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Dam wam wskazówki czego od was,  

MALI WOJOWNICY oczekuję 

Córko moja. Pisz orędzia do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Dam wam 

wskazówki czego od was, mali wojownicy oczekuję. 

Nazwałem was wszystkich po imieniu, a wielu nie zna Moich wezwań, ale wkrótce zbiorę swoją 

owczarnię dla świadectwa żywej wiary w Boga. 

Wy, umiłowane dzieci, dacie świadectwo, że jesteście dziećmi Moimi. Na was spoczywa 

odpowiedzialność ratowania dusz ginących w grzechu i w czyśćcu cierpiących. Ja, Jezus Chrystus, w 

ostatecznych czasach powołuję przez Moje Miłosierne Serce was, Małych Rycerzy jako światła 

ziemskie. Pozwólcie tylko, aby światło Mojej miłości zapłonęło w waszych sercach, bo światło Boże 

będzie zwalczać ciemność i dlatego potrzebuję waszych serc. Postanówcie sobie więcej nie grzeszyć - 

im większa walka o przemienienie i oczyszczenie swego serca dla chwały Bożej, tym większa łaska 

spłynie na taką duszę. 

Moje dzieci, umiłowane! Wy wszyscy macie prawo do walki ze złem o zbawienie swej duszy, tylko uśpił 

was szatan i nie odczuwacie Bojaźni Bożej ani, w jakim niebezpieczeństwie znajduje się wasza dusza. 

Gdybyś usłyszało Mój Głos jak wołam ciebie, Moje stworzenie, zrozumiałobyś boleść, jaką mi zadajesz 

swoją głuchotą. Czekam na każde stworzenie, aby wróciło do Mojej owczarni. O, duszo ludzka! Jak 

bardzo ciebie kocha Twój Bóg i pragnie ci przebaczyć. 

Nawróć się i wróć, czekam Ja, Jezus Chrystus, bo czasu masz mało. 

Piątek, 12.12.1997 r., Tolkmicko       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.  

O czym nie wiemy... a TAKIE JEST PROSTE! 

Weszłam do naszego kościoła w Józefosławiu. Podeszłam do kropielnicy przeżegnałam się i w ławce po 

odmówieniu pacierza rozpoczęłam przygotowanie się do Mszy Świętej. Odmówiłam modlitwę do 

św. Michała Archanioła, do Matki Bożej: Potężna Niebios Królowo, wyśpiewałam Hymn uwielbienia 

Pana. I po chwili skupienia przystąpiłam do odmawiania Różańca Świętego. I wtedy 

Pan Jezus z upomnieniem i jednocześnie tęsknotą mówi: 

- "Weszłaś do mego domu, ale nie oddałaś mi należnego szacunku - nie 

ucałowałaś Ran na moim Krzyżu. 

Ja: - Tak Panie przepraszam za taką nieroztropność z mojej strony‖, i natychmiast 

duchowo przystąpiłam do uwielbienia i przepraszania za swoje przewinienia, które 

http://www.mali-rycerze.pl/strona,1
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1340
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odbiły się zranieniami na ciele i w ciele Pana Jezusa. 

Nie zdajemy sobie sprawy, jakie jest ważne wejście do kościoła i oczyszczenie z tego co nie 

Boże, a następnie całując wizerunek Pana Jezusa, to tak naprawdę powinniśmy zdać sobie sprawę, że 

całujemy Rany Pana, przepraszając Go za wszystkie przewinienia jakie dokonaliśmy od ostatniego razu 

przebywania w domu Pańskim. I dopiero po przeproszeniu ze skruchą, po oczyszczeniu możemy wejść 

do kościoła, gdzie w pełni możemy zjednoczyć się z Panem na modlitwie. 

Twoja służebnica - Bożena  

Byliśmy na WIELKIEJ POKUCIE w Częstochowie 

Kiedy niespełna miesiąc temu (przed wyjazdem na Jasną Górę – redakcja GMR) powzięliśmy decyzję, 

że pojedziemy do Częstochowy na Wielką Pokutę mieliśmy przeczucie, że chcemy pojechać na 

przełomowe i wielkie wydarzenie.  

I tak też było. Wielka Pokuta, bezprecedensowe wydarzenie od nawrócenia Niniwy, która w sobotę 15 

października 2016 roku odbyła się pod Wałami Jasnogórskimi była przełomowa, wspaniała i wielka.  Na 

jasnogórskich błoniach zgromadził się 100. tysięczny tłum, tak duża ilość uczestników zaskoczyła nawet 

organizatorów, a przed telewizorami, komputerami i radiem zasiadły kolejne tysiące. Wydarzenie 

składało się z kilku części i miało szczególny wymiar duchowy. Kulminacją było wyznanie grzechów 

narodowych i indywidualnych, modlitwa wybaczenia wszystkim, którzy wyrządzili krzywdę Polakom oraz 

wielka prośba o wybaczenie naszych grzechów połączona z potężnym egzorcyzmem, który związał 

wszelkie moce demoniczne w Polsce oraz działające z zewnątrz na Polskę i Polaków. Wszystko tu miało 

głęboki sens i się uzupełniało. 

Kochamy życie i z większą mocą idziemy o tym głosić Polsce i światu, idziemy walczyć, by nie 

dokonywano masowych zbrodni na nienarodzonych – wybrzmiewała pierwsza konferencja ojców 

Antonello i Henrique.  Gdy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i pierwszą konferencję zaczął głosić ks. 

Piotr Glas zrobiło się jasne, że w imię Jezusa Chrystusa przez zawierzenie Maryi chodzi w tym 

wydarzeniu o zerwanie z szatańską niewolą, złem i grzechem. 

Powiedzmy Bogu tak, a szatanowi nie! – wołał ks. Piotr Glas, i dalej: 

Prośmy Boga o uwolnienia Polski z pod władzy szatana! 

Uroczystej Mszy św. na błoniach Jasnogórskich przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita 

poznański, obecny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup w homilii mówił, że 

w dniu Wielkiej Pokuty każdy z nas jest wezwany do tego, by przeprosić Pana Boga za grzechy 

indywidualne i społeczne. 

– Przez Wielką Pokutę pragniemy bowiem zmienić bieg historii każdego z nas i naszej ojczyzny. Dlatego 

przy tej okazji wypada powiedzieć kilka słów na temat podwójny, co znaczy pokuta indywidualna i co 

znaczy pokuta wspólnotowa. Najpierw życie ludzi, czy to jednostkowe czy zbiorowe przedstawia się jako 

walka i to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej człowiek 
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odkrywa, że jest niezdolny zwalczyć skutecznie o własnych siłach napaści zła, ale sam Pan przyszedł, 

aby człowieka uwolnić i umocnić odnawiając go wewnętrznie – powiedział przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski. 

Po Mszy św. nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, który w wielkiej i pięknej monstrancji 

przeszedł pośród tłumów Polaków i Polek. Pozostał On w centralnym miejscu, gdzie stając przed 

Bogiem w prawdzie o Polakach i Polsce oraz stanie Kościoła w naszym kraju ks. Piotr Glas odważnie i z 

mocą  przeprowadził modlitwę pokutną połączoną z potężnym egzorcyzmem. (Treść poniżej tego 

artykułu - redakcja) 

Warto wspomnieć również o symbolice światła. Po zmierzchu oświetlony był jedynie Najświętszy 

Sakrament, a ludzie trzymali w rękach tysiące zapalonych świec. Na murach w pewnym momencie 

pojawiły się wyświetlone setki nienadanych imion dzieci zamordowanych i utraconych. Z upływem 

czasu, gdy modlitwy wkraczały w kulminacyjny moment, a ukorzenie narodu przed Jezusem osiągnęło 

szczyt nad Jasną Górą rozbłysło potężne światło symbolizujące Jego potęgę i Miłosierdzie i Moc. 

Warto zaznaczyć, że całe wydarzenie – był to wypływający z potrzeby serca ruch oddolny, a nie 

działanie hierarchów kościelnych jak na niektórych portalach wypowiadali się krytykujący zgromadzenie 

komentatorzy. Inicjatorami spotkania na Wielkiej Pokucie były dwie osoby świeckie Maciej Bodasiński i 

Leszek Dokowicz. Obaj panowie doświadczyli w swoim życiu spektakularnego nawrócenia. 

Opowiedzieli o tym w swoich świadectwach, których wysłuchaliśmy podczas spotkania oraz w naszym 

pielgrzymkowym autokarze. 

W tym miejscu chcielibyśmy dać również nasze świadectwo, które może potwierdzić skuteczność tego 

ważnego spotkania modlitewnego. W czasie Mszy Świętej w momencie Przeistoczenia kilka rzędów za 

miejscem gdzie przebywała nasza grupa doszło do manifestacji demonicznej. Gdy podniesione zostało 

do góry Ciało Pańskie usłyszeliśmy za naszymi plecami zwierzęcy ryk i wypowiadane zachrypniętym, 

grubym głosem niezrozumiałe słowa. Sprawa powtórzyła się w czasie okazania Krwi Pańskiej, następnie 

w chwili okazania Pana Jezusa w czasie wypowiadanych słów „Oto Baranek Boży …‖. Gdy pod koniec 

adoracji ksiądz Piotr Glas wiązał moce demoniczne i wyrzucał je z naszego kraju ryk się powtórzył, a 

następnie gwałtownie urwał w chwili zakończenia modlitwy egzorcyzmującej. 

Na zakończenie chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy z nami pojechali oraz ks. 

proboszczowi (…) za zaangażowanie i pomoc w organizacji wyjazdu... jak również firmie, która nas 

bezpiecznie i komfortowo przewiozła.     Roman Apanowicz 

Źródło: http://www.eprudnik.pl/bylismy-na-wielkiej-pokucie-w-czestochowie/ 

MODLITWA PRZEBŁAGANIA  
za grzechy każdego Polaka i każdej Polki 

oraz prośba do Trójcy Przenajświętszej, 

aby złamała moc szatana nad naszą Ojczyzną. 
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Dokonana na Jasnej Górze 15 października 2016 r. przez ks. Piotra Glasa, egzorcystę 

Panie, nasz Boże i Ojcze, w Trójcy Jedyny Królu nieba i ziemi, którego ręką wszystkie królestwa i 

państwa na ziemi są złożone. Ty wszystkim rządzisz, Boże Zastępów, nad wszystkim czuwa Twoja 

Opatrzności moc Twojej sprawiedliwości. 

Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje, Ty dałeś nam tchnienie życia, wszystko jest odkryte przed 

Twoim Majestatem i nic się nie ukryje. Ojcze Najlitościwszy, o Prawdo Wieczna, Miłości Prawdziwa, 

Umiłowana Wieczności. Dziś wszyscy zebrani tu, na Jasnej Górze, w tym świętym miejscu duchowej 

twierdzy Narodu Polskiego, gdzie od stuleci króluje nam Matka Twojego Syna Jezusa – Maryja, w 

miejscu, które jest niezdobytą twierdzą duchową pokoleń Polaków, oraz z wszystkimi, którzy duchowo 

jednoczą się na tej modlitwie z nami, padamy wszyscy na twarz, wraz z całym Kościołem Twojego Syna, 

jego arcypasterzami i pasterzami oraz wiernymi, i w skrusze naszych serc, wszyscy wyznajemy, 

powtórzmy: 

Panie, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Teraz, w tym Roku Miłosierdzia, wołamy do Ciebie, Ojcze na 

Niebie, zwróć ku nam oblicze Miłosierdzia Twego, Panie, nie odpychaj nas od siebie za odstąpienie od 

przykazań Twoich, znieważanie Twojej świętej woli oraz za zaniedbanie i zapomnienie o naszych 

obowiązkach względem Ciebie, naszej Ojczyzny oraz naszych braci i sióstr. Przebacz nam, Ojcze, bo 

zgrzeszyliśmy przeciw Tobie, bo nasze serca przewrotne obróciły się przeciwko 

Tobie. Zmiłuj się nad nami i w łaskawości swojej zgładź nieprawość naszą. Niech pycha nad nami nie 

panuje. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie – Bogu samemu, a teraz wołamy do tronu Twojego, abyś nas 

obmył z grzechów naszych. Wykroczyliśmy daleko, chodząc swoimi ścieżkami, błądząc pośród 

ciemności grzechu. Nasze rany cuchną i ropieją, znikąd nie ma ratunku. Do Ciebie wołamy, mój Boże: 

Ulecz nasze rany. Przez ręce Matki, którą nam dałeś, przynosimy nasze nędzne serca. Przez Jej usta 

wołamy do Ciebie: Zmiłuj się nad nami! 

Niech grzech nad nami nie panuje. Nasze obłudne wargi Ciebie chwaliły, ale sercem byliśmy 

daleko. Spraw, abyśmy więcej nie obrażali Twojego Majestatu i zamieszkali w Twoim domu na wieki. 

Dzisiaj, w tych trudnych i niespokojnych czasach, kiedy tak wielu odrzuca Ciebie i Twoją Miłość, kiedy 

tak wielu z naszych braci i sióstr żyje daleko od Ciebie, według swoich własnych zasad, krocząc drogą 

tego świata, w dobie odejścia od nauczania Ewangelii i nauki Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy 

Cię, Ojcze, zwróć na nas Twoje Oblicze, pełne miłosierdzia. Przebacz grzechy i nieprawości popełnione 

przez wieki na tej polskiej ziemi. Boże, który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością. Dzisiaj pragniemy 

Cię przebłagać naszą modlitwą i pokutą, powstrzymać Twój słuszny gniew, abyś dokonał 

zmartwychwstania serc naszych i naszej Ojczyzny. 

Ojcze na Niebie, nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa wszystkich tych, którzy kiedykolwiek 

żyli na tej polskiej ziemi. Ich tu wszystkich wzywam, prosząc o potężne wstawiennictwo przed Twoim 

Tronem, abyś wszystkie nasze przewinienia i nieprawości puścił w niepamięć. A jeśli nie zasłużyliśmy na 

łaskę Twoją i litość, Panie i Ojcze Przedwieczny, wejrzyj na zasługi naszych przodków, którzy zawsze, 

jako Twoi wierni słudzy, całe chrześcijaństwo zasłaniali i bronili, wzywali Ciebie i wielbili. Z tego miejsca 
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– Jasnej Góry, stolicy i tronu naszej Matki Maryi i Królowej Polski, prosimy Ją, Wielką i Zwycięską nad 

siłami zła i ciemności, o modlitwę i wstawiennictwo tu i teraz, kiedy błagamy majestat Boga o 

przebaczenia i uwolnienie nas od wszelkiego zła i władzy szatana w naszej Ojczyźnie. 

Matko Miłosierdzia, nasza Królowo i Orędowniczko, nasza Matko najczulsza, stojąca przed 

Obliczem Stwórcy Niebieskiego! Ty módl się w nas, Ty wołaj, Ty błagaj, boś najczystsza i 

najukochańsza Córka Niebieska. Przez Ciebie niech się wznosi modlitwa nasza. 

Zaprowadź nas Matko, w ramiona Miłosiernego Ojca i nie pozwól nigdy nas z nich wyrwać. Z tego 

miejsca wzywamy i prosimy o modlitwy i wsparcie duchowe św. Michała Archanioła, Wodza Zastępów 

Niebieskich, Anioła Stróża Polski, św. Józefa, świętych patronów Polski, świętych: Wojciecha, 

Stanisława Biskupa, Andrzeja Bobolę, Stanisława Kostkę, wzywamy wszystkich świętych i 

błogosławionych Polaków, a w szczególności św. Kazimierza Królewicza, Stanisława Papczyńskiego, 

Maksymiliana Marię Kolbego, Faustynę Kowalską, Jana Pawła II i bł. Jerzego Popiełuszkę. Z tego 

miejsca prosimy też o modlitwę za dusze wszystkich zmarłych Polaków, naszych przodków, którzy już 

cieszą się oglądaniem Ciebie w Niebie. 

Wielki syn tej ziemi, święty i prorok naszych czasów Jan Paweł II, powiedział: „Stoimy w 

obliczu największej w dziejach konfrontacji, przez jaką przeszła ludzkość. Nie sądzę, by ludzkość 

zdawała sobie z tego sprawę, nawet wspólnoty chrześcijańskie. Stajemy w obliczu ostatecznej 

konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią‖. Miłosierny Boże i Ojcze! 

Twój Syn Jezus Chrystus płakał nad świętym miastem Jerozolimą, która nie rozpoznała znaków czasu, 

nie uwierzyła i nie nawróciła się. Tamci ludzie nie chcieli widzieć swojej niewiary i nieprawości swoich 

grzechów i błędów, zamknęli oczy na to, co burzyło ich spokój. Dlatego obrócone w gruzy zostało ich 

wielkie miasto. Dziś nic nie jest zakryte przed naszymi oczami.  

Prawie 100 lat temu w Fatimie Maryja wskazała nam drogi ocalenia przez poświęcenie 

grzesznego świata Jej Niepokalanemu Sercu, przemienienie naszych serc oraz przebłagalną ofiarę i 

krew męczenników. Wiele lat później św. Jan Paweł II powiedział: „Zwycięstwo Syna Niewiasty nie 

dokona się bez ciężkiej walki, która ma wypełnić całe ludzkie dzieje‖. Ojcze, Boże Wszechmogący, 

nadszedł już czas, aby raz na zawsze odwrócić się od grzechów naszych i naszych nieprawości, które 

ranią Twoje Ojcowskie Serce. Od szatana, księcia tego świata, ojca kłamstwa i iluzji, a zwrócenia się 

całym sercem do Ciebie. Pragniemy jak mieszkańcy Niniwy dzisiaj błagać Cię o przebaczenie naszych 

grzechów, win i nieprawości. Za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 

tej ziemi!‖. Niech Jego oczyszczający i uświęcający płomień zstąpi teraz na nas tu obecnych, na 

wszystkich Polaków mieszkających na tej ziemi i poza jej granicami.  

Szczególnie prosimy i błagamy za nasze rodziny, za tych wszystkich, którzy nie tylko nie żyją 

zgodnie z wiarą, ale całkowicie odwrócili się od Ciebie. Za tych, którzy mówią: „Chrystus – tak, Kościół – 

nie‖, którzy mówią: „Bóg – tak, Chrystus – nie‖. Na koniec bluźniąc, mówią: „Bóg jest martwy‖, a nawet: 

„Bóg nigdy nie istniał‖. Boże Ojcze, Ty mówisz poprzez Księgę Zachariasza, że kiedy wylejesz Ducha 

pobożności, to wszyscy będą płakać nad swoimi grzechami. Niech ten Duch, który w dzień 

Pięćdziesiątnicy wylał się na świat, dziś, teraz, wstrząśnie naszymi sumieniami. Płacz nad naszymi 
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grzechami, przerażenie nad naszym po�stępowaniem. Duchu Święty, przyjdź i naucz nas prawdziwego 

żalu i pokuty.  

Panie, Ty mówisz w Piśmie Świętym, że kapłani są specjalnie wybrani do tego, aby 

przepraszać za grzechy ludów. Dlatego prosimy Cię za biskupów, kapłanów, gdziekolwiek teraz modlą 

się wraz z nami i będą w imieniu całego Narodu Polskiego przepraszać za grzechy w uniżeniu przed 

Tobą, błagając o Twoje Miłosierdzie. Dlatego wszyscy stajemy przed Tobą, Boże Wszechmogący, który 

znasz nasze serca i sumienia, przed którym nic nie może być zakryte. W swojej świętej pokorze padamy 

na kolana i wraz z naszym Jedynym Pośrednikiem, naszym Panem a Twoim Synem Jezusem 

Chrystusem, który oddał swoje życie za nasze grzechy, błagamy Cię o przebaczenie i o miłosierdzie nad 

nami wszystkimi. Pokaż nad nami zmiłowanie miłosiernego Ojca. Daj nam ocalenie i zbawienie w Tobie, 

który więcej dajesz się przebłagać szczerym żalem pokutujących aniżeli się obrażać przestępstwami 

grzeszników.  

Stojąc więc tu – przed Tobą na Jasnej Górze, odkupieni na krzyżu mocą Prze�najświętszej 

Krwi naszego Zbawiciela, wsparci wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, wszystkich świętych 

Twoich i błogosławionych, Anioła Stróża Polski, naszych świętych patronów i dusz naszych rodaków w 

niebie, błagamy Cię w pokorze, powtórzmy wszyscy:  

Przebacz, o Panie, i okaż swoje miłosierdzie  

 Winy królów naszych  

 Winy magnatów naszych 

 Winy szlachty naszej 

 Winy rządzących krajem 

 Winy kierujących ludem 

 Winy arcypasterzy naszych 

 Winy pasterzy naszych 

 Winy ludu naszego popełnione w czasie wojen i konfliktów 

 Winy ojców i matek naszych  

 Winy braci i sióstr naszych 

 Winy i zbrodnie okresu komunizmu  

 Winy całego Narodu Polskiego. 

Dzisiaj stajemy wobec Boga i Ojca naszego, w duchu wiary i prawdy o sobie. Jesteśmy 

świadomi, jak bardzo Bóg był i jest obrażany przez nas wszystkich na tej polskiej ziemi i na całym 

świecie. Polska to nie tylko ziemia i dobra doczesne, ale przede wszystkim ludzie i przestrzeń duchowa, 

w której odbywa się potężna bitwa między siłami dobra i zła.  

Zmieniają się czasy, płyną wieki, wymieniają pokolenia, lecz walka duchowa nasila się. Walka 

o każdą duszę i o to nasze dziedzictwo, któremu na imię Polska, kiedyś – przedmurze chrześcijaństwa. 

Bóg w swojej niezmierzonej miłości i miłosierdziu daje nam dzisiaj tę wielką łaskę tej wspólnej modlitwy 

tu, w duchowym sercu chrześcijaństwa Rzeczy�pospolitej Polskiej. Przebłagania Go i przeproszenia za 
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niegodziwości i grzechy popełnione kiedyś na tej ziemi, zerwania wszelkich więzów z mocami zła i 

ciemności, aby w Polsce nastało Jego Królestwo, aby mógł rozlać swoje łaski na każdego z nas. „Gdzie 

wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska‖, mówi Pismo. Bóg wybacza nam nasze 

grzechy i wielu z nas otrzymuje tę łaskę, ale jakżeż niewielu z serca przeprasza Go, prawdziwie żałuje 

za popełnione czyny, czyni zadośćuczynienie i pokutuje.  

Stając więc w duchu i prawdzie przed Panem i Bogiem naszym, świadomi na�szych grzechów i 

nieprawości, naszych narodowych wad, zła i okrucieństw, które dokonywały się i dokonują na polskiej 

ziemi, z żalem i bólem, ale również z mocną wiarą i nadzieją wznosimy nasz narodowy akt ekspiacji, 

przebłagania i przeproszenia za wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli i żyją na polskiej ziemi, za 

wszystkich naszych rodaków stanów świec�kich i duchownych. Wołaj, Polsko, o zmiłowanie się nad 

grzechem twoim! Sprzeniewierzyłaś się temu, coś ślubowała. Wołaj przez Niepokalane Serce Matki 

Miłosierdzia. Włóż wór pokutny i posyp głowę popiołem, abyś oczyściła się z wszelkiej winy. W Imię 

Jezusa Chrystusa wybacz nam, Boże. Przez Matkę Bożą Miłosierdzia. Za każdym wezwaniem 

będziemy powtarzać:  

Błagamy, Ojcze, wybacz nam 

Za odrzucenie Ciebie jako Jedynego Boga i Stwórcę świata i ludzi 

Za niewierność przyrzeczeniom chrztu św. i Ślubom Jasnogórskim 

Za grzechy świętokradztwa, a szczególnie przyjmowania Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego 

Za brak czasu dla Ciebie i spychanie wiary na margines życia 

Za grzech niewiary, poddawania się rozpaczy i zwątpieniu 

Za grzechy zbrodni, morderstwa i nienawiści międzyludzkiej 

Za zbrodnie nienarodzonych dzieci 

Za grzech niewinnie przelanej krwi 

Za grzechy samobójstwa oraz próby popełnienia ich 

Za grzechy i zbrodnie komunizmu, wszelkiej akceptacji i współpracy z tym systemem skierowanym 

głównie do obalenia wiary w Boga i Jego Królestwa na ziemi 

Za grzechy okrucieństwa i prześladowań politycznych 

Za grzechy odrzucenia wobec przykazań Boga i nauki Kościoła 

Za grzechy kolaboracji i zdrady Narodu 

Za grzechy braku miłości do Ojczyzny i występowania przeciw własnej wspólnocie narodowej 

Za grzechy nienawiści do innych narodów 

Za grzechy zemsty, pomsty i odwetu 

Za grzechy zmarnowania wielu łask Twoich i błogosławieństw, sił i środków do działania, niezdrowej 

rywalizacji zamiast współpracy 

Za grzechy podziałów, waśni, kłótni i niezgody 

Za grzechy rodzące zazdrość, chciwość i zachłanność materialną, prywatę, skąpstwo, oczernianie i 

dążenie do celów kosztem innych ludzi 

Za złe decyzje i błędy tych, którzy byli u władzy, a przez to cierpiały pokolenia Polaków 
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Za grzech bluźnierstwa, braku szacunku i wyszydzania Boga, tego, co święte, ludzi wierzących i 

nauczania Kościoła 

Za grzech obojętności, nie przeciwstawiania się złu 

Za grzechy wielu Polaków, którzy przyznają się do wiary w Boga i Kościół, nie praktykując jej w swoim 

życiu 

Za grzechy zgorszenia innych naszym słowem i postępowaniem 

Za grzechy popełnione w naszych rodzinach, rozwody i porzucenia współmałżonków i dzieci, 

przemocy, wykorzystywania, odrzucenia, zdrad małżeńskich i krzywd w rodzinach 

Za grzechy egoizmu, obojętności wobec drugiego człowieka, stawiania siebie na miejscu Boga 

Za grzechy nieprzebaczenia w rodzinach i relacjach międzyludzkich 

Za grzech braku jedności i prawdziwej tolerancji, miłości między ludźmi 

Za wszelkie grzechy nieczystości cielesnej, pornografii, grzechy seksualne przeciwko naturze, 

seksualnego wykorzystywania dzieci, gwałtów, nie�czystości przedmałżeńskiej, rozpusty, nierządu, 

niedotrzymywania przyrzeczeń danych Bogu, za grzechy sprzeniewierzenia się ślubom zakonnym i 

stanowi kapłańskiemu 

Za grzechy zgorszenia osób konsekrowanych Bogu 

Za bluźnierstwa przeciw Matce Bożej, Jej Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu 

Rodzicielstwu 

Za grzech naszej codziennej mowy zawierającej coraz więcej wulgaryzmów i przekleństw 

Za grzechy kradzieży, przywłaszczania, oszukiwania i kłamstwa  

Za grzechy oszustwa dla zysku i przekupstwa 

Za grzechy oszczerstwa, obmowy i obłudy na wielu płaszczyznach naszego życia 

Za grzechy przynależności do organizacji antychrześcijańskich, masońskich, oraz służby ludziom i 

instytucjom prywatnym i państwowym, które otwarcie kłamią i niszczą zasady życia moralnego i 

społecznego opartego na Bogu, szkodząc naszej narodowej tradycji i polskiej racji stanu 

Za grzechy lenistwa, wygodnictwa, konformizmu, zaniedbania, za to, że sami ustalamy, co jest dobre, 

a co złe 

Za grzechy przeciwko I przykazaniu, a w szczególności wszelkiego rodzaju okultyzmu, czarów, magii, 

zafascynowania się złem, przekleństw, wróżbiarstwa oraz zawierania wszelkich paktów z szatanem 

I że nie uczyniliśmy wszystkiego, co leży w naszej mocy, aby Polska był rzeczywistym Królestwem 

Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi, pod�danym całkowicie pod Ich panowanie w życiu osobistym, 

rodzinnym, na�rodowym i społecznym. 

Ojcze Miłosierdzia, przez wieki i po�kolenia zapraszaliśmy zło i jego ciemne moce do naszych 

domów, wsi i miast, do naszych rodzin, naszych serc, do naszego codziennego życia poprzez nasze 

zuchwalstwo i liczne grzechy, wolne wybory, zła i przemocy. Teraz, jak i przez wieki, poprzez naszą 

pychę stawialiśmy i stawiamy siebie wyżej od Ciebie, uwielbiając siebie i swoje zdolności, nasze 

przywary, nasze ciało, oddając cześć stworzeniu za�miast ich Stwórcy. Za Twoją odwieczną Miłość 

odpłacamy Ci naszymi grzechami i zaniedbaniami, i niewdzięcznością. Dziś żałujemy z całego serca za 
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wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, którymi obrażaliśmy Ciebie – naszego Stworzyciela i 

Odkupiciela. Żałujemy, że znieważyliśmy Ciebie – Dobro Najwyższe i najgodniejsze miłości.  

Z krzyżem w dłoni Trzymajmy teraz nasze krzyże w górze i powtarzajcie za mną:  

Żałujemy, że zmarnowaliśmy zasługi męki naszego Zbawiciela i zdeptaliśmy Jego Krew za nas 

przelaną. Żałujemy, że obraziliśmy sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasługujemy na słuszną karę. Ojcze, 

zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i przeciw Niebu.  

Egzorcyzm nad Polską 

Nie jesteśmy godni nazywać się Twoimi dziećmi. Brzydzimy się wszystkimi naszymi 

grzechami, nieprawościami i odwracamy się od nich, prosząc Ciebie o wybaczenie. Pragniemy teraz 

jako Naród wybaczyć. W Imię Jezusa Chrystusa przebaczamy zaborcom naszych ziem, przebaczamy 

zbrodnie hitlerowskie, stalinowskie, zbrodnie katyńską i wołyńską. Z serca im błogosławimy i oddajemy 

te narody Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Ojcze, dzisiaj stajemy przed Tobą i wraz z Maryją, 

Pogromczynią mocy piekielnych, naszą Królową i Orędowniczką, pragniemy jako Naród, w Imię Twojego 

Syna Jezusa Chrystusa, zerwać raz na zawsze pęta zła okalającego każdego z nas, nasze rodziny i cały 

nasz kraj, i stanowczo powiedzieć szatanowi i jego sługom – nie. 

Boże Ojcze i Panie wszechświata, w naszych rękach trzymamy krzyże, symbol Twojej miłości i 

miłosierdzia do każdego z nas. Twój Syn, umierając na nim, zwyciężył szatana raz na zawsze, ale zło 

nie do końca zostało pokonane. Szatan wie, że niewiele czasu mu zostało, ale my, wierni Tobie, ufamy 

w Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie. Już teraz pragniemy zerwać wszystkie więzy z nim i z tymi, 

którzy mu służą. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, błagamy Cię, prosimy za wstawiennictwem 

Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Michała Archanioła, wszystkich aniołów i świętych, o tę wielką łaskę 

pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług męki naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, agonii na 

krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas męki i przez całe życie naszego Pana i Zbawcy. 

Prosimy Cię, Jezu Chryste, wyślij swoich aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści 

piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo, aby łaska Boża mogła się 

rozlać do każdego ludzkiego serca, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły 

doświadczyć Bożego pokoju. 

Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco: poślij swoich aniołów, aby strąciły do czeluści 

piekielnych wszystkie złe duchy, które mają być strącone. A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, dokonaj 

tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy 

Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej swojej mocy, aby pokonać 

Lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili woli Boga i teraz chcą zniszczyć nasze dusze. Pokonaj ich, 

albowiem masz taką władzę. 

Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, nasz Panie i Boże, który przez ofiarę krzyża 

zwyciężyłeś szatana, prosimy Cię o wyzwolenie od wszelkiej demonicznej obecności złego ducha naszej 
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Ojczyzny, Polski, całej jej przestrzeni materialnej i duchowej. Prosimy Cię o to w Imię Twoje, błagamy 

Cię o to przez Twoje Święte Rany, przez Moc Twojej Przenajświętszej Krwi i przez Twój Krzyż. Prosimy 

Cię przez wstawiennictwo Maryi – Matki Twojej Niepokalanej i Bolesnej. Niech Krew i Woda, która 

wytrysnęła na krzyżu z Twojego boku, spłyną na każdego z nas tu obecnych, na nasz cały kraj, aby nas 

obmyć, uwolnić, uzdrowić i uświęcić. 

Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię, wyciągnij teraz swoją wszechpotężną dłoń nad naszym 

krajem i nad każdym z nas i przepędź moc szatana, zerwij nad naszym krajem wszelkie więzy zła i 

przekleństwa, zniszcz wszystkie demony, ich dzieła i plany. 

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Przenajświętszej Krwi, przejmuję władzę i rozkazuję 

demonom i ich duchowym towarzyszom, pogańskich kultów, nienawiści, zdrady, kolaboracji, 

morderstwa, śmierci, zawiści, zazdrości, zemsty, pomsty, odwetu, męczarni, tortur, odrzucenia Boga, 

niewiary, braku zaufania, zwątpienia, kłótni, zarozumialstwa, gniewu, złości, buntu, pychy, kłamstwa, 

świętokradztwa, lekceważenia, lenistwa, liberalizmu, masonerii, fałszywej ambicji, rozpaczy, aborcji, 

eutanazji, pornografii, nieczystości, rozwiązłości seksualnej, perwersji seksualnej przeciw naturze, aktów 

homoseksualnych, pedofilii, gwałtu, samobójstwa, przemocy, podejrzenia, niechęci, obłudy, lęku, 

strachu, zgorszenia, porzucenia, odrzucenia, przekleństw, nieczystości słownej, letniości, ospałości, 

apatii, obmowy, oszczerstw, podejrzliwości, osądów, fałszywych opinii, chciwości, zaborczości, mafii, 

przemocy, komunizmu, nazizmu, wojny, wygodnictwa, smutku, rozpaczy, zgorzkniałości, depresji, 

zniechęcenia, kradzieży, korupcji, złodziejstwa, niedbałości, nałogów: alkoholizmu, narkomanii, 

pornografii, nieczystości seksualnej, środków elektronicznych, chorób fizycznych i psychicznych, 

nietolerancji, okultyzmu, magii i czarów, zabobonów, bioenergoterapii, satanizmu, przekleństw w 

rodzinie – międzypokoleniowych, między rodzinnych, w naszych rodzinach, rodziców, członków rodziny, 

gospodarstw, fałszywych religii i mistycyzmu, wszelkich innych mocy ciemności i zła. 

Niech wszystkie moce ciemności powstrzymujące poruszenie się Bożej łaski w naszym 

Narodzie będą związane i wyklęte w Imię Jezusa Chrystusa.  

 Rozkazuję wszystkim duchowym siłom zła w naszym kraju, aby zostały zawiązane i upokorzone w 

Imię Jezusa. Niech wszystkie demoniczne instytucje w naszym kraju będą wykorzenione i wrzucone w 

ogień w Imię Jezusa.  

 Rozkazuję każdemu duchowi działającemu przeciw Chrystusowi w naszym Narodzie, aby na zawsze 

był sfrustrowany w Imię Jezusa.  

 Rozkazuję, niech kamienie ognia spadną na wszystkie satanistyczne poczynania i jego dzieła nad 

naszym Narodem. Niech wszystkie oczekiwania, pragnienia i plany wroga na naszej ziemi będą 

całkowicie zniweczone i zniszczone w Imię Jezusa. 

 Rozkazuję wszelkim przekleństwom i klątwom rzucanym na nasz Naród, niech będą zawiązane i 

całkowicie zniszczone w Imię Jezusa. Przez Krew Jezusa niech duchy bezbożnictwa, bałwochwalstwa, 

wad i błędów tego Narodu będą podeptane, powstrzymane i zamilkną, w Imię Jezusa.  
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 Przecinam i niszczę każde szatańskie przymierze, pakt i poświęcenie nad tą ziemią w Imię Jezusa. 

Niech wszystkie sprzeniewierzające się demoniczne moce i władze w Polsce będą upokorzone w Imię 

Jezusa.  

 Zamykam wszystkie drzwi i furtki satanistyczne każdego miasta i wioski w tym kraju w Imię Jezusa. 

Zawiązuję wszelkie negatywne siły działające w życiu wszystkich, którzy są odpowiedzialni za nasz kraj. 

Niech każdy duch sprzeciwiający się Ewangelii będzie unicestwiony w Imię Jezusa. Niech wszystkie 

formy bezbożnictwa będą zniszczone przez Boży Ogień w Imię Jezusa. Niech każdy satanistyczny 

ołtarz w naszym kraju będzie zniszczony w Imię Jezusa. 

 Uciszam każdego fałszywego proroka i nauczyciela, satanistycznego kapłana i wszelkiego rodzaju 

uzdrowicieli działających jego mocą, czynię to w Imię Jezusa. 

 Zabraniam im wszelkich wpływów i oddziaływania na sprawy naszego Narodu i ludzi w Imię Jezusa. 

Rozkazuję, aby zstąpił Boży Ogień na wszystkie bożki, ofiary, rytuały i świątynie satanistyczne w tym 

kraju w Imię Jezusa. Łamię wszelkie świadome i nieświadome porozumienia uczynione pomiędzy ludźmi 

tego Narodu i szatanem w Imię Jezusa. Paraliżuję wszelkie demony bezprawia, niemoralności i 

uzależnienia, szczególnie alkoholizmu, narkomanii, seksoholizmu w naszym kraju w Imię Jezusa. 

Rozkazuję wszelkim groźbom kierowanym przeciwko politycznej, ekonomicznej i narodowej stabilności 

na tej ziemi, aby były unicestwione w Imię Jezusa Chrystusa. Po wstrzymuję każdy diaboliczny 

zewnętrzny wpływ na nasz kraj w Imię Jezusa.  

 Łamię każde przymierze zawarte pomiędzy demonicznymi zewnętrznymi wpływami i tymi, którzy są 

odpowiedzialni za nasz Naród. Niech każde satanistyczne porozumienie i przymierze zawarte przez 

kogokolwiek i kiedykolwiek w imię naszego Narodu będzie raz na zawsze anulowane w Imię Jezusa 

Chrystusa. 

Wszystkie powyżej wymienione złe duchy, demony i wszelkie, które im towarzyszą, w Imię Jezusa 

Chrystusa, mocą Jego Przenajświętszej Krwi, władzą kapłaństwa udzieloną przez Chrystusa i Jego 

Kościół, zawiązuję oddzielnie i indywidualnie i łamię wszelkie pieczęcie. 

Jesteście wszystkie związane i pieczęcie są złamane w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Jesteście wszystkie związane i pieczęcie są złamane w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

Jesteście wszystkie związane i pieczęcie są złamane w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 W Imię Jezusa bądźcie przeklęte. W Imię Jezusa bądźcie przeklęte. W Imię Jezusa bądźcie 

przeklęte. W Imię Jezusa, uschnijcie, rozkazuję wam, wyjdźcie z tego Narodu i ze wszystkich, którzy go 

zamieszkują. 

 W Imię Jezusa wyrzucam was. W Imię Jezusa wyrzucam was. W Imię Jezusa wyrzucam was. 

Mieczem św. Michała Quis ut Deus. Quis ut Deus. Quis ut Deus.  Mieczem Maryi quocunque dixerit 

Vobis facite. Quoqunque dixerit Vobis facite. Quocunque dixerit Vobis facite.  Mieczem Krzyża naszego 

Pana. Vade satana. Vade satana. Vade satana. 
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 W Imię Jezusa Chrystusa rozkazuję wam, oddalcie się od naszej Ojczyzny, która ma być 

Królestwem Chrystusa naszego Pana i Jego Matki Maryi naszej Królowej. W Imię Jezusa Chrystusa 

niech się tak stanie. 

Amen, amen, amen. 

 Niech sprawiedliwość króluje w naszej Ojczyźnie, w Imię Jezusa Chrystusa naszego Pana, Króla i 

Zbawiciela. Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus. Maryjo, Królowo Polski, my, tu zebrani, błagamy i 

prosimy Ciebie: otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki i umieść każdego z nas w swoim 

Niepokalanym Sercu. Ta ziemia i Twój lud wolny od wszelkich grzechów i mocy ciemności przez Twoje 

Niepokalane Serce jest silny i gotowy bronić zawsze Królestwa Twojego Syna. 

 Matko Boża Miłosierdzia, Pani nasza i Orędowniczko, składamy Bogu, przez Twoje Niepokalane 

Serce, nasze wołanie o zmiłowanie się nad nami. Niech Twoje przeczyste usta wypowiedzą te słowa w 

imieniu naszego Narodu. Niech runą mury cywilizacji śmierci otaczające Polskę i niech nastanie w niej 

Królestwo Boga przez Niepokalane Serce Maryi, naszej Przenajświętszej Matki i Królowej. Amen. 

Źródło: Nasz Dziennik nr 243, poniedziałek,17 października A.D.2016 

Ks. Piotr Glas: W POLSCE ZAPŁONĄŁ OGIEŃ 

Z ks. Piotrem Glasem, kapłanem posługującym w Wielkiej Brytanii, 

prowadzącym egzorcyzm nad Polską podczas Wielkiej Pokuty, rozmawia Beata Falkowska. 

W jakiej parafii posługuje Ksiądz obecnie na Wyspach? 
– Od września posługuję w dużej miejscowości Reading, niedaleko Londynu, w której jest kilka parafii. 

Wśród Księdza parafian są Polacy? 
– Nie, Polaków tu nie ma, to nie jest polska dzielnica. Wierni z mojej parafii to Anglicy, dużo 

Irlandczyków, Filipińczyków. 

Posługiwał Ksiądz także w Polsce? Pytam, by może spróbować porównać życie polskiej i 

brytyjskiej parafii. 

– W Polsce posługiwałem w latach 1989-1992. To już odległy czas, inne pokolenie. Trudno porównywać, 

bo jak teraz jadę do Polski, to otwieram szeroko oczy ze zdumienia, patrząc na to, co się dzieje. 

Co Księdza szokuje? 

– Zmieniło się całe społeczeństwo. Sekularyzacja poszła w galopującym tempie. Nie wiem, czy 

duszpasterstwo nadąża za tymi procesami. Są oczywiście takie miejsca, gdzie skala działań jest 

adekwatna do zagrożeń – księża wychodzą do ludzi, do młodych, szukają nowych środków dotarcia do 

nich, ale to za mało. Kościół za wolno poszedł także za zmianami np. w obszarze mediów, które mogą 

być albo wspaniałym narzędziem ewangelizacji, albo upodlenia człowieka. Mamy w Polsce wspaniałe 

katolickie media, ale powinno być ich więcej. 

Niektórzy zadowalają się tym, co mamy, konstatując, że u nas i tak jest lepiej niż na Zachodzie. 



Głos Małego Rycerza Nr 25 (1/2017)        styczeń-luty-marzec 2017 

  

13 
 

 
 

– Nie wiem, czy to jest dobre myślenie. Przecież tylu młodych odeszło od Kościoła, tylu ludzi 

potraciliśmy. Jezus powiedział: „Po owocach ich poznacie‖. Patrzę na te owoce w Wielkiej Brytanii. 

Młodzi Polacy przyjeżdżają tu i rozpływają się, nie ma ich w żadnym kościele. Tylko 10 proc. Polaków w 

Wielkiej Brytanii uczestniczy w formach duszpasterstwa w parafiach. Mój kolega pracuje w polskiej mis ji, 

jest proboszczem w dużej miejscowości, gdzie mieszka ponad 20 tys. Polaków, a na Msze św. 

przychodzi 800-900 osób. Pytam, gdzie jest 19 tysięcy? Jeszcze nie jesteśmy w takiej sytuacji jak 

Brytyjczycy, tutaj panuje pogaństwo, ale te statystyki o czymś świadczą. Ale jak jest święcenie 

pokarmów w Wielką Sobotę, to ulice trzeba zamykać, takie ciągną tłumy. Gdy ci ludzie wracają do 

rodzinnych domów, do Polski, to także często idą na Mszę św., bo tak wypada przed mamą, sąsiadami. 

Dlaczego nie ma ich w kościołach w Wielkiej Brytanii? Bo nie ma wiary. Przecież ci Polacy są w 

większości ochrzczeni, bierzmowani, przeszli katechizację w szkole. Dlaczego nie widać owoców? Może 

czegoś zabrakło? Może to było tylko „szkolenie kościelne‖? 

Jak głosić dziś Ewangelię o Jezusie, mówić o Panu Bogu ludziom żyjącym na pustyniach miast? 

Potrzeba nam proroków jak ogień? 

– Wielu kapłanów nie wierzy w to, co ma. Miałem niedawno rekolekcje dla kapłanów w Polsce. 

Przyjechali księża, którzy chcą czegoś więcej, dowiedzieć się nowych rzeczy, nauczyć się. Byli zarówno 

młodzi, jak i starsi księża. Jeden kapłan na koniec płakał, jak zobaczył, jaką moc ma modlitwa kapłana. 

Mówiłem do tych księży: „Do Polski zapraszany jest ks. Bashobora, o. Manjackal. I dobrze, Pan Bóg się 

nimi posługuje, ale przecież was jest w Polsce 35 tys., przecież wśród was znajdą się tysiące 

Manjackalów. Każdy z nas ma te dary, ale musicie się obudzić‖. 

I wyjść poza schemat, że nic się nie da zrobić. 

– Trzeba księżom uwierzyć w dar kapłaństwa, w swoje charyzmaty. Każdy z nas ma charyzmaty, bo był 

chrzczony i bierzmowany. Duch Święty, gdy zaczniemy działać, pomoże. W Polsce tkwi ogromny 

potencjał. Gdyby tylko co dziesiąty ksiądz obudził się, ujrzał pełnię kapłaństwa, wyszedł do ludzi, nie bał 

się o opinię ludzką, wyobraża sobie pani, co by się działo? Kiedyś prowadziłem forum charyzmatyczne 

w Chicago, które odbywało się pod hasłem: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię‖, i działy się tam cuda, 

bo ludzie chcieli w końcu usłyszeć kogoś, kto wierzy w to, co mówi, który sam przeżył kiedyś rozpalenie 

ogniem. 

Takie dotknięcie Ducha Świętego jest rzeczywistością dostępną dla każdego? 

– Nie o to chodzi, że każdy ma iść na stadion i głosić Ewangelię. Ale można mieć charyzmatyczną 

wiarę, pracując w szpitalu, w hospicjum, jako katecheta czy dziennikarz. Przez tę przeciętność dzieje się 

to, co obserwujemy dzisiaj – szarość i bylejakość. Ilu ludzi na Mszach św. naprawdę się modli, a ilu ma 

rutynowe nastawienie do Liturgii? Ilu ma prawdziwą wiarę w to, co dzieje się w Kościele? To dotyka 

także kapłanów. Jak mają na nas spływać łaski, jeśli nie wierzymy w to wszystko? Pan Bóg działa 

zawsze, ale potrzeba naszego zaangażowania. Charyzmatyczna wiara jest potrzebna szczególnie tym, 

którzy przez dar kapłaństwa mają rozpalać tę wiarę w tych, którzy żyją w rodzinach, wychowują dzieci i 

naprawdę mają ciężej niż my, duchowni. 
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Przyjęcie z wiarą takich duchowych przełomów jak Wielka Pokuta czy Jubileuszowy Akt Przyjęcia 

Jezusa za Króla i Pana zaowocuje w naszej historii? 

– Po tylu latach pracy za granicą, gdy dziś, u progu 2017 roku, patrzę na to, co dzieje się na świecie, 

słowa, że Polska jest narodem wybranym, nabierają innego wymiaru. Coraz bardziej widzę, że nasza 

Ojczyzna stała się bastionem prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Także prawdziwa pobożność maryjna, 

tak głęboko zakorzeniona, powoduje, że Polska jest tym miejscem, z którego wyjdzie iskra, gdzie Pan 

Bóg zacznie budować coś nowego na świecie. Europa dzisiaj to nowy Babilon. Potrzeba nam czytać 

Apokalipsę, bo tam to wszystko jest opisane. To, co panuje na Zachodzie, to pogaństwo i 

postchrześcijaństwo. Tych ludzi nic już nie rusza, nawet jak cud się wydarzy, to oni sobie to wytłumaczą. 

Wielka Pokuta była takim cudem, znakiem nie tylko dla Polski, ale i całego świata? 

– Na Wielkiej Pokucie 15 października spodziewaliśmy się maksymalnie 5 tys. osób, a przyjechało 150 

tys. To był wyraz potężnej wiary Polaków. Na Jasnej Górze zobaczyłem ludzi, którzy przybyli tylko w 

jednym celu: aby się modlić. Zobaczyłem najzwyklejszych, najprostszych ludzi, którzy na kolanach 

spędzają godziny, którzy modlą się Nowenną Pompejańską, odprawiają ją nawet po kilkanaście razy, 

oddają się Matce Bożej według św. Ludwika Grignion de Montforta. To jest już niespotykane w Europie. 

Później otrzymałem telefon od znajomej mistyczki. Opowiadała mi, jak zobaczyła podczas Wielkiej 

Pokuty otwarte nad Częstochową Niebo, Maryję i tysiące dusz, które szły z krajów ościennych, ze 

Wschodu i z Zachodu, bo przez naszą modlitwę na Jasnej Górze znajdowały kanał do Nieba. Na ile to 

jest prawdziwe, nie wiem. Na pewno Pan Bóg okazał swą potężną moc. To nie był ogień, który zapłonął i 

wygaśnie. Pan Bóg coś planuje dla naszej Ojczyzny, potrzebował tej pokuty przed Aktem Przyjęcia 

Jezusa za Króla i Pana, na zakończenie Roku Miłosierdzia, przed rozpoczęciem roku stulecia Fatimy. 

Oby owoce tych wydarzeń rozlały się po Polsce, na parafie. Obszernie zrelacjonował to tylko „Nasz 

Dziennik‖. Pytanie, dlaczego inne media, nawet katolickie, wyciszyły to, często przemilczały, kto tym 

kierował? 

Podczas Wielkiej Pokuty Naród Polski prosił o wybaczenie grzechów i win. Na Zachodzie 

poczucie grzechu to już rzadkość. 

– Tu ludzie nie przepraszają, nie uznają grzechu, żniwo zbiera herezja powszechnego zbawienia, 

przekonanie, że wszyscy idziemy do Nieba. 

Za brakiem świadomości, kim jest Bóg, idzie brak świadomości, że istnieje także Jego odwieczny 

przeciwnik? 

– W Kościele w ogóle za mało mówi się o duchowej walce. Dlaczego straciliśmy w parafiach wielu 

mężczyzn? Bo straciliśmy ducha walki, a mężczyzna jest stworzony do walki o byt, o kobietę, o 

Ojczyznę i także do walki o wiarę. 

Zapomnieliśmy, że jesteśmy na wojnie w wielu obszarach życia katolików: rodzinnym, 

małżeńskim, parafialnym, społecznym… 

– Tymczasem Maryja w objawieniach w Fatimie i w innych objawieniach prywatnych wciąż powtarza: 

walka trwa, walka ze smokiem, z masoneriami i na zewnątrz, i wewnątrz Kościoła. Jak człowiek to czyta, 

ma świadomość tych rzeczy, nabiera duchowej siły i rozumie to, co dzieje się z nim i wokół niego. 
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Rozumie choćby mechanizm pokusy, jak diabeł chce zniszczyć mnie i innych. Bez tej świadomości będę 

traktował wiarę subiektywnie, emocjonalnie, a jak przyjdzie kryzys, wówczas wiarę stracę. Z religii 

katolickiej zrobiliśmy religię dla pań, a zapomnieliśmy o elemencie walki, który właśnie dziś jest nam tak 

bardzo potrzebny. Zresztą największe święte to były najwyższej klasy wojowniczki. Spójrzmy na św. 

Faustynę, ta kobieta płakała i walczyła. Podobnie jak bł. ks. Michał Sopoćko, który do końca walczył o 

Boże Miłosierdzie, umierał w samotności i odrzuceniu. 

Maryja jest naszym wielkim wsparciem na ten czas walki. Ta, która miażdży, u końca czasów, 

głowę węża… 

– To jest jedyna nadzieja. Ona sama mówi, że tylko ci, którzy zatopią się w Jej Sercu, zawierzą Jej 

całkowicie, ci będą naprawdę przy Jej Synu. To jest jedyna w tej chwili droga. Kto nie ma Maryi za 

Matkę, nie ma Boga za Ojca. Maryja dziś nie jest opcją, która może być, ale nie musi, nie jest 

dodatkiem, jakimś wyborem duchowości. „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi‖ – 

powiedział ks. kard. Hlond, i to nie były jakieś czcze słowa. Ona, Świątynia Salomona, Oblubienica 

Ducha Świętego, jest Wszechpośredniczką łask, przez Jej dłonie otrzymujemy Ducha Świętego. 

Pytanie, jakim duchem posługują ci, którzy odrzucają Maryję, czy to jest Duch Święty? Jezus sam 

powiedział, że „nie każdy, który Mi mówi: ‘Panie, Panie!‘, wejdzie do królestwa niebieskiego‖. 

Opowiada Ksiądz o szczególnej roli Maryi, której doświadczył w czasie odprawiania 

egzorcyzmów? 

– Tak, w momencie, kiedy brakowało mi narzędzi, gdy już nic nie działało, a demon się śmiał, Duch 

Święty podpowiedział w pewnym momencie: „Wezwij Maryję‖. „Tylko nie Ona‖ – wrzeszczał demon. On 

nienawidzi Matki Najświętszej, bo Ona jest człowiekiem, jednym z nas. I demon wie, że świat będzie 

ocalony przez Maryję. Człowiekowi została dana władza nad upadłym archaniołem. On wie, że już jest 

zniszczony. Maryja jest Tą, która powiedziała „fiat‖, a on: „Nie będę służył‖. Dlatego tłumaczę ludziom, 

że Różaniec to nie jest „klepanie‖, wiem, bo sam kiedyś „klepałem‖, ale to jest potężna modlitwa. A jaką 

moc ma Nowenna Pompejańska, trzy części Różańca odmawiane przez 54 dni! 

„Klepał” Ksiądz pacierze? Jak to było zatem u Księdza z rozgrzaniem wiary? 

– Stało się to w samotności, bez nikogo. W 2007 roku byłem w Taizé z młodzieżą z parafii, niezbyt mi 

się podobało, bo było tam z nami 5 tys. młodzieży z Niemiec, która przyjechała w ramach przygotowań 

do bierzmowania, atmosfera była biwakowa. Narastała we mnie złość. Dziś wiem, że to było 

demoniczne, bo jak coś dobrego się szykuje, demon atakuje. W pewnym momencie wyszedłem poza 

kampus do maleńkiego kościółka, pomodlić się. Siadłem, zacząłem czytać Pismo Święte i przyszło na 

mnie takie olbrzymie dotknięcie Bożej łaski, nie mogłem się ruszyć. Miałem pełną świadomość, ale 

byłem jak sparaliżowany, przy czym miałem niesamowite poczucie Obecności. Siedziałem tam kilka 

godzin, potem poprosiłem Pana Boga, by już mi zabrał to doświadczenie. Wróciłem do kampusu, choć 

jeszcze przez jakiś czas pozostawałem jakby w innej rzeczywistości. To było dotknięcie Ducha 

Świętego. 

Boga spotykamy zawsze w najmniej spodziewanym czasie? 



Głos Małego Rycerza Nr 25 (1/2017)        styczeń-luty-marzec 2017 

  

16 
 

 
 

– Nie można wymusić tego na siłę, emocjonalnie, psychicznie. Każdy ma inne doświadczenie. Może 

Pan Bóg chciał mi wówczas powiedzieć: „Słuchaj, jestem‖, albo: „Coś dla ciebie szykuję‖. Może: „Musisz 

iść do spowiedzi, zmienić swoje życie kapłańskie, wyjść z marazmu‖. 

To był początek zmian w Księdza kapłańskim życiu? 

– Zacząłem najpierw sam wewnętrznie się zmieniać. Ujrzałem, że to, co wydawało mi się normalne, 

wcale takie nie było, było zastojem, a ja byłem księdzem z automatu, spełniałem tylko swoje funkcje. 

Zobaczyłem, na jak wielu poziomach duchowych jeszcze nie byłem. Słuchałem wówczas bardzo wielu 

różnych konferencji duchowych, otworzyłem się na rzeczy, których nigdy nie robiłem. Tu, w Wielkiej 

Brytanii, w pogańskim kraju, organizowałem w piątek adoracje, godziny święte, wprowadziłem później 

element modlitwy o uzdrowienie, działy się tam wówczas cuda. Przychodziły tłumy ludzi, a pamiętajmy, 

że to był piątek, kiedy na Zachodzie idzie się do pubu, na dyskotekę, a nie do kościoła. Potem pojawiła 

się droga do bycia egzorcystą, to trwało 10 lat, widziałem wówczas cuda, które działy się w ciągu kilku 

minut, poprzez modlitwę i wiarę. I to ostatnie doświadczenie: Wielka Pokuta. Nigdy w życiu nie 

myślałem, że będę prowadził egzorcyzm kraju. Dziś jestem szczęśliwy, że dostąpiłem tej łaski, nawet 

gdyby to miała być ostatnia rzecz, którą w życiu zrobiłem. To wszystko jest możliwe tylko dzięki temu, że 

kiedyś człowiek otworzył się na Ducha Świętego. On także pokaże nam drogę do nieznanego jeszcze 

momentu, który rozpoczął się w Częstochowie i Łagiewnikach. Mocno wierzę, że dla Boga wszystko jest 

możliwe, jeżeli wierzymy z całego serca. 

Dziękuję za rozmowę. 

Źródło: nasz dziennik.pl 

ECHO Z JUBILEUSZOWEGO AKTU  
przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana  
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,  
Kraków – Łagiewniki,  19 listopada 2016 r.  

Dnia 19 listopada 2016 r., w wigilię Święta Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na zakończenie 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski jako Naród 

dostąpiliśmy kolejnego niezmierzonego błogosławieństwa Bożego. Oto w sobotni poranek w 

Krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia miało miejsce wydarzenie wyczekiwane w duszach i 

sercach Polaków od lat. W obecności przedstawicieli Kościoła, Biskupów i kapłanów licznych Parafii 

oraz władz Państwowych z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele dokonaliśmy Aktu przyjęcia 

Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. I choć to dopiero zaczątek potężnego Dzieła Intronizacji, jest to bez 

wątpienia ogromnym postępem i łaską.  

Na tę uroczystość licznie przybyli Polacy z kraju i z zagranicy, przedstawiciele różnych ruchów i 

stowarzyszeń katolickich w tym m.in. reprezentacja Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego. 

Od godzin porannych w Sanktuarium oraz na Placu gromadziły się rzesze wiernych z Polski i zagranicy. 

W tym czasie rozważane były Orędzia o Intronizacji oraz Świadectwo o życiu S. B. Rozalii Celakówny. 

https://mali-rycerze.pl/userfiles/Dokumenty/1s%20.jpg
https://mali-rycerze.pl/userfiles/Dokumenty/1s%20.jpg
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Nasze serca zostały pokrzepione Konferencją o Królestwie Bożym, z nawiązaniem do Czasów 

Ostatecznych i Paruzji, którą wygłosił ks. Biskup diecezji Bielsko – Żywieckiej Roman Pindel. 

W śpiewie i modlitwie oczekiwaliśmy na rozpoczęcie Najświętszej Ofiary o godzinie 12-tej. 

Słowo wstępne skierował do wiernych Biskup krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił Bp. 

Andrzej Czaja. 

W Adoracji Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem Biskupa Kościoła poznańskiego, 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dokonaliśmy 

uroczystego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. do którego jako wierni włączaliśmy się 

poprzez aklamacje. Akt zakończyliśmy Hymnem Te Deum laudamus.    

Wieczorem z całym zgromadzeniem Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

zebraliśmy się ponownie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby w duchu i prawdzie oddać hołd 

Jezusowi Chrystusowi Królowi. 

Rozpoczęliśmy Mszą Św. w bazylice o godzinie 18-tej. Tuż po Najświętszej Ofierze spotkaliśmy się 

wszyscy na wspólnej herbacie i wzajemnym powitaniu. Nasze serca radowały się licznym 

zgromadzeniem tego szczególnego dnia. Czuwanie w Kaplicy Św. Faustyny rozpoczęło się Drogą 

Krzyżową o godzinie 20-tej. Na te szczególne chwile przybył do nas ks. Mirosław Janowski, znany nam 

z wrześniowych rekolekcji w Koszalinie. W duszy tego Kapłana odbijały się wielka Moc i Miłość Boża. 

Głębokość Jego duchowych przeżyć odczuwalna była dla nas zgromadzonych z dużą mocą, z jak wielką 

czcią oddawał Bogu hołd wielbiąc Go w Najświętszym Sakramencie. 

Danym nam było uczestniczyć w szczególnym Nabożeństwie (cała treść nowenny przygotowującej do 

uznania Jezusa Chrystusa Królem i Panem), w którym składaliśmy Bogu uwielbienie i  dziękczynienie, 

odmawiając 9 Koronek do Bożego Miłosierdzia (po treści danego dnia nowenny) przez reprezentacje 

rycerstwa z różnych miejscowości naszej Ojczyzny. W tym czasie wielu z nas ukorzyło się przed Bogiem 

w Trójcy Jedynym padając na twarz w Modlitwie Uniżenia. 

Po dziękczynieniu, na zakończenie tych rozważań, ks. Mirosław uniesiony natchnieniem Ducha 

Świętego udał się z Najświętszym Sakramentem pomiędzy nas, aby Bóg dotknął każdego z osobna 

spoczywając w Monstrancji na naszych głowach. Nad każdym z nas uczynił Bóg błogosławieństwo, to 

było wielką łaską oraz przejawem Jego hojności i Miłości. 

Późno po północy (ok 1:00) rozpoczęła się Najświętsza Ofiara, którą sprawowali ks. Mirosław, 

ks. Lesław Krzyżak wieloletni opiekun ogólnopolskich spotkań naszego Legionu, oraz przybyły na tę 

uroczystość oraz ks. Dariusz Rybiński z pielgrzymami z Koszalina i okolic północnej części Polski, 

opiekun koła Legionu przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, który w czasie adoracji służył 

posługą w konfesjonale. 

Słowo Boże wygłosił ks. Lesław. Choć mowa nie była długa, w szczególniejszy sposób w  duszy zapadły 

słowa o wzrastaniu w trosce o Dzieło Boga, którego w Trójcy Jedynej pragniemy wielbić i chcemy by On 

królował w nas, by obdarzał radością i nadzieją w codzienności. Trzeba nam czynić wszystko idąc drogą 
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pokory poprzez pokutę, modlitwę, i ofiarę. Podobnie jak Lidia z miłości do wiary i Marek Winicjusz z 

miłości do ukochanej wybrali świadomie raczej wspólną śmierć aniżeli zdradę i tchórzowską ucieczkę. 

Kapłan opowiedział również o żołnierzu z karabinem, który wtargnął do Nieba. Wtenczas w obliczu tego 

czynu wywiązała się rozmowa, w której św. Piotr domawiał się z Matką Najświętszą. Św. Piotr chciał, 

aby żołnierz opuścił Niebo. Maryja zaś broniła go gorliwie, wymieniając jego zasługi i zalety, wyznając 

przy tym, że jeśli św. Piotr nakaże żołnierzowi odejść, Ona idzie razem z nim. 

Przykład ten pokazuje, jak Maryja pragnie nas wszystkich przygarnąć i zachować. Pragnie nas bronić za 

wszelką cenę. Pamiętajmy, że mamy w Niej wielką Wspomożycielkę i Obrońcę. Niech Chrystus 

zakróluje w nas! 

Na zakończenie Mszy Św. Oddaliśmy hołd Jezusowi Królowi, włączając się w uroczysty Akt przyjęcia 

Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.. Ks. Mirosław poprowadził specjalna modlitwę koronacji Jezusa 

Chrystusa, Króla Miłosierdzia w sercach obecnych na uczcie duchowej. 

Dodatkowe łaski spłynęły na nasze dusze, kiedy kapłani udzielili nam namaszczenia olejami św. 

Charbela przywiezionymi przez jednego z rycerzy z Annaya (Liban). Duch Święty Udzielił ze swej Mocy 

wiele Łask, dając odczuć swą świętą obecność. 

Tego dnia wiele dusz odpowiedziało na głos Boży w sercu przystępując do Legionu i Niewolnictwa 

Maryi. 

Nad ranem raz jeszcze zgromadziliśmy się na wspólną Agapę, po czym wielu udało się w  drogę 

powrotną. Prezes Wiesław Kaźmierczak skierował do nas Słowo z orędzi naszej Założycielki z prośbą, 

aby wszyscy mali rycerze podjęli modlitwę wynagrodzenia i przebłagania Boga Ojca za grzechy mocą 

ofiary Chrystusowej z prośbą o otwarcie ludzkich serc przez przyczynę Królowej Polski. Wszyscy 

rycerze, którzy pozostali, uczcili Boga bogatego w Miłosierdzie, śpiewając Godzinki ku czci Bożego 

Miłosierdzia akcentując zakończenie Świętego Roku Miłosierdzia i to święte miejsce, które łączy Niebo z 

ziemią.         

Akt zawierzenia, który dokonał się tego dnia, a następnie odczytany był we wszystkich Kościołach w 

Polsce w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest zaledwie zalążkiem wielkiego Dzieła 

Intronizacji, o którym Pan Jezus pouczał w Orędziach S. B. Rozalii Celakówny. 

Bądźmy Bogu wdzięczni, pamiętając że wszystko dopełni się zgodnie z Jego Najświętszą Wolą. Święty i 

Odwieczny Boży Fiat na wszystko wyznacza czas i miejsce. Na wszystko wyznaczona jest godzina. 

Wielkie Dzieła Boże zawsze pokonują drogę wielkich cierpień i przeciwności, a wszystko trzeba zdobyć 

w umartwieniu i utrudzeniu. Kiedy wszystkie brakujące ogniwa tego Dzieła połączą się i całość dopełni 

według Woli Bożej, wówczas możemy wyczekiwać tej chwalebnej chwili, gdy urzeczywistnią się słowa 

Króla Dawida z Orędzi naszej założycielki, one już po części się wypełniły:  

„…Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus 

Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany koroną złotą a Miłosierdzie 
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Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga 

Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.”[1] 

Trwajmy w ufności i na modlitwie. Niech odtąd Bóg Ojciec Okiem Opatrzności, szczególnej Miłości i 

Miłosierdzia spogląda na nas ze Świątyni Opatrzności Bożej w naszej Stolicy, Jezus Chrystus Król wraz 

ze Swą Matką Maryją Królową Polski, nich obejmą Swym Królowaniem nasze serca i wszystkie 

dziedziny naszego życia, a Duch Święty niech zstąpi i odnowi Oblicze tej Ziemi, rozlewając Swą potężną 

MOC. 

Serdeczne podziękowania dla rycerza Andrzeja i Braci i Sióstr z bocheńskiego koła, Tarnowskich Gór, 

oraz wszystkich ofiarnych dusz, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji tego 

Duchowego Wesela. Niech Bóg wynagrodzi hojność serc, uczynność, serdeczność, i gościnność oraz 

zaangażowanie duchowe w tę niecodzienną uroczystość. 

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie! 

Króluj wraz ze Swą ukochaną Mamą i prowadź swe dzieci do Królestwa Woli Bożej. 

rycerka Renata z Nowego Sącza 

JUBILEUSZOWY AKT  
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA  

za Króla i Pana naszej Ojczyzny 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! 

W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego 

Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i 

świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie 

naszą Ojczyznę i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do 

nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą Królem 

Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i 

w świecie. 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 

 W naszych sercach     - Króluj nam Chryste! 

 W naszych rodzinach     - Króluj nam Chryste! 

 W naszych parafiach     - Króluj nam Chryste! 

 W naszych szkołach i uczelniach    - Króluj nam Chryste! 

 W środkach społecznej komunikacji    - Króluj nam Chryste! 

 W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku - Króluj nam Chryste! 

 W naszych miastach i wioskach    - Króluj nam Chryste! 

https://mali-rycerze.pl/czytam,1332#_ftn1
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 W całym Narodzie i Państwie Polskim    - Króluj nam Chryste! 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 

 Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca - Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

 Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami - Chryste nasz 

Królu, dziękujemy! 

 Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach - Chryste nasz Królu, 

dziękujemy! 

 Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale- Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

 Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości - Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a 

zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. 

Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy 

się złego ducha i wszystkich jego spraw. 

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe 

nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: 

 Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę 

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień 

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci 

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie 

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

 Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw 

- Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci 

Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy 

sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowiła zwłaszcza 

tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską oświeć mocą Ducha 

Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się 

sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i 

wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. 
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Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca 

Twego. 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji 

zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece 

Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - na większą chwałę 

Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe 

Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i 

pokoju. 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Amen. 

STOLICĄ KRÓLESTWA JEZUSOWEGO MA BYĆ KRAKÓW  

Kilka fragmentów z książki s. Zofii Grochowskiej dot. Króla Miłosierdzia i Polski 

 Córko Moja Ja, Jezus Chrystus pragnę być Królem Polski i wziąć ten kraj pod szczególną opiekę, choć 

większość nie potrzebuje Mnie – Króla, bo władza ich będzie ograniczona. Dzieci Moje daję wam wskazówki: 

Idzie post, poprzez Moją Mękę i Mój Krzyż możecie zmienić czas, w którym dokona się wiele. Potrzeba dużo 

modlitwy wielkopostnej. Proście Trójcę Św. o Króla dla Narodu Polskiego i świata, tylko módlcie się wytrwale aby 

pokonać przeszkody a resztę dokona Bóg Wszechmocny. Módlcie się w każdym czasie a Ja będę wam błogosławił. 

Amen. (do s. Zofii Grochowskiej, poniedziałek 19.02.2007) 

 Ja, Duch Święty pragnę przekazać wielkie ostrzeżenie dla świata, szczególnie dla Polski. Dlaczego człowieku 

zdradzasz swego Boga? Jezus umiłował Naród Polski bo w waszej Ojczyźnie jest Królowa Matka Najświętsza, Moja 

oblubienica. Powinien być i Król – Król Jezus Chrystus. Kiedy zostanie Królem a berło spocznie w Jego dłoni, Jezus 

okaże wszechmoc nad złem. Owieczki Jego będą się radować u Jego stóp i będą brały udział w Królestwie, które 

Bóg przygotował od zarania świata. Naród Polski powinien być silny Bogiem a wiara mocna jak skała. Skała może 

się rozsypać a wasza wiara nie, bo w takich sercach zamieszka Jezus. Ja, Duch Święty udzielę takiemu stworzeniu 

światła aby kroczyło drogą oświeconą. Zbliża się dzień kary dla Polski. Obudź się Polsko bo Król Jezus stoi u twych 

bram. Otwórzcie bramy twych serc, aby Jezus mógł objąć Królestwem swym wasze serca. Jezus Król kocha Naród 

Polski ale i doświadczy was. Nie dotrzymaliście wiary którą wam przekazali przodkowie, teraz zbieracie plony. 

Wróćcie do korzeni żywej wiary a Bóg oszczędzi naród wybrany. (do s. Zofii Grochowskiej, wtorek 19.02.2002) 

 Ja, Król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla Polski. Wzywałem was, narodzie, aby Jezus 

Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w swym uporze. 

Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa... Gdzie są władze kościelne? Czyż wy Go nie 

potrzebujecie? Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo obejmie cały 

świat. 
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Mieć Króla w Narodzie Polskim – Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość Polski - 

z braku Jego Królestwa zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pragnie wam, narodzie 

Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. Jezus pragnie was wywyższyć w świętości, a tym 

zaczynem jest umiłowany Wikariusz - on dzierży klucze do otwarcia Królestwa Bożego - nie zamykajcie drzwi 

Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić – Jezus 

najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich. 

Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, 

aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany koroną złotą a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego 

Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest 

tajemnicą Bożą. 

Ja, Król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do Narodu Polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i 

zawierzeniu - w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Jego Królestwo nie ma granic, ale 

zapragnął być Królem narodu wybranego. Polskę Jezus tak bardzo umiłował i Jego oczy są zwrócone na was. 

 Niech was Bóg błogosławi, aby Miłość i Miłosierdzie Boże zakrólowało wśród narodów. (do s. Zofii Grochowskiej, 

czwartek 22.07.1999) 

 Ja, Król Dawid, przychodzę, jako pośrednik i orędownik do ludu wybranego. Tylko jeden jest ratunek dla 

ludzkości - Miłosierdzie Boże, które objawił Bóg przez polską zakonnicę s. Faustynę i upomina się, aby został 

koronowany w Polsce Królem Miłosierdzia Bożego. Jezus Miłosierny jest Królem, Jego Królestwo nie jest z tego 

świata, ale pragnie być Królem dzieci ziemskich. Uczyń to Narodzie Polski, nie zwlekaj, bo czas nagli – to wezwanie 

dla ciebie, Polsko – wypełnij to, o co was proszę, a skorzystacie z łaski Bożego Miłosierdzia dla siebie i całego 

świata. Tyle otrzymacie, na ile zaufacie Miłosierdziu Bożemu. (do s. Zofii Grochowskiej, czwartek 17.12.1998) 

 Narodzie Polski, najważniejszym dla ciebie jest, aby Jezus został Królem Miłosierdzia Bożego. To nie jest 

wymysł człowieka, ale pragnie tego Jezus Chrystus, aby zostać Królem Miłosierdzia Bożego i okazać światu 

Miłosierdzie. Co Bóg chce uczynić dla ludzkości, zna tylko Bóg.  

Ja, Król Dawid, będę was wzywał i pouczał, bo to jest moja misja, aby Król Królów został wybrany, 

ukoronowany i uwielbiony przez narody - wówczas zło będzie pokonane i ludzie ujrzą obrzydliwość swoich 

występków i upokorzą się przed swym Stwórcą. Zło gnębiło ludzkość przez tyle wieków i nie potrafiliście się bronić, 

dlatego jesteście niewolnikami zła. 

Król, Jezus Chrystus, chce was wyzwolić spod jarzma zła. Macie wolną wolę i możecie wybrać Jezusa Królem 

lub nie. Królestwo Boże przyjdzie z Nieba, tylko pragnijcie. 

Ja, Król Dawid, będę wam przekazywał, co macie czynić dla Królestwa Bożego. Proszę, nie lekceważcie tych słów, 

aby nie było za późno, bo plan Boży nie jest planem człowieka. Trzeba dużo światła Bożego, aby zrozumieć 

działanie Boga. (do s. Zofii Grochowskiej, piątek 25.12.1998) 

 O, Narodzie Polski Ja, Król Dawid, proszę was - uczyńcie co możecie, aby Jezus Chrystus został [uznany] 

Królem. Jego Królestwo nie jest ze świata, tylko zrodzone jest przez Boga. O, człowiecze, gdybyś znał, czym Ono 

jest dla narodu polskiego i świata. Już dawno naród polski królowałby wśród narodów i nie byłoby zła, bo w 

Królestwie Bożym nie może być zła, tylko miłość i dobro. Módlcie się w tej intencji, aby królestwo Boże było wśród 

was. Modlitwą, ofiarą i postem wyprosicie u Boga - Ojca, tak upragnionego Króla - Jezusa Chrystusa. Bóg czeka 

długo, aż człowiek otworzy się na Boga i z miłości wybierze i zapragnie, aby Jezus Chrystus został Królem. 

Wtedy Król królów obejmie swe Królestwo od dawna zapowiedziane i zakróluje wśród narodu wybranego. Cały 
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świat obejmie swym Królestwem i będzie jeden pasterz wśród wszystkich narodów, wtedy zapanuje miłość i zgoda. 

To Królestwo jest dla tych, co wytrwają do końca - pragnijcie wytrwać a ja, Jezus Chrystus, wesprę was swoją 

Boską mocą. Uczyńcie, co wam przekazuję a ujrzycie Królestwo Boże. Niech was Bóg błogosławi. (do s. Zofii 

Grochowskiej, wtorek 29.11.1998) 

 Czy Król, Jezus Chrystus, zostanie wybrany przez Naród Polski? Jesteście narodem królewskim, a królestwo 

wasze pochodzi od Boga, a nie od świata.  

Ja, Król Dawid, też jestem waszym królem. Przychodzę, by przygotować królestwo Jezusowi - Królowi. Jeśli naród 

polski odrzuci tę łaskę i nie wybierze Jezusa Królem, Jezus odwróci swoje oblicze od was. (do s. Zofii Grochowskiej, 

poniedziałek 23.11.1998) 

Od dawna wołam do was: Wybierzcie Mnie na Króla Polski! 

 Narodzie polski, przecież masz prawo mieć Króla, Króla Bożego Miłosierdzia! Wszystko by się zmieniło, wszelka 

nieprawość musiałaby ustąpić, bo gdzie króluje wybrany przez naród Król Miłosierdzia, tam zło nie ma dostępu, 

musi ustąpić albo - przemieniać się w dobro. (do s. Zofii Grochowskiej, czwartek 14.08.1997) 

 To Ja, Bóg, wszystkim kieruję i będę kierował do końca. Macie do przebycia ciężką drogę, ale ta droga będzie 

waszym uświęceniem - Ojczyzna Niebieska na was oczekuje. Moje dzieci, ten rok będzie bardzo ciężki. Wiele 

spadnie na was kar. I dzisiaj zapowiedziane są dla Narodu Polskiego kary. Najpierw Polska musi się oczyścić z 

nieprawości i błędów i tak będzie aż nie padnie na kolana i uczci Mój Boski Majestat i uzna, że Ja Jestem Królem i 

Panem. Kiedy naród polski wybierze [czyt. uzna] Mnie za Króla Miłosierdzia, wtedy dużo się zmieni w waszej 

Ojczyźnie. 

Walczcie o Moje Królestwo na ziemi, nie zaniedbujcie go, bo Ja tego pragnę. Bóg mógłby uczynić wszystko sam, 

ale potrzebuje pomocników, którzy wyproszą te łaski, którzy będą upominać się o Króla, Króla - swoich serc. Teraz 

uczyńcie znak Krzyża potrójny: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

Niech moc błogosławieństwa spłynie na was. Niech Duch Miłosierdzia Bożego spocznie w waszych sercach, niech 

rozjaśni wasze serca i umysły, abyście mogli godnie wypełniać świętą wolę. Niech da wam światło Boże, Ducha 

Bożego, mądrość Bożą - pokój Boży niech zapanuje w waszych sercach. (do s. Zofii Grochowskiej, 

czwartek 10.04.1997) 

 Ja jestem Pogromczynią wszelkiego zła na całym świecie, a szczególnie w Polsce, bo ja jestem Królową Polski. 

A kiedy wybierzecie [czyt. uznacie] Mojego Syna, waszego Boga Królem waszej Ojczyzny i powierzycie waszą 

Ojczyznę Jemu, to stanie się cud świata - przemiana ludzkich serc, które będą otwarte na Boga. (do s. Zofii 

Grochowskiej, sobota 9.09.1995) 

POWSTAŁA GRUPA INICJATYWNA  
DLA NADANIA ŚW. ANDRZEJOWI BOBOLI  
TYTUŁU GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 

Na spotkaniu w dniu 9 grudnia 2016r. w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 

61 powstała Grupa Inicjatywna w osobach:  

1) Ks. Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli – O. Waldemar Borzyszkowski. 
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2) Ks. dr Lesław Krzyżak – opiekun spotkań modlitewnych Legionu MRMSJ i asystent redakcji Głosu 

Małych Rycerzy 

3) Ewa Twarowska -  Przewodnicząca Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli 

4) Halina Szustak – Przewodnicząca Stowarzyszenia DOM OJCZYSTY i V-ce Prezes Legionu MRMSJ 

oraz Stanisław Szahca – mgr lic. Teologii 

Celem w/w grupy jest przygotowanie działań zmierzających do nadania Św. Andrzejowi Boboli tytułu 

Głównego Patrona Polski.  

      Postanowiono ;  

1) Nawiązać kontakty z kościołami, kaplicami i parafiami, w których święty patronuje (a jest ich około 

dwustu) i prosić o wsparcie modlitewne oraz aktywność w krzewieniu kultu dla Patrona. 

2) Zapoznać wspólnoty, stowarzyszenia i różne grupy uznające świętego za patrona swojej działalności, 

w jedności i dla odrodzenia Polski chrześcijańskiej. 

3) Wymodlenie i uzyskanie poparcia dla sprawy przez Prezydenta Polski i Księży Biskupów. 

4) Przygotowanie dokumentacji do Episkopatu Polski i do Watykanu 

      Osoby z Grupy Inicjatywnej przynaglone pragnieniem swego serca, wsparte modlitwą i intencjami 

Mszy Św. z Polonii w tak bardzo ważnej sprawie dla naszej Ojczyzny, pragną aby proroctwa Św. 

Męczennika zostały spełnione. Św. Andrzej Bobola zapowiedział: „Polska zostanie odbudowana i ja 

zostanę uznany jej głównym patronem‖. Proroctwo do końca nie spełniło się, święty nie został oficjalnie 

ogłoszony głównym patronem Polski, poza tym w Polsce pozostaje jeszcze wiele do odbudowania.  

Św. Andrzej Bobola oręduje za nami u Boga. Jest wzorem doskonałości chrześcijańskiej, męczennik 

powołany do jednoczenia, wysławiony wielkimi cudami, prorok zmartwychwstania Polski i Patron Ślubów 

Jasnogórskich. Święty, któremu Papież Pius XII poświęcił Encyklikę „Invicti athletae Christi‖ z okazji 

trzechsetnej rocznicy chwalebnego męczeństwa. Tu cytat z w/w Encykliki na temat ; Odezwa do 

Narodu Polskiego 

„Jeżeli zaś te ojcowskie Nasze zlecenia i pragnienia kierujemy do wszystkich Pasterzy świętego 

Kościoła i do ich owczarni, najbardziej zwraca się myśl nasza do tych, co w polskich stronach życie 

pędzą. Skoro bowiem Andrzej Bobola z ich narodu wyszedł i ich ziemię nie tylko blaskiem rozlicznych 

cnót, ale i krwią męczeńską uświetnił, jest on dla nich wspaniałą ozdobą i chlubą. Niechże więc idąc za 

jego świetlanym przykładem nadal bronią ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom, niech 

usiłują obyczaje do norm chrześcijańskich dostosować, niech to sobie mają mocnym przekonaniem za 

największą chwałę swojej Ojczyzny, jeżeli przez nieugięte naśladowanie niezachwianej cnoty przodków 

to osiągną, żeby Polska zawsze wierna była dalej „przedmurzem chrześcijaństwa‖. Zdaje się bowiem 

wskazywać ‗historia, […] jako świadek czasów, światło prawdy […] i nauczycielka życia, że Bóg tę 

właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczył. Niechże więc mężnym i stałym sercem usiłują tę rolę 

wypełnić, unikając wrogich podstępów i zwalczając przy pomocy łaski Bożej wszystkie przeciwności i 
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próby. Niech spoglądają na nagrodę, jaką Bóg obiecuje tym wszystkim, co nie szczędząc wysiłków z 

najwyższą wiernością i gorącą miłością żyją, działają i walczą dla zachowania i rozszerzenia na ziemi 

Bożego Królestwa pokoju‖.   

Zwracamy się do Małych Rycerzy MSJ i członków wszystkich wspólnot, stowarzyszeń i różnych 

organizacji o wsparcie modlitewne, organizowanie spotkań i aktywność w krzewieniu kultu Świętego 

Andrzeja Boboli. 

Prosimy także o sugestie; kontakt: mr Halina; tel. 507 015 737; e-mail: halina.maria@onet.eu 

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk  

MOC KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO 

      W tytule zaznaczam, o jaki krzyż chodzi, ponieważ krzyż znany był już przed 

chrześcijaństwem, na przykład w starożytnym Egipcie zakończony pętlą (anch) był 

symbolem życia. W cesarstwie rzymskim w czasach Jezusa ukrzyżowanie było karą 

najbardziej haniebną, na którą skazywano tylko niewolników. Żydzi tej kary nie stosowali. 

Jezus został ukrzyżowany z rozkazu władzy rzymskiej. W Ewangeliach krzyż jest symbolem cierpienia, 

na przykład w Mt 10,38: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien‖. Dla św. 

Pawła Apostoła krzyż jest godnym czci symbolem zbawczego dzieła Jezusa, znakiem Bożej miłości do 

człowieka. W liście do Galatów pisze on: „Co do mnie, nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego 

innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany 

dla mnie, a ja dla świata‖ (6,14). W liście do Filipian św. Paweł życie chrześcijan, którzy ulegają pokusie 

zła, nazywa „postępowaniem jak wrogów krzyża Chrystusowego‖ (Flp 3,18). A zatem widzimy, że dla 

Apostoła narodów krzyż jest symbolem Chrystusa.  

Z czasem do praktyk chrześcijańskich wchodzi znaczenie się krzyżem. Świadectwem tego jest dziełko 

„De Corona 3‖ apologety chrześcijańskiego Tertuliana (155-220 rok), w którym czytamy: „Gdy 

wychodzimy lub wracamy do domu, gdy zaczynamy lub kończymy jakąś czynność, gdy się ubieramy lub 

nakładamy buty, przed kąpielą lub gdy siadamy do stołu, gdy zapalamy świece, gdy kładziemy się na 

spoczynek lub siadamy na krześle, przy każdym naszym zajęciu zróbmy na czole znak krzyża‖. Nie od 

razu jednak krzyż stał się znakiem odróżniającym chrześcijan, stał się nim dopiero w czwartym wieku, 

po edykcie Mediolańskim Konstantyna Wielkiego zakazującym prześladowania religii chrześcijańskiej, 

oraz między innymi zakazującym kary krzyżowania.  

Według legendy Konstantyn przed bitwą przy Moście Mulwijskim niedaleko Rzymu widział we śnie krzyż 

i usłyszał słowa: „W tym znaku zwyciężysz‖. Po swoim zwycięstwie Konstantyn ufundował wielki złoty 

krzyż dla starej bazyliki św. Piotra w Rzymie. Do trzeciego wieku najbardziej popularnym znakiem 

chrześcijaństwa była ryba, a to z tego powody, że litery greckie tworzące słowo „ichthys‖ (ryba) można 

było odczytać jako monogram Jezusa – „Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel‖. Jednym z najstarszych 

świadectw traktowania krzyża jako znaku chrześcijan są słowa z kazania św. Cyryla biskupa Jerozolimy 

(313-386 rok): „Krzyż jest znakiem wierzących, lękają się go demony‖. Do rozpowszechnienia krzyża 

mailto:halina.maria@onet.eu


Głos Małego Rycerza Nr 25 (1/2017)        styczeń-luty-marzec 2017 

  

26 
 

 
 

jako znaku chrześcijaństwa w wielkim stopniu przyczyniło się odnalezienie krzyża świętego przez matkę 

Konstantyna, św. Helenę, które według starożytnej Kroniki Paschalnej z Konstantynopola miało miejsce 

14 września 320 roku. 

     Od czwartego wieku krzyż jest znakiem chrześcijaństwa i symbolem Chrystusa. Krzyże stawia się na 

ołtarzach, wynosi wysoko na wieże świątyń, stawia przy drogach, krzyże noszą na sobie lub przy sobie 

wierzący w Chrystusa. Wszędzie, gdzie jest przypomina zbawcze dzieło Chrystusa dokonane na krzyżu. 

Chrześcijanin chce żyć w świetle krzyża, ponieważ on nie tylko przypomina mu Chrystusa, ale jest 

narzędziem łaski, źródłem duchowego umocnienia.  

Pewien człowiek opowiedział mi, jak dręczony przez złe duchy intuicyjnie w krzyżu szukał 

ratunku: 

     „Mając dwadzieścia lat wyjechałem do Niemiec i tam na studiach odszedłem od wiary w Boga. 

Spodobał mi się New Age, w ogóle ezoteryzm. Zrobiłem kurs radiestezji, reiki, przeszedłem inicjację reiki 

pierwszego stopnia. Poznałem pewnego mistrza sztuki walk wschodnich, który wprowadził mnie w świat 

postrzegania energii. Przez piętnaście dni pod jego kontrolą praktykowałem Chi-gong oraz medytację 

wschodnią. Przez dwa lata bardzo intensywnie zajmowałem się radiestezją, szukałem żył wodnych i 

stawiałem diagnozy lekarskie. Pewnego razu przyszedł do mnie człowiek z prośba o uzdrowienie z 

codziennych wymiotów. Od niego zaraziłem się złą energią, która spowodowała moje załamanie. Zaczął 

męczyć mnie lęk. Miałem wrażenie, że w mieszkaniu nie jestem sam, że towarzyszą mi złe duchy. 

Nieustannie przepalały mi się żarówki, komputer przestał funkcjonować. Później przed snem zacząłem 

widzieć diabły – potwory. Pewnej nocy doszło do kryzysu. Czułem wokół siebie jakby złą, ciemną 

chmurę, która mnie atakowała, serce przeszył mi ostry ból, jakby ktoś przebił mnie ostrym narzędziem. 

Nie mogłem oddychać, dusiłem się. Myślałem, że za chwilę umrę. Wtedy przypomniałem sobie, że kiedy 

byłem na odwiedzinach w Polsce ktoś podarował mi różaniec, jaki dostałem z okazji pierwszej Komunii 

św. oraz medalik św. Benedykta. Rzeczy te leżały w szafie, uważałem, że są bez wartości. Teraz 

odnalazłem je, chwyciłem do ręki i zacząłem odmawiać modlitwę, którą pamiętałem: Zdrowaś Maryjo. 

Nie modliłem się do Jezusa, ponieważ nie wiedziałem, czy mogę. Zacząłem też wzywać na ratunek 

aniołów. Różaniec i medalik uratowały mnie. Bardzo zapragnąłem znaleźć się przy krzyżu. W 

mieszkaniu nie miałem krzyża poza tym małym krzyżykiem przy różańcu, wybiegłem więc z mieszkania i 

usiadłem pod krzyżem przy kościele‖. 

     Szatan boi się krzyża, nienawidzi go. Dotknięcie krzyżem człowieka opętanego wywołuje 

gwałtowną reakcję, opętany boi się dotyku krzyża, nawet nie może patrzyć na krzyż. Pewna osoba 

zniewolona przez złego ducha, podczas gdy nad nią odmawiałem egzorcyzmy, wpadała w trans, traciła 

świadomość, upadała na parkiet i próbowała posuwając się na rękach i kolanach wyczołgać się z 

pokoju, albo ukryć się pod stołem. Trzeba było zastępować jej drogę lub zamykać drzwi. Kiedy jednak 

przed drzwiami lub pod stołem kładłem krucyfiks, osoba ta, chociaż nie mogła go widzieć, ponieważ 

miała zamknięte oczy, czołgała się w przeciwną stronę. Zły duch, który kierował jej ruchami, bał się 

zbliżyć do krzyża. 
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     Opętani nie pozwalają zrobić sobie na czole znaku krzyża. Kiedy im się pokazuje krzyż, 

odwracają twarz, zamykają oczy, nieraz krzyczą: „Weź to!‖ , albo chcą wyrwać krzyż z ręki egzorcysty i 

odrzucić. 

     Nie pozwólcie wmówić sobie, że w imię tolerancji nie należy krzyża umieszczać w miejscach 

publicznych: w szkołach, szpitalach, miejscach pracy. Wiemy, komu na tym zależy. 

Źródło: http://www.marana-tha.pl/index.php?go=czytelnia/wykl_mkch 

Ecce Crucis sgnum, fugiant phantasmata cuncta 

– Oto znak KRZYŻA, niech pierzchną wszystkie zjawy. 

W KOŚCIELE TAKŻE SZALEĆ BĘDZIE KRYZYS 

Już w XVI wieku w Ekwadorze Matka Boża ostrzegła Marienną Fraciscę Cadiz, że w XX wieku przyjdą 

na Europę i Ameryką straszne czasy. W KOŚCIELE TAKŻE SZALEĆ BĘDZIE KRYZYS. Kryzys ten 

dotyczyć będzie zepsucia obyczajów, małżeństwa, kapłaństwa, a także Eucharystii i spowiedzi.  

„Wiedz, że od końca XIX, a szczególnie w XX wieku namiętności wybuchną i dojdzie do zupełnego 

zepsucia obyczajów, bo Szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie sekty. Aby do tego 

doprowadzić, skupią się one szczególnie na dzieciach. Biada dzieciom w owych czasach! Trudno będzie 

przyjąć sakramenty chrztu i bierzmowania. Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać się 

będzie zniszczyć sakrament spowiedzi (...) To samo będzie z Komunią świętą. Niestety! Jak bardzo 

zasmuca Mnie, że muszę ci wyjawić tak liczne i okropne świętokradztwa – tak publiczne jak i tajne – 

popełnione z powodu profanacji Najświętszej Eucharystii! W czasach tych wrogowie Chrystusa, 

zachęcani przez diabła, często kraść będą z kościołów konsekrowane Hostie, aby bezcześcić Postacie 

Eucharystyczne. Mój Najświętszy Syn widzi samego siebie rzuconego na ziemię i zdeptanego przez 

nieczyste nogi‖.  

 „Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, będzie przedmiotem 

ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa. Masoneria, która będzie wówczas 

sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a 

przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych w 

nielegalnych związkach, nie włączonych do Kościoła. Duch chrześcijański szybko upadnie, drogocenne 

światło Wiary zgaszone będzie do tego stopnia, że nastąpi prawie całkowite zepsucie obyczajów. 

Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony. Diabeł prześladować będzie szafarzy 

Pana w każdy możliwy sposób. Będzie działać z okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od 

ducha powołania i aby uwodząc wielu. Owi zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański lud, 

wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów Rzymskiego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, 

którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom. Ten pozorny tryumf Szatana przyniesie ogromne 

cierpienia dobrym pasterzom Kościoła.  

http://www.marana-tha.pl/index.php?go=czytelnia/wykl_mkch
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Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany zalew nieczystości, która 

popychając resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone lekkomyślne dusze na wieczne potępienie. 

Nie będzie można znaleźć niewinności w dzieciach, ani skromności u niewiast. W owych chwilach 

największej potrzeby Kościoła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć!‖ - mówiła Maryja.  

Ale to nie wszystko. „Nadchodzą czasy, gdy [Moja] nauka będzie powszechnie znana uczonym i 

nieuczonym. Będzie się pisać wiele książek na tematy religijne, lecz praktykować te nauki i cnoty będzie 

niewiele dusz, święci będą rzadkością. Dlatego moi kapłani i zakonnicy popadną w zupełną obojętność. 

Ich oziębłość zgasi ogień Bożej miłości, w ten sposób ranią Moje Miłujące Serce tymi małymi cierniami, 

które widzisz. ... 

Wiedz także, że Boska Sprawiedliwość ześle straszne kary na całe narody, nie tylko za grzechy ludzi, 

ale także szczególnie za grzechy kapłanów i osób zakonnych – gdyż ci ostatni powołani są, przez 

doskonałość swego stanu, aby stali się solą ziemi, mistrzami prawdy, powstrzymującymi Boży gniew. 

Porzucając swą powierzoną przez Boga misję, poniżają siebie do tego stopnia, że w oczach Boga 

powiększają oni jeszcze surowość kar‖. 

Objawienia w Quito nie są jednak mroczne, ani ciemne, bowiem Matka Boża pozostawia także nadzieję 

na zmianę, uzdrowienie sytuacji.  

„Gdy wydawać się będzie, że zło zwyciężyło, będzie to znak nadejścia mojej godziny, kiedy Ja w sposób 

cudowny zrzucę z tronu nadętego pychą i przeklętego na wieki szatana, miażdżąc go pod wielką stopą i 

strącając do piekielnych przepaści‖ - mówiła Maryja do wizjonerki.  I wtedy zaczną się czasy prawdziwej 

zmiany, szczęście i pokoju… 
Źródło: malydziennik.pl 

Kardynał Burke: CZAS NA REFORMĘ KOŚCIOŁA  
- PRZEZ EUCHARYSTIĘ 

Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, której 

pierwszym etapem powinna być święta liturgia, 

aby odkryć jej głęboki sens w pełnym poszanowaniu 

nauczania Kościoła i Tradycji – uważa kard. 

Raymond Burke. Przypomina on, że, jak pokazały 

badania, ponad 50 proc. katolików nie wierzy już w 

realną obecność Jezusa w Eucharystii. Wynika to 

przede wszystkim z zaniedbań, jakie panują od 50 lat w katechezie. Kard. Burke wspomina, że kiedy on 

sam przed 40 laty przyjmował święcenia, Kościół w Stanach Zjednoczonych kompletnie zaniechał 

przygotowywania dzieci do spowiedzi przed Pierwszą Komunią. Dlatego też potem jako kapłan spotykał 

młodych katolików, którzy nigdy nie słyszeli o spowiedzi indywidualnej czy rachunku sumienia. 

Kard. Burke to człowiek o wielkim doświadczeniu kościelnym. Był ordynariuszem w La Crosse i St. Louis 

w Stanach Zjednoczonych, przez sześć lat stał na czele Trybunału Sygnatury Apostolskiej, odegrał 
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kluczową rolę w pierwszym synodzie biskupów o rodzinie, a aktualnie jest przedstawicielem Papieża 

przy Zakonie Kawalerów Maltańskich, co wiąże się z częstymi wizytami w różnych Kościołach lokalnych. 

O potrzebie głębokiej reformy Kościoła, wychodzącej od Eucharystii kard. Burke wspomina w 

[udzielonym w tym roku] wywiadzie dla francuskiego czasopisma L‘Homme Nouveau. Zaznacza, że 

pierwszym krokiem powinno być właściwe sprawowanie Eucharystii, przywrócenie jej należnej godności. 

Zabiegał już o to Jan Paweł II, który pod koniec pontyfikatu czynił wszystko, co w jego mocy, aby 

przywrócić wiarę w Eucharystię i wyeliminować nadużycia w liturgii, które doprowadziły do zamętu i 

osłabienia wiary. Amerykański kardynał wskazuje na potrzebę dbałości o liturgię, wystrój kościoła, szaty 

liturgiczne i muzykę sakralną. 

Innym kluczowym elementem reformy musi być zdaniem kard. Burke‘a katecheza, która otwierałaby 

dzieci na rzeczywistość Eucharystii. Przyznaje on, że rodzice mają z tym wiele problemów. Przede 

wszystkim dlatego, że sami nie otrzymali odpowiedniej katechezy. Ponadto nie znajdują oni często 

należytego oparcia w kościelnych szkołach, które katolickie są tylko z nazwy. W takiej sytuacji zdarzają 

się przypadki, że rodzice sami podejmują inicjatywę i zabiegają o utworzenie nowej i prawdziwie 

katolickiej szkoły, albo, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, decydują się na nauczanie domowe. 

Trzecim aspektem reformy musi być zdaniem kard. Burke‘a odrodzenie kultu eucharystycznego. Nie 

można bowiem wierzyć w Eucharystię, jeśli się jej nie kocha – podkreśla amerykański purpurat. 

ol/Radio Watykańskie 

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

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (12) 

4. Modernista Historyk 

29.  Kiedy już zapoznaliśmy się z zasadami modernisty jako filozofa, człowieka i teologa, pozostaje nam 

jeszcze rozpatrzyć się w zasadach nowoczesnego historyka i krytyka, apologety i reformatora. 

Zastosowanie zasad filozoficznych agnostycyzmu do historii 

 30.  Niektórzy z pośród modernistów, oddających się studiom historycznym, zastrzegają się, by ich nie 

uważać za filozofów; wyznają wprost, jakoby filozofia była im zupełnie obcą. Jest to chytra wymówka; 

obawiają się aby nie posądzono ich o wnoszenie do historii poglądów gotowych, aby nie uważano ich, 

jak twierdzą, za zbyt mało obiektywnych. A jednak rzeczą jest pewną, że ich historia czy krytyka jest 

najczystszej wody filozofią, że wnioski ich wypływają w prostej linii z ich filozoficznych zasad. Każdy 

nieuprzedzony łatwo to pojmie. 

Trzy podstawowe prawa zawarte są w trzech wzmiankowanych już zasadach filozoficznych, mianowicie 

w agnostycyzmie, w zasadzie przeinaczania faktów pod wpływem wiary i wreszcie w zasadzie, którą 

zdaniem naszym można by nazwać deformowaniem faktów. Przypatrzmy się teraz co stąd wypływa. 
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Zasada agnostycyzmu, wprowadzona do historii sprawia, że historia jest i w ogóle wiedza należy jedynie 

do świata zjawisk przyrodzonych. A zatem Bóg jak i wszelka interwencja Boga w rzeczach ludzkich 

winna być odniesiona do kategorii wiary, jako wchodząca wyłącznie w jej zakres. W faktach zaś gdzie 

istnieje pomieszanie pierwiastka Bożego z ludzkim (Jezus Chrystus, Kościół, Sakramenty św. itp.) 

należy wyodrębnić oba pierwiastki tak, ażeby co jest ludzkiego przeszło do historii, co boskiego do 

wiary. Stąd pospolite u modernistów rozróżnianie Jezusa Chrystusa w dziejach i Jezusa Chrystusa w 

wierze; Kościoła dziejowego i Kościoła w pojęciu wiary, Sakramentów św. itd. - dalej, pierwiastek ów 

ludzki, który przeszedł, jak widzieliśmy, do historii tak jak on istnieje faktycznie, pod wpływem wiary 

zostaje przeinaczony i to każą nazywać wyniesieniem nad warunki dziejowe. A zatem należy 

wyodrębnić zeń wszelkie te dodatki, wprowadzone przez wiarę i odnieść je do wiary i jej historii; 

podobnie w stosunku do Jezusa Chrystusa wszystko co przewyższa naturalne właściwości ludzkie 

określone psychologicznie, biorąc jeszcze pod uwagę warunki miejsca i czasu. 

Wreszcie, w myśl trzeciej ich zasady filozoficznej, nawet te motywy, które zakresu historii nie 

przekraczają, winny być przejrzane; wszystko co nie jest podług logiki faktów, jak sami to określają, 

winno być usunięte z historii i przekazane wierze. I tak, utrzymują oni na przykład, że Zbawiciel nigdy nie 

wygłaszał słów, któreby nie mogły być rozumiane przez Jego otoczenie. Stąd wszelkie alegorie, 

mieszczące się w Jego mowach, winny być usunięte z rzeczowej historii i odniesione do wiary. Ale może 

się zapytamy, na jakiej podstawie przeprowadzają oni takie rozróżnienia? Oto na podstawie badań nad 

naturą ludzką i jej właściwościami, nad warunkami danego faktu i zespołem okoliczności mu 

towarzyszących: to wszystko, jeśli dobrze rozumiemy, należy przecież do subiektywnych kryteriów. 

Usiłują oni mianowicie przyobledz się niejako w osobę Jezusa Chrystusa, poczym nie wahają się 

przypisać mu wszystkiego, co uczyniliby sami w podobnych warunkach. Tak więc zupełnie apriorycznie i 

w imię pewnych zasad filozoficznych, których się wypierają, a które jednak są podstawą ich doktryn - 

odmawiają boskości Jezusowi Chrystusowi w tak zwanej historii rzeczowej oraz odmawiają Jego aktom 

wszelkiego charakteru Boskiego: twierdzą, że Jezus Chrystus jako człowiek postępował i mówił tak, jak 

pozwalały na to warunki ówczesnej epoki. 

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

 

Bp Athanasius Schneider:  
OTWARTY LIST DOTYCZĄCY DYSKUSJI  
NA TEMAT "AMORIS LAETITIA" 

Bp Athanasius Schneider, biskup pomocniczy z Astany, prosił o opublikowanie 

jego otwartego listu w języku polskim, dotyczącego dyskusji na temat "Amoris 

Laetitia" 

Można się z tym nie zgadzać, ale skoro list będzie opublikowany w rożnych językach, warto, by i 

katolik polski szybko się z nim zapoznał, przemyślał go i ocenił. Ks. Aleksander Posacki (SJ) 

―Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy‖ (2 Kor 13, 8) 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php
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Proroczy głos Czterech Kardynałów świętego Kościoła rzymskokatolickiego 

Kierując się ―głęboką troską duszpasterską‖, czterej kardynałowie Kościoła rzymskokatolickiego, Jego 

Eminencja Kardynał Joachim Meisner, emerytowany arcybiskup diecezji kolońskiej (Niemcy), Jego 

Eminencja Kardynał Carlo Caffara, emerytowany arcybiskup diecezji bolońskiej (Włochy), Jego 

Eminencja Kardynał Raymond Leo Burke, Patron Suwerennego Rycerskiego Zakonu Kawalerów 

Maltańskich oraz Jego Eminencja Kardynał Walter Brandmüller, emerytowany przewodniczący 

Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, 14 listopada 2016 roku ogłosili tekst pięciu pytań nazwanych 

dubia (łac. ―wątpliwości‖), który uprzednio, 19 września 2016, wraz z dołączonym doń listem, wysłali oni 

do Ojca Świętego oraz do Kardynała Gerharda Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kardynałowie 

poprosili papieża Franciszka, aby zapobiegł ―wielkiej dezorientacji i wielkiemu zamętowi‖, które związane 

są z interpretacją i praktycznym zastosowaniem adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, szczególnie jej 

rozdziału VIII oraz jej ustępów dotyczących zarówno dopuszczenia osób rozwiedzionych, które wstąpiły 

w nowy związek cywilny, do przyjmowania sakramentów, jak i nauczania moralnego Kościoła. 

W swoim oświadczeniu zatytułowanym ―W poszukiwaniu jasności: apel o rozwiązanie węzłów w Amoris 

Laetitia‖, Kardynałowie piszą, że dla ―wielu – biskupów, kapłanów, wiernych – ustępy te sugerują lub 

wręcz wyraźnie głoszą zmianę w dyscyplinie Kościoła odnośnie do osób rozwiedzionych i żyjących w 

nowym związku‖. Wyrażając to, kardynałowie stwierdzili jedynie fakty z życia kościoła. Fakty te 

przejawiają się w praktyce duszpasterskiej niektórych diecezji oraz w publicznych oświadczeniach 

niektórych biskupów i kardynałów, którzy potwierdzają, że w niektórych przypadkach katolicy, którzy 

rozwiedli się i wstąpili w nowy związek, mogą być dopuszczeni do Komunii Świętej, mimo że wciąż 

korzystają z przywilejów, które według Bożego prawa zarezerwowane są dla osób związanych ważnym 

węzłem małżeńskim. 

Publikując swój apel o jasność w sprawie, która jednocześnie dotyka prawdy i świętości trzech 

sakramentów: małżeństwa, pokuty i Eucharystii, Czterej Kardynałowie wypełnili jedynie swój 

podstawowy obowiązek jako biskupi i kardynałowie, polegający na podejmowaniu aktywnych wysiłków 

na rzecz pieczołowitego strzeżenia oraz wiernej interpretacji objawienia przekazanego przez apostołów. 

To Sobór Watykański II z mocą przypomniał wszystkim członkom kolegium biskupów - prawowitych 

następców apostołów -ich zobowiązanie ―na mocy ustanowienia i nakazu Chrystusowego do takiej troski 

o cały Kościół, która choć nie jest sprawowana przez akt jurysdykcji, przyczynia się jednak walnie do 

pożytku Kościoła powszechnego. Wszyscy bowiem biskupi mają obowiązek umacniać i strzec jedności 

wiary i wspólnej dyscypliny całego Kościoła‖ (Lumen gentium, 23; por. również Christus Dominus, 5-6). 

Kierując publiczny apel do Papieża, biskupi i kardynałowie powinni być przynagleni szczerym uczuciem 

kolegialnym wobec Następcy św. Piotra i Wikariusza Chrystusowego na ziemi, w myśl nauczania 

Soboru Watykańskiego II (por. Lumen gentium, 22); czyniąc to, wypełniają ―powinność wobec 

prymasowskiej posługi‖ Papieża (por. Dyrektorium o pasterskiej posłudze Biskupów, 13). 

Cały Kościół w naszych czasach musi uświadomić sobie, że Duch Święty nie na próżno natchnął św. 

Pawła do opisania w Liście do Galatów incydentu udzielenia przez niego publicznego napomnienia św. 

Piotrowi. Należy ufać, że papież Franciszek przyjmie ten publiczny apel Czterech Kardynałów za 
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przykładem apostoła Piotra, kiedy św. Paweł poprawił go w braterski sposób ze względu na dobro 

całego Kościoła. Niech słowa wielkiego Doktora Kościoła, św. Tomasza z Akwinu, oświecą i pokrzepią 

każdego z nas: "Kiedy zaistniałoby niebezpieczeństwo dla wiary, poddani byliby zobowiązani do 

karcenia swoich dostojników kościelnych nawet publicznie. Stąd Paweł, który był poddany Piotrowi, ze 

względu na niebezpieczeństwo skandalu w sprawie wiary upomniał go publicznie. Augustyn komentuje 

to: "Piotr sam dał przykład przełożonym, by nie oburzali się na bycie poprawianymi przez swoich 

poddanych, gdy zdarzy się zejść im z właściwej drogi "(Summa Theol, II-II, 33, 4c). 

Papież Franciszek często wzywa do szczerego i odważnego dialogu między wszystkimi członkami 

Kościoła w sprawach dotyczących duchowego dobra dusz. W adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, 

Papież mówi o potrzebie ―dalszego, otwartego pogłębienia niektórych zagadnień doktrynalnych, 

moralnych, duchowych i duszpasterskich. Refleksja pasterzy i teologów, jeśli jest wierna Kościołowi, 

związana z rzeczywistością i twórcza, pomoże nam osiągnąć większą jasność‖ (nr 2). Ponadto, relacje 

na wszelkich szczeblach w Kościele muszą być wolne od klimatu strachu i zastraszenia, o co prosił 

papież Franciszek w swoich licznych wypowiedziach. 

W świetle tych wypowiedzi papieża Franciszka oraz w świetle promowanej przez Sobór Watykański II 

zasady dialogu i akceptacji uprawnionej wielorakości opinii, wielkim zdumieniem napawają niezwykle 

gwałtowne i nietolerancyjne reakcje niektórych biskupów i kardynałów na spokojny i rozważny apel 

Czterech Kardynałów. Wśród tych nietolerancyjnych reakcji można było znaleźć stwierdzenia, że Czterej 

Kardynałowie są np. bezmyślni, naiwni, schizmatyccy, heretyccy, a nawet, że można ich porównać do 

ariańskich heretyków. 

Takie apodyktyczne, niemiłosierne osądy zdradzają nie tylko nietolerancyjność, odmowę dialogu oraz 

irracjonalną wściekłość, lecz obnażają także kapitulację przed niemożnością głoszenia prawdy, 

kapitulację przed relatywizmem w doktrynie i praktyce, w wierze i życiu. Powyżej wspomniane, 

klerykalne reakcje przeciwko proroczemu głosowi Czterech Kardynałów bezsilnie defilują przed obliczem 

prawdy. Taka gwałtowna reakcja ma tylko jeden cel: uciszyć głos prawdy, która niepokoi i irytuje 

pozornie spokojną, mglistą niejednoznaczność tych klerykalnych krytyków. 

Negatywne reakcje na publiczne oświadczenie Czterech Kardynałów przypominają ogólny zamęt 

doktrynalny kryzysu ariańskiego w czwartym wieku. W sytuacji doktrynalnego zamętu naszych czasów 

przydatne dla wszystkich będzie zacytowanie niektórych stwierdzeń św. Hilarego z Poitiers, ―Atanazego 

Zachodu‖. 

―Wy [biskupi Galii] którzy wraz ze mną wciąż pozostajecie wierni w Chrystusie, nie ustąpiliście przed 

groźbą wybuchu herezji, a teraz, w obliczu tego wybuchu, pokonaliście całą jego gwałtowność. Tak, 

bracia, zwyciężyliście, ku ogromnej radości tych, którzy dzielą waszą wiarę, a wasza niesłabnąca stałość 

przyniosła wam podwójną chwałę, albowiem zachowaliście czyste sumienie i daliście autorytatywny 

przykład‖ (Hil., De Syn., 3). 

―Wasza [biskupów Galii] niezwyciężona wiara w sposób zaszczytny wyróżnia się świadomością swej 

wartości, a odrzucając przebiegłe, mętne i wątpliwe działania, bezpiecznie spoczywa w Chrystusie i 
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dalej głosi swoją wolność. Albowiem skoro wszyscy odczuwamy głęboki i silny ból z powodu działań 

osób nikczemnych przeciw Bogu, tylko w naszym wnętrzu możemy znaleźć komunię Chrystusie od 

momentu, w którym Kościół zaczął być nękany takimi zajściami jak wygnanie biskupów, usuwanie z 

urzędu kapłanów, zastraszanie ludzi, wygrażanie wierze oraz definiowanie znaczenia doktryny 

Chrystusowej według ludzkiej woli i władzy. Wasza niezachwiana wiara nie udaje, że jest nieświadoma 

tych faktów ani nie twierdzi, że może je tolerować, rozumiejąc, że poprzez akt obłudnej zgody 

zaprowadziłaby samą siebie pod sąd sumienia‖ (Hil. De Syn., 4). 

―Mówiłem to, w co sam wierzę, świadomy, że taka była powinność mojej żołnierskiej posługi wobec 

Kościoła, aby w zgodzie z nauczaniem Ewangelii przekazać wam w tych listach głos urzędu, który 

sprawuję w Chrystusie. Do was należy dyskutować, podejmować starania i działać tak, abyście 

zachowali nienaruszalną wierność, w której trwacie i abyście dalej utrzymywali to, co teraz utrzymujecie‖ 

(Hil. De Syn., 92). 

Poniższe słowa św. Bazylego Wielkiego można pod pewnymi względami odnieść do sytuacji tych, którzy 

w naszych czasach proszą o jasność doktrynalną, włączając w to naszych Czterech Kardynałów: 

―Zarzutem, który w sposób pewny pociąga dziś za sobą poważne kary, jest staranne zachowywanie 

tradycji Ojców. Nie jesteśmy atakowani z powodu bogactwa ani chwały, ani żadnych doczesnych 

korzyści. Stoimy na arenie, by walczyć za nasze wspólne dziedzictwo, za skarb zdrowej wiary, 

odziedziczonej po Ojcach. Smućcie się z nami, wy wszyscy, którzy kochacie braci, z powodu zamykania 

ust naszym ludziom prawdziwej religii i z powodu otwierania bezczelnych i bluźnierczych ust przez tych 

wszystkich, którzy wypowiadają słowa nieprawości przeciwko Bogu. Filary i podstawy prawdy rozsypane 

są na pokładzie [łodzi Chrystusowej]. My, przeoczeni dzięki własnej niepozorności, zostaliśmy 

pozbawieni naszego prawa do swobodnej wypowiedzi‖ (Ep. 243, 2.4). 

Dzisiaj ci biskupi i kardynałowie, którzy proszą o jasność i którzy próbują wypełniać swój obowiązek 

pieczołowitego strzeżenia i wiernego interpretowania przekazanego im Objawienia Bożego dotyczącego 

sakramentów małżeństwa i Eucharystii, nie są już skazywani na wygnanie, co miało miejsce w 

przypadku biskupów nicejskich podczas kryzysu ariańskiego. Dzisiaj, jak pisał w 1973 biskup 

Ratyzbony, Rudolf Graber, wygnanie biskupów zostało zastąpione przez strategie uciszania ich i przez 

kampanie oszczerstw (por. Athanasius und die Kirche unserer Zeit, Abensberg 1973, str. 23) 

Innym obrońcą wiary katolickiej podczas kryzysu ariańskiego był św. Grzegorz z Nazjanzu. Jest on 

autorem następującego, uderzającego opisu zachowania większości pasterzy Kościoła tamtych czasów. 

Ten głos wielkiego Doktora Kościoła powinien być pożytecznym ostrzeżeniem dla biskupów wszystkich 

czasów: ―Z pewnością biskupi postępowali nierozumnie, gdyż – z wyjątkiem bardzo niewielu, którzy albo 

zostali przeoczeni z powodu własnej niepozorności, albo oparli się dzięki rozumowi swej cnoty i którzy 

ocaleli, aby stać się ziarnem i korzeniem kiełkującego i odradzającego się Izraela dzięki wpływowi 

Ducha – wszyscy grali na zwłokę, różniąc się między sobą tylko w tym, że jedni ulegali wcześniej, inni 

później, niektórzy byli mistrzami i przywódcami w bezbożności, a inni włączyli się w walkę w drugim 

szeregu, pokonani przez strach, interes, pochlebstwo, lub – co było najbardziej wybaczalne – przez 

własną ignorancję‖ (Orat. 21, 24). 
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Gdy papież Liberiusz w 357 roku podpisał jedną z tzw. formuł z Sirmium, w których z premedytacją 

odrzucił dogmatycznie zdefiniowane wyrażenie ―homo-ousios‖ i ekskomunikował św. Atanazego, aby 

zachować pokój i harmonię z ariańskimi i półariańskimi biskupami Wschodu, wierni katolicy i niektórzy, 

nieliczni biskupi, szczególnie św. Hilary z Poitiers, byli głęboko zszokowani. Św. Hilary przekazał list, 

który papież Liberiusz napisał do biskupów Wschodu, obwieszczając przyjęcie formuły z Sirmium i 

ekskomunikę św. Atanazego. W swoim głębokim bólu i konsternacji, św. Hilary, w pewnego rodzaju 

desperacji, dodał do listu następujące zdanie: ―Anathema tibi a me dictum, praevaricator Liberi‖ (Mówię 

ci anathema, kłamco Liberiuszu), por. Denzinger-Schönmetzer, n. 141. Papież Liberiusz chciał spokoju i 

harmonii za wszelką cenę, nawet kosztem Bożej prawdy. W swoim liście do heterodoksyjnych biskupów 

łacińskich Ursacego, Valencego i Germiniusa, w którym informował ich o wyżej wspomnianych 

decyzjach, Liberiusz napisał, że przedkłada pokój i harmonię nad męczeństwo (por. Denzinger-

Schönmetzer, n. 142). Zachowanie papieża Liberiusza jakże dramatycznie kontrastowało z poniższym 

twierdzeniem św. Hilarego z Poitiers: ―Nie zaprowadzamy pokoju kosztem prawdy, czyniąc ustępstwa, 

by zyskać reputację tolerancji. Zaprowadzamy pokój podejmując słuszną walkę zgodnie z zasadami 

Ducha Świętego. Istnieje niebezpieczeństwo tajnego sprzymierzania się z niewiarą pod piękną nazwą 

pokoju‖ (Hil. Ad Const. 2, 6, 2). 

Bł. John Henry Newman skomentował te niezwykłe, smutne fakty, za pomocą poniższego, mądrego i 

wyważonego stwierdzenia: ―Choć jest to fakt historyczny, nie jest czymś doktrynalnie fałszywym, że 

papież, jako prywatny nauczyciel, a tym bardziej biskupi, gdy nie nauczają formalnie, mogą błądzić, tak 

jak błądzili w czwartym stuleciu. Papież Liberiusz mógł podpisać formułę euzebiańską w Sirmium, a 

liczni biskupi mogli ją podpisać w Arminium lub gdziekolwiek indziej, lecz mimo tego błędu mogli oni 

pozostać nieomylni w swoich decyzjach ogłaszanych ex cathedra‖. (The Arians of the Fourth Century, 

Londyn, 1876 r., str. 465). 

Czterej Kardynałowie ze swoim proroczym głosem, domagającym się doktrynalnej i duszpasterskiej 

jasności, wielce zasłużyli się dla własnego sumienia, dla historii i dla niezliczonych, prostych wiernych 

katolików naszych czasów, spychanych na kościelne peryferia z powodu ich wierności wobec nauczaniu 

Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa. Lecz, przede wszystkim, Czterej Kardynałowie mają wielką 

zasługę w oczach Chrystusa. Dzięki ich odważnej wypowiedzi, ich imiona będą jasno lśnić na Sądzie 

Ostatecznym, albowiem usłuchali głosu sumienia, pamiętając o słowach św. Pawła: ―Nie możemy 

niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy‖ (2 Kor 13,8). Wyżej wspomniani, 

głównie klerykalni krytycy Czterech Kardynałów na Sądzie Ostatecznym niewątpliwie nie znajdą łatwego 

wytłumaczenia swoich gwałtownych ataków na tak sprawiedliwy, godny i chwalebny akt owych czterech 

członków Świętego Kolegium Kardynalskiego. 

Poniższe słowa, napisane z natchnienia Ducha Świętego, zachowują swą szczególną proroczą wartość 

w obliczu szerzącego się dziś doktrynalnego i praktycznego zamętu w kwestii sakramentu małżeństwa: 

―Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - 

ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, 

a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło 

ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!‖ (2 Tm 4, 3-5). 
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Niech wszyscy, którzy w dzisiejszych czasach wciąż poważnie traktują swoje przyrzeczenia chrzcielne 

oraz swoją kapłańską i biskupią przysięgę, otrzymają siłę i łaskę od Boga, aby wspólnie ze św. Hilarym 

powtarzać słowa: ―Na zawsze mogę pozostać na wygnaniu, jeśli tylko prawda będzie głoszona na 

nowo!‖ (De syn., 78). Tej siły i łaski życzymy z całego serca naszym Czterem Kardynałom oraz tym, 

którzy ich krytykują. 

23 listopada 2016 r. 

Bp Athanasius Schneider, biskup pomocniczy Archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie 

Źródło: https://www.facebook.com/aleksander.posacki/posts/10207991118484692 

HISTORYCZNE i PRAWNE fundamenty działalności Legionu 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (5) 

Mali Rycerze w Szczecinie (dodatek) 

Na parafialnej stronie bazyliki p.w. św. Jana Chrzciciela w 

Szczecinie znajdujemy informacje o grupach parafialnych. Jedną z tych 

wspólnot jest organizacja Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa. 

W swej duchowości Mali Rycerze łączą kult Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia 

Bożego. Tworzą tradycyjną wspólnotę modlitewną. Cenią sobie Msze święte 

i kult eucharystyczny. Modlitwą, postem, cierpieniem i ofiarą wynagradzają 

Panu Bogu za zniewagi i grzechy ludzkości. Zgłębiają cnotę miłości i służą 

Bogu świadcząc bliźnim chrześcijańskie miłosierdzie. Duchową kuratelą 

obejmują zatwardziałych grzeszników i dusze czyśćcowe1.  

W Jubileuszowym Roku 2000 w parafii św. Jana Chrzciciela została założona grupa Małych 

Rycerzy. Tworzą ją ludzie młodzi i w sile wieku, ale głównie cierpiący i ciężko chorzy. Skupia ona 52 

osoby należące do różnych szczecińskich i okolicznych parafii. Założycielem i prezesem wspólnoty jest 

Anna Antosik Stemplowska.  

Raz w tygodniu w każdy wtorek Mali Rycerze gromadzą się w kościele i odmawiają Koronkę 

do Miłosierdzia Bożego, następnie czynnie uczestniczą we Mszy świętej i w Godzinie Miłosierdzia 

adorując Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Po tym modlitewnym wprowadzeniu 

ma miejsce spotkanie organizacyjno-formacyjne z księdzem proboszczem. Ponadto w każdy drugi 

piątek miesiąca Mali Rycerze prowadzą całonocną adorację Najświętszego Sakramentu2. Wspólnota 

szczecińska Małych Rycerzy organizuje rycerskie rekolekcje formacyjne3, uczestniczy w pielgrzymkach4, 

                                                             
1 A. Stemplowska, Mali Rycerze MSPJ, http://www.bazylika.szczecin.pl/?id=24 (dostęp 25.07.2016). 

2 Tamże. 
3 Rekolekcje z Maryją w Szczecinie, 24 - 26. 06. 2016, http://www.mali-rycerze.pl/ (dostęp 25.07.2016) ; Rekolekcje z ks. Jackiem 

Skowrońskim 2015-05-19 (dostęp 25.07.2016). 
4 Relacja z XI Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, 10-11.04.2016, 

http://www.mali-rycerze.pl/ (dostęp 25.07.2016); Świadectwo - refleksja Daniela ze Szczecina z rekolekcji w Częstochowie 

2015-05-12, http://www.mali-rycerze.pl/ (dostęp 25.07.2016). 

http://www.bazylika.szczecin.pl/?id=24
file:///C:/Users/Komp/AppData/Local/Temp/Rekolekcje%20z%20Maryją%20w%20Szczecinie,%2024%20-%2026.%2006.%202016
http://www.mali-rycerze.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1013
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1013
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1193
http://www.mali-rycerze.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1009
http://www.mali-rycerze.pl/
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podejmuje inicjatywy społeczne5, a dla potrzeb własnych członków wydała modlitewnik przeznaczony 

głównie do prowadzenia adoracji nocnych i spotkań modlitewnych6. 

 

Dekret zatwierdzający Wspólnotę w Szczecinie 
Przed wydaniem dekretu zatwierdzającego wspólnotę, działała ona jako prywatne 

stowarzyszenie wiernych, nie ukonstytuowane jako osoba prawna, a co za tym idzie nie będące 

autonomicznym podmiotem praw. Prawa i obowiązki takiego stowarzyszenia podlegają ograniczeniom 

(por. kan. 303-304 i 309 KPK), a samo stowarzyszenie niebędące osobą fizyczną ani prawną, stanowi 

podmiot bez osobowości prawnej7. Stowarzyszenie bez osobowości prawnej może doświadczyć 

problemów w kwestiach majątkowych oraz na drodze procesowej. Zatem brak osobowości prawnej 

przynosi szkodę całej wspólnocie i każdemu członkowi wspólnoty8. 

W Szczecinie, z datą uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 21 listopada 

2015 roku, pismem oznaczonym znakiem „B2 – 23/2015‖ z herbem biskupim i nagłówkiem, Arcybiskup 

Metropolita Szczecińsko-Kamieński podpisał i wydał dekret dotyczący Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Pana Jezusa9. Dokument podpisał także wicekanclerz kurii metropolitalnej ks. Julian Głowacki. Po 

nazwie dekretu (DEKRET zatwierdzający Wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa 

na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) czytamy w tekście: „Po wnikliwym zapoznaniu się z 

dotychczasową historią Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa oraz odpowiadając 

na przedłożoną oficjalną prośbę delegatów Wspólnoty z dniem 21 listopada 2015 r. zatwierdzam 

Wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa jako wspólnotę modlitewno-formacyjną 

działającą na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej‖. Pomocnym w zapoznaniu się z 

początkami wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i staraniami o prawne podstawy 

dla Wspólnoty był materiał opublikowany w półroczniku „Pedagogika Katolicka‖ nr 1610.  

Wydanym dekretem biskup szczecińsko-kamieński potwierdził poprawność duchowości i 

formacji, co znalazło wyraz w słowach: „Jednocześnie potwierdzam charyzmat tej Wspólnoty oraz  

program formacyjny ujęty w przedstawionym Statucie‖. Delegacja wnosząca prośbę do księdza 

arcybiskupa o zatwierdzenie Wspólnoty, załączyła specjalnie opracowany Statut. Bazą do sporządzenia 

statutowych wewnętrznych norm prawnych był dokument zatwierdzony w Pelplinie przez księdza 

                                                             
5 Gorąca prośba rycerki ze Szczecina 2016-02-23, http://www.mali-rycerze.pl/ (dostęp 25.07.2016); Mali Rycerze w Szczecinie 

oficjalnie zatwierdzeni przez Ks. Abp Andrzeja Dzięgę 2015-12-14, http://www.mali-rycerze.pl/ (dostęp 25.07.2016); Leszek ze 

Szczecina: O istocie i konieczności przebaczenia - wg Mt 18, 21-35 2015-03-10, http://www.mali-rycerze.pl/ (dostęp 

25.07.2016). 
6 Modlitewnik do adoracji nocnej i co tygodniowych modlitw koła Małych Rycerzy ze Szczecina 2014-11-24, http://www.mali-

rycerze.pl/ (dostęp 25.07.2016). 
7 L. F. Navarro, Comentario al. can. 310, w: Comentario Exsgetico al Codigo de Derecho Canonico, vol. II, Pamplona 1996, s. 465-

468. 
8 J. Krukowski, Święci szafarze, czyli duchowni. Kanony 232-341, w: J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, M. Sitarz, 

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, T. II 1, Wydawnictwo Pallottinum 2005, s. 134. 
9 Mali Rycerze w Szczecinie oficjalnie zatwierdzeni przez Ks. Abp Andrzeja Dzięgę 2015-12-14, http://www.mali-rycerze.pl/ (dostęp 

27.07.2016). 
10 L. Krzyżak, Prawne podstawy działalności stowarzyszenia Małych Rycerzy, dz. cyt., s. 93-99. 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1168
http://www.mali-rycerze.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1142
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1142
http://www.mali-rycerze.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,914
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,914
http://www.mali-rycerze.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,764
http://www.mali-rycerze.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/
http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1142
http://www.mali-rycerze.pl/
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biskupa Jana Bernarda Szlagę. Tamten dokument został poddany analizie w ramach rozważań na temat 

struktury stowarzyszenia11. Charyzmat i ćwiczenia chrześcijańskie podejmowane przez Małych Rycerzy 

zawarte są również w regulaminie dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego12. 

Równocześnie pełniący dotychczas animacyjne funkcje przełożonych we Wspólnocie otrzymali 

akceptację Kościoła do dalszego pełnienia tej roli na terenie archidiecezji. Natomiast odpowiedzialnym 

za sprawy Wspólnoty został zamianowany ksiądz prałat Aleksander Ziejewski proboszcz parafii, w której 

działa Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa. 

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 21 listopada 2015 roku o godzinie 

piętnastej, w parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, ksiądz proboszcz dr Aleksander Ziejewski 

odczytał dekret arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamienieckiego prof. Andrzeja Dzięgi o 

zatwierdzeniu Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Ksiądz prałat jako Wikariusz 

Biskupi Księdza Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, a na miejscu kustosz bazyliki 

mniejszej p.w. Św. Jana Chrzciciela jest odpowiedzialnym za sprawy Wspólnoty ze strony Kościoła i 

parafialnym opiekunem Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa.  

Podsumowanie 
W podsumowaniu zasadnym jest przytoczenie słów jezuity o. Bronisława Sroki13: „Dzieło Małych 

Rycerzy jest dziełem Ducha Świętego, dziełem potrzebnym światu na dzisiejsze, trudne czasy! 

Potrzebna jest wytrwała modlitwa za grzeszny świat! Modlę się serdecznie, by dzieło Małych 

Rycerzy rozwijało się nadal pod opieką Ducha Świętego, by jednoczyło coraz więcej ludzi 

kochających Boga i człowieka, ludzi rozumnych i trzeźwych”14. Podobnie z wielkim uznaniem o 

wspólnocie MRMSJ wypowiadał się w czasie czuwanie w Krakowie ksiądz biskup Jan Zając. Takie głosy 

ludzi Kościoła, tak duchownych i świeckich, stanowią potwierdzenie, że wspólnota MRMSJ jest 

chwalebnym dziełem ku chwale Bożej i ludzkiemu pożytkowi. Ubolewać należy, że pomimo zabiegów 

nie udało się dotąd sfinalizować oficjalnego zatwierdzenia stowarzyszenia. Uwzględniając wagę dzieła 

MRMSJ i ich zaangażowanie w życie Kościoła, należałoby pomóc temu stowarzyszeniu w procesie 

nadania pełnej osobowości prawnej stowarzyszenia. Rozważanie jest też wnioskiem, by osoby 

kompetentne akceptując statut stowarzyszenia, równocześnie nadawały osobowość prawną.  

Streszczenie  

We wspólnocie Kościoła rzymsko-katolickiego działa wiele stowarzyszeń. Jednym z nich jest wspólnota 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Początki jej dała Zofia Grochowska z Tolkmicka. 

Stowarzyszenie posiada statut i regulaminy, a także kultywuje piękne chrześcijańskie tradycje. 

                                                             
11 Tamże, s. 101-103. 
12 Tamże, s. 99-100. 
13 Ks. Bronisław Sroka posługiwał dla wspólnoty MRMSJ, poprzez kierownictwo duchowe rycerzy, posługę sakramentalną oraz 

prowadzone rekolekcje  w Pleśnej nad Bałtykiem – 2004 i w Czechowicach –Dziedzicach – 2005. 
14 Opinia jezuity o Małych Rycerzach, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego‖, nr 1, 

s. 5. 
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Dotychczasowe zabiegi o prawne erygowanie tego stowarzyszenia zakończyły się na etapie aprobaty 

statutu, co miało miejsce 15 lat temu, 21 kwietnia 1998 roku. Wspólnota MRMSJ działa jako 

stowarzyszenie bez osobowości prawnej. Trwają nieprzerwane prace w celu erygowania tego 

stowarzyszenia. Ze względu na modlitewne wsparcie działalności Kościoła przez członków 

stowarzyszenia, zasadnym jest nadanie mu pełnej osobowości prawnej. 

Ks. Lesław Krzyżak, dr nauk prawnych 

Ur. W 1965 r. w Żołyni. Inkardynowany do archidiecezji przemyskiej. Absolwent teologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . 

Studia licencjackie w Instytucie Prawa na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studia doktoranckie na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Dyplomowany nauczyciel 

religii i wychowania do życia w rodzinie. Zainteresowania badawcze: pedagogika katolicka  nauczycielskie zadania Kościoła, 

normatywna prawd wiary, działalność  ruchów i stowarzyszeń we współczesnym Kościele polskim wobec wyzwań laicyzacji i 

sekularyzacji. 

Powyższe opracowanie ukazało się w Czasopiśmie Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału zamiejscowego Prawa i Nauk o 

Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.  

„Pedagogika Katolicka” nr 16 (1/2015) styczeń-czerwiec, artykuł pt. „Prawne podstawy stowarzyszenia Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego”, str. 90-110. 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 10 
20 lutego  

III-cie posiedzenie Zarządu Legionu Małych Rycerzy MSJ w siedzibie Sekretariatu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego w Warszawie ul. Rakowiecka 61. 

2 marca  

V Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski odbyła się pod 

przewodnictwem kapelana krajowego MR o. Aleksandra Jacyniaka w pierwszą rocznicę śmierci s. Zofii 

Grochowskiej – założycielki Legionu MR MSJ 

Relacja z DNIA SKUPIENIA 5.X. 2016 w Kraśniku 

Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kraśniku skupia się przy nowym kościele 

Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Piaski, którego konsekracja odbyła się 26 czerwca 2016r. 

Jest tu odpust na Dzień Miłosierdzia Bożego i Dzień Świętej Faustyny przenoszony zawsze na pierwszą 

niedzielę października. W tym roku była to niedziela 2 października. Natomiast nasza wspólnota 

zamawia zawsze Mszę Świętą na dzień Świętej Faustyny tj. 5 października często łącząc to ze 

spotkaniem członków wspólnoty. Tak też w bieżącym roku mieliśmy zamówioną Mszę Świętą  na dzień 

5 października co nam nasunęło myśl, aby w tym dniu spotkać się w większej grupie osób i 

zorganizować rekolekcje. Łatwiej jest „wyrwać‖ z codziennych obowiązków jeden dzień niż kilka 

dni, toteż pomyśleliśmy o mini rekolekcjach tj. dniu skupienia modlitewnego. Ksiądz dr Lesław Krzyżak, 

który zawsze wspiera nas duchowo i modlitewnie nie odmówił nam swojego zaangażowania. Ponadto 
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każdego 5-go dnia miesiąca od 2008r. odmawiamy 7 koronek do Miłosierdzia Bożego w różnych 

intencjach w małej grupce osób, a więc tym razem zaplanowaliśmy wysłać do Nieba 

więcej Koronek. Nasz kościół to kościół stacyjny z Bramą Miłosierdzia Bożego, oczywiście musiało być 

wspólne przejście przez Bramę, aby wprowadzić do Miłosierdzia Bożego wiele dusz zmarłych oraz 

bliskich żyjących i przepraszać za nasze przewinienia. 

Zostało to ujęte w programie rekolekcji, jak również konferencja nt. Miłosierdzia Bożego 

przeprowadzona przez księdza Lesława, oczywiście adoracja Przenajświętszego Sakramentu przy 

wystawionym Panu Jezusie w Hostii Świętej, Droga Krzyżowa oraz modlitwy za wstawiennictwem 

Świętej Faustyny przed Jej wystawionymi relikwiami. Ksiądz Lesław zawierzył nas Jezusowi 

Miłosiernemu i Duchowi Świętemu. Nie zapomnieliśmy o Różańcu oraz modlitwie własnej i modlitwie 

uniżenia. Program został nieco zmieniony, dostosowany do możliwości, ale to wszystko co 

najważniejsze odbyło się. Ksiądz Lesław wypraszał potrzebne nam łaski i Boże błogosławieństwo, nie 

szczędząc swoich kolan, głosu i czasu. Była też możliwość spowiedzi w której pomagali nasi księża z 

parafii zarówno ksiądz proboszcz Wiesław Szewczuk, jak i wikariusz ks. Paweł   Kościuk oraz była 

możliwość indywidualnej rozmowy z księdzem Lesławem , czy zamówienia Mszy Świętej. 

Ponieważ nasz ksiądz proboszcz kilkakrotnie ogłaszał nasze modlitewne skupienie i zaproszenie dla 

wszystkich chętnych toteż na początkowej modlitwie oraz konferencji była spora grupa ludzi z parafii, a 

także na Różańcu i wieczorowej Mszy Świętej. Naszych członków wspólnoty było ok. 40 osób tj. ze 

wszystkich 5-ciu parafii kraśnickich oraz z Huty Józefów, Batorza, Stróży, Wojciechowa k. 

Nałęczowa, Zarajca i Zdziłowic. Była też sekretarz zarządu Małych Rycerzy MSJ w Polsce pani Maria 

Mrózek z Warszawy z mężem reprezentując zarząd wspólnoty. W naszych obawach o frekwencje 

pomogła chyba święta Faustyna wypraszając rzęsisty deszcz, aby ludzie nie poszli w pole . 

Mszę Świętą w naszych intencjach oraz intencjach, jakich modli się cała wspólnota Małych Rycerzy 

odprawił ks. Lesław Krzyżak w koncelebrze z ks. Wiesławem Szewczukiem naszym proboszczem. 

Dwie osoby Irena i Krystyna złożyły deklaracje na rycerzy i przyrzeczenie  rycerskie wstępując do 

wspólnoty. Na koniec było ucałowanie relikwii Świętej Faustyny Kowalskiej przy śpiewie  pieśni  jej 

poświęconych pod przewodnictwem organisty Lucjana również naszego rycerza. 

Dziękujemy księżom za otwarte serca i wielką życzliwość oraz poświęcony nam czas i posługę duchową 

w ciągu całego dnia. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony poprzez te rekolekcje, jakie mali rycerze i 

wszyscy uczestnicy przeżyli w tym krótkim czasie w naszym kościele Miłosierdzia Bożego. Słowa 

wdzięczności kierujemy też do pani Marii Mrózek oraz tych wszystkich, którzy przyjechali z daleka i 

wszystkich uczestniczących. 

Abyśmy nie byli głodni był symboliczny obiad oraz ciasto i herbata. Dla organizatorów widzących pewne 

niedociągnięcia będzie też wskazówka jak lepiej organizować takie spotkania, a biorąc pod uwagę 

bogactwo przeżyć duchowych jakich doświadczyliśmy chyba warto to powtórzyć w przyszłości. 

mr Cecylia Dudek 
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POSŁANIE ŚW. JÓZEFA  
udzielone Siostrze Mildred Neuzil, 11 marca 1958 

Zaaprobowane przez Mgr Paula Francis Leibold. BVM Foundation, Inc. Batesville, IN 47006. 

www.OurLadyofAmerica.org 

W ostatnich dniach zostało podane do wiadomości posłanie św. Józefa udzielone w USA w r.1958 

siostrze zakonnej Mary Ephrem ( Mildred Neuzil). Siostra ta otrzymała cały szereg posłań od Naszej 

Matki, jako od Naszej Pani Ameryki (Our Lady of America). Zostały one zatwierdzone przez Monsignore 

Paula Francis Leibold. Nasza Pani prosiła o Swoją figurę pod tą nazwą, jest już sporządzona, stoi w 

Centrum Kulturalnym Papieża Jana Pawła II w Waszyngtonie. Czeka na pozwolenie wprowadzenia jej 

do Świątyni Niepokalanego Poczęcia (Shrine of the Immaculate Conception). Posłanie to zostało 

przesłane nam przez Ośrodek „Our Lady of America‖ z prośbą o rozważanie go jako Nowenny w dniach 

od święta św. Józefa do święta Zwiastowania. 

[Siostra Mildred] Nasza Pani powiedziała do mnie: 

„Św. Józef przyjdzie w wigilię swojego święta. Dobrze się do tego przygotuj. Będzie to wyjątkowe 

posłanie. Mój święty małżonek odgrywa specjalną rolę w przyniesieniu pokoju dla świata.‖  

Święty Józef przybył tak jak to było obiecane i powiedział następujące słowa:  

„Uklęknij moja córko, bo to, co usłyszysz i to, co zapiszesz wprowadzi niezliczoną ilość dusz ma 

nową drogę życia. Poprzez ciebie, taką małą, Trójca Przenajświętsza pragnie ażeby dusze 

poznały to, czego Ona pragnie, żeby być adorowaną, żeby Jej oddawano honory i żeby była 

kochaną w królestwie, wewnętrznym królestwie ich serc. 

Ja przynoszę duszom czystość mojego życia i podporządkowanie się, które było jego 

ukoronowaniem. Wszelkie ojcostwo jest pobłogosławione we mnie, którego Ojciec Przedwieczny 

wybrał jako Swojego reprezentanta na ziemi, Dziewiczego Ojca Swojego własnego Bożego Syna. 

Poprzez mnie Ojciec Niebieski pobłogosławił wszelkie ojcostwo i poprzez mnie On kontynuuje i 

będzie kontynuował czynienie tego aż do końca czasu. 

Moje duchowe ojcostwo rozciąga się na wszystkie dzieci Boga i wraz z moją Dziewiczą Małżonką 

doglądamy je z wielką miłością i troskliwością. 

Ojcowie muszą przyjść do mnie, mnie małego, żeby się uczyć posłuszeństwa wobec autorytetu: 

w stosunku do Kościoła – zawsze – jako do przemawiającego w imieniu Boga oraz wobec praw 

kraju, w którym żyją, ale jedynie wówczas, gdy nie występują one przeciwko Bogu i ich 

bliźniemu. 

Moje podporządkowanie się Woli Bożej było idealne, ukazywana mi Ona była w prawie 

żydowskim oraz w religii. Bycie opieszałym w tej kwestii sprawia największą przykrość Bogu i 

będzie bardzo ciężko ukarane na drugim świecie [od tłum. określenie: „In the next world‖ powinno się 

w sposób dosłowny przetłumaczyć jako: „w następnym świecie.‖] 

http://www.ourladyofamerica.org/
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Niechaj ojcowie naśladują również moją wielką czystość życia oraz głęboki respekt, jaki miałem 

wobec Mojej Niepokalanej Małżonki. Niechaj będą przykładem dla swoich dzieci, nigdy 

samowolnie nie czyniąc czegoś, co mogłoby wywołać skandal pomiędzy ludźmi Boga.  

Ojcostwo pochodzi od Boga i winno ponownie zająć właściwe miejsce pośród ludzi.” 

Gdy św. Józef skończył mówić, zobaczyłam jego najczystsze serce. Wydawało się, że leży ono na 

krzyżu, który był brązowego koloru. Zobaczyłam, że na samym szczycie serca, pośród buchających 

płomieni była czysta, biała lilia.  

Potem usłyszałam takie słowa: „Oto czyste serce*, taką sprawiające radość Temu, Który je stworzył‖ 

Potem św. Józef kontynuował:  

„Krzyż, moja maleńka, na którym spoczywa moje serce, jest krzyżem męki, która zawsze stała mi 

przed oczami, powodując wielki cierpienie. Ja pragnę, żeby dusze przyszły do mojego serca, 

ażeby mogły się nauczyć prawdziwego zjednoczenia z Wolą Bożą. Na razie wystarczy, moje 

dziecko, jutro ponownie przyjdę. Powiem ci wtedy, jak Bóg pragnie, ażebym był honorowany w 

zjednoczeniu z Jezusem i Maryją, ażeby uzyskać pokój pomiędzy ludźmi i narodami. Dobranoc, 

moja maleńka.” 

Wieczorem następnego dnia, 19 marca 1958, św. Józef pojawił się ponownie, tak jak mi 

obiecał i zobaczyłam, co następuje: 

Wydawał się być zawieszonym a w niewielkiej odległości było coś, jakby wielki glob z chmurami 

poruszającymi się na nim. Jego głowa była lekko podniesiona, oczy wzniesione do góry, jakby w 

ekstazie. Ręce w takiej samej pozycji jak u kapłana, celebrującego Mszę św. tyle, że nieco bardziej 

podniesione. Kolor jego włosów, jak również jego raczej małej i ostro przyciętej brody wydawał się być 

bardzo ciemno brązowy. Kolor oczu odpowiadał kolorowi włosów i brody. Ubrany był w białą szatę, która 

sięgała do kostek. Na niej było coś w rodzaju płaszcza, który rozchodził się na piersiach, ale przykrywał 

ramiona i był wdzięcznie udrapowany nad każdym z ramion, sięgając skraju szaty. Płaszcz chwilami był, 

albo zdawał się być, brązowy, czasami barwy szkarłatnej, albo też może kolorem łagodnie 

przechodzącym jednym w drugi. Był przepasany pasem koloru złotego, takiego samego jak jego 

sandały. Wygląd jego, jakkolwiek kogoś zupełnie młodego, robił jednocześnie wrażenie głębokiej 

dojrzałości połączonej z wielką siłą. Wydawał się być wyższym niż przeciętnego wzrostu. Zarysy jego 

twarzy wydawały się być silne i stanowcze, jednakowoż złagodzone delikatnością. W tym samym czasie 

widziałam również jego najczystsze serce, co więcej, widziałam Ducha Świętego w formie gołębicy nad 

jego głową. Po bokach stali, spoglądając jeden na drugiego, dwaj aniołowie, jeden po prawej, drugi po 

lewej stronie. Każdy z nich trzymał coś, co wydawało się być małą poduszką, powleczoną atłasem, na 

poduszce po prawej stronie leżała złota korona, na poduszce po lewej stronie leżało złote berło. 

Aniołowie byli prawdziwie białego koloru, również ich twarze i włosy. Była to wspaniała biel 

uprzytamniająca mi idealną czystość Nieba.  

Potem usłyszałam głos:  
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„ Tak powinien być oddawany honor temu, którego Król pragnie uhonorować.” 

Gdy wizja się skończyła św. Józef, zanim mnie opuścił, odezwał się w następujące słowa:  

„Ojciec Święty** nie musi się niczego obawiać, bo ja jestem mu przydzielony dla specjalnej 

opieki. Gdy Bóg wybrał mnie, żebym był specjalnym opiekunem Jego Syna, tak i wybrał mnie 

jako specjalnego opiekuna tego, który w Imieniu Chrystusa jest głową Mistycznego Ciała tego 

samego Syna na ziemi. Ojciec Święty powinien zostać powiadomiony o tym, że jestem 

specjalnym opiekunem Kościoła i jego osoby. Bóg pragnie ażeby został on o tym powiadomiony, 

przez co otrzyma ponownie pocieszenie i zachętę. Podczas wojny, córeczko, to byłem ja, który 

ocaliłem go od śmierci z rąk jego wrogów. W dalszym ciągu kontynuuję opiekowanie się nim oraz 

Kościołem, i pragnę ażeby to zostało docenione dla większej chwały Boga i dla dobra dusz. 

Kochane dziecko, tak drogie sercu twojego duchowego ojca, przyjdę znowu w ostatnią niedzielę 

tego miesiąca. Jezus i Maryja przyjdą również ze specjalną wizytą. Przyjmij moje 

błogosławieństwo: 

Gdy uklękłam, ażeby je przyjąć, to poczułam jego ręce na mojej głowie i usłyszałam słowa: 

„Niechaj Jezus i Maryja, poprzez moje ręce obdarzą cię odwiecznym pokojem.”  

Odnośniki: 

*Od tłum. „Behold…‖ słowo użyte w Ewangelii św. Jana 19,5 „Behold the man! Oto człowiek (Ecce homo!) 

** Pius XII został wybrany papieżem w dn. 2 marca 1939; zmarł 12 października 1958 [Katolicki Słownik Biograficzny] 

Testament św.  Bernadety Soubirou,  

WZÓR MODLITWY Z HISTORIĄ SWOJEGO ŻYCIA 

Ks. Dominik Chmielewski (SDB) radzi, aby każdy napisał własną taką modlitwę z historią swojego życia  

i odmawiał ją, aż do momentu, kiedy „dziękuję” wypłynie z własnego twego serca. 

o Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś,  

o za to, że się nam nic nie udawało,  

o za upadek młyna,  

o za to, ze musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owcach,  

o za ciągle zmęczenie... dziękuje Ci, Jezu.  

o Za dni, w który przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś - nie będę Ci się 

umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju.  

o Ale i za otrzymany policzek,  

o za drwiny,  

o za obelgi,  

o za tych, co mnie mieli za pomyloną,  

o za tych, co mnie posądzali o oszustwo,  

o za tych, co mnie posadzali o robienie interesu... Dziękuje Ci, Matko.  

o Za ortografię, której nie umiałam nigdy,  

o za to, że pamięci nigdy nie miałam,  
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o za moją ignorancję i za moją głupotę, dziękuję Ci.  

o Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej 

głupocie, byłabyś je wybrała...  

o Za to, że moja mama umarła daleko,  

o za ból, który odczuwałam, kiedy mój ojciec, zamiast uścisnąć swoją małą Bernadetę, 

nazwał mnie "siostro Mario Bernardo‖... Dziękuje Ci, Jezu.  

o Dziękuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak delikatne i wrażliwe, a które przepełniłeś 

goryczą...  

o Za to, że matka Józefa obwieściła, że się nie nadaję do niczego, dziękuję....  

o Za sarkazmy matki mistrzyni, jej głos twardy, jej niesprawiedliwości, jej ironię i za chleb 

upokorzenia... Dziękuję.  

o Dziękuję za to, że byłam tak uprzywilejowana w wytykaniu mi wad, tak że inne siostry 

mówiły: „Jak to dobrze, że nie jestem Bernadeta‖.  

o Dziękuję, za to, że byłam Bernadetą, której grożono więzieniem, ponieważ widziałam 

Ciebie, Matko...  

o Ta Bernadeta tak nędzna i marna, że widząc ją, mówili sobie: „To ta ma być Bernadeta, 

którą ludzie oglądali jak rzadkie zwierzę?‖  

o Za to ciało, które mi dałeś, godne politowania, gnijące...,  

o za te chorobę, piekącą jak ogień i dym,  

o za moje spróchniałe kości,  

o za pocenie się i gorączkę,  

o za tępe ostre bóle... Dziękuje Ci, mój Boże.  

o I za tę duszę, którą mi dałeś, za pustynie wewnętrznej oschłości, za Twoje noce i Twoje 

błyskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko.  

o Za Ciebie - i gdy byłeś obecny… 

WIELKA ŚWIĘTA RADZI JAK W 10 KROKACH 
POLEPSZYĆ SWOJĄ MODLITWĘ 

Trzeba przyznać, że miała w tym wielkie doświadczenie. Przekonajcie się, czego można się od 

niej nauczyć.  

Św. Teresa z Ávili, zwana Wielką, żyła w latach 1515-1582. Była mistyczką, 

reformatorką zakonu karmelitanek. Beatyfikował ją papież Paweł V w 1614 

r., kanonizował Grzegorz XV w 1622 r., a Paweł VI w 1970 r. ogłosił 

doktorem Kościoła. 

1. Modlitwa, aby była prawdziwa, musi się wspomagać postem, dyscypliną i milczeniem, gdyż modlitwa i 

troska o swoje zadowolenie są nie do pogodzenia. 

2. Cały fundament modlitwy musi być oparty na pokorze. Im bardziej się dusza zniża na modlitw ie, tym 

bardziej Bóg ją wznosi. 
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3. Pierwsza nauka, jaką nam Mistrz niebieski daje co do modlitwy, to abyśmy się modlili na osobności, 

jak On sam zawsze to czynił, ile razy się modlił; nie żeby tego potrzebował dla siebie, ale aby nas 

przykładem swoim nauczyć. Niepodobna rozmawiać zarazem z Bogiem i ze światem; a przecież wielu 

jest takich, którzy chcą dokazać tej rzeczy niepodobnej, modląc się i zarazem przysłuchując 

wszystkiemu, co wkoło nich się mówi, albo zatrzymując się myślą nad lada rzeczą, która im przyjdzie do 

głowy, i nie starając się zgoła o powściągnięcie tych świadomych i dobrowolnych roztargnień. Że taki 

sposób traktowania modlitwy nie uchodzi, tego nie trzeba dowodzić. 

4. Droga modlitwy nie polega na tym, aby wiele myśleć, ale wielce miłować; i dlatego czyńcie właśnie to, 

co bardziej będzie was przebudzać do miłowania. 

5. Modlitwa Pańska będzie wam księgą nad wszystkie książki najlepszą, którą jeśli będziecie czytać z 

miłością i pokorą, jeśli w tym zachowacie pilność, nic więcej nie będzie wam potrzebne. 

6. Nie długość czasu poświęconego na modlitwę stanowi o postępie duszy. Bo i te posługi zewnętrzne, 

gdy na nich przez posłuszeństwo czy dla pożytku drugich czas trawicie, wielką wam będą do postępu 

wewnętrznego pomocą i w jednej chwili lepiej was mogą przysposobić do zapałów miłości Bożej niż 

długie godziny rozmyślania. 

7. Modlić się za dusze pozostające w grzechu śmiertelnym to prawdziwie wielka jałmużna i uczynek w 

najwyższym stopniu miłosierny. 

8. Roztargnienia na modlitwie to rzecz nieunikniona, zatem ani niepokoić się tym, ani martwić nie powin-

niśmy. Nie zważajmy na wyobraźnię i jej wybryki. Niech sobie lata i kręci się ta żegotka młyńska jak jej 

się podoba, a my tymczasem mielmy naszą mąkę, spokojnie dalej pracując wolą i rozumem. 

9. Nie rozumiem, czego obawiają się ci, którzy lękają się rozpocząć modlitwę myślną, ani nie wiem, 

czego się boją. Demon dobrze wie, co robi, wzbudzając ten strach, aby naprawdę wyrządzić nam 

krzywdę, gdyż wzbudzając te lęki, powoduje, że nie myślę o tym, czym obraziłam Boga, ani o tym, jak 

wiele Mu zawdzięczam, ani że istnieje piekło i że istnieje chwała, ani o wielkich trudach i boleściach, 

które Pan przeszedł dla mnie. 

10. Przez modlitwę - jeśli dusza w niej wytrwa, pomimo grzechów i pokus, i upadków na tysiące spo-

sobów, które demon podsuwa - Pan doprowadzi ją, w końcu, do portu zbawienia. 

Więcej porad znajdziesz w książce "Modlitwa. Mądrość doktorów Kościoła". 

Źródło: www.deon.pl 

ĆWICZENIE NA CZAS POSTU:  
„Pan wzywa nas do POSTU od słów śmierci, krytyki i plotkarstwa” 

Twoje Słowa mogą zablokować w twoim życiu ponadnaturalną zdolność widzenia, wiarę i 

błogosławieństwo, które dał Ci Bóg. Podstawowym czynnikiem nie pozwalającym nam na 

osiągnięcie dobrego owocu w wypełnianiu naszego powołania nie jest brak wiary – lecz brak 

http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,74672,Modlitwa-madrosc-doktorow-kosciola.htm?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
http://www.deon.pl/
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słów dających życie. Brak życiodajnych słów może zablokować twoją wiarę i sprawić, że pojawi 

się niewiara lub powątpiewania, które są przekleństwami. 

Zbadajmy ten temat, ponieważ słowa, które wypowiadasz, mogą faktycznie powstrzymać cię przed 

widzeniem świata nadnaturalnego oraz poruszaniem się w nim. 

Księga Izajasza 58, 6-9 pokazuje taką prawdę na temat postu: 

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa 

powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z 

głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od 

swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje 

uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją 

tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: 

Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie” 

Wierzę, że Pan nie wzywa dziś Ciała Chrystusa [dokładnie] do takiego postu – ale wzywa nas do postu 

od słów śmierci, krytyki i plotkarstwa. Wiem, że jest to więcej niż post od jedzenia. (…) Wierzę, że 

jest to [czas] postu od słów: słów zniszczenia, słów, które mogą nieść w sobie przekleństwa. 

Chcę do tego użyć przykładu, który możemy odnaleźć w księdze Jozuego 6. Jest tam spisana historia o 

Jerychu. Pan Zastępów, czyli Jezus Chrystus, objawia się Jozuemu i zaczyna dawać mu rozkazy, by 

maszerować dookoła miasta i jak wygląda Boży protokół z nieba, który ludzie mają wypełnić. 

Wszyscy wiemy, że Bożemu ludowi nie wolno było mówić w trakcie tych siedmiu dni, ale sprawdzaliście 

kiedyś, kto powiedział ludziom, by nie gadać? Wielu nauczycieli twierdzi, że to Pan tak powiedział 

Jozuemu. Tymczasem to wcale nie był Pan. Czytamy w księdze Jozuego 6,10 

„Ludowi zaś Jozue przykazał: Nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu, i niech z 

waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem: Wznieście okrzyk bojowy. Wtedy 

wzniesiecie okrzyk bojowy.” 

W języku hebrajskim to dosłownie znaczy, że rozkazał im, aby nawet „nie wzdychali‖ – ponieważ 

wiedział, jakich ludzi prowadzi. Spędził ponad czterdzieści lat, patrząc jak jednego dnia kochają 

Mojżesza, a następnego chcą go zabić. Widział przez ponad czterdzieści lat, jak narzekali Mojżeszowi, 

jak nawet Miriam, siostra Mojżesza, mówiła przeciwko swojemu bratu. Więc powiedział ludziom, że nie 

mogą wydawać z siebie żadnego dźwięku. 

W świecie duchowym widywałem jak czarny dym dosłownie wychodzi z ust osoby, przykrywa jej głowę i 

następnie opada do jej stóp. Im więcej krytycyzmu jest w danej osobie – tym więcej czarnego dymu 

wychodzi z niej i ją przykrywa. Kiedy zaczyna się w końcu rozpraszać, to najpierw ustępuje na poziomie 

stóp, a potem coraz wyżej, aż sięgnie poziomu myśli. Lecz zanim to nastąpi, osoba pewnie zdąży 

spędzić dzień, marudząc i narzekając tak bardzo, wypowiadając wszystkie krytyczne myśli, że 

jakikolwiek ślad „radości Pana‖ zdąży u niej zaginąć. 
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To samo dzieje się z plotką, która zanieczyszcza ciebie i innych ludzi uczestniczących w niej razem z 

tobą tak bardzo, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejkolwiek okazji do tego, by zamanifestowało 

się namaszczenie Ducha Świętego w tobie i stało się widzialne dla innych - równe jest zeru. Dzieje się 

tak, ponieważ Duch Święty nie będzie gwałcił twojej wolnej woli i zamykał ci ust [na siłę - gdy chcesz 

powiedzieć coś niewłaściwego]. 

Teraz więc macie jakieś pojęcie o tym, dlaczego musimy strzec słów, które wychodzą z naszych ust. 

Ale widziałem także ludzi, którzy wypowiadają słowa pełne radości, miłości, prawdziwej pasj i i 

współczucia – złote płatki i kryształki diamentów wychodziły z nich i przykrywały osoby złotym pyłem. 

Właśnie to powinniśmy zawsze robić – zamiast plotkowania i narzekania. 

Jozue znał lud, który prowadził i głęboko wierze, że Hebrajczycy byli świadomi świata nadnaturalnego 

[choćby] z powodu swoich rozmaitych doświadczeń Boga w Egipcie. Pamiętajcie, że kultura wschodnia 

bardzo różni się od naszego grecko-rzymskiego myślenia, które zostało zbudowane na twierdzeniach 

Sokratesa, Platona i Arystotelesa oddzielających świat naturalny od duchowego. Gdy popatrzymy w 

Słowo Boże w Starym Testamencie, jedyne momenty gdy Izraelici nie widzą świata ponadnaturalnego 

mają miejsce, gdy są zbyt mocno pod wpływem światowego stylu życia (tj. gdy przebywają w Egipcie lub 

są pod wpływem Rzymu). Gdy popatrzymy na Izajasza, Samuela, Elizeusza i innych proroków-seniorów, 

widzimy, jak mogli patrzeć i chodzić w rzeczywistości nadprzyrodzonej przez cały czas. To wszystko 

zależało od ich wychowania i od zrozumienia, że chodzenie z Bogiem polega na chodzeniu w 

rzeczywistości duchowej non-stop. 

A więc Jozue powiedział Hebrajczykom, że nie mogą nic mówić przez siedem dni, ale oni ciągle mieli 

myśli. Ich mózg przejawiał aktywność myślową, ale ponieważ zabroniono im wypowiadać słowa, nie 

mogli nimi skazić Bożego planu. Żaden czarny dym ani szary dym nie mógł powstawać. Żadne zło. 

Przez sześć dni nie mogli nic mówić, mogli co najwyżej myśleć. 

Siódmego dnia napisane jest, że wstali wcześniej rano, niż wzeszło słońce i zaczęli iść, mając 

zmienione nastawienie – ze słów zniszczenia na wolność od ich negatywnych skutków i owoców. Wtedy 

zabrzmiała trąba, a Jozue wydał rozkaz, aby krzyczeć. Jeśli przestudiujesz dokładnie Słowo, odkryjesz, 

że napisane tam jest, że Bóg włożył Swój dźwięk w ich dźwięk – a ziemia się otworzyła, mury Jerycha 

zawaliły się do środka i następnie ziemia się zamknęła. Dlatego lud wbiegł bez problemu do środka 

miasta. Ponieważ nie było żadnego muru dookoła. 

Chcę tu także wskazać kolejną zasadę duchową, której możemy się nauczyć z historii Jerycha. Kiedy 

jesteś wolny od zanieczyszczającego dymu negatywnego wypowiadania słów, dar rozeznania, który jest 

nam dawany przez Ducha Świętego, będzie się w tobie wzmacniał i dojrzewał. To jest chyba najlepsza 

motywacja, jaką możemy mieć. Jeżeli zmienimy nasz sposób mówienia na ten, który niesie życie, to 

będziemy odnosić sukcesy we wszystkim, co nasz Ojciec Niebieski chce, byśmy osiągnęli. 

Ten post, do którego Bóg nas prowadzi, to byśmy wypowiadali słowa życia, a nie śmierci. Byśmy 

ogłaszali Słowo Boże i ciągle widzieli rzeczywistość ponadnaturalną – a nie wypowiadali słowa próżne. 
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Podstawowym czynnikiem nie pozwalającym nam na osiągnięcie sukcesu w wypełnianiu naszego 

powołania nie jest brak wiary – lecz brak słów dających życie. Brak życiodajnych słów może zablokować 

twoją wiarę i sprawić, że niewiara lub powątpiewania (które są przekleństwami) przyjdą do twojego 

życia. 

Lekarstwo przynoszące wiarę jest tak łatwo osiągalne. Wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie 

przez Słowo Boże [patrz: List do Rzymian 10,17]. Kiedy zaczynasz dzień, nie siadaj wpierw do czytania 

e-maili czy słuchania wiadomości. Wyznacz czas, aby zaprosić Pana do wszystkiego, co chcesz zrobić 

tego dnia. Poproś też Ducha Świętego, aby poprowadził cię we wszelkiej prawdzie i pomagał ci zawsze 

poruszać się w rzeczywistości nadnaturalnej. 

Przestań używać słów, które blokują twoją zdolność widzenia świata nadnaturalnego. Co by się stało, 

gdybyś naprawdę stał się członkiem armii widzących? Przekleństwa w twojej ziemi już więcej nie byłyby 

tolerowane, ale zostałyby zniszczone i obalone. Duchowi wrogowie, znajdujący się na naszych 

terytoriach, uciekliby, kiedy dowiedzieliby się, że odkryliśmy strategie niebieskie na to, jak chodzić w 

błogosławieństwach, a nie przekleństwach. Żyjmy takim postem, który daje nam wieczne oczy i języki, 

które głoszą życie – nie śmierć. Strzeż swoich słów. Trzymaj buzię zamkniętą na kluczyk, póki nie 

masz życia, pochodzącego od Pana Jezusa Chrystusa, które można ogłaszać nad daną sytuacją i 

ludźmi.         Pat Holloran 
Źródło: otwarteniebo24.pl 

NASZE POSTY - PAN DAŁ MI POZNAĆ JAK WIELKĄ MOC MAJĄ  

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy.  

Zbliża się czas składania ofiar postu. Przytoczę dwa świadectwa w tym temacie: 

Jak Bóg przemówił przez usta śp. ojca Sylwestra. 

Był to drugi dzień pielgrzymki do Lourdes z ukochanym o. Sylwestrem, duchowym opiekunem tych 

„Rekolekcji w drodze‖. Na tych pielgrzymkach praktykowany był zwyczaj, aby podczas kolejnych 

posiłków zmieniać się miejscami w celu szybkiej integracji grupy. W tym dniu przed śniadaniem doszedł 

do naszej trójki o. Sylwester. Podano nam śniadanie i po odmówionej modlitwie o. Sylwester usiadł, 

wziął sztućce… i na moment znieruchomiał. Był to znany nam stan, po którym ojciec przekazuje 

informacje z Nieba. I tak było wówczas. Ku mojemu zaskoczeniu powiedział: „Na pielgrzymkach się nie 

pości‖. Nikt nie wiedział o moich piątkowych ścisłych postach, więc powiedziałam: „Chyba to ojciec 

powiedział do mnie‖ na co odpowiedział: „Być może‖. Zaczynam się bronić mówiąc: „Ale jutro jest piątek 

i od wielu lat jest to dla mnie bardzo ważny dzień i nie wyobrażam sobie jak mogłabym właśn ie w tym 

dniu nie pościć‖. Ojciec Sylwester zapytał: „Jak się siostro czujesz w tym dniu kiedy pościsz?‖. 

Odpowiedziałam: „wspaniale – to daje taką radość, lekkość i zupełnie głodu nie czuje‖. I usłyszałam: „To 

proszę jutro jeść i cierpieć. I Bogu ofiarować to cierpienie.‖ Zamilkłam. Zabrakło mi argumentów. Długo 

jeszcze byłam w stanie zadumy nad nieprzewidzialnością oczekiwań Boga. Taka piękna ofiara 

wprowadzona (jak mi się zdawało) na trwałe do mojego życia w jednym momencie została przemieniona 

http://www.napoddaszu.tv/blog/pat-holloran
http://otwarteniebo24.pl/magazyn/walka-duchowa/item/303-twoje-slowa-moga-zablokowac-w-twoim-zyciu-ponadnaturalna-zdolnosc-widzenia-wiare-i-blogoslawienstwo-ktore-dal-ci-bog-pat-holloran
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w inną – być może milszą Bogu ofiarę. A może chodziło o to, abyśmy nie zamykali się w 

wypracowanych przez nas schematach życiowych i uznali zwierzchność Boga.  

Post, który zdejmuje krzyż z ramion Jezusa 

Czwartkowa adoracja w kościele. Odmawiam Bolesną część Różańca. Przy czwartej tajemnicy Droga 

Krzyżowa Pana Jezusa, zawsze wyobrażam sobie, że zdejmujemy z ramion Jezusa krzyż i niesiemy go 

sami. Tym razem nie mogliśmy go podnieść. Pojawił się żywy obraz tej sceny. Przy drugiej próbie 

podniesienia krzyża Pan Jezus mocno skulił się pod wpływem bólu. Zobaczyłam, że krzyż jest przybity 

gwoździami do Jego pleców i ramion. Widok był wstrząsający. Zaczęłam płakać i żal zaciskał mi gardło. 

Nie wiedziałam co zrobić. Pojawiła się natchniona myśl: „Nasze posty mogą pomóc”. I znowu 

bezradność. Ale jak pomóc. Proszę Ducha Świętego o pomoc. Otrzymałam ją. „Okłady z postu‖. 

Symbolicznie każdą ofiarę postu kładłam w postaci okładu na główkę każdego gwoździa, a było ich 

około dwudziestu. Przy kolejnej próbie podniesienia krzyża, gwoździe miękko wychodziły ciała, a miały 

długość też około dwudziestu centymetrów. 

Pan dał mi poznać jak wielką moc mają nasze posty. 

Przy kolejnej tajemnicy Różańca pomyślałam: czy można zdjąć – tak samo – cierniową koronę? 

Usłyszałam: „Koronę cierniową będzie można zdjąć, gdy będzie zakładana Korona Królewska‖.  

Dwa spojrzenia na post: 

1. Posty są bardzo miłe Bogu a nielubiane przez złe duchy, bo mają moc pokonania ich. Są też 

wybawieniem. 

2. W pewnych określonych sytuacjach Bóg daje dyspensę od postu, ale w zamian dostaje ofiarę 

cierpienia. O. Daniel przedstawił nam jeszcze jedną okoliczność, która wymusza rezygnację z postu. 

Gdy ktoś częstuje nas ze szczerego serca nie należy mu odmawiać. Chodzi o to, żeby nasz post nie 

był cierpieniem dla życzliwych nam ludzi.  

Ofiara postu jest wielkim Darem Bożym. Gdy się go nie dostaje, post jest trudny do utrzymania. Można 

prosić o ten dar Boży bo jest on zbawienny dla naszego zdrowia gdyż oczyszcza organizm z toksyn i 

innych nagromadzonych zanieczyszczeń. Post pokarmowy, o którym piszę, można zamienić na post 

duchowy, który jest znacznie trudniejszy np. 

 Nie będę nikogo oceniać, a tym bardziej osądzać. 

 Ograniczę swoją mowę do tego co niezbędne, co Boże, co buduje a nie rujnuje. 

 Nie będą pouczać i przekonywać do swojej drogi życiowej, bo Bóg każdego prowadzi 

wybraną dla niego drogą. Można jednak pomóc w zrozumieniu określonych sytuacji gdy 

ktoś nas o to poprosi. Ale wtedy trzeba poprosić Ducha Świętego, żeby nas prowadził. 

 itp. 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, życzę Wam – tak jak i sobie – wzrastania w małości. 

Niech nowo narodzone Dziecię nam w tym pomoże.   mały rycerz Ela z Głuchołaz 
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PROPOZYCJA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ  
w grupie poprowadzonej na rekolekcjach z ks. Maciejem Bagdzińskim  
7.09.2016 w Koszalinie na temat: „Szkoła rozeznania i modlitwy wstawienniczej”.  

Na początku zapraszamy Najświętszą Maryję Pannę z Dworem Niebieskim do nas, prosimy Maryję, aby 

zaprosiła całe Niebo, aby się wspólnie z nami modliło; wszystkich Archaniołów, Aniołów Stróżów 

wszystkich ludzi świata, wszystkich Świętych, patronów wszystkich ochrzczonych i Dusze Czyśćcowe. 

Dziękujemy za Ich przybycie.  

Odmawiamy Wierzę w Boga Ojca.., Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., Pod Twoją 

obronę... 

Piszemy na kartce imię osoby, za którą się modlimy i składamy symbolicznie pod Krzyżem, 

przepraszamy Jezusa w Jej imieniu, całujemy Najświętsze Rany i Krew. Zaczynamy modlitwę 

wstawienniczą: 

1. Pieśń do Ducha Świętego: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę.../3 zwrotki/ 

2. Tak mnie złam, tak mnie skrusz i pozostań we mnie już i pozostań we mnie już na wieki , /3x na 

melodię piosenki: Tak mnie skrusz.../ 

3. Ojcze nasz.., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.. 

4. Pieśń: Najświętsze Serce Boże poświęcamy Ci naszą Ojczyznę.../3x/ 

5. Alleluja śpiewane /3x/ 

6. Dziękujemy Bogu Ojcu, Jezusowi, Duchowi Świętemu i Najświętszej Maryi Pannie za wysłuchanie 

naszej modlitwy i błogosławieństwa udzielone omadlanej osobie. 

3x Chwała Ojcu.., Zdrowaś Maryjo.., Pod Twoja obronę.. 

7. Prosimy Ducha Świętego o Słowo Boże dla omadlanej osoby i 3x Chwała Ojcu...jako dziękczynienie. 

Ula i Krzysztof z Berlina 

ŚWIADECTWO UZDROWIENIA NOGI na Jasnej Górze  

Od dwóch lat leczę kolana. Dostałam już dwa razy po trzy zastrzyki w każde kolano. Pomogło, ale nadal 

bolała mnie noga od kolana do biodra. Wielki ból czułam, gdy siedziałam lub wstawałam, chodzić nie 

mogłam. Będąc w Częstochowie na XI Pielgrzymce Zawierzenia Legionu MRMSJ brałam udział w 

Drodze Krzyżowej połączonej z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Było bardzo zimno, zimno było mi w 

kolana i miałam problem z klękaniem. Po Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu udałam się do 

Auli o. Augustyna Kordeckiego na konferencję głoszoną przez ks. Macieja Bagdzińskiego, gdzie 

dokonało się wiele uzdrowień, w tym czasie została uzdrowiona moja prawa noga. Nie wstałam, nie 

pokazałam się, że zostałam uzdrowiona, wtedy nie myślałam, że to odnosi się do mnie. Upłynęło od 
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tego czasu kilka miesięcy noga mnie nie boli, to też nie smaruję jej żelem ani nie biorę tabletek 

przeciwbólowych. Chwała Tobie Panie! 

mr Janina 

ks. Sławomir Kostrzewa: PRAWDZIWA HISTORIA  
o DZIEWCZYNCE OLI, KTÓRA ROZMAWIA z P.  JEZUSEM 

Do nawróconej mamy Oli zaczęło dochodzić, że jej 7 letnia córeczka rozmawia z Panem Jezusem, 

widząc Jego i św. Aniołów. 

Pewnego dnia, gdy Ola powiedziała mamie, że Pan Jezus jest obok niej, to padła na kolana. Zaczęła 

modlić się na różańcu. Mijała już chyba druga godzina, kiedy podeszła jej córeczka i przekazała jej, że 

Pan Jezus prosi, aby wstała i ugotowała obiad, bo dzieci są głodne. Ona przerażona pomyślała - co 

mam ugotować na obiad, przecież jest tu sam Pan Jezus !? :-) Córeczka na to: mamo ty się nie bój, Pan 

Jezus był z nami zawsze, nie tylko dzisiaj.  

Po jakimś czasie Pan Jezus dał mamie takie rozeznanie na pytanie: dlaczego na co dzień nie widzimy 

Pana Jezusa ? Otrzymała taką odpowiedź: Ponieważ jest On tak piękny, tak cudowny, że gdyby się nam 

pokazał, to nie moglibyśmy zająć się codziennym życiem. A my mamy swoją pracę, obowiązki i zadania 

do wykonania. Mamy żyć! Możemy spotkać się z Nim Ukrytym - Eucharystycznym na modlitwie, na 

Mszy Św. Na spotkanie z Nim, na kontemplacje będzie Niebo ! Tu i teraz mamy ZADANIA ! 

Pan Jezus powiedział też, że w Niebie są dzieci, które wiedzą, że ich rodzice nie pójdą do Nieba i te 

dzieci czują wielki smutek. Dlatego Pan Jezus „daje‖ pod opiekę te dzieci jakimś rodzicom na ziemi (na 

zasadzie duchowej adopcji – niekoniecznie rodzice mają tego świadomość). 

Wiarę w to, że córeczka nie zmyśla, samą mamę przekonało to, że dziewczynka narysowała siebie i jej 

małą siostrzyczkę oraz czworo innych dzieci ze skrzydełkami i nadanymi im imionami. Okazało się, że 

dwoje z nich, były to dzieci poronione (wypisane przy nich imiona były zgodne z tymi, jakie nadała im 

mama w myśli, nie mówiąc o tym nikomu, nawet mężowi). Pozostała dwójka, to dzieci dane – w adopcje 

przez Pana Jezusa. 

Ksiądz Sławomir zadał też Oli dodatkowe pytania: gdzie stoi Anioł Stróż jej i jej siostrzyczki oraz jej 

mamy. Dziewczynka odpowiedziała, że po prawej stronie. Natomiast Anioł Stróż księdza po lewej. 

Okazało się, że dziewczynka odpowiedziała zgodnie z tym, co wcześniej ksiądz wyczytał z informacji 

przekazanej przez pewną świętą. 

Pan Jezus przedstawiał Oli prawdę w pewnych obrazach i np.: 

Każdy człowiek, którego widzi ma na sobie szatę, która jest jasna i błyszczy, gdy jest blisko Pana Boga. 

Ludzie ci mają również skrzydła, które są skierowane do góry, ponieważ mają nam wskazywać kierunek, 

gdzie mamy zmierzać. Jeżeli oddalamy się od Pana Boga, to nasze szaty ciemnieją, a na skrzydłach 

pojawiają się czarne plamy - kropy. Oznaczają one zło, nasze grzechy. Również dzieci, które mają 4 lata 

mają takie skrzydła w plamy, z uwagi na zło, które weszły nawet nieświadomie. (np. chłopcy, którzy 
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mówią, że nienawidzą dziewczynek). 

Ważna nauka: 

Jeżeli np. współmałżonek jest daleko od Pana Boga, to należy się za niego modlić na Różańcu 

św., w czasie każdej czynności, pracy (gotowania, sprzątania, prasowania itp.), bo każde słowo 

modlitwy wypowiedziane z WIARĄ działa i jest skuteczne! Jest jak pocisk! (dotyczy modlitwy 

wypowiedzianej słowem lub w myśli). Szatan tego nienawidzi ! 

Kiedy modlimy się za drugiego człowieka, to ta modlitwa zawsze jest skuteczna! Wyrywa go z 

ciemności, w której żyje. Wlewa światłość, czyli Boże łaski w jego życie! 

Było też postawione pytanie przez mamę Oli: czy jej mąż (który jest daleko od Pana Boga) będzie 

wstanie przyjąć te łaski? Odpowiedź była taka: jeżeli będą modlić się z wiarą, to on to przyjmie. 

Nie może być tak, że załamujemy się, gdy omadlana osoba zachowuje się gorzej, jest np. agresywna, 

mówiąc, że nie ma sensu. Należy modlić się jednak nadal, wytrwale. Szatan wścieka się, próbuje nas 

zniechęcić. Dlatego tak się dzieje. 

Gdy rodzice Oli kłócili się, ona bardzo płakała. Widziała wówczas mnóstwo węży, które 

wychodziły spod podłogi i kłębiły się między nimi i atakowały również dzieci, raniąc je mocno. 

Kiedyś żona zapytała Pana Jezusa, co może jeszcze zrobić dla męża? Odpowiedź była taka: Ma 

KOCHAĆ i SZANOWAĆ męża! Dotarło do niej, że nie szanowała swojego męża i wiele razy 

nieświadomie raniła go. Żaden mężczyzna nie zniesie braku szacunku we własnym domu. Zaczął więc 

„uciekać‖ z domu, szukając towarzystwa innych. Jeżeli przychodzi nam do głowy taka myśl, że na 

szacunek trzeba sobie zasłużyć, to musi sobie zdać sprawę, że TO NIE JEST EWANGELIA!  

Należy powracać, żyć Hymnem do Miłości – 1 List do Koryntian! KOCHAĆ MIMO WSZYSTKO! Kiedy 

współmałżonek nie potrafi ci się odwdzięczyć, należy pozyskiwać go swoją dobrocią, miłością do Pana 

Boga. 

Pan Jezus powiedział do mamy Oli: „Jeżeli ty będziesz go kochać, będziesz się za niego modlić, to 

nie tylko Mi-Bogu go przywrócisz, to jeszcze przywrócisz go sobie, pozyskasz jego serce. 

Pewnej nocy ok. g. 22:00 mama Oli już położyła się i zaczęła rozmyślać o następnym dniu, w którym to 

przypadała kolejna rocznica ślubu. Przychodziły jej różne myśli, między innymi, że pewnie mąż 

ponownie nie będzie o niej pamiętać. I tak zaczęła się „nakręcać‖... Wtedy weszła do pokoju jej córeczka 

i przekazała, że Pan Jezus prosi, aby upiekła torta, który ma być dla tatusia. Chciała to pieczenie 

przełożyć na rano, ale dziewczynka odpowiedziała, że Pan Jezus nalega, aby teraz to zrobiły. Rano, gdy 

wrócił z pracy mąż, razem z córką wyjęły tort z lodówki, zaskakując go mile. Oczywiście nie przyznał się, 

że zapomniał o rocznicy :-) Później pojechał, aby zakupić z tej okazji prezent. Cały dzień spędzili bardzo 

miło. 

Przełamując samą siebie, wykonując dobry gest, udało jej się choć trochę pozyskać męża dla siebie. 

Rada od księdza: Jeżeli jest nam trudno komuś wybaczyć, wyciągnąć rękę, szczególnie gdy 
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wiemy, że to nie była nasza wina, to trzeba - należy taką osobę przeprosić, aby cokolwiek 

naprawić, mimo że samemu nie jest się winnym ! 

Polecana jest w tym momencie krótka modlitwa (wielu pomogła): 

W Imię Jezusa Chrystusa, demony nieprzebaczenia i złości, idźcie precz ode mnie ! 

Po największej choćby awanturze należy odmówić powyższą modlitwę, a następnie podejść do tej 

osoby, podać jej rękę i powiedzieć przepraszam (pomimo, że wina nie jest po naszej stronie). 

Trzeba naszej ofiary, aby ta osoba mogła się zmienić!!! 

Należy pamiętać, że Pan Jezus zazwyczaj nie odpowiada od razu. Dokonuje tego już bez naszej 

interwencji np. następnego dnia, po kilku dniach, tygodniach itp. Powinniśmy zadać pytanie i czekać 

cierpliwie na odpowiedź. 

Pan Jezus pokazuje się dzieciom, ponieważ chce ratować ich dusze. Wiele dusz, serc dzieci w Polsce 

zamieni się w „kamienie‖. Nie będą wstanie pokochać drugiego człowieka, ani Pana Boga i nawiązać 

żadnej relacji, bo w domach nie ma miłości. Może powstać pokolenie, które będzie odcięte od Pana 

Boga. 

Pan Jezus mówi o dwóch głównych problemach: 

I – brak miłości w domach 

II – otaczanie dzieci złymi zabawkami, książkami, filmami itp. 

Ad I: Jeżeli jako dzieci doświadczymy miłości w domach, zobaczymy ją między rodzicami, będziemy    

potrafili obdarzać nią innych ludzi. Niestety wielu tego nie doświadczyło. Pan Jezus zwrócił również 

uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z rozwodów. 

Przykład: W czasie kłótni rodziców, kiedy mąż wypowiedział do żony tylko takie słowa: „zobaczysz, że 

sobie pójdę‖, wówczas córeczka Ola zobaczyła czarną, gęstą kulę między rodzicami. Była jakby żywą 

istotą, która chciała ich wchłonąć. To było dla niej przerażające przeżycie! Należy zwrócić uwagę, że 

była to tylko groźba odejścia, a co dzieje się, gdy dochodzi do rozwodu, do odejścia ?! 

Pan Jezus przekazał dziewczynce, że dusze małżonków są połączone i że na tym polega sakrament 

małżeństwa. Dlatego też jest on nierozerwalny. Mają iść we dwoje, odpowiadając za siebie. Rozwód jest 

rozłączeniem tylko fizycznym, bo duchowo jesteśmy nadal połączeni. Możemy podzielić się meblami, 

nawet niestety dziećmi, ale duszę drugiego współmałżonka „wleczemy‖ za sobą, raniąc ją, aż do 

śmierci. Cierpienie przez duszę współmałżonka przechodzi też na dzieci. 

O miłość trzeba dbać i walczyć ! 

Młodzi ludzie niestety już na samym początku zakładają, że zawsze można się rozwieść... 

Należy unikać słów, które ranią, nawet takich, które są wypowiadane podniesionym głosem, czy z 

krzykiem ! 
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Obraz pokazany Oli: 

Kiedy mama mówiła do niej podniesionym głosem, to na jej skrzydłach pojawiły się ciemne plamy.  

Pomocą w takiej sytuacji jest przebaczenie i modlitwa. 

Należy również pamiętać, że każde słowo ma moc! Oddziałowuje ono na drugą osobę. Jeżeli mówimy 

coś dobrego, pozytywnego, to wówczas te osoby są okryte jakby światłem, zaczynają błyszczeć (taki 

obraz otrzymuje ta dziewczynka). Nie mówi się bez powodu, że słowa mogą zabić! 

Ad II: Wszystko co złe (zabawki, książki, płyty, odzież i wszystkie inne rzeczy) powinno się zniszczyć i 

wyrzucić. Nie ważne, czy je używamy, korzystamy z nich, wystarczy, że są one w naszym domu np. 

książka ze złymi treściami, obrazkami stoi na półce. Jeżeli tego nie zrobimy, to wówczas oddziałowują 

one na wszystkich przebywających w tym domu. Złe znaki przyciągają demony! Działają jak magnes. 

Niszczą wrażliwość szczególnie dziecka, oswajają z brzydotą. To tak jakby dać dziecku do zabawy kupę 

i kazać się nią bawić...  Należy wyrzucić szczególnie zabawki, które odwołują się do magii np. 

wróżki, czarownice, talizmany, amulety, różdżki, diabełki, zabawki Disneya, zabawki, które odwołują się 

do śmierci, kłótni, przemocy – bajki. 

Każde małe dziecko jest święte, ma serce nieskalane, jest błogosławieństwem w rodzinie. Diabeł 

nienawidzi sakramentu małżeństwa, nienawidzi dzieci, bo są błogosławione. 

Należy też pamiętać, aby dzieci nie pozostawiać samych przed telewizorem, czy internetem. 

Należy nawet zwracać uwagę na zwroty w bajkach np. „tatuś jest głuptaskiem‖. 

Ubranka mają złe znaki również pod naklejką, farbą, które tzw. gołym okiem są nie do zobaczenia. 

Dlatego wszystko co przynosimy do domu należy błogosławić i przecinać przekleństwa (nie tylko 

żywność). Rodzice mają ogromną moc nad swoimi dziećmi w wyniku rodzicielstwa. 

Gdy błogosławimy się nawzajem (małżonkowie, dzieci), to ogromne łaski spływają na nas. 

Proponowana przez księdza Sławomira modlitwa: 

„Panie Jezu, błogosław  (należy wymienić co np. te zabawki) …....... , którymi będzie bawiło się moje 

dziecko. Niech mu nie szkodzą. W Imię Twoje niech zostaną przecięte wszelkie przekleństwa, 

które mogą ciążyć na tych zabawkach, aby nie szkodziły mojemu dziecku”. 

Jeżeli wykreślimy Pana Boga ze swojego życia, to On i tak cały czas przy nas będzie. Pan Jezus mówi 

do każdego z nas, ale niektórzy Go nie słyszą. Wystarczy przystąpić do Sakramentu Pokuty. Wyznać 

wiarę w Jezusa Chrystusa. 

Kolejny obraz Oli: W czasie Mszy Św. widziała Niebo, stojącego księdza, obok Pana Jezusa, klęczącą 

Matkę Bożą i Chóry Aniołów, a z Nieba ciągnęły się dwie jakby liny w stronę konfesjonału. Pan Jezus 

wytłumaczył jej, że konfesjonał to taka winda do Nieba. 

Nie można zakładać, że małe dziecko nic nie rozumie, nawet takie roczne. Należy zwracać uwagę na to, 

czym się „karmimy‖ (co i kogo słuchamy, oglądamy, spotykamy się itp.). 
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Siedmioletnia Ola nie ogląda telewizji, a czyta tylko Pismo Święte i rozczytuje się w „Święci i ich 

symbole‖ Jerzego Sobczaka. :-) 

Jeżeli ktoś nie widzi zagrożenia, to może oznaczać, że żyje w ciemności. 

Powyższą relację spisała mr Iwona T.  

z nagranej, dostępnej w internecie katechezy ks. Sławomira Kostrzewy. 

OTO DIABELSKIE GRY KOMPUTEROWE.  

RODZICE, UWAŻAJCIE! 

Przypominamy dziś bardzo ważny artykuł o niebezpieczeństwach płynących z gier komputerowych. 

Okazuje się, że wiele z nich jest niesamowicie szkodliwa dla naszych dzieci. Rodzice, nie pozwalajmy 

naszym pociechom robić przy komputerze, co im się podoba. Trzeba to pilnie kontrolować!!!  

W tekście znajdziecie Państwo listę niebezpiecznych gier. To oczywiście tylko lista symboliczna, bo gier 

niedobrych i szkodliwych jest o wiele, o wiele więcej. Zanim pozwolicie Państwo swojemu dziecku 

zagrać w jakąkolwiek grę, musicie o niej trochę przeczytać, zobaczyć, jak wygląda. Nigdy nie 

pozwalajcie na samowolę, bo wtedy wasze dziecko łatwo może wpaść w sidła diabła, poprzez przemoc, 

satanizm, seks, zgubne doktryny... Uważajcie! (Fronda.pl) 

* * * 

Gry z demonami się nie wygrywa. 

Kiedy w chłopcach zanika duch i wola walki z lenistwem, tchórzostwem, głupotą, rośnie w nich pasja 

walki w grach komputerowych. W tych grach chłopcy walczą z przeważającymi siłami wrogich 

wojowników, robotów i potworów, ale także z demonami, a nawet z samym diabłem. Z tym że narzędzia 

tej walki (emblematy, osłony, praktyki, metody, magiczne zaklęcia, źródła mocy etc.) są też demoniczne. 

Tak więc odbywa się to nie tylko w przestrzeni podyktowanej przez przeciwnika (mrocznej, piekielnej), 

ale na jego zasadach i z jego wygraną. Bo nawet gdy nielicznym graczom udaje się osiągnąć ostatni 

poziom gry i jakoby wygrać, to setki godzin poświęconych tej grze i jej regułom są pośrednią wygraną sił 

demonicznych w przestrzeni duszy gracza. Co z tego, że gracz będzie zarozumiale twierdził, że jest 

inaczej. W końcu nie ma on pojęcia, z jak perfidnym przeciwnikiem wdał się w grę i walkę. A ten 

przegrywa tylko z Bogiem — nigdy z człowiekiem. 

Większość rodziców bagatelizuje świat gier komputerowych, a ten wcale nie jest wolny od zagrożeń 

duchowych. Już pierwsze popularne gry zawierały elementy przemocy i satanizmu, choćby seria gier 

Mortal Kombat (Śmiertelna walka). W gry zaczęto wplatać elementy okultystyczne. Już same tytuły 

mówiły za siebie: Devil Inside (Diabeł w środku), Game of Death (Gra śmierci). Pojawiają się także 

antychrześcijańskie gry komputerowe, np. Populous 3, w której gracz uczy się, jak zostać bogiem. Takie 

gry komputerowe mogą umożliwiać otwieranie się na świat demoniczny. Utożsamienie się z postacią 

prowadzoną w grze łączy się z mniej lub bardziej świadomą afirmacją zła i jego uosobienia. Dobrze, 

żeby mało świadomi tego rodzice poznali choć część tego rodzaju gier. 
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Gry zawierające elementy satanizmu i okultyzmu 

o Aces and Eights 

o Darklands 

o Devil Inside 

o Doom 

o Dungeon Keeper 

o Elvira 

o Evil's Doom 

o Gabriel Knight 

o Game of Death 

o Hell on Earth 

o Heretic 

o Hero's Quest 

o Hexen 

o Killing Stones (?) 

o Messiah 

o Mortal Kombat 

o Quake 

o Resident Evil 

o Roller Coaster Tycoon 

o Running Man 

o Russian Roulette 

o Seventh Sword of Mendor 

o Suburbs 

o Wizard's Crown 

Gry zawierające elementy satanizmu i przemoc 

 Assassin's Creed 

 Blood 

 Carmageddon 

 Clive Barker's Jericho 

 Counter-Strike 

 Darkness 

 Diablo 

 Dungeons & Dragons 

 F.E.A.R. 

 Grand Theft Auto 

 Guy Game 

 Hitman 

 Kingpin 

 Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude 

 Manhunt 

 Metal Gear Solid 

 Postal 

 Punisher 

 Rumble Roses 

Gry antychrześcijańskie 

o Hell Game 

o Perihelion 

o Populous 3 

 

Walka ze złem została człowiekowi zadana i jest żywiołem głównie mężczyzny, ale dotyczy to zła w 

samym sobie, w dookolnej przestrzeni — ze złem realnym, głównie przez samozaparcie i Łaskę, czyli z 

pomocą Boga. Ten, kto ucieka od takiej walki w wirtualny świat, w którym demon rządzi i narzuca 

zasady, musi prędzej przegrać. Oby nie swoją duszę! 

br. Tadeusz Ruciński 

Źródło: Miesięcznik "Sygnały Troski" 2010 r. 
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Matka Boża do św. Brygidy: WRÓŻBICI i CZAROWNICE  
oraz ci, którzy im pomagają lub szukają ich rady,  

są PRZEKLĘCI i ZNIENAWIDZENI przez Boga 

„Drugim rodzajem grzechów jest to, że wiele mężczyzn i 

wiele kobiet trzyma u siebie przewrotnych  wróżbitów, 

fałszywych proroków i występne czarownice, radząc się  

ich w różnych niepoważnych sprawach. Niekiedy domagają 

się od nich, aby wykonywali jakieś przewrotne praktyki i 

zaklęcia w tym celu, by mogli począć i zrodzić potomstwo. 

Niekiedy zaś żądają, by wykonywali jakieś czary i zaklęcia po to, aby przez określonych mężczyzn i 

kobiety albo przez swoich doczesnych panów mogli być troskliwiej traktowani i serdecznie miłowani. Inni 

zaś oczekują od tych przeklętych czarowników wiadomości na temat przyszłych wydarzeń. Są i tacy , 

którzy ich proszą, by swoją czarodziejską  sztuką i magią wyleczyli ich z jakiejś choroby.  Wszyscy oni – 

zarówno ci, którzy przeklętych wróżbitów i czarownice przetrzymują w swych domach i żywią ich, jak i  

ci, którzy szukają u nich diabelskich porad i pomocy, jak wreszcie sami wróżbici i czarownice, obiecujący 

spełnić wspomniane życzenia – są przeklęci i znienawidzeni przez Boga. 

I jak długo będą trwać w tym stanie i takiej postawie, tak długo żadne natchnienie ani łaska Ducha 

Świętego nie spłynie na nich i nie napełni ich serc.  

Jednakże ci, którzy by za to żałowali i pokornie oczyścili się, 

podejmując mocne postanowienie niewracania więcej do tych 

praktyk, dostąpią u Mojego Syna łaski i miłosierdzia‖ 

Cytat za: Św. Brygida Wielka, „Objawienia i inne dzieła„ , Kraków 2004, s. 337 -338 

 

O. Joseph-Maria Verlinde:  

OSTRZEŻENIE przed niebezpiecznymi technikami, 
ćwiczeniami i praktykami duchowymi (1) 

Joga 
Jak widzicie, nie jestem przychylnie nastawiony do używania 

technik wschodnich w życiu chrześcijańskim. Weźmy przykład jogi, 

którą w Europie usiłuje się traktować jako gimnastykę. Kiedyś 

powtarzałem jednemu guru to stwierdzenie, a on mnie wyśmiał. Powiedział: "Wy na Zachodzie jesteście 

naprawdę dziwaczni, joga przecież nie jest żadną gimnastyką! Jeśli chcecie ją używać jako gimnastykę, 

to proszę bardzo, ale to nie przeszkodzi jej, by dokonała swego". Co jest dla nas szkodliwe? Jaki jest 

skutek jogi? 
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Jest to ćwiczenie cielesne, które ma za zadanie uwolnienie ziemskiej energii, z którą jesteśmy 

w kontakcie przez stawianie stóp na ziemi czy też przez podstawę kręgosłupa - jeśli siedzimy na ziemi, i 

poprowadzenie jej aż do czubka czaszki. Tam powinna się ona spotkać z energią niebieską. W 

momencie spotkania zaniknie iluzja osobowego "ja". 

To wszystko jest zrozumiałe wyłącznie w kontekście panteistycznym. Wszystko jest bogiem i 

we wnętrzu boskiej energii oddzielają się dwa bieguny: energia ziemska i energia niebieska, a cały świat 

jest tylko konsekwencją tego oddzielenia. Iluzja, że istniejemy jako byty osobowe, jest jedną z 

konsekwencji oddzielenia tych dwóch energii. Po to, aby uświadomić sobie, że jesteśmy bogami, 

wystarczy połączyć te dwie energie, i moment ich zetknięcia jest właśnie iluminacją. Zanika wtedy 

świadomość osobowa i pozostaje tylko świadomość istnienia. Oto prosty schemat mistyki naturalnej, 

która stara się spowodować wycofanie świadomości osobowej. 

Freud porównywał to doświadczenie z doświadczeniem przedosobowym, jakie przeżywa 

dziecko w łonie swej matki. Nie jest ono jeszcze świadome na sposób osobowy, ale żyje w fuzji ze swoją 

matką. W mistyce naturalnej żyje się w fuzji, w stopieniu z całą naturą, a ponieważ natura jest uważana 

za boską, jest się w "bogu" i jest się "bogiem". Taka droga prowadzi nas dokładnie w odwrotnym 

kierunku niż modlitwa chrześcijańska. 

Modlitwa chrześcijańska jest przede wszystkim dialogiem międzyosobowym. "Ja" zwracam się 

do Bożego "Ty". Mój Ojcze, nasz Ojcze. Modlitwa chrześcijańska zakłada odrębność osób. Jeśli ćwiczę 

jogę, moje "ja" osobowe się rozpływa, coraz mniej jestem w stanie się modlić. Owszem, mogę 

wprawdzie odczuwać naturalną pogodę ducha, uspokojenie, ale nie ma to nic wspólnego z pokojem 

nadprzyrodzonym, który może nam dać wyłącznie Duch Święty. Pokój Ducha Świętego jest wspólnotą, 

komunią z Ojcem i Synem w osobowej relacji zaufania i miłości. 

Nie można przygotowywać się do modlitwy, ćwicząc jogę czy zen. Modlitwa chrześcijańska 

jest historią miłości. W mistyce naturalistycznej miłość nie ma najmniejszego sensu. By kochać trzeba 

być we dwoje. Natomiast w mistyce naturalnej wszystko ogranicza się do nieosobowego, boskiego "ja". 

Jedyną definicję Boga w Biblii znajdujemy u św. Jana: Bóg jest miłością (1 J), a buddyzm mówi o miłości 

jako o niebezpiecznej iluzji. Trzeba więc dokonać radykalnego wyboru. 

Zobaczcie, w jaki sposób umarł Budda - odszedł w pozycji lotosu. Wszystkie energie są wtedy 

skoncentrowane na pępku i w ten sposób on wycofał się w głąb siebie, do wnętrza. Tymczasem Jezus 

jest całkowicie rozciągnięty na krzyżu w geście ukazującym pragnienie przyciągnięcia wszystkich do 

siebie. Jezus to człowiek całkowicie oddany, który błaga Ojca, by przebaczył Jego oprawcom, daje 

Ducha Świętego przed odejściem do Ojca. Z jednej strony Budda, skoncentrowany na samym sobie, z 

drugiej strony Chrystus, który pokazuje nam drogę daru z siebie. Musimy wybrać. 

Kiedy poprzez praktykę jogi energia podnosi się w górę wzdłuż kręgosłupa, otwiera pewne 

centra energetyczne, które nazywamy czakramami. Czakramy otwierają nas na moce okultystyczne. Te 

energie ziemskie i niebieskie nazywamy energiami okultystycznymi, czyli nieznanymi, tajemnymi*, a 

więc takimi, o których nauka nie jest w stanie nic powiedzieć. Nie można ich zmierzyć ani ich opisać, 

objawiają się jedynie przez skutek. Każdy z czakramów otwiera nas na kolejny poziom energii 
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okultystycznej. W systemach naturalistycznych bóg jest energią, istnieje więc szerokie spektrum energii 

okultystycznych, poczynając od najwyższego poziomu duchowego aż po materię, a czakramy otwierają 

nas na różne poziomy tych energii. 

Okultyzm 

Teraz chcę wam pokazać, jaki jest związek między praktykami wschodnimi a okultyzmem. 

Praktyki jogi otwierają czakramy i powodują fuzję z energiami. Jeżeli macie dostęp do technik, 

umożliwiających współpracę z tymi energiami, to wchodzicie w okultyzm. Magia jest używaniem energii 

okultystycznych, ale duchowość wschodnia zabrania posługiwania się tymi energiami. Ważny autor 

wschodni, Patandżali, który zebrał wszystkie teksty dotyczące jogi, bardzo surowo przestrzega przed 

używaniem tych energii, które są do dyspozycji człowieka w miarę otwierania się konkretnych 

czakramów. Mówi tak: "żeby używać tych energii, musicie współpracować z duchami, które zarządzają 

danymi poziomami tych energii". Tutaj pojawiają się duchy. 

Zachód nie posłuchał ostrzeżenia mędrców Wschodu. Zachód używa technik wschodnich, aby 

otworzyć czakramy, i natychmiast chce używać tych energii, a więc zajmować się magią. Nie można 

jednak uzyskać rezultatów w świecie okultystycznym bez współpracy z duchami, które rządzą tym 

światem. Wszyscy, którzy podejmują działania w świecie okultystycznym, współpracują z duchami. To, 

co wam mówię, jest owocem mojego osobistego doświadczenia oraz długiego doświadczenia 

duszpasterskiego w tej dziedzinie i długich studiów nad dokumentami literatury okultystycznej, które 

ujawniają fakt współpracy z duchami. Oczywiście autorzy ci mówią nam, że te duchy są dobre, ale nie 

należy w to wierzyć. 

Nie ma zasadniczej różnicy między magią czarną a białą. W obu przypadkach używamy sił 

okultystycznych, tajemnych, z pomocą jakiegoś posługującego nam ducha, chcącego zafascynować nas 

mocą, władzą, którą nam daje i w ten sposób odciągnąć nas od Jezusa Chrystusa. Zawrócić nas z drogi 

ewangelicznego ubóstwa, odwrócić od ducha służby naszego Pana i wprowadzić nas na drogę pychy i 

władzy nad innymi, a więc na drogę kłamstwa. 

Jeśli ktokolwiek z was uczestniczył w jakichś działaniach okultystycznych, nawet z intencją 

czynienia dobra, tak jak było to w moim przypadku, niech przeczyta na nowo Katechizm Kościoła 

Katolickiego, szczególnie rozdział o bałwochwalstwie, który komentuje pierwsze z przykazań: będziesz 

oddawał cześć tylko twojemu Bogu. Znajdziecie tam potępienie wszystkich praktyk okultystycznych. 

Czarnej magii oczywiście, bo to jest magia czyniąca zło, ale również magii białej, nawet jeśli jej celem 

jest czynienie pozornego dobra. To dobrze, że chcesz czynić dobro, ale nie wszystkie środki są 

dozwolone. Nie możemy wzywać złego ducha po to, by czynić dobro, ponieważ on będzie umiał 

subtelnie poprowadzić was tam, gdzie wcale nie chcecie pójść. Już św. Ignacy z Loyoli mówił, że - aby 

nas odciągnąć od Chrystusa - szatan nigdy nie przedstawia nam zła jako zło, ale jako rodzaj, pozór 

dobra, żebyśmy za nim poszli. W ten sposób stopniowo odciąga nas od Boga i zostaniemy pochwyceni 

w jego sidła. Wtedy trzeba krzyczeć do Jezusa: "Panie Jezu, ulituj się nade mną grzesznikiem". Pan 

Jezus wyzwolił nas od śmierci grzechu przez swoją śmierć na krzyżu. Takie jest zwycięstwo, które Jezus 
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chce objawiać w naszym życiu, ale do tego potrzebna jest pokora wyznania tego, że odeszliśmy i 

złożenie wszystkich złych mocy u stóp krzyża Jezusa, a także wyrzeczenie się tego wszystkiego, by 

pozostać wyłącznie pokornym sługą Jedynego Pana. 

ks. Dominik Chmielewski: MODLITWA O UZDROWIENIE  

I UWOLNIENIE - „Maryja - z Nią nigdy nie przegrasz„ 

Modlitwa: 

Ojcze Niebieski, wyrzekam się kłamstwa, że Ty jesteś autorem cierpienia na 

świecie. Wyrzekam się tego kłamstwa, które drąży mój mózg, który nie daje Mo 

spokoju, że Ty właśnie jesteś Wszechmocny, że Ty jesteś Miłością, to dlaczego 

tyle zła na świecie, dlaczego tyle zła na świecie, dlaczego tyle cierpienia w 

moim osobistym życiu? Tatusiu mój najukochańszy  wyrzekam się oskarżania Cię o to, że Ty 

jesteś sprawcą i autorem cierpienia na ziemi. Oskarżania Cię o to, że jesteś bezradny, że 

niechżesz mi pomóc, że sam muszę sobie z tym radzić, że jesteś nieczuły na mój ból i cierpienie, 

że go nie widzisz. Tatusiu Wszechmogący, mój najukochańszy, cierpienie całego mojego życia, 

przez które szatan chce mnie podburzać przeciwko Tobie, a którego on jest autorem, składam 

teraz w Twoje Ręce, przez Ręce Maryi, łącząc je z cierpieniem, męką i krzyżem Twojego Syna 

Jezusa Chrystusa, konsekruję Tobie każdą sekundę cierpienia w moim życiu od momentu 

poczęcia, aż po samą moją śmierć. Wszystko oddaję Tobie przez Ręce Maryi, abyś wykorzystał je 

niszcząc dzieła diabła na świecie przyjmując moją ofiarę oddania się całkowicie Tobie.  Amen. 

Powtarzać codziennie chociaż jedno zdanie z tej modlitwy:  

„Kochany Tatusiu daję Ci cierpienia od poczęcia, aż po śmierć przez Ręce Maryi, łącząc je z 
Krzyżem Jezusa Chrystusa na Zbawienie świata. Amen.” – w tej modlitwie jest zawarte wszystko co 
najważniejsze. 

Modląc się o uzdrowienie, schowajmy się najpierw w Sercu Maryi. Brak otrzymania uzdrowienia leży 

tylko po naszej stronie – brak wiary. Dlatego wzmacniajmy ją przez z to, że damy się ukryć w Niej, bo 

Ona jest całym, totalnym zaufaniem Bogu. Z Jej Serca wkładajmy  do naszego nieprawdopodobną Jej 

wiarę, modląc się/śpiewając: 

„Maryjo ukryj mnie/nas w Najczystszym Sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w Ramionach 

skryć się Twych” – powtarzać. 

Wieczorem pięknie jest też oddawać się Maryi, mówiąc: 

Oddaję Ci Maryjo w Twoje Ręce swoje ciało, duszę i ducha, tak jak Ty przyjęłaś ciało Jezusa 

Chrystusa zdjęte z Krzyża” 

Jeżeli patrzylibyśmy na nasze rany Tatusia Wszechmogącego, który jest nieskończoną Miłością, 

czułością, Miłosierdziem, dobrocią, współczuciem, litością, to byśmy zobaczyli że On patrzy na nas 

zupełnie inaczej, niż my patrzymy na siebie. Bardzo często każdego dnia jesteśmy pobici, posiniaczeni 

grzechami, które sami popełniliśmy, albo grzechami innych osób, które w nas uderzyły. Jeśli nie 
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oddajemy się Maryi bardzo często wyglądamy potwornie skatowani w tym niewidzialnym świecie, cali 

pobici, w ranach, siniakach i próbujemy sami sobie z tym radzić. Boimy się następnego dnia i kolejnych 

dni , bo tak to boli… i często tak przez cale życie…. Dlatego zamknijmy nasze oczy i w swoim Duchu 

pozwólmy Matce Bolesnej złożyć się w Jej Ramionach. Tak jak Ona przyjęła Jezusa i balsamem swojej 

czułości, swoich łez opatrywała każdą Jego Ranę, płacząc nad tym co stało się z Jej Dzieckiem. I Ona 

teraz trzyma cię w swoich Ramionach i opatruje swoimi pocałunkami, balsamem swoich łez, z całą 

czułością każdą twoją ranę. Powiedz Jej szczególnie o tych ranach, które najbardziej cię bolą. Niech 

Ona swoim pocałunkiem i swoją czułością leczy te rany. Dajmy Jej czas na to.  Przyjmujmy Jej czułość : 

„Maryjo ukryj mnie / nas w Najczystszym Sercu Twym, zamieszkać w Tobie pragnę, w Ramionach 

skryć się Twych” – powtarzać. 

Maryjo przygotuj mnie/nas na obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii / na Ołtarzu. Przygotuj 

nasze oczy Maryjo, przygotuj nasze serce, nasze uczucia, abyśmy w jak najpiękniejszy sposób 

przyjęli Tego, który kocha nas najbardziej, który oddał za nas życie, który wziął 

każdą naszą chorobę na siebie, aby z każdej nas uzdrowić , w którego Ranach jest 

nasze zdrowie…  Wołajmy do Pana Jezusa: „Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie 

naszych serc.” Jezu wysławiamy Cię i oddajemy Ci cześć. Uwielbiamy Twoją 

nieskończoną dobroć do każdego z nas. Twoje Niebiańskie współczucie, 

przewyższające jakiekolwiek rozumienie, Ty patrzysz na nas z największą litością, 

z największą Miłością, współczując w nieprawdopodobny sposób każdemu 

naszemu cierpieniu, dziękujemy Ci Jezu, że Maryja jest cały czas z nami, współczuje z nami,  jest 

z nami w naszym cierpieniu, okrywa nas swoim Płaszczem Czułości. Jezu chcemy Cię prosić o 

dar uzdrowienia, dla tych kochanym Twoim dzieci, które tak bardzo cierpią, o dar Twojego 

błogosławieństwa dla nich…  Jezu uzdrów nas… zabierz ból, cierpienie i łzy… Przez Miłość i 

modlitwę Maryi, na Jej rozkaz, przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła, przez 

wstawiennictwo wszystkich św. Archaniołów, Cherubinów i Serafinów i wszystkich świętych 

złam ducha chorób, przyjmij ból i cierpienie Maryi jako cenę za te uzdrowienia. Uzdrawiaj nas 

Panie Jezu swoją Miłością. Chcemy Cię uwielbić i zobaczyć Pana panów i Króla królów i Twoją 

nieskończoną Dobroć i Miłosierdzie, pochylające się nad najmniejszymi. O mój Jezu uzdrawiaj 

nas/mnie.  

MÓDLCIE SIĘ ZA WSZYSTKICH PRZODKÓW,  
SIĘGAJĄC AŻ DO ADAMA  

Teraz wszystko jest w naszych rękach! 

Ukorzcie się. Opowiedzcie się po stronie Boga.  

Zerwijcie pęta wszelkich klątw. 

Módlcie się za wszystkich przodków, sięgając aż do Adama.  

Oto jedna z modlitw podpowiedzianych przez ojca Hampscha:  
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„Ojcze Niebieski staję przed Twoim obliczem jak bezradne dziecko w potrzebie; niedomagam 

zdrowotnie, kuleję emocjonalnie, duchowo i nie radzę sobie w relacjach z ludźmi. Przyczyną wielu moich 

obecnych kłopotów są jedynie moje własne błędy, zaniedbania i uleganie grzesznej naturze. Panie, 

pragnę Cię prosić o wybaczenie tego wszystkiego. W tej samej intencji wstawiam się również za 

wszystkimi moimi zmarłymi krewnymi, których przewinienia po dzień dzisiejszy nie przestają dotykać 

mojej osoby w postaci niepożądanych skłonności, sposobu zachowania czy też niedomagania na ciele, 

umyśle i w duszy. Panie, uzdrów mnie z tych wszystkich bolączek. 

Czerpiąc z Twojego Miłosierdzia, szczerze przebaczam wszystkim, a szczególnie żyjącym i zmarłym 

członkom mojej rodziny, którzy w jakikolwiek sposób bezpośrednio zaszkodzili mi, albo też komuś z 

grona osób, które kocham, Przebaczam tym, których grzechy do dzisiaj rzutują swoimi konsekwencjami 

na moje życie, będąc źródłem cierpień czy zaburzeń. W imię Twojego Syna Jezusa i mocą Twojego 

Świętego Ducha proszę Cię, Ojcze, abyś uwolnił mnie i wszystkich członków mojego rodu od wszelkich 

złych sił. Taką wolność od wszelkiego skażenia niszczącym uzależnieniem zechciej darować wszystkim 

żyjącymi zmarłym członkom rodziny, nie zapominając również o tych, którzy pojawili się w rodzinie za 

sprawą adopcji, jak też o tych, którzy byli skoligaceni z rodziną więzami innymi niż więzy krwi. Wierząc, 

że otaczasz nas czułą troską, Niebieski Ojcze, i w imię krwi przelanej przez Twojego ukochanego Syna 

Jezusa błagam Cię, byś zesłał swoje błogosławieństwo na mnie i na moich żyjących i zmarłych 

krewnych. Połóż kres wszelkiemu szkodliwemu rodowemu dziedzictwu, nękającemu krewnych z 

pokolenia na pokolenie. Spraw też, by brzemię skutków przeszłych czynów nie obarczało przyszłych 

pokoleń mojego rodu. 

Symbolicznie umieszczam Krzyż Jezusa nad głową każdego krewnego. Taki sam krzyż umieszczam 

między pokoleniami, prosząc, aby oczyszczająca krew Jezusa obmyła wszystkie gałęzie mojego rodu. 

Każ zastępom walecznych aniołów rozbić swój obóz wokół nas i zezwól Archaniołowi Rafałowi, który jest 

patronem chorych, użyć Twej Boskiej ozdrowieńczej mocy, by przeniknęła również w sferę zaburzeń 

genetycznych, 

Udziel szczególnej mocy naszym Aniołom Stróżom, by uzdrawiały, chroniły, prowadziły i inspirowały nas 

we wszystkich naszych potrzebach. Niech Twoja uzdrawiająca moc objawi się już teraz i niech n ie 

przestanie działać tak długo, jak zezwoli na to Twoja wola. 

Na przestrzeni całej jego historii, w miejsce jakichkolwiek zniewoleń wśród członków mojego rodu, niech 

pojawi się święta więź rodzinna. Niech też za sprawą Twojego Świętego Ducha nasze przywiązanie do 

Ciebie, Boże, wyraża się coraz głębszą więzią z Jezusem, Twoim Synem. Niech ta sama rodzinna więź, 

która spaja Świętą Trójcę czułością, ciepłem i miłością, przeniknie naszą rodzinę, byśmy mogli wspólnie 

doznawać tej samej miłości okazywać ją w naszych relacjach. 

Niech ta uniżona prośba w najdroższe Imię Jezusa dotyczy też wszelkich potrzeb, których nie jestem 

świadomy/a. Amen. 

Święty Józefie, Patronie życia rodzinnego, módl się za nami". 

Źródło: Duchy wokół nas - Michael H. Brown s. 151-153 /więcej o książkach tego autora na s. 62 „Lektura duchowa…‖/ 
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KĄCIK POGOTOWIA MODLITWY SZTURMOWEJ  
s. ZOFII I ZARZĄDU LEGIONU 

Kochani, jest ciągle 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”. Nadal polecamy stałą uniwersalną intencje dołączając „pilnie za Ojczyznę‖. Więcej o tej sprawie w Liście do Małych 

Rycerzy.   

„W intencjach Matki Bożej, pilnie za Ojczyznę, oraz w intencjach Legionu Małych Rycerzy MSJ podanych przez 

Zarząd Legionu i wszystkie intencje polecane rycerstwu i oczekujących pomocy Bożej i wsparcia duchowego.” 

LEKTURA DUCHOWA POLECANA DLA POŻYTKU DUCHOWGO 

1. Duchy wokół nas - Michael H. Brown, wydawnictwo M - Indeks  M1079 

Michael Brown skłania Czytelników do refleksji na temat budzący jednocześnie strach i… 
ciekawość. Duchy towarzyszą nam w życiu, a ich wpływ na każdego z nas i nasze otoczenie 
sięga daleko poza granice wytyczone przez powszechnie przyjęte opinie. Czy 
zdarzyły się nam takie chwile, w których dał o sobie znać niewidzialny świat? 

2. Po drugiej stronie - Michael H. Brown, wydawnictwo M - Indeks  M1067 

Czy istnieje życie po śmierci? Czy to, co nas spotka, będzie się wiązało z 
naszym ziemskim życiem i wyborami, jakich tu dokonujemy? Czy otarcie się o śmierć może 
przemienić życie? Książka przedstawia fascynujące opisy ludzkich doświadczeń związanych  z 
przeżyciem śmierci klinicznej. 

3. Ostatnia godzina - Michael H. Brown, wydawnictwo M - Indeks  M1312 

Kolejna, fascynująca książka Michaela H. Browna podejmuje próbę interpretacji Orędzi Maryjnych, 
które miały miejsce na przestrzeni ostatnich stuleci. Publikacja zawiera szczegółowe opisy 
objawień: czas, miejsce i ich znaczenie w kontekście XX wieku. 

e-mail:  wydawnictwom@wydawnictwom.pl 

Tel: 12 431-25-50 

Strona internetowa Księgarni: www.wydawnictwom.pl 

NADAL ZBIERAMY PODPISY 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 
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MEDALIONY - SZKAPLERZE 
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) 

P.S. od Redakcji:  
Podczas modlitwy o uwolnienie na osobę zniewoloną nałożony został ów medalion. Reakcja demona była 

natychmiastowa, który zaczął wrzeszczeć: „Zdejmij to… pali mnie!, pali mnie!‖ Osoba zniewolona na drugi dzień 

powiedziała, że było to uczucie rozżarzonego żelaza. W rozeznaniu duchowym powyższego MEDALIONU MARYI 

STRAŻNICZKI WIARY (1) i znanego MEDALIONU ZBAWIENIA (2) zostało stwierdzone, że pierwszy to „MIŁOŚĆ” 

[miłość Boża–przyp. red.] a drugi to „MOC” [moc Boża-przyp. red.]. Ponadto osoby noszące ten medalion 

doświadczają natychmiastowej pomocy Bożej szczególnie ochronie przed działaniami demonów i ich 

zdemaskowaniu. Podczas innej modlitwy o uwolnienie wyraźnie zostało potwierdzone manifestacja złego ducha, a 

więc ujawienie się jego obecności. 

Oba medaliony: Maryi Strażniczki Wiary i Medalion Zbawienia są jeszcze dostępne dla MR i kandydatów. 

kontakt: Maria tel. 22 781-67-81 kom. 664 035 180  
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Medalion Maryi Strażniczki Wiary jest w dwóch wersjach: z łańcuszkiem posrebrzany większy 51x35 mm i ze 

srebra, mniejszy 25x17 mm - z zawieszką, próba 925 waga 4,95.   

Dostępne są także SZKAPLERZE.  Szkaplerz św. Józefa. Ks. Maciej twierdzi, że 

noszenie go zapewnia opiekę św. Józefa oraz chroni przed pobłądzeniem, 

bezpiecznym trwaniu przy Kościele i jego nauce.  

Kolejny to pomoc Boża w znaku szkaplerza św. Charbela (czyt. Szarbela), przez 

który otrzymujemy pomoc w naśladowaniu cnót: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości 

oraz głębszej relacji do Eucharystii i Matki Bożej w czym odznaczał się św. Charbel. 

Oba szkaplerze są haftowane (można prać), możliwość nabycia - do końca stycznia 2017 można zamawiać u p. 

Teresy  tel. 32 292-52-51. Od lutego 2017 przez sklep internetowy: szukać w goglach wpisując Spichlerz św. 

Józefa.         mr Wiesław  

PODZIĘKOWANIE ZA ŻYCZENIA 
Bóg zapłać wszystkim rycerzom, kandydatom na rycerzy i sympatykom Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego za życzliwe i z serca płynące życzenia Bożonarodzeniowe. 

Bóg zapłać wszystkim rycerzom, kandydatom na rycerzy i sympatykom Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego i wszystkim czytelnikom Głosu Małego Rycerza za życzliwe i z serca 

płynące życzenia Bożonarodzeniowe. 

A czego życzyć Wam wszystkim Kochani w Chrystusie Bracia i Siostry? 

Zapewne tego, co chciałby Wam udzielić najlepszy nasz Bóg i Ojciec Bożej Dzieciny,  

a w tym szczególnie pełnienia Jego woli; a wolą Jego jest, aby każdy z Was był ŚWIĘTYM. 

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2) 

Tego Wam, Waszym bliskim i sobie życzę z całego serca. Amen. 

Ufajmy w Bożą pomoc i zapewnienie naszego Ojca w niebie: 

„Ja jestem Pan, który was uświęca!” (Kpł 20,8)     Redakcja 

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. (prosimy o tę modlitwę jak najczęściej wg możliwości – red.). 

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

 e-mail: 

malirycerze@gmail.com 


