycerką Mariolą Korzeń z 

Grudziądza, która tego dnia miała swoje kolejne urodziny - 49 rocznica. Z tej okazji jubilatka 

zaserwowała wszystkim uczestnikom tort urodzinowy ). 

Kolejny dzień rozpoczęty modlitwami i nauką rekolekcyjną oraz Mszą św. o g. 11:00. Spowiedź św. i 

rozmowy osobiste z duchownymi wypełniły czas osób zainteresowanych. Inni trwali na modlitwie 

wspólnej i spacerach. 

We wtorek, o 17:00 kolejna nauka rekolekcyjna, następnie kolacja i ciąg dalszy słuchania 

Traktatu (tak było podczas wszystkich posiłków). 

Mszę św. o 20:00 poprzedziła modlitwa różańcowa. Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu z 

modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie, które przedłużyły się do godzin porannych dnia następnego. W 

czasie trwania tych modlitw zostały ujawnione charyzmaty takich modlitw u ks. Mirosława, który obok ks. 

Macieja wspomagał ofiarną posługą uczestników tych rekolekcji. Ks. Mirosława wspomagało wielu 

uczestników, ale na uwagę zasługują w s. Bożena, s. Mariola i br. Krzysztof. 

W czasie Mszy św. w darze ołtarza złożone zostały akty poświęcenia złozone przez 14 niewolników 

Maryi oraz zgłoszenia kandydatów na rycerzy (8) i deklaracje na rycerzy rzeczywistych (5). Na 

zakończenie Mszy św. rycerze, którzy złożyli deklaracje złożyli przyrzeczenie rycerskie i ofiarowanie 

się Chrystusowi Miłosiernemu, powtarzając każde słowo za ks. Maciejem. Następnie każdy nowy rycerz 

otrzymał pamiątkowy Dyplomik i oznakę Małego Rycerza. Taki Dyplomik członka honorowego otrzymał 

także ks. Mirosław, który miał wielkie pragnienie wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ. Wcześniej takie 

dyplomiki otrzymali także rok wcześniej o. Jan Paweł podczas rekolekcji w Koszalinie w 2015 r. i o. 

Dobromił na rekolekcjach w Tolkmicku w 2016 r. 

Wszystkim duchownym posługującym ofiarnie w tej Bożej duchowej uczcie niech dobry Bóg wynagrodzi 

teraz i w wieczności. Amen. 

W rekolekcjach brało udział blisko 100 osób. 

mr Wiesław Kaźmierczak 

P.S. Głębsze relacje z rekolekcji jeszcze w innych artykułach: m.in. w artykule poniżej. 

RELACJA Z REKOLEKCJI  
w Koszalinie, 5-7.09.2016  
według notatek rycerki Joanny z Ostrołęki  

Najwięcej darów Ducha św. otrzymujemy w sakramencie Bierzmowania i one u nas są, nawet jak ich nie 

czujemy. Potem Bóg pozwala nam te dary rozwijać. Aby otrzymać charyzmat trzeba mieć DARY 

Ducha św. Modlitwa wstawiennicza polega na tym, że jedni modlą się za drugich. 

Ksiądz Maciej Bagdziński przybliżył fragment Ewangelii, w którym Jezus uzdrawia rękę człowiekowi w 

Szabat. Uczeni wówczas wpadli w szał, naradzali się, jak postąpić z Jezusem. Jezus nikogo nie ocenił, 
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nie potępił. Nie zaprzeczył prawu. Czemu więc wpadli w szał? Ukazuje się jedno ze zranień w sercu. 

Rana, która  jest pomnikiem, który człowiek sam sobie postawił – że jest nieomylny. 

Jezus mówi: „Patrz, ja już jemu wybaczyłem, a on jest smutny”. Nie z powodu grzechu nie potrafi 

sobie wybaczyć, ale z powodu tego, że spadł z tego pomnika, że nie jest doskonały, że nie jest bez 

grzechu. Jezus nazywa to pychą. Jeśli ktoś nam wykaże błąd postępowania to rodzi się złość, 

wściekłość. Córka powie do matki – „nienawidzę cię”. Agresja, gdy człowiek jest postawiony w prawdzie. 

Pytanie – czy wolno czynić dobro w niedzielę? Czy można dobro czynić w Szabat? Jezus uzdrawia w 

święto, w Szabat, bo przychodzi człowiek, który ma uschłą rękę. 

Z konferencji na temat charyzmatów: mamy modlić się i prosić o charyzmaty... 

Ty Panie udziel mi darów jakich chcesz. Ważne, aby otworzyć się na Ducha Świętego. Nie można mieć 

kontroli nad Duchem Świętym. W czasie modlitwy trzeba to przełamać. Przestać się martwić o to, co 

będzie się działo, co inni o mnie pomyślą. Jedni w modlitwie są spontaniczni -klaszczą, skaczą. Inni, tzw. 

„mózgowcy” są ostrożni.  Musza mieć kontrolę, wszystko rozumieć. Musi być coś z „mózgowca 

emocjonalnego”. Emocje nie mogą być też „nakręcone”. Nie ma złych emocji. To co Bóg stworzył 

zawsze jest dobre. Są trudne emocje. Bóg daje emocje, żeby pomagały w relacji z Bogiem. Gdy 

człowiek jest nawrócony, to całemu światu chce to ogłosić, jak zakochany. Niebezpieczne jest 

budowanie relacji na emocjach. Nie ma wtedy nic z głębokiej relacji z Jezusem, tylko nakręcone emocje. 

Gdy nie ma trwałego owocu przemiany ducha, z kościoła nie wraca człowiek szczęśliwy. Trzeba 

zobaczyć, gdzie jest się otwartym na Ducha św. Miłość musi się rozwijać, musi wejść w głębię. W 

czwartej fazie małżeństwa, w starości małżonków, wraca pierwotna miłość z powodu obawy o utratę tej 

osoby, wobec wizji zbliżającej się śmierci. Miłość musi przetrwać wszystkie próby. W miłości dojrzałej 

emocjonalność zestawiona jest z rozumem. „Mózgowcy” muszą otworzyć się na emocje, żeby być 

wolnymi. Gdy dochodzi do równowagi, Bóg daje wiele siły, wiele wsparcia. Bóg wybiera sobie małych w 

oczach tego świata, żeby zawstydzić mądrych tego świata. Czasem dary rozwijają się pomalutku. 

Osoba może mieć też dar przebywania ze zmarłymi. Jezus chce, żeby DARY były ukryte zanim osoba 

zacznie się nimi posługiwać. Trzeba rozeznawać skąd jest DAR - od Jezusa czy od złego. DAR może 

rozwijać się od dzieciństwa: DAR proroctwa, uzdrawiania, czynienia cudu, modlitwy, języków i inne. 

Trzeba rozpocząć pracę nad sobą, wyjść ze skupienia na sobie. Jezus musi być najważniejszy. Jeśli 

człowiek jest skupiony na problemie, to człowiek jest na pierwszym miejscu, a nie Bóg. To wtedy jest już 

chore. Człowiek nie zwraca się o pomoc do Boga, bo sam jest na pierwszym miejscu. W tym całym 

świecie duchowym jest wielkie „ja” -  ja uczestniczy w rekolekcjach, w pielgrzymce, rozważaniach Pisma 

św., w pracy Małych Rycerzy itd. To „ja” trzeba zamienić na JEZUS -  wtedy człowiek wyjdzie z depresji, 

z trudnych doświadczeń. Jezus mówi: „Ja nie jestem najważniejszy, adorujesz siebie, będąc we 

Mnie”. 

Matka Boża w Medjugorje mówi o niezwykłej tajemnicy zostawiania swoich intencji – oddaj modlitwy 

Bogu, w intencjach Maryi. Matka Boża mówi: „Módl się do Boga w moich intencjach, a otrzymasz  o 

wiele więcej niż potrafisz wymodlić dla siebie samego.” Bóg wie, co się u nas dzieje, ale my musimy 
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umieć stanąć przed Bogiem - Niech się wypełni wola Twoja Panie. Dopiero możemy posługiwać w 

modlitwie wstawienniczej. 

Ludzie świeccy nie mogą nakładać rąk na głowę. Jest ogromna pokusa, że osoba taka myśli, że to ona 

ma moc.  Nie ma żadnej mocy w rękach, ani energii, żadnej zdolności – tylko przez DAR Sakramentu 

Bóg dotyka osobę.  Człowiek może to robić Mocą Jezusa. Mocą Chrystusa wszystko się dokonuje. 

Trzeba mieć tylko wiarę i stać się czystym narzędziem. Ta czystość jest ważna – daje to post, 

modlitwa, Adoracja. 

Chrystus musi królować w moim sercu, wtedy jesteśmy z Nim zjednoczeni. Możemy modlić się o 

DARY, uzdrawiać, znać przyszłość, posiadać DAR czynienia cudów, DAR wiary nadprzyrodzonej -  ale 

to wszystko jest Pan Jezus, który przez nas działa. Nakładanie rąk przez osobę świecką jest 

niebezpieczne, bo diabeł złapie na pychę, że osoba taka ma „moc”. Jezus powiedział: „W Moje Imię 

jeszcze większe rzeczy będziecie czynić. Starcy i dzieci prorokować będą”. 

U człowieka dorosłego występuje zaraz niewiara: czy mi się wydaje? Czy jestem godny? Czy jestem 

chory? Gdy chcę pomóc modlitwą wstawienniczą, to muszę zrobić porządek ze sobą. Jeśli latami 

rozważasz o swoich problemach to musisz to Bogu oddać, zostawić Bogu swój problem. Nie 

zachowywać się jak osoba, która daje prezent i zaraz go zabiera. Trzeba oddać konsekwencje tego co 

było. Bywa, że osoba wychodzi z kościoła i dalej się zamartwia. Jak oddałeś, to się nie martw -  ale do 

tego trzeba WIARY. Bóg potrzebuje tego FIAT. Mamy modlić się wstawienniczo, rozeznawać, a my 

codziennie tylko prosimy. A  my musimy uwielbiać Pana Boga. Alkoholik został uwolniony mocą 

uwielbienia. 

Pan ma plan dla każdego z nas, On z nieszczęścia chce wyprowadzić Dobro, bo On jest naszym 

Bogiem. Bóg daje wstrząsy w rodzinie, ale my musimy Go uwielbiać, On ma plan względem życia 

każdego z nas. Zamiast prosić, uwielbiajmy Boga cały dzień. Nie skupiajmy się tylko na swojej 

rodzinie. Warto modlić się w intencjach Maryi. Nie wolno się bać, trzeba iść w Mocy Duch Świętego. 

Człowiek musi być czysty, dopiero dostanie DAR rozeznania. 

Obmyci w Sakramencie Pokuty. Jeśli ktoś obmyje się, zerwie z grzechem, przynależy do Chrystusa. 

Wtedy będzie czysty. To grzech zawisł na Krzyżu, potrzeba było Baranka. Izrael mógł zmyć grzechy 

krwią niewinnego baranka. Świątynia Jerozolimska była jedną wielką rzeźnią, ociekała krwią. Izraelici 

mogli się oczyścić przez krew niewinnych zwierząt. Bóg rzekł – trzeba teraz ustanowić jedną, ostateczna 

ofiarę. Grzech został przybity do Krzyża. Na ołtarzu trzeba dziś złożyć zmartwienia, cierpienie i już nie 

martwić się tym problemem. Moc błogosławieństwa kapłana i ludzi świeckich rozrywa zło. 

Jeśli chcesz być w szkole Jezusa musisz na nowo zrodzić się przez łono Maryi. Można polecać bliskich, 

żeby przez więzy krwi na nowo narodzili się. To co nie jest z tego świata ludzi oburza, to co duchowe 

jest często pogardą dla świata. Ubogi -  to ten, który jest u Boga (tu nie chodzi o dobra materialne). 

Spokojny, beztroski -  bo Bóg troszczy się o jego sprawy. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi, 

błogosławieni. Pan mówi -  zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy. Złoto doświadcza się w ogniu. 

Przylgnij do Boga i nie odstępuj. Błogosławieni, którzy płaczecie, bo śmiać się będziecie. Trzeba 
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podejmować często post. Post czasem jest niezbędny, żeby sobie z trudnością poradzić. Jest i 

modlitwa. 

W drugim tomie dziennika duchowego Alicji Lenczewskiej – „Pouczenia”, Pan Jezus mówi: „Pomagając 

innym w nawróceniu uważaj, abyś nie nawracała na swoja drogę zamiast na tę, którą Ja 

przygotowałem”. Nie ma najlepszej drogi wspólnoty. Ile jest osób, tyle jest dróg. Najlepsza jest ta 

droga, którą Bóg dla konkretnego człowieka przygotował.    mr Joanna 

RELACJA Z REKOLEKCJI w Koszalinie  
rycerki Renaty z Nowego Sącza 

W dniach 5-7 września 2016r. w Koszalinie miały miejsce rekolekcje pod hasłem: „Szkoła rozeznania i 

modlitwa wstawiennicza”. 

 Z Woli Bożej Mali Rycerze oraz wiele innych dusz wybranych przez Maryję wraz z organizatorami 

rekolekcji, licznie zgromadziliśmy się na trzy dni rozważań. Na to duchowe wydarzenie przybyli do nas 

kapłani, Ks. Maciej Bagdziński (O. Jan Paweł), który poprowadził dla nas rekolekcje, Franciszkanin, O. 

Dobromił Beker posługiwał w konfesjonale, oraz Ks. Mirosław Janoski - uczestnik, (proboszcz z diecezji 

radomskiej - posługa w spowiedzi i modlitwie wstawienniczej) a także w pierwszym dniu do posługi 

spowiedzi ks. Wojciech Panek z tutejszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

Na samym początku zawierzyliśmy rekolekcje Bożemu Miłosierdziu i Duchowi Świętemu. 

W czasie pierwszej Mszy Św. Ks. Maciej wygłosił słowa, które do głębi przenikały duszę. 

Dlaczego wciąż tak wiele w nas zwątpienia... dlaczego przystępujemy do Sakramentów Św. do 

Sakramentu Pojednania, często wypominając wciąż te same, dawno popełnione przewinienia, 

przewinienia – które Bóg już raz wybaczył, one zostały poddane miłosierdziu. Dlaczego więc do nich 

powracamy, choć może już dawno ich nie popełniamy? 

I oto Kapłan wyjawia tajemnicę, skąd to ciągłe cierpienie, i brak wybaczenia sobie samemu, skąd 

nieustający żal, który wciąż na nowo budzi się w duszy. Cierpienie to wiąże się z tym, że 

prawdopodobnie nagle runął nasz pomnik pychy. Pomnik, budowany przez wiele lat, poprzez marzenia, 

wygórowane aspiracje, ambicje, wyobrażenia o dostatku i powodzeniu, a na szczycie tego pomnika my 

sami w naszym wyidealizowanym obrazie życia, często bez Boga. Dziś widzimy tylko zgliszcza, jest to 

jakoby moment przełomowy. Z jednej strony boleść utraty dotychczasowego trybu życia, porzucenie 

starych wygodnych przyzwyczajeń i mentalności, z drugiej zaś strony tęsknota za Bogiem, dążenie do 

umocnienia ducha i całkowitego porzucenia wszelkiej ułomności, tej marności którą Bóg zburzył na 

naszych oczach, pozwalając upaść boleśnie z bardzo wysoka. 

Wielu z nas znajduje się obecnie na podobnym etapie życiowej drogi, szczególnie kiedy oddajemy swą 

Wolę Bogu. Jest to jakoby nowy początek, kiedy to Bóg bierze nasze życie całkowicie w swoje Ręce, nie 

pozostawiając nam ani jednego procenta udziału. 
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Tego dnia kapłan poświęcił i nałożył nam MEDALIONY Maryi Matki Strażniczki Wiary, o szczególnym 

znaczeniu w Czasach Ostatecznych, wg. objawień Patrycji Talbot z Ekwadoru. To było ogromną łaską. 

 

MEDALION przekazany przez MARYJĘ MATKĘ STRAŻNICZKĘ WIARY 
Patrycji Talbot z Ekwadoru 

Za pozwoleniem biskupa, ukazało się światu coś bardzo ważnego 

– medalik, który był wyproszony przez Pana, bardzo dawno temu, 

ale Bóg ma swój czas na wszystko. Dziewicy podoba się to, aby 

zawsze było wszystko wydawane za zezwoleniem Kościoła. Było 

bardzo mało razy i mało przypadków, aby świat otrzymał takie 

prośby. Tak jak np. cudowny medalik, jak święty szkaplerz, czy też 

święty różaniec, które przyniosły tyle błogosławieństw światu. To 

jest medalik wiary w czasie bitwy. 

Na zewnętrznej stronie ma wizerunek Strażniczki Wiary, wokół 

wizerunku naszej Matki jest cały Różaniec. Każdy koralik tego 

Różańca ma różyczkę, ponieważ Dziewica mówi, że kiedy modlimy się sercem ofiarujemy jej właśnie różyczkę. 

Z drugiej strony jest Najświętsza Trójca, ponieważ Dziewica zabiera nas do Boga. Ona nigdy nie zatrzymuje się na 

sobie. Prowadzi nas na drogę Boga. Jest „M” Maryi połączone z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Maryja jest 

córką Ojca, jest Matką Syna i żoną Ducha Świętego. 

Wokół jest 12 gwiazd, które symbolizują Kościół, ponieważ Maryja jest Matką Kościoła. Na dole jest Serce Jezusa i 

Serce Maryi, którym musimy oddać, poświęcić nasze życie. Na górze jest korona cierniowa, która przypomina nam 

o Męce Jezusa i o tym, abyśmy połączyli nasze cierpienia z cierpieniem Jezusa. 

Chciałabym opowiedzieć Państwu, że na tym medaliku również są obietnice. Tą, którą pozwolono mi się podzielić 

jest jedna. Matka mówi, że 15 dni przed naszą śmiercią daje nam specjalną łaskę, którą możemy się do niej 

dostać. Możemy się wyspowiadać i umrzeć w łasce Bożej. To nie jest dzieło szczęścia, to jest sakramentalium, 

to jest coś więcej niż obietnica. Więc nie mogę myśleć, że będę żył tak jak teraz a potem będę zbawiony. Muszę 

uhonorować tą obietnicę. Muszę żyć tak jak Bóg tego chce. Muszę się nawrócić. Muszę uhonorować imię Jezusa i 

Maryi. 

Kochani Bracia z Polski, ukochany kraj Jezusa i Matki. Tutaj wyjdzie światło na ziemię tak jak wyszło w 

przypadku Jana Pawła II jak z Faustyną i teraz jak wyjdzie z wojskiem maryjnym. 

Pamiętajcie o waszych duszach i byście byli świadkami Bożymi, żeby Matka Strażniczka Wiary wam błogosławiła. 

Dziękuję bardzo za przybycie. 

(Tekst przepisany z konferencji wygłoszonej przez Patrycję Talbot w Świebodzinie 2015 roku, tłumaczony z języka 

hiszpańskiego)  

Opracowanie informacji – ks. Maciej Bagdziński 
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 W drugim dniu rekolekcji O. Jan Paweł skupił uwagę  

na DARACH I CHARYZMATACH Ducha Świętego. 

Na dary Ducha Św. nie można sobie zasłużyć. Są one całkowicie bezinteresowne. Nie można również 

wymuszać darów na Bogu. On sam przeznacza takie dary jakie chce i komu zechce. Żadna pokuta ani 

umartwienie, ani nawet prośby usilne, nie skłaniają Boga, do udzielania darów. Jest to wyłącznie Wolą 

Boga według Jego zamysłu. Bóg wybiera najczęściej słabych i małych tego świata, aby zawstydzić 

możnych i dumnych. Najpierw Boskie dary bywają ukryte, aby dopiero z czasem się rozwinąć. 

Niejednokrotnie bywa i tak, że dusze, które otrzymują dary Boże, nie chcą ich przyjmować, traktując je 

jako zobowiązanie bądź wręcz upokorzenie, zadając Bogu pytanie „dlaczego ja”, prosząc aby je oddalił. 

 Modlitwa wstawiennicza. Aby dawać Miłość bliźniemu, trzeba wpierw tej miłości 

doświadczyć. Zwykle u początku prawdziwej drogi do Boga, w życiu człowieka następuje nawrócenie. 

Bóg częstokroć posługuje się silnymi emocjami, aby duszę pobudzić i przyciągnąć do Siebie, jest to 

jakoby zauroczenie, stan zakochania. W tych relacjach miłosnych Boga z duszą człowieka, nie można 

jednak poprzestać na etapie emocji, aby mimo upływu czasu nie poszukiwać usilnie tego co było. Ten 

etap powinien się zakończyć. 

Po pewnym czasie emocje opadają i ustępują miejsca stabilnemu uczuciu. Dusza pociągana jest głębiej, 

poprzez to miłość ewoluuje, dojrzewa, przechodzi do trudnych, poważniejszych etapów. 

W sferze wiary i duchowości, kapłan podał przykład dwóch grup ludzi tzw. „mózgowców” oraz 

„emocjonalnych”. Chwalebnym jest, kiedy te dwa typy równoważą się w duszy. Taki układ sprzyja 

rozwojowi wiary i relacji duszy z Bogiem. 

Aby dobrze służyć i spełniać swe duchowe powołanie, chcąc pomóc bliźniemu, należy wpierw 

uporządkować swoje wnętrze, wyjść na zewnątrz swych trudów i bolesności doczesności, aby nie 

koncentrować się na sobie a jedynie na Bogu. W duchowym świecie „Ja” należy zamienić na Słowo 

„Jezus”. A więc te wszystkie utrapienia, dawne przewinienia które w duszy ciążą mimo Sakramentów 

Pojednania, wszelkie troski doczesne, należy prawdziwie z wiarą w porywie zaufania w sposób 

rzeczywisty pozostawić u Stóp Boga Miłosierdzia, wówczas uczujemy na duszy prawdziwe działanie. 

Bywa i tak, że potrzeba podejmować wielokrotne próby, nim ten akt będzie na prawdę szczery i uda się 

postąpić krok do przodu, pozostawiając wszystko Bogu. Koniecznym jest tu pogodzenie się ze 

wszystkim, głębokie oddanie oraz dziękczynienie w każdym położeniu, pomimo przeciwności. Wówczas 

dusza doznaje prawdziwej wolności. 

Kiedy to nastąpi, człowiek może udzielać się w modlitwie wstawienniczej. 

Możemy składać prośby i zanosić modły do Boga, lecz nie wolno na nich poprzestawać, ponieważ to 

zaufanie i dziękczynienie sprawiają, że dusza otwiera się na Boga, i otrzymuje obfite błogosławieństwa, 

oraz staje się kanałem, poprzez który te błogosławieństwa płyną na innych. 

O. Jan Paweł polecił nam do rozważania dzieło „Moc uwielbienia”.  
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W jednym z rozważań spisywanych przez Sarę Young, Bóg o wdzięczności powiedział takie słowa: 

„Niech wdzięczność obejmie rządy nad twoim sercem. Gdy dziękujesz Mi za błogosławieństwa, dzieje 

się cudowna rzecz. Z twoich oczu spadają łuski, a ty widzisz jeszcze więcej Moich cudownych bogactw i 

możesz brać z Mojego skarbca wszystko, czego potrzebujesz. Niech twoja wdzięczność śpiewa pieśni 

wychwalające Moje Imię, ilekroć otrzymujesz jeden z Moich złocistych darów. Ciągłe „Alleluja” to język 

nieba, który może się stać językiem twojego serca. Życie pełne wychwalania i wdzięczności staje się 

życiem pełnym cudów. Zamiast starać się kontrolować sytuację, koncentrujesz się na Moich działaniach. 

Całe twoje istnienie skupia sie we Mnie – i na tym właśnie polega potęga wychwalania. Do takiego cię 

powołałem, gdyż stworzyłem cię na swój obraz. Ciesz się obfitym życiem, wychwalając Mnie i dziękując 

Mi”.[1] 

  

Bóg z największego nieszczęścia może wyprowadzić dobro, ponieważ Jego plan jest doskonały. 

Często daje odczuć wstrząsy i wielkie cierpienia, aby z nich uczynić radość. Na myśl przychodzą mi 

kolejne Słowa Pańskie z zapisków Sary Young:  

„...Nic, co ze Mną dzielisz, nie idzie na marne. Mogę wykrzesać piękno z popiołu straconych marzeń. 

Jestem w stanie wydobyć Radość ze smutku i Pokój z przeciwności. Tylko Przyjaciel, który jest 

jednocześnie Królem królów, może uprawiać tę Boską alchemię. Nikt nie może sie ze Mną równać!”[2]    

Potrzeba stać się czystym narzędziem, o szczerym sercu, czystych intencjach, adorując Boga niemalże 

nieustannie. Bóg musi królować w sercu, wówczas dochodzi do zjednoczenia. Wtenczas Swą mocą 

czyni cuda, poprzez czyste, uległe narzędzie. 

W modlitwie wstawienniczej musimy pamiętać, że nie potrzeba dotykać osoby za którą się 

wstawiamy, aby płynęła moc. Moc płynie od Boga a więc modlitwa wstawiennicza skuteczna jest i 

na odległość. 

Potrzeba jakoby duszy dziecka, aby Bóg mógł dokonywać takich rzeczy, jakich pragnie. 

Należy modlić się według intencji Maryi, oraz iść w mocy Ducha Świętego trzymając w jednej ręce 

krzyż a w drugiej różaniec. 

Tego wieczoru Msza Św. poświęcona była Matce Bolesnej. Kapłan powierzył nas i nasze 

intencje Bogu, a my składaliśmy prośby, aby Maryja zrealizowała swój PLAN. 

A PLAN Maryi jest potężny i doskonały, o czym mówi Św. Ludwik w Traktacie o prawdziwym 

Nabożeństwie do NMP, w który wsłuchiwaliśmy się w czasie naszych wspólnych rekolekcyjnych 

posiłków: 

„Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Przy pierwszym 

przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie, którzy o osobie Jej Syna 

mało jeszcze wiedzieli, nie przywiązywali się do Niej zbyt ziemskim i przyrodzonym uczuciem, oddalając 

się przez to od prawdy... 

https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftn1
https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftn2
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Natomiast przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja musi być znana i przez Ducha Świętego 

objawiona, aby to przez Nią Chrystusa poznano, kochano i Mu służono, albowiem powody, dla których 

Duch Święty ukrył Swoją Oblubienicę za Jej życia ziemskiego, dając w Ewangelii tak szczupłe o Niej 

objawienie, już istnieć nie będą... 

Ponieważ Maryja jest drogą, którą Jezus Chrystus przyszedł do nas po raz pierwszy, będzie nią i wtedy, 

kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, choć nie w ten sam sposób... 

Kto znajdzie Maryję, ten znajdzie Życie, to znaczy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i 

Życiem... Maryja musi w owych czasach ostatecznych więcej niż kiedykolwiek zajaśnieć miłosierdziem, 

mocą i łaską. Musi zajaśnieć miłosierdziem, by doprowadzić do owczarni Chrystusowej i miłośnie 

przygarnąć biednych grzeszników i zbłąkanych, którzy nawrócą się i powrócą do Kościoła katolickiego. 

Musi zajaśnieć mocą przeciw nieprzyjaciołom Boga, przeciw bałwochwalcom, schizmatykom, 

mahometanom, żydom i zatwardziałym bezbożnikom, którzy będą się strasznie buntować i wytężą 

wszystkie siły, żeby tych, co się im przeciwstawią, skusić i doprowadzić do upadku obietnicami lub 

groźbami. Wreszcie musi zajaśnieć łaską, by dodać otuchy i męstwa walecznym żołnierzom i wiernym 

sługom Jezusa Chrystusa, którzy będą walczyć w Jego sprawie. Na koniec, Maryja musi być groźna jak 

zbrojne zastępy, straszna jak wojsko gotowe do boju przeciw szatanowi i jego wspólnikom, głównie w 

owych czasach ostatnich, gdyż szatan wiedząc dobrze, że o wiele mniej niż kiedykolwiek pozostaje 

czasu by zgubić dusze, będzie codziennie podwajać swe wysiłki i zakusy... 

Jednak władza Maryi nad wszystkimi diabłami zabłyśnie w czasach ostatecznych, kiedy to szatan 

czyhać będzie na Jej piętę, to znaczy: na wierne Jej dzieci i pokorne Jej sługi, które Ona do walki z nimi 

wzbudzi. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżeni, prześladowani i uciskani, podobnie jak pięta 

w stosunku do reszty członków ciała. Lecz w zamian za to będą bogaci w łaski Boże, których im Maryja 

obficie udzieli; będą wielcy i możni przed Bogiem; w świętości zostaną wyniesieni ponad wszystkie 

stworzenie przez swą gorącą żarliwość, a Bóg tak potężnie podtrzymywać ich będzie swą mocą, że 

wraz z Maryją głęboka swą pokorą miażdżyć będą głowę diabła i staną się sprawcami triumfu Jezusa 

Chrystusa...”.[3] 

  

Kapłan zachęcał do rozważania Męki Pańskiej, w szczególniejszy sposób zagłębianie się w Dziele 

„24 godziny Męki Pana Jezusa Chrystusa”, wg. włoskiej mistyczki Luisy Piccarrety, oraz rozważanie 

Różańca Św. do siedmiu boleści Matki Bożej, przynajmniej jeden raz w tygodniu w piątek, 

umacniając nas słowami, abyśmy pamiętali, iż wszystkie nasze przewinienia obmyte zostały Najświętszą 

Krwią Pańską. W Ofierze Krzyżowej złożone były wszystkie nasze winy, poprzez to zostaliśmy 

uniewinnieni. Bóg – człowiek wziął na siebie nasze grzechy, dając nam prawdziwą wolność. 

W tej Ofierze Mszy Św. pojęłam, jak Bóg potężnie nas ukochał. Zrozumiałam że na prawdę potrzeba 

patrzeć w Boskie Serce i w sposób rzeczywisty oddać Bogu siebie, wraz z całym swoim jestestwem, i 

tym co się posiada, aby zyskać wolność a poprzez to otworzyć duszę na odczuwanie rzeczywistej i 

stałej Jego Obecności w naszym życiu. 

https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftn3
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Jeszcze przed Mszą Św. otrzymaliśmy podarunki od Matki Najświętszej, były to niebieskie 

Różańce oraz cudowne Oblicze Matki Bożej z Tihaliny (Madjugorje), pobłogosławione przez samą 

Maryję, podczas objawienia w Medjugorje.  

Rozważaliśmy potęgę objawień i cudów dokonanych przez Maryję w tym świętym miejscu, które jest 

przedłużeniem i kontynuacją objawień w Fatimie. Każdego miesiąca, przekazywane są dwa Orędzia 

miłości do świata. Maryja, jako dobra Matka niestrudzenie powtarza i przypomina o potrzebie modlitwy. 

   Bóg wybrał swoich umiłowanych, i nawet z grzechów, potknięć, i największych błędów 

może stworzyć dobro, i posłużyć się duszą w Swym chwalebnym dziele, bo dzięki nim dusza ma 

świadomość swej nędzy i małości. 

Nadto, podjęliśmy rozważanie o dokonywaniu wyborów, zgodnych z Wolą Boga. 

Jednym ze sposobów rozeznania, jest ten stosowany niegdyś przez naszego patrona duchowego, Św. 

Ignacego Loyola. Zalecał On, aby przed podjęciem ważniejszej decyzji, w ciągu 7 dni do dwóch 

podpisanych odpowiednio kopert wkładać kartki, co przemawia za a co przeciw danej sprawie czy 

sytuacji. Po upływie tego czasu, policzyć karki, aby przeważająca ilość pomogła rozeznać sprawę. 

Poznaliśmy również metodę o rozeznaniu na podstawie Pisma Św. 

Najpierw należy omodlić intencję. Następnie z wiarą przystąpić do działania; długi wskaźnik  np. 

(wykałaczkę) umieścić pomiędzy stronicami zamkniętego Pisma Św., określić czy ma to być strona 

dolna czy górna Księgi, a następnie otworzyć nie przesuwając wskaźnika. Zdanie na które wskazuje 

narzędzie, odczytać w skupieniu prosząc Ducha Św. o rozeznanie. 

Na wieczornej Mszy Św. przystąpiliśmy do Niewoli Maryi. Był to moment wyczekiwany przez wielu z nas 

w wielkim pragnieniu.   

 Każde ze słów Ofiarowania odbijało się w moim sercu z niezwykłą mocą. Z ogromnym szczęściem i 

pełną świadomością oddawałam się w Ręce ukochanej Matki naszego Pana i naszej wraz z innymi 

duszami poświęconymi Bogu. Poczułam jak zostaję przytulona do Serca Maryi, która pragnie tylko 

jednego, aby zjednoczyć się z Jej Synem na życie i śmierć. Poznałam, że wraz z tym cudownym Aktem, 

czas na porzucenie smutku i lęku, czas na podjęcie prawdziwej radości przyjmowania codziennego 

Krzyża na duszy i ciele, radości z odrzucenia, prześladowania i niechęci, radości z postu i pokuty oraz 

wszelkiego utrapienia, aby dochować wierności i miłości Bogu, aby ta święta Miłość Boża mogła 

rozlewać się na inne dusze. Tu w całkowitym odosobnieniu duszy, rodzi się prawdziwa jedność z 

Jezusem, aby pozostać tylko z Nim i wypełnić Jego Świętą Wolę.  Poprzez tę Niewolę, następuje w 

duszy prawdziwa Wolność w Bogu. 

Obyśmy przy pomocy łaski byli zdolni odpowiedzieć na tę Miłość, do której serce i dusza są tak mocno 

pociągane. 

Tego dnia nasz Legion powiększył się o nowe dusze poświęcone Bogu. Wielu powołanych przez Boga 

przystąpiło do Rycerstwa Miłosierdzia. 
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Bóg poprzez obecnych Kapłanów udzielił licznych łask uzdrowienia na duszy i ciele zarówno w czasie 

Mszy Św., jak i w Aktach Nabożeństwa uzdrowienia, zamknięcia w Łonie Matki Najświętszej oraz 

błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

   

Tego dnia wspólnie radowaliśmy się wraz z siostrą Mariolą, świętując rocznicę Jej urodzin. 

Ujrzeliśmy również, na jak różne sposoby działa Duch Świętego. 

Siostra Małgorzata opowiedziała nam historię powstania przepięknych poszewek z wizerunkiem Dwojga 

Serc Jezusa i Maryi, we współpracy z Siostrą Marią. 

  

 "Pomagając innym w nawróceniu uważaj, abyś nie nawracała na swoją drogę do 

Mnie, zamiast na tą, którą Ja dla każdego przygotowałem."[4] 

Te słowa Pana Jezusa skierowane kiedyś do Alicji Lenczewskiej – szczecińskiej mistyczki przytoczył 

Kapłan rekolekcjonista w ostatnim dniu naszych duchowych rozważań. 

Jest to częsty nasz błąd, kiedy pragnąc pomóc bliźniemu odnaleźć Boga, czynimy to w oparciu o swoją 

życiową drogę, na której sami Boga odnaleźliśmy, a raczej On pozwolił się nam odnaleźć. 

Nie ma najlepszej drogi. Każdy człowiek jest inny, każde zgromadzenie jest inne, ma swoje charyzmaty. 

Nie należy nikogo przekonywać, że nasza droga, czy nasze zgromadzenie jest lepsze od innych. 

Najlepszą drogą jest ta, którą Bóg dla człowieka przeznacza. Ewangelizowaniem głównym jest pójście 

za przykładem Pana Jezusa. Potrzeba być jedynie prostą owieczką, prawdziwie szczęśliwym 

chrześcijaninem , z którego promieniować będzie dobroć i miłość, którymi z kolei obdarowuje się innych. 

Potrzeba zachować radość pomimo trudów i niedostatku, radość która wynosi ponad ziemskie boleści. 

Wówczas przychodzi czas na świadectwo. Kiedy inni zaczną to dostrzegać i zapragną poszukiwać 

źródła tej radości, wówczas można ze szczerością serca wyznać miłość do Jezusa, jako prawdziwego 

Źródła niegasnącego szczęścia i radości. 

            U kresu naszych rozważań rekolekcyjnych, z polecenia Kapłana, podzieliliśmy się na 7-

osobowe grupy, aby modlić się za siebie wzajemnie modlitwą wstawienniczą. W tym czasie Duch 

Święty. dał pomoc i rozeznanie w wielu sprawach.  

Poznałam, jak wiele jest dusz, w których Bóg króluje w całej pełni. Dusze te prawdziwie złączone z 

Bogiem pozwalają, by Jego Święte Oblicze oraz Słowa pełne miłości, łaski, troski i pokoju przenikały 

serca i dusze bliźnich. 

W ciągu tych cudownych duchowych spotkań, wielu doświadczyło uzdrowień na duszy i ciele.            

W ostatnim dniu zostaliśmy przyodziani w sakramentalia, poprzez nałożenie szkaplerzy: 

karmelitańskiego, Św. Józefa, oraz Św. Charbela.  

https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftn4
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Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny za ten święty czas łaski. Niech będzie uwielbiona 

Matka Najświętsza Maryja. 

Składajmy Bogu dzięki za wszystkie łaski, oraz za dobrych i świętych Kapłanów, których postawił na 

naszej drodze w Obliczu Czasów Ostatecznych. 

 Przed rekolekcjami, w zapiskach Alicji Lenczewskiej usłyszałam Słowa Pana Jezusa, które 

pobudziły moją duszę do szczególnej Miłości i oddania się w Niewolę Niepokalanej: 

„Pragnę, aby twoja dusza była jak najdelikatniejszy jedwab, abym mógł w niej znaleźć odpoczynek i 

ukojenie dla Moich ran, jakie zadają Mi inni. Niech utuli Mnie delikatność i czułość Twojej duszy i cisza 

wypełniona łagodnością, czystością pragnień i intencji. 

Mama Moja wszystko w tobie uczyni: podzieli się z tobą swoim czystym, kochającym sercem utkanym z 

najpiękniejszej przędzy miłości, czystości, wierności. 

Zawierz Jej swoje wnętrze, aby w nim usłała miejsce wypoczynku dla Mnie, i aby było ono niebem 

łagodzącym cierpienia zadawane Mi przez świat. 

Komnatą Moją królewską niech będzie twoja dusza, by nic mnie nie urażało, a wszystko łagodziło Mój 

nazbyt już wielki ból. 

Pochylaj się nade Mną odpoczywającym, jak matka nad dziecięciem śpiącym w kołysce, i szepcz słowa 

miłości, i śpiewaj psalmy, i otulaj czule twoją wiernością. 

Czyń to i bądź taka wobec każdego, w kim przychodzę do ciebie i wobec Mnie, gdy jesteśmy sami. 

Pragnę w tobie rozpoznawać Moją Mamę i w twojej duszy zaznać Jej czułej miłości. 

Moja Mama cię nauczy, przygotuje - nie lękaj się - Ona wszystko uczyni tak, jak czyniła, gdy byłem w Jej 

ramionach malutki. 

Złóż swoje serce w Jej delikatne dłonie. Oddaj się Jej troskliwej dobroci, Jej opiece i Jej pięknu”.[5] 

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie! 

[1] S. Young, Jezus Mówi do ciebie, str. 344, Wyd. Esprit 2013 

[2] S. Young, Jezus Mówi do ciebie, str. 258, Wyd. Esprit 2013 

[3] http://louisgrignion.pl/download/traktat_o_prawdziwym_nabozenstwie.pdf 

[4] http://www.objawienia.fora.pl/objawienia,9/alicja-lenczewska-cytaty,1771.html 

[5] Alicja Lenczewska, Świadectwo. Dziennik duchowy, Poznań 2016, s. 620 

ECHO Z REKOLEKCJI z ks. Dariuszem Dąbrowskim w 
Koszalinie, 26-28.09.2016  

Rekolekcje rozpoczął koronką do Bożego Miłosierdzia tak jak w poprzednich rekolekcjach (5-7.09.2016) 

ks. Wojciech Panek, posługujący jako wikary w konkatedrze – bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w 

https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftn5
https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftnref1
https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftnref2
https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftnref3
https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftnref4
https://mali-rycerze.pl/czytam,1301#_ftnref5
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Kołobrzegu. Poniedziałki ks. Wojciech ma wolne i na zaproszenie 

organizatora przybył z pomocą w posłudze spowiedzi. 

Dalsze modlitwy w ciszy. 

O 16:00 zawierzenia Duchowi Świętemu poprowadził misjonarz 

miłosierdzia, ks. Dariusz Dąbrowski, ze zgromadzenia filipinów. 

Zaproszony rekolekcjonista wygłosił 

pierwsza naukę rekolekcyjną w temacie 

rekolekcji: „Odnówmy Przymierze 

Miłosierdzia wraz ze św. Józefem, św. 

Filipem Neri i św. Charbelem” 

17:30 Kolacja. 19:30 różaniec cz. Radosną poprowadziła s. Maria 

Mrózek. A po tej modlitwie Msza św. z modlitwą wstawienniczą i 

namaszczeniem olejami św. Charbela. 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja nocna według listy zapisanych dusz adorujących. 

Kolejny dzień rozpoczęty modlitwami wg programu i nauką rekolekcyjną odnośnie św. Filipa Neri – 

stygmatyka Ducha Świętego i założyciela zgromadzenia filipinów. Spowiedź św. i rozmowy osobiste z 

duchownymi wypełniły czas osób zainteresowanych. Inni trwali na modlitwie wspólnej i spacerach. 

O 16:30 Msza św. kolejna nauka rekolekcyjna, następnie kolacja i czas wolny do 20:00. 

O 20:00 modlitwa różańcowa poprowadzona przez ks. Dariusza, a następnie w auli obok kaplicy 

rekolekcjonista odpowiadał wyczerpująco na pytania i zagadnienia poruszane przez uczestników. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie za przyczyną św. Filipa 

Neri – stygmatyka Ducha Świętego, zakończone błogosławieństwem. 

   

MODLITWA św. FILIPA Neri o RADOŚĆ w ŻYCIU 

Św. Filipie, pełen chwały Orędowniku mój - który zawsze według wskazań i przykładu św. Pawła 

Apostoła radowałeś się, wyjednaj mi łaskę doskonałego 

poddania się woli Bożej, obojętność wobec spraw tego 

świata i spoglądania ku niebu, abym nigdy nie wątpił w 

Opatrzność Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był 

smutny, ani niecierpliwy, aby oblicze moje zawsze było 

radosne, a moje słowa życzliwe i uprzejme. Chociaż 

bowiem losy życia układają się różnie, przystoi nam, 

którzy mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą 

i obietnicę wiekuistego szczęścia, aby promieniować 

radością. Amen. 
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KORONKA św. Filipa Neri 
Na początku: 

Wierzę w Ciebie Boże żywy…, 

Na dużych paciorkach: 

1. P: Jak Ty wiesz i chcesz * 

W: Tak czyń ze mną, Panie. 

Na małych paciorkach: 

             P: Panno Maryjo, Matko Boża, * W. Proś Jezusa za nami. /x 10/  

Na końcu każdej dziesiątki: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.  

2. P: Daj mi tę łaskę, mój Jezu, *  

W: Abym przyszedł do Ciebie nie bojaźnią przymuszony, lecz pociągnięty miłością.  

3. P: Co mogę czynić dla Ciebie, Panie? *  

W: Kochać Cię i czynić co się Tobie podoba.  

4. P: Nie chcę niczego więcej, Panie, *  

W: Jak tylko pełnić świętą wolę Twoją.  

5. P: Usuń Panie wszystkie przeszkody, *  

W: Jeśli chcesz, abym przyszedł do Ciebie.  

Zakończenie: 

W: Błogosławiona Pani, * uczyń nam tę łaskę, abyśmy o Tobie zawsze pamiętali, * 

Dziewico i Matko, * Matko i Dziewico. * Amen. 

   

W czasie Mszy św. w darze ołtarza złożone zostały intencje od uczestników oraz  zgłoszenia 

kandydatów na rycerzy (2) i deklaracja na rycerza rzeczywistego (1). 

Ostatni dzień poświęcony św. Józefowi, obl. NMP. 

Na Mszy św. o 7:30 uczestnicy rekolekcji uroczyście przyjęli zatwierdzone i poświęcone szkaplerze św. 

Józefa, Patrona Kościoła (i czasów ostatecznych). 

Wszystkim posługującym i uczestniczącym w tej 

Bożej duchowej uczcie niech dobry Bóg wynagrodzi 

teraz i w wieczności. Amen. 

W rekolekcjach brało udział blisko 70 osób. 

Więcej treści na tematy poruszane w rekolekcjach 

ukaże się wkrótce. Poniżej treść z wygłoszonej 

nauki spisana przez uczestniczkę, Bożenkę N. z 

Gdyni.  

mr Wiesław  
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NAUKA REKOLEKCYJNA,  ks. Dariusz Dąbrowski  
Poniedziałek, 26 września 2016, Msza Św. godz. 20:00 

Kiedyś była rywalizacja w Kościele pomiędzy poszczególnymi zakonami np. 

dominikanów z franciszkanami – kogo więcej, kto ma więcej świętych, kto jest 

bardziej skuteczny, itd. Dzisiaj mamy pewną rywalizację pomiędzy 

poszczególnymi wspólnotami: ci charyzmatyczni, ci tradycyjni, ci pokutują, a 

tamci znowu klaszczą. Ten spór nigdy się nie kończy… Słowa dzisiejszej 

Ewangelii mogą być natchnieniem dla wszystkich, żeby nie skupiać się na 

drugorzędnych racjach, tylko na samym dziele: „kto bowiem nie jest przeciwko 

wam ten jest z wami”. Jeżeli ktoś czyni coś dobrego w imię Jezusa, i to przynosi 

dobry owoc, jest skuteczne w dziele ewangelizacji, to znak, że tam działa łaska. Różnorodność, wielość 

jest także wyborem Pana Boga, żeby dotrzeć do ludzi z różnymi potrzebami i różnej wrażliwości. 

Bowiem wielu ludzi nie przyjechałby nigdy na takie rekolekcje jak tu, wielu ludzi nie jest w stanie modlić 

się tak jak wy. Po prostu potrzebuje innej drogi, aby dojść do Boga, żeby Go poznać, żeby Go 

doświadczyć i żeby zacząć się modlić, i w konsekwencji zmienić swoje życie. Warto też spojrzeć na to 

od tej strony. Jutro porozmawiamy o Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Króla, które 

dokona się na zakończenie Jubileuszu Chrztu Polski w Krakowie - Łagiewnikach 19 listopada b.r. Jego 

celem jest zjednoczenie jak najwięcej ruchów: i tu mamy grupy intronizacyjne, wspólnoty tradycyjne, 

charyzmatyczne, oazowe, młodzież z Lednicy i wielu innych, dla których uznanie Jezusa Chrystusa jako 

naszego Pana jest podstawą każdego działania. Więc można powiedzieć, że od prawa do lewa, każdy 

może się w tym znaleźć. Ważne, aby wszyscy powiedzieli dokładnie to samo, że w roku Jubileuszu 

Chrztu Polski uznajemy i przyjmujemy panowanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu i w naszym 

narodzie. A z którego miejsca ktoś to powie czy z gór, czy z nad morza, ze wschodu czy z zachodu, z 

grupy charyzmatycznej czy pokutnej – nie ma znaczenia. Stanowimy jeden naród, jeden Kościół – to jest 

myśl, która wywodzi się z dzisiejszej ewangelii.  

 Chciałbym, też dzisiaj powiedzieć wam o tym, jak można zrozumieć Nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia, który prawie nam się kończy, żeby jeszcze go dobrze przeżyć i doświadczyć 

mocy Bożej. Jubileusze w Kościele są ogłaszane co 25 lat. Jednak tylko 

jeden jubileusz jest biblijnie uzasadniony: co 50 lat. W księdze 

Kapłańskiej czytamy: Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie 

wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was 

jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do 

swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem 

jubileuszowym (25, 10-11). Kto zatem nie ma jeszcze 50 lat, to jeszcze 

żadnego jubileuszu nie miał, dopiero po pięćdziesięciolecie np. 

kapłaństwa, małżeństwa jest uzasadniony jubileusz – jak wskazuje nam Pismo Św. Jednakże przez 49 

lat mogło wydarzyć się w życiu ludzi bardzo wiele. W czasach starożytnych cała rodzina mogła pójść w 

niewolę, stracić cały majątek, mogli stracić dom i wolność, i mogło to dotknąć także następne pokolenie 
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ich dzieci. Czasami przez nieroztropne zachowanie swoich rodziców, szczególnie ojca, albo przez różne 

zawieruchy historyczne, wojenne mogli utracić wolność, stracić majątek, stracić dom, pole - źródło 

utrzymania. Przez tyle lat w życiu mogły się objawić słynne „hiobowe wiadomości” – jak słyszeliśmy w 

pierwszej lekcji z księgi Hioba. Dzisiaj takie „hiobowe wiadomości” płyną z telewizji i słyszymy o 

wiadomościach jednej gorszej od drugiej, ale już to  nie robi na ludziach wrażenia. Nie rzuca ich to na 

kolana jak Hioba i nie proszą Boga o ratunek. Więc, żeby uratować następne pokolenie Pan Bóg 

ogłasza JUBILEUSZ. Ten jubileusz ma przywrócić stan poprzedni, żeby każdy mógł „wyzerować” swoje 

życie, także w wymiarze materialnym, żeby każdy mógł zacząć życie na nowo. To jest idea jubileuszu.  

W Kościele od XVI wieku rozpoczęły się jubileusze, ogłaszane co 25 lat, aby każde pokolenie 

mogło doświadczyć te łaski. Wtedy powstały Drzwi Jubileuszowe w Bazylice św. Piotra.  

Ostatni jubileusz był w 2000 roku – Wielki Jubileusz Odkupienia. Wiemy, że Jan Paweł II 

traktował przygotowanie do tego wydarzenia, jako swoje najważniejsze zadanie. Miał poczucie, że musi 

wprowadzić, że Bóg mu powierza misję wprowadzenia Kościoła w trzecie tysiąclecie. Przygotowania 

trwały przez 9 lat Wielkiej Nowenny. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Ostatnie trzy lata były poświęcone 

Trójcy Przenajświętszej. Wreszcie przyszedł rok 2000 – Jubileusz Odkupienia. To miał być jubileusz 

jubileuszy, który był także rokiem ogłoszenia trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Może papież wiązał 

Jubileusz z wielką nadzieją na spełnienie obietnicy Matki Bożej o triumfie Jej Niepokalanego Serca… 

Papież zaapelował wtedy do ONZ-tu, prezydentów, do rządów o umorzenie długów, zdając sobie 

sprawę, że niesprawiedliwość społeczna i bieda jest zawsze źródłem wszystkich niepokojów 

społecznych. Poprosił o to, żeby mógł nastąpić taki restart świata w ewangelicznym porządku. 

Przemierzył kilkakrotnie kulę ziemską, był Proboszczem świata, którego nikt nie posłuchał. I ta wielka 

szansa, którą był dla świata Jubileusz Odkupienia zakończyła się tym, że drzwi otworzyli, drzwi 

zamknęli. Już dzisiaj mało kto o tym pamięta.  

Ale przypominamy sobie, że niedługo  później, 11 września 2001 roku, ma miejsce 

wydarzenie, które rozpoczyna nową epokę. Zburzenie dwóch wież WTC - Światowego Centrum Handlu 

jest początkiem przemian na świecie, których dzisiaj doświadczamy w przedziwnej kulminacji. Świat 

odrzucił propozycję ewangelicznego porządku i zaczął spłacać dług u złego ducha, który zażądał 

spłaty. Potem było tylko gorzej, zarówno w wymiarze społecznym, ekonomicznym, świat przeżył wielki 

kryzys finansowy od roku 2008, u samych Amerykanów – 3 miliony zwykłych ludzi straciło swoje domy, 

na których ponownie zarobiły banki. Ta niesprawiedliwość ekonomiczna, społeczna pogłębia się coraz 

bardziej. Do tego jeszcze katastrofy, klęski żywiołowe, ekologiczne i inne wydarzenia.  

Niektórzy mówią: proszę księdza, tak zawsze było, tylko o tym się nie mówiło, nie było 

telewizji, to tego nie pokazywali. Warto sobie uświadomić, że nie zawsze tak było, że narastające 

wydarzenia do tego stopnia męczą ludzi, że mają tego dosyć i wyłączają telewizję, bo nie są w stanie 

tego przyjąć tych „wieści Hiobowych” każdego dnia. Ale mało jest takich, którzy zastanawiają się 

dlaczego tak jest.   

W 2004 r. na Boże Narodzenie tsunami wstrząsnęło Oceanem Indyjskim, podczas którego zginęło 

prawie 300 tys. ludzi. Ludzie stali zadowoleni na plaży, podziwiali piękną falę, robili zdjęcia – nie 
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wiedzieli, że to ostatnia fala jaką widzą w życiu. To jest obraz współczesnego świata: idzie fala, która 

zaraz wszystko zniszczy, a wielu robi sobie zdjęcia, którego nikt nigdy więcej nie zobaczy.  

Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że do idei Jubileuszu, jako roku łaski od Pana nawiązuje 

Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia po 15 latach. Dlaczego nie czeka, 

zgodnie ze zwyczajem i tradycją Kościoła do roku 2025? Kilka dni przed otwarciem Drzwi Miłosierdzia w 

Bazylice św. Piotra 8 grudnia 2015 r., Papież Franciszek został zapytany przez jednego z dziennikarzy: 

„Dlaczego Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia?” Papież odpowiada – poczułem, że Pan Jezus 

tego ode mnie pragnie. To jest jedna z najbardziej charyzmatycznych wypowiedzi w dziejach 

papiestwa. Papież idzie za wewnętrznym natchnieniem, które otrzymał i wie, że Pan Jezus tego od 

niego pragnie, i to właśnie w tym momencie, w przedziwnym roku 2015/16, który do niczego nie pasuje, 

bo następny jubileusz powinien być w 2025 roku. Papież chce zrobić nakładkę, poprawkę Jubileuszu z 

2000 roku w związku z obecną sytuacją świata i Kościoła. Papież uznał, że nie ma już czasu czekać 

następnych 9 lat. Ojciec Święty zdefiniował oczywiście, już nie tak emocjonalnie, cele Jubileuszu 

wskazując że Kościół w obecnym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej 

wyraźnego ukazywania znaków obecności i bliskości Boga. Oto dlaczego Jubileusz: bo jest to czas 

miłosierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczyć rany, aby niestrudzenie spotykać tych, którzy czekają, 

aby zobaczyć i namacalnie dotknąć znaków bliskości Boga, aby zaoferować każdemu drogę 

przebaczenia i pojednania - powiedział papież Franciszek podczas jednej z homilii. 

Ojciec Święty pragnie, aby każdy kto doświadczy czułej bliskości z Ojcem, dotknięcia Jego 

ręki, umocni się w wierze, sam mógł świadczyć o tym miłosierdziu, którego dostąpił. Bo tylko w ten 

sposób będziemy wiarygodnymi świadkami Jezusa, jeżeli najpierw sam go doświadczę w łasce 

miłosierdzia. W przeciwnym razie będziemy tylko odpowiadać o Bogu, a nie będziemy o nim świadczyć. 

Możemy opowiadać o książce jaką przeczytamy, ale samemu nie będę nigdy głównym bohaterem, 

nawet nie znajdę się w przypisach na marginesie, bo to nie jest książka o mnie. Papież chce, aby 

każdy z nas,  a wraz z nami  cały świat poczuł się w środku tej historii o Bożym miłosierdziu! Po 

to ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.  

Co to znaczy doświadczyć bliskości Ojca? To znaczy właśnie to, co sformułował Polski 

Episkopat w liście otwierającym Jubileusz Chrztu Polski w listopadzie 2015 roku, (pragnę zwrócić 

uwagę, że nauczyliśmy się nie słuchać listów episkopatu). A wtedy biskupi sformułowali trzy zadania dla 

Kościoła w Polsce na najbliższy rok.  

Po pierwsze: odnowienie przymierza z Miłosiernym Bogiem, abyśmy mogli poczuć bliskość 

z Ojcem, dotknięcie ręką czułości – to znaczy: za każdym razem, gdy idziemy do spowiedzi i kapłan 

wyciąga nad nami rękę do rozgrzeszenia, to jest dotknięcie czułości Boga Ojca, udziela nam 

rozgrzeszenia, swojego przebaczenia, żeby każdy z nas mógłby się poczuć jak syn marnotrawny, jak 

córka marnotrawna, która wraca do serca Ojca i tam odnajduje swój własny dom. Ten gest podniesionej 

dłoni kapłana, który nas rozgrzesza, zawsze jest dotykiem samego Boga.  

Drugie zadanie to: pogłębienie synowskiej więzi z Maryją Matką Bożą. To oddanie Maryi 

Królowej Polski odbyło się 3 maja, potem 26 sierpnia, żeby wszyscy na nowo poczuli siłę Jej matczynej 
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miłości i królewskiej potęgi. To jest powrót do całej idei Ślubów Jana Kazimierza, ponowionych w 

ślubach narodu w 1966 roku przez Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to bardzo ważne, 

aby o tym pamiętać, żeby dobrze przeżyć 19 listopada, kiedy ma się dokonać przyjęcie 

panowania Jezusa Chrystusa Króla w naszym narodzie. 

To trzecie zadanie stojące przed nami: przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa w naszym 

narodzie.  Ponieważ, ten akt, w dużej części nawiązuje do wcześniejszych ślubów. Problemem jest to, 

że ciągle nie realizujemy tego co przyrzekamy. To jest problem, i sam akt pobożnościowy, że 

staniemy i pokłonimy się niziutko niczego nie załatwi. Sam Jan Kazimierz miał świadomość, że to co 

przyrzekł nie zostało wypełnione. Składał obietnice dotyczące sprawiedliwości społecznej, uwłaszczenia 

chłopów, do którego doszło, kiedy już królestwo upadło. Wszystko było za późno.  

Dzisiaj bardzo ważnym elementem tych ślubów i tego uznania i przyjęcia panowania 

Chrystusa jest to, co dokonuje się w sejmie, czyli ustawa o bezwzględnej ochronie życia ludzkiego. Bo 

nic nie będą warte te śluby, przyrzeczenia i wyznania, jeżeli za tym nie pójdą konkretne czyny, czyli 

zniszczenie tego, co Jan Paweł II nazywał „strukturami zła”. Obecnie w Polsce są jeszcze takie 

ustawy, które wikłają prawnie w „struktury zła” i niszczą ducha moralności w Ojczyźnie. W 30 

krajach świata są ustawy tak liberalne jak w Polsce lub jeszcze bardziej liberalne dotyczące życia 

ludzkiego, a w 60 krajach jest całkowity zakaz aborcji. Jeżeli chcemy, żeby Pan Jezus panował w 

naszym narodzie, to ochrona życia musi stać się racją stanu naszego narodu. Jan Paweł II mówił: 

„Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przeszłości”. Dlatego wszystkie kraje w których 

dopuszczana jest aborcja, są państwami bez przyszłości i my też. Ponieważ, jest to krew wołająca o 

pomstę do nieba. I będzie trzeba za to zapłacić. Stąd bardzo ważny jest Akt pokuty też jest bardzo 

ważny, ale ciągle obowiązuje ustawa „kompromisowa”, przez którą wg oficjalnych danych w majestacie 

prawa zabija się 600 – 700 dzieci rocznie (ostatnie dane mówią o 1044 zabitych – red.).  

Na siłę nikt nie powstrzyma nikogo przed grzechem, jeżeli będziemy chcieli go popełnić. Ale państwo 

nie może usprawiedliwiać zła. I o to chodzi w tym trzecim akcie, który jest przed nami.   

Opatrznościowo się stało, że Jubileusz Miłosierdzia złączył się z Jubileuszem Chrztu 

Polski. To wielka łaska dla Polski, że dzieje się to jakby na zakładkę, i jakoś jednoczy w całość. Z 

drugiej strony widzimy, co się dzieje w Europie Zachodniej, z całym nurtem emigracji muzułmańskiej, 

której już nikt nie jest w stanie powstrzymać. I w tym czasie papież ogłasza Jubileusz Miłosierdzia, 

którego symbolem są Drzwi Miłosierdzia. Jeszcze w grudniu wszystko było optymistyczne, otwierają się 

Bramy Miłosierdzia. Warto korzystać z tego daru, póki trwa Jubileusz Miłosierdzia, ponieważ nasza 

zmiana nie dokonuje się z dnia na dzień. Oczywiście nawracamy się codziennie, ale to jest proces do 

którego dojrzewamy i Pan chce nam udzielić miłosierdzia. Ale już niebawem, 20 listopada bramy 

miłosierdzia zostaną zamknięte!!! Czy nie przychodzą na myśl słowa z dzienniczka siostry Faustyny 

„Zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, przychodzę jako Król Miłosierdzia”. Kto nie chce przejść 

przez bramę miłosierdzia, będzie musiał przejść przez bramę sprawiedliwości. I to jest ten czas, kiedy 

Papież poczuł, że musi ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, może jest to ostatni dzwonek miłosierdzia 

dla świata. Papież otwiera nie tylko Drzwi Miłosierdzia w świątyniach, ale również dla wszystkich 
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chorych, którzy nie mogą się ruszyć z domów. Jeżeli pragną przemienić swoje życie i oddać swoje życie 

Panu Jezusowi, to ich łóżko staje się bramą miłosierdzia. Dla wszystkich więźniów, jeżeli chcą zmienić 

swoje życie, oddać się Panu Bogu, przekraczając próg swojej celi, ich cela staje się bramą miłosierdzia. 

Takiej Bożej amnestii jeszcze nigdy nie było. Papież stanął między Niebem a ziemią i powiedział 

Bogu, że Jego miłosierdzie nie może mieć granic, nie może być odwlekane i korzystając z władzy 

kluczy, które otrzymał od Pana Jezusa otworzył wszystkie możliwe drzwi, ale wie, że nie może tego 

zrobić na zawsze. Że to jest tylko czas, czas który upływa, że ten czas jest właśnie teraz. I można 

powiedzieć, że jesteśmy u jego schyłku. Ponieważ miłosierdzie nie jest prostą amnestią, jest 

związane zawsze z pokutą.  

Jeżeli przypominamy sobie III Tajemnicę Fatimską, to anioł z wyciągniętym mieczem trzy razy 

wypowiada POKUTA,  POKUTA,  POKUTA. Świat potrzebuje pokuty, ponieważ pokuta prowadzi do 

miłosierdzia. Pokuta jest owocem doświadczonego miłosierdzia. Łzy, żal za grzechy sprawiają, że 

Bóg nam przebacza i wtedy nic nie będzie przeszkodą, żeby doświadczyć czułej miłości Ojca. Tego 

dotyku, który jest jak dotyk matki, która swoje własne dziecko przytula. Bóg jest dla nas Ojcem i Matką. 

Jest dla nas wszystkim – jest Bogiem. Nie da się tego zrobić bez zadośćuczynienia, to jest potrzebne 

światu.  

Dlatego ważne jest to, co ma się wydarzyć 15 października 2016 na Jasnej Górze, dzień 

modlitw pokutnych za strukturalne grzechy, które są w naszym narodzie, no i osobiste każdego z nas. 

Nie możemy zapomnieć, jak Pan Jezus mówi do siostry Faustyny „Najbardziej mnie boli Twój brak 

ufności”. Gdy raz oddamy Panu Bogu nasze grzechy, nie możemy tego oddawać w nieskończoność – 

bo to by znaczyło, że bardziej ufamy naszej pamięci niż Bożemu Miłosierdziu. Przebaczenie jest aktem 

naszej woli, jeżeli my nie przebaczymy z serca, to i nam nie będzie przebaczone. Jest to 

podstawowy warunek miłosierdzia, dlatego codziennie powtarzamy to w modlitwie Ojcze Nasz. „.. 

odpuść nam nasze winy jako i my przebaczamy naszym winowajcom..”. Czasami jest to długi proces. 

Nie należy mylić przebaczenia z zapomnieniem. Bóg wie, że jesteśmy ludźmi, że mamy emocje, 

temperament, pamięć i czujemy ból. Ale Pan Bóg może to wszystko przetrawić w łasce. Nierozłącznym 

elementem tego jest czas, czas jest dla nas, nie dla Boga. Przemiana serca wymaga czasu. Jeżeli w 

człowieku jest dobra wola, to Pan Bóg wykorzysta ten moment, radząc sobie nawet z naszymi buntami. 

Jest pełen miłosierdzia, nie zmieni nas od razu, nie jesteśmy marionetkami, ale jesteśmy dziećmi.  

To co dziś w ewangelii słyszymy, żebyście byli jak dzieci. Wiemy, że dzieci mają też dużo „za 

uszami”. Dziecko nie jest kochane za to, że jest dzieckiem. Ale dziecko jak narozrabia, to wie, że nie ma 

życia bez mamy, że samo sobie nie poradzi. Musimy być ufni nie mamy uciekać w krzaki, jak Adam, 

tylko mamy pójść do Pana Boga i powiedzieć Mu: Ojcze zgrzeszyłem. Wtedy poczujemy, nie karcącą 

rękę Pana Boga, ale przytulającą. Pan Bóg widzi naszą słabość, On widzi nie tylko nasz grzech, ale 

przyczyny, całą historię naszego życia. Pan Bóg nas usprawiedliwia, jeżeli z ufnością powierzymy się 

Jego miłosierdziu. Pan Jezus zapłacił cenę za nasze grzechy, zapłacił swoją śmiercią na krzyżu. Nie ma 

więc grzechów bez znaczenia. Nie my zbawimy ten świat. To Jezus Chrystus zbawił świat. Jest 

jeden Zbawiciel świata, jeden Pośrednik pomiędzy ludźmi i Bogiem. My możemy mieć współudział w tym 

przez obecność, przez serce otwarte. 
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 Żebyśmy nie oskarżali Pana Boga o to co nie jest Jego dziełem, ale co jest dziełem człowieka, 

jego wolności. Bo Pan Bóg z każdego zła, i z każdego grzechu może nas wyratować. Ponieważ, naszą 

zdolnością jest wszystko zepsuć, a zdolnością Pana Boga jest wszystko naprawić. Tak spójrzmy na 

swoje życie, na swoje rodziny. Nie wyznaczajmy czasu Panu Bogu, kiedy ma nawrócić męża, żonę, 

dzieci. Nie ty jesteś ich zbawicielem. Pan Jezus jest ich Zbawicielem. My możemy pokornie powierzać 

siebie i ich, dzień po dniu Miłosiernemu Panu Bogu. To nie my zbawimy Polskę, Pan Bóg ją ocali, 

ponieważ to jest Jego obietnica: Polskę szczególnie umiłowałem (Dz. 1732). My mamy robić tylko 

to, co do nas należy. Nic więcej i też nic mniej. Amen. 

Na podstawie nagrania spisała uczestniczka rekolekcji w Koszalinie  

Bożena N. z Gdyni 

PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (11) 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ŚWIĘTA CHRYSTUSA KRÓLA 

 30.  Pozwólcie jeszcze, Czcigodni Bracia, że przy końcu encykliki, pokrótce 

zaznaczymy, jakich korzyści życzymy sobie i jakich się spodziewamy z tej 

publicznej czci Chrystusa Króla, tak dla dobra Kościoła i społeczeństwa 

świeckiego, jak i dla poszczególnych wiernych.  

 31.  Zaiste kiedy będziemy oddawać cześć królowaniu Pańskiemu, powinniśmy przypomnieć to 

ludziom, że Kościół, jako społeczność doskonała, ustanowiona przez Chrystusa, domaga się i to z 

prawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i, 

że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu nauczania, rządzenia i prowadzenia do 

wiecznego szczęścia tych wszystkich, którzy należą do królestwa Chrystusa, Kościół nie może zależeć 

od czyjejś woli.  

Zarazem tę samą wolność winno państwo zostawić zakonom i zgromadzeniom, męskim i żeńskim, które 

są bardzo dzielnymi pomocnikami Pasterzy Kościoła i jak najbardziej przyczyniają się do rozszerzenia i 

utrwalenia królestwa Chrystusowego, już to zwalczając świętymi ślubami zakonnymi potrójną 

pożądliwość świata, już to przez dążenie do doskonalszego życia sprawiają, iż świętość owa, która 

według woli boskiego Założyciela ma zdobić i czynić znanym Kościół, wiecznie i wciąż, coraz to 

wspanialszym blaskiem promienieje i jaśnieje przed oczami wszystkich.  

 32.  Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze i 

rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać; przywiedzie im bowiem na myśl ów 

sąd ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę 

zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego 

królewska tego się domaga, aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu 

sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów zastosowały 

się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich.  



Głos Małego Rycerza Nr 24 (4/2016)        październik-listopad-grudzień 2016 

  

32 
 

 
 

 33.  A nadto ileż przedziwnej mocy i cnót będą mogli zaczerpnąć wierni z rozważania tych rzeczy, aby 

dusze swoje kształtować według prawideł życia chrześcijańskiego. Albowiem jeżeli Chrystusowi Panu 

dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, jeżeli ludzie najdroższą Jego Krwią odkupieni, na mocy 

nowego niejako prawa podlegają Jego władzy; jeżeli wreszcie ta władza obejmuje całą naturę człowieka, 

to jasną jest rzeczą, że nie ma w nas żadnej władzy, która by wyjęta była spod tego panowania.  

Przeto powinien On królować w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się, 

niezachwianie i stale uznawać prawdy objawione i naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która 

powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech króluje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami 

przyrodzonymi, winno nade wszystko Boga kochać i do Niego jedynie należeć; niechaj króluje Chrystus 

w ciele i jego członkach, które jak narzędzia, lub - że użyjemy słów św. Pawła Apostoła (Rzym 6,13) jako 

"zbroja sprawiedliwości Boga", mają służyć do wewnętrznego uświęcenia dusz. A to wszystko, jeżeli 

zostanie wiernym gruntownie i jasno przedstawione do rozważania, o wiele łatwiej będzie można 

pociągnąć ich do najwyższej doskonałości.  

Oby się to stało, Czcigodni Bracia, iżby także i ci, którzy są poza Kościołem, zapragnęli słodkiego jarzma 

Chrystusowego i przyjęli je dla swego zbawienia, a my wszyscy, którzy z miłosierdzia Opatrzności Bożej 

jesteśmy w Kościele, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, z miłością i święcie, nosili to jarzmo; 

dostosowawszy zaś życie nasze według praw Królestwa Bożego, abyśmy się radowali obfitością 

zbawiennych owoców i uznani przez Chrystusa jako dobrzy i wierni słudzy, stali się uczestnikami 

wiecznej wraz z Nim szczęśliwości i chwały w królestwie Jego niebieskim.  

 34.  To życzenie i pragnienie, niech będzie dowodem Naszej ku Wam, Czcigodni Bracia, ojcowskiej 

miłości przy zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa; i jako zapowiedź 

łask bożych przyjmijcie apostolskie błogosławieństwo, którego Wam, Czcigodni Bracia, duchowieństwu i 

ludowi Waszemu, najmiłościwiej udzielamy.  

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

BISKUP A. SCHNEIDER o ODNOWIE KOŚCIOŁA  
i o KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ. 

Czy Kościół potrzebuje odnowy? Przecież ona miała już nastąpić po Soborze Watykańskim II 

Ta odnowa, o której myślał Papież Jan XXIII, nie odbyła się w taki sposób, jaki spełniałby jego 

oczekiwania i czego oczekiwał po Soborze Watykańskim II. Jeśli 

realistycznie spojrzymy na Kościół na całym świecie, nie tylko w 

Polsce, to obserwujemy głęboki kryzys wiary i głęboki kryzys 

kapłaństwa. Fakty historyczne są następujące: gdy patrzymy na to, 

co się stało po Soborze Watykańskim II, to widzimy, że nastąpił 

spadek liczby kapłanów i osób konsekrowanych. Jest to procentowo 

spadek tak wielki, jakiego nie było nigdy przedtem w historii 

Kościoła. Biorąc pod uwagę te 50 lat historii posoborowej, szczególnie w Kościele zachodnim – a więc 

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rz/6.php#13
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
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nie mam na myśli Polski czy Afryki – seminaria praktycznie uległy opróżnieniu. I to jest kolejny fakt. Do 

tego trzeba dodać także przypadki tych księży, którzy porzucili swoje kapłaństwo i ożenili się, oraz sióstr 

zakonnych, które odeszły z zakonów i wyszły za mąż. To na pewno nie jest żaden znak odnowy 

Kościoła. Winy za taki jego stan nie można oczywiście przypisać bezpośrednio Soborowi 

Watykańskiemu II. Jest to efekt niewystarczającego przebudzenia biskupów, którzy niedostatecznie 

zwracają uwagę na kwestie duchowe, a jednocześnie zbyt wiele uwagi przypisują sprawom ziemskim. 

Świadectwem pewnego stanu Kościoła jest wypowiedź samego Papieża Pawła VI z 29 czerwca 1972 

roku. Gdy zobaczył, jaka jest sytuacja w seminariach, gdy zobaczył, jaka jest sytuacja w Kościele 

zachodnim, ile herezji się w nim szerzy, wypowiedział swoje znane słowa, że swąd szatana przedostał 

się przez szczeliny Kościoła. W wielu krajach zachodnich: w Niemczech, we Francji, w Stanach 

Zjednoczonych, w Holandii, kościoły są zamykane, sprzedawane albo nawet wysadzane w powietrze, 

ponieważ nie ma wystarczającej liczby wiernych. Więc gdy tak się popatrzy na tę sytuację i to wszystko 

weźmie się pod uwagę, to z pewnością można powiedzieć, że potrzebujemy odnowy. I to bardzo 

głębokiej odnowy. 

W swojej książce Corpus Christi. Komunia święta i odnowa w Kościele stawia Wasza 

Ekscelencja tezę, że to przywrócenie widzialnych oznak czci wobec Ciała Chrystusa, 

czyli Eucharystii, będzie środkiem do odnowy Ciała Mistycznego, czyli Kościoła. 

Dlaczego akurat tradycyjne formy kultu eucharystycznego mają stać się początkiem tej 

odnowy? 

Jest czymś oczywistym, że to Najświętsza Eucharystia jest centrum i sercem Kościoła. Skoro serce jest 

słabe i chore, wtedy i cały organizm jest słaby. Jeżeli więc chcemy go uzdrowić, zaczynamy od tego, co 

jest najważniejsze. A tym, co jest najważniejsze, jest Eucharystia, oczywiście jeżeli jesteśmy katolikami. 

Dla protestantów Eucharystia nie jest kwestią najważniejszą. Dla nich najważniejsze jest Pismo Święte. 

Czy zatem katolicy wierzą dziś w Realną Obecność Chrystusa w Eucharystii? 

Z mojej obserwacji wynika, że w Polsce taka wiara jest. Zanika ona jednak w krajach, w których już 

dawno wprowadzono Komunię świętą na rękę. W nich ludzie uznają Komunię świętą jedynie za symbol. 

Potwierdzają to fakty i są dowody na to, że szczególnie wśród dzieci i osób młodych, które przyjmują w 

ten sposób Komunię świętą, nie istnieje wiara w Realną Obecność. Szacuję, że w Niemczech i w Austrii 

w ok. 90 procent przypadków, gdzie dzieci przyjmują Komunię świętą na rękę, mówią o niej: „święty 

chleb”. Twierdzi się więc, że nie jest to Ciało Chrystusa, a jedynie chleb. 

Co jest niewłaściwego w Komunii świętej na rękę? Zwolennicy tej formy przyjmowania 

Komunii twierdzą, że to powrót do chrześcijańskiej starożytności i ówczesnego 

sposobu komunikowania. 

To wielki mit, bajka. Do tego nacechowana ideologicznie, by zmylić ludzi. W starożytności Komunię 

świętą kładziono na rękę prawą, ale Hostii nie wolno było dotknąć palcami. Przy tym trzeba było bardzo 

głęboko pochylić głowę do ręki, a nie rękę do ust. Do tego Hostię należało przyjąć ustami bezpośrednio 

z ręki, zaś językiem trzeba było zebrać partykuły. Mężczyźni przed przyjęciem Komunii świętej myli ręce. 
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Kobiety natomiast nie mogły przyjmować Hostii bezpośrednio na rękę. Kładły więc na nią specjalne 

płótno, nazywane dominicana, i również musiały się głęboko pochylić, aby spożyć Komunię świętą. Już 

samo to pokazuje, że istnieje wielka różnica w porównaniu z tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj. 

Dzisiejsza praktyka została wynaleziona nawet nie przez Lutra, a przez kalwinistów. Forma ta polega na 

tym, że samemu chwyta się własnymi palcami Hostię i bierze się ją do ust. W Kościele nigdy nie było 

czegoś takiego. A to Duch Święty prowadzi Kościół w ten sposób, że przez stulecia nabieramy 

większego pojmowania tajemnic i rzeczy świętych. Pojmowanie to rodzi potrzebę, aby świadomość 

pokazać gestami zewnętrznymi. Jest to poruszenie Ducha Świętego. On uczy nas, byśmy zwiększali 

przejawy czci Pana Boga. Papież Pius XII powiedział, że jest rodzajem herezji, jeśli uważa się, że 

powinniśmy obecnie przejmować formy kultu Bożego pierwszych chrześcijan. W ten sposób ignoruje się 

bowiem działanie Ducha Świętego w Kościele. Jeżeli więc mamy taką fazę w historii, że zewnętrzne 

sposoby kultu są pomniejszane, jest to znak, że działanie Ducha Świętego nie jest przyjmowane. Na tym 

właśnie polega nasz dzisiejszy kryzys. 

Jakie inne zagrożenia, bardziej praktyczne, widzi Wasza Ekscelencja w przyjmowaniu 

Komunii świętej na rękę? 

Z całą mocą podkreślam, że chodzi tu przede wszystkim o masowe znieważanie Ciała Chrystusa 

poprzez utratę partykuł eucharystycznych. Kiedy udzielam Komunii świętej, zawsze używa się przy tym 

pateny. I prawie zawsze, kiedy już obrzęd zostanie zakończony i dostaję patenę z powrotem, zauważam 

na niej partykuły. Jeśli udziela się Komunii na rękę, to eliminuje się patenę. W takim razie gdzie znajdują 

się te partykuły? Po prostu upadają na ziemię. Nie trzeba tego w żaden sposób udowadniać, to jest fakt. 

Przecież ta drobna partykuła jest Ciałem Chrystusa, a my depczemy po Nim naszymi stopami. Czy to 

nie jest horror w samym centrum Kościoła? Po utracie wiary w Realną Obecność Chrystusa to jest jedno 

z największych zagrożeń. Jednak nie ostatnie. Jest bowiem jeszcze jedno, najgorsze. To zorganizowana 

kradzież Komunii świętej dla celów satanistycznych. I prawdą jest, że przez Komunię świętą na rękę jest 

to bardzo ułatwione. 

Czy uważa Wasza Ekscelencja, że tymi argumentami da się przekonać ludzi, często 

wielkiej wiary, którzy przyjmują Komunię świętą na rękę, żeby tego zaprzestali? 

Mam nadzieję, że te argumenty i te fakty są tak przekonujące, że skłonią te osoby do zmiany postawy. 

Jeżeli całym sercem wierzę, jeżeli kocham Pana Jezusa i wiem, że przy rozdawaniu Komunii świętej na 

rękę partykuły upadają na ziemię, przez co zostają znieważane, to już nigdy bym tego nie uczynił. To 

jest kwestia praktyczna i psychologiczna. Kiedy coś jest dla mnie bardzo cenne, najcenniejsze na 

świecie, to zrobię wszystko, dołożę wszelkich starań, aby to ochronić. Zauważmy, że jeżeli rodzice mają 

małe dziecko, to troszczą się o nie, dbają, aby nawet w najdrobniejszym wymiarze nic mu się nie stało. 

Tymczasem Pan Jezus jest przecież o wiele cenniejszy niż dziecko. I dla mnie to właśnie jest kwestia 

wiary. Nie mogę sobie tego wyobrazić, że jeżeli ludzie zdadzą sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń, 

będą dalej chcieli przyjmować Komunię świętą na rękę. 

Skoro więc Eucharystia jest centrum i sercem Kościoła, to dlaczego sam Kościół 

dopuszcza Komunię świętą na rękę, jeśli wiąże się z tym tyle niebezpieczeństw? 
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Zaczęło się to w roku 1969, w czasie pontyfikatu Pawła VI, i w ostatecznym rozrachunku ciężar 

odpowiedzialności spoczywa na Papieżu. Papież dopuszczając taką możliwość, wywołał lawinę w 

Kościele. Na przykład w Niemczech, gdzie taka forma Komunii wcale nie była popularna. Stała się taką 

dopiero później. Jest to więc wielka zagadka i wielkie zaniedbanie, że taka praktyka została 

dopuszczona. 

W Polsce Komunia święta na rękę nie jest jeszcze czymś bardzo popularnym. Łatwo 

jednak dostrzec inny problem – samej postawy, jaką przyjmuje się przy Komunii świętej. 

Dziś jest to często postawa stojąca, mimo że w wielu kościołach są balaski. 

Jednocześnie śpiewamy Upadnij na kolana, Na kolanach wielbię Cię czy Z wojskiem 

aniołów klękam z radością, ale nie ma to nic wspólnego z postawą, jaką się przyjmuje. 

To jest sprzeczność. Norma kościelna jest taka, że sposób, w jaki wierzę, musi być zgodny z moją 

postawą i z tym, jak się zachowuję. I tutaj mamy do czynienia z ewidentną sprzecznością. 

Tym bardziej że mamy przykład biblijnej postawy adoracji Boga. Tak, chodzi tu przede wszystkim o 

postawę, którą po grecku określa się proskynesis. Na łacinę zostało to przetłumaczone jako adoratio, a 

więc adoracja. To greckie słowo określało konkretny gest. I ten gest wyglądał w ten sposób, że człowiek 

najpierw klękał na ziemię, a następnie głową tej ziemi dotykał. Inną formą tego gestu było położenie się, 

rzucenie się na ziemię. Znamy przykłady z Pisma Świętego, gdzie taka postawa występuje. Mojżesz w 

ten sposób upadł na twarz przed gorejącym krzewem. Także w psalmach Bóg nakazał, żeby ten gest był 

praktykowany w świątyni. Samego tego gestu trzeba było się uczyć. W ten sposób modlili się również 

apostołowie, o czym mówi Nowy Testament. W Apokalipsie ta postawa występuje, gdy aniołowie 

adorują Baranka Bożego. I dlatego starożytny Kościół zachowywał te gesty, pielęgnował je i dbał o ich 

przestrzeganie. Widzimy to w kluczowych momentach życia Kościoła, np. podczas święceń kapłańskich. 

Postawa ta pojawia się też w najważniejszym nabożeństwie podczas całego roku liturgicznego, czyli 

Triduum Sacrum. W liturgii Wielkiego Piątku ten gest przetrwał do dziś. W dawnej liturgii kapłan sam, 

zanim przyjmie Komunię świętą, musi uklęknąć i uderzyć czołem w ziemię. To są najstarsze elementy 

liturgii Kościoła i w nich widzimy proskynesis. Łaciński ryt przekształcił ten gest w klęczenie. I dlatego ta 

forma przyjmowania Komunii świętej na kolanach powinna być czymś najbardziej normalnym na 

świecie. 

Tyle że dziś sami kapłani promują postawę stojącą przy przyjmowaniu Komunii świętej. 

Za chwilę będziemy mieli pewnie do czynienia z całym pokoleniem, które nie będzie 

znało Komunii na klęcząco. Czy świeccy mogą temu jakoś przeciwdziałać? 

Jeśli chodzi o kapłanów, to przyczyną są albo braki w wykształceniu i formacji, albo sama ta formacja 

jest po prostu zła. I to jest fakt. Duch Święty z pewnością jednak prowadzi Kościół. Dużo podróżuję po 

świecie i zauważam, że wiele rodzin, dzieci spontanicznie pada na kolana, by właśnie w ten sposób 

przyjmować Komunię świętą. Dla mnie to dowód działania Ducha Świętego. Jednak jeśli ma to nabrać 

mocy efektywnej, musi wyjść od Papieża. Musi powstać tutaj jasna norma papieska. Ale w międzyczasie 

to maluczcy w Kościele powinni przygotowywać dla tego podłoże. 

źródło - Christianitas.       Rozmawiał Marek Dłużniewski 
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Z nauczania Kościoła: – Z ENCYKLIKI ŚW. PIUSA X PAPIEŻA 

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (11) 

3. Modernista jako teolog (5) 

Pozostać w Kościele i propagować w nim ideę rewolucji 

Teraz jest zrozumiałym, czemu się moderniści tak dziwią, skoro się ich zgani lub ukarze. Co im się 

poczytuje za winę, to oni uważają za swój święty obowiązek. Nikt lepiej nie tworzy zespołu ze 

samowiedzą zbiorową jak oni; a w każdym razie oni lepiej znają jej potrzeby, niż władze duchowne, bo 

bezpośredniej je odczuwają. Gromadzą więc niejako w sobie owe potrzeby a to zniewala ich, aby 

podnosili głos publicznie i pisali.  

Niechaj władza karci ich, ile zechce; sumienie własne oraz wewnętrzne poznanie daje im pewność, że 

zasługują nie na naganę, lecz na pochwały. Zresztą nie zapominają o tym, że postęp nie może się obyć 

bez walk, a walki - bez ofiar. Gotowi są zatem ponieść ofiary na wzór Chrystusa i proroków. Nie zrażają 

się do władz, choć ich gnębią. Przyznają wprost, że i one spełniają swój obowiązek. Skarżą się tylko, że 

władze są głuche na ich dowodzenia; w tej sposób wstrzymuje się cały ruch duchowy; ale przyjdzie z 

całą pewnością godzina, że ustanie zwłoka, gdyż prawa rozwoju można zacieśnić, ale nie można ich 

zniszczyć.  

Idą więc wciąż naprzód na obecnej drodze; postępują mimo upomnień i kar, ukrywając niesłychaną 

zuchwałość pod płaszczykiem udanej pokory. Obłudnie chylą głowy, ale ręką i sercem przeprowadzają 

tym zuchwalej zakreślone przez siebie plany.  

W ten sposób działając, działają z zupełną świadomością i rozwagą; już to twierdząc, że władzy nie 

należy burzyć, lecz raczej ją inspirować; już też, zostając w obrębie Kościoła z konieczności, aby 

zmienić niepostrzeżenie samowiedzę zbiorową: przyznając tym samym pomimo woli, że samowiedza 

zbiorowa nie jest po ich stronie i że niepowołani narzucają się na jej tłumaczów.  

Poprzednie uroczyste potępienia modernizmu 

 28.  Taką jest, Czcigodni Bracia, teoria; jaką jest praktyka modernistów; i jedna i druga głosi, że nie ma 

w Kościele nic trwałego, nic co by było niezmiennym. W poglądzie tym wyprzedzili ich jednakże ci, o 

których już poprzednik Nasz Pius IX pisał: "Owi wrogowie Objawienia Bożego najwyższymi pochwałami 

obsypują postęp ludzki, usiłując z zuchwalstwem iście świętokradzkim, wprowadzić go do religii 

katolickiej, jak gdyby ta nie była dziełem Bożym, ale ludzkim, wynalazkiem filozoficznym podlegającym 

doskonaleniu"14 . Co się zaś tyczy Objawienia a zwłaszcza dogmatu, moderniści nie głoszą nic nowego: 

doktryna podobna została już potępiona przez Syllabus Piusa IX tymi słowy: "Objawienie Boże jest 

niedoskonałe i stąd podlega nieustannemu i nieskończonemu rozwojowi, który odpowiada rozwojowi 

rozumu ludzkiego"15 . Uroczyście potępił powyższą teorię Sobór Watykański: "Nauka wiary, objawiona 

przez Boga, nie jest przedłożona umysłom ludzkim jako wymysł filozoficzny - ale jako depozyt Boży 

została powierzona oblubienicy Chrystusowej, aby ją wiernie strzegła i nieomylnie objaśniała. Stąd 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#p014
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#p015
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należy zachować zawsze to znaczenie dogmatów św., które Kościół św. Matka nasza, określił, a nigdy 

nie wolno pod jakimkolwiek pozorem głębszego zrozumienia odstępować od niego"16 . W ten sposób nie 

tylko nie powstrzymuje się zrozumienia prawd poznania naszego i prawd wiary, ale owszem 

podtrzymuje się je i popiera. To też Sobór Watykański postanawia w dalszym ciągu: "Niechaj rozum, 

wiedza i poznanie rozwijają się i rosną w swych dążeniach nieustannych a potężnych w stosunku do 

całej ludzkości i każdego poszczególnego człowieka, ludzi rozmaitych lat i rozmaitych wieków, wszelako 

w swoim jedynie obrębie, w zakresie swoich pewników naukowych, swej interpretacji czy określenia"17 . 

PRZYPISY  

13. [«] Sesja 7, kan. 5.  

14. [«] Encyklika "Qui pluribus", 09.11.1846 r.  

15. [«] Prop. 5.  

16. [«] Konst. "Dei Filius" 4.  

17. [«] Tamże.  

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

 

HISTORYCZNE i PRAWNE fundamenty działalności Legionu 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (4) 

Realizacja podstaw założycielskich  

stowarzyszenia MRMSJ w życiu Kościoła 

Aktualnie wspólnota MRMSJ liczy około 1300 członków, w blisko 

50 ośrodkach, gdzie odbywają się spotkania lokalnych wspólnot. Są to: 

Białystok, Bielsko-Białą, Boguszów-Gorce, Bydgoszcz, Chełm, Chojnów, 

Cieszyn, Częstochową, Dąbrowę Górniczą, Dobrzycę – Galew, Gdańsk, 

Gdynię, Gliwice, Głubczyce, Głuchołazy, Gniezno, Gorlice, Gorynię k. 

Radomia, Grudziądz, Imielin, Jarocin, Jelenią Górę, Kalisz, Katowice, Kielce, 

Kraków, Kraśnik Lubelski, Krosno, Koszalin, Legnicę, Leszno, Lublin, Łódź, 

Łomżę, Niemodlin, Nysę, Olsztyn, Opole, Ostrołękę, Ostrów Wielkopolski, Piotrków Trybunalski, 

Pleszew, Płońsk, Poznań, Prabuty, Ropczyce, Rzeszów, Siedlce, Słupcę, Słupsk, Stalową Wolę, 

Sulechów, Szczecinek, Szczecin, Tarnowskie Góry, Tolkmicko, Toruń, Wadowice, Warszawę, 

Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zakopane, Żyrardów, a także grupy w Kanadzie i Niemczech (głównie) 

oraz pojedyncze osoby w Anglii, Australii, Austrii, Czechach, Francji, Litwie i na Ukrainie2. 

Każda wspólnota organizuje spotkania formacyjno-modlitewne wypełniając ustalony porządek i 

warunki: ofiaruje się Jezusowi Miłosiernemu, odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego, członkowie 

starają się być w stanie łaski – a najlepiej po przyjętej Komunii świętej,  o godzinie 15 przy modlitwie 

rozmyślają o konaniu Jezusa, poszczą raz w tygodniu za grzechy świata, naśladują Jezusa, składają 

                                                           
2 O nas – kim jesteśmy …, s. 4-5; Kalendarium Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego”, nr 9, s. 63; Relacja z VI Zgromadzenia Animatorów w Kaliszu – 3.08.2013, „Głos Małego Rycerza. 
Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 12, s. 59. 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#p016
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#p017
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#t013
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#t014
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_IX/qui_pluribus/
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#t015
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#t016
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php#t017
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php
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ofiary, spełniają dobre uczynki, starają się być miłosiernymi i dawać dobry przykład na co dzień3. Praca 

parafialnych i rejonowych wspólnot MRMSJ jest pięknym świadectwem cichego i pokornego apostolstwa 

ku chwale Bożej. O aktywności grup dla dobra Kościoła znajdujemy wiele pozytywnych relacji i 

świadectw4. 

Corocznie wspólnota MRMSJ gromadzi się na Pielgrzymce Zawierzenia połączonej z 

całonocnym czuwaniem na Jasnej Górze. Pierwsza Pielgrzymka Zawierzenia miała miejsce w 1996, a 

potem nastąpiła przerwa do 2005 roku. Od roku 2008 nie było przerw w pielgrzymowaniu. W 2014 roku 

będzie to już IX Pielgrzymka Zawierzenia LMRMSJ. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 15.00 koronką 

do Bożego Miłosierdzia. W czasie modlitw apelowych,  odnowiony jest uroczysty Akt Zawierzenia 

Legionu Matce Bożej Królowej Polski.  

Wspólnocie stowarzyszenia przewodniczy prezes i zarząd. To oni podejmują decyzje i dają 

wskazania. Ostatnie IV Spotkanie Zarządu – Rady Głównej MRMSJ odbyło się 16 lutego 2013 roku w 

murach sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w samym sercu Warszawskiej Starówki 5. Zarząd MRMSJ 

lub lokalni przedstawiciele organizują rejonowe rekolekcje i czuwania. Dotychczas najczęściej 

organizowano formację w takich miejscowościach jak: Bochnia, Graz, Kalisz, Koszalin, Kraków6, Licheń, 

Łomża, Niepokalanów, Tolkmicko. Zajęcie formacyjne prowadzi zawsze kapłan. Każdorazowo w 

planach takich spotkań rekolekcyjnych, kapłan prowadzący jest wybierany przez Zarząd MRMSJ. 

Oddanie dla Kościoła, posłuszeństwo i wielką pokorę w historii okazała Zofia Grochowska, gdy 

20 lipca 2000 roku złożyła deklarację posłuszeństwa Kościołowi7. Za przykładem założycielki, 

członkowie wspólnoty MRMSJ zachowują cześć i posłuszeństwo Kościołowi. Przedstawiciele zarządu 

czuwają nad poprawnością zachowań i działań członków stowarzyszenia. Dla przykładu: pod datą 23 

stycznia 2000 roku sekretariat MRMSJ wydał zakaz udawania się członków stowarzyszenia do Oławy8. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i konieczności duchowego wsparcia dla Kościoła, MRMSJ 

podjęli kilka trwających krucjat niosących duchowe wsparcie społeczności wszystkich wierzących. 

Trwają dwie wielkie krucjaty, prowadzone przez MRMSJ: Krucjata Adoracji Nocnych Wynagradzających 

                                                           
3 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, T. I, Nowy Sącz 2008, s. 28. 
4 Por. Historia Małych rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z Pelplina, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 6, s. 30-32 i nr 7, s. 36-39. 
5 Relacja z IV Spotkania Zarządu – Rady Głównej Legionu MRMSJ, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 10, s. 4-9. 
6 Grupa modlitewna MRMSJ z Bochni, zaraz po śmierci papieża Jana Pawła II wyszła z inicjatywą comiesięcznych pierwszo-

sobotnich spotkaniach modlitewnych z Janem Pawłem II i nocnych czuwań z prośbą o wyniesienie do chwały ołtarzy papieża 
Polaka. Początki tworzyły zelatorki grupy z Bochni: Halina Wysokińska i Halina Borowiec. Wspólnota z Bochni aktywnie 
uczestniczyła we wszystkich adoracjach. Setne czuwanie w pierwszo-sobotni wieczór wraz z całą rodziną MRMSJ z kraju i za 
granicy prowadził ks. bp Jan Zając. Zob.; H. Wysokińska, Wieczory z Janem Pawłem II – spotkania modlitewne w bazylice 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego”, nr 10, s. 30-32. 

7 Kalendarium Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 11, s. 
30-31. 

8Tamże, s. 30. 



Głos Małego Rycerza Nr 24 (4/2016)        październik-listopad-grudzień 2016 

  

39 
 

 
 

w Rodzinie oraz Krucjata Wieczystych Adoracji Wynagradzających za Ojczyznę9. Każda z tych adoracji 

podejmowana jest w duchu wynagrodzenia i pokuty10. Zgodnie z przepisami statutowymi, każdy rycerz 

codziennie odmawia różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dzięki posłudze moderatorskiej dla 

wspólnoty MRMSJ,  pełnionej na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przez ks. Jacka 

Skowrońskiego, Mali Rycerze podjęli także modlitwy w ramach Nowenny Pompejańskiej. Już w 

pierwszym numerze Głosu Małego Rycerza pojawiło się ogłoszenie z zachętą do włączenia się w dzieło 

Nowenny Pompejańskiej. Inicjatorem i promotorem archidiecezjalnym nowenny jest ks. Jacek 

Skowroński, który propaguje tę formę pobożności także na terenie Polski.. Zachętą było zapewnienie, iż 

różaniec jest egzorcyzmem i chroni nas przed działaniami szatana. Intencja podawana jest po każdym 

cyklu (obecnie jest to 14-ty cykl)  i związana jest z modlitwą za Kościół, za rodziny, za wszystkich 

Polaków oraz w duchu wynagrodzenia. W cykl tej 54 dniowej modlitwy za Ojczyznę, włączyło się kilkuset 

MRMSJ. Ponadto od czerwca 2013 r. w Domu Pielgrzyma „Totus Tuus” w Szczecinie przy Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej co kwartał odbywa się „dzień skupienia” dla wszystkich Małych Rycerzy pod 

przewodnictwem moderatora wspólnoty, ks. Jacka Skowrońskiego. 

Z inicjatywy zaprzyjaźnionego ze wspólnotą kapłana – franciszkanina, o. Jana Pawła, 

pełniącego posługę kapłańską na terenie diecezji szczecińsko-kamieńskiej, powstała liczna grupa 

postna, w której rycerze mają swój czynny udział. Grupa ta w każdy piątek podejmuje post o chlebie i 

wodzie w intencjach podawanych przez kapłana, którymi on obejmuje problemy Kościoła i Polski, 

ratowanie życia poczętego, ratowanie dusz i uwolnienie z mocy złego. Każdy rycerz stara się codziennie 

uczestniczyć we Mszy świętej i przyjąć Komunię świętą w określonej intencji. 

Praktyka zgłębiania zjednoczenia z Bogiem członków rodziny MRMSJ, dokonuje się również 

przez czytanie Pisma świętego. Jest to codzienna praktyka wielu rycerzy, która po raz pierwszy została 

zainicjowana przez Zofię Grochowską. Zarząd wspólnoty przypomina o pożytku czytania Słowa Bożego i 

zachęca przez różnorodne teksty zamieszczane na stronach internetowych lub w kwartalniku Głos 

Małego Rycerza. 

Jeden z tolkmickich księży proboszczów Zofii Grochowskiej zaznaczył, że istotnymi zadaniami 

grup Bożego Miłosierdzia, które Zofia prowadziła była między innymi codzienna modlitwa różańcowa, 

udział w Eucharystii, a także post o nawrócenie grzeszników11. Ta praktyka postu przez 12 piątków w 

przekonaniu członków stowarzyszenia niesie owocne skutki duchowe. Ten rodzaj postu zalecany był już 

przez papieża Klemensa VIII i związany z obietnicami łask duchowych. Do szczególnych piątków 

zaliczane są: piątek przed Wielkim Postem, piątek przed Zwiastowaniem NMP, piątek przed 

Zmartwychwstaniem Pańskim, piątek przed wniebowstąpieniem Pańskim, Piątek przed Zesłaniem 

                                                           
9 O Krucjatach Adoracji Wynagradzających podejmowanych przez Małych Rycerzy MSJ, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 6, s. 9-15. 
10 Krucjata adoracji nocnej wynagradzającej, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego”, nr 4, s. 2-5; Krucjata adoracji nocnych wynagradzających, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 5, s. 54-57; O krucjatach adoracji wynagradzających podejmowanych przez Małych 
Rycerzy MSJ,  „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 6, s. 9-15. 

11 S. Wójcik, Opinie proboszczów parafii do której należała śp. Zofia Grochowska. Opinia ks. mgr Stanisława Wójcika,  „Głos 
Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 11. 
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Ducha Świętego, piątek przed świętem Trójcy Przenajświętszej, piątek przed świętem św. Jana 

Chrzciciela, piątek przed świętem św. Piotra i Pawła, piątek przed Narodzeniem Najświętszej Maryi 

Panny, piątek przed świętem św. Michała Archanioła, piątek przed Wszystkimi Świętymi i piątek przed 

Bożym Narodzeniem. Celem zyskania łask należy w te określone piątki odmówić modlitwy: Wierzę w 

Boga, 12 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu12. 

Założycielka szczególną troską otaczała kapłanów, a zwłaszcza żyjących w różnych stanach 

kryzysowych. Znała potrzebę modlitwy i ofiary za kapłanów, by zło nie miało do nich dostępu13. W ich 

intencji zamawiała liczne intencje mszalne i ofiarowała wsparcie duchowe. Zmarła w ostatnim dniu 

gregorianki sprawowanej z jej inicjatywy, a ofiarowanej za kapłanów14. Modlitwę za Kościół, Ojca 

świętego, biskupów i kapłanów poleciła wspólnotom MRMSJ15. Wzorem założycielki, członkowie 

MRMSJ zamawiają intencje mszalne za kapłanów16, albo obejmują ich Margaretką17. W dobie ataków 

na Kościół i kapłanów stowarzyszenie podjęło szturm modlitwy i duchowego wsparcia dla Ojca świętego 

Franciszka, kardynałów, biskupów i wszystkich duchownych18. Każdego roku z inicjatywy Zarządu 

MRMSJ lub lokalnych animatorów grup parafialnych, na stronach internetowych i w wydawanym 

czasopiśmie, pojawiają się główne intencje do mszy świętych i zanoszonych modlitw19. Ponadto na ręce 

prezesa i innych odpowiedzialnych za grupy lokalne wpływa wiele próśb o modlitwę w stowarzyszeniu. 

(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.  

                                                           
12 Praktyki duchowe: Post przez 12 piątków z obietnicami, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego”, nr 1, s. 24-25. 
13 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, T. II, Nowy Sącz 2008, s. 107; Z. Grochowska, Módlcie się za kapłanów, „Głos 

Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 9, s. 22. 
14 W. Kaźmierczak, Nasza duchowa matka i założycielka Małych Rycerzy…,  nr 1, s. 9. 
15 S Wójcik, Opinie proboszczów parafii do której należała śp. Zofia Grochowska…, nr 1, s. 11. 
16 Msze św. za Ojca św. Benedykta XVI i Episkopat Polski, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego”, nr 6, s. 58-59. 
17 Echo rekolekcji dla Małych Rycerzy Polski Południowej w Bochni 22-24.06.2012, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 7, s. 8.  
18 J. Skowroński, Modlitwa za kapłanów, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 

8, s. 20-21; Modlitwy za kapłanów, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 
8, s. 23-26; 7 Mszy świętych przebłagalno-wynagradzających za Legion i duchowieństwo, „Głos Małego Rycerza. 
Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 10, s. 62-63; L. Krzyżak, Jestem zauroczony duchowością 
tych oddanych Bogu ludzi i ich gorliwym trwaniem przy Chrystusie, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 11, s. 33; Relacja z VI Zgromadzenia Animatorów w Kaliszu – 3.08.2013, „Głos Małego 
Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 12, s. 60. 

19 Główne intencje, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 33. 
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„Pedagogika Katolicka” nr 16 (1/2015) styczeń-czerwiec, artykuł pt. „Prawne podstawy stowarzyszenia Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego”, str. 90-110. 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 9 
13, 25 października 

List do Małych Rycerzy podpisany przez prezesa i kapelana wspólnoty informujący o rekolekcjach w 
Tolkmicku i tworzonej stronie internetowej – witrynie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
oraz prośba o codziennej modlitwie w intencjach Wspólnoty. 

9-12 listopada 

Rekolekcje w Tolkmicku prowadzone przez salezjanina ks. dr Krzysztofa Lisa. (WIĘCEJ: zob. RELACJA 
z Tolkmicka) 

8 grudnia 

List do Małych Rycerzy podpisany przez prezesa i kapelana wspólnoty informujący m.in. o otworzonej 
pierwszej stronie internetowej: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl 

UZDROWIENIA otrzymane w Lourdes, Medjugorie  

i po modlitwie różańcowej – 3 świadectwa Stanisława 

Mam na imię Stanisław.  

To, czym chcę podzielić się z czytelnikami Głosu, to moje świadectwo, które pragnę złożyć Matce Bożej 

i Jej miłościwemu działaniu w moim życiu. Mam głęboką nadzieję, że zachęci ono Czytelników Głosu do 

jeszcze pełniejszego zawierzenia się Panu Jezusowi przez ręce i serce Tej Najlepszej z Matek. Nie 

będę w tym miejscu opisywał licznych zbiegów okoliczności, które sprawiły, że żyję, choć po ludzku 

rozumując, powinno się ono skończyć, gdy maiłem 6 lat. Miało to miejsce w sytuacji, gdy strzelał do 

mnie Niemiec. Odległość między nami była niewielka, jednak nie trafił. Może nie chciał trafić, a może 

kule sama Matka Boża niosła, jak w 1920 roku… 

Wszystko zaczęło się od świadectwa życia w wierze, wzajemnej miłości, poszanowaniu dla pracy 

i patriotyzmowi moich rodziców, którym nasiąkałem od najmłodszych lat.   

To właśnie mama podarowała mi różaniec, gdy szedłem do wojska. Od tej pory towarzyszył mi już 

zawsze. O jego mocy przekonałem się wielokrotnie. W tym miejscu pragnę wspomnieć mój wyjazd do 

Lourdes. Byłem po zabiegu dentystycznym, niestety nieudanym. Okazało się, że mam zapalenie 

okostnej. Opuchlizna była tak rozległa, że zniekształciła mi twarz. Lekarz radził mi, bym wracał do 

Polski, ja jednak postanowiłem kontynuować pielgrzymkę, cierpiąc przy tym bardzo. Jedynym 

pocieszeniem była mi modlitwa różańcowa, którą gorliwie odmawiałem. Po przyjeździe do Lourdes 

wrzuciłem walizkę do pokoju hotelowego i od razu pobiegłem do źródełka. Niestety brama była 

zamknięta. Przeskoczyłem ją i zaraz byłem przy kranach, w których płynęła cudowna woda. Rozebrałem 

http://www.ski-server.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/181-relacja-z-tolkmicku-2009
http://www.ski-server.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/181-relacja-z-tolkmicku-2009
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/
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się i myłem całe ciało, polewając je wodą, płukałem też jamę ustną, wierząc gorąco w moc Maryi, która 

obecna na tym miejscu jest ze mną, czuwa i jako najlepsza Matka pragnie mojego dobra. I wtedy stał się 

cud. Opuchlizna zaczęła ustępować, a ból zelżał. Kiedy dotarłem do hotelu i udałem się na śniadanie, 

nie było śladu po bólu i opuchliźnie. Pielgrzymi pytali zdumieni „co się stało?”. Odpowiedziałem: „stał się 

cud, a wy jesteście tego świadkami”. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg w Najświętszej Matce.   

Drugiego uzdrowienia doświadczyłem w Medjugorie.  

Pojechałem tam po wypadku, do jakiego doszło w prowadzonym przeze mnie warsztacie 

samochodowym. Wypadek był na tyle groźny, że od tego czasu chodziłem podpierając się dwoma 

laskami. Wtedy to zdecydowałem się na pielgrzymkę do Medjugorie. Postanowiłem wejść na górę 

Kriżevac. Kapłan i reszta grupy odradzali mi ten wyczyn, a nawet mówili, że wchodząc na górę, mogę 

przysporzyć kłopotów pozostałym członkom grupy, w wypadku gdyby coś mi się stało po drodze. Ja 

jednak powiedziałem, że właśnie po to tu przyjechałem żeby podjąć ten trud i wejść na Kriżevac. 

Ostatecznie grupa poszła przodem, ja zaś powoli z różańcem na ustach zdobywałem kolejne stacje 

drogi krzyżowej. Modląc się gorliwie do Matki Najświętszej, w pewnym momencie poczułem dreszcz. 

Zląkłem się, że może wysiłek doprowadził mnie do paraliżu. Okazało się jednak, że był to moment 

interwencji Tej, która jest nam Matką i Lekarką, także ciał. Do autokaru w obecności zdumionych 

współpielgrzymów wracałem bez lasek. Niech będzie uwielbiony Bóg w Najświętszej Panience.  

Dziesiątego marca 2012 roku miałem kolejny wypadek.  

Przewróciłem się na śliskiej nawierzchni. Coś chrupnęło w kręgosłupie. Diagnoza: ekstrakcja jądra 

miażdżystego międzykręgowego między 4. i 5. kręgiem i bezwzględne wskazanie do operacji. W 

przeciwnym razie nigdy nie będę chodził.  Nie zgodziłem się. Po raz kolejny zawierzyłem swoje życie 

Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej. Gehenna, bo tak tylko mogę nazwać ten okres, trwała 

dwa miesiące. Nie mogłem leżeć, siedzieć ani chodzić bez użycia kul. Jedyną moją pociechą była 

modlitwa różańcowa, której oddałem się bez reszty. Uzdrowienie przyszło tak nagle, jak nagle uległem 

wypadkowi.  Dziś mam 76 lat, biegam po schodach, robię pompki, podciągam się na drążku. Wykonuję 

wszystkie roboty w domu i w ogrodzie. I jeszcze częściej sięgam po różaniec, zawierzając wszystkie 

swoje sprawy i samego siebie Tej, która wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas.  

      Czytelnik Głosu  Stanisław Piszczelski 

CIEKAWA INSTRUKCJA wg Mistrza z Nazaretu 

Mówiąc o organizowaniu przez Jezusa Kościoła, najczęściej mamy na uwadze dwunastu Apostołów. 

W tej nielicznej grupie wyodrębniamy uprzywilejowane miejsce trzech: Piotra i dwu braci Zebedeuszy, 

Jakuba i Jana. Oni to zostali przez Mistrza wprowadzeni w głąb tajemnicy przebóstwienia na Taborze i 

w misterium zmagania ze złem w Getsemani. Wszystkim Apostołom przewodził Piotr, który z rąk 

zmartwychwstałego Jezusa otrzymał prawo pasterskiej odpowiedzialności za całość Kościoła. 
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Św. Łukasz jasno wskazuje jeszcze na drugi, szerszy krąg organizacji Kościoła, kształtowanej przez 

samego Jezusa. Ta grupa liczyła siedemdziesięciu dwóch uczniów przygotowanych do pracy misyjnej. 

Być może, że w tych liczbach można dostrzec pewne podobieństwo do organizacji Izraela. Naród 

wybrany składał się z dwunastu pokoleń, a Mojżesz dla sprawniejszego zarządu ustanowił radę 

starszych, która liczyła po sześciu z każdego pokolenia, a więc siedemdziesięciu dwóch. 

Według Łukasza Chrystus zorganizował dużą grupę uczniów i przygotował ich do pracy misyjnej. 

W sumie dysponował trzydziestu sześciu ekipami misyjnymi, po dwu misjonarzy w każdej. Wyprzedzali 

oni Mistrza i przygotowywali teren na spotkanie z Nim. Jezus był misjonarzem wędrownym. Z kart 

Ewangelii wynika, że ta Jego misyjna działalność była dobrze zorganizowana.  

Niezwykle ciekawa jest instrukcja, jaką tym ekipom, tuż przed wysłaniem ich z trudną misją, podaje 

Chrystus. Mówi ona wiele o koncepcji całego dzieła przepowiadania Ewangelii, a zarazem 

o fundamentalnych założeniach dobrze działającej organizacji. Pod tym kątem należałoby 

przeanalizować bardzo dokładnie dwunasty rozdział Ewangelii św. Łukasza. W naszym rozważaniu 

możliwe jest jedynie zasygnalizowanie wskazań Mistrza z Nazaretu. Oto one: 

1. Uczniowie winni być świadomi wielkiego dzieła, w którym uczestniczą. Są tylko żniwiarzami na roli 

Pana. To wymaga pracowitości. 

2. Głoszenie Ewangelii jest pracą niebezpieczną. To trudna misja owcy wysłanej między wilki, co 

wymaga odwagi. 

3. Przepowiadanie Ewangelii dokonuje się bez zaplecza finansowego i bez jakiegokolwiek liczenia na 

zysk. To wymaga bezinteresowności i bezwzględnego zawierzenia Bogu. 

4. Uczniowie Jezusa wędrują boso, bez sandałów, idą bowiem z misją pokojową. Człowiek bosy nie 

nadaje się do walki. To wymaga pokory. 

5. W czasie wykonywania zadania uczniowie Jezusa nie mogą załatwiać żadnych osobistych spraw, 

dlatego nie wolno im nikogo w drodze pozdrawiać. To wymaga ducha ofiary. 

6. Uczniowie Chrystusa winni się znać na ludziach, mogą bowiem wchodzić w kontakt jedynie z osobami 

godnymi pokoju. To wymaga mądrego krytycyzmu. 

7. Uczniowie Jezusa nie mogą zmieniać miejsca zamieszkania, bo zamiast pokoju zostawiliby niesnaski. 

Instrukcja cenna dla każdego, kto chce włączyć się w dzieła organizowane w duchu Ewangelii. 

Jezus nie liczył na improwizację. On bardzo precyzyjnie organizował życie i pracę Kościoła. Wiedział, że 

od sprawności organizacji zależą w dużej mierze dalsze losy Jego dzieła. Kościół miał być Jego Ciałem. 

Aby ono mogło spełnić swe zadanie, Jezus musiał się troszczyć o jego sprawność. Każdy wie, że 

niesprawne ciało utrudnia duchowi działanie.  

Czy i dziś nie należałoby na nowo, w duchu Ewangelii, przemyśleć i przedyskutować sposób 

organizowania przepowiadania Ewangelii. Czy ta ciekawa instrukcja skierowana do siedemdziesięciu 

dwóch uczniów jest już dziś nieaktualna? 

Ks. Edward Staniek 



Głos Małego Rycerza Nr 24 (4/2016)        październik-listopad-grudzień 2016 

  

44 
 

 
 

MISJE to MOJA PASJA - to MOJA DROGA  
do ŚWIĘTOŚCI – świadectwo Mirosława 

Nazywam się Mirosław Rudnicki – jestem świeckim franciszkaninem, po profesji wieczystej. 

Moje życie to rozdwojona droga; życie grzeszne i dynamiczne to jedna z nich, druga zaś pełna jest 

tęsknoty za Królestwem Bożym.  

Pięć lat temu, podczas misji zorganizowanych w kościele, usłyszałem w swoim sumieniu 

słowa: „nie zmarnuj swojego życia, nie przegap wieczności”. Były to subtelne i pełne miłości słowa 

Chrystusa: „bardzo cię proszę”. Ja to usłyszałem i odpowiedziałem na zaproszenie, jakie otrzymałem 

w tamtym momencie. Wówczas zostało rozbudzone we mnie powołanie misyjne mające za cel służbę 

Bogu i ludziom. 

Od młodych lat marzyłem o tym, aby służyć biednym i pokrzywdzonym, pragnąłem inspirować 

ludzi do lepszego życia. Uważałem, że sprawą najważniejszą jest zadać sobie pytanie: „po co żyję, jaki 

jest sens mojego życia?” –  i obecnie znajduję odpowiedź: odkryć wolę Bożą i wypełnić ją całym 

swoim życiem. To właśnie zrobiłem, a wszystko zaczęło się w kościele stygmatów św. Franciszka, na 

ulicy Zakroczymskiej w Warszawie. Na stoliku leżał biuletyn „Misje Afrykańskie”, a na jego ostatniej 

stronie widniał tytuł „Adopcja na odległość”, czyli misyjny program pomocy dzieciom w Afryce. Ten temat 

w jednej chwili tak mnie poruszył i zainspirował do działania, że nie miałem wątpliwości, że to Pan Bóg 

przemawia i stawia przede mną konkretne zadania do wykonania. 

W biuletynie był numer telefonu do sekretariatu misyjnego Franciszkanów - zadzwoniłem i 

umówiłem się na spotkanie z ojcem Mirosławem Buczko. Przedstawiłem mu plan, jaki zlecił mi do 

realizacji Pan Bóg. Ojciec Mirosław nie sprzeciwiał się żadnemu mojemu pomysłowi. Zaakceptował 

całość planu, a ja, pełen Bożego entuzjazmu, ruszyłem do działania. Rozpocząłem bezpośrednią 

współpracę z sekretariatem misyjnym w Niepokalanowie. Moim opiekunem i osobą, która wspierała 

mnie w realizacji planu był ojciec Mirosław. Człowiek anioł i autorytet, jak to się mówi „człowiek do tańca 

i do różańca”. Ojciec Buczko nie pouczał, nie prawił kazań, za to emanował dobrocią i radością. Samo 

przebywanie z nim uczyło życia na wskroś chrześcijańskiego, było czymś w rodzaju rekolekcji. Wzór 

służby Panu Bogu, jaki miałem szczęście podglądać u tego wyjątkowego kapłana i misjonarza, stał się 

dla mnie wzorem do naśladowania w przeżywaniu mojego chrześcijańskiego życia. Od tej pory miało 

być ono całkowicie oddane pracy w służbie Panu Bogu i bliźnim z radosnym sercem, pomimo 

piętrzących się przeciwności.  Pierwszym z punktów planu było założenie Wspólnoty Przyjaciół Misji 

Franciszkańskich, której nadrzędny cel stanowiło budowanie zaplecza misyjnego dla misjonarzy 

franciszkańskich pracujących w Tanzanii. Od tej pory misje stały się moją pasją, moim nowym życiem. 

Poczułem, że jestem na właściwym miejscu, jestem szczęśliwy. Formacja duchowa założonej wspólnoty 

polega na ciągłym uczeniu się naśladowania Chrystusa Pana, na stawaniu się każdego dnia coraz 

lepszym. Naszym zawołaniem stało się powiedzenie: módl się i czyń dobro.  

Zwykle tak bywa, że to człowiek ciągle prosi Boga o coś. My chcieliśmy zrobić coś pięknego 

dla Pana Boga. Zaczęliśmy organizować autokarowe pielgrzymki misyjne, podczas których nawiedzamy 
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najpiękniejsze miejsca święte w całej Polsce. Prowadzimy wówczas edukację misyjną: opowiadamy o 

misjach, przekazujemy bieżące informacje na temat tego, co się dzieje na misji w Tanzanii (dzięki 

rozmowom z o. Mirosławem tam pracującym), słuchamy wykładów na temat misji oraz życia 

duchowego, modlimy się, organizujemy spotkania z misjonarzami, dajemy osobiste świadectwa 

działania Pana Boga w naszym życiu. Dzięki dobrowolnym ofiarom składanym przez uczestników 

pielgrzymek zbieramy pieniądze, które przekazujemy na realizację projektów misyjnych prowadzonych 

przez ojców franciszkanów w Tanzanii. I tak dzięki ludzkiej życzliwości i ofiarności dofinansowujemy 

przedszkole w Kagongo, zakupiliśmy piec do pieczenia bułek dla 1500 dzieci w szkole w Dar es Salaam. 

W sumie, w ciągu ponad czterech lat, przekazaliśmy na realizację projektów 40 000 zł. Podjęliśmy 

patronat nad misjonarzami. Przyjmujemy intencje mszalne, które sprawowane są w Tanzanii. 

Prowadzimy różę różańcową, polecając w niej wszystkie dzieła misyjne.  

W końcu nastąpiło to, co zapowiadał Pan Jezus każdemu, kto zdecydowanie pójdzie za Nim. 

Nastał okres próby. Byłem krytykowany i pouczany. Przechodziłem trudne chwile goryczy i 

niezrozumienia. W grudniu 2015 roku dokonałem dogłębnej analizy swojego życia. Wziąłem pod uwagę 

wszystkie za i przeciw, zadałem sobie pytanie: „co dalej?”.  Zewsząd czułem podszepty szatana. 

Modliłem się do Pana Jezusa gorliwie i wytrwale, tak jak modliłem się pięć lat temu, pytając o poznanie 

sensu mojego życia. Prosiłem o wskazanie mi właściwego kierunku działania. Otrzymałem odpowiedź. 

Był to olśniewający błysk światła Bożego. Mam skupić całą swoją działalność na Adopcji serca i dawać 

świadectwo wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe. Moim przewodnikiem będzie Pan Jezus. Wszystkie 

inne plany muszą ustąpić miejsca temu zadaniu. Poczułem niesamowity spokój i pewność, co do 

wskazanej mi drogi życia. Zakochałem się w Adopcji na odległość, a ta miłość zaowocowała 

zaadoptowaniem przez Wspólnotę dziesięciorga dzieci. To Pan Jezus poruszył moje serce. Jego słowa:  

„kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”, głęboko wryły się w mój umysł i serce.  

Teraz wiem, że nie wystarczy współczuć i być poruszonym ciężkim losem afrykańskich dzieci. To zbyt 

mało. Trzeba działać. ADOPCJA SERCA TO MOJA MISJA ZLECONA MI PRZEZ PANA. Dzisiaj 

szukam szaleńców Bożych, którzy pragną podobnie jak ja zostać misjonarzami działającymi niejako na 

zapleczu. Którzy poprzez adopcję serca lub inną z opisanych wyżej form pomocy misjom i misjonarzom 

pragną realizować swoje chrześcijańskie powołanie do głoszenia Chrystusa Pana całemu światu i w ten 

sposób zmierzać ku wieczności. 

Zróbmy wspólnie coś pięknego dla Pana Boga. 

„Wiara bez uczynków martwa jest” - ja to usłyszałem sercem i umysłem, jako słowa 

skierowane do mnie. Usłyszałem i odpowiedziałem na nie konkretnym działaniem. Jestem szczęśliwy. 

Dzisiaj wiem, że dopiero życie Ewangelią jest gwarancją udanego i szczęśliwego życia. 

 Zapraszam do współpracy każdego, kto gotowy jest zmęczyć się dla Chrystusa Pana i Jego 

sprawy.  Kto gotowy jest zmierzać ku wieczności wąską i stromą ścieżką. 

Praca domowa:  Życie jest wędrowaniem. Droga, którą idę, ma mnie zaprowadzić do celu. Jaki jest cel 

Twojego życia? Dokąd zmierzasz? Czy idziesz we właściwym kierunku? Pan Jezus mówi do każdego z 

nas. Pójdź za mną. Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Każdego dnia dziękuję Panu Bogu za powołanie 

franciszkańsko-misyjne. Pokój i dobro. Mirosław, telefon kontaktowy  501 734 116 
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„Pokój temu domowi” 

Można spotkać człowieka promieniującego pokojem. Jego mieszkanie jest oazą pokoju. Inni przychodzą 

do niego, by odzyskać równowagę ducha, uspokoić się, odpocząć. Wystarczy godzinne spotkanie 

z takim człowiekiem, by nastąpiła renowacja naszego ducha. 

Tacy ludzie są apostołami Bożego pokoju. Wypełnieni tym duchem przez samego Chrystusa, rozlewają 

go w serca innych, poszukujących ukojenia. O takich apostołach pokoju mówił Chrystus w Ewangelii, 

kiedy wysyłał z misją głoszenia Dobrej Nowiny swoich uczniów.  

Dziś słowo pokój najczęściej rozumie się jako brak wojny. W Ewangelii natomiast słowo pokój oznacza 

Boży dar wypełniający ludzkie serce, usuwający z niego wszelkie rozdarcie. 

Dopiero tak ubogacony człowiek jest w stanie żyć w prawdziwym pokoju z innymi. Jeśli zaś spotka się 

kilku takich ludzi, tworzą oazę ewangelicznego pokoju i mogą stać się jego szafarzami w swoim 

środowisku. 

Mając na uwadze fakt, że w Ewangelii jest zawsze wskazana nie tylko wartość, lecz również konkretna 

droga wiodąca do jej osiągnięcia, warto zastanowić się nad wypowiedziami Jezusa zatroskanego 

o skuteczne przekazywanie Jego pokoju. 

Mistrz z Nazaretu uzależnia owocne przekazywanie pokoju od postawy zarówno apostołów niosących 

ten dar, jak i człowieka, któremu jest on ofiarowany. Nie każdy czeka na pokój, nie każdemu na nim 

zależy. Przyjmuje ten dar jedynie człowiek godny pokoju. 

Jezus przestrzega swych uczniów przed zbytnim optymizmem łatwego pozyskania dla pokoju 

wszystkich ludzi. Wielu z nich nie jest zainteresowanych tą wartością i należy się z tym liczyć. Apostoł 

pokoju obserwując, jak ludzie odrzucają ofiarowany przez niego dar, nie może tracić z tego powodu 

pokoju swego serca. Trzeba, by w spotkaniu z człowiekiem niegodnym pokoju sam zachował się godnie. 

Odpowiedzialność za odrzucenie pokoju spada całkowicie na tego, kto odrzuca. 

Jeszcze dokładniej Jezus określa postawę samego apostoła pokoju i metody, jakimi winien się 

posługiwać. Wysyła swoich uczniów z misją pokoju bez pieniędzy i bez sandałów, bezbronnych — jak 

owce między wilki. 

Chrystus wie, że gdzie pojawią się pieniądze, dary, drogie prezenty, tam pojawią się wkrótce waśnie, 

kłótnie, zazdrości. Pieniądz nie niesie z sobą pokoju, zawsze niesie niebezpieczeństwo konfliktu. Ci, 

którzy niosą pieniądze, nie są zwiastunami prawdziwego pokoju. 

Podobnie rzecz się przedstawia z sandałami. Obuwie daje poczucie bezpieczeństwa. Człowiek w butach 

czuje się znacznie bardziej pewny siebie. W krajach Wschodu nierzadko twardy sandał stanowi 

narzędzie walki, gdy dochodzi do rękoczynów. Apostołowie pokoju mają iść boso, bezbronni, jak owce 

między wilki. 
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Te ewangeliczne uwagi trzeba przenieść do naszego życia. Nie rozprawiajmy godzinami o losach pokoju 

na świecie, bo on w bardzo małym stopniu zależy od nas. Rozpocznijmy od tego, co jest w zasięgu 

naszych możliwości, od wprowadzania pokoju w swoje własne serce. Tego nikt nie może za nas 

uczynić. Chodzi o to, byśmy byli ludźmi godnymi pokoju, by Boży pokój na nas spoczął. 

Jeśli to zostanie osiągnięte, zatroszczmy się o pokój w naszym domu, małżeństwie, rodzinie. Jeśli i to 

się uda, rozdajmy pokój tym, których spotykamy na co dzień: sąsiadom, kolegom w pracy, towarzyszom 

zabawy. Godni pokoju przyjmą go z całą radością. 

Warto też nieco dokładniej zapoznać się z życiem i działalnością św. Franciszka z Asyżu, który nie tylko 

bardzo trafnie odczytał Ewangelię, lecz potrafił ją zastosować w życiu, stając się w trzynastym wieku 

wielkim apostołem pokoju. 

Ks. Edward Staniek 

ŻYCIE Bł. Julii Rodzińskiej,  
męczennicy ze Stutthofu  

Stanisława Rodzińska urodziła się w czwartek 16.03.1899 r. w Nawojowej. W niebezpieczeństwie 

śmierci została ochrzczona dwa dni później. Kiedy miała osiem lat utraciła matkę Mariannę, a dwa lata 

później ojca Michała. Wtedy to klasztor dominikanek stał się domem rodzinnym dla niej oraz dla jej 

czteroletniej siostry Janiny. Od przełożonej domu zakonnego siostry Stanisławy Leniart uczy się 

przeżywać życie zakonne, jako duchowe macierzyństwo wobec poranionych brakiem miłości i 

najbardziej słabych. W trakcie trwania I wojny światowej, jako 17 latka wstąpiła do sióstr dominikanek 

otrzymując nowe imię JULIA. Z powodzeniem pracuje jako nauczycielka w Mielżynie, Rawie Ruskiej, w 

Wilnie gdzie otrzymuje nagrodę za pracę edukacyjną, zdobywa wyższe wykształcenie pedagogiczne. W 

szybkim tempie rozwija się jej praca zawodowa jej całe życie związane jest z dziećmi, szczególnie tymi 

osieroconymi. Jednym z jej egzaminatorów był bł. Michał Sopoćko, apostoł Bożego Miłosierdzia.  

Julia staje się m. in. kierowniczką zakładu dla sierot, wykładowcą na studiach,  przełożoną sióstr, 

powszechnie zaczęto o niej mówić "matka sierot". Po wybuchu II wojny światowej, dopóki mogła 

pracowała z dziećmi. Poprzez tajne nauczanie włączyła się w podziemne życie religijne i narodowe. W 

przekazie ustnym zachowało się wspomnienie jej udziału w akcji ratowania Żydów. 

12.06.1943 zostaje aresztowana przez gestapo i osadzona w więzieniu na Łukiszkach. Zamknięto ją w 

izolatce nr 31b, w której zimno, niewystarczający dopływ powietrza i konieczność siedzącej pozycji ciała 

były źródłem nieustannego cierpienia. Była tam bita, poniżana i szykanowana. Próbowano ją wykończyć 

fizycznie i psychicznie, mówiąc, że ktoś bliski właśnie jest w rękach Gestapo i wystarczy podać kilka 

nazwisk by ocalić życie. Pokazywano jej katownię z jej ofiarami, a więźniarkom kazano zmywać kilku 

centymetrową warstwę krwi. Przez 12 miesięcy katuszy siostra Julia nikogo nie zdradziła.  

Siostra Julia trafia do obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie w niedzielę 9 lipca zostaje zarejestrowana 

jako polski więzień polityczny o numerze 40992. Zostaje przydzielona do bloku nr 27 w "Obozie 

Żydowskim". Julia w tych ekstremalnych warunkach okazała się siostrą miłosierdzia, niosącą innym 

http://cierpienia.by/
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nadzieję. Dzieliła się z innymi ubraniem a nawet ostatnim kawałkiem chleba. Organizowała wieczory 

modlitewne za co groziła kara śmierci, kiedy funkcyjne wpadały do baraku i widziały spokojną, 

rozmodloną siostrę Julię, wycofywały się, tracąc pewność siebie. W sobie tylko wiadomy sposób s. Julia 

zorganizowała przyjście kapłana do żydowskiej części obozu i umożliwiła innym przyjęcie sakramentów 

świętych.  

Stęskniona Eucharystii łączyła się duchowo z miejscami gdzie sprawowana była Ofiara Mszy 

Świętej, tej praktyki uczyła inne współwięźniarki.  

Ze stosu całopalnego wyciągnęła przedwojenną aktorkę Klementynę Zastrzeżyńską, tak wyniszczoną 

tyfusem, że uznano ją za martwą. Julia z własnej woli poszła do baraku 30 tzw. "umieralnią", by służyć 

chorym na tyfus, którym nikt nie chciał pomagać, w obawie przed zarażeniem. Decyzja ta była 

akceptacją własnej śmierci. Przynosiła umierającym śnieg, by zwilżyć im usta, bo celowo odcięto wodę, 

by przyspieszyć ich śmierć. Nie mogła dać lekarstw, ubrań, bo tego nie miała. Dawała swoją obecność i 

modlitwę. Niektórym więźniarkom powiedziała prorocze słowa, żeby nie traciły wiary, bo przeżyją, ona 

pozostanie tu na zawsze. Tak się stało. Przerwany szept modlitwy różańcowej był znakiem, że dla 

siostry Julii rozpoczęła się wieczność.  

Odeszła do Pana 20 lutego 1945r. "Nagie ciało siostry Julii, położone na stosie innych ,ktoś okrył 

kawałkiem materiału, co w tamtych warunkach na pewno było hołdem większym, niż dzisiejsza warta 

honorowa." Beatyfikowana przez Jana Pawła II w czerwcu 1999roku. 

(Artykuł i litanię zamieszczamy na prośbę naszego czytelnika, Łukasza, szerzącego kult Bł. Julii)  

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY JULII RODZIŃSKIEJ 

Kyrie, elejson, – Chryste, elejson, Kyrie, elejson, 

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. 

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

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami. 

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

Święta Maryjo – módl się za nami 

Błogosławiona Julio – módl się za nami  

Świadku wiary żywej 

Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego 

Miłująca Chrystusa i Kościół  

Ufająca Bożej miłości  

Zawierzająca wszystko Maryi  

Oddana życiu modlitwy  

Apostołko Eucharystii 

Krzewicielko modlitwy różańcowej 

Oddana Chrystusowi w ślubach zakonnych  

Ukazująca piękno życia konsekrowanego 
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Zatroskana o rodziny  
Opiekunko sierot 

Wychowawczyni młodzieży 

Wzorze pedagogów 

Radosny Świadku Ewangelicznej Miłości 

Aniele dobroci 

Doświadczająca głodu i pragnienia 

Dzieląca się ostatnim kawałkiem chleba 

Tęskniąca za Ofiarą Mszy świętej 

Solidarna z cierpiącymi i wykluczonymi 

Budząca nadzieję w wątpiących i zrozpaczonych  

Ochraniająca śmiertelnie osłabionych  

Wspierająca modlitwą konających 

Szanująca godność każdego człowieka 

Przebaczająca oprawcom 

Miłosierna Samarytanko 

Posługująca bliźnim w nieludzkich warunkach obozu 

Jednocząca ludzi różnych narodowości i wyznań 

Wyniszczona z miłości do bliźnich 

Męczennico wpatrzona w Ukrzyżowanego Pana 

Spopielona wśród "ludzkich numerów"  

Wypełniająca wolę Ojca aż do oddania życia 

Podążająca mężnie wąską drogą w ramiona Ojca  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   

– przepuść nam, Panie.  

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

–  wysłuchaj nas, Panie.  

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

–  zmiłuj się nad nami 

Módl się za nami, błogosławiona Julio, 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: 

Boże, mocy ufających Tobie, Ty uzdolniłeś siostrę Julię Rodzińską, by pośród nienawiści, 

niesprawiedliwości i pogardy dla człowieka dała świadectwo niezachwianej wiary, była znakiem Twojej 

miłości i zdała sprawę z nadziei, którą żyła. Prosimy Cię, naucz nas za jej wstawiennictwem czerpać z 

Eucharystii i modlitwy różańcowej moc do życia w zjednoczeniu z Tobą i w pełnej pokory służbie 

bliźniemu świadczyć o nadprzyrodzonym powołaniu człowieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Więcej o Życiu bł. Julii Rodzińskiej, męczennicy ze Stutthofu na s. 46-47  

i na stronie internetowej: dominikanki.pl 
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Cztery paradoksy Wszystkich Świętych 

Byłem może w szóstej klasie szkoły podstawowej, kiedy w książeczce znalazłem drogę krzyżową 

a w niej sformułowanie: „paradoks nie na czasie”. Bardzo mi się spodobało. Po latach 

dowiedziałem się, że „paradoks” pochodzi od greckiego słowa "paradoksos" – oznaczającego 

coś nieoczekiwanego, niewiarygodnego czy niezwykłego. I tym sposobem paradoks stał się 

nazwą takich spraw, które zdają się przeczyć zdrowemu rozsądkowi.  

Wszystkich Świętych. Najpiękniejsze kazania mówią dziś cmentarze, grobowce wyciągają spod ziemi 

wstrząsające przykłady, wiercą w mózgach uparcie kamienne sentencje. Dziś ksiądz niewiele ma do 

powiedzenia. Dlatego przyjrzyjmy się tylko czterem paradoksom Wszystkich Świętych, bo to jest 

Uroczystość, w której dzieją się rzeczy niemożliwie, niewiarygodne a przynajmniej zdające się przeczyć 

zdrowemu rozsądkowi. 

1. Paradoks pierwszy: Mówimy o wszystkich świętych a idziemy na cmentarz. 

Czyż nie jest to dziwne? Skoro mówimy, że to jest Uroczystość Wszystkich Świętych, to powinniśmy 

zajmować się wszystkimi świętymi! Wymyć figurki świętych, zapalić znicze przed świętymi w kościele, 

okadzić każdy obraz, pocałować każdy obrazek, nosić świętych uroczyście w procesji, poczytać o nich w 

domu, bo cały rok nie ma na to czasu. Jak Wszystkich Świętych, to czemu nie zajmujemy się wszystkimi 

świętymi? Czemu idziemy na cmentarz? 

Jest w tym paradoksie niesamowita mądrość. Mądrość która mówi: „Idziemy na cmentarz, bo tam są 

pochowani święci”. Papież ich nie kanonizował. Kościół nie beatyfikował. Książki nie zmieściły w Litanii 

do Wszystkich Świętych. A oni są święci! Są, bo nauczyli się w życiu kochać. 

Tam jest babcia, co umiała zawsze wybaczać. Tam jest dziadek, który choć przyłożył nieraz w cztery 

litery, to Cię życia nauczył. Tam jest tata, co choć przytulać nie umiał, prowadził Cię pewnie za rękę. 

Tam jest mama, której serce bije dla Ciebie nawet spoza grobu. Tam są święci. Wszyscy święci. 

2. Paradoks drugi: Chcemy odwiedzić zmarłych tam, gdzie ich nie ma. 

Czyż nie jest to dziwne? Idziemy na cmentarz, żeby odwiedzić zmarłych, a przecież ich tam nie ma! 

Choćby kwiaty, świece, wieńce... choćby świeża mogiła, zdjęcie, wyryte nazwisko, choćby wydrzeć z 

ziemi szczątki bliskich, choćby rozerwać ich niszczejące ubrania, choćby zaglądnąć do wnętrza 

rozkładającego się ciała, to ich tam nie ma! 

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” – pytają aniołowie kobiet, które przyszły do grobu 

Jezusa. „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5-6). A skoro Chrystus zmartwychwstał – tłumaczy 

św. Paweł - to i umarli zmartwychwstają! (por. 1 Kor 15,16; 1 Tes 4,14).\ 

Gdzież oni zatem są? Po co idziemy na cmentarz, skoro ich tam nie ma?\ 

Jest w tym paradoksie niesamowita mądrość. Mądrość, która mówi: „Nie wiemy, gdzie są zmarli. Bóg 

sam wie. Ale idziemy na cmentarz, bo na cmentarzu zmarli są bliżej żywych”. Idę na cmentarz by być 

bliżej świętych, moich świętych. 

http://blog.gosc.pl/ksWojciechWegrzyniak/2015/10/31/cztery-paradoksy-wszystkich-swietych
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Idę na cmentarz, by tam, gdzie ich nie ma, zadać pytanie „gdzie oni są?”. Idę na cmentarz, by uwierzyć 

raz jeszcze, że wszystko kończy się nie w ziemi, ale w Bogu. Idę na cmentarz, bo choć ich tam nie ma, 

to właśnie tam jestem bliżej nich. 

3. Paradoks trzeci:  

Niby idziemy na cmentarz do zmarłych, ale spotykamy się tam z żywymi. 

Czyż nie jest to dziwne? Idziemy na cmentarz po to, żeby odwiedzić zmarłych a tak naprawdę 

spotykamy tam tych, którzy jeszcze żyją. Nieraz spotykamy ich tylko tam. Tylko raz do roku. 

Skoro mamy odwiedzać zmarłych, to po co robimy to wszyscy na raz? Czy nie lepiej byłoby pójść na 

cmentarz w bardziej ciepłą porę roku? Kiedy posiedzieć przyjemniej i podumać łatwiej? Czy zgiełk tłumu, 

zniczy i kwestorów nie przesłania nam zmarłych? Z kim właściwie chcemy się spotkać? 

Jest w tym paradoksie niesamowita mądrość. Mądrość która mówi: „Idziemy na cmentarz z innymi 

ludźmi, bo wiemy, że tego chcą nasi bliscy zmarli. Chcą byśmy byli bliżej siebie”. 

Oni wiedzą najlepiej, że tylko miłość miała sens w życiu. Oni wiedzą, że trzeba spieszyć się z miłością, 

bo może za rok już kogoś nie będzie. Oni wiedzą, że największym darem dla człowieka na tej ziemi jest 

drugi człowiek. Oni wiedzą, że mimo wielu spraw, które nas dzieli, jest jeszcze więcej, które nas łączy! 

Idę na cmentarz, by poprzez zmarłych spotkać się z żywymi. Widzę rzekę innych ludzi i nie wiem. Nie 

wiem, czy ja dożyję Wigilijnej Wieczerzy. Nie wiem czy oni dożyją.  

Wiem jedno. Żaden grób nie kłamie. 

Wszyscy umrzemy. Tylko czy nie warto umrzeć kochany przez innych? 

Wszyscy umrzemy. Tylko czy znajdzie się ktoś, kto nade mną wyszepcze modlitwę? 

Wszyscy umrzemy. Tylko czy nie warto lepiej żyć z innymi, skoro jeszcze żyjemy? 

4. Paradoks czwarty: Wszyscy chcemy być w niebie, ale mało kto chce być święty. 

Czyż nie jest to dziwne? Mówimy dziś o Wszystkich Świętych. Wiemy, że oni w są w niebie. My również 

chcemy być w niebie. Wiemy też, że tylko święci znajdą miejsce w niebie. Ale czy chcemy być święci? 

Kto z nas życzy sobie na imieninach świętości? Kto pisząc świąteczne kartki o świętości pisze? Kto z 

nas chce, by to świętość rządziła światem? Kto mówi: „Najważniejsza jest świętość. Jak ona będzie, to 

będzie wszystko”? 

Jest w tym paradoksie niesamowita mądrość. Mądrość która mówi: „Zastanów się nad swoim życiem, bo 

dziś masz jeszcze i życie i rozum”. 

Gdyby tylko zmarli mogli mówić, powiedzieliby, co naprawdę myślą, o sprawach, dla których 

poświęcamy lata…. 

Gdyby tylko zmarli mogli wstrząsnąć żywymi, nie zostawiliby w spokoju ludzi, którzy ludzi za nic mają… 

Gdyby tylko zmarli mogli pokazać, jacy ludzie znajdują się w niebie, może wtedy wielu z nas nie 

marnowałoby kolejnych miesięcy. 

Zmarli nie powiedzą. Groby nie przemówią. Ale Jezus... Ten który umarł i który żyje, On sam wyjaśnia, 

po co żyć i co szczęście daje. On sam tłumaczy cierpliwie, kim są święci i jak się dostać do raju. Palcem 

Ewangelii pokazuje na niebo i wylicza jego kolejnych mieszkańców. Wylicza i zachęca: 
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Błogosławieni ubodzy w duchu, 

Błogosławieni, którzy się smucą, 

Błogosławieni cisi, 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

Błogosławieni miłosierni, 

Błogosławieni czystego serca, 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

Błogosławieni, którym ludzie urągają z powodu Jezusa. 

Błogosławieni… Szczęśliwi… 

Wszyscy szczęśliwi... czyli Wszyscy Święci. 
Kraków, 1.11.2010      Ks. Wojciech Węgrzyniak 

Paradoks piąty: Rozłąka zbliża (z komentarza) 

Choć naszych bliskich zmarłych już po ludzki nie widzimy, nie słyszymy ich głosu, nie czujemy dotyku, to 

są nam paradoksalnie bliżsi niż za życia. Tęsknimy za nimi bardziej, pamiętamy o nich częściej, 

wspominamy tylko to co dobre. A teraz gdy są już po tamtej stronie możemy się do nich zwrócić zawsze 

i wszędzie. „Nasi Święci” opiekują się nami, choć są daleko to nigdy byli tak blisko. 

PRZEŻYŁAM SZOK, że walka między dobrem  
a złem jest tak realna – świadectwo  

Nigdy nie wątpiłam w istnienie Boga i szatana jednak po narastaniu 

problemów, kiedy myślałam, że znajduję się w sytuacji bez wyjścia, podczas 

modlitwy prosiłam Boga, aby mi pomógł. Bardzo pragnęłam, żeby moja 

modlitwa została wysłuchana. Postanowiłam mieć pewność i zwróciłam się 

o pomoc do szatana - powiedziałam: „Jeżeli  chcesz to ewentualnie ty możesz mi pomóc”. 

Z racji tego, że nie byłam świadoma konsekwencji wypowiedzianych słów, jak też siły i nienawiści, jaką 

szatan pała do człowieka myślałam, że to tylko takie niewinne słowa… prośba, która pewnie i tak nie 

zostanie spełniona – nic bardziej mylnego. To, o co prosiłam się spełniło, a o słowach wypowiedzianych 

w stronę złego kompletnie zapomniałam.  

Moje życie od tego momentu dzień za dniem zaczęło się diametralnie zmieniać, oczywiście na gorsze. 

Szatan działa pomału. Na początek przedstawia nam zło w dobrym świetle, pobudza naszą ciekawość 

„wszystkiego w życiu trzeba spróbować”, ”przecież wszyscy tak robią”. Wkraczamy na jego teren on nas 

zniewala, znieczula, wyniszcza i prowadzi do śmierci. 

Ogarniał mnie bezsens istnienia, chciałam wypełnić czymś pustkę, która mnie wypełniała. Poszukiwałam 

miłości, akceptacji i zrozumienia, gdy tego nie znajdowałam narastał we mnie duch buntu i tak zaczęła 

się moja przygoda z nikotyną, alkoholem, imprezami. Stopniowo zatracając  samą siebie bardzo mocno 

uwikłałam się w okultyzm,  zaczęłam  słuchać muzyki z przekazem często satanistycznym, kościół budził 

we mnie niechęć, unikałam Mszy Świętych a do spowiedzi przystępowałam tylko przed większymi 
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świętami  zatajając grzechy czego konsekwencją były świętokradcze Komunie Święte = szeroko otwarte 

drzwi dla wszelkiego rodzaju zła. 

Wyśpiewywałam  pewne mantry, których znaczenia nie rozumiałam, a jak się później okazało 

nieświadomie przywoływałam do siebie demony, jednocześnie je ubóstwiając. ( Można to porównać do 

tego, gdy ktoś nieświadomie pije truciznę – zatruwa się bez względu na to czy tego chciał czy też nie). 

Przeżywałam obsesje  diabelskie,  co przejawiało się udrękami  wewnętrznymi, które mnie paraliżowały 

duchowo, objawiając się poprzez natarczywe myśli, koszmary senne, tendencje samobójcze, 

samookaleczenia itp.  

Przeżyłam również różne formy zewnętrznego nękania przez szatana, jak np. niewytłumaczalne 

zjawiska, hałasy, odgłosy niewiadomego pochodzenia, których często świadkami byli moi znajomi. To 

był zdecydowanie najgorszy okres w moim życiu i nikomu nie  życzę takich doświadczeń!   

Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy podczas lekcji religii w szkole średniej ksiądz powiedział, że 

człowiek  może dokonać wyboru być po dobrej lub złej stronie, służyć Bogu lub diabłu. Nie istnieje coś 

takiego jak bycie  pośrodku, między dobrem a złem - (Mt 6, 24 – Apokalipsa 3.15-16) Te słowa Mnie 

dogłębnie poruszyły, całkowicie zmieniły mój tok myślenia – nie chciałam być po stronie zła. Pod 

wpływem tego impulsu i wysłuchaniu wielu świadectw osób nawróconych – pierwszy raz od kilku lat 

zaczęłam się modlić i powiedziałam: „Jezu, jeśli naprawdę istniejesz, to pokaż mi to, bo ja już nie mam 

siły tak dłużej żyć, chce abyś był Panem mojego życia” (Rz 10, 9-10).  

Po kilkuletniej przerwie, pierwszy raz przystąpiłam do sakramentu pokuty ze szczerą chęcią poprawy, 

żałując za wszelkie zło, jakiego dokonałam w życiu. Ta spowiedź zmieniła moje życie zaczęłam 

dostrzegać świat, którego wcześniej nie widziałam. Wszystkie obsesyjnie myśli zniknęły, byłam bardzo 

wrażliwa na otaczające mnie zło, a jednocześnie w moim sercu zapanował głęboki pokój, który dać 

może tylko dobry Bóg. Przeżyłam szok, że walka między dobrem a złem w duchowym świecie jest 

tak realna. 

Zaczęłam uczęszczać na modlitwy o uwolnienie do księdza posługującego w mojej parafii, który  mówił: 

„Odmawiaj różaniec i zawierz swoje życie Niepokalanemu Sercu Maryi”. 

Tak też zrobiłam, podczas odmawiania różańca czułam jak wielka walka toczy się 

wokół mnie w niewidzialnym świecie. Zrozumiałam  jak potężna i ważna jest ta 

modlitwa… 

Właśnie wtedy nastąpił przełom w moim życiu. 

Chciałam bliżej poznać osobę Jezusa, ale nie wiedziałam do końca jak. Pewnego popołudnia siedząc w 

pokoju usłyszałam wewnętrzny głos: „Otwórz Pismo Święte”. Pomyślałam co? Jakie Pismo Święte? 

Mój pokój przepełniony był symbolami okulistycznymi, figurkami różnych bożków. A tu taka myśl… 

Zdziwiłam się tym bardziej, gdy zobaczyłam Biblię na moim biurku. Zaczęłam czytać. Byłam w szoku, że 

tekst, który został spisany 2000 lat temu jest tak aktualny i prawdziwy, na sam koniec 2 listu do 

Tymoteusza, przeczytałam zapisane imię „Klaudia”. W jednym momencie poczułam  obecność  i 
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ogromną miłość dobrego Boga,  która jak gorąca lawa wlewała się do mojego serca. (Moje życie było 

nieustannym poszukiwaniem miłości, jednak żaden człowiek, ani świat nie jest w stanie dać duszy takiej 

miłości, jaką daje Stwórca). Przez dar łez, który towarzyszył temu doświadczeniu,  doznałam 

oczyszczenia serca – nie mogłam wyjść z podziwu i zachwytu. 

Kiedy pierwszy raz opowiedziałam o moich przeżyciach niewierzącej koleżance, kolejny raz poczułam to 

cudowne ciepło i pokój. W duszy  usłyszałam słowa „Jestem  jak powietrze”. Znów  będąc w wielkim 

szoku  pomyślałam – jak to, jak powietrze?  Odpowiedź brzmiała: „Nie widzisz Mnie, nie czujesz, 

jednak Jestem wszędzie. Potrzebujesz Mnie do życia, beze mnie umierasz...”. Nie da się opisać 

stanu, w jakim jest człowiek po takim doświadczeniu.  Jednak pewnej niedzieli, po namowach 

znajomych opuściłam Msze Świętą, a całą złość, jaką czułam dawniej powróciła. Jednak znikły 

wszelkiego rodzaju nękania demoniczne. W pewnym stopniu odpowiadało mi to, powróciłam do tego, co 

było dawniej, chociaż – zmieniłam rodzaj imprez i towarzystwo – gra pozostała ta sama. Znów bardzo 

rzadko bywałam w kościele. Żyłam w pozornym szczęściu,  lecz w głębi duszy wiedziałam, że robię coś 

złego… Jednak ciężko mi było się z tego podnieść. (Szatan wmawia nam, że mamy czas do nawrócenia 

i możemy odkładać tą sprawę, jednak nigdy nie wiemy, kiedy nastąpi koniec naszego życia... 

Codziennie słyszymy o wypadkach śmiertelnych, ale myślimy, że nas to nie dotyczy jest to oczywiście 

kłamstwo (Mt 25,13).  

W jakimś stopniu przekonałam się o tym, kiedy przechodziłam przez ulicę, gdy na przejściu dla pieszych 

zobaczył  mnie  kierowca busa, śmiejąc się, bardzo gwałtownie przyspieszył – nigdy nie zapomnę jego 

wyrazu twarzy – to czy przeżyję było kwestią jednego kroku mogłam wybrać życie albo śmierć. 

Towarzyszyły temu bardzo silne pokusy, którym uległam – zrobiłam krok do przodu jednak jakaś wielka 

siła odepchnęła mnie i dopiero wtedy uświadomiłam  sobie,  co mogło się stać. Wewnętrzny głos mówił: 

„Klaudia mogłaś zginąć… Kiedyś tak bardzo Mnie prosiłaś, żebym Cię zachował od nagłej i 

niespodziewanej śmierci, teraz żyjesz dzięki Mnie! Nawróć się!!!” Reszta tamtego dnia była przepełniona 

refleksją nad moim życiem. Nigdy nie byłam tak blisko śmierci – to było wyraźne ostrzeżenie – jednak 

nie zrobiłam nic w kierunku zmiany mojego życia. W dalszym ciągu sama się wyniszczałam, aż do 

wieczoru, kiedy powiedziałam: „Boże daj mi jakiś znak, bo już tak dłużej nie mogę żyć”. 

Odpowiedzią na modlitwę był pożar w moim domu, w  wyniku  tego właśnie  pożaru spłonął cały strych a 

strażacy wynieśli tylko 1 rzecz, jaką było nienaruszone Pismo Święte. Otworzyłam księgę powtórzonego 

prawa (Pwt 30) pomyślałam ironicznie: „Dzięki za taki znak”… wtem z Pisma wypadły dodatkowe 2 

strony o bardzo mocnym przekazie z nieznanej mi dotąd książki, ale nawet to nie zmieniło mojego 

negatywnego nastawienia w stosunku zmiany mojego życia, wręcz przeciwnie – bardziej zbuntowałam 

się przeciwko Kościołowi. Jeszcze przez pół roku trwałam w tym buncie, skutecznie odrzucając wszelkie 

napomnienia pochodzące od Boga... (2 Tm 2,13)  

W końcu uległam, dzięki łasce postanowiłam odrzucić życie w  ciągłym grzechu i zapragnęłam ze 

wszystkich sił ratować mą duszę używając do tego konkretnych środków, jednym z nich było podjęcie  

decyzji o wstąpieniu do Ruchu Czystych Serc. W tym momencie wszelkie zniewolenia  nałogami zanikły, 

a w sercu poczułam ogromną siłę do całkowitej zmiany mojego życia. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPtNLWuJPLAhWCVSwKHSKeCz0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nonpossumus.pl%2Fps%2FPwt%2F30.php&usg=AFQjCNEylvYbERwgwY8xMQXc_L8UG_h9zA
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Po zakończeniu  grudniowych rekolekcjach RCS-u w Częstochowie odbyłam spowiedź generalną dzięki, 

której poczułam ogromny pokój i wolność, którą może dać tylko Chrystus. Kolejny raz dostałam nową 

szansę, byłam jak nowonarodzona a moje życie duchowe przeszło na całkiem inny wymiar. Bóg wypełnił 

moje życie i serce, dał mi niesamowity dar, jakim jest Jego Matka Maryja. To właśnie Ona prowadzi 

mnie prostą drogą do pełnego zjednoczenia z Jej Synem Jezusem Chrystusem, który jest Panem i 

Zbawicielem każdego człowieka nawet największego grzesznika. Bóg jest dobry a umysł ludzki nie zdoła 

pojąć Jego wielkiego Miłosierdzia i Miłości, jaką darzy ludzi. Od nas zależy czy otworzymy Mu drzwi do 

Naszych serc. Potrzeba tak niewiele a tak dużo przez ten akt woli możemy zyskać.  

Niesamowite jest to, czego doświadczam w moim codziennym życiu z Bogiem i wciąż jestem pod 

wrażeniem jak Swoją miłością potrafił On skruszyć tak zatwardziałe serce jak Moje.  

Wiele mogłabym pisać i opowiadać o tym, co dobry Bóg robi w Moim życiu jednak każdy z nas może 

doświadczyć tej Miłości osobiście.  

„Jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych”… 

Klaudia (19 lat) 

   

WIZJA PIEKŁA Św. Teresy od Jezusa (z Avila †1582)  

2. Była to męka, o której daremnie kusiłabym się dać dokładne pojęcie. 

Żadne słowa najsilniejsze nie wypowiedzą, żaden rozum nie ogarnie 

całej jej grozy. Czułam w swojej duszy ogień, na określenie którego, 

jakim jest i jak na duszę działa, nie znajduję ani wyrazów, ani pojęcia, a 

przy tym w ciele cierpiałam boleści nie do zniesienia. Bardzo ciężkie 

przeżywałam w życiu cierpienia, zdaniem lekarzy najcięższe, jakie 

człowiek może przeżyć. Wszystkie nerwy miałam pokurczone i długi czas leżałam zupełnie bezwładna. 

Wiele różnych wszelkiego rodzaju bólów cierpiałam, a także, jak mówiłam wyżej, katusze zadawane mi 

przez czarty. Wszystko to jest niczym w porównaniu z męką, jakiej tam doznałam, spotęgowaną jeszcze 

do nieskończoności tą jasną i niewątpliwą świadomością, że jest to męka wieczna, która nigdy się nie 

kończy. Lecz cała ta okropna męka ciała niczym jest znowu w porównaniu z męką duszy. Jest to takie 

konanie, taki ucisk, takie jakby duszenie się, takie przenikliwe strapienie i takie gorzkie rozpaczliwe 

znękanie, że nie wiem, jakimi słowami to wszystko określić. Choćbym to nazwała nieustającym 

śmiertelnym konaniem, mało by jeszcze było tej nazwy, bo w konaniu śmiertelnym siła większego duszę 

od ciała odrywa, tu zaś dusza sama chciałaby się wyrwać z siebie, i sama siebie rozdziera. Słowem, nie 

mam wyrazu na oznaczenie jak niewypowiedzianie ta męka duszy, ten ogień wewnętrzny i ta nękająca 

ją rozpacz przewyższa wszelkie inne, choć tak okropne katusze i boleści. Nie widziałam ręki, która mi te 

katusze zadawała, ale czułam, że się palę, że jestem jakby targana i sieczona na sztuki. Tak jest, 

powtarzam: ten ogień wewnętrzny i ta rozpacz duszy, ta jest męka nad wszelkie męki najsroższa. 
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 3. Nie ma pociechy ani nadziei pociechy w tym okropnym, wonią zaraźliwą przesiąkniętym więzieniu. 

Nie ma gdzie usiąść ani się położyć w tym ciasnym jakby ucho igielne zagłębieniu ściany, do którego 

byłam wtłoczona. Same ściany strasznie wyglądają i swoim ciężarem przygniatają i dławią. Nie ma tam 

światła, wszędzie dokoła ciemności nieprzeniknione. A jednak, choć nie ma światła – nie rozumiem, jak 

to być może – oko przecież widzi wszystko, cokolwiek może być przykrego i przerażającego dla wzroku. 

Nie było wolą Pańską, bym wówczas dokładnie ujrzała całe piekło. Później miałam widzenie innych 

strasznych rzeczy i poszczególnych kar za pewne grzechy. Rzeczy te wydawały mi się bardziej 

straszliwsze od poprzednio widzianych, ale nie doznając tych mąk na samej sobie, mniej byłam nimi 

przerażona niż w tym pierwszym widzeniu, w którym podobało się Panu, bym prawdziwie poczuła w 

duchu nie tylko smutek wewnętrzny i rozpacz duszy potępionej, ale i te katusze, i męki zewnętrzne, jak 

gdybym je w ciele cierpiała. Nie wiem, jak to wszystko się działo, ale dobrze zrozumiałam, że była to 

wielka łaska i że Pan chciał, bym ujrzała na oczy, z jakiej przepaści wybawiło mnie Jego miłosierdzie. 

Cokolwiek kiedy słyszałam albo na modlitwie sama rozważałam o mękach piekielnych (choć rzadko nad 

tym przedmiotem się zastanawiałam, bo droga bojaźni mało jest dla mojej duszy pomocna), i co 

czytałam o różnych katuszach, jakie czarci zadają potępionym, wszystko to jest niczym wobec tej męki, 

na którą patrzyłam i której sama w duchu doświadczyłam. Jest to zupełnie co innego. Jest między tym a 

tamtym taka różnica, jak między malowidłem a rzeczywistością. Spłonąć w ogniu ziemskim jest to 

bagatela w porównaniu z tym ogniem, który pali w wieczności.  

 4. Byłam tak przerażona tym widzeniem, owszem i dziś, choć od tego czasu upłynęło około sześć lat, 

tak jestem, mówię szczerze, nim przerażona, że w tej chwili, gdy o tym piszę, zdaje mi się, że ze strachu 

krew się ściana w moich żyłach. We wszelkich też utrapieniach i boleściach, jakie mnie od tego czasu 

spotykały, nie pamiętam, by choć na chwilę wyszła mi z pamięci ta myśl, że wszystko, cokolwiek by mi 

przyszło wycierpieć w tym życiu, jest niczym. Owszem, jestem tego zdania, że w wielu wypadkach 

skarżymy się bez powodu. Widzenie to, powtarzam, było jedną z największych łask, jakie Pan mi 

uczynił. Dopomogło mi ono najskuteczniej do pozbycia się bojaźni utrapień i przeciwieństw tego życia 

oraz do odważnego, wedle moich sił, znoszenia ich z nieustającym dziękczynieniem Panu, który jak dziś 

mogę ufać, wybawił mnie od cierpień tak straszliwych i wiecznych.  

 5. Od tego dnia, powtarzam, wszystko mi się zdaje łatwe w porównaniu choćby tylko z jedną chwilą 

takiej męki, jaką tam wówczas wycierpiałam. Dziwię się samej sobie, jak to być mogło, że czytając tyle 

razy w książkach opisy, dające choć niejakie pojęcie o mękach piekielnych, przecież mąk tych nie bałam 

się i nie myślałam o strasznej ich grozie. Gdzie miałam rozum? Jak mogłam choć na chwilę spokojnie 

oddawać się przyjemnościom, które mnie ku takiemu okropnemu miejscu ciągnęły? O Boże mój, bądź 

błogosławiony na wieki! Jakże jawnie tu okazałeś, że nieskończenie więcej Ty miłowałeś mnie, niż ja 

samą siebie! Ile razy wyprowadzałeś mnie z tej ponurej ciemnicy, a ja znowu wbrew Twojej woli, Panie, 

do niej wracałam! 

6. Z tego źródła także powstała we mnie ta boleść niewypowiedziana, jakiej doznaję na widok tylu 

dusz, idących na potępienie szczególnie między tymi luteranami, tym nie-szczęśliwszymi, że 

przez chrzest byli członkami Kościoła... 
Za: http://swiatlopana.com/6949/wizja-piekla-sw-teresa-od-jezusa/ 

http://swiatlopana.com/6949/wizja-piekla-sw-teresa-od-jezusa/
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TATUAŻE, MAKIJAŻE, PRZEKŁUWANIE CIAŁA I TYM 
PODOBNE PRAKTYKI SĄ CIĘŻKIM GRZECHEM (5) 

2. Biblia i tatuaże (c.d.) 
7. Makijaże, kosmetyki 

Nie jest tajemnicą, że współczesne kobiety, w przeciwieństwie do swoich 

prababć, prawie wszystkie są postrzyżone i ufarbowane. Według słów Apostoła 

Pawła, kobieta, która zdjęła z głowy chustkę, powinna być ostrzyżona na znak 

swojej hańby. I kobiety już się strzygą od około stu lat. I tak się przyzwyczaiły 

do hańby, że zrzuciły nawet spódnice i paradują w męskich portkach. 

A jak się odnieść do kosmetyki? Tradycje kosmetologii sięgają swymi 

korzeniami do starożytności. W pogańskich plemionach, potomkach Chama, którzy oddalili się od Boga, 

było przyjęte malowanie się wśród mężczyzn. W indiańskich pogańskich plemionach mężczyźni również 

malowali się przed wzięciem udziału w pogańskich rytuałach, związanych z kultem złych duchów. 

Dlaczego malowali się czarownicy? Częściowo z obawy przed tymi, kogo przywoływali. Również 

ukrywali się pod „maskami”. Ale również dla sukcesu przedsięwzięcia. Będąc stworzeniami Bożymi, 

czarownicy świadczyli o wrogości ze swoim Stwórcą i solidarności z demonami, zmieniając swój wygląd, 

otrzymany od Boga i wyrzekając się Jego Daru. Szatan sam od siebie stworzyć lub wymyślić nic nie 

może. On może tylko drwić, bezcześcić, oszpecać. Dlatego potrzebne są jemu nie tylko kosmetyki, ale 

także tatuaże i piercing. 

W języku medycznym wykorzystywanie takich ozdób jest nazywane – „oszpecaniem obrazu” i jest 

poważną chorobą psychiczną. Przecież wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. 

Nawet kolczyki w uszach naszych dziewcząt są szkodliwe. To jest również „piercing” – atrybuty 

starożytnych rytuałów szamańskich, łącznie z ofiarami z ludzi. 

Dlaczego więc nasze kobiety, młode dziewczyny, a nawet staruszki zaczęły naśladować pogan? 

Wielu mówi, że im obrzydliwie jest widzieć siebie w lustrze, gdy są nie umalowane, wielu nawet śpi w 

makijażu. To nic innego, jak tylko odchylenia w psychice. Zastanówmy się, skąd się wzięły te 

odchylenia. Ot, po prostu, kobiety te widzą w lustrze rano albo morderczynię swoich dzieci (wykonywane 

aborcje), albo wróżkę i czarownicę lub bezwstydną nierządnicę. I naprawdę czują się obrzydliwie. 

Ponieważ daną przez Boga duszę nie da się oszukać. Bez względu na to, jak głupi by nie był człowiek i 

daleki od Boga, na poziomie podświadomości on wszystko rozumie doskonale. Dlatego kryje się za 

maskami. I im grubsza jest warstwa kosmetyków, tym więcej jest krwi na rękach „ślicznotki”. 

Chcą, czy nie chcą tego, nasze współczesne kobiety, ale to właśnie kosmetyki na ich twarzach je 

rozróżniają. Kosmetyki na twarzy dziewczyny mówią o tym, że jest ona gotowa do służenia złu. 

Stosowanie kosmetyków – to nieustanne świadectwo mody. Nasze ulice wypełnione są nieszczęśliwymi 

samotnymi Amazonkami, na twarzach których leżą pieczęcie od L’Oreal, Oriflame, itp. Pieczęcie 



Głos Małego Rycerza Nr 24 (4/2016)        październik-listopad-grudzień 2016 

  

58 
 

 
 

nierządu, zabójstw i czarów. W przypływie dumy nanosimy wzory na swoje twarze. Chcemy być 

piękniejsi. Chcemy namalować lepiej niż Bóg, wznieść się ponad Nim. 

I stajemy pod sztandary starożytnego przeciwnika Boga. Po umalowaniu (makijażu – od A.L.), 

człowiek jest pozbawiony pierwotnego obrazu, staje się brzydki, ukrywając pod maską swoją 

twarz, staje się bezosobowy. Demony w karze za pychę zostały pozbawione obrazu Bożego. Starały 

się zemścić się na Bogu, mszcząc się teraz na ludziach, starając się, aby jak najwięcej ludzi oszpecić, 

aby zaspokoić swoją pychę, upodobnić ich do siebie, a nie do Stwórcy. 

Człowiek – to dzieło Rąk Bożych. Wszystkie zwierzęta, wszelką roślinność Ziemia wydała na Jego 

Słowo, a człowieka Bóg stworzył Swoimi Rękami z prochu ziemi i nadal opiekuje się i dba o Swoje 

stworzenie. Piękny, niepowtarzalny obraz. Dzień po dniu, rok po roku, zmienia się twarz człowieka, 

pojawia się coraz więcej i więcej rys, linii i zmarszczek. A twarz jest ciągle „rysowana”, dopóki nie stanie 

się doskonała. Starajmy się ostrożnie pielęgnować harmonię naszego życia. Zmyjmy ze swoich twarzy 

znamiona afrykańskich, indiańskich, greckich i rzymskich bożków. Zwróćmy się do Boga. Pokutą 

zmyjmy grzech ze swoich dusz. Z otwartymi twarzami spotkajmy Zmartwychwstanie naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. 

Źródło: Znaki apostazji (odstępstwa od wiary). Nowa moda i jej skutki 

http://3rm.info/5743-znameniya-apostasii-novaya-moda-i-ee-posledstviya.html 

P.S. O kosmetykach dość surowo. Oczywiście próżność to dziś ma monstrualne rozmiary, więc tekst 

na czasie. Jednak, jeżeli ktoś używa szminki do ust, czy cieni do powiek, to nie musi być to ciężki 

grzech. Dziś jest zła moda, wyzywająca, ma budzić żądze itd., ale...  

Jak wszędzie, nadgorliwa interpretacja prowadzi do błędu. O skromności to mówi św. Paweł w 1Tm 2,9 

że przyozdobienie ma być ze skromnym umiarem, a nie że nie ma go być wcale. 

Komentarz czytelnika, znany redakcji Głosu MR 

Słowo końcowe od autora opracowania 

Kończąc drugą część opracowania, myślę, że dobrze byłoby napisać jeszcze trzecią część na temat 

innych, zgubnych rodzajów mody, dotyczących na przykład: noszenia różnych znaków okultystycznych, 

czy satanistycznych (pierścieni Atlantów, talizmanów, amuletów), nabywania i eksponowania w 

mieszkaniach przedmiotów okultystycznych – ozdób i pamiątek w postaci figurek słoników, sów, 

afrykańskich masek, wykonanych przez szamanów i czarowników, papirusów z Egiptu, posążków bóstw 

wschodnich, japońskich lalek, tzw. ozdób „tureckie złe oko”, itp., noszenia czerwonych nici (nici Racheli), 

różańców New Age, zapalania kadzidełek, korzystania z wahadełek i przedmiotów, związanych z 

chińską sztuką feng-shui, gromadzenia literatury i innych wydawnictw okultystycznych, pornograficznych 

czy satanistycznych, korzystania z nagrań muzyki rockowej, techno itp., z horoskopów, usług wróżbitów, 

gier komputerowych, korzystania z usług medycyny okultystycznej – energoterapii, czy bioenergoterapii 

przez dotyk, na odległość, poprzez różnego rodzaju przedmioty (kamienie) lub barwy (chromoterapia), 

korzystania z leków homeopatycznych, technik doskonalenia umysłu (Silva, NLP, reiki itp.), metod 

szybkiego uczenia się, uprawiania wschodnich medytacji, jogi, spędzania czasu w dyskotekach i wielu 

innych rodzajów mody, podsuwanych nieustannie człowiekowi przez szatana, aby go zgubić. Na 

szczęście w Polsce jest dużo literatury o tych diabelskich zagrożeniach dla duszy człowieka i przy 

http://3rm.info/5743-znameniya-apostasii-novaya-moda-i-ee-posledstviya.html
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odrobinie wysiłku każdy może znaleźć te materiały, zapoznać się z nimi i zmienić co nieco w swoim 

życiu, aby żyć w przyjaźni z Bogiem, swoim Stwórcą. Polecam szczególnie wspomnianą wyżej książkę 

„Droga do paszczy smoka” (2 części). Korzystajmy z tej literatury, porzućmy złe nawyki i 

ostrzegajmy innych. 

Tłumaczył i opracował: Andrzej Leszczyński 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tatuaze-makijaze-przekluwanie-ciala-itp-praktyki-sa-rowniez-ciezkim-grzechem-2015-09 

Ks. Jacek Bałemba:  

Upomnienie Bożym nakazem miłości i miłosierdzia  
Więcej upomnienia, więc mniej dusz potępionych 

Różne tam dyskursy po internetach się dokonują. Jedna pani napisała to, a jeden pan - owo. Kiedy 

dojrzewamy w wierze katolickiej, coraz jaśniej widzimy miałkość prywatnych opinijek w sprawach wiary, i 

coraz bardziej oczywisty staje się nam postulat: przywołać niezmutowaną naukę Kościoła Katolickiego - 

w tej kwestii i w tamtej, i jeszcze w innej. Może być cytat, ale nie zawsze cytat być musi. Ważne, aby ta 

oto moja wypowiedź była doskonale spójna z katolicką, niezmutowaną nauką. 

A tu - poniżej - jeden z wątków tysiąca, ujęty po katolicku. 

Ileż dusz ocalilibyśmy przed piekłem, gdybyśmy częściej i bez liczenia się z opinią ludzką, upominali 

bliźnich naszych! 

Upomnienie Bożym nakazem miłości i miłosierdzia 

+ 

Clama fortiter, ne cesses; 

quasi tuba exalta vocem tuam 

et annuntia populo meo scelera eorum 

et domui Iacob peccata eorum. 

„Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! 

Podnoś głos twój jak trąba! 

Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa 

i domowi Jakuba jego grzechy!” 

(Iz 58, 1) 

Z Katechizmu→ Wśród uczynków miłosiernych względem duszy znajdujemy i takie: 

 1. Grzeszących upominać. 

2. Nieumiejących pouczać.  

A grzechy cudze są takie: 

1. Do grzechu radzić. 

2. Grzech nakazywać. 

3. Na grzech drugich zezwalać. 

4. Innych do grzechu pobudzać. 

5. Grzech drugich pochwalać. 

6. Na grzech drugich milczeć. 

https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/katechizm/


Głos Małego Rycerza Nr 24 (4/2016)        październik-listopad-grudzień 2016 

  

60 
 

 
 

7. Grzechu nie karać. 

8. Do grzechu drugim pomagać. 

9. Grzechu innych bronić. 

Miłość „współweseli się z prawdą” – congaudet veritati (1 Kor 13, 6). Wskazywanie błędu i grzechu nie 

jest dowolną możliwością – optional. Wskazywanie błędu i grzechu jest obowiązkiem. Wskazywanie 

błędu i grzechu jest obowiązkiem pasterza, ojca, matki, wychowawcy, katolika. Egoista nie upomina. 

Wskazywanie  błędu i grzechu jest obowiązkiem miłości i miłosierdzia. Wskazywanie błędu i grzechu 

jest przejawem odpowiedzialności i miłości pasterskiej. Wskazywanie błędu i grzechu odsłania prawdę 

i jest punktem wyjścia do korekty, poprawy, odwrócenia się od drogi niewłaściwej (ku wiecznemu 

potępieniu) i obrania drogi właściwej – ku wiecznemu zbawieniu. 

Św. Grzegorz Wielki w „Regule pasterskiej” – Regula pastoralis wyjaśnia: „Słowa skarcenia są jakby 

kluczem, który odsłania winę, nierzadko nie znaną nawet temu, kto ją popełnił”. 

Oczywiście, jak zawsze i wszędzie, tak i tutaj potrzebna jest cnota roztropności, w świetle której, w 

danych okolicznościach, rozpoznamy co, kiedy, jak i komu powiedzieć. 

Św. Paweł poleca: „Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, 

jak należy każdemu odpowiadać” (Kol 4, 6). 

A św. Jan Bosko pisał: „Nikt dla zaspokojenia własnych wygód nie zaniedba najściślejszego obowiązku 

czujności; nikt też dla próżnego względu ludzkiego nie powstrzyma się od upomnienia tego, kogo 

upomnieć należy. Jeżeli będzie panować prawdziwa miłość, nie będzie się szukało niczego innego, jak 

tylko chwały Bożej i zbawienia dusz” (List z Rzymu). Boża nauka! 

Więcej upomnienia, więc mniej dusz potępionych 

Written by verbumcatholicum  

O ileż mniej byłoby obrazy Bożej, grzechów i nieszczęść ludzkich, i dusz idących na potępienie, 

gdybyśmy częściej praktykowali upomnienie braterskie. 

– – – 
treści katolickie: 

sacerdoshyacinthus.com 
verbumcatholicum.com 

twitter.com/SacHyacinthus 

Modlitwa Dworu Niebieskiego  
objawiona św. Lutgardzie 

Cztery głosy słyszalne przez świętą Lutgardę.  

Kiedy razu jednego św. Lutgarda rozmawiała z jedną zakonnicą o rzeczach 

duchowych, taką przejęła się troską o ocalenie grzeszników, że uległa 

zupełnemu wyczerpaniu fizycznemu. Natomiast jej serce płonęło gorącą 

miłością Boga i bliźniego.  

Innym razem sprawa zbawienia ludzi ciężko obrażających Boga tak bardzo 

zafascynowała Świętą rozmawiającą o tym z drugą siostrą ,że obydwie doznały zachwycenia ,a ciała ich 

https://verbumcatholicum.com/author/verbumcatholicum/
http://sacerdoshyacinthus.com/
https://verbumcatholicum.com/
https://twitter.com/SacHyacinthus
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przez dłuższy czas zdawały się być martwe. W tym czasie Najwyższy Pan pozwolił im zetknąć z 

uszczęśliwiającym światłem nieba, gdzie widziały nierozdzielną Trójcę Przenajświętszą i zastępy Dworu 

Niebieskiego. Lutgarda usłyszała cztery głosy skierowane do świata. Trzy z nich wychodziły od Osób 

Boskich, a czwarty od Matki Chrystusowej.  

Ojciec Niebieski mówił:  

"Ja wyślę do chrześcijaństwa Modlitwę , która ma być odmawiana na Moją cześć i której nagrodą 

będę Ja sam".  

Syn Boży, nasz Zbawiciel tak się odezwał:  

"Wszystkich tych, którzy w tej Modlitwie szukają Mojej chwały i dzięki niej powiększają tę cześć , 

zachowam od haniebnych grzechów, od wszelkiego przestępstwa i wyleję na nich obfitości Mojej 

łaski i pociechy. W wylewie łask, biorących początek z Mojej niewinnej męki i gorzkiej śmierci , 

obmyję ich z wszystkich popełnionych grzechów, przyozdobię i wzbogacę pięknością 

różnorodnych cnót".  

Wypowiedź Ducha Świętego zdawała się być ogniem:  

"Wszystkich, którzy będą odmawiać tę Modlitwę , przekazaną ode Mnie dla świata, względnie za 

których ona będzie odmówiona, tych rozpalę ogniem Boskiej miłości".  

Wreszcie św. Lutgarda i jej siostra zakonna widziały jasne światło, wychodzące od 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Niebios i usłyszały zapewnienie:  

"Wszystkich, którzy będą odmawiać tę Modlitwę , dzięki wyproszonej łasce zanurzę ich w morzu 

nieskończonego miłosierdzia Mego najukochańszego Syna ".  

Obydwie zakonnice , zaszczycone tym religijnym przeżyciem, doznały przedsmaku nieba, który ma stać 

się udziałem wszystkich gorliwie odmawiających tę Modlitwę. (Dw. Nieb.  s. 9-11)  

Matka Boża oznajmiła św. Lutgardzie, że wyprosiła tę modlitwę u Boga - oto treść przekazana 

przez Ojca Muzafusa.  

„Zbawicielu Przenajświętszy i Najmiłosierniejszy, źródło łask, nasz Najdroższy Panie Jezu!  

Z niepojętej miłości ku nam, nędznym dzieciom Ewy, opuściłeś swe miejsce na łonie Ojca 

Niebieskiego i przyjąłeś nasze słabe ciało wraz z jego największym ubóstwem niespotykanym u 

innych ludzi, abyśmy za to wzajemnie się kochali. Chętnie podjąłeś się rozlicznych wysiłków i 

prac, aby nas wyrwać z mocy złego ducha i uczynić dziećmi Twego Ojca w niebie.  

Bardzo żałuję, że ja nędzny robak tej ziemi nie rozeznawałem dotychczas bezmiaru Twojej 

miłości ,nie okazywałem wdzięczności za Twoje trudy i cierpienia.  

Ofiaruje Ci teraz tę niegodną modlitwę, aby przez nią oddać cześć Najświętszemu życiu, męce i 

śmierci Twojej, uczcić wszystkie Twe lata, dni i godziny, poświęcone wybawieniu zagubionej i 

grzesznej ludzkości.  
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Panie Jezu Chryste , ofiaruję Ci z głębi serca wszystkie akty uwielbienia, miłości i dziękczynienia 

tysiące razy zwielokrotnione, które dziewięć chórów świętych Aniołów i wszystkie stworzenia, 

szczególnie Najświętsza Maryja Panna od swojego Niepokalanego Poczęcia z największą 

gorliwością ofiarowały Ci i w każdej chwili nadal składają w ofierze.  

Te wszystkie akty razem wzięte oddaję jako dowód największej wdzięczności za Tajemnice 

Zbawienia i za ciągłą możność korzystania z ich owoców.  

1. Za odwieczny wybór Najświętszej Maryi Panny na Matkę Bożą, o Chryste. BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY 

NA WIEKI!  

2. Za Jej Niepokalane Poczęcie ,czyli za Jej zachowanie od grzechu pierworodnego, któremu podlegają 

wszyscy inni ludzie, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

3. Za narodzenie Twojej Niepokalanej Matki, co przyniosło nadzieje światu, i uradowało niebo, o 

Chryste. BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

4. Za Twoje własne cudowne poczęcie za sprawą Ducha Świętego w dziewiczym ciele Twojej Matki po 

zwiastowaniu przez Archanioła Gabriela, o Chryste. BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

5. Za pierwszą podróż ,którą odbyłeś ukryty w łonie swej Najświętszej Matki, zdążającej przez góry do 

Twej ciotki Elżbiety i do ukrytego pod jej sercem ,świętego Jana, o Chryste. BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY 

NA WIEKI!.  

6. Za Twoje cudowne Narodzenie w skrajnym ubóstwie, w stajence ,w której nie miałeś gdzie położyć 

Twej Najświętszej Głowy i ogrzać Twego delikatnego Ciała, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA 

WIEKI!.  

7. Za zdumiewającą cześć, którą pozyskałeś w adoracji Trzech Mędrców ze Wschodu i za pełne 

znaczenie dary: złoto, kadzidło i mirrę, o Chryste, BĄDZ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

8. Za wybór imienia JEZUS ,które przyjąłeś jako człowiek dla zachowania starotestamentalnych 

przepisów, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!.  

9. Za akt Ofiarowania w świątyni jerozolimskiej, kiedy zostałeś tam przedstawiony przez Twoją Matkę i 

św. Józefa, stosownie do postanowień Prawa Mojżeszowego, o Chryste. BĄDŹ BŁOGOSLAWIONY NA 

WIEKI!  

10. Za groźne prześladowanie, któregoś doznał na początku życia, gdy wypadło Ci uciekać do Egiptu i 

przez dłuższy czas przebywać tam na obczyźnie, o Chryste. BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!.  

11. Za tajemnice "zgubienia" w Jerozolimie, kiedy Matka Twoja Najukochańsza i św. Józef z bólem 

szukali Cię i wreszcie znaleźli pomiędzy uczonymi w świątyni ,o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA 

WIEKI!  

12. Za Twoją uległość najdroższym Rodzicom do trzydziestego roku życia i za świadczenie im różnych 

usług ,o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI.!  
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13. Za Twoje zbawienne nauki i kazania, za uciążliwe i niebezpieczne podróże apostolskie, za wszystkie 

trudy i prace, podjęte dla naszego zbawienia ,o Chryste, BADŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI,  

14. Za Twój 40 -dniowy święty Post, doświadczenie pokus i gorliwą modlitwę na pustyni, o Chryste, 

BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

15. Za zdumiewające cuda, które uczyniłeś na świadectwo Prawdy i przełamanie zatwardziałości serc, o 

Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

16. Za nieustanną modlitwę i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym ,za trwogę i ból, że śmierć może być 

daremna, za doskonałe poddanie się woli Ojca, o Chryste. BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

17. Za fałszywy pocałunek, którym Cię wiarołomny Judasz zdradził i oddal w ręce bezbożnych, o 

Chryste, BĄDZ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI.  

18. Za nałożenie bolesnych więzów przez haniebnych oprawców oraz za okrutne wleczenia Cię po 

zaułkach i ulicach o Chryste, BĄDZ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

19. Za prowokacyjne oskarżenia i fałszywe świadectwo złożone przez Annasza i Kajfasza przeciw 

Twojej Najświętszej Osobie, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

20. Za poniżające obchodzenie się z Tobą ,kiedy byłeś dla pohańbienia prowadzony od jednego do 

drugiego niesprawiedliwego sędziego, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!.  

21. Za bluźnierczy policzek ,wymierzony Ci przez sługę Arcykapłana i za różne akty deptania Twej 

godności, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

22. Za ciężki ból spowodowany okrutnym biczowaniem, kiedy licznymi ranami popłynęły strumienie Twej 

Najdroższej Krwi o Chryste, BADŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI.!  

23. Za Twoje obnażenie i dotkliwe uczucie wstydu, którego doznałeś podczas zrywania szat z Ciała i 

kiedy nagiego przywiązano Cię do słupa na oczach pospólstwa, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY 

NA WIEKI!,  

24. Za bluźnierstwa, opluwanie i szydercze ukłony ,za cierniem ukoronowanie, podczas którego Krew 

obficie spłynęła po Twym Najświętszym Obliczu, o Chryste, BĄDZ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

25. Za obelżywe stawianie Cię przed sądem Piłata, który słowami "OTO CZŁOWIEK "chciał lud 

pobudzić do litości, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

26. Za wyrok wydany na Ciebie przez Piłata ,za obarczenie ciężkim krzyżem i wyprowadzenie na 

miejsce stracenia ,o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI! 

27. Za wstrząsające spotkanie ze zbolała Twą Matką i innymi płaczącymi niewiastami, które 

towarzyszyły Ci podczas drogi krzyżowej ,o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  
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28. Za zuchwałe zerwanie Twych szat, co powiększyło jeszcze cierpienia, za nowe rany spowodowane 

gwoździami, za wypowiedziane ostatnie słowa i śmierć na krzyżu, o Chryste, BĄDZ BŁOGOSŁAWIONY 

NA WIEKI!  

29. Za przebicie Twojego Najświętszego Seca ostrą włócznią, skąd wypłynęła Krew i Woda jako okup za 

wszystkie dusze ludzkie, o Chryste, BĄDZ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!,  

30. Za Twoje cudowne Zmartwychwstanie trzeciego dnia po męce i śmierci krzyżowej, za ukazanie się 

Marii Magdalenie, apostołom, Najświętszej Matce i wielu innym ,którzy szli za Tobą ,o Chryste, BĄDŹ 

BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

31. Za Wniebowstąpienie i chwalebny powrót do Ojca Niebieskiego po ziemskiej pielgrzymce, po 

zwycięstwie nad szatanem i grzesznym światem, o Chryste. BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!.  

32. Za zesłanie przez Ciebie Ducha Świętego w postaci ognistych języków na apostołów, uczniów i na 

Twoją Najświętszą Matkę w dzień Zielonych Świąt, o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

33. Za wspaniały triumf w niebie z powodu przyjęcia tam z duszą i ciałem Twej chwalebnej Matki, o 

Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

34. Za chwałę jaka doznała Trójca Przenajświętsza z powodu wywyższenia Twojej Matki ponad 

wszystkie chóry Aniołów ,i za radość całego Dworu Niebieskiego z jej ukoronowania na Królową nieba i 

ziemi ,o Chryste, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NA WIEKI!  

Panie Jezu Chryste, za wszystkie akty miłości, za każde uderzenie Najświętszego Serca twego, za 

życzliwe myśli i pragnienia, modlitwy wewnętrzne i ustne z okresu życia ziemskiego i przebywanie w 

Najświętszym Sakramencie Ołtarza, za pracę i cierpienie składamy Ci tysięczne dzięki. Proszę pokornie, 

ażebyś mnie i wszystkich ,którzy polecili się mojej modlitwie, albo za których mam obowiązek modlić się, 

racz udzielić żalu doskonałego za grzechy z mocnym postanowieniem poprawy, abyśmy już nigdy nie 

obrażali Twego Boskiego Majestatu. Udziel mi mocy do wytrwania w Twojej łasce, a po trudach życia 

doczesnego, przyjmij do liczby wybranych i pozwól z nimi oglądać Twoje Najświętsze Oblicze. Który z 

Ojcem i Duchem Świętym w jedności żyjesz i królujesz na wieki wieków. AMEN.  

OBIETNICE ŁASK:  

„Ktokolwiek tę Modlitwę odmawia z nabożeństwem, temu Ja dam z mego Miłosierdzia 34 dusze 

ludzkie, to znaczy wyzwolę je z czyśćca, jemu zaś samemu, choćby był grzesznikiem odpuszczę 

wszystkie winy i nie będę o nich pamiętał na wieki. A nagrodę pomnożę na podobieństwo trawy, 

której nikt nie może policzyć. Musi tylko wzbudzić doskonały żal za grzechy, odmawiać w 

pokorze Modlitwę Dworu Niebieskiego i trwać w mocnym postanowieniu poprawy. W godzinę 

śmierci sam przyjdę po niego wraz ze swoją Matką, Ucieczką grzeszników i zaliczę go do grona 

wybranych."  

Na wszystkich zaangażowanych w Modlitwę Dworu Niebieskiego, spływają niepojęte łaski od Trójcy 

Przenajświętszej, za wstawiennictwem Królowej Dworu Niebieskiego i za przyczyną Św. Lutgardy.  
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Dusze czyśćcowe całymi tysiącami dostępują zbawienia dzięki tej Modlitwie. 

Matka Boska objawiła naszej świętej, że pragnie byśmy więcej rozmyślali o Tajemnicach jej Syna i że 

przykłada do tego szczególną wagę.  

Był to dowód jak Bóg oczekuje od człowieka modlitwy myślnej i wewnętrznego przeżycia. 

Dwór Niebieski Życie i Męka Chrystusa.  

Przez "Dwór Niebieski" należy rozumieć ruch modlitewny, którego jednym z głównych celów jest 

nabożeństwo do życia i męki Jezusa Chrystusa. Do tego Ruchu może być przyjęty ten, kto wyraża 

gotowość poświęcenia pewnego czasu na rozważanie nad tajemnicami Odkupienia rodzaju ludzkiego i 

pragnie z całym Niebem dziękować Bogu za Jego nieskończoną dobroć.  

Jezus Chrystus jest początkiem, istotną treścią i końcem wszystkiego. Św. Lutgarda podczas 

zachwyceń dowiedziała się o niezmiernej słodyczy, jaką czerpią mieszkańcy Dworu Niebieskiego z 

nieustannych rozmyślań o tajemnicach Chrystusa. Cała Niebieska Jerozolima jest napełniona 

pięknością i bogactwem tajemnic odkupienia.  

Św. Lutgarda modliła się i bardzo pragnęła, aby obraz prawdziwego Dworu Niebieskiego realizował się 

na ziemi przez rozważania i naśladowanie życia Boga - Człowieka. Była przekonana ,że w ten sposób 

podniesie się poziom moralny ludzi. Brak znajomości życia Zbawiciela , jak wynika z dziejów ludzkich, 

sprowadzał zgubne skutki. Błogosławiony Baltazar Alvares określa tę ignorancję jako wielkie 

nieszczęście.  

Aby takiemu stanowi rzeczy zaradzić, św. Lutgarda pod wpływem tchnienia Bożego ożywiła 

nabożeństwo do tajemnic życia, męki i śmierci Chrystusa za przykładem wielkich mężów Bożych, św. 

Franciszka i św. Dominika . W tym posłannictwie przejawiała niezmordowaną energię, zręczność i 

gorliwość. Wspólnota Dworu Niebieskiego przez nią utworzona przechodziła wzloty i upadki, była liczna, 

to znów podupadła. Dzisiaj przejawia renesans i skupia stale wzrastającą liczbę wiernych .  

Przyświeca im wzniosły cel: czcić tajemnice życia i cierpień Chrystusa i przyczyniać się do zbawienia 

świata. (Dw. Nieb.  s. 11-13) 

SPOSÓB ODMAWIANIA MODLITWY DWORU NIEBIESKIEGO  

Tym, których św. Lutgarda uczyła Modlitwy Dworu Niebieskiego, zwykła na rozkaz Boży udzielać 

przestróg i zachęt, aby dodatkowo przy każdej z 34 wyżej podanych Tajemnic na kanwie krótkich 

rozważań odmawiali szereg razy Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu.  

Ponieważ takiemu sposobowi modlenia się może grozić mechaniczne spłycenie, Święta radziła, 

przynajmniej niekiedy, zastąpić paciorki dłuższym rozmyślaniem na temat poszczególnej Tajemnicy 

życia, męki i chwały Chrystusa. Sam Pan powiedział Lutgardzie:  
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"W moim Skarbcu do najcenniejszych rzeczy należy wdrażanie się do rozważań o dziele 

zbawienia, oddawanie Mi czci i rezygnacja z własnej woli. Gdyby człowiek zechciał zgłębić to 

wszystko, co Ja dla niego uczyniłem, nigdy nie obraziłby mnie żadnym grzechem".  

Najświętsza Panna objawiła naszej Świętej, że pragnie, abyśmy więcej rozmyślali o Tajemnicach jej 

Syna i że przykłada do tego szczególną wagę. Dialog tak rozpoczęła:  

"Córko, włóż swoje odzienie i swój naszyjnik, to znaczy mękę mojego Syna".  

"Ty mi je, Matko, włóż" - odrzekła Lutgarda  

"Zrobię to - odpowiedziała Matka Boża - i objaśnię wszystko, co dotyczy mego Syna".  

I teraz zaczęła Matka Boska opowiadać Świętej kolejno o wszystkich Tajemnicach życia i męki Jezusa, i 

dodała:  

"Rozważaj, córko moja i miej każdą Tajemnicę zawsze przed oczyma".  

Potem ujrzała św. Lutgarda  jedną duszę, która przez rozważanie Tajemnic Chrystusa dostąpiła iskierki 

Miłosierdzia i Miłości Bożej, dostąpiła wiecznego zbawienia. Był to dowód, jak Bóg oczekuje od 

człowieka modlitwy myślnej i wewnętrznego przeżycia. (Dw. Nieb.  s. 26-28) 

CUDOWNE WIDZENIE ŚW. LUTGARDY - o sile i skuteczności Modlitwy  

Podczas jednego widzenia św. Lutgarda ujrzała Pana Jezusa na krzyżu, ociekającego świeżą Krwią. 

Ludzie zwracali się do tego zdroju łaski, czerpiąc Najdroższą Krew z Boskiego Serca, z Ran na rękach, 

to znów z Ran na nogach Zbawiciela. Święta zrozumiała, że odprawianie Modlitwy Dworu Niebieskiego 

przyczyni się do ocalenia wielu ludzi, a lekceważenie, pogarda dla zbawczych strumieni spowoduje 

wieczną zatratę.  

Jedna z sióstr zakonu św. Franciszka wątpiła w wartość Modlitwy Dworu Niebieskiego i prosiła o Boże 

oświecenie. Pokusa ustała. Siostra ta odtąd nie tylko sama odmawiała z zapałem Modlitwę Dworu 

Niebieskiego, ale stała się nadto jej apostołką. Zdarzały się inne podobne wypadki, że oceniano tę 

Modlitwę jako długą i nudną. Jednak przestrogi wewnętrzne i skuteczność Modlitwy zmieniały 

nastawienie, ożywiały gorliwość i przynosiły pożytek duchowy.  

Pan Bóg objawił św. Lutgardzie, że ma upodobanie w Modlitwie Dworu Niebieskiego, i tak jej rzekł:  

"Ktokolwiek tę Modlitwę odmawia z nabożeństwem, temu Ja dam z mego Miłosierdzia 34 dusze 

ludzkie, to znaczy wyzwolę je z czyśćca, Jemu zaś samemu, choćby był grzesznikiem odpuszczę 

wszystkie winy i nie będę o nich pamiętał na wieki. A nagrodę pomnożę na podobieństwo trawy, 

której nikt nie może policzyć. Musi tylko wzbudzić doskonały żal za grzechy, odmawiać w 

pokorze Modlitwę Dworu Niebieskiego i trwać w mocnym postanowieniu poprawy. W godzinę 

śmierci sam przyjdą po niego wraz ze swoją Matką, Ucieczką grzeszników, i zaliczę go do grona 

wybranych". 

Ta obietnica jest obietnicą Pana Jezusa.  

Jest to na podstawie książeczki "DWÓR NIEBIESKI Modlitwa św. Lutgardy" ks. Józef Adamczyk (Dw. Nieb. s. 28-30) 

Wydawnictwo „Michalineum” Warszawa Struga. 
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Teraz sposobem na uśmierzenie GNIEWU BOŻEGO 
jest modlitwa KORONKA do Miłosierdzia Bożego 

Ale z pewną modyfikacją:,,Suplikacje winny być odmawiane nie trzy, a dziesięć razy”. Pan Jezus wyjaśnia: 

„Modlitwa do Miłosierdzia Bożego jest ostatnią deską ratunku przed karą Bożą” „Modlitwa [Suplikacji] odmówiona 10 

razy jest przebłaganiem Boga Ojca za lekceważenie dziesięciu Przykazań Bożych”. Pan Jezus dodatkowo 

rozszerza zakończenie Koronki o siedem słów: 

    10 x Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym 
światem, nad naszymi braćmi błądzącymi i nad duszami w czyśćcu cierpiącymi 

Z książki „Przepowiednie Maryi o losach Polski – historia nieznanych objawień 1944-1981” ks. Józef Maria Bartnik, E.P. 

Strożyńska, Wydawnictwo AA, 30-332 Kraków, ul Swoboda 4, tel. 12 292 04 42, e-mail: klub@religijna.pl 

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 Matki Bożej, Legionu Małych Rycerzy MSJ podanych przez Zarząd Legionu i 

wszystkie intencje polecane rycerstwu i oczekujących pomocy Bożej i wsparcia duchowego.” 

LEKTURA DUCHOWA POLECANA PRZEZ RYCERZY 

1. Spowiedź jaką powinna być i jak się do niej przygotować 
Przystępujący do spowiedzi obowiązany jest też dobrze umieć pacierz: Ojcze Nasz, Zdrowaś 

Maryjo i Skład Apostolski, czyli Wierze w Boga, gdyż tam zawierają się główne tajemnice 

naszej świętej wiary. Musi też znać Dziesięć Przykazań Bożych, gdyż tam zawarte są 

obowiązki, jakie Pan Bóg na każdego człowieka nałożył, również znać i rozumieć pięć 

przykazań kościelnych, pięć warunków spowiedzi świętej i naukę o Komunii  

e-mail:  sklep@sanctus.com.pl 

Telefonicznie: 74 664 96 44  w dni robocze, w godzinach od 8 do 16 

Strona internetowa Księgarni: www.sanctus.com.pl 

I. 2. Przewodnik po Mszy świętej 
To zupełnie wyjątkowa książka o Mszy świętej. Autor, benedyktyński mnich z Opactwa Matki Bożej w 

Fontgombault, prowadzi nas drogami Eucharystii, sygnalizując wszystkie ważne momenty duchowości, doktryny, 

symboliki. Dzięki informacjom historycznym cały czas czujemy się wewnątrz długiej tradycji 

modlitwy, ucząc się brać udział we Mszy jakby z wszystkimi wcześniejszymi pokoleniami 

wierzących. 

W języku polskim nie było dotąd książki, która w sposób tak przystępny i pogłębiony 

pokazywałaby jedność liturgii na tle jej różnorodności: czytelnik poznaje zarówno starą tradycję 

rytu rzymskiego (tzw. formę nadzwyczajną), jak i jej odmiany (np. zwyczaj dominikański), ryty 
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wschodnie z Liturgią św. Jana Chryzostoma oraz zwyczajną formę rytu rzymskiego. Ta książka to na pewno jeden 

niezbędników współczesnego katolika. Kod katalogowy: P04017 

Kontakt bezpośredni z księgarnią internetową Klubu Książki Katolickiej www.Religijna.pl 
e-mail: religijna@religijna.pl 

Zamówienia telefoniczne przyjmuje infolinia Klubu Książki Katolickiej (numery telefonów - poniżej). 
Kontakt z Klubem Książki Katolickiej - zamówienia telefoniczne, na zwrotkach, drogą mailową, faksem 

Adres mailowy: klub@religijna.pl Telefon: 12 345 42 00, 12 292 68 69, kom. 695 994 193, fax 12 259 00 33, 
poniedziałek–piątek: 8.00-18.00; sobota: 08.00-13.00; niedziela, święta: telefoniczne zamówienia nie są przyjmowane. 

ZBIERANIE PODPISÓW w sprawie ustanowienia święta 
Boga Ojca trwać będzie do końca marca 2017 roku 
To informacja w nawiązaniu do artykułu w Głosie Małego Rycerza nr 23 s. 17-19 pt. „Wystąpienie rycerki Haliny z 

Legnicy: Czy nadchodzi już epoka królowania Boga Ojca na ziemi?” i ponownego zbierania podpisów. 

„Bardzo dziękuję Małym Rycerzom, którzy nadsyłają podpisane ankiety w sprawie święta Boga Ojca, 

który pragnie być znany, kochany i otaczany szczególną czcią przez ludzi. Zbieranie podpisów trwać 

będzie do końca marca 2017 roku. Po tym czasie nasza misja przejdzie w drugi etap tj. przygotowanie 

petycji z uzasadnieniem do Ojca świętego i wyjazdu do Watykanu z załączonymi podpisami. 

Zwracam się z prośbą o dalsze zaangażowanie w  tą ważną misję całym sercem, czynem i modlitwą, 

aby Bóg Ojciec poprzez nasz wkład - w wypełnienie jego woli błogosławił nam i obdarzał łaskami swoje 

dzieci. Bóg zapłać”.      mr Halina Szustak, tel. 507 015 737 

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.  

POKUTA ma wielką moc łamania mocy i skutku grzechu 

Z ostatniej chwili! (12.10.2016) PILNE!  „Ma moc wylania potężnego Miłosierdzia Bożego. Pan Bóg zwraca się 

do pojedynczych ludzi, aby przyjęli ciężar bólu i cierpienia Boga, który patrzy na cały Naród, który 

się od Niego odwraca i podejmują indywidualną pokutę, która nie jest oskarżeniem, potępieniem innych. 

Wzięcie na siebie brzemiona grzechów i wołanie Boga o Miłosierdzie. Diabeł nienawidzi modlitwy 

uniżenia, pokory serca. Chcemy złamać moc szatana!”   Ks. Dominik Chmielewski SDB 

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

 e-mail: 
malirycerze@gmail.com 
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