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To DZIEŁO nie ludzkim rozumem jest zrodzone,  
a MOCĄ Bożą będzie wprowadzone... 

NIE ZAGŁUSZAJCIE SWYCH POWOŁAŃ  
do TEGO DZIEŁA ZBAWIENIA, NIE LĘKAJCIE SIĘ! 

Córko moja. Jestem zadowolony, że piszesz, bo tak wiele masz do pisania. Dziecię moje, gdybyś znała 

swoje przeznaczenie, zagubiłabyś się w tym dziele Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Będę ciebie wprowadzał stopniowo. Bądź spokojna i myśl, że Jestem tym, który kieruje, a ty jesteś tylko 

narzędziem. Nie myśl, jak masz postępować, a zdaj się na natchnienie Ducha Świętego i w cichości 

odbieraj i zapisuj wszystko, abyś dobrze mogła wypełniać Wolę Bożą. Plan Boży jest przygotowany 

i moi mali pomocnicy są naznaczeni i powołani. Tego biegu nikt nie powstrzyma. Nie zrażaj się 

przeciwnościami. Idź śmiało, bo Ja idę przed tobą. Duch Święty oświeca i daje ci rozpozna, co dobre, a 

co złe. Nie martw się. 

Dzieci, to dzieło nie ludzkim rozumem jest zrodzone, a mocą Bożą będzie wprowadzone. Tylko ufaj 

Mej opatrzności. To, co będzie się dziać w twoim życiu - Ja wiem i dopuszczam. 

Dzieci moje nie zagłuszajcie swych powołań do tego dzieła zbawienia, nie lękajcie się i nie 

dopytujcie tylko pragnijcie służyć swemu Bogu całym sercem i otwórzcie się na działanie Boże, a 

nie ulękniecie się. 

Ja, Jezus Miłosierny, wprowadzam pokój i radość w duszy i ogarniam ją swoją Miłością. To zły duch 

daje ci niepokój i lęk, abyś nie służyła swemu Stwórcy. 

Widzę twój lęk i rozumiem ciebie. Ale pomyślcie, drogie dzieci, o Moim smutku i radości. Boję się czy 

powiesz Bogu: tak, cały Twój, czy też każesz czekać i nie potrafisz się zdecydować, by oddać się Bogu 

pod Jego działanie, aby mógł ciebie kształtować i udoskonalać. Wszyscy jesteście ułomni, tylko Moja 

łaska i błogosławieństwo daje wam dar mądrości Bożej i życia dla Boga i w Bogu. 

Wtorek, 02.11.1993 r.      s. Zofia Grochowska  

Wydane książki za życia autorki z jej zapiskami są dostępne kom. 664 035 180 oraz 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.  

Świadectwo rycerki Anety:  „Już wiem, jak D O B R Y  
jest Pan Bóg i jak ważne jest P R Z E B A C Z E N I E”  

Mam na imię Aneta. Jestem młodą osobą (39 l.). Zachęcona, i niejako „zmobilizowana” w czasie modlitw 

 - piszę o tym, co nadzwyczajnego  zdarzyło się w moim życiu. 

Już wiem, jak dobry jest Pan Bóg i jak ważne jest przebaczenie, aby otrzymywać od Niego 

wszelkie łaski i błogosławieństwo. 

Nim się o tym przekonałam, byłam tzw. “niedzielnym katolikiem”. Miałam czas na zbędne zakupy, 

oglądanie telewizji, nadmierne dbanie o swój wygląd. Nie myślałam o Bogu. Nie zastanawiałam się nad 

http://www.mali-rycerze.pl/strona,1
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swoim życiem, bo przecież było wszystko w porządku tak bynajmniej mi się wydawało– przecież 

starałam się być dobrą żoną i matką. Chłonęłam to, co proponuje dzisiejszy komercyjny świat. Miałam 

jakby klapki na oczach. Teraz odczytuję to jako podszepty złego ducha, który utwierdza nas w 

przekonaniu, że najważniejsze to mieć, a nie być. W czasie, który chcę opisać powstał konflikt między 

mną a mamą, po którym ona poważnie zachorowała, nie mogła normalnie funkcjonować i lekarze nie 

potrafili zdiagnozować choroby.  W domu panowała nieprzyjemna, nerwowa atmosfera. Obwiniałyśmy 

się  nawzajem. 

Pewnego dnia siostra zaproponowała mi pójście z moim chorym synkiem na Mszę o uzdrowienie, którą 

odprawiać miał ks. Jarosław Cielecki i  gdzie miało być udzielane błogosławieństwo olejami Św. 

Charbela. Nigdy nie byłam na takim spotkaniu, nie słyszałam o tym świętym, ale ze względu na dziecko, 

zgodziłam się. Tak się stało, że synka w końcu nie wzięłam ze sobą, a uzdrowienie najpierw nastąpiło u 

mnie. 

Na tej Mszy św. bardzo płakałam i błagałam Pana, bym się wreszcie pogodziła z mamą i mogła 

przyjmować Najświętszy Sakrament. 

Po błogosławieństwie olejami Św. Charbela miałam spoczynek w Duchu świętym, w czasie którego 

widziałam mnóstwo ludzi wokół siebie. Kiedy otworzyłam oczy – zniknęli. Myślę, że były to dusze 

czyśćcowe. Później usłyszałam głos Pana Jezusa, który powiedział do mnie: ”Wszystko będzie 

dobrze, tylko się módl, módl się z synem i przeproś się z mamą.” 

Płakałam z radości i czułam w sercu przebaczenie i ogromną miłość, nie taką jaką czuje się do dzieci 

czy męża. Ta miłość wypełniała całe moje serce, ciało, nie potrafię precyzyjnie tego stanu określić. To 

było coś nadzwyczajnego. Wychodząc z kościoła uklękłam jeszcze przed figurą Maryi i gdy zaczęłam do 

Niej w sercu mówić moje całe ciało zaczęło drżeć. Ledwo udało mi się dojść do samochodu. Cała 

dygotałam i nie było mowy, bym kierowała autem. Tak się stało, że akurat w pobliżu zaparkowała swój 

samochód moja siostra. Gdy wracała z tej samej Mszy, a było już ciemno i padał gęsty śnieg, otrzymała 

natchnienie, by zajrzeć do mojego samochodu. Zobaczyła mnie dygoczącą i czekającą na pomoc. 

Podwiozła mnie do domu. Przed mieszkaniem poczułam jak ktoś czule mnie obejmuje i mówi: ”A teraz 

się tylko przeproś” i od razu, mimo późnej pory przytuliłam mamę i przeprosiłyśmy się. Opowiedziałam 

też domownikom, co się wydarzyło. 

Następnego dnia jak gdyby nigdy nic, mama po 2 miesiącach choroby wstała z łóżka i powiedziała, że 

bardzo dobrze się czuje i może normalnie funkcjonować. 

Została uzdrowiona także z innych chorób m.in. z guza piersi, wątroby, zniknęła ropa w kolanie i już nie 

potrzebuje nosić okularów, gdyż świetnie widzi. Uzdrowiony miała także bark, który miała źle złożony po 

złamaniu. 

Syn, z którym miałam iść na tę Mszę również został dotknięty łaską uzdrowienia. Po poważnym 

wypadku, jakiemu uległ dwa i pół roku wcześniej, nagle w nagłym tempie zaczął powracać do zdrowia. 

To dla mnie jeszcze większy cud. Tata po ciężkim udarze i paraliżu, (lekarze stwierdzili udar do pnia 
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mózgu), mimo tragicznego stanu, w jakim się znajdował teraz normalnie chodzi i z czasem się nawrócił. 

To, że odmawia Różańce, to też dla nas znak wielkiej łaski. 

Od tamtego momentu Pan zaczął mnie obdarzać także nadzwyczajnymi darami.  Co jakiś czas dostaję z 

nieba polecenia lub podpowiedzi- słyszę wewnętrzny głos. 

Myślę, że możecie być ciekawi: co też takiego mówił Pan do mnie? Po tym jak otrzymałam dary Ducha 

Świętego, zaczęłam być budzona coraz wcześniej rano do modlitwy. Pewnego dnia nie chciało mi się 

wstać, była zaledwie 4 rano, wtedy po raz pierwszy usłyszałam głos Pana Jezusa w domu: „Dziecko 

pomódl się, bo kto się będzie modlił?”. Po kilku dniach zostałam poproszona tymi słowami: „Módl 

się za dusze w czyśćcu cierpiące, bo pomagasz mi tworzyć armię potrzebną do walki z 

szatanem”. Wkrótce otrzymałam kolejną prośbę, aby modlić się za konających i choć nigdy tego nie 

robiłam, to tym razem się za te dusze modliłam. Po czym zostałam w nocy przeniesiona duchowo do 

przedsionka piekła. Widok był przerażający. Otrzymałam łaskę, iż mogłam przenikać myśli osób, które 

się tu znalazły i nagle zdały sobie sprawę że piekło naprawdę istnieje jest przerażające i nie ma stąd 

ucieczki ani szansy na poprawę.  Osoby te miały pełną świadomość tego, gdzie są i dlaczego.  Mimo 

ciemności jakie tam panowały wszystko widziały, ja  również, więc się z wami podzielę tym co 

zobaczyłam. 

Ściany były czarne, pokryte jakby smolistą ,obślizgłą ,obrzydliwą mazią. Dusze czują także nieopisany 

fetor, odczuwają ból i mają straszne wyrzuty sumienia, że zmarnowały czas na ziemi .Pomieszczenie to 

było jak długi korytarz wypełniony mnóstwem dusz, które choć miały zmysły to nie miały kontroli nad 

swoim ciałem, które posuwało się samoistnie w stronę przepaści, która była przed nimi. Mieli 

świadomość, że nigdy się z niej nie wrócą. Buchał  z niej ogień i straszliwy żar. 

Pan Jezus pokazał mi też to, że gdy ktoś modli się za konających to one otrzymują pomoc i w ten 

sposób właściwie w ostatniej chwili są ratowane od potępienia. Zobaczyłam, jak nagle pojawia się  w 

tym przedsionku wąski korytarz z drutu, który prowadzi w górę do światła.  Widziałam, jak niektóre dusze 

otrzymawszy łaskę poruszania swym ciałem, straszliwie przerażone  uciekają, czołgając się po tej kracie 

jedna za drugą. Tej  nocy  zrozumiałam,  jak ważne jest, aby każdego dnia zabiegać o zbawienie i być 

przygotowanym na spotkanie z Panem, który jest miłosierny i bardzo sprawiedliwy. Był to tak 

przerażający widok, że nie potrafię wam nawet tego opisać. Było mi strasznie żal tych dusz, których było 

tak wiele. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że tak wiele dusz każdego dnia idzie na wieczność w 

otchłań piekielną, gdzie będą przeżywać straszliwe katusze. 

Innej nocy Pan Jezus poprosił, abym rozprzestrzeniała następującą modlitwę i 

wypowiadała ją między dziesiątkami różańca:     

Przez Miłosierdzie Boże 

Przez Najdroższą Krew Pana Jezusa 

I Łzy  Najświętszej Maryi Panny 

Prosimy Cię Panie o odpuszczenie  nam grzechów i całemu światu.      

Po pewnym czasie Pan Jezus znów nalegał, abym rozprzestrzeniała tę 
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modlitwę. (Modlitwa ta pojawiła się na pierwszej stronie okładki Głosu Małego Rycerza nr 24 – X-XI-XII 

2016 - redakcja)  Postanowiłam iść za radą kierownika duchowego i wydrukować ją na obrazku.  Przez 

kilka dni  zastanawiałam się nad fotografią. Pewnego dnia dostałam w sercu polecenie, aby otworzyć 

komputer i nagle wyświetliło mi się owo zdjęcie. Dodam, że była równo godz. 

15:00.                                               

Pan  Jezus także prosił, abym po modlitwie, choć króciutko, dziękowała Mu następującymi słowami: 

Panie Jezu dziękuje Ci, żeś przez Najdroższą Krew Swoją dusze grzesznych odkupić raczył. 

Polecił mi też, abym jak najczęściej modliła się do Jego Krwi. Odmawiała różaniec z wiarą i 

zrozumieniem, koronki do Miłosierdzia Bożego i Ran, bo wiele przez nie mogę wyprosić. 

Zostałam poproszona, abym jeśli będzie tylko taka okazja, modliła się leżąc krzyżem o ratunek dla 

Kościoła Świętego i za kapłanów, bo jak to Pan powiedział: „Chcę poprzez nich przyprowadzać dusze 

do mnie”. 

Mam się modlić o Triumf Niepokalanego Serca Maryi, o pokój w ludzkich sercach i na świecie, o 

miłosierdzie Boże dla mnie, rodziny i całego świata i aby ono nas wspomagało. 

Modlę się także o zniweczenie planów szatana i tego co on już dokonał. O oddalenie zła z ludzkich 

serc i schronienie ludzkości w ranach Pana Jezusa. Czasem mam jednak modlić się za pojedyncze 

osoby żyjące lub te, które oczekują pomocy w czyśćcu. Pan powiedział mi, że jeśli we śnie pokazuje mi 

jakąś osobę, to wystarczy jak za nią odmówię koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mogę się jeszcze 

podzielić tym, że w nocy modlitwa jest trzy razy mocniejsza a przez post połączony z modlitwą możemy 

wyprosić najwięcej, zwłaszcza gdy odmawiamy ją po łacinie. 

   

Pisząc to świadectwo zapomniałam wspomnieć, że wprawdzie od niedawna  (19.04.2016), ale należę do 

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (to równo rok temu, ponieważ ten tekst 

napisany został 19.04.2017- redakcja).  Podzielę się zatem świadectwem jak do tego doszło. Będąc w 

mieście Pan poprosił, abym podjechała do pewnej osoby, której dodam, nie znałam. Zrobiłam to jednak i 

okazało się, że owa pani usilnie mnie namawiała do kupna książki ”Armia Najdroższej Krwi Jezusa 

Chrystusa”. Tak też uczyniłam.  Jeszcze tej samej nocy usłyszałam głos Pana Jezusa: „Chcę, abyś była 

moim rycerzem”.  Najpierw nie wiedziałam, co te słowa miałyby znaczyć, ale poczułam w sercu, aby 

przejrzeć zakupioną, wyżej wymienioną książkę. O dziwo otworzyła się ona  na str. 203, gdzie było 

napisane „Czekam na was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. - Moje dzieci, nie lękajcie się 

niczego, będę zawsze z wami!” 

Miałam na drugi dzień wysłać zgłoszenie, ale pomyślałam, że jeśli to prośba Pana to i tak mnie 

poprowadzi. Tak też się stało. Jadąc do Medjugorie, poznałam wielu  rycerzy , a wkrótce wierzę, że nie 

przypadkiem trafiłam na ich rekolekcje, na których już oficjalnie mogłam zostać rycerką. 

Dodam, że dzięki tej książce Pan mnie wiele nauczył i otrzymałam dar modlitwy. Miałam wiele 

sytuacji, które dowodzą wartości tej książki. Myślę, że to dlatego jest ona tak przez złego 
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prześladowana, potrafi posłużyć się nawet drugim człowiekiem, aby nas do niej zniechęcić. Sama 

spotkałam się z taką sytuacją, gdzie pewna dziewczyna odradzała mi ją usilnie, po czym okazało się, że 

jest ze mną razem na rekolekcjach i jest bardzo opętana. Niektórzy powołują się  na fakt obecności w tej 

książce egzorcyzmów, ale zastanawiam się komu tak naprawdę zależy, aby ich nie odmawiać poza tym 

spotkałam się z podobnymi egzorcyzmami w innych książkach. Ja wielokrotnie go odmawiałam sama i z 

różnymi osobami i nic nam się złego nie przydarzyło.  A gdybym miała problemy duchowe, to nie 

statystowałabym przy egzorcyzmach. 

   

Napiszę jeszcze jedno świadectwo związane z tą książką. Pewnej nocy przyszedł do mnie Św. 

Maksymilian Maria Kolbe. Powiedział kilka prywatnych słów do mnie, po czym dodał: “A nie chciałabyś 

wiedzieć jak Pan Jezus w ciemnicy cierpiał?” Po czym zniknął… Był środek nocy a ja czułam się 

wyspana, więc postanowiłam się pomodlić. Wzięłam zatem do ręki ową książkę i choć nie miałam 

wcześniej pojęcia, że Pan Jezus przebywał w ciemnicy i nie wiedząc, że o tym jest napisane w tej 

książce, bo na tej stronie jej nie  otwierałam, to jednak tam właśnie mi się otworzyła – przypadek kolejny 

– nie sądzę. Zdaje sobie sprawę, że Pismo Św. jest najważniejszym modlitewnikiem ale czułam, aby się 

z wami podzielić swoimi refleksjami dotyczącymi Armii, bo sądzę, że musimy odważnie głosić prawdę i 

bronić dobra walcząc ze złem, które zamyka nam usta i chce zabrać to co cenne duchowo. 

   

Jest jeszcze wiele doświadczeń, z którymi z wami mogłabym się podzielić, ale  myślę, że uwzględniłem 

te najistotniejsze. Otrzymałam także dar języków, mam sny prorocze, dzięki którym wiem, w jakiej 

intencji mam się modlić, a spoczynki w Duchu Świętym doświadczam w pozycji takiej jaką miał  Pan 

Jezus,  umierając na krzyżu. 

Pan chce chyba pokazać przeze mnie, że to wszystko, o czym dowiadujemy się w kościele to prawda. 

Mam wrażenie, że Pan Bóg po prostu posługuje się moim ciałem, by dać o Sobie znać niedowiarkom , 

którzy nie wierzą , że Jezus za nas umarł na krzyżu i nadal żyje. Pokazuję  to wszystko po to, aby 

pokazać nam wszystkim swoją miłość i że chce ratować te zwiedzione przez złego dusze.(Dołączam 

płytę, na której to można zobaczyć). Pan Jezus chce nas ratować i obdarzać łaskami, ale to od nas, w 

dużej mierze zależy, czy te łaski przyjmiemy. 

Nie opisałam tych doświadczeń po to, aby się chwalić, bo te dary, to nie moja zasługa, i są przede 

wszystkim dla innych, ale po to, by podkreślić jak ważna jest wiara, pokora i przebaczenie, bo od tego 

właśnie wszystko się zaczęło w moim przypadku. Trzeba stanąć w prawdzie, że jestem słaby i grzeszny, 

że potrzebuję Bożej pomocy. Kiedy przebaczamy sobie i innym wszystko wówczas możemy otrzymać 

szczególnie dużo łask dzięki żarliwej modlitwie, której moc teraz bardzo doceniam. 

Pan Bóg jest wielki i jest blisko nas. Jeśli tylko otworzymy Mu serce, będzie nas obdarzał potrzebnymi 

łaskami i darami. W mojej rodzinie zapanowała zgoda i pokój. Czujemy, że żyjemy zgodnie z Wolą Bożą 

wspólnie się modląc, czytając Pismo Święte i należąc do wspólnoty. 
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Zrozumieliśmy, że choć przebaczenie jest trudne, to otwiera człowieka na łaski. Życie jest wtedy 

łatwiejsze. Jeśli my sobie przebaczamy, to i Ojciec nasz nam przebaczy. 

mr Aneta z R. 

Świadectwo rycerki z Koszalina: „Wyszło, że te modlitwy 
nie są przyjęte, bo nie ma P R Z E B A C Z E N I A !”  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

Wiele modliłam się za mojego śp. Tatę Koronką do Bożego Miłosierdzia,  różańcem, po sto razy  

modlitwą  wieczny odpoczynek... z modlitwą strzelistą, w intencjach Papieża Franciszka dla uzyskania 

dopustu zupełnego. Były zamawiane Msze Św. pojedyncze, Msze Św. wieczyste w różnych miejscach… 

Na  koniec roku 2016 zamówiłam 30 Mszy Świętych tzw. gregoriankę. Podobnie na początku roku 2017 

także ofiarowałam Msze Św. gregoriańskie.  

Gdy odprawiana była już 28 Msza Św. poprosiłam o rozeznanie duchowe, czy Pan Bóg okazał 

Miłosierdzie mojemu Tacie czy przyjął go już do Nieba… Wyszło, że te modlitwy nie są przyjęte, bo nie 

ma przebaczenia ode mnie! Byłam tym bardzo zdziwiona, bo mój Tata był taki kochany. Każdy 

człowiek ma wady i upada świadomie lub nie i ja rozmawiając z bliską mi osobą mówiłam, wspominałam 

o pewnej przykrej sytuacji w relacji z moim tatą i to jak się okazało było nie przebaczenie.  

Przeprosiłam Pana Boga, wybaczyłam tatusiowi… i wtedy odczułam coś dziwnego… Nie mogłam wejść 

w tą przykrą sytuację ani słowem, ani myślą. Zostało mi to zakryte, aby więcej nie roztrząsać i  nie 

wracać do tej przykrej sytuacji. Tym samym dzięki łasce Bożego Miłosierdzia dusza tatusia dostała się 

do Nieba. Bogu bogatemu w MIŁOSIERDZIE - niech będą dzięki. Amen. Amen. Amen. 

mr Teresa 

Rycerka Łucja:      ŚWIADECTWO DOŚWIADCZENIA   
M O C Y   P R Z E B A C Z E N I A 

Moja Mama ma 88 lat. Od paru lat stan zdrowia zaczął się pogarszać, co wydaje się być normalne w tym 

wieku. Również zaczął się pogarszać stan psychiczny: płacz, złość, agresja i trwanie nieustannie w 

złych wspomnieniach, które kiedyś zadały jej ból. Przy próbie tłumaczenia, że należy wybaczyć i modlić 

się za te osoby, pojawiała się jeszcze złość kończąca się złorzeczeniem na te osoby.  

Przed Świętami Bożego Narodzenia 2016r stan nagle się pogorszył. Pojawiła się wysoka gorączka, 

duszności, które jej cały czas towarzyszyły, ale tym razem jak sama mówiła, że brakuje jej powietrza i że 

na piersiach jakby miała ogromny ciężar. Siostra wezwała pogotowie, lekarz wstępnie zdiagnozował, że 

jest to stan przed zawałowy. W szpitalu po przebadaniu zmienili diagnozę na zapalenie płuc, a potem 

sami lekarze nie wiedzieli do końca co jej jest.  

Po trzech tygodniach pobytu w szpitalu wróciła do domu. Stan był dalej taki sam, jedynie nie było 

gorączki. Natomiast nasiliła się apatia, złość, agresja, bezsenne noce, pełne niepokoju i lęku. Miałam w 

tym czasie kontakt telefoniczny z charyzmatyczną osobą, która  stwierdziła, że na pewno jest jej 
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potrzebna dobra spowiedź. Ale tu pojawił się problem, bo Mama ma demencję starczą i na wspomnienie 

o spowiedzi odpowiadała, że nie ma się z czego spowiadać, bo nikomu nic złego nie zrobiła.  

Charyzmatyczka zasugerowała mi, abym modliła się do Anioła Stróża Mamy i prosiła o Ducha Świętego 

o pomoc i zrobiła za nią rachunek sumienia, równocześnie żebym wynagradzała za jej grzechy. Więc 

razem z siostrą zamówiłyśmy Msze Święte w 9 Pierwszych Piątków jako wynagrodzenie Trójcy 

Przenajświętszej i Najświętszej Marii Pannie. Starałam się codziennie uczestniczyć w Eucharystii i 

przyjmować Komunię Świętą wynagradzającą Bogu Ojcu za grzechy ziemskiej pielgrzymki mojej Mamy. 

Starałam się wstawać w nocy i odmawiać Drogę Krzyżową trzymając w dłoniach Krzyż, ale po kilku 

dniach miałam odczucie, że powinnam modlić się 24 Godzinami Męki Pana Jezusa Luizy Picaretty 

(książki są do nabycia tel. 664 035 180 - redakcja).Trzymając w dłoniach Krzyż przed rozważaniem 

przepraszałam Pana Jezusa za grzechy mojej Mamy, a kończąc dziękowałam i uwielbiałam Jego Rany 

całując Rany Pana Jezusa na Krzyżu.   

Moja siostra również w tym czasie trwała na modlitwie oraz ofiarując trudy opieki nad Mamą i nie 

przespane noce jako wynagrodzenie za grzechy Mamy. Zbliżało się święto Św. Józefa i zaczęłam 

odmawiać  30-to dniową nowennę o łaskę Miłosierdzia, ratunek dla duszy i dobrą śmierć dla Mamy. 

Dzień po skończonej nowennie zadzwoniła zaprzyjaźniona charyzmatyczna osoba, której 

opowiedziałam historię mojej Mamy i to co się działo w tamtej chwili. Odpowiedziała mi, że mamy 

poprosić kapłana, aby odprawił w domu Mszę Świętą na której ma być obecne całe rodzeństwo po 

spowiedzi (jest nas czworo). Przed Mszą Św. sami bez obecności kapłana mamy dokonać 

przebaczenia: 

 MAMA MA NAS POPROSIĆ O PRZEBACZENIE 

 KAŻDY Z RODZEŃSTWA MA POPROSIĆ MAMĘ O PRZEBACZENIE 

 MAMA MA NAS PROSIĆ O PRZEBACZENIE, ŻE NIE BŁOGOSŁAWIŁA NAS JAKO DZIECI 

I  KAŻDEGO Z NAS MA POBŁOGOSŁAWIĆ 

 MAMA MA NAS POPROSIĆ O PRZEBACZENIE, ŻE NIE BŁOGOSŁAWIŁA NASZE 

MAŁŻEŃSTWA I MA KAŻDE POBŁOGOSŁAWIĆ 

 MAMA MA NAS PROSIĆ O PRZEBACZENIE, ŻE NIEŚWIADOMIE PRZEKAZAŁA NAM 

OBCIĄŻENIA POKOLENIOWE 

 NA KONIEC RODZEŃSTWO MA DOKONAĆ WZAJEMNEGO PRZEBACZENIA. 

Nie jestem w stanie opisać odczuć swoich, a tym bardziej bliskich, jakie wtedy odczuliśmy. 

Podczas aktu przebaczania Mama była bardzo słaba, i cały czas mówiła, że jest jej ciężko na piersiach i 

z trudem powtarzała słowa przebaczenia, a  rękę do błogosławieństw musiałam jej podtrzymywać. Gdy 

skończyliśmy, do przyjścia kapłana było ok. 20 minut, zastanawiałyśmy się z siostrą, jak przeprowadzić 

mamę do drugiego pokoju, gdzie miała być sprawowana Eucharystia. Gdy nagle mama odezwała się z 

energią: – Jak to, będzie Msza Święta a ja jestem w koszuli nocnej, no przecież ubierzcie mnie – co 

szybko siostra uczyniła i bez trudu, co wydawało się wcześniej niemożliwe, przeszła do drugiego pokoju. 
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Po przyjściu kapłana opowiedziałyśmy z siostrą o dokonanym przebaczeniu dając mu rachunek 

sumienia Mamy i poinformowałyśmy o przekleństwach i złorzeczeniach wypowiadanych przez Mamę. 

Potraktował to bardzo poważnie mówiąc, że trzeba to odciąć. Poprosił abyśmy wyszły, a On został z 

Mamą.  

W tym dniu, był to wtorek 28.03.2017r otworzyłam Słowo na każdy dzień (Ez.47,1-9,12; Ps.46; J.5,1-

3a,5,16) i aż mi zabiło mocniej serce czytając te Słowa. Po czytaniach podczas Eucharystii kapłan 

bardzo mocno podkreślił znaczenie tych czytań mówiąc na ich podstawie krótkie kazanie, aż za serce 

ściskało każdego z nas. Przyjęliśmy wszyscy Komunię Świętą pod dwoma postaciami. Kapłan udzielił 

Mamie również Sakramentu Namaszczenia Chorych. Mama bez problemu uczestniczyła w Eucharystii, 

a po jej skończeniu była bardzo pogodna i radosna.  

Na drugi dzień zadzwoniła siostra, mówiąc, że stał się cud, Mama przespała całą noc, rano sama 

wstała, ubrała się i poszła do łazienki. Była bardzo pogodna i radosna, tak jest do dzisiaj. W tym dniu 

siostra musiała wyjść na kilka godzin i zostawiła Mamę samą, co wcześniej było niemożliwe. Po 

powrocie zastała Mamę siedzącą i płaczącą jak małe dziecko.  

Wierzymy, że Pan Jezus ją wtedy dotykał. Gdy spytała dlaczego płacze, to Mama odpowiedziała, że 

przecież jest taka ładna pogoda, a ona siedzi w domu. Siostra powiedziała – zaraz cię ubiorę i 

pójdziemy – choć była pełna obaw, bo od pół roku nie wychodziła nawet poza pokój, bo była słaba i ją 

dusiło. Ku zaskoczeniu siostry Mama spokojnie zeszła po schodach z pierwszego piętra i mało tego 

dobrą chwilę spacerowała bez większego wysiłku. Na nowo zaczęła uczestniczyć w Eucharystii w 

kościele, a nie przez radio, a po przyjęciu Pana Jezusa z jej twarzy bije radość. Bez trudu uczestniczyła 

w Obchodach Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy, w spotkaniach rodzinnych. Ślad po trudach w 

oddychaniu,  brak sił, i cały ciężar, który odczuwała na piersiach znikł, cofnęła się demencja starcza. 

Bardzo chętnie czyta Słowo Boże, odmawia modlitwy, co dawniej czyniła to niechętnie, a nawet z 

agresją. Poprawiły się relacje między rodzeństwem, a bratowa, która miała depresję i lęk przed 

wychodzeniem do ludzi została uzdrowiona (Mama bardzo często na nią złorzeczyła).  

Dzień po Eucharystii i dokonanym przebaczeniu zadzwoniła zaprzyjaźniona charyzmatyczka i 

powiedziała, że z piersi mojej Mamy został zdjęty ogromny ciężar i bije z jej piersi jasność. Również i my 

(rodzeństwo) jesteśmy w światłości. 

Bądź uwielbiony Panie Jezu  w Twojej nieskończonej Miłości i Miłosierdziu, którym nam grzesznym 

okazałeś. Dziękuję Ci Jezu za tych wszystkich kapłanów i osoby, przez których wskazujesz mi drogę. 

Chwała Tobie Panie.  

mr Łucja z Nowego Sącza 

Relacja z rekolekcji i XII Pielgrzymki Zawierzenia 
Legionu MRMSJ Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski.  

W dniach 31 marca do 3 kwietnia uczestniczyliśmy w Jasnogórskiej uczcie duchowej.   

Rozpoczęliśmy rekolekcjami w Domu Misjonarzy Krwi Chrystusa.  
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Rozważania pod hasłem: „CZEGO SZUKACIE – KOGO SZUKACIE?” poprowadził Ks. Andrzej Smołka, 

a wspólnie z Nim Msze Święte, Nabożeństwa i udzielanie Sakramentów Ks. Mirosław Janowski.  

Pierwszego dnia, w piątek w godzinie Miłosierdzia przy udziale Ks. Mirosława zawierzyliśmy nasze dni 

skupienia, wraz z wszelkimi intencjami przyniesionymi w sercu, Panu Jezusowi Królowi Miłosierdzia, 

łącząc się na modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia.  

Od początku, we wszystkim, nieustannie przyzywaliśmy Mocy Ducha Świętego, oraz wstawiennictwa 

świętych i aniołów. 

Trwaliśmy w braterskiej jedności zarówno na modlitwie, jak i na wspólnych posiłkach. 

Pierwszą Najświętszą Ofiarę koncelebrowaną, w której upraszaliśmy przede wszystkim o oczyszczenie 

dusz naszych i całego świata, Kapłani sprawowali w godzinie 16. 

Z kazania Ks. Andrzeja Smołki: 

Sprawiedliwość Boga, nie jest sprawiedliwością ludzką.  

Bóg nie sądzi po ludzku, On wydał Swego Syna za nas, abyśmy mogli zyskać Jego przebaczenie. Oto 

jest Miłosierdzie. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Jego wybaczenie. Wystarczy, że przyjdziemy… 

weźmiemy… przyjmiemy...  

 Czas łaski nadal trwa, trzeba nam jedynie przystąpić do Jezusa, aby otrzymać Miłosierdzie 

i Sprawiedliwość.  

Moc jest w Bogu na Krzyżu. Bóg posiada wszystko, co potrzebne. Kiedy jesteśmy wielcy, Bóg nie będzie 

mógł pomóc.  

Mały Rycerz, znaczy niewiele umiejący, nieporadny.  

Jeśli się pomniejszymy, wówczas Swą Moc objawi Bóg. 

Po Sakramencie Komunii św.:  

Pan Jezus jest w nas, w każdym z nas. Nie tylko w sercu, ale w całym ciele.  

Po Komunii świętej przebywa w naszym bliźnim, który Jego Ciało przyjął. Ukochajmy, więc bliźniego, 

gdyż przebywa w nim żywy Bóg.  

Módlmy się, aby nasze oczy były Jego Oczyma, nasze usta – Jego Ustami, nasz dotyk, Jego Dotykiem.   

 Na konferencjach Ks. Andrzej w obfitości nawiązywał do fragmentów Pisma Świętego. 

Na początku skoncentrowaliśmy się nad fundamentalnymi dla naszej wiary Słowami: 

Mesjasz – Chrystus - Namaszczony aby zbawić cały świat. 

Chrzest – zanurzać. 
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Rozważaliśmy również nad powodem naszej obecności, w tych dniach skupienia. Zadaliśmy sobie 

pytanie, „Kogo szukacie?”, na wzór naszego Mistrza Pana Jezusa Chrystusa, który niejednokrotnie przy 

różnych okolicznościach, jak choćby w godzinie zdrady przez Judasza, czy po Zmartwychwstaniu 

ukazując się Marii Magdalenie, zadawał to fundamentalne pytanie. 

W Księdze Prawa środek wypada na słowie „SZUKAĆ”. 

Nasze życie powinno skupiać się na poszukiwaniu Chrystusa. 

Kto szuka Chrystusa znajdzie Go. On pozwala się odnaleźć. Odnalazłszy Go, trzeba tę więź umacniać.  

   

Tego dnia, po pierwszym Apelu dla uczczenia Matki Bożej zawierzyliśmy się Opatrzności Bożej 

odmawiając słowa potężnej modlitwy: PUKLERZA ŚW. PATRYKA. 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! 

Zakładam dziś na siebie 
potężną moc wezwania Imienia Trójcy, 
moc wiary w Trzy Osoby, 
moc wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń. 

Zakładam dziś na siebie 
moc Chrystusowego narodzenia i chrztu, 
moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu, 
moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia, 
moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia. 

Zakładam dziś na siebie 
moc miłości cherubinów, 
moc posłuszeństwa aniołów, 
moc posługi archaniołów, 

moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą, 
moc modlitwy patriarchów, 
moc nauki apostołów, 
moc wiary wyznawców, 
moc niewinności dziewic, 
moc obecności w rzeczach małych i wielkich, 
moc uczynków ludzi prawych, 
moc Ducha Słowa odwiecznego. 

Zakładam dziś na siebie 
moc Niebios, 
tajemnicę wschodu, 
światłość słońca, 
blask księżyca, 
splendor ognia, 
szybkość błyskawicy, 
chyżość wiatru, 
głębiny morza, 
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stabilność ziemi, 
twardość skały. 

Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! 
Powstaję dzisiaj 
Bożą mocą, która mnie prowadzi, 
Bożą mocą, która mnie podtrzymuje, 
Bożą mądrością, która mi przewodzi, 
Bożym okiem, które na mnie patrzy, 
Bożym uchem, które mnie wysłuchuje, 
Bożym Słowem, które do mnie przemawia, 
Bożą ręką, która mnie strzeże, 
Bożą drogą, która ścieli się przede mną, 
Bożą tarczą, która mnie osłania, 
Bożymi zastępami, które mnie bronią 
Przed zasadzkami złego, 
Przed kuszeniem do złego, 
Przed każdym, kto źle mi życzy 
Z daleka czy z bliska, 
Samotnie czy w tłumie. 

Wzywam dziś wszystkie te moce: 
Stańcie pomiędzy mną a złem! 
Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile, 
Co zagraża memu ciału i duszy, 
Przeciwko zawołaniom fałszywych proroków, 
Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa, 
Przeciwko fałszywym prawom heretyków, 
Przeciwko występkom bałwochwalstwa, 
Przeciwko matrixowi komercji, 
Przeciwko intrygom i kłamstwu, 
Przeciwko ślepym przewodnikom ślepych, 
Przeciwko pyszałkom i głupcom, 
Przeciwko przeklinającym obraz tej Ziemi, 
Przeciwko obłudzie wzniosłości ust przewrotnych, 
Przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka. 

Chryste chroń mnie dziś 
Od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia. 
Chroń mnie, póki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości. 

Chrystus ze mną, 
Chrystus przede mną, 
Chrystus za mną, 
Chrystus we mnie, 
Chrystus pode mną, 
Chrystus nade mną, 
Chrystus po mojej prawicy, 
Chrystus po mojej lewicy, 
Chrystus, kiedy tworzę, 
Chrystus, kiedy biegnę, 
Chrystus, kiedy się kładę, 



Głos Małego Rycerza Nr 26 (2/2017)        kwiecień-maj-czerwiec 2017 

  

12 
 

 
 

Chrystus, kiedy siadam, 
Chrystus, gdy powstaję! 

Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli, 
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie mówi, 
Chrystus w sercu każdego, kto mnie widzi, 
Chrystus w sercu każdego, kto mnie słyszy, 
Jezu, Synu Maryi, Ty jesteś moim jedynym lekarzem. 

Powstaję dzisiaj 
potężną mocą wezwania Imienia Trójcy, 
mocą wiary w Trzy Osoby, 
mocą wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń. 
Zbawienie jest w Panu. 
Zbawienie jest w Panu. 
Zbawienie jest w Chrystusie. 
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami. 

Amen. 

Następnie przed Panem Jezusem Królem Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie w uniżeniu 

rozważaliśmy Drogę Krzyżową według Dzieła 24 Godziny Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, ( 

Luisa Piccarreta) 

Pan Jezus gorąco pragnie, aby rozważać Godziny Jego Świętej Męki ze szczególną pobożnością i z 

wielkim zaangażowaniem rozpowszechniać Je, o czym powiedział w Księdze Nieba t. 11 kierując 

następujące Słowa: 

 „…Moja córko, w ciągu Mojego życia tysiąc tysięcy Aniołów towarzyszyło Mojemu Człowieczeństwu i 

gromadziło wszystko to, co zrobiłem: czyny, słowa, nawet znaki, ból, krople Krwi, jednym słowem 

wszystko. Niektórzy Aniołowie byli wysłani jako Moi Stróże, aby oddawać Mi cześć, posłuszni wszystkim 

Moim wskazówkom. Przychodzili z Nieba na ziemię i z powrotem, aby zanieść Ojcu wszystko to, co 

zrobiłem. 

Teraz ci Aniołowie posiadają specjalny urząd, i gdy dusza wspomina Moje życie, moją Mękę i  moje 

modlitwy, otaczają ją, zbierają jej słowa, jej modlitwy, łzy, ofiary i współczucie, jakie Mi ofiarowuje, łączą 

je z Moimi i przynoszą przed Mój Majestat, aby odnowić dla Mnie Chwałę Mojego własnego życia. A 

radość Aniołów jest taka, że z uwielbieniem czekają, aby usłyszeć, co dusza powie, i modlą się razem z 

nią. Dlatego też, jak uważnie i z jakim szacunkiem dusza powinna odprawiać te ‘Godziny’, pamiętając, 

że Aniołowie trzymają straż u jej ust, aby natychmiast powtórzyć po niej wszystko to, co powiedziała.” 

A następnie dodał, “Te ‘Godziny’ są małymi słodkimi łykami, jakie dusza daje Mi za tyle goryczy, 

jaką otrzymuję od stworzeń, ale za mało jest tej słodyczy w porównaniu do tak wielu gorzkich 

łyków, które otrzymuję. Dlatego bardziej rozpowszechniajcie je, bardziej rozpowszechniajcie!”1 

                                                             
1
24 Godziny Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, L. Piccarreta,  Tom 11 KSIĘGI NIEBA, 13 październik 1916 
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Jeszcze tego samego wieczoru trwaliśmy na czuwaniu, odmawiając 8 Koronek do Bożego Miłosierdzia, 

oraz zawierzaliśmy sprawy naszego Narodu w Litanii do świętych polskich. Dostąpiliśmy wielkiej łaski 

indywidualnego błogosławieństwa Pana Jezusa w Sakramentalnej Postaci.   

Nieustająca Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do godzin porannych. 

   

W sobotni poranek spotkaliśmy się u Stóp Matki Najświętszej, aby uczcić Ją w śpiewie Godzinek i 

porannym pacierzu.  

W drugiej nauce rekolekcyjnej kontynuowaliśmy temat rozpoczęty pierwszego dnia, skupiając 

szczególniejszą uwagę na zagadnieniu „Namaszczenia”. 

Pan – Król, Władca. Jezus jest Panem, uznaję w Nim Boga. 

Imię Boga – Jestem który Jestem. 

Słowo Chrzest pochodzi od Chrystusa. W Piśmie Świętym wywodzi się z „zanurzenia”. Jan Chrzciciel w 

chrzcie zanurzał. 

Chrześcijanie – namaszczeni, jak ich Bóg. Drugie znaczenie – uczniowie Chrystusa. 

Krismo – Krzyżmo – pochodzi od Chrystusa, jest to olej do namaszczenia kapłanów, aby byli 

całkowicie poświęceni Bogu w ofiarnej służbie. Myśli ich całkowicie powinny być skierowane ku Bogu. 

Kiedyś w taki sposób namaszczano królów w Imię Pana Boga. 

Pierwotne namaszczenie Pana Jezusa, miało miejsce nad Jordanem, czytamy w Ewangelii św. 

Mateusza. Przed Chrztem miały miejsce inne namaszczenia Syna Bożego. 

*Święto Wcielenia Pana Jezusa – Zwiastowanie (Namaszczenie 9 miesięcy przed narodzeniem. Będąc 

Świętym od początku, uświęcił wpierw Maryję Swoją Matkę, poprzez udzielenie Ducha Świętego, a 

następnie Jana Chrzciciela. W Łonie Maryi Słowo stało się Jezusem). 

Następnie w czasie Chrztu w Jordanie Jezus stał się Chrystusem.  

Syn został namaszczony przez Ojca Duchem Świętym. Cała Trójca Przenajświętsza wzięła w tym 

ważnym Dziele udział.  

Z Księgi Proroka Izajasza: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił...” 

W ten sposób, w czasie Chrztu stało się coś, co odmieniło życie Pana Jezusa. Dotychczas, jako zwykły 

cieśla, zaakceptował swoje powołanie być Sługą Jahwe. By przyjąć Chrzest od Jana, Jezus stanął 

pomiędzy grzesznikami, ponieważ wszyscy pragnący przyjąć chrzest przybywali do Jana. Podobnie 

stało się w czasie śmierci naszego Pana, kiedy Jego Przenajświętsze Ciało zawisło pomiędzy łotrami. 

W czasie Chrztu Jezus usłyszał Głos: - „Tyś jest Mój Syn umiłowany”.  
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Słowa te spowodowały „ FIAT” Jezusa, Jego zgodę na przyjęcie krzyża i Śmierć męczeńską. Jezus 

przyjął na Siebie nasze grzechy oraz ich konsekwencje. Wówczas Bóg udzielił inwestytury do 

wypełnienia misji Baranka. Dał Mu Moc czynienia cudów, uzdrawiania, namaszczania, rozmnażania 

chleba. W Galilei ma początek seria tych wielkich rzeczy. „Jeszcze nikt nie przemawiał, jak ten 

Człowiek przemawia”. 

W czasie emanacji Mocy Jezus był powiedziony na pustynię, aby zwalczyć szatana poprzez post i 

modlitwę.      

Chrzest Jezusa stanowi zatem początek – najważniejszy moment w życiu Chrystusa. Odtąd Duch 

Święty świadczył o Panu Jezusie.  

Po przebiciu Serca Jezusowego u kresu życia ziemskiego, wypłynęły Krew i Woda. W ten sposób Jezus 

przyniósł światu nie tylko wybawienie, ale i odrodzenie w Duchu Świętym. ***Kiedy zanosimy modlitwę 

do Ducha Świętego, zwracajmy się zatem do Serca Jezusowego.  Potrzeba nam się odrodzić w Duchu 

Św.***  

Jezus jest obecny w Kościele przez Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy to początek Mistycznej 

obecności Chrystusa w Kościele. 

Tego sobotniego popołudnia zanieśliśmy wspólną modlitwę przez wstawiennictwo pokornego zakonnika 

Padre Matteo da Agnone. O żywocie i potężnej mocy danej Mu od Boga usłyszeliśmy z opowiadania Ks. 

Mirosława. Otrzymaliśmy łaskę namaszczenia olejem świętych O. Pio i O. Matteo, wypraszając 

orędownictwa za wszystkich pozostających w naszych sercach a potrzebujących pomocy.   

Również tego wyjątkowego dnia poświęconego Matce Najświętszej, kolejne osoby powierzyły się w 

Niewolę Pana Jezusa przez ręce Maryi wg. Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.   

 Wieczorem wspólnie udaliśmy się do Sanktuarium Jasnogórskiej Matki na uroczysty Akatyst i Apel 

Jasnogórski. 

Po powrocie, jeszcze przed północą zgromadziliśmy się ponownie w naszej kaplicy rekolekcyjnej, aby w 

rozważaniach wg. Nabożeństwa Pierwszej Soboty uczcić Matkę Najświętszą. Dostąpiliśmy kolejnej 

wielkiej łaski błogosławieństwa Obliczem Matki Bożej z Medjugorie, która szczególnie bliska Ks. 

Mirosławowi stała się niezmiernie bliska i naszym sercom.  

Duch Św. dał poznać swą Moc i nieustanną obecność przez obecność Matki Najświętszej Swej 

Oblubienicy. W duszy nieustannie słyszałam i powtarzałam słowa pieśni, którą wyśpiewaliśmy razem:  

Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.  

Pomódl się, by Jezus we mnie żył.  

Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.  

Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. 
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Cały ten czas ubogacony był przepięknym śpiewem i muzyką Tadeusza i Małgosi, za co niech Bóg 

obficie Ich wynagrodzi. 

   

Trzeciego dnia na Konferencji kontynuowaliśmy rozważania o działalności Pana Jezusa, czyniącego 

wszystko na mocy Ducha Św. Każdy Jego gest, był namaszczony, każde spotkanie z bliźnim było 

okazją do tego, aby udzielić pomocy, łaski bliźniemu. Jezus zapoczątkował nową wspaniałą rewolucję 

nawracania. Teraz i my jesteśmy zaproszeni do powtórzenia tego, co czynił nasz Mistrz.  

Szatan jako potężny, zły upadły anioł zbuntowany w swej pysze, próbuje zwieść człowieka na różne 

sposoby. Krąży jak lew wokół nas wypatrując, kogo pożreć. Im dusza bliżej Boga, tym atak silniejszy. On 

to uważa wszystkie stworzenia ludzkie za zwierzęta. Często używa naszych własnych rąk, aby 

zniszczyć nas samych i bliźniego. Kiedy wiara ludzka się chwieje, kiedy odczuwa się pustkę, człowiek 

szuka czegoś, aby tę pustkę zapełnić.  

Często wykorzystuje to szatan, a człowiek ucieka do przeróżnych źródeł zła, niejednokrotnie okultyzmu, 

spirytyzmu, yogi, osteopatii, New age itp.).  

Trzeba się przyoblec w zbroję Boga! Ewangelia naucza co robić, a Duch Święty dopomaga to 

wypełnić. Daje Moc Miłości, przemienia i kieruje.    

Po konferencji i Najświętszej Ofierze w tym Dniu Pańskim otrzymaliśmy łaskę uczestniczenia w 

Nabożeństwie uzdrawiania i Modlitwy wstawienniczej. W tym czasie 8 osób powzięło decyzję o 

wstąpieniu w poczet tzw. Niewolników Maryi czyli dokonało Aktu Ofiarowania się Jezusowi 

Chrystusowi przez Maryję na podstawie Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP według św. 

Ludwika Grgnion de Montfort`a.  

   

***W godzinach popołudniowych zgromadziliśmy się pod 

płaszczem Matki Bożej, gdzie na Wałach Jasnogórskich 

rozważaliśmy Drogę Krzyżową za pośrednictwem Ks. Andrzeja i 

uroczyście rozpoczęliśmy XII PIELGRZYMKĘ ZAWIERZENIA.  

W późniejszym czasie mieliśmy możliwość uczestniczenia w 

Najświętszej Ofierze w Kaplicy Matki Bożej, po czym zebraliśmy 

się w Auli O. A. Kordeckiego, gdzie spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą i słowami Ks. Andrzeja, a 

następnie usłyszeliśmy świadectwa Rycerek m. in. z życia w łączności z Bogiem, o 

mocy przebaczenia, a także o miłości i miłosierdziu świadczonym bliźniemu.  

Niech będzie Bóg uwielbiony za te osobiste wyznania i doświadczenia dusz, które 

przykładem dla nas wszystkich. 

Wzorem poprzednich dni udaliśmy się na Apel Jasnogórski.  

Nocne spotkanie rozpoczął Ks. Lesław Krzyżak, nasz wieloletni Opiekun Legionu 
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MRMSJ. W donośnym przemówieniu przedstawił działalność naszego Legionu, oraz przybliżył postać 

naszej założycielki S. Zofii Grochowskiej.  

W późniejszym czasie przed Najświętszym Sakramentem z Różańcem w ręku i w modlitwach do Ducha 

Świętego, rozpoczęliśmy czuwanie przed Obliczem Matki Bożej Częstochowskiej.  

Najważniejszy moment, Wspólną Najświętszą Ofiarę o północy sprawowali ks. Lesław oraz ks. Mirosław. 

*Z kazania ks. Lesława do rycerzy: 

W ten szczególny czas Wielkiego Postu skupiamy się na oczyszczeniu 

duszy. Oczyszczenie powinniśmy zacząć od siebie.  

Trzeba słuchać Boga! Musimy słuchać naszych rodziców w Niebie, Boga i 

Matki Maryi. Człowiek łaknie mediów, telewizji, plotek, interesując się 

cudzym życiem, a jakże trudno niejednokrotnie skupić się na wysłuchaniu 

Słowa Ewangelii w czasie Najświętszej Ofiary.   

Rycerz musi stronić od takiego życia. Rycerz ma być czysty, stawać w 

gotowości niesienia pomocy i świadczenia miłosierdzia bliźniemu, bo któż inny ma świadczyć o miłości 

i miłosierdziu jeżeli nie Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. Trzeba okazywać się rycerzem 

tam gdzie trud, gdzie boli, często w najbardziej podstawowych i prostych czynach życia codziennego.  

Niech te słowa będą nam iskrą, która podpali nasze dusze do działania w tym szczególnym roku pod 

hasłem: „Idźcie i głoście”. 

*Nasza wspólnota powiększyła się o kolejne dusze gotowe do przystąpienia w szeregi Legionu, 

poświęcając swe życie Bogu. 

*Jeszcze tej samej nocy dokonaliśmy odnowienia AKTU ZAWIERZENIA Legionu MRMSJ Maryi 

Królowej Polski i Matce Miłosierdzia (zob. Śpiewniczek Małego Rycerza str. 128). 

Po zakończonym Nabożeństwie trwaliśmy na dalszym czuwaniu przed Jezusem i Maryją.  

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie dla Matki Bożej Królowej Polski, która przyjęła i otoczyła 

opieką i miłością wszystkie swe dzieci w tym czasie rekolekcji i pielgrzymki zawierzenia w 

nadzwyczajnym roku Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich obecnych rycerzy i sympatyków, a w szczególniejszy sposób 

wszystkich tych, którzy przyczynili się do organizacji tej wspaniałej uczty z br. Wiesławem 

Kaźmierczakiem i s. Marią Mrózek na czele.  

Serdeczne Bóg zapłać dla Domu Misjonarzy Krwi Chrystusa i wszystkich dusz tam posługujących.  

Niech będzie Bóg uwielbiony za wspólne, szczęśliwe, owocne przeżywanie tych świętych dni przy 

udziale wspaniałych Bożych Synów kapłanów. Niech te dni czuwania, modlitwy i ofiary stanowią 
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przygotowanie na Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa i Zstąpienia Ducha Św. na szereg dni 

przed tymi wielkimi wydarzeniami obecnego Roku Pańskiego. 

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!    mr Renata 

REFLEKSJE i ŚWIADECTWO UZDROWIENIA  
po rekolekcjach w Częstochowie, 21.03.-2.04.2017 

Po rekolekcjach w Częstochowie chciałbym podzielić się pokrótce kilkoma 

wspomnieniami i myślami, tym, co udało mi się z nich wynieść, oraz jaką łaską 

Dobry Bóg mnie obdarzył. 

Na miesiąc przed rekolekcjami jako pokutę na spowiedzi dostałem rozważanie 

fragmentu Ewangelii zaczynającej się znamiennymi słowami: "Proście, a 

będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam" (Mt 

7:7-11). Mimo to, rozważając pytanie zadane przez ojca Andrzeja na pierwszej 

konferencji - "po co przyjechałeś na te rekolekcje?" - nie umiałem udzielić na 

nie odpowiedzi. 

Ojciec Andrzej przekazał wiele wartościowych nauk, które zapewne zrelacjonują osoby notujące 

podczas konferencji. Mnie najbardziej poruszyły dwie: 

 Wszystko, co Pan Jezus uczynił zdziałał mocą Ducha Świętego. W konsekwencji tylko mocą 

Ducha można się stać do Niego podobnym. Przychodzą mi na myśl słowa: "beze Mnie nic 

uczynić nie możecie". Ani bez Pana Jezusa, ani bez Ducha Świętego nic nie zdziałam. Ale też 

"wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia". 

 W przypowieści o perle i skarbie na roli - tą perłą, tym skarbem jest sam Pan Jezus. Nigdy o 

tym w ten sposób nie pomyślałem. Sprzedaję wszystko - zdobywam Jezusa. A zaczyna się od 

pragnienia. 

Ważne porady ks. Mirosława, które zapamiętałem: 

 Codziennie rano i wieczorem odmawiać Pancerz św. Patryka (zob. wyżej - str. 10-12). 

 Zamykać oczy podczas modlitwy, także w trakcie Mszy Świętej, nie wodzić wzrokiem - to 

rozprasza. 

 Modlić się w duchu, sercem (powiązane z poprzednią radą). 

 Praktykować modlitwę uniżenia - ma wielką moc. 

 Ksiądz Mirosław modlił się podczas tych rekolekcji o oczyszczenie własne, małych rycerzy i 

całego świata przypominając, że naprawianie świata należy zacząć od siebie. Przypomina się 

pouczenie Nauczyciela: "najpierw wyjmij belkę ze swego oka". 

https://mali-rycerze.pl/czytam,1384
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Tutaj pozwolę sobie przytoczyć pewne wydarzenie. Otóż sobota była pierwszą w miesiącu. Byliśmy na 

Jasnej Górze na Apelu, po czym wróciliśmy ok. 22:00 do ośrodka. Do dopełnienia praktyk związanych z 

pierwszą sobotą należało przez 15 minut rozważać wydarzenia z życia Pana Jezusa i Maryi, więc o 

22:30 kto chciał mógł przyjść do kaplicy. Tam ks. Mirosław oświadczył, że będziemy odmawiać 

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. I owszem rozważaliśmy, ale półtorej godziny później, a 

modlitwy trwały jeszcze długo potem. 

Za tę cudowną noc i pozostałe nieprzespane przez księdza noce - Bóg zapłać! 

Teraz po krótce o doznanej łasce: od kilkunastu lat, może nawet ponad dwudziestu, miałem zatkane 

zatoki. Oprócz tego krzywa przegroda i alergia o nieznanym podłożu sprawiały, że przez cały rok miałem 

katar. Zwłaszcza w ostatnich kilku latach na tyle uciążliwy, że często z jego powodu budziłem się w 

nocy. Od przewlekłego kataru zrobiły się w nosie polipy, nie tylko dodatkowo go blokując, ale grożąc 

przerodzeniem się w nowotwór. W związku z tym dostałem skierowanie na operacyjne oczyszczenie 

nosa i prostowanie przegrody. 

W niedzielę, w dniu odejścia św. Jana Pawła II do domu Ojca, po modlitwie o uzdrowienie zatoki zostały 

odblokowane a uciążliwy katar minął. Mogę cieszyć się bogactwem zapachów takich jak np. aromat 

wyciśniętego soku z cytryny, woń przypraw czy odór ze zmywarki, w której brudne naczynia stoją przez 

parę dni. Także mój głos stał się czystszy. 

Uzdrowienie nastąpiło podczas modlitwy uniżenia co utwierdza mnie w przekonaniu, że ta forma 

modlitwy (praktykowana choćby przez naszą patronkę św. Faustynę) jest miła Bogu. 

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

Amen! 

Kończę myślą, że jednym z owoców Ducha Świętego jest radość, i tej radości w trakcie rekolekcji i 

Pielgrzymki Zawierzenia było mnóstwo. Bóg zapłać wszystkim, dzięki którym tak się stało. 

mr Sławek z Wrocławia 

PRZEMYŚLENIA rycerki Eli z Głuchołaz 
po REKOLEKCJACH w Częstochowie, 31.03.-2.04.2017 

To były rekolekcje wyjątkowe, piękne, mocne, owocne – są to m.in. 

określenia jakie słyszałam w trakcie rozmów. Dla mnie były 

nadzwyczajne. 

Było dwóch rekolekcjonistów: ks. Andrzej Smołka i ks. Mirosław 

Janowski. 

1. Ks. Andrzej Smołka – skarbnica wiedzy przekazywana w trakcie nauk 

rekolekcyjnych. 

Temat przewodni to: CZEGO SZUKACIE – KOGO SZUKACIE ? 
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W trakcie nauk rekolekcyjnych Ojciec rekolekcjonista odniósł się do kwestii „Namaszczenia” 

 w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, 

 w odniesieniu do kapłanów, 

 w odniesieniu do nas: 

„Poprosić Jezusa żeby nas namaścił Swoim Duchem. Żebyśmy należeli do Niego: 

JEZU CHCĘ NALEŻEĆ DO CIEBIE – NAMAŚĆ MNIE SWOIM DUCHEM” – ks. Andrzej. 

(Na zakończenie rekolekcji w czasie modlitwy o uzdrowienie ks. Andrzej udzielił namaszczenia olejkiem 

nardowym.) 

... w tym momencie proszę o to dwukrotnie Jezusa. Za drugim razem usłyszałam „Namaszczę cię, 

mocno cię namaszczę” Wzruszona bardzo dziękowałam. 

 „CZEGO SZUKASZ” – Jezus 

Medytacja: 

Jeżeli chcesz znaleźć Jezusa, to zacznij Go szukać. A jak Go znajdziesz, to niech stanie się dla ciebie 

największym skarbem. Zrób wszystko, żeby Go nie stracić. Ozdabiaj go klejnotami wszelkich cnót, które 

zdobędziesz przez trud pokonania wszelkich przywar. Poproś a Jezus pomoże Ci je odsłonić i będzie 

przemieniał je w klejnoty miłości, pokory, miłosierdzia… i w inne dobra. 

I niech się tak stanie. – słowa ojca Sylwestra, który was „pozdrawia” tym przypomnieniem. 

    

2. Ks. Mirosław Janowski - Nazwałam go pomazańcem Bożym – wielkim darem Bożym, bo też 

zniewalała nas jego modlitwa, wielka pokora, wielkie uniżenie i wielki szacunek: 

 do Jezusa Eucharystycznego 

 do Matki Przenajświętszej 

 do świętych Pańskich 

Mocną pozycją rekolekcji był kapucyński zakonnik, ojciec Matteo – Padre 

Matteo da Agnone. Ksiądz Mirosław z wielką żarliwością opowiadał o tym 

niesamowitym Świętym. O wielkiej mocy jego modlitw i jeszcze większej 

pokorze – nieustanna modlitwa na kolanach. 

Zostaliśmy namaszczeni olejem św. ojca Metteo i św. ojca Pio. Był to bardzo 

podniosły moment, ale w odniesieniu do siebie oczekiwałam czegoś bardzo mocnego. Wtedy 

usłyszałam: „Nie w oleju jest moc, tylko w mojej łasce”. Łaska Boża jest przedziwna: raz przejawia 

się przez olej, (który jest przecież też wielką łaską Bożą), a innym razem pojawia się zaskakująco, w 

memencie zbliżenia człowieka z wybranym przez Boga świętym. Można powiedzieć, że wybiera go dla 

nas. I tego właśnie doświadczyłam z nowo poznanym o. Matteo. Pan dał mi nagłą wielką miłość do 

niego. Nie mogłam przejść obok, aby się nie zatrzymać przed jego wizerunkiem, żeby go nie ucałować 

(choć był ochroniony folią). Patrząc w jego oczy czułam, że jego obecność ogarnia mnie. Opowiadałam 

mu o wszystkich moich potrzebujących jego pomocy. Obiecał im pomóc; dla jednych szybko o innych 

musiałam dłużej prosić. Wierzę, że im pomoże. 
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Szczególnie bardzo mocne były błogosławieństwa: 

 wizerunkiem Matki Przenajświętszej 

 Przenajświętszym Sakramentem 

 Panem Jezusem Eucharystycznym podczas Komunii Świętej 

Głębokie modlitwy uniżenia i piękne rozważania Drogi Krzyżowej głęboko przenikające naszą istotę. 

Urzekał nas jego niesamowity pokój podczas całego bycia z nami. We wszystkim co robił i tym co mówił 

i jak się modlił odczuwało się… Dostojeństwo i godność posługi – jest to określenie, które pojawiło mi 

się w umyśle, kiedy zastanawiałam się jak określić tę postać w prawdzie. Uwierzcie mi, to nie było 

moje określenie. 

Bóg posyła do małych rycerzy swoich wielkich pasterzy, aby stali się wzorem do naśladowania. 

Nie mogę też pominąć oprawy muzycznej tych rekolekcji, która podnosiła „temperaturę„ doznań 

duchowych. To też wielki Dar Boży, który Pan nam ofiarował przez rycerza Tadeusza z Włocławka i jego 

żony Małgosi. 

Kochani mali rycerze, życzę nam wszystkim, żeby owoce tych rekolekcji dojrzewały w nas i wydały 

piękne kwiaty przemiany. Żeby urzekały i przyciągały innych wonnymi olejami Bożej Obecności w nas. 

Chwała Panu i dziękczynienie za ten piękny i owocny czas Bożych rekolekcji. 

mr Ela z Głuchołaz 

Wdzięczność dobremu Bogu,  
refleksje i rady rycerki Bożenki  
po rekolekcjach w Częstochowie, 31.03-2.04.2017 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.  

Moi kochani: Siostry i Bracia w Chrystusie,  

chciałabym podzielić się swoimi przeżyciami w modlitwach i duchowych praktykach, aby dążyć do 

doskonałości w zjednoczeniu w Panu. Tematem minionych rekolekcji w Częstochowie było: Kogo 

szukacie?  

I ja z tak głębokiego serca odpowiadam: Panie Jezu Ukochany, szukam ciągle Ciebie.  

Święte rekolekcje są po to, abyśmy w większej grupie braci i sióstr mogli uwielbić Ciebie, 

abyśmy stali się jednym ciałem, jedną myślą, jednym tchnieniem i jednym niebem tu na ziemi, 

abyśmy odczuli przedsionek nieba na ziemi.  

Moi kochani, aby przeżyć to zjednoczenie i wprowadzić do naszego życia, ciągle szukamy dróg w 

modlitwach do Pana Boga. Może rozpoczniemy od modlitw w kościele. Moje doświadczenia: 
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1. Wchodząc do kościoła w mojej parafii podeszłam do kropielnicy, po czym przeżegnałam się i 

usiadłam w ławce. Po odmówieniu pacierza i krótkich modlitw postanowiłam odmówić jeszcze różaniec. 

A Pan mówi: „Weszłaś do Mojego Domu i nie oddałaś mi należytego szacunku ani czci”.  

Wchodząc do kościoła należy z godnością i z rozmysłem przeżegnać się wodą święconą, aby obmyć 

siebie z popełnionych grzechów i ucałować Pana Jezusa na krzyżu, a całując – całujemy wszystkie 

RANY zadane Panu Jezusowi przez nasze grzechy popełnione od ostatniego pobytu w kościele. Po 

takiej wstępnej modlitwie w skrusze możemy wejść do Przybytku Pana, gdzie ze wszystkimi wiernymi w 

zjednoczeniu uwielbiamy Boga, a Pan będzie hojnie błogosławił i udzielał wielu łask.  

2. W tym roku na Zwiastowanie Pańskie pytam Pana Jezusa: czy mam adoptować dziecko do 

omodlania. Pan odpowiedział: „W pierwszej kolejności należy przeprosić Pana Boga za wszystkie 

dzieciątka, które miały się narodzić u ciebie, a nie narodziły się przez różnego rodzaju 

zabezpieczenia i nie tylko za siebie, ale jeżeli jesteś w małżeństwie a także za twoje dzieci (i ich 

współmałżonków) za swoich przodków, bo tego nie uczynili”. I to jest pierwszy krok do doskonałej 

modlitwy a następnie powinniśmy przeprosić Pana Boga za wszystkie przewinienia naszych przodków: 

to wszystko czujemy i widzimy w naszych rodzinach np: aborcje (często są problemy z narodzeniem 

dziecka w rodzinie), przekleństwa (niepowodzenia w rodzinach), pakty ze złym duchem (alkoholizm, 

homoseksualizm, odbieranie sobie życia itd...), nie przebaczenie międzypokoleniowe (ciągle 

nieporozumienia).  

Przebaczenie to jest pierwszy krok do modlitwy, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności 

musimy wybaczyć sami sobie np. za pychę, brak poprawy po spowiedziach, za niewykorzystywanie w 

należyty sposób czasu, za lekkomyślność, za zabijanie samego siebie przez palenie papierosów, picie 

alkoholu w nadmiarze, za narkotyki, za zdradę Boga i brak wiary w Niego.  

Drugim etapem jest wybaczenie wszystkim, którzy nas w jakikolwiek sposób urazili z prośbą o 

wybaczenie ich działania. Aby było to skuteczne należy oddać Panu Jezusowi swoje serce, swoją wolę, 

swoje myśli i dusze, i prosząc Pana Jezusa, aby "w moim" imieniu wszystkim wybaczył i z prośbą o 

wybaczenie. Po takim akcie odczuwamy dopiero ulgę.  

Następnie przed mszą święta odmawiamy modlitwę: „O Jezu Chryste, oto zbliżam się do Twojego 

ołtarza z sercem otwartym, pragnącym spotkania z Toba i proszę Cię, pozwól mi doświadczyć 

wszystkich tych łask, które przygotowałeś mi w tej ofierze mszy świętej. Oto przygotowuje się na 

spotkanie z Tobą, Który z miłości do mnie, ofiarowałeś się na Golgocie i teraz ponawiasz tą samą 

ofiarę, aby obdarować wszystkich ludzi niepojętymi łaskami. Oto przychodzisz do nas w tym 

Świętym Czasie Twojej Eucharystycznej Ofiary, aby mogło się dokonać to, co dla oczu 

niewidzialne, a jednak rzeczywiście obecne. Dziękuje Ci, Jezu Chryste, że rodzisz się na ołtarzu, 

aby przyjść do Mojego Serca. Oto Twoje Życie uobecnia się podczas każdej mszy świętej, 

dokonuje się Ofiara Twojego Życia, jak wielka to łaska niepojęta dla mojego umysłu, ale ja 

wierzę, że Ty Panie Jezu za chwile przyjdziesz do mnie, aby nakarmić mnie Swoim Ciałem i 

obdarować pełnią Swoich łask. Mój Najukochańszy Zbawicielu, racz wysłuchać mojego wołania i 

spraw, aby moje serce nieustannie napełniało się tymi łaskami, którymi pragniesz obdarować 
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podczas każdej Mszy Świętej, abym mógł doświadczyć Twojej Wielkiej Miłości jak również tego 

wszystkiego, co jest Twoim Wielkim Darem, aby przemienić mnie w Ciebie na życie wieczne. 

AMEN”. 

A następnie we mszy świętej oddajemy swojemu Aniołowi Stróżowi podczas ofiarowania wszystkie 

prośby i podziękowania, aby zaniósł je na patenę (kapłana) do Pana Boga. Nasze prośby możemy także 

wzmocnić mszami św. wieczystymi zmówionymi np. za małżonka, za małżonkę, dzieci, powinowatych, 

krewnych... Proponowane intencje: 

1) Msza Wieczysta (z dopiskiem w czyjej intencji): O Błogosławieństwo Boże, o zdrowie na duszy i na 

ciele, o uwolnienie od obciążeń i zniewoleń pokoleniowych i zbawienie dusz potrzebujących (tych dusz, 

które przebywają na pokucie w domach w zakładach pracy przy nas). 

2) Msza Wieczysta o przebłaganie Boga Ojca i miłosierdzie za przewinienia ziemskiej pielgrzymki (np. 

podajemy imiona za kogo…). 

3) Msza wieczysta za osoby, które nam źle życzą - złorzeczą. 

Natomiast inne ofiary to pokuta (nasze ofiary, trudy, cierpienia fizyczne i duchowe), posty, modlitwy 

domowe takie jak: codzienny różaniec, czytanie pisma świętego itd. Ale do pełnego przeżywania 

bliskości z Panem Jezusem powinniśmy wziąć z miłością krzyż i po wezwaniu Ducha Świętego co 

najmniej przez 10 min codziennie przepraszać i całować wszystkie rany zadane przez siebie. Nie zrażać 

się jeżeli w pierwszych dniach możemy nic nie odczuwać, ale nadal systematycznie uwielbiać Pana 

np. poprzez krzyż, rozważając Mękę Pańską np. według Luisy Piccaretty „Męka naszego Pana 

Jezusa Chrystusa” (do nabycia kom. 664 035 180). Amen.  

Twoja służebnica Panie Jezu, mr Bożena.   

Relacja z XII PIELGRZYMKI ZAWIERZENIA 
Legionu MRMSJ, Jasna Góra, 2/3.04.2017 

Spotkanie na Wałach Jasnogórskich rozpoczęte modlitwą – Koronką do Bożego Miłosierdzia – zgodnie 

z planem, ale Droga Krzyżowa opóźniona z uwagi na nieco przedłużone zakończenie rekolekcji 

(31.03.-2.04.2017) w Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym św. Kaspra, 

Misjonarzy Krwi Chrystusa. 

Niemniej czas oczekiwania przy pięknej słonecznej pogodzie wykorzystano 

na podanie informacji, które miały być jednym z punktów spotkania w auli 

Augustyna Kordeckiego. 

Rycerka Halina Szustak (z-ca prezesa Zarządu Legionu MRMSJ) podzieliła 

się dwiema kwestiami jakie stały się w zainteresowaniu małych rycerzy w 

chwili obecnej. 

Pierwsza sprawa dotyczyła zachęty do nabycia książki „Męka Pana 
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naszego Jezusa Chrystusa” włoskiej mistyczki Luizy Piccaretty. Okres Wielkiego Postu a szczególnie 

Wielki Tydzień, a w nim Wielki Czwartek i Wielki Piątek zasługują na szczególną praktykę 24 godzin 

Męki Pańskiej. Rycerka Halinka podzieliła się swoim świadectwem tego wyjątkowego nabożeństwa 

praktykowanego przez nią od 20-tu lat, mającego na celu zadośćuczynienie (wynagrodzenie). Poniżej 

fragment treści listu autorki „Męki…” zamieszczony na okładce - wydanej do użytku wewnętrznego - 

książki: 

Luiza Piccarreta: „Zadowolenie, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, podczas gdy rozważamy te 

GODZINY jest takie, że życzy On sobie, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji, dla 

praktyki dusz, znajdował się w każdym mieście i miejscowości, ponieważ gdy Je czytamy, Jezus 

słyszy w tych zadośćuczynieniach odtwarzany Swój własny głos i Swoje własne modlitwy, które 

wznosił do Ojca podczas dwudziestu czterech godzin Swej bolesnej Męki. (…) Przyczyną tych 

Godzin Męki jest Z A D O Ś Ć U C Z Y N I E N I E !!!”. 

Druga kwestia – to kontynuacja zbierania podpisów pod prośbą do Ojca Świętego w sprawie 

ustanowienia święta Boga Ojca. To wola Boga Ojca, który przekazał tę prośbę 1 lipca oraz 12 sierpnia 

1932 roku za pośrednictwem Włoszki - Matki Eugenii Elisabetty Ravasio (4.IX.1907-10.VIII.1990) ze 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów. Jest dotychczas zebranych ok. 7000 podpisów – najwięcej 

zebrała animatorka z Kraśnika ok. 1300. Pomocą było zgoda jej ks. Proboszcza na tę inicjatywę. 

Swego czasu podobna inicjatywa w Legionie miała już miejsce o czym była informacja w drugim 

numerze Głosu Małego Rycerza (ten nr Głosu MR dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 

Legionu MRMSJ). 

   

Ok. godz. 14:30 ks. Andrzej Smołka zaproszony gość XII Pielgrzymki Zawierzenia poprowadził 

rozważania Drogi Krzyżowej, do której dołączyli również pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium Matki 

Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski. Kilka stacji po rozpoczęciu dołączyli do uczestników DK ks. 

Mirosław Janowski i ks. Lesław Krzyżak. W tej drodze jak co roku towarzyszył nam Pasyjny Krzyż Serca 

Jezusowego Końca Czasu oraz chorągiew Legionu. 

O 15:30, 17:00 i 18:30 była możliwość uczestniczenia we Mszy św. dla pielgrzymów przyjezdnych. O 

16:15 w Bazylice Jasnogórskiej była możliwość udziału w Gorzkich Żalach. 

Od 17:00 do 20:00 do dyspozycji Legionu była Aula Augustyna Kordeckiego. Ks. Andrzej Smołka 

rozpoczął modlitwą spotkanie a następnie poprowadził konferencje. Po niej animatorka s. Cecylia z 

Kraśnika podzieliła się działaniami zmierzającymi do uczczenia Pierwszej Osoby Trójcy 

Przenajświętszej i ustanowienia święta Boga Ojca, jeszcze raz przypominając o zbieraniu podpisów pod 

prośbą do Ojca Świętego w sprawie ustanowienia święta Boga Ojca. Rycerka Cecylia przypomniała 

także o książce – broszurce „Bóg mówi do swoich dzieci”, którą można było nabyć w tym miejscu.  

Przerwa w spotkaniu została przeznaczona na posilenie się pielgrzymów i możliwości nabycia znaczków 

Małego Rycerza, książek s. Zofii Grochowskiej „U źródeł Bożego Miłosierdzia - orędzia”, Medalionu 



Głos Małego Rycerza Nr 26 (2/2017)        kwiecień-maj-czerwiec 2017 

  

24 
 

 
 

Zbawienia i Maryi Strażniczki Wiary a także książek i publikacji w tym m.in. „Męki Pana Naszego 

Jezusa Chrystusa” Luizy Piccaretty i „Uwolnijcie nas z STĄD! O duszach czyśćcowych z Marią 

Simmą rozmawia Nicky Eltz” (zob. prezentacje tych publikacji niżej str.64-65) 

Po przerwie czas został przeznaczony na podzielenie się świadectwami i praktycznymi radami 

duchowymi. Głos zabrali: rycerka Ela z Głuchołaz, Bożena z Józefosławia (Piaseczno), Teresa i 

Wiesław z Koszalina oraz spontanicznie Teresa ze Słupska i jeszcze jedna rycerka (brak danych). 

Spotkanie zakończone oddaniem czci Panu Jezusowi Ukrzyżowanemu w Pasyjnym Krzyżu Serca 

Jezusowego Końca Czasu przez uczestników spotkania z przeproszeniem za zadane rany Królowi 

Miłosierdzia grzechami swoimi oraz grzechami i przewinami innych bliźnich także swoich przodków. 

Na Apelu Jasnogórskim trwaliśmy z widocznymi znakami z Logo Małych Rycerzy. Prowadzący paulin o. 

Tomasz zapowiedział czuwanie nocne w kaplicy Cudownego Obrazu przez Legion Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego oraz procesję z Biskupem Kościoła Częstochowskiego, ks. 

arcybiskupem Wacławem Depo pod pomnik św. Jana Pawła II, którego 12-tą rocznicę narodzin dla 

nieba przeżywaliśmy. 

Czuwanie nocne zostało rozpoczęte przez ks. dr Lesława Krzyżaka prezentacją Legionu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Z kaplicy jest prowadzona transmisja video przez 

internet na cały świat więc przedstawienie wspólnoty tu i teraz to niecodzienna możliwość przekazania 

informacji o Legionie, jego historii, życiu i działaniu. Ks. Lesław jako dotychczasowy duchowy opiekun 

pielgrzymek zawierzenia poinformował także o obecności ok. 250 osobowej grupy rycerzy, kandydatów i 

sympatyków Legionu na tej uczcie duchowej. Według sporządzonej listy w auli Augustyna Kordeckiego 

obecni byli przedstawiciele z takich miejscowości jak:  

Włocławek (2 osoby), Chełm (2), Piotrków Trybunalski (2), Pleszew (37), Bochna (22), Tarnów 

(1osoba), Zabrze (3), Głubczyce (5), Strzelce Opolskie (1), Nowy Sącz (2), Cieszyn (5), Poznań (4), 

Gniezno (2), Andrychów + Kępy (24), Szczecin (10), Kielce (3), Nidek (8), Wałbrzych+Boguszów 

Gorce (4), Malec (2), Zakopane (4), Legnica (1), Gdynia (2), Głuchołazy (1), Żory (3), Kazimierz 

Biskupi (1), Koszalin (11), Słupsk (2) Kraśnik (35), Poddębice (4), Bielsko Biała (4), Skarżysko 

Kamienna (5), Siedlce (7), Warszawa (6), Puck+Jastarnia (2), oraz inni nie zapisani w auli a obecni 

na czuwaniu-adoracji. Następnie ks. Lesław Krzyżak wystawił Najświętszy Sakrament a modlitwy 

poprowadził  ks. Mirosław Janowski. 

O północy Msza św. w intencjach zawierzenia Legionu Małych 

Rycerzy MSJ Matce Bożej,  o gorliwość apostolską, wytrwanie w 

powołaniu nowych rycerzy, pomoc Bożą w oczyszczeniu oraz 

wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o 

pomoc w zatwierdzeniu Legionu w Kościoła Lokalnych. 

W drugiej intencji polecana była ciężko chora animatorka z 

Siedlec, Zofii Czerskiej. Kazanie wygłosił ks. Lesław Krzyżak, który polecił też intencje złożone na jego 

ręce przez rycerkę Halinę z Legnicy: 
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Zawierzam Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Korony Polski sprawy Kościoła i Ojczyzny: 

1. O ustanowienie specjalnego święta w Kościele ku czci Boga Ojca całej ludzkości. 

2. Uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski przez intronizację. 

3. Uznanie św. Andrzeja Bobolę Głównym Patronem Polski. 

4. Przyjęcie przez Kościół V Dogmatu Maryi Współodkupicielki i Pośredniczki Wszelkich Łask. 

5. Pilne rozpowszechnienie prośby Pana Jezusa - modlitwy 24 godzin Męki wg Luisy Piccaretty 

w całej Ojczyźnie, wśród Polonii i wszystkich katolików na całym świecie. 

Po Komunii św. ks. Lesław poinformował o nowych kandydatach na rycerzy i nowych rycerzy 

rzeczywistych. (ZGŁOSZENIA i DEKLARACJE zostały złożone na ołtarzu przed obliczem Cudownego 

Obrazu). Opiekun pielgrzymki przedstawił nowych kandydatów: Beata Pawełczyk, Jolanta Garus i 

Anna Malec z Kłobucka, Ewa Saska z Kielc, Magdalena Zielińska z Malca oraz rycerzy rzeczywistych: 

Jadwiga Nestorowicz, Julia Sosnowska i Anna Majek z Siedlec, Antoni Szydłowski z Nowego 

Sącza. Nowi członkowie jak i wszyscy rycerze potwierdzili swoją przynależność AKTEM 

PRZYRZECZENIA. Zadeklarowani rycerze otrzymali DYPLOMIK i OZNAKĘ Małego Rycerza jako 

pamiątkę wstąpienia w szeregi Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Następnie uczestnicy XII Pielgrzymi Zawierzenia Legionu MRMSJ po przewodnictwem ks. Mirosława 

odnowili AKT ZAWIERZENIA Legionu Małych Rycerzy wg tekstu zamieszczonego w Śpiewniku Małego 

Rycerza na str. 128. 

Uwaga! Wszystkich nieobecnych na tej pielgrzymce zachęcamy, aby dokonali tego odnowienia 

przy najbliższej okazji w godzinie Apelu Jasnogórskiego. 

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i kontynuacja modlitwy różańcowej przez 

wyznaczonych reprezentantów z miejscowości wskazanych przez opiekuna pielgrzymki. 

W czasie odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia i Różańca św. tajemnice chwalebne, ks. Janowski 

udzielał tzw. błogosławieństwa lurdzkiego (Najśw. Sakramentem każdego z osobna). Czuwanie 

uczestników XII Pielgrzymki Zawierzenia Legionu przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej i adoracji 

Jej Syna w Najświętszym Sakramencie zakończone zostało błogosławieństwem NS o 4:00.  

Za udział i zaangażowanie w tej corocznej uczcie duchowej (poprzedzonej 2-dobowymi 

rekolekcjami) CHWAŁA, UWIELBIENIE I DZIĘKCZYNIENIE Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu… a 

także sługom Bożym – kapłanom: ks. Andrzejowi Smołce, ks. Mirosławowi Janowskiemu i ks. 

Lesławowi Krzyżakowi wielkie dziękczynienie. 

Organizatorzy dziękują także wszystkim uczestnikom: rycerzom, kandydatom i sympatykom rekolekcji 

XII Pielgrzymki Zawierzenia Legionu za udział, modlitwę, ofiarę i zaangażowanie oraz reprezentowanie 

Legionu i rycerzy którzy nie mogli przybyć z różnych uzasadnionych przyczyn. 

Gorące podziękowania należą się wszystkim nieobecnym, ale łączących się duchowo (również 

poprzez internet w przypadku czuwania w kaplicy Cudownego Obrazu), wspomagających modlitwą, 

postem i ofiarą z cierpień duchowych i doczesnych. 
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Niech DOBRY Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty będzie uwielbiony tym miejscem i czasem wybranym 

przez Boga oraz obecnością duchowieństwa i uczestników uczty duchowej przez Niepokalane Serce 

NMP Królowej Polski i Matki Miłosierdzia. Amen. Amen. Amen!  mr Wiesław z Koszalin 

SOS dla Wiktorii i ŚWIADECTWO,  
które świadczy o miłosierdziu Bożym wyrażone 
ofiarą uczestników XII PZ Legionu MRMSJ  

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry. Chciałam podzielić się z wami świadectwem o tym, jak 

Pan Bóg posyła nas do wybranych osób z miłosierdziem Swoim. W jednym z moich świadectw 

napisałam słowa, które były dla mnie zaskoczeniem, że pomagam też niepełnosprawnemu dziecku. W 

pierwszym odruchu chciałam to wykreślić, jednak nie zrobiłam tego, bo wiedziałam, że z całą pewnością 

Pan postawi mi je na drodze mojego życia. I tak się stało. Pewnej niedzieli po Mszy świętej zostałam 

dłużej, żeby skończyć modlitwy. Została też młoda kobieta znana mi z widzenia. Wychodziłyśmy razem. 

Ona uśmiechnęła się do mnie i powiedziała „Idziemy w tym samym kierunku”. Też się uśmiechnęłam i 

zaczęłyśmy rozmawiać. Po bardzo krótkiej chwili obie zorientowałyśmy się że łączy nas mocno sfera 

duchowa. Obie czułyśmy jak byśmy się znały od dawna. Opowiedziała mi o swojej niepełnosprawnej 

trzynastoletniej córce. A ja jej opowiedziałam o moim niedawno napisanym świadectwie – o tym jak Bóg 

mi zapowiedział tę znajomość nakazując nieść Wiktorii (imię dziewczynki) pomoc. Jeszcze nie 

wiedziałam jaką. Pokochałam Wiktorię a ona mnie. Kiedy mogłam wpadałam choć na chwilę. Pewnego 

razu trafiłam na jej kąpiel. Łazienka malutka, nie przystosowana do niepełnosprawności dziecka i oboje 

rodziców usiłujących swoje bezwładne dziecko – usztywnione napięciem – z możliwą delikatnością 

wykąpać Wiktorię, którą bardzo kochają. Stałam w otwartych drzwiach i z bólem serca patrzyłam jak 

karkołomne „wygibusy” ciała muszą oboje przyjąć, aby sprostać temu działaniu, zapewniając dziecku 

bezpieczeństwo. Rozpłakałam się i wyszłam. Postanowiłam pomóc im jak tylko będę mogła. Pan 

pobłogosławił nam. Obie z Dorotką (mamą Wiktorii) – każda na swoim „podwórku” podjęłyśmy rozległe 

zadania. Udało się zdobyć niezbędne pieniądze, a Bóg znalazł fachowca rozumiejącego ich problem, bo 

też miał dziecko niepełnosprawne. Z małej łazienki zrobił cudeńko. Od siebie dodał lustra, które poprzez 

złudzenie powiększyły łazienkę. Wszystko co było niezbędne do tego rodzaju niepełnosprawności 

zostało zainstalowane.  

Minęły dwa lata Wiktoria urosła i jest coraz bardziej ciężka. Zarówno Dorotce jak i Piotrowi 

(rodzice Wiktorii) kręgosłupy odmawiają posłuszeństwa. Jego prawy bark też coraz częściej musi być 

rehabilitowany. Wiktoria bardzo lubi spacery, ale znieść  z drugiego piętra i wnieść bezwładne ciało 

dziecka jest coraz trudniej. Pewnego dnia może dojść do dramatu rodziców i dziecka pozbawionego 

opieki swoich ukochanych rodziców. Jest rozwiązanie, ale bardzo kosztowne – zewnętrzna winda. 

Najtańsza kosztuje prawie 80 tysięcy złotych. Niestety nie mają możliwości zdobycia takiej kwoty. I tym 

razem poczułam się zobowiązana - przez postawienie mi tej rodziny na drodze miłosierdzia w tej tak 

trudnej dla nich sytuacji. Powiedziałam Bogu tak i Bóg pobłogosławił moją decyzję przez małych rycerzy.  
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Kiedy na naszym spotkaniu XII Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Małych Rycerzy MSJ w 

Częstochowie przedstawiałam ten problem i poprosiłam, żeby każdy wrzucił mi do puszki jedną 

złotówkę… a ja zebrałam 1140 złotych. Z trudem powstrzymywałam łzy wzruszenia i wdzięczności. 

Pieniądze komisyjnie przeliczyliśmy i na drugi dzień wpłaciłam na konto Wiktorii.  

Teraz zwracam się z prośbą do małych rycerzy, którzy nie byli na tym spotkaniu o podobny gest 

miłosierdzia. O zbiórkę pieniędzy w swoich grupach – chociażby niewielką kwotę i przekazanie ich na 

podane tu konto: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 

Można też przy świątecznym stole poprosić rodzinę o taki gest miłosierdzia – tak znamienny przed 

Świętami Wielkanocnymi. Miłosierny Jezus za to dobro wynagrodzi każdego. Niech to będzie dar serca 

od małych rycerzy, których Bóg wybrał – tak jak i mnie – do szerzenia miłosierdzia czyniąc nas Swoim 

narzędziem miłości i miłosierdzia. Bóg z wami ukochani bracia i siostry.  

Obok jest dowód wpłaty zebranych 

pieniędzy w Częstochowie, który jest 

też wzorem jak należy go wypełniać i 

co wpisać. Ważne jest, aby przy 

nazwisku Kaim wpisać numer 3974 i 

dopisać darowizna. To jest ten 

numer, który pominęłam i dlatego 

wpisałam go na końcu. 

Wszystkim ofiarodawcom bardzo 

dziękuję w imieniu rodziców, którzy 

objęli was modlitwą. 

NIECH DOBRY BÓG BŁOGOSŁAWI 

WAM W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA. 

 

FRAGMENT MODLITWY PRZEBŁAGANIA  
za grzechy każdego Polaka i każdej Polki 

oraz prośba do Trójcy Przenajświętszej, 

aby złamała moc szatana nad naszą Ojczyzną. 

Dokonana na Jasnej Górze 15 października 2016 r. przez ks. Piotra Glasa, egzorcystę 

Polecana przez ks. Mirosława Janowskiego w pakiecie modlitw za Ojczyznę w czasie zagrożenia (obalenia władzy) 
jakie miało miejsce w grudniu 2016 roku w Parlamencie RP i okupacji mównicy sejmowej przez „opozycję totalną”. 

(…) Stojąc więc tu (duchowo np. w godzinie Apelu) – przed Tobą na Jasnej Górze, odkupieni na krzyżu 

mocą Przenajświętszej 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:  
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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 Rzeczypospolitej Polskiej, przebłagania Go i przeproszenia za 

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 
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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 

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, nieczystości 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 
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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 pokolenia 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 zamiast ich Stwórcy. Za Twoją odwieczną Miłość 

odpłacamy Ci naszymi grzechami i zaniedbaniami, i niewdzięcznością. Dziś żałujemy z całego serca za 

wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, którymi obrażaliśmy Ciebie – naszego Stworzyciela i 

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

Trzymajmy teraz nasze krzyże w górze i powtarzajmy (z krzyżem w dłoni): 

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. (…) 

 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 /x3. 

Źródło: Nasz Dziennik nr 243, poniedziałek,17 października A.D.2016 
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Z nauczania Kościoła: – Z ENCYKLIKI ŚW. PIUSA X PAPIEŻA 

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (13) 

5. Modernista – Krytyk 

Historia święta jest historią sukcesywnych potrzeb uczuć religijnych 

31.  Podobnie jak historia przyjmuje od filozofii gotowe wnioski, tak samo i krytyka przyjmuje je od 

historii. Krytyk bowiem, idąc za danymi, które otrzymał od historyka, czyni z nich dwojaki użytek. 

Wszystko to, co pozostaje po wyżej wzmiankowanej potrójnej operacji, przekazuje historii rzeczowej; 

resztę odnosi do historii wiary lub do wewnętrznej dziedziny uczuć. Tego rozróżniania historii krytyk - 

modernista ściśle przestrzega, i historię wiary, jakeśmy to określili, przeciwstawia historii rzeczowej jako 

realnie istniejącej. Stąd wniosek oczywisty, jakeśmy o tym wyżej wzmiankowali, że w pojęciu 

modernistów jest dwóch Jezusów Chrystusów: jeden rzeczywisty, drugi ów Chrystus wiary nigdy nie 

istniejący w rzeczywistości; pierwszy żyje w określonym czasie i miejscu, drugi w pobożnych 

rozważaniach wierzącego; przykładem tego drugiego jest Jezus Chrystus w Ewangelii według św. Jana: 

jest ona ich zdaniem od początku do końca najczystszą kontemplacją. 

Zastosowanie immanentyzmu życiowego do historii 

32.  Ale nie na tym się rzecz kończy wpływ filozofii na modernistę - historyka. Gdy zostanie dokonany 

podział faktów na dwie wspomniane kategorie, zjawia się znów filozof ze swoim dogmatem 

immanentyzmu życiowego, i twierdzi, że wszystko co się zawiera w dziejach Kościoła winno być 

wytłumaczone przez immanencję życiową. A że przyczyna i warunki wszelkiej życiowej emanacji 

zawierają się w pewnej konieczności czy potrzebie, stąd oczywiście żaden fakt nie może poprzedzać 

odpowiedniej potrzeby ale historycznie musi następować po niej. Cóż więc czyni historyk? 

Historyk przy pomocy faktów, czerpanych bądź to z ksiąg świętych, bądź z innych źródeł, tworzy niejako 

słownik poszczególnych potrzeb odnoszących się już to do dogmatu, już też do liturgii, lub innych 

potrzeb, które wywierały swój wpływ na Kościół. Tak dokonany spis powierza krytykowi. Ten zaś 

naprzód bada fakty, które się odnoszą do historii wiary; grupuje je wszystkie chronologicznie, 

odpowiednio do okresów, pomny na tę zasadę, że opowieść następuje po fakcie, podobnie jak fakt po 

potrzebie. Wprawdzie niektóre części Pisma św., na przykład listy Apostolskie, same są faktem 

stworzonym przez potrzebę. W każdym razie reguła głosi, że data dokumentów nie może być określana 

inaczej jak datą potrzeb, które z biegiem czasu w Kościele powstawały. 

Oprócz tego należy odróżnić pochodzenie danego faktu od jego stopniowego rozwoju: zjawisko, które 

uformowało się pewnego dnia, w biegiem czasu przybiera różne postacie - wzrasta i rozwija się. Dlatego 

też krytyk powinien zwrócić się znowu do chronologii faktów, jak to zaznaczyliśmy wyżej, i uczynić w niej 

jeszcze jedno rozróżnienie, odnosząc jedne do źródeł, drugie do rozwoju: i znowu jedne i drugie 

chronologicznie uporządkować. 

Zastosowanie ewolucjonizmu do historii 
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33.  Teraz powtórnie przystępuje filozof, które poleca historykowi, aby ten swoje studia przeprowadził 

zgodnie z prawem rozwoju. W tym celu historyk jeszcze raz przejrzy zebrany materiał; wniknie pilnie we 

wszystkie okoliczności i warunki, które w danej epoce na Kościół wpływały, oceni jego siły 

zachowawcze, konieczności wewnętrzne i zewnętrzne, które go przynaglały do postępowania naprzód, 

przeszkody, które mu stawały w poprzek, słowem wszystko, co może rzucić światło na sposób 

zastosowania do Kościoła zasady ewolucjonizmu. Po czym zwięźle naszkicuje tylko historię danych 

faktów. Krytyk zastosuje doń dwoje materiały; kilka jeszcze pociągnięć pióra i - historia gotowa. Pytamy, 

kto jest autorem tak skreślonej historii, historyk czy krytyk? Chyba ani jeden ani drugi, tylko filozof. 

Wszystko tu dzieje się apriorycznie, a ten aprioryzm od początku do końca pełen herezji. Żal nam 

doprawdy tego rodzaju ludzi, o których Apostoł narodów rzekłby na pewno: "Znikczemnieli w myślach 

swoich... albowiem powiadając się być mądrymi, głupimi się stali"; doprawdy zgroza może przejmować 

człowieka, gdy z ich strony padają oskarżenia, że Kościół przeinacza i dostosowuje fakty w myśl swoich 

interesów. Krótko mówiąc, przypisują Kościołowi to, co im samym powinno by wyrzucać sumienie ich 

własne. 

Krytyka tekstów Pisma świętego 

34.  Z owych podziałów i ugrupowań faktów prostą drogą wypływa ten wniosek, iż księgi św. nie mogą 

być przypisywane tym autorom, którzy dziś za takich są uważani. Stąd bez skrupułu twierdzą 

moderniści, iż księgi święte, zwłaszcza Pentateuch i cztery Ewangelie powstały stopniowo z dodatków, 

dołączonych do bardzo krótkiej opowieści pierwotnej; dodatki te powstały już to z interpretacji 

teologicznej czy alegorycznej, już też z połączenia tychże interpretacji odnoszących się do różnych 

tekstów. 

Krótko więc mówiąc, księgi św. podlegają prawu rozwoju życiowego, podobnie jak wiara, która jest ich 

źródłem, i jeden rozwój najzupełniej odpowiada drugiemu. 

Ślady tego rozwoju - podają oni - są tak widoczne, iż można by z łatwością odtworzyć historię ich 

powstania. I w rzeczy samej odtwarzają ją z taką pewnością, że można by mniemać, iż na własne oczy 

widzieli poszczególnych pisarzy, którzy w biegu wieków przykładali rękę do rozszerzenia w sposób 

powyższy ksiąg świętych. 

Z pomocą podąża im krytyka, którą nazywają krytyką tekstów. By stwierdzić ową historię świętego 

tekstu, usiłują wykazać, iż dany fakt lub pewne słowa nie są na miejscu, dołączając jeszcze inne racje 

tego rodzaju. Doprawdy, można by przypuścić, że wytworzyli sobie pewne typy opowieści albo słów, 

jako kryterium tego, co jest na miejscu a co nie jest. Każdy łatwo oceni tego rodzaju kryteria. A jednak, 

kto ich usłyszy prawiących o swych pracach nad Pismem św., dzięki którym wykryli w nim tyle braków, 

zdawać mu się będzie mogło, iż nie mieli oni żadnych poprzedników, że nie było tak licznych Doktorów 

Kościoła, poświęcających się tej pracy z nierównie większą przenikliwością, erudycją i świętością życia. 

Ci uczeni Doktorzy Kościoła dalecy byli od tego, by doszukiwać się braków w Piśmie św., przeciwnie: w 

miarę zgłębiania tekstów, wzrastała w ich sercach coraz większa wdzięczność dla łaskawości Boga, 

który raczył w ten sposób przemawiać do ludzi. Niestety święci Doktorzy Kościoła w swoich pracach nad 

Pismem świętym nie korzystali wcale z tych pomocy, jakie mają moderniści: mianowicie mistrzem i 
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wodzem nie była im filozofia, która rozpoczyna od negacji Boga i po wtóre, sami siebie nie wybrali jako 

kryterium i normę sądzenia! 

Sądzimy, że jasno wyłożyliśmy metodę, jaką posługują się moderniści w badaniach historycznych. 

Naprzód kroczy filozof, a za nim postępuje historyk, po czym następuje krytyka wewnętrzna i krytyka 

tekstów. A ponieważ pierwszemu czynnikowi przysługuje to prawo, iż wyciska niechybne piętno na 

czynnikach następnych, oczywistym jest, że nie mamy tu do czynienia ze zwykłą krytyką, ale z krytyką 

już to agnostyczną, już to immanentną, już też rozwojową: a ten kto ją przyjmuje i nią się posługuje, tym 

samym przyjmuje jej błędy i popada w sprzeczność z nauką Kościoła Katolickiego. 

Spisek modernistów wszystkich religii 

Stąd też wielce dziwić się należy, że niektórzy katolicy przypisują tej krytyce znaczenie. Dwojaka jest 

tego przyczyna: po pierwsze łączność ścisła, która wiąże historyków i krytyków modernistycznych bez 

względu na różnice narodowościowe i wyznaniowe; po wtóre niesłychana ich śmiałość: niech tylko ktoś 

ich zgani, uważają go za ignoranta; kto im sprzyja i broni, tego wynoszą pod niebiosa. I stąd tak wielu w 

ten sposób oszukanych; ale gdyby lepiej rzecz samą rozważyli, na pewno cofnęliby się ze zgrozą. 

Zuchwała przemoc z jednej strony, lekkomyślność i nieostrożność z drugiej wytwarzają jakąś zatrutą 

atmosferę, która przenika wszystko i wszędzie szerzy zniszczenie. Ale przejdźmy teraz do apologetyki 

modernistycznej. 

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

Fragment z książki: „UWIERZCIE W KONIEC ŚWIATA!” 

Co jakiś czas różne sekty próbują przepowiadać, kiedy będzie koniec świata. To 

są oczywiście fałszywe przepowiednie. Kościół katolicki nigdy nie ogłaszał, 

kiedy będzie koniec świata, ale przypomina ludziom, że nadejdzie. „Dzień 

Pański przyjdzie jak złodziej w nocy” (1 Tes 5, 2) – to słowa świętego Pawła, 

które Kościół przypomina. 

Fragment książki „Uwierzcie w koniec świata. Współczesne proroctwo o powtórnym 

przyjściu Chrystusa”. Z Joachimem Badenim OP rozmawia Judyta Syrek. 

Joachim Badeni OP 

Myśli Ojciec, że wielu jest dzisiaj fałszywych proroków? 

Nie prowadzę już życia czynnego. Siedzę tylko w celi, więc nie wiem. Ale dziennikarze powinni 

to wiedzieć, ponieważ fałszywy prorok zawsze chce zwrócić na siebie uwagę i przekonać ludzi, że ma 

rację – nie biskup, nie Kościół, tylko on. Lubi więc zwracać się do prasy, radia, telewizji. Potrzebuje 

mediów, bo inaczej byłby nieszkodliwy. 

Ale może Ojciec powiedzieć, po czym rozpoznać fałszywego proroka? 

Jeśli ktoś twierdzi, że wszystko wie, i jest przekonany, że zna datę Paruzji, to z góry wiadomo, że jest 

fałszywym prorokiem. Są też grupy fałszywych proroków, na przykład świadkowie Jehowy. Różne sekty 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/III.php
http://twojabiblia.pl/czytaj/1Tes/5
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2791,Uwierzcie-w-koniec-swiata
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2791,Uwierzcie-w-koniec-swiata
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co pewien czas ogłaszają koniec świata. Zbierają się, czekają 

i koniec nie nadchodzi… Wymyślają więc następną datę, i tak 

w kółko. Natomiast jeśli ktoś głosi wiarę w zwycięstwo dobra 

nad złem, to jest prawdziwym prorokiem. Kiedy zaczyna 

podawać dokładne metody działania, to myślę, że jest już 

trochę podejrzany. Nauczanie proroka musi być zgodne 

z Kościołem, nie może być skierowane przeciwko woli 

hierarchii kościelnej, co oczywiście nie jest dzisiaj łatwe. 

Ale głoszenie czegoś wbrew Kościołowi czy poza nim zawsze 

jest fałszywe. Wszyscy wielcy święci byli mu podporządkowani, nawet wtedy kiedy zamierzali 

przeprowadzić reformę. Każda odbywała się w zgodzie z ówczesnym Kościołem i hierarchią, mimo iż 

w pewnych okresach hierarchia była na niezbyt wysokim poziomie. Uważam, że działanie w Kościele 

bez odwołania się do hierarchii jest podejrzane. To jest sekciarstwo. 

A jeżeli biskupi postępują źle? Wiele razy mówił Ojciec, że jest zgorszony 

zachowaniem pewnego biskupa podejrzanego o pedofilię. W takich sytuacjach też 

mam słuchać hierarchów? 

To nie cała hierarchia jest zła. Tylko jeden biskup jest jawnym grzesznikiem, w sposób najgorszy, jaki 

może być. Jeżeli biskup ma jakieś kontakty seksualne z klerykami, którzy mu podlegają, to nie może być 

gorszego zła! Dla biskupa i dla kapłana też. 

Myśli Ojciec, że to zło, które się wkradło do Kościoła, może być znakiem bliskiego 

przyjścia Pana? 

Ostateczne przyjście Pana będzie szczęściem, ale przedtem objawi się gniew, bo Bóg zwalczy zło tego 

świata. I są dwie rzeczy, o których warto powiedzieć. Pewien rodzaj zła bardzo wyraźnie prowokuje 

gniew Boga. W Ewangeliach jest powiedziane, że kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 

małych, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze (Mt 8, 16; Mk 9, 42; Łk 

17, 2) – to mówi Baranek Boży. Aborcja i pedofilia – to są dwa grzechy, które budzą gniew Boga, 

wyraźnie to widzę. Aborcja dokonywana w milionach, pedofilia popełniana nawet wśród duchowieństwa: 

Stany Zjednoczone, Irlandia – z polecenia papieża Benedykta XVI teraz odbywają się zeznania 

i przesłuchiwania. Pedofilia to krzywdzenie dziecka w sposób najbardziej potworny, szczególnie kiedy 

robi to duszpasterz, zakonnik, ksiądz czy zakonnica. Można potem biedzić się latami, żeby takiemu 

dziecku pomóc wyjść z tej traumy, i jest to bardzo trudne. Mamy biskupa pedofila – nazwiska nie 

powiem, bo wiadomo, o kogo chodzi. Biskup pedofil to są szczyty zła! A on sobie spokojnie siedzi tam, 

gdzie siedział – nie urzęduje co prawda, nie zarządza diecezją. Ale gdzie kara? Gdzie publiczne 

przeproszenie wszystkich pokrzywdzonych? Tego nie ma! 

Krzywda dziecka przez zamordowanie go i krzywda dziecka przez bardzo poważne uszkodzenia jego 

psychiki to są dwie rzeczy, które nie tyle zapowiadają Paruzję, ile grożą ujawnieniem się gniewu Boga. 

Groźna strona Paruzji ujawnia się właśnie nad tymi dwoma zjawiskami. I one są zapowiedzią Sądu 

Ostatecznego. Jestem o tym przekonany. Ponieważ tam gdzie powinno być samo dobro, jest samo zło 

http://twojabiblia.pl/czytaj/Mt/8
http://twojabiblia.pl/czytaj/Mk/9
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w najgorszej swojej odmianie. Słyszałem, że podobno w niektórych krajach aborcja jest możliwa aż 

do porodu włącznie, czyli możliwe jest mordowanie już całkowicie ukształtowanego człowieka. 

A przecież kilka tygodni po poczęciu można na przykład zbadać kręgosłup tej małej istoty – do tego 

stopnia jest już człowiekiem! Kiedy dokładnie gniew Boga zostanie wyładowany, tego nie wiem, 

ale wiem, że ciąży nad światem. 

Czy ten gniew można odwrócić? 

Może modlitwa i prośby tych sprawiedliwych, którzy znają miłosierdzie Boże, odsuną mimo wszystko 

datę Paruzji. Jednak samej Paruzji nie są w stanie zmienić. Oczywiście, jest modlitwa, o której już 

wspomniałem. Ona ma potężną moc: „Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu”. W pierwszych wiekach 

chrześcijanie ciągle się tak modlili… Wiemy, że Pan odpowiada: „Zaiste, przyjdę niebawem” (Ap 22, 20). 

Ale słowa „niebawem” nie powinno się rozumieć czasowo, lecz egzystencjalnie. Nie jako datę, ale jako 

istnienie Paruzji. Ona już istnieje w tej chwili w myśli Bożej. Jest bardzo tajemnicza i mocno działa 

na tego, kto otrzymuje łaskę jej symbolicznego widzenia. Być może ta książka przyczyni się do tego, 

że Pan Bóg da taką łaskę wielu ludziom, nie wiem… Nakaz podyktowania książki o Paruzji otrzymałem 

podczas mszy świętej, tuż przed Komunią. Dostałem go z niesamowitą mocą i majestatem, aż się 

przestraszyłem. 

Kim będzie współczesny Antychryst? Jak go rozpoznać? Może Ojciec wymienić jego 

cechy? 

O tym też jest mowa w Piśmie Świętym. Znowu powołam się na świętego Pawła, który zapowiedział, 

że przyjdzie Antychryst, który będzie zgładzony tchnieniem ust Chrystusa – będzie zabity (2 Tes 7–8). 

Apostoł nie podaje jednak szczegółowego opisu. Nie wiadomo, czy współcześnie będzie to osoba, 

grupa, instytucja, państwo czy, być może, wydarzenie. Ale myślę, że to na pewno będzie jakaś 

koncentracja sił prawie boskich. Antychryst będzie robił wrażenie, że jest bogiem. Być może będzie 

skutecznie rządził światem, lepiej niż ktokolwiek przed nim – czyli będzie to taka pokusa doskonałych 

rządów. Będzie czynił rzeczy nadzwyczajne. Może zapanuje na świecie spokój, ale będzie to spokój bez 

Boga. Święty Paweł pisze dalej, że Antychryst będzie robił wrażenie bóstwa i wielu ludzi na to nabierze. 

Myślę, że Antychryst będzie próbował być doskonałym, bo tego jeszcze nie robił. Zło postrzegamy jako 

obrzydliwości budzące wstręt, ale to jest niekompletna wizja, ponieważ zło może też być bardzo 

przyjemne. Jeśli ktoś ma starą i brzydką żonę, to jakaś, przypuśćmy, tancerka może być fantastycznie 

dobra dla tego mężczyzny. Może on więc dla własnego dobra zmienić żonę. W jego oczach będzie 

to dobre, a to jest złe, to jest grzech. Myślę, że współcześnie mamy do czynienia z dość mocnym 

kamuflażem zła. Antychryst pod pozorem pokoju światowego może namawiać ludzi, 

by wyrzekali się swojej religii: chrześcijaństwo nie ma sensu, jak widzicie, nic się nie 

dzieje dobrego, trochę dewotek się modli po kątach, ale wierzcie we mnie. Ja jestem 

Antychrystem. Ja wam zaprowadzę pokój. Już pokój zaprowadzam. Taka może być 

nowa pokusa Antychrysta. Nagle na świecie powstanie „dobro” z jego rąk. 

Opublikowany fragment pochodzi z książki “Uwierzcie w koniec świata”, która ukazała się nakładem 

Wydawnictwa ZNAK. 

http://twojabiblia.pl/czytaj/Ap/22
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WYWIAD Z KS. ROBERTEM KARD.SARAH:  O SILE CISZY 

 Poniżej wywiad z ks. Robertem kardynałem Sarah na temat "Siły ciszy" i 

dyktatury hałasu, który ukazał się w październiku 2016 r. w numerze 

francuskiej gazety La Nef. Wywiad został przeprowadzony przy okazji 

publikacji nowej książki kardynała pt. „La Force du silence” (Siła ciszy: 

przeciwko dyktaturze hałasu). 

La Nef: Ta książka, którą oferuje ksiądz kardynał swoim 

czytelnikom to prawdziwa, duchowa medytacja ciszy. Z czego wynika taka głęboka 

refleksja, jaka zazwyczaj nie jest oczekiwana od prefekta Kongregacji Kultu 

Bożego, odpowiedzialnego za dokumenty, które wpływają bardzo konkretnie na 

życie Kościoła? 

Robert kardynał Sarah: „Pierwszym językiem Boga jest cisza”. Komentując tę piękną, bogatą myśl 

świętego Jana od Krzyża, Thomas Keating, w swojej pracy „Zaproszenie do miłości”, pisze: "Wszystko 

inne jest nieudolnym tłumaczeniem. Aby zrozumieć ten język, musimy nauczyć się milczeć i spocząć w 

Bogu." 

Nadszedł czas, aby odkryć prawdziwą hierarchię ważności. Nadszedł czas, by postawić Boga z 

powrotem w centrum naszego zainteresowania, w centrum naszych działań i naszego życia: w jedynym 

miejscu, które On powinien zajmować. W ten sposób nasza chrześcijańska podróż będzie orbitować 

wokół tej Skały, nabierać kształtu w świetle wiary i karmić się w modlitwie, która jest momentem cichego 

i indywidualnego spotkania, podczas którego człowiek staje z Bogiem twarzą w twarz, by Go adorować i 

wyrażać swoją synowską miłość do Niego. 

Nie oszukujmy się. To jest naprawdę pilna sprawa: na nowo odkryć sens Boga. Teraz Ojciec pozwala 

zbliżyć się do Niego tylko w milczeniu. Tym, czego Kościół potrzebuje dziś najbardziej, nie jest reforma 

administracyjna, kolejny program duszpasterski, czy też zmiana strukturalna. Program już istnieje: ten, 

który zawsze mieliśmy, zaczerpnięty z Ewangelii i z żywej Tradycji. Jest nim skoncentrowanie na samym 

Chrystusie, którego musimy poznać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim i przez Niego, aby 

przekształcić nasz świat, który ulega degradacji, ponieważ ludzie żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Jako 

kapłan, jako pasterz, jako prefekt, jako kardynał, moim priorytetem jest, aby głosić, że tylko Bóg może 

zaspokoić ludzkie serce. 

Myślę, że jesteśmy ofiarami powierzchowności, egoizmu i ducha światowego, które są 

rozpowszechniane w naszym społeczeństwie sterowanym przez media. Jesteśmy pochłonięci walką o 

wpływy, konfliktami międzyludzkimi, narcystycznym, próżnym aktywizmem. Rozsadza nas duma i 

pretensjonalizm więźniów żądzy władzy. Ze względu na tytuły, obowiązki zawodowe lub kościelne, 

godzimy się na zgniłe kompromisy. Ale to wszystko przemija jak mgła. W mojej nowej książce chciałem 

zaprosić chrześcijan i ludzi dobrej woli, aby wejść w ciszę. Bez niej żyjemy w złudzeniu. Jedyną 
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rzeczywistością, która zasługuje na uwagę, jest sam Bóg, a Bóg milczy. On czeka na nasze milczenie, 

aby objawić się nam. 

Odzyskanie poczucia ciszy jest zatem priorytetem, pilną koniecznością. 

Cisza jest ważniejsza niż jakakolwiek inna praca ludzka, bo ona wyraża Boga. Prawdziwa przemiana 

pochodzi z ciszy - prowadzi nas do Boga i do innych tak, że możemy stawić się w pokorze na ich usługi. 

Dlaczego idea ciszy jest tak istotna? Czy cisza jest konieczna, aby znaleźć Boga? I w 

jaki sposób "jest największą wolnością człowieka"? Jako "wolność", jest cisza 

praktyką ascetyczną? 

Kard. Sarah: Cisza nie jest ideą, jest drogą, która umożliwia ludziom zbliżenie się do Boga. 

Bóg jest ciszą, a ta boska cisza mieszka w człowieku. Żyjąc z milczącym Bogiem, i w Nim, sami stajemy 

się cisi. Nic z większą łatwością nie sprawi, że odkryjemy Boga, jak przez ciszę wpisaną w serce 

naszego jestestwa. 

Nie boję się stwierdzić, że bycie dzieckiem Boga jest bycie dzieckiem ciszy. 

Osiągnięcie wyciszenia jest walką i jest formą ascezy. Tak, trzeba odwagi, by uwolnić się od 

wszystkiego, co obciąża nasze życie, bo niczego tak bardzo nie kochamy jak wygląd, łatwość i pozory 

zewnętrzne. Wyrywany ze swojego wnętrza, przez swoją potrzebę wypowiedzenia wszystkiego, 

gadatliwy człowiek nie daje sobie rady, będąc daleko od Boga, niezdolny do jakiejkolwiek głębokiej, 

duchowej aktywności. W przeciwieństwie do tego, cichy człowiek jest wolnym człowiekiem. Światowe 

łańcuchy nie mają nad nim żadnej władzy. 

Żadna dyktatura nie może nic zrobić przeciwko cichemu człowiekowi. Nie można ukraść człowiekowi 

milczenia. 

Myślę o moim poprzedniku na Stolicy Konakry w Gwinei, arcybiskupie Raymondzie Marii Tchidimbo. 

Pozostawał on w więzieniu przez prawie dziewięć lat, prześladowany przez dyktaturę marksistowską. 

Nie wolno mu było spotykać się lub rozmawiać z kimkolwiek. Cisza narzucona przez strażników stała się 

miejscem spotkania z Bogiem. W tajemniczy sposób, jego cela stała się prawdziwym "nowicjatem", a 

nędzny, obskurny pokoik pozwolił mu w jakiś sposób zrozumieć wspaniałą ciszę nieba. 

Czy można jeszcze zrozumieć znaczenie milczenia w świecie, gdzie poziom hałasu, 

we wszystkich jego formach, nigdy nie spada? Czy jest to nowa sytuacja 

"nowoczesności" z jej mediami, telewizją i Internetem, czy ten hałas zawsze był 

charakterystyczny dla „świata”? 

Kard. Sarah: Bóg jest ciszą, a diabeł hałaśliwy. Od samego początku, szatan stara się maskować swoje 

kłamstwa pod zwodniczą, rezonującą agitacją. Chrześcijanin ma obowiązek wobec siebie, żeby nie być 

z tego świata. To do niego należy aby odwrócić się od zgiełku tego świata, od jego plotek, które 

prowadzą donikąd, bo lepszym jest zwrócenie się ku temu, co jest zasadnicze: Bóg. 
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Nasz pracowity, technologiczny wiek uczynił nas jeszcze bardziej chorymi. Hałas stał się jak narkotyk, 

od którego współcześni ludzie są uzależnieni. Ze swoim odświętnym wyglądem, hałas jest jak wir, który 

odwodzi od spojrzenia sobie w twarz i konfrontacji z wewnętrzną pustką. Jest to diaboliczne kłamstwo. 

Przebudzenie może być tylko brutalne. 

Nie boję się wezwać wszystkich ludzi dobrej woli do przystąpienia do pewnej formy ruchu oporu. Co 

stanie się z naszym światem, jeśli nie można znaleźć w nim oaz ciszy? 

W burzliwej powodzi łatwych, pustych słów, zachowanie milczenia przybiera wygląd słabości. W 

nowoczesnym świecie, cichy człowiek staje się kimś, kto nie wie, jak się bronić. Jest on "pod-

człowiekiem" w odniesieniu do samozwańczego silnego człowieka, który miażdży i zatapia innych w 

powodzi swoich słów. Ten cichy człowiek to o jednego za dużo. To jest u nowoczesnych ludzi głęboką 

przyczyną pogardy i nienawiści dla cichych istot, przyczyną ich odrażających zbrodni przeciw 

nienarodzonym dzieciom, chorym lub osobom u schyłku życia. Te istoty ludzkie są wspaniałymi 

prorokami ciszy. Wraz z nimi, nie boję się twierdzić, że kapłani nowoczesności, którzy wypowiedzieli 

swego rodzaju wojnę milczeniu, przegrali bitwę. Ponieważ możemy milczeć w środku największego 

zamętu, nikczemnych zawirowań, pośród zgiełku i krzyku tych piekielnych urządzeń, które zapraszają 

nas do aktywności, wyrywając wszelki transcendentny wymiar i życie wewnętrzne z nas. 

Chociaż wewnętrzny człowiek szuka ciszy, aby znaleźć Boga, czy sam Bóg zawsze 

jest milczący? I jak mamy rozumieć to, co niektórzy nazywają "milczeniem Boga" w 

odniesieniu do niewypowiedzianie złych tragedii takich jak Holocaust, gułagi ...? 

Mówiąc bardziej ogólnie, czy istnienie zła może podważać "wszechmoc" Boga? 

Kard. Sarah: To pytanie prowadzi nas do bardzo głębokiej tajemnicy. W Wielkiej Kartuzji [macierzystym 

klasztorze zakonu kartuzów], rozważaliśmy głęboko tę kwestię z generałem zakonu o. Dyzmą de 

Lassus. 

Bóg nie chce zła. Niemniej jednak pozostaje zdumiewająco milczący w obliczu naszych prób. Mimo 

wszystko, cierpienie nie stawia wszechmocy Bożej pod znakiem zapytania, z dala od niego. Raczej 

ukazuje Go nam. Wciąż słyszę głos dziecka, które przez łzy zapytało mnie: "Dlaczego Bóg nie uratował 

mojego ojca, żeby nie został zamordowany?" W swoim tajemniczym milczeniu, Bóg objawia się we 

łzach wylanych przez to dziecko, a nie w porządku światowym, który byłby usprawiedliwieniem tych łez. 

Bóg ma swój tajemniczy sposób bycia blisko nas, w naszych doświadczeniach. On jest silnie obecny w 

naszych próbach i cierpieniach. Jego siłą staje się cisza, ponieważ objawia ona Jego nieskończoną 

taktowność, Jego miłującą czułość dla tych, którzy cierpią. Zewnętrzne oznaki nie zawsze są najlepszym 

dowodem bliskości. Milczenie objawia współczucie Boga, fakt, że bierze On udział w naszych 

cierpieniach. Bóg nie pragnie zła. A im bardziej potworne zło, tym wyraźniej widać, że Bóg w nas jest 

pierwszą ofiarą. 

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem dopełniło się w wielkiej ciszy krzyża. Bóg objawia całą 

swoją moc w tej ciszy, której żadne barbarzyństwo nigdy nie będzie w stanie skalać. 
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Kiedy udałem się do krajów, które przeżywają gwałtowność głębokich kryzysów, cierpień i tragicznych 

nieszczęść, takich jak Syria, Libia, Haiti, Filipiny po wyniszczającym tajfunie, zauważyłem, że niema 

modlitwa jest ostatnim skarbem tych, którym nic nie zostało. Milczenie jest ostatnim okopem, gdzie nikt 

nie może wejść, jedynym pomieszczeniem, w którym panuje pokój, miejsce w którym cierpienie na 

chwilę składa broń. W cierpieniu ukryjmy się w twierdzy modlitwy. 

Wtedy moc strażników nie jest już ważna. Przestępcy mogą zniszczyć wszystko z wściekłością, ale 

niemożliwe jest dla nich włamać się i wejść w ciszę, w serce, w sumienie człowieka, który modli się i 

zanurza się w Bogu. Bicie cichego serca, nadzieja, wiara i zaufanie Bogu pozostają niezatapialne. Na 

zewnątrz, świat może stać się polem ruin, ale wewnątrz naszej duszy, w najgłębszej ciszy, Bóg czuwa. 

Wojny i pasma nieszczęść nigdy nie będą lepsze od Boga w nas. W obliczu zła i milczenia Boga, 

zawsze musimy wytrwać w modlitwie i wołać po cichu, mówiąc z wiarą i miłością: 

"Szukałem Cię, Jezu! 

Słyszałem, że płaczesz z radości 

przy narodzinach dziecka. 

Widziałem Cię, wyglądając wolności 

przez kraty więzienia. 

Szedłem blisko Ciebie, 

kiedy żebrałeś o kawałek chleba. 

Słyszałem, jak wyjesz z żalu 

gdy na dzieci spadały bomby. 

Odkryłem Cię w pomieszczeniach szpitala, 

poddany traktowaniu bez miłości. 

Teraz, gdy Cię znalazłem, 

Nie chcę Cię znowu stracić. 

Proszę, naucz mnie kochać Cię. " 

Z Jezusem lepiej znosimy nasze cierpienia i próby. 

Jaką rolę przypisuje ks. kardynał ciszy w naszej łacińskiej liturgii? Gdzie ją ksiądz 

widzi i jak pogodzić ciszę z uczestnictwem? 

Kard. Sarah: Przed majestatem Boga tracimy nasze słowa. Kto odważy się mówić przed 

Wszechmocnym? Święty Jan Paweł II widział w ciszy sedno każdej postawy modlitewnej, bo to cisza 

wypełniona obecnością pełną adoracji objawia "pokorną akceptację ograniczoności stworzenia w obliczu 

nieskończonej transcendencji Boga, który nie przestaje objawiać się jako Bóg-Miłość." Odrzucenie tej 

ciszy, wypełnionej ufną bojaźnią i uwielbieniem jest odrzuceniem Bożej możliwości zawładnięcia nami 

przez Jego miłość i Jego obecność. Święte milczenie jest więc miejscem, gdzie możemy spotkać Boga, 

bo przychodzimy do niego z odpowiednią postawą człowieka, który drży i boi się zbliżyć mając ufną 

nadzieję. My kapłani musimy uczyć się na nowo synowskiej bojaźni Bożej i sakralnego charakteru 

naszych relacji z Nim. Musimy uczyć się na nowo drżeć z zadziwieniem przed świętością Boga i 

niebywałą łaską naszego kapłaństwa. 
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Milczenie uczy nas głównych reguł życia duchowego: znajomość ich nie sprzyja intymności, wręcz 

przeciwnie, odpowiedni dystans jest warunkiem zjednoczenia. To właśnie po drodze adoracji ludzkość 

kroczy ku miłości. Święte milczenie otwiera drogę do mistycznej ciszy, pełnej kochającej bliskości. Pod 

jarzmem świeckiego rozumu, zapomnieliśmy, że wyłącznie świętość i kult są przepustką do życia 

duchowego. Dlatego nie waham się stwierdzić, że święte milczenie jest kardynalną zasadą całej liturgii. 

W rzeczy samej to pozwala nam wejść do udziału w misterium, które jest sprawowane. Drugi Sobór 

Watykański podkreśla, że cisza jest uprzywilejowanym środkiem propagowania udziału ludu Bożego w 

liturgii. Intencją Ojców Soborowych było wskazanie, co jest prawdziwym udziałem w liturgii: wniknięcie w 

Boże misterium. Pod pretekstem uczynienia dostępu do Boga łatwiejszym, niektórzy chcieli, żeby 

wszystko w liturgii było od razu zrozumiałe, racjonalne, horyzontalne i ludzkie. Ale działając w taki 

sposób, istnieje ryzyko, iż zredukujemy święte misterium do dobrego samopoczucia. Pod pretekstem 

pedagogii, niektórzy księża oddają się niekończącym się komentarzom, które są płaskie i przyziemne. 

Czy ci duszpasterze boją się, że milczenie w obecności Najwyższego może wprawić w zakłopotanie 

wiernych? Czy oni myślą, że Duch Święty jest niezdolny do otwarcia serc na Boże Tajemnice przez 

wylanie na nich światła duchowej łaski? 

Święty Jan Paweł II ostrzega nas: człowiek wchodzi do uczestnictwa w Bożej obecności "jedynie 

przyjmując postawę adoracyjnego milczenia, ponieważ u szczytu poznania i doświadczenia Boga 

znajduje się Jego absolutna transcendencja.” 

Święte milczenie jest dobrem wiernych i duchowni nie mogą pozbawiać ich tego! 

Milczenie jest tkaniną, z której nasza liturgia powinna być wykrojona. Nic nie powinno przerywać 

milczącej atmosfery, która jest jej naturalnym klimatem. 

Nie jest pewnego rodzaju paradoksem, stwierdzanie potrzeby ciszy w liturgii, 

podczas gdy we Wschodnich liturgiach nie ma żadnych momentów ciszy, a są one 

szczególnie piękne, święte i pełne modlitwy? 

Kard. Sarah: Ten komentarz jest mądry i pokazuje, że nie wystarczy zapisać "chwil milczenia", aby 

liturgia była przeniknięta świętą ciszą. 

Cisza jest postawą duszy. Nie jest to pauza pomiędzy dwoma obrzędami, jest sama w sobie w pełni 

obrzędem. 

Oczywiście, ryty wschodnie nie przewidują momentów ciszy podczas Boskiej Liturgii. Niemniej jednak, 

są one głęboko zapoznane z apofatycznym wymiarem modlitwy przed Bogiem, który jest "niepojęty, 

niezrozumiały i nieuchwytny". Boska Liturgia jest niejako zanurzona w tajemnicy. Celebrowana jest za 

ikonostasem, który dla wschodnich chrześcijan jest zasłoną chroniącą tajemnicę. Wśród nas łacinników, 

cisza jest dźwiękowym ikonostasem. Milczenie jest formą mistagogii, umożliwia nam wejście w 

tajemnicę bez jej naruszenia. W liturgii język tajemnic milczy. Cisza nie zakrywa, ona objawia się w 

głębi. 
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Święty Jan Paweł II uczy nas, że "tajemnica ciągle sama się zasłania, przykrywa się ciszą, w celu 

uniknięcia tworzenia bożka w miejscu Boga." Chcę dzisiaj oświadczyć, że ryzyko, iż chrześcijanie staną 

się bałwochwalcami, jest wielkie. Więźniowie zgiełku niekończącego się ludzkiego przemawiania nie 

jesteśmy daleko od stworzenia kultu według naszych własnych wymiarów, jakiegoś boga na nasze 

własne podobieństwo. Jak zauważył kardynał Godfried Danneels "głównym błędem zachodniej liturgii, 

tak jak jest ona celebrowana w praktyce, jest to, że jest zbyt przegadana." Ojciec Faustin Nyombayré, 

rwandzki ksiądz mówi, że w Afryce "powierzchowność nie oszczędza liturgii lub para-religijnych spotkań, 

z których ludzie wracają zdyszani i spoceni, zamiast wypoczęci i pełni tego, co było celebrowane, aby 

lepiej żyć i być lepszym świadkiem." Celebracje czasem stają się głośne i wyczerpujące. Liturgia jest 

chora. Najbardziej uderzającym symbolem tej choroby jest wszechobecność mikrofonu. Stało się on tak 

nieodzowny, że ludzie dziwią się, jak ktokolwiek mógł celebrować liturgię, zanim wynaleziono mikrofon! 

Hałas z zewnątrz i nasze własne wewnętrzne zakłócenia sprawiają, że jesteśmy obcy dla samych sieb ie. 

W środku szumu człowiek nie może przezwyciężyć popadania w banał: jesteśmy powierzchowni, w tym 

co mówimy, wypowiadamy puste przemowy, w których ciągle mówimy i mówimy... aż znajdziemy coś do 

powiedzenia, coś w rodzaju lekkomyślnej paplaniny, składającej się z żartów i słów, które zabijają. 

Jesteśmy powierzchowni także w tym, co robimy: żyjemy banałem, który jest rzekomo logiczny i 

moralny, i nie widzimy w tym niczego nienormalnego. 

Często opuszczamy nasze hałaśliwe, powierzchowne celebracje bez napotkania w nich Boga i 

wewnętrznego pokoju, który On chce nam zaoferować. 

Po lipcowej konferencji w Londynie, ksiądz kardynał powraca do tematu 

zwrócenia liturgii ku Wschodowi i chciałby zobaczyć zastosowanie tego w naszych 

kościołach. Dlaczego jest to takie ważne i jak widzi ksiądz kardynał wdrażanie tej 

zmiany? 

Kard. Sarah: Cisza stawia zagadnienie, co jest istotą liturgii. Teraz liturgia jest mistyczna. Tak długo, jak 

zbliżamy się do liturgii z hałaśliwym sercem, będzie miała powierzchowny, ludzki wygląd. Cisza 

liturgiczna jest radykalnym i zasadniczym usposobieniem, jest nawróceniem serca. Teraz, aby być 

nawróconym, dosłownie, trzeba się odwrócić, skierować się do Boga. Nie ma prawdziwej ciszy w liturgii, 

jeśli nie jesteśmy z całego serca odwróceni do Pana. Musimy nawrócić się, zwrócić się do Pana, aby na 

niego patrzeć, kontemplować Jego oblicze i upaść do Jego stóp, by Go adorować. Mamy wzór: Maria 

Magdalena była w stanie rozpoznać Jezusa w wielkanocny poranek, bo obróciła się do Niego: "Zabrano 

Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono". „Haec cum dixisset, conversa est retrorsum et videt Jesus 

stantem. - Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa” (J 20, 13-14). 

Jak możemy osiągnąć tę wewnętrzną dyspozycję inaczej niż przez fizyczne 

zwrócenie się wszyscy razem, kapłan i wierni w stronę przychodzącego Pana, ku 

Wschodowi symbolizowanemu przez absydę, gdzie intronizowany jest krzyż? 

Orientacja zewnętrzna prowadzi nas do orientacji wewnętrznej, którą symbolizuje (Orient = Wschód). Od 

czasów apostolskich, chrześcijanie byli zżyci z tym sposobem modlitwy. To nie jest kwestia 

celebrowania tyłem do ludu albo twarzą do wiernych, lecz ku Wschodowi, ad Dominum, w stronę Pana. 
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Taki sposób odprawiania promuje ciszę. Rzeczywiście, wtedy jest mniejszą pokusą dla celebransa aby 

zmonopolizować rozmowę. Skierowany twarzą w stronę Boga, jest mniej skłonny do stania się 

profesorem, który daje wykład podczas całej Mszy, sprowadzając ołtarz do roli podium, koncentrując się 

już nie na krzyżu, lecz na mikrofonie! Kapłan musi pamiętać, że jest tylko narzędziem w rękach 

Chrystusa, że musi być cicho, aby zrobić miejsce dla Słowa, i że nasze ludzkie słowa są śmieszne w 

porównaniu do jedynego Wiecznego Słowa. 

Jestem przekonany, że kapłani nie używają tego samego tonu głosu, gdy celebrują Mszę zwróceni na 

Wschód. Jesteśmy o wiele mniej skłonni uważać się za aktorów, jak mówi Papież Franciszek! 

Oczywiście, ten sposób celebracji, chociaż słuszny i pożądany, nie powinien być narzucany jako 

rewolucja. Wiem, że w wielu miejscach katecheza przygotowawcza pozwala wiernym zaakceptować i 

docenić zwrócenie się ku Wschodowi. Chciałbym, że ta kwestia nie stała się okazją do ideologicznego 

starcia pomiędzy frakcjami! Mówimy przecież o naszej relacji z Bogiem. 

Jak już niedawno miałem okazję powiedzieć podczas prywatnej rozmowy z Ojcem Świętym, tutaj daję 

po prostu, z głębi serca, sugestie jako pasterz zaniepokojony o dobro wiernych. I nie zamierzam jednej 

praktyki przeciwstawiać drugiej. Jeśli nie jest to fizycznie możliwe, aby odprawiać ad orientem, to 

absolutnie konieczne jest, aby umieścić na ołtarzu wyraźnie widoczny krzyż, jako punkt odniesienia dla 

wszystkich. Chrystus na krzyżu jest chrześcijańskim Wschodem. 

Ksiądz kardynał gorliwie broni soborowej Konstytucji o liturgii jednocześnie 

ubolewając nad faktem, że została tak źle wdrożona. Jak to wytłumaczyć z 

perspektywy ostatnich pięćdziesięciu lat? Czy to nie pasterze Kościoła są przede 

wszystkim za to odpowiedzialni? 

Kard. Sarah: Myślę, że brakuje nam ducha wiary, gdy czytamy dokument soborowy. Urzeczony tym, co 

Benedykt XVI nazwał Soborem mediów, odczytujemy go zbyt po ludzku, szukając zerwania i 

przeciwieństw tam, gdzie katolickie serce musi dążyć do znalezienia odnowy w ciągłości. Bardziej niż 

kiedykolwiek musi nas prowadzić soborowe nauczanie zawarte w Sacrosanctum Concilium. Najwyższa 

pora, by wyciągnąć naukę z Soboru, zamiast wykorzystywać go do usprawiedliwiania naszego 

zaangażowania w kreatywność lub do bronienia naszych ideologii w liturgicznej świętej wojnie. 

Wystarczy jeden przykład: Vaticanum II znakomicie opisał kapłaństwo chrzcielne wiernych jako zdolność 

do składania samych siebie w ofierze Ojcu z Chrystusem, tak aby stać się w Jezusie "świętą, czystą, 

nieskalaną Ofiarą". Mamy tu fundament teologiczny dla autentycznego uczestnictwa w liturgii. 

Ta duchowa rzeczywistość powinna być doświadczana szczególnie na Ofiarowaniu, momencie gdy cały 

lud chrześcijański ofiaruje siebie, nie obok Chrystusa, ale w Nim, przez Jego ofiarę, która się dokona 

podczas konsekracji. Ponowne odczytanie Soboru pozwoliłby nam uniknąć naszych ofertoriów 

zniekształconych przedstawieniami, które mają więcej wspólnego z folklorem niż z liturgią. Zdrowa 

hermeneutyka ciągłości może nas doprowadzić do przywrócenia na honorowe miejsce starożytnych 

modlitw Ofiarowania, ponownie odczytanych w świetle Vaticanum II. 
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Wspomina ksiądz kardynał "reformę reformy", której, jak Eminencja mówi, ksiądz 

pragnie. Co powinno się na nią przede wszystkim składać? Mogłaby ona dotyczyć 

obu form rytu rzymskiego, czy tylko formy zwyczajnej? 

Kard. Sarah: Liturgia zawsze musi być reformowana, aby być bardziej wierna swej mistycznej istocie. 

Co jest nazywane "reformą reformy", a co być może powinniśmy nazywać "wzajemnym ubogacaniem 

się obrzędów", przyjmując wyrażenie z nauczania Benedykta XVI, jest duchową koniecznością. W 

związku z tym dotyczy to obu form rytu rzymskiego. 

Odrzucam tracenie naszego czasu na przeciwstawianie jednej liturgii drugiej albo rytu św. Piusa V rytowi 

bł. Pawła VI. Jest to kwestia wniknięcia w wielką ciszę liturgii. Konieczne jest, aby wiedzieć, jak być 

wzbogaconym wszystkimi formami liturgicznymi, łacińskimi lub wschodnimi. Dlaczego nadzwyczajna 

forma nie powinna być otwarta na udoskonalenia wytworzone przez reformę liturgiczną wprowadzoną po 

II Soborze Watykańskim? Dlaczego zwyczajna forma nie może odkryć na nowo starożytnych modlitw 

Ofiarowania, modlitw u stopni ołtarza lub nieco ciszy podczas niektórych części Kanonu? 

Bez ducha kontemplacji liturgia pozostanie okazją do nienawistnych podziałów i konfliktów 

ideologicznych, do publicznego upokorzenia słabszych przez tych, którzy twierdzą, że posiadają jakąś 

władzę, podczas gdy liturgia powinna być miejscem naszej jedności i komunii w Panu. Dlaczego 

powinniśmy konfrontować się i brzydzić się sobą nawzajem? Wręcz przeciwnie, liturgia powinna 

doprowadzić nas „do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do 

miary wielkości według Pełni Chrystusa... Tak więc, żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko 

rosło ku Temu, który jest głową - ku Chrystusowi” (Ef 4:13-15). 

W obecnym kontekście liturgicznym świata rytu łacińskiego w jaki sposób 

możemy przezwyciężyć nieufność, która pozostaje pomiędzy niektórymi 

wielbicielami dwóch form liturgicznych jednego rytu rzymskiego, którzy 

odrzucają odprawianie drugiej formy i patrzą na to z pewną pogardą? 

Kard. Sarah: Zniszczenie liturgii jest zniszczeniem naszego stosunku do Boga i wyrazu naszej 

chrześcijańskiej wiary. Kardynał Charles Journet oświadczył: "Liturgia i katecheza to dwie szczęki 

szczypiec, którymi diabeł chce ukraść wiarę ludowi chrześcijańskiemu i zawładnąć Kościołem 

tak, aby zmiażdżyć, unicestwić i zniszczyć go całkowicie. Nawet dziś wielki smok czyha na 

kobietę, Kościół, gotowy pożreć jej dziecię.” Tak, diabeł chce byśmy byli przeciw sobie, w samym 

sercu sakramentu jedności i braterskiej komunii. To jest czas, aby ustała nieufność, pogarda i 

podejrzliwość. Nadszedł czas, aby odkryć katolickie serce. Jest czas, aby wspólnie, na nowo odkryć 

piękno liturgii, tak jak Ojciec Święty Franciszek zaleca nam, bo, jak mówi" piękno liturgii odzwierciedla 

obecność chwały naszego Boga promieniującego na Jego ludzi, którzy żyją i są pocieszeni " (Homilia 

podczas Mszy Krzyżma, 28 marca 2013). 

Jaki był dla księdza kardynała ten wyjątkowy pobyt w Wielkiej Kartuzji? 

Kard. Sarah: Dziękuję Bogu za to, że udzielił mi tej wyjątkowej łaski. I jak mógłbym nie wspomnieć całej 

wdzięczności w moim sercu i moich bezkresnych podziękowań dla o. Dyzmy de Lassusa za bardzo 
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ciepłe przyjęcie? Chciałbym również pokornie prosić go o przebaczenie za wszystkie kłopoty, które 

mogły być spowodowane przeze mnie podczas mojego pobytu w jego klasztorze. Wielka Kartuzja jest 

domem Boga. Ona podnosi nas do Boga i stawia twarzą do Niego. Miejsce oferuje wszystko, co 

potrzebne, aby spotkać Boga: piękno przyrody, surowość pomieszczeń, ciszę, samotność i liturgię. 

Nawet jeśli mam w zwyczaju modlić się nocą, to nocna Liturgia Godzin w Wielkiej Kartuzji wywarła na 

mnie głębokie wrażenie: ciemność była czysta, cisza urodziła Obecność, tę Bożą. Noc schowała przed 

nami wszystko, izolując nas od siebie, ale jednocząc nasze głosy i hymny pochwalne, skierowała nasze 

serca, nasze spojrzenia i naszą myśl tak, by nie patrzeć na nic poza Bogiem. Noc jest matczyna, 

wspaniała i oczyszczająca. Ciemność jest jak fontanna, z której wyłaniamy się obmyci, zaspokojeni i 

głębiej zjednoczeni z Chrystusem i z innymi. Spędzanie dużej części nocy na modlitwie regeneruje. 

Powoduje, że stajemy się odrodzeni. Tutaj Bóg prawdziwie staje się naszym Życiem, naszą Siłą, 

naszym Szczęściem, Wszystkim dla nas. Czuję wielki podziw dla świętego Brunona, który, podobnie jak 

Eliasz, doprowadził tyle dusz na tę Bożą górę, aby zobaczyli i usłyszeli „szmer łagodnego powiewu” i 

pozwolili sobie być wezwanymi przez ten głos, który mówił do nas: "Co ty tu robisz, Eliaszu?" (1 Kr 

19:11-13). 

Tłumaczenie dla Sanctus.pl: Weronika N. 

Źródło: sanctus.pl 

św. Leonard z Porto Maurizio:  

„NIEWDZIĘCZNY GRZESZNIKU,  
naucz się dzisiaj, że jeśli jesteś potępiony,  
to winy za to nie ponosi Bóg, lecz ty sam i twój upór!” 

Najmniejsza liczba wybranych 

Wprowadzenie 

Dzięki Bogu Najwyższemu liczba uczniów Zbawiciela nie jest tak mała, żeby niegodziwość uczonych w 

piśmie i faryzeuszy była w stanie zatriumfować nad nimi. Choć starają się oni oczernić niewinność i 

zwieść tłum wykorzystując swe zdradzieckie sofizmaty, których celem jest zdyskredytowanie nauki i 

charakteru naszego Pana, znajdując plamy nawet na słońcu, to wciąż jest wielu takich, którzy uznając 

Go za prawdziwego Mesjasza i nie bojąc się ani kar, ani gróźb, otwarcie przyłączyli się do Jego 

sprawy: de turba autem multi crediderunt in eum. Czy ci, którzy poszli za Chrystusem, podążają za Nim 

aż do chwały? O, w tym miejscu oddaję cześć głębokiej tajemnicy i w milczeniu adoruję głębie Bożych 

wyroków, nie ważąc się na to, aby samemu rozstrzygać tak wielką kwestię! Temat, o którym będę dziś 

mówił, jest bardzo poważny; podjęcie go spowodowało, że nawet filary Kościoła zaczęły się trząść, 

napełniając największych świętych grozą i zaludniając pustynie anachoretami1. W pouczeniu tym chodzi 

o to, aby rozstrzygnąć, czy liczba chrześcijan, którzy są zbawieni, jest większa, czy mniejsza niż liczba 

chrześcijan, którzy są potępieni. Mam nadzieję, że wywoła to w was zbawienny lęk przed sądami 

Bożymi. 

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2445
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Moi drodzy słuchacze, ze względu na miłość, jaką was darzę, chciałbym was uspokoić optymistyczną 

perspektywą wiecznej szczęśliwości, mówiąc każdemu z osobna: „Z pewnością znajdziesz się w raju; 

większość chrześcijan jest zbawiona, więc ty także będziesz zbawiony”. Lecz jakże mogę was w ten 

sposób uspokajać, jeśli buntujecie się przeciwko wyrokom Bożym tak, jak byście byli dla siebie samych 

najgorszymi wrogami? Tak, dostrzegam w Bogu szczere pragnienie, aby was zbawić, lecz w was 

samych znajduję wyraźną skłonność do bycia potępionymi. Cóż zatem będę dziś robił, jeśli mam mówić 

w jasny sposób? Będę dla was przykry. Jeśli jednak nie będę mówił tego, co powinienem wam 

powiedzieć, wówczas nie będę podobał się Bogu. Dlatego podzielę ten temat na dwa punkty. W 

pierwszym napełnię was przerażeniem i pozwolę, aby teologowie i Ojcowie Kościoła ustalili stan 

zagadnienia i ogłosili, że większa liczba dorosłych chrześcijan jest potępiona. W milczący sposób 

adorując tę straszliwą tajemnicę, zachowam moje własne zdanie dla siebie. W drugim punkcie spróbuję 

obronić dobroć Boga przeciw bezbożnikom, dowodząc wam, że ci, którzy są potępieni, są potępieni 

przez swoją własną złą wolę, ponieważ chcieli być potępieni. Tak więc oto są dwie bardzo ważne 

prawdy. Jeśli pierwsza prawda napawa was przerażeniem, nie miejcie mi tego za złe, traktując mnie tak, 

jakbym chciał zawęzić wam drogę do nieba, gdyż chcę pozostać w tej kwestii bezstronny. Miejcie to 

raczej za złe teologom i ojcom Kościoła, którzy wyryli tę prawdę w waszych sercach mocą samego 

rozumu. Jeśli jesteście rozczarowani drugą prawdą, podziękujcie za to Bogu, ponieważ On chce tylko 

jednej rzeczy: abyście Jemu oddali całkowicie wasze serca. Na koniec, jeśli zobowiązujecie mnie, abym 

powiedział wam jasno, co myślę, uczynię to dla waszego pocieszenia. 

Nauczanie Ojców Kościoła 

Nie jest to próżną ciekawością, lecz zbawiennym zabezpieczeniem, aby głosić z wysokości ambony 

pewne prawdy, które wspaniale służą temu, aby powściągnąć gnuśność libertynów, którzy zawsze 

mówią o miłosierdziu Boga i o tym, jak łatwo jest się nawrócić, którzy żyją pogrążeni we wszelkich 

typach grzechów i śpią snem kamiennym w swej drodze do piekła. Aby rozwiać ich złudzenia i zbudzić z 

otępienia, przeanalizujmy tę wielką kwestię: czy liczba chrześcijan, którzy są zbawieni, jest większa od 

liczby chrześcijan, którzy są potępieni? 

Wy, dusze pobożne, możecie wyjść. To kazanie bowiem nie jest skierowane do was. Jego jedynym 

celem jest powściągnąć pychę libertynów, którzy wyrzucają świętą bojaźń Bożą ze swojego serca i łączą 

siły z diabłem, który – zgodnie z opinią Euzebiusza – potępia dusze uspokajając je: immittit securitate, ut 

immittat perditionem (sprowadza poczucie bezpieczeństwa, aby sprowadzić zatracenie). Aby rozwiać tę 

wątpliwość, połóżmy ojców Kościoła, zarówno greckich, jak i łacińskich, po jednej stronie; po drugiej 

stronie połóżmy najbardziej uczonych teologów i oczytanych historyków, a na środku połóżmy Biblię tak, 

aby wszystkie te księgi znajdowały się w zasięgu wzroku. Obecnie słuchajcie nie tego, co ja będę wam 

mówił, gdyż już wam powiedziałem, że nie chcę mówić od siebie ani rozstrzygać kwestii, którą się 

właśnie zajmujemy, lecz posłuchajcie tego, co te wielkie umysły mają wam do powiedzenia. Oni, którzy 

są światłami przewodnimi w Kościele Bożym, aby dać światło innym po to, aby tamci nie zagubili drogi 

do nieba. Tak więc prowadzeni przez potrójne światło wiary, autorytetu i rozumu, będziemy w 

stanie rozstrzygnąć niezawodnie tę poważną kwestię. Zauważcie tylko, że nie chodzi tu o rodzaj ludzki 

rozumiany jako całość ani o wszystkich katolików bez różnicy, lecz tylko o dorosłych katolików, którzy 
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dysponują władzą wolnego wyboru i w ten sposób są zdolni do współpracy w wielkiej sprawie, jaką jest 

ich zbawienie. Najpierw zasięgnijmy rady teologów cieszących się uznaniem jako ci, którzy badają 

rzeczy z największą starannością i jako ci, którzy nie przesadzają w swoim nauczaniu. Posłuchajmy 

zatem dwóch uczonych kardynałów – Kajetana i św. Roberta Bellarmina. Uczą oni, że większość 

dorosłych chrześcijan jest potępiona. Gdybym miał czas, aby wskazać na racje, na których się oni 

opierają, sami bylibyście o tym przekonani. Ograniczę się jednak tutaj do przytoczenia słów Franciszka 

Suareza. Po zapoznaniu się z poglądami wszystkich teologów i po dokonaniu gruntownej analizy 

zagadnienia napisał on: communior sententia tenet ex christianis plures esse reprobos, quam 

praedistinatos (najbardziej rozpowszechniony pogląd jest taki, że wśród chrześcijan więcej jest 

potępionych niż wybranych). 

Dodajcie autorytet teologów greckich i łacińskich ojców Kościoła do autorytetu teologów, a wtedy 

zrozumiecie, że niemal wszyscy z nich mówią to samo. Taki jest pogląd św. Teodora, św. Bazylego, św. 

Efrema i św. Jana Chryzostoma. Co więcej, wedle Cezarego Baroniusza było to powszechną opinią 

wśród ojców greckich, że ta prawda została wprost objawiona św. Szymonowi Słupnikowi i że właśnie w 

reakcji na to objawienie dla zapewnienia sobie zbawienia postanowił on, że będzie odtąd żył stojąc na 

szczycie kolumny przez czterdzieści lat, wystawiony na działanie pogody i niepogody, stanowiąc model 

pokuty i świętości dla każdego. A teraz zasięgnijmy rady u ojców łacińskich. Usłyszycie św. Grzegorza 

mówiącego wyraźnie: ad fidem plures perveniunt, ad regnum coeleste pauci perducuntur (wielu 

dochodzi do wiary, lecz nieliczni dochodzą do Królestwa Niebieskiego). Św. Anzelm oświadcza: ut 

videtur, pauci sunt qui salvantur (niewielu jest tych, którzy są zbawieni). Św. Augustyn stwierdza 

jeszcze dobitniej: pauci ergo qui salvantur in comparatione multorum periturorum (dlatego niewielu jest 

zbawionych w porównaniu z tymi, którzy będą potępieni). Najbardziej przerażający jest jednak św. 

Hieronim. Pod koniec życia, w obecności swoich uczniów, wypowiedział te budzące grozę słowa: vix de 

centum millibus quorum mala fuit semper vita, meretur habere indulgentiam unus (ze stu tysięcy ludzi, 

których życie zawsze było złe, znajdziecie zaledwie jednego, który zasługuje na ułaskawienie). 

Słowa Pisma Świętego 

Po co jednak szukać wypowiedzi ojców Kościoła i teologów, skoro Pismo Święte rozstrzyga tę kwestię w 

tak wyraźny sposób? Przeanalizujcie Stary i Nowy Testament. Znajdziecie tam mnóstwo figur, symboli i 

słów, które jasno ukazują tę prawdę: bardzo niewielu jest zbawionych. W czasach Noego cały rodzaj 

ludzki został zalany przez potop i tylko ośmioro ludzi uratowało się w arce. Św. Piotr mówi, że ta arka 

była figurą Kościoła2, podczas gdy św. Augustyn dodaje, że tych ośmiu ludzi, którzy zostali ocaleni, 

oznacza, że bardzo niewielu chrześcijan jest zbawionych, gdyż bardzo niewielu jest tych, którzy 

szczerze wyrzekają się tego świata: qui saeculo soli verbis, non factis renunciant, non pertinent ad hujus 

arcae misterium (ci, którzy wyrzekają się świata jedynie w słowach, nie należą do tajemnicy 

reprezentowanej przez tę arkę). Biblia mówi także, że jedynie dwóch Hebrajczyków z dwóch 

milionów weszło do Ziemi Obiecanej po wyjściu z Egiptu i jedynie czterech ludzi uciekło przed 

ogniem, który spalił Sodomę i inne miasta zniszczone wraz z nią. Wszystko to znaczy, że liczba 

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2445
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potępionych, którzy zostaną wrzuceni w ogień wieczny jak słoma, jest o wiele większa niż liczba 

zbawionych, których Niebiański Ojciec pewnego dnia zgromadzi w swoich stodołach jak cenną pszenicę. 

Nie skończyłbym, gdybym musiał wskazać wszystkie figury, za pomocą których Pismo Święte unaocznia 

tę prawdę; zadowólmy się wysłuchaniem żyjącej wyroczni – Wcielonej Mądrości. Co odpowiedział nasz 

Pan ciekawskiemu człowiekowi w Ewangelii, który go zapytał: Domine, si pauci sunt, qui 

salvantur? (Panie, czy mało jest tych, co mają być zbawieni?)3. Czy zachował milczenie? Czy 

odpowiedział z wahaniem? Czy ukrył swoją myśl z obawy przed tym, że tłum się przerazi? Nie. Zapytany 

przez jednego, zwraca się z odpowiedzią do wszystkich, którzy byli tam obecni. Mówi do nich: Ipse 

autem dixit ad illos: contendite intrare per angustam portam, quia multi, dico vobis, quaerent intrare, et 

non poterunt  (Usiłujcie wejść przez ciasną bramę; bo powiadam wam, że wielu będzie chciało wejść, 

a nie będą mogli)4. Kto tutaj mówi? To Syn Boży, Wieczna Prawda, który przy innej okazji mówi nawet 

jaśniej: multi sunt vocati, pauci vero electi (wielu jest wezwanych, ale mało wybranych)5. Nie mówi On, 

że wszyscy są wezwani, ani że ze wszystkich ludzi niewielu jest wybranych, lecz że wielu jest 

wezwanych (multi sunt vocati). Znaczy to – jak wyjaśnia św. Grzegorz – że ze wszystkich ludzi wielu jest 

powołanych do prawdziwej wiary, lecz niewielu z nich jest zbawionych. Bracia, takie są słowa naszego 

Pana Jezusa Chrystusa. Czy są one jasne? Są niewątpliwie prawdziwe. Powiedzcie mi teraz, czy 

uważacie to za możliwe, aby mieć wiarę w sercach i nie zadrżeć z wielkiego przerażenia? 

Zbawienie w różnych stanach życia 

Widzę jednak, że mówiąc w ten sposób ogólnie o wszystkich, nie osiągam bynajmniej zamierzonego 

celu. Zastosujmy więc tę prawdę do różnych stanów i wtedy zrozumiecie, że musicie albo odrzucić 

rozum, doświadczenie i zdrowy rozsądek wierzących, albo też uznać, że większość katolików jest 

potępiona. Czy jest jakiś stan życia w świecie bardziej sprzyjający niewinności, w którym zbawienie 

wydaje się łatwiejsze i z którego ludzie mają wyższą ideę tego, czym jest religia, niż kapłani, czyli ludzie 

będący zastępcami Boga na ziemi? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że większość z nich 

jest nie tylko dobra, ale wręcz doskonała; a jednak ogarnia mnie przerażenie, gdy słyszę św. Hieronima 

obwieszczającego, że choć świat jest pełen kapłanów, zaledwie jeden na stu żyje w sposób 

zgodny ze swoim stanem. Gdy słyszę sługę Boga oświadczającego, że dowiedział się z objawienia, że 

liczba kapłanów, którzy dostają się do piekła każdego dnia jest tak wielka, że wydawałoby się to 

jemu niemożliwe, aby którykolwiek z nich został pozostawiony na ziemi; gdy słyszę św. [Jana] 

Chryzostoma wykrzykującego ze łzami w oczach: non arbitror inter sacerdotes multos esse, qui salvi 

fiant, sed multo plures qui pereant (nie wierzę w to, że wielu kapłanów jest zbawionych; wierzę w coś 

przeciwnego, że liczba tych, którzy są potępieni, jest większa). Podnieś wzrok jeszcze wyżej i spójrz 

na dostojników kościelnych, pasterzy, którzy są odpowiedzialni za dusze. Czy liczba tych, którzy są 

zbawieni, wśród nich jest większa niż liczba tych, którzy są potępieni? Posłuchajcie Tomasza z 

Cantimpré; opowie wam o pewnym zdarzeniu, z którego sami wyciągniecie odpowiednie wnioski. Otóż w 

Paryżu odbywał się synod, w którym uczestniczyła wielka liczba dostojników kościelnych i pasterzy 

odpowiedzialnych za dusze. Król i książęta przybyli tam również, aby swoją obecnością przydać blasku 

temu zgromadzeniu. Zaproszono tam sławnego kaznodzieję, aby wygłosił kazanie. Gdy ten je 

przygotowywał, ukazał mu się straszny demon, który powiedział: „Odłóż na bok swoje książki. Jeśli 
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chcesz wygłosić kazanie, które będzie użyteczne dla tych książąt i prałatów, zadowól się tym, że 

powiesz im od nas: «My, książęta ciemności, dziękujemy wam, książęta, prałaci i pasterze dusz, za 

to, że z powodu waszych zaniedbań większość wiernych jest potępiona». Dodaj też: «Za tę 

przysługę zachowujemy dla was nagrodę, gdy znajdziecie się w piekle pośród nas»”. 

Biada wam, którzy rządzicie innymi, biada wam! Jeśli tak wielu jest potępionych z waszej winy, to 

co stanie się z wami? Jeśli niewielu z tych, którzy są pierwsi w Kościele Bożym, jest zbawionych, to co 

przydarzy się wam? Weźcie pod uwagę wszystkie stany życia, obie płcie, każdy z zawodów: mężów, 

żony, wdowy, panny, młodzieńców, żołnierzy, rzemieślników, bogatych i biednych, arystokratów i 

plebejuszy. Cóż mamy powiedzieć o wszystkich tych ludziach, którzy tak źle żyją? Następne 

opowiadanie, które pochodzi od św. Wincentego Ferreriusza, pokaże wam, co możecie myśleć na ten 

temat. Relacjonuje on, że pewien archidiakon z Lyonu we Francji zrezygnował ze swoich obowiązków i 

wycofał się w odludne miejsce, aby czynić pokutę. Człowiek ten zmarł tego samego dnia i tej samej 

godziny, co św. Bernard z Clairvaux. Po śmierci ukazał się on swojemu biskupowi i rzekł do niego: 

„Wiedz, Wasza Ekscelencjo, że w tej samej godzinie, w której odszedłem z tego świata, zmarły 

również trzydzieści trzy tysiące ludzi. Z całej tej liczby Bernard i ja poszliśmy do nieba bez 

zwłoki, trzech innych poszło do czyśćca, a wszyscy pozostali poszli do piekła”. 

Nasze kroniki opisują wydarzenie, które jest nawet bardziej przerażające. Jeden z naszych braci, dobrze 

znany ze swojej nauki i świętości, głosił kazania w Niemczech. W tak sugestywny sposób przedstawiał 

on brzydotę grzechu nieczystości, że pewna kobieta upadła z żalu [jak] martwa na oczach wszystkich. 

Po chwili, gdy powróciła do życia, powiedziała: „Gdy stanęłam przed Bożym trybunałem, 

sześćdziesiąt tysięcy ludzi przybyło [tam] ze wszystkich stron świata; z całej tej liczby troje 

zostało zbawionych poprzez pójście do czyśćca, a cała reszta została potępiona”. 

O, przepaści sądów Bożych! Z trzydziestu tysięcy tylko pięć osób zostało zbawionych! A z 

sześćdziesięciu tysięcy tylko trzy osoby dostały się do nieba! A wy, grzesznicy, którzy mnie teraz 

słuchacie, do której kategorii zostaniecie zaliczeni? Co powiecie? Co myślicie? 

Widzę, że niemal wszyscy z was napełnieni zdumieniem i przerażeniem spuszczają głowy. Odłóżmy 

jednak nasze osłupienie na bok i zamiast schlebiać sobie, spróbujmy wyciągnąć jakąś korzyść z 

naszego lęku. Czyż nie jest prawdą, że są dwie drogi, które prowadzą do nieba, mianowicie niewinność i 

skrucha? Jeśli wam pokażę, że bardzo niewielu wybiera jedną z tych dwóch dróg, jako ludzie rozumni 

dojdziecie do wniosku, że bardzo niewielu jest też zbawionych. Oto i dowody: czy uda wam się znaleźć 

grupę wiekową, rodzaj zatrudnienia lub zawód, w którym liczba niegodziwych nie jest sto razy większa 

niż liczba dobrych? Czy uda wam się znaleźć grupę wiekową, rodzaj zatrudnienia lub zawód, w 

odniesieniu do których nie można by było powiedzieć: rari boni, pravi plurimi (dobrzy są rzadcy, a 

niegodziwi są liczni)? O naszych czasach moglibyśmy powiedzieć to samo, co Salvianus z Massylii 

mówił o swoich, że łatwiej jest znaleźć niezliczone rzesze grzeszników zanurzonych we wszelkich 

rodzajach nieprawości niż kilku niewinnych ludzi. Jak wielu z tych, co są sługami, rzetelnie i lojalnie 

wypełnia swe obowiązki? Jak wielu kupców jest uczciwych i sprawiedliwych w swoim handlu? Jak wielu 

rzemieślników pracuje dokładnie i terminowo? Jak wielu sprzedawców jest bezstronnych i 
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prawdomównych? Jak wielu prawników nie porzuca sprawiedliwości? Jak wielu żołnierzy nie depcze 

niewinności? Jak wielu pracodawców nie wstrzymuje niesłusznie wypłaty tym, którzy im służą, albo nie 

stara się zdominować swoich podwładnych? Rari boni, pravi plurimi. Któż nie wie, że dziś jest tyle 

libertyństwa wśród mężczyzn, swobody wśród dziewcząt, próżności wśród kobiet, wyuzdania wśród 

szlachty, zepsucia wśród mieszczan, rozwiązłości w ludzie, bezczelności wśród biedaków, że można by 

powiedzieć to, co Dawid mówił w swoich czasach: Omnes declinaverunt, […] non est qui faciat bonum, 

non es usque ad unum (Wszyscy odstąpili, […] nie masz, kto by dobrze czynił – nie masz aż do 

jednego)6. Zważ, co mówi o powszechnym zepsuciu prorok Ozeasz: maledictum, et mendacium, et 

homicidium, et furtum, et adulterium inundaverunt (złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężobójstwo, i kradzież, 

i cudzołóstwo wylało z brzegów)7. Wyjdź na ulicę i na plac, idź do pałacu i do domu, do miasta i na wieś, 

do trybunału i do sądu, a nawet do świątyni Boga. Gdzie znajdziesz cnotę? Salvianus 

wykrzyknął: praeter paucissimos qui mala fugiunt, quid est aliud christianorum coetus, quam sentina 

vitiorum (za wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby tych, którzy umykają przed złem, czym jest 

zgromadzenie chrześcijan, jeśli nie kloaką występku?!). Wszędzie napotykamy egoizm, ambicję, 

obżarstwo i zamiłowanie do luksusu. Czyż większa część ludzi nie jest skażona wadą nieczystości i czy 

nie miał racji św. Jan, gdy powiedział: mundus totus in maligno positus est (a świat cały w złym jest 

pogrążony”8)? Nie jestem jedynym, który do was to mówi; sam rozum bowiem zobowiązuje was, aby 

wierzyć, że wśród tych, którzy żyją tak źle, bardzo niewielu jest zbawionych. 

Lecz zapytacie: „czyż pokuta nie czyni zadość utraconej niewinności?”. To prawda – przyznaję. Wiem 

jednak także i to, że pokuta jest tak trudna w praktyce, że utraciliśmy ten nawyk tak dalece i że jest ona 

tak bardzo nadużywana przez grzeszników, że to samo już powinno wystarczyć, aby przekonać was, że 

bardzo niewielu jest zbawionych na tej ścieżce. O, jakże stroma, wąska, ciernista, straszliwa do 

oglądania i jakże trudna do wspinania jest ta ścieżka! Gdziekolwiek spojrzymy, widzimy ślady krwi i 

rzeczy, które przywołują smutne wspomnienia. Wielu słabnie na sam widok tego wszystkiego. Wielu 

wycofuje się od razu na samym początku; wielu upada ze znużenia w środku; wielu nędznie rezygnuje 

tuż przed końcem. A jakże nieliczni są ci, którzy wytrwają w tym aż do śmierci! Św. Ambroży mówi, 

że facilius inveni qui innocentiam servaverint, quam qui congruam poeniteniam egerint (łatwiej jest 

znaleźć ludzi, którzy zachowali niewinność, niż znaleźć kogokolwiek, kto odprawiał odpowiednią pokutę). 

Rozważcie sakrament pokuty: jest tak wiele sfałszowanych spowiedzi, tak wiele wyszukanych 

usprawiedliwień i wymówek, tak wiele zwodniczych aktów skruchy, tak wiele fałszywych obietnic, tak 

wiele nieskutecznych postanowień, tak wiele udzielanych w sposób nieważny rozgrzeszeń! Czy 

uznacie za ważną spowiedź kogoś, kto oskarża się z grzechów nieczystości i nadal trzyma się tego, co 

stanowi do nich okazję? Albo kogoś, kto oskarża siebie z oczywistych aktów niesprawiedliwości, nie 

mając zamiaru, aby dać za nie jakiekolwiek zadośćuczynienie? Albo kogoś, kto popada w te same 

grzechy tuż po powrocie od konfesjonału? O, jakież to okropne nadużycia tak wielkiego sakramentu! 

Jeden spowiada się, aby uniknąć ekskomuniki, inny – aby zyskać opinię pobożnego pokutnika. Jeden 

spowiada się tylko po to, aby uspokoić swe sumienie, podczas gdy inny ukrywa je ze wstydu. Jeden 

oskarża się w niedoskonały sposób, kierując się obłudą, inny ujawnia swe grzechy z nawyku. Jeden nie 

ma na myśli prawdziwego celu tego sakramentu, innemu brakuje koniecznego żalu za grzechy, a 
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jeszcze innemu – mocnego postanowienia poprawy. Marni spowiednicy, jakie wysiłki podejmujecie, 

aby doprowadzić większą liczbę penitentów do tych postanowień i aktów, bez których spowiedź jest 

świętokradztwem, rozgrzeszenie potępieniem, a skrucha złudzeniem? 

Gdzie są teraz ci, którzy wierzą, że liczba zbawionych wśród chrześcijan jest większa niż liczba 

potępionych; którzy, aby uprawomocnić swe mniemanie, rozumują w ten sposób: większa część 

dorosłych katolików umiera w łóżkach zaopatrzona sakramentami Kościoła, dlatego większość dorosłych 

katolików jest zbawiona? O, cóż to za wspaniałe rozumowanie! Tymczasem musicie powiedzieć 

dokładnie coś przeciwnego. Większość dorosłych katolików spowiada się źle, gdy znajdują się w pełni 

życia, a tym bardziej (a fortiori) czynią to w chwili śmierci, dlatego większość z nich jest potępiona. 

Mówię „tym bardziej”, ponieważ osoba umierająca, która nie wyspowiadała się jak trzeba, gdy była 

jeszcze w dobrym stanie zdrowia, będzie miała znacznie trudniejsze zadanie leżąc w łóżku z ciężkim 

sercem, z chwiejną głową i otumanionym umysłem, gdy przeciwstawiają się jej na wiele sposobów 

rozmaite przedmioty i okazje, nawyki i przyzwyczajenia, a nade wszystko diabły, które imają się 

wszelkich środków, aby wtrącić ją do piekła. Teraz, jeśli dodasz do tych fałszywych pokutników 

wszystkich innych grzeszników, którzy umierają nieoczekiwanie, znajdując się w stanie grzechu, ze 

względu na ignorancję lekarzy lub bezmyślność rodziny, którzy umierają otruci, zasypani w trakcie 

trzęsienia ziemi, od udaru, upadku, na polu bitwy, w bójce, złapani w pułapkę, porażeni piorunem, 

spaleni lub utopieni, czy nie czujecie się w obowiązku, aby wyciągnąć wniosek, że większość dorosłych 

chrześcijan jest potępiona? Przedstawiam wam rozumowanie św. Jana Chryzostoma. Ten święty mówi, 

że większość chrześcijan podąża drogą do piekła przez całe swoje życie. Dlaczego zatem jesteście 

tak zaskoczeni dowiadując się, że większość z nich idzie do piekła? Non potest quis pervenire ad 

portem, nisi ambulaverit in via (Aby dojść do drzwi, musicie ruszyć w drogę, która do nich prowadzi). 

Jaką macie odpowiedź na tak mocne rozumowanie? 

Odpowiedź, powiecie mi, jest taka, że wielkie jest miłosierdzie Boga. Tak, jest ono wielkie – dla tych, 

który się Go boją. Prorok mówi: misericordia […] Domini […] super timentes eum (miłosierdzie Pańskie 

[…] nad tymi, którzy się Go boją)9. Lecz dla tego, kto się Go nie boi, wielka jest Jego 

sprawiedliwość i potępia ona wszystkich zatwardziałych grzeszników: discedite a me, omnes 

operarii iniquitatis (odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość)10. Powiecie więc do 

mnie: „dla kogo więc jest raj, jeśli nie dla chrześcijan?”. Oczywiście, że jest on dla chrześcijan, lecz dla 

tych z nich, którzy nie hańbią swego niezatartego znamienia Chrystusowego i którzy żyją jak prawdziwi 

chrześcijanie. Co więcej, jeśli do liczby dorosłych chrześcijan, którzy umierają w łasce Bożej, dodacie 

niezliczone zastępy dzieci, które umierają po chrzcie i przed osiągnięciem używania rozumu, nie 

zdziwicie się, że św. Jan Apostoł, mówiąc o tych, którzy są zbawieni, powiada: vidi turbam magnam, 

quam dinumerare nemo poterat (widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć)11. Lecz to 

właśnie zwodzi tych, którzy udają, że liczba zbawionych wśród katolików jest większa niż liczba 

potępionych. Jeśli do tej liczby dodacie dorosłych, którzy zachowali szatę niewinności, albo tych, którzy 

po zabrudzeniu jej uprali ją we łzach skruchy, wtedy jest rzeczą pewną, że większość jest zbawiona. I to 

tłumaczyłoby słowa św. Jana vidi turbam magnam oraz następujące słowa wypowiedziane przez 

naszego Pana: venient multi ab oriente, et occidente, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Iacob in 
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regno coelorum (wielu przyjdzie ze wschodu słońca i z zachodu i zasiądą z Abrahamem i Izaakiem i 

Jakubem w królestwie niebieskim)12, a także inne figury zwykle cytowane na korzyść tej opinii 

teologicznej. Jeśli jednak mówicie o dorosłych chrześcijanach, to doświadczenie, rozum, autorytet, 

przyzwoitość i Pismo Święte wszystkie zgodnie dowodzą, że większość jest potępiona. Nie wierzcie 

jednak w to, że z tego powodu raj jest pusty; wprost przeciwnie, jest on gęsto zaludnionym królestwem. I 

jeśli potępieni są „tak liczni, jak piasek morski”, to zbawieni są „tak liczni, jak gwiazdy na niebie”; to 

znaczy, że jedni i drudzy są niezliczeni, choć w odmiennych proporcjach. 

Pewnego dnia św. Jan Chryzostom, głosząc kazanie w katedrze w Konstantynopolu i rozważając te 

proporcje, nie mógł się powstrzymać przed zadrżeniem z przerażenia i zapytał: „Jak sądzicie, ilu z tej 

wielkiej liczby ludzi zostanie zbawionych?”. I nie czekając na odpowiedź dodał: non possunt in tot 

milibus inveniri centum qui salventur, quin et de his dubito (pośród tylu tysięcy ludzi nie 

znaleźlibyśmy więcej niż setkę tych, którzy są zbawieni, a nawet wątpię, czy byłoby ich stu). Cóż 

za przerażająca rzecz! Wielki święty wierzył w to, że spośród tak wielu ludzi zaledwie stu dostąpi 

zbawienia, a nawet wówczas nie był pewien tej liczby. Co stanie się z wami, którzy mnie słuchacie? 

Wielki Boże, nie mogę o tym myśleć bez drżenia! Bracia, problem zbawienia jest bardzo trudną 

rzeczą, zgodnie z maksymami teologów, ponieważ osiągnięcie celu [ostatecznego] wymaga ogromnych 

wysiłków, tylko niewielu go osiągnie: deficit in pluribus, contingit in paucioribus (to, co zawodzi w 

większości wypadków, osiąga powodzenie w niewielu wypadkach). Dlatego właśnie św. Tomasz, Doktor 

Anielski, po rozważeniu w świetle swojej niezmiernej erudycji wszystkich racji za i przeciw, ostatecznie 

dochodzi do wniosku, że większość dorosłych katolików jest potępiona. Mówi on: cum beatitudo 

aeterna […] excedat statum naturae, et precipue secundum quod est gratia originali desituta, pauciores 

sunt qui salvantur (skoro szczęście wieczne […] przekracza zwykły stan natury, przede wszystkim 

dlatego, że jest on pozbawiony łaski przez zepsucie grzechem pierworodnym, to bardzo nieliczni będą 

zbawieni). 

Usuńcie więc opaskę ze swych oczu, jaką zaślepia was miłość własna, to znaczy nie pozwala wam 

uwierzyć w tak oczywistą prawdę i dając wam w zamian całkowicie fałszywą ideę dotyczącą Bożej 

sprawiedliwości: pater iuste, mundus te non cognovit (Ojcze sprawiedliwy, świat Cię nie poznał)13 – 

powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Nie mówi On: „Wszechmogący Ojcze, najlepszy i miłosierny 

Ojcze”. Mówi: „Ojcze sprawiedliwy”. Możemy zatem przyjąć, że ze wszystkich atrybutów Boga żaden nie 

jest mniej znany niż Jego sprawiedliwość, gdyż ludzie nie chcą uwierzyć w to, co budzi ich lęk. Dlatego 

usuńcie opaskę, która zakrywa wasze oczy, i powiedzcie ze łzami w oczach: „Niestety! Większość 

katolików, większa liczba tych, którzy żyją tutaj, być może nawet tych, którzy są obecni na tym 

zgromadzeniu, zostanie potępiona!”. Jaki inny temat mógłby bardziej zasługiwać na wasze łzy? 

Gdy król Kserkses, stojąc na wzgórzu i spoglądając na swoją armię składającą się ze stu tysięcy 

żołnierzy ustawionych w szyku bitewnym, pomyślał o tym, że z nich wszystkich być może żaden nie 

będzie już żywy za sto lat, nie mógł powstrzymać łez. Czy nie mamy więcej powodów, aby szlochać, 

mając świadomość tego, że spośród tylu katolików większość zostanie potępiona? Czyż ta myśl nie 

powinna sprawić, że nasze oczy wytoczą rzeki łez lub przynajmniej wytworzą w naszym sercu uczucie 

współczucia, takie, jakie odczuwał augustianin, czcigodny Marceli od św. Dominika? Pewnego dnia, gdy 
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rozmyślał o mękach wiecznych, Pan ukazał mu, jak wiele dusz szło do piekła w tym konkretnym 

momencie, i pozwolił mu zobaczyć bardzo szeroką drogę, po której dwadzieścia dwa tysiące 

potępieńców biegło w kierunku czeluści, zderzając się ze sobą nawzajem. Sługa Boży, patrzący na 

to wszystko w najwyższym osłupieniu, wykrzyknął: „O, jakaż to liczba! Jaka liczba! A jest ich coraz 

więcej i więcej. O Jezu! Jezu! To jakieś szaleństwo!”. Niech mi będzie wolno powtórzyć za 

Jeremiaszem: quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacrimarum, et plorabo […] interfectos 

filiae populi mei? (kto da głowie mojej wodę, a oczom moim źródło łez, a będę płakał […] pobitych córki 

ludu mego?)14. 

Biedne dusze! Jak możecie biec w takim pośpiechu w kierunku piekła? Na miłość boską, 

zatrzymajcie się i posłuchajcie mnie przez chwilę! Albo rozumiecie, co to znaczy być zbawionym i być 

potępionym przez całą wieczność, albo nie rozumiecie. Jeśli rozumiecie i pomimo to nie postanawiacie, 

aby już dziś zmienić swoje życie, odbyć dobrą spowiedź i podeptać świat, jednym słowem: podjąć 

wszelkie wysiłki, aby zostać zaliczonym do niewielkiej liczby tych, którzy są zbawieniu, to mówię wam, 

że nie macie w sobie wiary. Jeśli nie rozumiecie, jesteście wtedy co prawda bardziej usprawiedliwieni, 

lecz wówczas trzeba powiedzieć, że postradaliście zmysły. Być zbawionym na całą wieczność! Być 

potępionym na całą wieczność! I nie podjąć wszelkich wysiłków, aby uniknąć tego drugiego i zapewnić 

sobie to pierwsze, jest rzeczą nie do pojęcia! 

Dobroć Boga 

Być może wciąż nie dowierzacie przerażającym prawdom, o których was właśnie pouczyłem. Lecz tymi, 

którzy przemawiali do was przeze mnie, byli najbardziej cenieni teologowie i najwspanialsi ojcowie 

Kościoła. Jak więc możecie opierać się racjom popartym tak wieloma przykładami i słowami Pisma 

Świętego? Jeśli pomimo tego nadal się wahacie i umysł wasz skłania się ku przeciwnemu poglądowi, to 

czy samo rozważenie tych strasznych rzeczy nie wystarcza, aby doprowadzić was do drżenia? Pokazuje 

to, że nie dbacie za bardzo o swoje zbawienie! W tak straszliwie ważnej sprawie człowiek rozsądny jest 

bardziej zaniepokojony najmniejszą wątpliwością dotycząca ryzyka, które podejmuje, niż oczywistością 

całkowitej ruiny w innych sprawach, w które dusza nie jest zaangażowana. Jeden z naszych braci, bł. 

Idzi z Asyżu, miał w zwyczaju mówić, że gdyby tylko jeden jedyny człowiek miał być potępiony, to on 

sam powinien zrobić wszystko, aby mieć pewność, iż nie jest tym właśnie człowiekiem. 

Cóż więc musimy zrobić my, którzy wiemy, że większość będzie potępiona (i to nie tylko większość 

katolików)? Co musimy zrobić? Przyjmijcie postanowienie, aby należeć do małej liczby tych, którzy są 

zbawieni. Mówicie: gdyby Chrystus chciał mnie potępić, to dlaczego mnie stworzył? Cisza, pochopny 

języku! Bóg nie stworzył nikogo, aby go potępić, lecz ktokolwiek jest potępiony, jest potępiony, ponieważ 

chce nim być. Dlatego też będę teraz bronił dobroci mojego Boga i uniewinnię ją ze wszystkich 

oskarżeń. To właśnie będzie tematem drugiej części mego kazania. 

 

Zanim przejdziemy dalej, zbierzmy po jednej stronie wszystkie księgi i wszystkie herezje Lutra oraz 

Kalwina, a po drugiej stronie wszystkie księgi i herezje pelagian oraz semipelagian. I spalmy je. 
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Niektórzy niszczą łaskę, inni – wolność, a jedni i drudzy są pełni błędów, dlatego wrzućmy do ognia ich 

księgi. Wszyscy potępieni noszą na czole wyrocznię proroka Ozeasza: perditio tua ex te (zatracenie 

twoje pochodzi od ciebie)15, tak, aby mogli pojąć, że ktokolwiek jest potępiony, jest taki przez swoją 

własną złość i dlatego, że chce być potępiony. 

Najpierw przyjmijmy za podstawę te dwie prawdy, którym nie sposób zaprzeczyć: Deus vult omnes 

homines salvos fieri (Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni) oraz omnes egent gloria 

Dei (wszyscy ludzie potrzebują chwały Bożej). Otóż, jeśli pokażę wam, że Bóg chce zbawić wszystkich 

ludzi i że dla tego celu udziela im wszystkim swej łaski i innych koniecznych niezbędnych środków, 

będziecie musieli się zgodzić, że ktokolwiek jest potępiony, musi przypisać to swojej własnej złości oraz 

że większa liczba chrześcijan jest potępiona, ponieważ chcą oni tego: perditio tua […] ex te, 

tantummodo in me auxilium tuum (zatracenie twoje pochodzi od ciebie […] tylko we Mnie ratunek 

twój)16. 

Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni 

W stu miejscach w Piśmie Świętym Bóg mówi nam, że prawdziwie jest Jego pragnieniem, aby zbawić 

wszystkich ludzi: nolo mortem peccatoris, set ut magis convertatur et vivat: vivo ego, dicit Dominus, 

nolo mortem impii, convertimini, et vivite (czy Ja pragnę śmierci bezbożnego, mówi Pan Bóg, a nie, aby 

się nawrócił od dróg swoich, a żył?)17. Gdy ktoś bardzo czegoś chce, wtedy mówi się, że umiera z 

pragnienia. Jest to, oczywiście, przesada. Lecz Bóg chciał i nadal chce naszego zbawienia tak bardzo, 

że umarł z pragnienia i poniósł śmierć, aby dać nam życie: et propter nostram salutem mortuus est (i 

umarł dla naszego zbawienia). Ta wola, aby zbawić wszystkich ludzi, nie jest więc w Bogu wolą 

udawaną, powierzchowną i pozorną; jest to wola rzeczywista, skuteczna i zbawienna, gdyż zaopatruje 

On nas we wszystkie środki służące najlepiej naszemu zbawieniu. Bóg nie udziela nam ich tak, aby nic 

nie zdziałały – daje je nam ze szczerą wolą, z zamiarem, aby urzeczywistniły swój właściwy skutek. A 

jeśli go one nie osiągają, wówczas sam Bóg pokazuje, że jest przez to dotknięty i urażony. Nakazuje On 

nawet potępionym, aby stosowali te środki dla swego zbawienia; zachęca i zobowiązuje ich do tego; a 

jeśli oni tego nie robią, grzeszą. Dlatego też mogą to zrobić i w ten sposób być zbawieni. 

Więcej nawet, ponieważ Bóg widzi, że sami z siebie nie moglibyśmy nawet zrobić użytku z Jego 

łaski bez Jego pomocy – udziela nam także innych rodzajów wsparcia. I nawet jeśli czasami pozostają 

one nieskutecznie, jest to naszą winą, gdyż posługując się tymi samymi środkami, jeden może ich 

nadużyć i zostać wraz z nimi potępiony, a inny może czynić rzeczy słuszne i być zbawiony; może on być 

nawet zbawiony przy pomocy mniej potężnych środków. Tak, jest możliwe, że nadużyjemy większej 

łaski i zostaniemy potępieni, podczas gdy ktoś inny współpracując z mniejszą łaską zostanie zbawiony. 

Św. Augustyn wykrzykuje: ergo si quis a justitia deficit, suo in praeceps fertur arbitrio, sua 

concupiscentia trahitur, sua persuasione decipitur (dlatego, jeśli ktoś odwraca się od 

sprawiedliwości, jest wiedziony przez swą wolną wolę, prowadzony przez swoją pożądliwość, 

zwodzony przez swoje przekonanie). Lecz tym, którzy nie pojmują teologii, mam do powiedzenia rzecz 

następującą: „Bóg jest tak dobry, że wtedy, gdy widzi, że grzesznik biegnie ku swej ruinie, biegnie 
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za nim, woła go, usilnie prosi i towarzyszy mu aż do samych bram piekła. Czegóż Bóg nie zrobi, 

aby go nawrócić? Zsyła mu dobre natchnienia i święte myśli; i jeśli grzesznik nie skorzysta z nich, On 

staje się rozgniewany, oburzony i prześladuje go. Czy go uderza? Nie. Uderza w powietrze i przebacza 

mu. Lecz grzesznik nie jest jeszcze nawrócony. Bóg zsyła mu śmiertelną chorobę. Z pewnością jest to 

już dla niego koniec. Nie, bracia, Bóg go uzdrawia; grzesznik staje się uparty w złu, a Bóg w swoim 

miłosierdziu szuka innej drogi – daje mu kolejny rok, a kiedy ten rok się kończy, On daje mu jeszcze 

jeden rok. Lecz jeśli grzesznik nadal chce wtrącić samego siebie do piekła mimo tego wszystkiego, to 

co wtedy robi Bóg? Czy opuszcza go? Nie. Bierze go za rękę i tak długo jak grzesznik ma jedną stopę w 

piekle, a drugą na zewnątrz, Bóg wciąż go poucza i błaga, aby nie nadużywał Jego łask”. A teraz pytam 

was: jeśli ten człowiek jest potępiony, czy nie jest prawdą, że jest potępiony wbrew woli  Bożej i dlatego, 

że chce być potępiony? Przyjdźcie i zapytajcie mnie teraz: „Gdyby Bóg chciał mnie potępić, dlaczego w 

takim razie mnie stworzył?”. 

Niewdzięczny grzeszniku, naucz się dzisiaj, że jeśli jesteś potępiony, to winy za to nie ponosi 

Bóg, lecz ty sam i twój upór! Aby was do tego przekonać, zejdźcie do głębin otchłani. Sprowadzę tam 

dla was jedną z tych nędznych potępionych dusz płonących w piekle po to, aby mogła wyjaśnić wam tę 

prawdę. Oto jedna z nich: „Powiedz mi, kim jesteś?”. „Jestem biednym bałwochwalcą, urodzonym 

w nieznanej ziemi; nigdy nie słyszałem o niebie ani o piekle, ani o tym, co teraz muszę cierpieć”. 

„Biedny nieszczęśniku! Odejdź, nie jesteś tym, którego szukam”. Przychodzi inny – oto i jest. „Kim 

jesteś?” „Jestem schizmatykiem z krańców Tartaru; zawsze żyłem w stanie niecywilizowanym, ledwie 

wiedząc o tym, że istnieje jakiś Bóg”. „Nie jesteś tym, którego chcę, wracaj do piekła”. Tutaj jest inny. „A 

ty, kim jesteś?”. Jestem biednym heretykiem z Północy. Urodziłem się pod biegunem i  nigdy nie 

widziałem ani światła słońca, ani światła wiary”. „Również ty nie jesteś tym, którego szukam, wracaj do 

piekła”. Bracia, serce mi się kroi, gdy widzę tych nieszczęśników znajdujących się wśród potępionych, 

którzy nigdy nie poznali prawdziwej wiary. Mimo to wiedzcie, że został ogłoszony przeciwko nim wyrok 

potępienia i powiedziano im: perditio tua ex te (zatracenie twoje pochodzi od ciebie)18. Zostali potępieni, 

ponieważ chcieli nimi być. Otrzymali tak wiele środków i pomocy od Boga, aby być zbawionymi! Nie 

wiemy, jakie to były środki i pomoce, lecz oni znają je dobrze i teraz wołają:  Iustus es Domine, et rectum 

Iudicium tuum (sprawiedliwy jesteś, Panie, i sąd Twój jest prawy)19. 

Bracia, musicie wiedzieć, że najbardziej ten starożytny pogląd jest prawem Boga i że my wszyscy 

nosimy je wypisane w naszych sercach; że można się go nauczyć bez żadnego nauczyciela i że 

wystarczy dysponować naturalnym światłem rozumu po to, aby znać wszystkie nakazy tego prawa. 

Dlatego właśnie nawet barbarzyńcy starali się ukryć, gdy popełnili grzech, ponieważ wiedzieli, że robią 

coś złego. I dlatego są oni potępieni za to, że nie zachowywali prawa naturalnego wypisanego w ich 

sercach. Gdyby bowiem je zachowywali, wtedy Bóg prędzej uczyniłby cud niż pozwolił im, aby zostali 

potępieni. Posłałby On do nich kogoś, aby ich pouczył i udzieliłby im wszelkich innych rodzajów 

wsparcia, lecz oni sami są winni tego, że nie zasługiwali, aby to uczynił, ponieważ nie żyli w zgodzie z 

natchnieniami swego własnego sumienia, które nigdy nie przestało wskazywać im dobra, które powinni 

czynić, oraz zła, którego powinni unikać. Dlatego to ich własne sumienie oskarżało przed Bożym 

trybunałem i to ono mówi im stale w piekle: perditio tua ex te (zatracenie twoje pochodzi od ciebie)20. Oni 
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nie wiedzą, co na to odpowiedzieć, i są zmuszeni przyznać, że zasługują na swój los. Jeśli zatem ci 

niewierni nie mają żadnego usprawiedliwienia, to czy będzie jakiekolwiek usprawiedliwienie dla katolika, 

który przyjął tak wiele sakramentów, wysłuchał tak wielu kazań i ma tak wiele pomocnych środków do 

swojej dyspozycji? Jak ośmieli się on powiedzieć: „Jeśli Bóg zamierzałby mnie potępić, to dlaczego mnie 

stworzył?”. Jak ośmieli się on mówić w ten sposób, gdy Bóg daje mu tak wiele środków, które służą 

zbawieniu? Dlatego zakończmy wprawiając go w zakłopotanie. 

Wy, którzy cierpicie w otchłani, odpowiedzcie mi! Czy są wśród was jacyś katolicy? „Oczywiście, że są!”. 

Jak wielu? Niech jeden z nich tutaj przyjdzie! „To niemożliwe, są oni zbyt głęboko w dole i aby wydobyć 

ich do góry, trzeba byłoby wywrócić całe piekło do góry nogami; dlatego łatwiej byłoby zatrzymać 

jednego z nich, gdy dopiero wpada do piekła”. Stąd też mówię do was, którzy żyjecie w nawyku 

grzechu śmiertelnego, w nienawiści, w bagnie wady nieczystości i którzy z każdym kolejnym 

dniem coraz bardziej zbliżacie się do piekła. Zatrzymajcie się i obróćcie dokoła: tym, który was 

wzywa, jest sam Jezus, który za pomocą swych ran – jak za pomocą tak wielu wymownych głosów – 

woła do was: „Synu mój, jeśli jesteś potępiony, musisz za to winić samego siebie:  perditio tua ex te. 

Podnieś oczy i zobacz wszystkie łaski, jakimi cię wsparłem, aby zabezpieczyć twoje wieczne zbawienie. 

Mogłem sprawić, że urodziłbyś się w Maghrebie; tak właśnie uczyniłem wielu innym, lecz tobie 

pozwoliłem urodzić się w wierze katolickiej; byłeś wychowywany przez takiego dobrego ojca, przez tak 

wspaniałą matkę z najczystszymi poleceniami i naukami. Jeśli jesteś potępiony pomimo tego, to czyją to 

będzie winą? Twoją własną, mój synu, twoją własną. Mogłem wtrącić cię do piekła od razu po 

pierwszym popełnionym przez ciebie śmiertelnym grzechu, nie czekając, aż popełnisz drugi. Zrobiłem to 

tak wielu innym, lecz wobec ciebie byłem cierpliwy; czekałem na ciebie przez tak wiele lat. I dziś nadal 

czekam na twój akt skruchy. Jeśli jesteś potępiony pomimo tego wszystkiego, czyją to jest winą? Twoją 

własną, mój synu, twoją własną. Wiesz, jak wielu zmarło na twoich oczach i zostali potępieni? To miało 

być dla ciebie ostrzeżenie. Wiesz, jak wielu innych opóźniam na właściwej ścieżce, aby dać ci dobry 

przykład? Czy pamiętasz, co ten wspaniały spowiednik ci powiedział? To ja jestem tym, który kazał mu 

to właśnie powiedzieć. Czy nie wymagał on od ciebie, abyś zmienił swe życie i odbył dobrą spowiedź? 

To ja jestem tym, który go do tego natchnął. Czy pamiętasz to kazanie, które dotknęło twego serca? To 

ja jestem tym, który cię na nie zaprowadził. A tego, co zaszło między tobą a Mną w skrytości twego 

serca – tego nigdy nie będziesz mógł zapomnieć. Te wewnętrzne natchnienia, to jasne poznanie, ten 

ciągły wyrzut sumienia, czy ośmielisz się im zaprzeczyć? Wszystkie one były tak wieloma środkami 

mojej łaski, ponieważ chciałem cię zbawić. Odmówiłem tych darów wielu innym i dałem je tobie, gdyż 

czule cię kochałem. Mój synu, Mój synu, gdybym przemawiał do nich z taką czułością, z jaką 

przemawiam dziś do ciebie, jak wiele innych dusz powróciłoby na właściwą ścieżkę! A ty… ty odwracasz 

się do Mnie plecami! Posłuchaj, co zamierzam ci powiedzieć, bo to są Moje ostatnie słowa: kosztowałeś 

mnie Moją krew; jeśli chcesz być potępiony pomimo krwi, którą przelałem dla ciebie, wówczas nie 

obwiniaj o to Mnie, możesz o to oskarżać tylko samego siebie. I przez całą wieczność, nie zapominaj o 

tym, iż jesteś potępiony pomimo Mnie, jesteś potępiony, gdyż chcesz być potępiony:  perditio tua ex te, 

perditio tua ex te”. 
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O, mój dobry Jezu, nawet kamienie pękłyby słuchając takich słodkich słów, takich czułych wyrażeń! Czy 

jest tutaj ktoś, kto chce być potępiony, otrzymując tak wiele darów i łask? Jeśli jest ktoś taki, niech 

posłucha mnie i się sprzeciwi, jeśli będzie w stanie. 

Cezary Baroniusz opowiada, że po niesławnym odstępstwie cesarza Juliana Apostaty nabrał on tak 

wielkiej nienawiści do chrztu św., że przez cały noc i dzień szukał sposobu, w jaki mógłby wymazać swój 

własny chrzest. Dla tego celu kazał przygotować sobie kąpiel we krwi kozła i wszedł do wanny, chcąc, 

aby ta nieczysta krew z ofiary poświęconej Wenus wymazała święte znamię chrztu z jego duszy. Takie 

zachowanie wydaje się wam ohydne, lecz gdyby plan Juliana mógł się powieść, jest pewne, że 

cierpiałby on w piekle o wiele mniej. 

Grzesznicy, rada, którą chcę wam dać, bez wątpienia wyda się wam dziwna, lecz jeśli zrozumiecie ją w 

odpowiedni sposób, uznacie, że jest ona – przeciwnie – inspirowana przez tkliwe współczucie dla was. 

Błagam was na kolanach, przez krew Chrystusa i Serce Maryi, zmieńcie swoje życie, powróćcie na 

drogę, która prowadzi do nieba i zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby należeć do małej liczby tych, 

którzy są zbawieni. Jeśli – mimo tego – chcecie kontynuować podążanie drogą prowadzącą do piekła, to 

przynajmniej znajdźcie jakiś sposób, aby wymazać wasz chrzest. Biada wam, jeśli zabieracie ze sobą do 

piekła święte Imię Jezusa Chrystusa i niezmazalne znamię chrześcijanina wyryte w waszej duszy! 

Wasza kara będzie przez to tym większa. Oto więc, co radzę wam uczynić w tej sytuacji, jeśli nie 

chcecie się nawrócić: idźcie od razu tego samego dnia i poproście waszego pasterza, aby wymazał 

wasze imię z metrykalnej księgi chrztów tak, aby nie pozostało żadne wspomnienie o tym, że 

kiedykolwiek byliście chrześcijanami; błagajcie waszego Anioła Stróża, aby wymazał ze swej księgi łask 

natchnienia i pomoce, których wam udzielał na polecenie Boga, bo biada wam, jeśli je przypomni! 

Powiedzcie naszemu Panu, aby odebrał z powrotem Jego wiarę, Jego chrzest, Jego sakramenty. 

Czy jesteś zdjęty grozą na taką myśl? W takim razie padnij do stóp Jezusowi i powiedz Mu ze łzami w 

oczach i ze skruszonym sercem: „Panie, wyznaję, że aż do teraz nie żyłem jak chrześcijanin! Nie 

jestem wart tego, aby być zaliczony do grona Twoich wybranych. Uznaję, że zasługuję na to, 

żeby być potępionym, lecz Twoje miłosierdzie jest wielkie i – pełen ufności w Twoją łaskę – 

mówię Ci, że chcę zbawić moją duszę, nawet jeśli miałbym poświęcić mój majątek, mój honor, 

samo moje życie – bylebym tylko był zbawiony. Jeśli aż do teraz nie byłem Tobie wierny, żałuję, 

ubolewam nad tym, brzydzę się moją niewiernością, proszę Cię pokornie, abyś mi to wybaczył. 

Wybacz mi, dobry Jezu, i wzmocnij mnie, abym mógł dostąpić zbawienia. Nie proszę Cię o 

bogactwo, cześć ani pomyślność; proszę Cię tylko o jedno – abyś zbawił moją duszę”. 

A Ty, o Jezu, co na to odpowiesz?! O, Dobry Pasterzu, spójrz na zagubioną owcę, która wraca do 

Ciebie; obejmij tego skruszonego grzesznika, pobłogosław jego westchnienia i łzy, a raczej pobłogosław 

tych ludzi, którzy są tak dobrze nastawieni i którzy nie chcą niczego innego tylko swego zbawienia. 

Bracia, u stóp naszego Pana zapewnijmy, że chcemy zbawienia naszej duszy, nie bacząc na koszty. 

Powiedzmy wszyscy z oczami pełnymi łez: „Dobry Jezu, chcę zbawić mą duszę!”. O błogosławione 

łzy, o błogosławione westchnienia! 

Zakończenie 
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Bracia, chcę, abyście wszyscy odeszli dziś stąd pocieszeni. Jeśli więc pytacie mnie o mój pogląd 

dotyczący tych, którzy są zbawieni, podaję go wam. Niezależnie od tego, czy jest wielu czy niewielu 

zbawionych, ktokolwiek chce być zbawiony, będzie zbawiony. Podobnie nikt nie może być potępiony, 

jeśli nie chce nim być. A jeśli jest prawdą, że niewielu jest zbawionych, dzieje się tak, ponieważ niewielu 

jest takich, którzy żyją dobrze. Co do reszty, porównajcie te dwie opinie: pierwsza z nich uznaje, że 

większość katolików jest potępiona, a druga, przeciwnie, uznaje, że większość katolików jest zbawiona. 

Wyobraźcie sobie anioła zesłanego przez Boga, aby potwierdzić pierwszą opinię, który przychodzi 

powiedzieć wam, że nie tylko większość katolików, ale też z całego tego zgromadzenia, które jest tutaj 

obecne, tylko jedna osoba będzie zbawiona. Jeśli jesteście posłuszni przykazaniom Bożym, jeśli 

brzydzicie się zepsuciem tego świata, jeśli obejmujecie krzyż Jezusa Chrystusa w duchu pokuty, 

będziecie właśnie tym jednym, który jest zbawiony. A teraz wyobraźcie sobie tego samego anioła, który 

powraca do was i potwierdza drugą opinię. Mówi wam, że nie tylko większość katolików jest zbawiona, 

ale że z całego tutejszego zgromadzenia tylko jeden człowiek zostanie potępiony, a wszyscy pozostali 

zostaną zbawieni. Jeśli po tym nadal będziecie udzielać lichwiarskich pożyczek, mścić się, dokonywać 

przestępstw i dopuszczać się nieczystości, wówczas to ty właśnie będziesz tym jednym, który jest 

potępiony. 

Jaki jest pożytek z tego, że się wie, czy niewielu, czy też wielu jest zbawionych? Św. Piotr mówi do 

nas: satagite ut per bona opera certam vestram […] electionem faciatis (starajcie się, żebyście przez 

dobre uczynki pewnym uczynili […] wybranie wasze)21. Gdy siostra św. Tomasza z Akwinu zapytała go, 

co musi zrobić, aby pójść do nieba, ten odpowiedział jej: „Będziesz zbawiona, jeśli chcesz nią być”. Ja 

mówię to samo do was. Dowód tego znajdziecie w następującym oświadczeniu: „Nikt nie jest potępiony, 

o ile nie popełnia grzechu śmiertelnego”. To wynika z wiary. I nikt nie popełnia grzechu śmiertelnego tak 

długo, dopóki tego nie chce. To jest niezaprzeczalne twierdzenie teologii: non est peccatum nisi 

voluntarium (grzech jest tylko tam, gdzie działamy z własnej woli). Dlatego nikt nie idzie do piekła, o ile 

tego nie chce. Ten wniosek jest oczywisty. Czy to wystarczy, aby was pocieszyć? Opłakujcie wasze 

przeszłe grzechy, odbywajcie dobrą spowiedź, nie grzeszcie w przyszłości, a będziecie zbawieni. Po co 

się tak zadręczać? Jest wszak rzeczą pewną, że ktoś musi popełnić grzech śmiertelny, aby pójść do 

piekła; i że po to, aby popełnić grzech śmiertelny, musi on chcieć tego; i że – w następstwie – nikt nie 

idzie do piekła, o ile tego nie chce. To nie jest jedynie mniemanie; to niezaprzeczalna i pocieszająca 

prawda. Niech Bóg pozwoli wam to zrozumieć i niech was błogosławi. Amen. 

Źródło: http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2445 

Przypisy: 

1. Człowiek świątobliwy, żyjący w odosobnieniu, praktykujący ascezę – przyp. red. 

2. Por. 1 P 3, 20–21. 

3. Łk 13, 23. 

4. Łk 13, 24. 

5. Mt 20, 16; Mt 22, 14. 

6. Ps 13, 3; Ps 52, 4. 

7. Oz 4, 2. 

8. 1 J 5, 19. 

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2445
http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2445
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9. Ps 102, 17. 

10. Łk 13, 27. 

11. Ap 7, 9. 

12. Mt 8, 11. 

13. J 17, 25. 

14. Jr 9, 1. 

15. Por. Oz 13, 9. 

16. Por. Oz 13, 9. 

17. Por. Ez, 18, 23. 

18. Por. Oz 13, 9. 

19. Ps 118, 137. 

20. Por. Oz 13, 9. 

21. 2 P 1, 10. 

Zawsze wierni nr 1/2017 (188) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezwykła katecheza ks. Serafino Falvo o tym,  
CO ZŁY DUCH ROBI Z CZŁOWIEKIEM!  

Chciałbym poruszyć bardzo trudny problem, który dotyczy zarówno Europy jak i Ameryki. W obu 

tych regionach coraz powszechniejsze jest zjawisko pojawiania się sekt: satanistycznych, 

świadków Jehowy, sekt wywodzących się z religii wschodu (np. buddyzmu) oraz innych religii, 

które nie akceptują w Jezusie Boga i egzystują poza Prawdą. Powszechny staje się również 

ateizm, już nie filozoficzny, ale praktyczny. Ludzie żyją dziś pieniądzem i seksem, które stały się 

„bogami” dnia dzisiejszego. 

Istnieją także organizacje, które za cel stawiają sobie szkalowanie Kościoła katolickiego. Także w 

samym Kościele daje się zauważyć znaczną obojętność wobec spraw wiary. Zbyt dużo mówi się w nim 

o problemach socjalnych, za to coraz częściej pomijany jest problem grzechu oraz jego przyczyn. 

Poznałem także pewnego kapłana, który nie wierzy w istnienie złego ducha, widać więc, że nawet 

niektórzy księża negują istnienie diabła. Ale jeśli znamy Ewangelię, wiemy, że szatan istnieje naprawdę 

– Ewangelia mówi o nim aż 55 razy. Święty Jan nazywa szatana tym, który od początku jest zabójcą, 

zaś w Pierwszym Liście św. Piotra został on określony lwem ryczącym, kłamcą, kusicielem, tym, który 

sprzeciwia się Bogu. Zły to „bóg tego świata”, oskarżyciel braci, Apokalipsa natomiast mówi o nim jako o 

Bestii. 

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat szatana, aby otworzyć oczy tym, którzy w niego nie 

wierzą. Zobaczmy, co czyni zły duch w Ludzie Bożym oraz jakie są jego sposoby działania i cele. 

„MODLITWA DLA MNIE MOJEGO ANIOŁA STRÓŻA” 

Dobry i Miłosierny Panie Jezu. Proszę przeniknij Mnie Swoją 

Dobrocią i Miłością. Oczyść Mnie ze wszystkich moich słabości, 

prześladowań i udręk. Niech Twoja Miłość dodaje mi sił, a Twe  

miłosierdzie oczyści mnie z moich win. Przesiej mnie Panie – to co 

dobre pomnóż, a co złe – daj światło Ducha Świętego, bym mogła w 

sobie zmienić i nie popełniała tych błędów więcej, abyś mnie kochał 

łatwo patrząc na mnie i bym mogła być ci potrzebna i pomocna - 

oddaje ci się cała. Ty mnie zmieniaj mój Jezu, bo Ty mnie znasz lepiej 

niż ja siebie i lepiej wiesz czego mi potrzeba. Kocham cię i błogosławię 

mój Mistrzu i Królu mego ciała i duszy mojej. Znaczę tyle ile ciebie 

przyjmuję, a więc całe życie Tobie ofiaruję. Prowadź mnie Twoimi 

ścieżkami. Amen.  

/25.VI.2013 r.- mój Anioł Stróż podyktował tę modlitwę przez rycerkę Mariolę z 

Grudziądza, ale będzie Mu miło jak komuś się spodoba i będzie się nią modliło z miłością 

i radością. Podaje tę modlitwę tobie – Siostro i Bracie w Chrystusie – i wszystkim, którzy 

będą się modlić tą modlitwą. 
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TECHNIKI SZATANA 

Szatan posługuje się pewnymi „narzędziami”, a są to: kłamstwo, hipokryzja, oszczerstwo, gniew, 

zemsta, zazdrość, jak również grzech ciężki. Ten, kto żyje w takim grzechu, jest we władaniu złego 

ducha. Albo znajdujemy się w łasce Bożej, albo znajdujemy się po stronie grzechu, ale gdy trwamy w 

grzechu – panuje nad nami duch zły. Jak więc możemy walczyć z szatanem? Jedynie poprzez życie w 

łasce Bożej, ponieważ trwając w niej nosimy w sobie niebo, gdy zaś tkwimy w grzechu, panuje w nas 

pustka. Aby jej uniknąć, powinniśmy karmić się Słowem Bożym – Biblią. Jest to księga natchniona przez 

Ducha Świętego, jej słowa są słowami Ducha Świętego. 

Zapraszam was więc do czytana Słowa Bożego, szczególnie Nowego Testamentu: czterech 

Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów św. Pawła i Apokalipsy. Musimy ubrać się w zbroję Bożą. 

Jezus powiedział: „Ja daję wam moc, aby zwyciężyć wszelkie dzieła złego, i nikt nie może uczynić wam 

nic złego” (por. Mk 16,17-18). Święty Paweł mówi, że nie walczymy przeciwko krwi i ciału (czyli 

człowiekowi), ale przeciwko złym duchom. Aby zwyciężyć złego, powinniśmy wzywać imienia „Jezus”. 

Kiedy wypowiadamy głośno imię Jezusa – zły duch ucieka, bo nie może znieść brzmienia imienia 

Jezusa. 

MOC MODLITWY 

Jestem egzorcystą. Pewnego razu, podczas egzorcyzmu powiedziałem: „W imię Jezusa Chrystusa 

nakazuję ci, zły duchu, odejdź precz!”. Szatan jednak odpowiedział: „Jeżeli nie przestaniesz wzywać 

tego imienia, zabiję cię”. Zacząłem więc mówić: „Jezu, Jezu, Jezu” i tamten... uciekł! Tak więc, 

wzywajcie imienia Jezus, jeżeli coś wam się w życiu nie układa, jeśli w waszym domu panuje kryzysowa 

sytuacja – pamiętajcie, że jest to atak złego, który chce was nastraszyć. 

Aby wypędzić go, używajcie przede wszystkim charyzmatów, tych, które otrzymaliście przy 

chrzcie. Jednym z nich jest charyzmat uwolnienia. Różni się on od egzorcyzmu. Egzorcyzmu mogą 

dokonywać tylko niektórzy kapłani, a modlitwą o uwolnienie możecie modlić się wszyscy i wszędzie: 

w domu, w pracy, w drodze. W modlitwie tej mówimy: W imię Jezusa nakazuję wszystkim złym 

duchom, aby odeszły precz od mojej pracy, od mojego domu, od mojego samochodu, z miejsca, w 

którym jestem. Tę moc mamy od Jezusa. On powiedział: w imię moje złe duchy będą wyrzucać (Mk 

15,17). Nie mówcie: „Panie, Panie...”, ale: „Jezu, Jezu...”, bo to imię przegania wszelkie lęki i strach. 

Pamiętajcie również, aby nie przesadzać i nie mówić o złym duchu zbyt często, bo w ten sposób 

rozsławiamy jego imię. Musimy zawsze jednak być świadomi, że on istnieje. 

ANTYMORALNOŚĆ SZATANA 

Szatan ma również swoją własną „moralność”, jest nią: niesprawiedliwość, wykorzystanie, kradzież, 

zemsta, niemoralność – np. cudzołóstwo, które stało się obecnie powszechne i wręcz modne. Dziś 

niektórzy się żenią, a po kilku miesiącach rozwodzą, znajdując innego partnera – to jest właśnie 

cudzołóstwo. Pamiętajcie, że małżeństwo jest święte i nic nie może go przerwać. 
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Inną formą cudzołóstwa jest nieczystość. Dotyczy ona par, które nie są związane węzłem 

małżeńskim, ale żyją razem i czynią to, co jest dozwolone tylko w małżeństwie. Wszechobecna staje się 

również pornografia. 

Inne grzechy inspirowane przez szatana to: czynny homoseksualizm, zażywanie narkotyków, 

negatywne myślenie i nieustanne roztrząsanie problemów... To smutne, ale grzech staje się dla wielu 

rzeczą normalną również dlatego, iż niektórzy kapłani przestali o nim mówić. 

Zły duch ma dostęp do człowieka poprzez nienawiść, magię, spirytyzm, okultyzm, wiarę w gusła. 

Często zdarza się, iż problemy związane ze złym duchem przekazywane są z pokolenia na 

pokolenie. Jeżeli ktoś z naszych przodków zajmował się okultyzmem, skutki tego grzechu możemy 

odczuwać także i my. Pewne miejsca, np.: domu, sklepy, biura – mogą znajdować się pod wpływem 

złego. W tych miejscach w zadziwiający sposób króluje grzech. 

www.fronda.pl 

MODLITWA EGZORCYZMOWA  
jaką posługuje się często rycerka Bożenka 

IDŹ PRECZ DIABLE W OGIEŃ WIECZNY i nie wychodź z niego nigdy i nie wracaj do nas (do 

mnie) więcej, a daj miejsce Duchowi Świętemu. A niech was (nas, ciebie, mnie) błogosławi 

Bóg Ojciec Wszechmogący, Syn Boży i Duch Święty, i Maryja Niepokalanie Poczęta i niech 

nas otoczy płaszczem ochronnym i napełnia pokojem i miłością całej Trójcy Przenajświętszej. 

Amen. 

 „SŁOWO” – którego ciemność nie ogarnęła…  
i wroga pokonało – świadectwo rycerki Eli 
Był to jeden z wielu dni, kiedy kładąc się spać czuję napływ złych energii a pod powiekami widzę ciemne 

niewyraźne postacie, które są w ciągłym ruchu. Czasem są to wyraźne twarze, ale zniekształcone 

grymasem złości albo straszące – przybliżające się nieraz bardzo szybko. Unicestwić je można przez 

Krew Chrystusa – bardzo się Jej boją. Nieraz wystarczy zrobić znak krzyża. 

Tamtego dnia było inaczej. Od razu poczułam silny lęk (typowe przy ataku silnego złego). Była to bardzo 

duża moc „rażenia”. Widziałam bardzo ciemne kłębowiska jakby chmur, które szybko zbliżały się do 

mnie nasilając swój „ciężar”, który mnie fizycznie przytłaczał. Wstałam i zaczęłam się modlić wszystkimi 

odpowiednimi modlitwami. Uspokojona położyłam się spać. Akcja zaczęła się od nowa. Znowu modlitwa, 

gromnica, woda święcona i sól egzorcyzmowana. I znów kolejny atak. Korzystam z oleju 

egzorcyzmowanego, biorę krzyż do ręki i modlę się – odmawiam słowami serca Drogę Krzyżową. 

Kolejny atak jeszcze mocniejszy. Podjęłam decyzję; nie kładę się spać. Wstałam i wzrok mój padł na 

Pismo Święte. Odetchnęłam z ulgą. Wzięłam je i położyłam na piersiach myśląc, że jest to 

najpewniejsza ochrona. Ale tym razem atak był błyskawiczny i jeszcze silniejszy. I stało się coś co było 

http://www.fronda.pl/
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poza moją kontrolą i zamierzeniem. Również błyskawicznie otworzyłam Pismo Święte. I w tym 

momencie wszystko pierzchło. Zrobiło się tak „czysto” i przejrzyście. I tak lekko. Powietrzy było jak po 

burzy – ozonowe. Szczęśliwa choć umęczona zasnęłam z rękami położonymi na otwartym Piśmie 

Świętym. Kiedy się obudziłam jedna kartka była lekko zgnieciona. Przeczytałam na tej stronie tam gdzie 

padł mój wzrok: „... i wróg został pokonany”  (nie pomyślałam wtedy żeby zapisać ten werset w 

całości). 

Od tego dnia mam zawsze Pismo Święte otwarte na stronie ostatniego czytania i mam już święty spokój, 

a wspomagającą siłą jest medalik św. Benedykta umieszczony nad głową i krzyż z Jezusem na szyi. 

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM… i wroga pokonało. 

mały rycerz Ela z Głuchołaz 

Bóg – STWÓRCA WSZECHŚWIATA,  
refleksja rycerki Krystyny nad pięknem stworzenia  

Człowieku XXI wieku – zaharowany, sfrustrowany, zagoniony – dokąd zmierzasz? 

Zatrzymaj się na chwilę,  wycisz się i  pomyśl … 

Spójrz na niebo pełne gwiazd, na morze, góry, pola i łąki. Wczuj się w całą harmonię tego, co Bóg 

Stwórca nam przygotował. I chociaż Go nie widzisz, może nawet w Niego nie wierzysz, to po pięknie i 

wspaniałości Jego dzieł, musisz przyznać, że On istnieje i  należy oddać Mu należną cześć i chwałę. 

Patrząc na Jego dzieła zaczerpnij nadzieję. 

On jest Rzeźbiarzem Nieskończonym bezkresnego wszechświata. Tu umieścił wieniec łagodnych 

pagórków, tam kościec szczytów podobnych do kręgosłupa tego olbrzymiego ciała, którym jest ziemia. 

Żyłami ziemi są rzeki, miednicami jeziora, sercem ocean y, sukniami lasy, welonami chmury, ozdobami 

lodowce z kryształu, klejnoty turkusów i szmaragdów, opale i beryle wszystkich wód, które śpiewają 

tworząc z borami i wichrami wielki chór na chwałę swego Pana. Najwięcej o Nim mówią światło, 

firmament niebieski i morze, porządek astralny i meteorologiczny – to odblask Boskiego Ładu. 

Światło potrafił stworzyć tylko Bóg, dzięki temu mamy dzień i noc. Przeniknij tajemnice światła, które 

nigdy się nie wyczerpuje. Podnieś wzrok na nieboskłon, na którym śmieją się gwizdy i planety. Spuść 

wzrok na morze, które nie jest rozdzieleniem, lecz pomostem pomiędzy ludźmi żyjącymi na innych 

brzegach. Bóg nie czyni nic bez celu. Dzieła Boże są uporządkowane, użyteczne i wspaniałe i jedno 

służy drugiemu. A wszystko to mamy za darmo z miłości Boga do człowieka, tyle, że człowiek nie 

zawsze potrafi to uszanować, a wręcz poprzez swoją ingerencję niszczy przyrodę i zaprzepaszcza to co 

najcenniejsze dla ludzkiej egzystencji . 

A ziemia – ziemia zielona i ukwiecona, owoce pęczniejące na drzewach, rozmnażające się ptaki i 

zwierzęta, prądy wiatru rozpraszające obłoki, powietrze, które nas otacza, słońce, które się nie myli w 

swym wschodzie i zachodzie od wieków i tysiącleci. To wszystko mówi o Bogu, odkrywa Boga. 
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Stwórca podarował nam cztery pory roku. O jak każda jest piękna i urozmaicona. 

Z nastaniem wiosny budzi się przyroda, w nas wstępuje  nadzieja. Zielenią się pola i łąki. Na drzewach i 

krzewach pojawiają się świeże zielone liście , słychać  piękny śpiew ptaków, a wokół pojawiają się 

kwiaty. Cud doskonałości Boga jest zapisany w ich kształcie, barwach, woni i różnorodności. I tak od 

delikatnych małych stokrotek, niezapominajek, konwalii, kaczeńców, różnorodnych tulipanów, do 

okazałych hortensji, azalii, peoni, poprzez kwitnące krzewy bzów i jaśminów, aż do kwitnących sadów i 

żółtych pól rzepaku i mleczu.  Na kwiatach widać pracujące pszczoły, różnorakie barwne motyle i 

muszki. W powietrzu gama odurzających zapachów. 

Po wiośnie następuje lato. Jest słonecznie i gorąco,  krople deszczu ochładzają i  podlewają ziemię. Na 

drzewach formują się owoce, w ogrodach dojrzewają pierwsze warzywa. Na polach falujące łany zbóż i 

polne kwiaty rumianku, powoju, bławatka, maków i pachnących ziół. 

Odkryj szum lasu i kołysanie drzew na wietrze, oraz promienie słońca przedostające się przez ich  liście. 

Idąc ścieżką polną skup się na łanie kwitnącej gryki i muzyce oblegających ją pszczół, na zapachu 

roślin. 

W południe usiądź w cieniu dostojnej lipy i wczuj się w ciszę przerywaną gruchaniem gołębi  i 

ćwierkaniem małych wróbelków, z dala dochodzącym od czasu do czasu kukaniem kukułki.  Wieczorem 

posłuchaj żabiego  koncertu dochodzącego z  pobliskiej rzeki czy stawu. Zachwyć się też wschodem 

i  zachodem słońca, barwami nieba, kolorami  tęczy po deszczu. Wieczorem i o świcie uciesz oczy 

lekkimi mgłami otulającymi pola i łąki muślinowymi zasłonami. Nie przeocz też kropli rosy co błyszczy na 

roślinach, zdających się łzą wdzięczności dla Stwórcy, który to uczynił. 

Z nastaniem jesieni odlatują już bociany, dzikie kaczki, łabędzie i żurawie. Przyroda przygotowuje się do 

zimowego spoczynku.  W ogrodach kwitną ostatnie kwiaty astrów, chryzantem. W warzywnikach rosną 

jeszcze warzywa korzeniowe. W sadach drzewa uginają się pod ciężarem dorodnych rumianych jabłek i 

gruszek. 

Przy drogach jarzębina chełpi się swoimi czerwonymi koralami. Ale najpiękniejsze są drzewa liściaste, 

które teraz zachwycają swoimi barwami od zielonej poprzez żółtą i złotą ,na brązowej i purpurowej 

kończąc. Późną jesienią widać już tylko opustoszałe pola i łąki, ogołocone z liści drzewa, gdzie hula 

wiatr, jest smutno i szaro, a na niebie  snują się ponure i ciężkie chmury. Na szybach spadające krople 

deszczu. Ale i w tej porze roku wzrok można zatrzymać na zielonych pięknych drzewach i krzewach 

iglastych. 

Zima ma też swój niepowtarzalny urok. W mroźną noc spójrz na księżyc i rozgwieżdżone  jasne niebo, 

zlewające się z białymi, otulonymi śnieżnym puchem lasy, pola, góry i pagórki, pięknie ubrane w biel 

pojedyncze drzewa , na iskrzący się w powietrzu mróz, a pod nogami skrzypiący śnieg. Gdzie 

znajdziesz rzeźbiarza co by ci wyrzeźbił z mrozu na szybie wspaniałe wzory, a pojedyncze płatki śniegu 

uczynił tak różnorodne, co by rzeki zmienił w lodowiska, a dachy pokrył zwisającymi, kryształowymi 

soplami?   Wejdź w zachwycie w bajkową rzeczywistość, gdzie wszystko pokryte srebrną, 

niepowtarzalną szadzią czyni świat tak pięknym. 
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O ziemio cała –śpiewaj Bogu Stwórcy! Człowieku On cię stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, do 

przyjmowania i dawania miłości, bo tylko ona daje poczucie szczęścia. Czy odnalazłeś Boga w świecie, 

który cię otacza?  A może tęsknisz za tym, co po drugiej stronie życia, gdzie „ani oko nie widziało, ani 

ucho nie słyszało” co Bóg przygotował nam ludziom, którzy Go kochają,  gdzie jest nasza  Ojczyzna.  A 

więc raduj się teraz w otaczającym cię świecie i przygotuj się do szczęścia pełnego w wieczności. 

Panie do  Ciebie wznoszę moje oczy, do Ciebie wznosi się moja dusza. Tęsknię za Tobą  mój Panie. 

Twoja święta obecność  jest moją radością, och stań po mojej stronie i obroń mnie przede mną samym, 

abym umiał widzieć Twoje piękno w otaczającym mnie świecie i nie zmarnował go. Abym dotarł   kiedyś , 

kiedy mnie wezwiesz,  do jeszcze piękniejszego świata. 

mr Krystyna z Kraśnika 

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”. W Roku Matki Bożej Fatimskiej i 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej – Królowej Polski włączamy się w intencje Matki Bożej, która jak nikt inny wie jakie 

intencje są priorytetowe na czas i chwile obecne. Cały czas ważna jest modlitwa o pokój na świecie, 

który jest zagrożony bardzo, za Ojczyznę nękaną totalną opozycją, podziałami i niezgodą, Kościół a w 

nim za duchowieństwo, za konających i tych którzy z inspiracji demonów odbierają sobie życie (coraz 

częściej tego doświadczamy). Nie zapominamy także o naszych przodkach, o duszach czyśćcowych i 

potrzebujących jak również o Legionie Małych Rycerzy, o Zarządzie, opiekunach, animatorach, 

rycerzach, kandydatach oraz wszystkich inicjatywach, działaniach formacyjnych i organizowanych 

ucztach duchowych. Dlatego nadal polecamy poniższą intencję: 

„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.” 

Przykładowa INTENCJA za KONAJĄCEGO 

O przebłaganie Boga Ojca za przewinienia ziemskiej pielgrzymki i o opiekę Matki Bożej w 

ostatniej godzinie życia dla….. za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, św. Anioła Stróża i św. 

Patronów 

Powyższą intencję można zamówić także za siebie, aby uprosić tę łaskę na ostatnią godzinę życia. Bo 

nie wiemy, czy ktokolwiek z bliskich zadba o nas. 
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Przykładowy tekst o pomoc konającemu w przeproszeniu i przebaczeniu: 

Aniele Stróżu np. mamy, proszę cię, abyś w imieniu mamy przeprosił wszystkie osoby, które 

kiedykolwiek uraziła i poproś Aniołów tych osób o wybaczenie. Dziękuję Ci Boże za tę łaskę. 

Powyższa formuła może być śmiało zastosowana TAKŻE PRZEZ NAS np. wówczas gdy nie będzie 

fizycznej możliwości, aby przeprosić i prosić o wybaczenie tych osób które skrzywdziliśmy: 

Aniele Stróżu MÓJ, proszę cię, abyś w MOIM imieniu przeprosił wszystkie osoby, które 

kiedykolwiek uraziłem i poproś Aniołów Stróżów tych osób o wybaczenie. Dziękuję Ci Boże za tę 

łaskę. 

LEKTURA DUCHOWA POLECANA  
DLA POŻYTKU DUCHOWGO 

1. UWOLNIJCIE NAS STĄD.  

O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz 

Maria Simma (1915-2004) to prosta wieśniaczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z 

duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na 

stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć 

widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.   

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby 

psychicznej. W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje 

przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących. / Wydawnictwo M, Kraków tel. 12 431-25-50 / Dział 

Handlowy, tel. 12-431-25-78 /  

Księgarnia wysyłkowa, tel. 12-259-00-03; 721-521-521 e-mail: bok@bokklubpdp.pl  www.klubpdp.pl  

2. „MĘKA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA”  

– Luiza Piccaretta (Mała Córeczka Bożej Woli) 

Książka wydana do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ,  

str. 136 tel. 664 035 180 

Trójca Przenajświętsza wybrała bardzo specjalną osobę na ziemi, 

by rozpocząć tę Nową Erę i by pokazać, w jaki sposób Wola Boża 

jest wypełniana w Niebie, tak abyśmy ( z Darem Woli Bożej) w ten 

sam najdoskonalszy sposób Nieba - wypełnili ją na ziemi. Jest nią 

Luiza Piccarreta, której Pan Jezus nadał wiele tytułów, odpowiednio 

do jej nadzwyczajnego posłannictwa, pośród których są: „Herold Królestwa Bożej Woli", „Pionier Drugiej 

Generacji Synów i Córek Światła", „Sekretarka i Pisarka Jezusa”, „Mały Noworodek Bożej Woli", „Nauczyciel 

Najdoskonalszej (Najbardziej Wysublimowanej) Wiedzy", „Mała Córeczka Bożej Woli". Ten ostatni tytuł jest 

wyryty na jej nagrobku znajdującym się w kościele parafialnym Świętej Maryi Greckiej w Corato we Włoszech. 

Luiza Piccarreta: „Zadowolenie, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, podczas gdy rozważamy te Godziny jest takie, 

że życzy On sobie, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji, dla praktyki dusz, znajdował się w każdym 

mieście i miejscowości, ponieważ gdy Je czytamy, Jezus słyszy w tych zadośćuczynieniach odtwarzany Swój 

mailto:bok@bokklubpdp.pl
http://www.klubpdp.pl/
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własny głos i Swoje własne modlitwy, które wznosił do Ojca podczas  dwudziestu czterech godzin swej bolesnej 

Męki. (…) Przyczyną tych Godzin Męki jest ZADOŚĆUCZYNIENIE!!!”. 

RYS BIOGRAFICZNY 

Luiza urodziła się w niedzielę, po Wielkiej Nocy w Cerato we Włoszech, 23 kwietnia 1865r. Została ochrzczona tego 

samego dnia. (…) W młodości Luizę często napawały lęki. Miała nocne mary i to wzbudzało w niej strach przed 

szatanem. Wiele razy śniła, jak Najświętsza Matka odrzucała od niej diabła. 

Mając 9 lat przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej i tego samego dnia otrzymała Sakrament 

Bierzmowania. (…) Już w tym wieku Luiza pozostawała w kościele przez 4 godziny klęcząc nieruchomo 

pogrążona w kontemplacji. Mając 11 lat Luiza była już „Córką Maryi”. Gdy miała 12 lat zaczęła słyszeć 

wewnętrzny głos Jezusa, szczególnie, gdy otrzymywała Go w Świętej Komunii. (…) Mając lat 13, gdy 

pracowała w swoim domu, rozmyślała nad najbardziej Bolesną Męką Jezusa. (…)  Luiza całkowicie 

oddała się woli Bożej i przyjęła stan Duszy Ofiarnej, do czego Jezus i Bolesna Matka ją zaprosili. 

W 17 roku życia zaprzestała jeść, gdyż jej organizm nie przyjmował żadnych posiłków a także 

większość czasu spędzała w łóżku, co było dużym zaskoczeniem dla rodziny, księży i lekarzy. (…) Od 

tego czasu przez następne 65 lat Luiza egzystowała bez jedzenia i wody. Jej pożywieniem stała się 

Wola Boża i Święta Eucharystia. 

Od 22 roku życia w ogóle nie opuszczała łóżka. 16.10.1888 r. w wieku 23 lat Luiza została 

zjednoczona z Jezusem łaską „Mistycznych Zaręczyn". Jedenaście miesięcy później w obecności 

Najświętszej Trójcy i całego Dworu Niebieskiego jej zjednoczenie z Chrystusem, zostało zatwierdzone 

łaską „Mistycznych Zaślubin". Również w ten błogosławiony dzień stał się „Cudów - Cud”, 24-letnia 

Luiza otrzymała Dar Woli Bożej! To jest największy Boży Dar, Łaska Łask, nawet dużo większa od 

„Zaślubin Mistycznych". (…) W lutym 1899 roku w posłuszeństwie swojemu Panu i swojemu 

spowiednikowi Luiza zaczęła pisać. Jej pisanie trwa przez 40 lat, przelewając na papier najznakomitsze 

sekrety Tajemnic Bożej Woli. (…) Luiza przeszła na stałe do wiecznej chwały 4 marca 1947r. Nie było 

pewności, co do jej śmierci, ponieważ przez 4 dni jej ciało nie wykazywało znaków zepsucia (vigor 

mortis). Przez ten czas nie było możliwe odchylenie jej pleców. Specjalna trumna została skonstruowana 

pozwalając jej być w pozycji, w jakiej trwała przez 64 lata. 

47 lat później na początku 1994r. Watykan polecił miejscowemu arcybiskupowi zacząć proces jej 

beatyfikacji. Proces Beatyfikacji Służebnicy Bożej Luizy Piccarrety został oficjalnie otwarty w Święto 

Chrystusa Króla 20 listopada 1994r. 

OFIAROWANIE WOLI SWOJEJ BOGU MA DOKONAĆ RYCERZ 
- APOSTOŁ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Córko moja. Dziś będziesz pisać orędzia dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Orędzie dotyczyć będzie szczególnie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na dni 

ostateczne. Ofiarowanie woli swojej Bogu w Trójcy Jedynemu ma dokonać Rycerz 

apostoł Miłosierdzia Bożego. 
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Ty córko pobłogosław go w imieniu Jezusa Miłosiernego. Uczyń to jak najszybciej, a odczujecie 

obecność Boga w swym życiu. Oddajcie swoją wolę z miłości a Ja z miłością ją przyjmę. 

Rozpowszechniajcie Mali Rycerze koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze upadłe, bo dla nich 

przez wasze modlitwy i ofiary jeszcze okażę Miłosierdzie Boże. Te dusze już nic nie mogą uczynić dla 

siebie. Daję wam moc przez Miłosierdzie Boże, abyście sprowadzili te dusze upadłe do źródła 

Miłosierdzia Bożego, które dla nich wytrysnęło z Mojego Serca. 

Ofiara za grzechy będzie zawsze przyjęta. Z jaką radością będę czekał na te dusze zabłąkane i dam 

im światło, aby poznali prawdę i pokochali swego Boga wielką miłością i szli drogą prawdy.  

Ogarniętą modlitwą i łaską Moją, nie pójdą na potępienie, o ile przyjmą tę łaskę, która na nich 

spłynie. Muszę was ostrzec, że szatan będzie wam bardzo przeszkadzał. Przyjmujcie jak najczęściej 

Ciało Moje, aby szatan nie miał do was dojścia. Ta obrona jest konieczna, bo szatan użyje wszelkiej 

przebiegłości, aby wam przeszkodzić i zechce was zwieść. Dzieci Moje bądźcie czujni, bo to jest walka 

przeciw złu. (Pan Jezus do s. Zofii Grochowskiej, założycielki Legionu Małych Rycerzy MSJ) 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 10 
19 maja  
Pierwsze spotkanie integracyjne środowisk Intronizacyjnych na Jasnej Górze które zgromadziło przedstawicieli m.in. 

z Legionu Małych Rycerzy MSJ, ze Wspólnoty św. Józefa, ze Wspólnotę Nieustającego Różańca, ze Wspólnoty 

Dzieciątka Jezus, ze Wspólnoty  Katolików w Warszawie i inne. Ponadto udział w dyskusji wzięły znaczące osoby 

duchowne i świeckie m.in. o. Jan Paweł Bagdziński, ks. Zenon Gąsiorowski, ks. Jan Spólny, Halina Nowina – 

Konopka, poseł na Sejm III i IV kadencji, Halina Szustak, poseł na Sejm IV kadencji i z-ca prezesa Zarządu 

Legionu MRMSJ oraz przedstawiciele w/w wspólnot. 

11-20 czerwca   
Spotkanie modlitewne w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej  w ramach Nowenny 

Adoracyjnej – Nieustannej Modlitwy Różańcowej przed Najświętszym Sakramentem w Gietrzwałdzie. Na tę 

duchową ucztę zostaliśmy zaproszeni przez o. Jana Pawła Bagdzińskiego, który gorąco powitał przedstawicieli 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego a nawet zachęcał do wstąpienia w szeregi tej Wspólnoty. W 

drodze krzyżowej brał udział znany poseł z Radomia p. Jan Łopuszański. Wcześniej tego dnia Sanktuarium 

nawiedzili Biskupi uczestniczący w konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie. Naszą wspólnotę reprezentowali Mali 

Rycerze z: Białegostoku, Gdyni, Gdańska, Gniezna, Koszalina, Olsztyna, Szczecina, Warszawy, Włocławka i 

być może jeszcze innych miejscowości – w sumie była to ponad 100 – osobowa reprezentacja.   

31 lipiec-1 sierpnia  
XII Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu pod przewodnictwem kapelana Legionu MRMSJ ks. Aleksandra 

Jacyniaka, superiora księży jezuitów i kustosza Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kalisza. W ramach uczty 

duchowej swoje posiedzenie miał Zarząd MR MSJ z kapelanem o. A. Jacyniakiem, który obradował nad 

uproszczonym Statutem Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Zgromadzenie Animatorów. 

Modlitwy prowadzone były według bloku modlitewnego z wykorzystaniem modlitw i medytacji o Bogu Ojcu z tzw. 
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Świętej oktawy poświęcenia się Bogu Ojcu. Między 21:30 – 23:30 odbyło się Zgromadzenie Animatorów. Przebieg 

spotkania i dyskusji:  

 Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił prezes Wiesław Kaźmierczak.  

 Nowy uproszczony i oczekiwany Statut zreferował członek Wspólnoty a zarazem prawnik z wykształcenia 

Marian Skiba. Do nowego dokumentu swoje uwagi odniósł też ks. Kapelan.  

 Statut w głosowaniu został uchwalony jednogłośnie.  

 O. Aleksander Jacyniak odniósł się też, co do dalszej Współpracy ze wspólnotą i wyznaczył termin 

konsultacji z Prowincjałem zakonu – październik 2010.  

 Animatorka z Kraśnika wyszła z inicjatywą napisania listu do Ojca Świętego w sprawie ustanowienia 

święta ku czci Boga Ojca w Kościele z uwzględnieniem dotychczasowych starań w tej kwestii.  

Następne spotkanie ku czci Boga Ojca w Kaliszu zostało ustalone na 29-31 lipca 2011 roku. 

15-18 września  

Rekolekcje w Tolkmicku z o. Janem Pawłem Bagdzińskim (po raz pierwszy). Przybyło 24 uczestników z Gdyni, 

Gdańska, Józefowa, Kielc, Koszalina, Kwidzynia, Malborka, Płońska, Polanowa, Prabut, Swarzewa, Warszawy, 

Wrocławia, Ząbek a także z Tolkmicka. Owocem tych rekolekcji było m.in. oficjalne zgłoszenie na kandydata Małych 

Rycerzy - Tomasza Czupryńskiego  z Warszawy. Więcej o tym co mówił rekolekcjonista, jest w materiałach video - 

adresy na yutube: 

http://www.youtube.com/watch?v=_gTPZoIhDLI 

http://www.youtube.com/watch?v=USZdEpsmfRc 

http://www.youtube.com/watch?v=8lI0gauT6Tk 

http://www.youtube.com/watch?v=xkGqu75ewb0 

http://www.youtube.com/watch?v=pTce0SgD_M8 

http://www.youtube.com/watch?v=sOFEYqWeJ60 

DO WIECZNOŚCI ODESZŁY rycerki ze Stargardu i Kraśnika 

Śp. Agnieszka SYNOWIECKA niespodziewanie odeszła do wieczności. Przeżyła 71 lat. Do Legionu 

wstąpiła 23 lipca 2013 r. Pomimo krótkiego stażu w rycerstwie odznaczała się duchem pokuty, gorliwej 

modlitwy i cierpliwego znoszenia doświadczeń. Posiadała ducha apostolstwa pomimo, że musiała 

opiekować się ciężko chorym mężem. Nie miała okazji uczestniczyć w żadnej uczcie duchowej Legionu - 

bardzo nad tym ubolewała. Odeszła nagle w III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, w godzinie Bożego 

Miłosierdzia, w dzień, w którym Kościół czci św. Józefa (choć w tym roku liturgicznie ta uroczystość 

została przesunięta na poniedziałek, 20 marca). Pogrzeb odbył się w środę, 22 marca o godz. 13:00 na 

starym, cmentarzu ul. Kościuszki - o czym poinformowała bliska sąsiadka śp. Agnieszki Synowieckiej. 

We wtorek, 25 kwietnia 2017, o godz. 12-tej w kościele Świętego Józefa w Kraśniku odbył się pogrzeb 

małego rycerza Zyty ROCHOŃ,  która zmarła 22 kwietnia br. w wieku 86 lat , która co prawda nie 

odnawiała swojej przynależności do wspólnoty, ale łączyła się w modlitwie ze wspólnotą. 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.. Przez 

Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 
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Świadectwo śp. ks. Kazimierza Boryny  

JAKĄ TEN MEDALION MA MOC 
„Chcąc zrewanżować się za dobro, które dawał nam śp. ks. Kazimierz dałam 

MEDALION ZBAWIENIA oraz opis jakie łaski można uzyskać nosząc go. Dawałam 

to trochę z obawą, bo duchowni różnie do tego podchodzą. Ale ksiądz przyjął go. Na kolejnym spotkaniu 

mówił, że musi dokładniej zapoznać się z MEDALEM, czy jest to zgodne z teologią. Na jednym z 

kolejnych spotkań (może to było 3-cie czy 4-te od otrzymania MEDALIONU ) oznajmił: (nie cytuję tylko 

podaję sens wypowiedzianych słów): Jaką ten medalion ma moc. Przez to, że [właściciel medalionu] 

mocno się modli szatani atakują go strasznie. Odkąd [ta osoba] ma ten medalion szatani nadal atakują 

go, ale nie maja do niego dostępu.      mr Elżbieta z Poznania” 

Bóg zapłać za życzenia dla Zarządu i Legionu MRMSJ  

Wszystkim kierującym życzenia na ręce Zarządu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego dziękujemy i mówimy z serca Bóg zapłać. Na wszystkie ponawiamy prośbę do 

Pana: „Ciebie prosimy… Wysłuchaj nas Panie Boże!” i dopowiadamy: Amen. Amen. Amen. 

Z naszej strony życzymy głębokiej wiary i zastosowania w swoim życiu duchowym tego co zawarte jest 

w CREDO (wyznaniu naszej wiary), a szczególnie wiary: "W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE, grzechów 

ODPUSZCZENIE, ciała ZMARTWYCHWSTANIE i ŻYWOT wieczny. Amen". 

Niech Pan Jezus Zmartwychwstały i Król Miłosierdzia będzie waszą DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM teraz 

i w wieczności. Amen.         
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