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NIECH BĘDZIE POCHWALONE I WYSŁAWIONE
NIEZGŁĘBIONE MIŁOSIERDZIE BOŻE!
To wezwanie wyraźnie usłyszałem w głębi duszy będąc w
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach - Krakowie bodajże we wrześniu 2000 roku… Kiedy klęcząc w świątyni, przywitałem Jezusa Miłosiernego trzykrotnym - „Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus w Przenajświętszym Sakramencie, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.” – usłyszałem piękny i słodki głos płynący z
Tabernakulum:
- Synu Mieczysławie, od tej pory pozdrawiajcie Mnie, będzie
Mi to miłe, wezwaniem:

NIECH BĘDZIE POCHWALONE I WYSŁAWIONE
NIEZGŁĘBIONE MIŁOSIERDZIE BOŻE!
Czytając literaturę religijną, zauważyłem, że słowa „pochwalone” często wymawiał papież
Jan Paweł II, natomiast Wysławione – Wysławienia Miłosierdzia Bożego przez narody,
ludzi – domaga się sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, sam Jezus Miłosierny!
Od wielu lat tym wezwaniem, trzykrotnie kończymy w kościele modlitwy do Miłosierdzia
Bożego! (…)
Chełm, dn. 15.12.2011
MRMSJ Mieczysław Jerzy Ł.

JASNA GÓRA,

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO,

15.04.2012
VII PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA
MAŁYCH RYCERZY MB KRÓLOWEJ POLSKI

Przypominamy o naszym co rocznym spotkaniu modlitewnym na
Jasnej Górze w Niedzielę Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012 r. To już
kolejna VII Pielgrzymka Zawierzenia Małych Rycerzy Królowej
Polski i Matce Miłosierdzia. Dzień ten, 15 kwietnia wyznaczyła nam Boża Opatrzność – jest to
Święto Bożego Miłosierdzia. Nasze spotkanie w kaplicy Cudownego Obrazu rozpocznie się o
15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia zaraz po niej Msza św. Następnie Droga Krzyżowa na
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wałach oraz spotkanie formacyjno-informacyjne w auli Augustyna
Kordeckiego. o 21:00 Apel Jasnogórski. Po nim czuwanie modlitewne z Mszą św. w kaplicy cudownego obrazu o północy. Zakończenie czuwania o godz. 4:00. Opieką duchową towarzy-

szyć nam będzie znany już z ubiegłorocznej Pielgrzymki
Zawierzenia ks. Lesław Krzyżak z archidiecezji przemyskiej.

W TYM DNIU MATKA BOŻA NAS DO CZĘSTOCHOWY
ZAPROSIŁA, ABY WSPÓLNOTA JEJ, JAKO KRÓLOWEJ
POLSKI, PO RAZ KOLEJNY SIĘ ZAWIERZYŁA
Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
Złoży hołd swemu Panu w Niedziele Miłosierdzia Bożego.
W tym dniu do Matki Bożej w Częstochowie się udamy
I naszą Wspólnotę Jej - Matce Miłosierdzia - po raz kolejny oddamy.
Pojedziemy tam z sercami pełnymi radości,
By powiedzieć Jezusowi i Maryi o naszej do Nich miłości.
By im powiedzieć jak bardzo ich kochamy,
I że Miłosierdzie Boże ponad wszystko wysławiamy.
Na Jasnej Górze Matce Bożej nisko się pokłonimy
I naszą Wspólnotę MRMSJ Jej jako Królowej Polski również zawierzymy.
Rycerski hołd Jezusowi Miłosiernemu tam oddamy
I o naszej ufności w Miłosierdzie Boże Jemu powiedzieć zamierzamy.
Miłosierdzie Twoje Panie jest szczytem Twej do nas miłości –
Największym dla nas darem Twojej Bożej Opatrzności!
W tym dniu przed tronem naszej Matki i naszej Królowej powiemy,
Że Jezusowi Miłosiernemu z całego naszego serca służyć chcemy.
A Maryję poprosimy, aby o MRMSJ, jako o Swoją własność, staranie miała
I nas jako wynagrodzenie Swojemu Miłosiernemu Synowi z radością oddawała.
Pan Jezus każdego człowieka modlitwę docenia -
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Ona jest Jemu naszą pomocą i naszym wkładem w Dziele Zbawienia.
My Rycerze Mali cały świat swoją modlitwą od dawna już obejmujemy
I o Twoje nad nim Miłosierdzie żebrać nie przestaniemy!
W nim bowiem nadzieję naszą całą pokładamy,
W nim cały nasz grzeszny świat zanurzamy.
Jesteśmy też o tym świecie przekonani,
Że przez nie zostaniemy wszyscy na świecie uratowani.
Amen.
MR MSJ

Danuta

OD REDAKCJI:

Kochani Rycerze,
Drodzy Czytelnicy Głosu Małego Rycerza
Kolejny, 5-ty numer Głosu Małego Rycerza poświęcony jest głównie sprawom Małych Rycerzy
i informacjom mającym służyć do formacji duchowej naszej Wspólnoty. W 3-ch okresach liturgicznych: czas Bożego Narodzenia, okres zwykły i czas Wielkiego Postu, kalendarz liturgiczny
(i nasz) w pierwszym kwartale 2012 roku przypomina nam o wielu wydarzeniach z życia Kościoła, a także wydarzeń dotyczących naszej Wspólnoty. Oto niektóre z nich godne naszej
uwagi:
1 stycznia – Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki NMP, Światowy Dzień Pokoju
3 stycznia – mało już wspominane wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
8 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego - kończący okres Bożego Narodzenia, choć w tradycji
polskiej trwa czas wizyt duszpasterskich (kolęd) do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)
2 Lutego – Ofiarowanie Pańskie, Matki Bożej Gromnicznej
15 lutego – imieniny Faustyny, wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćko – spowiednika i kierownika duchowego św. s. Faustyny, patrona naszej Wspólnoty. W tym dniu były ofiarowane
msze św. za Małych Rycerzy za jego przyczyną. (intencja str. 54)
22 lutego – Święto Katedry św. Piotra i Pawła, Popielec rozpoczynający Wielki Post w 2012
R.P. Tego dnia przypada 81 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. Było to w Płocku 22 lutego 1931 roku.

1 marca - W tradycji Kościoła miesiąc marzec poświęcony jest św. Józefowi.
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2 marca – 3 rocznica śmierci śp. s. Zofii Grochowskiej, założycielki Małych Rycerzy.
17 marca – początek IV Edycji Akcji Uratuj Świętego to dziewięciodniowa modlitwa (NOWENNA) z codziennie odmawianej koronki do Bożego Miłosierdzia za dzieci nienarodzone,
którym grozi zabicie. Jako Wspólnota byliśmy zgłoszeni do II i III Edycji Akcji Uratuj Świętego!
Ubiegłoroczna III Edycja przebiegała pod hasłem „Ewangelia Życia” i podobnie jak w latach
ubiegłych przez 9 dni gromadziła ludzi, którzy pragną modlić się za dzieci nienarodzone, zagrożone aborcją. Do dnia 25 marca 2011 r. do akcji włączyło się 10 663 osób, z czego 4919
zgłosiło się indywidualnie, 5744 natomiast zostało zgłoszonych w ramach 209 wspólnot w tym
Małych Rycerzy, w których została podjęta modlitwa.
19 marca – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona Wspólnoty Małych Rycerzy
MSJ. Za jego przyczyną ofiarowana jest Msza św. w intencji MR MSJ. (str.59)
25 marca – V Niedziela Wielkiego Postu znosi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego tego
dnia. Liturgicznie zostaje to święto w tym roku przeniesione na poniedziałek 26 marca.
26 marca – Dzień Świętości Życia – Tego dnia zakończy się IV
Edycja Akcji Uratuj Świętego. W Dzień Świętości Życia - chcemy
Wam zaproponować podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zastanawiacie się co to za dzieło? Większość członków
Wspólnoty wie, ale dla przypomnienia na str. 8 -10 podajemy stosowne informacje z interesującym świadectwem uchronienia
dziecka od zaplanowanej aborcji oraz wiersz naszej rycerki z Berlina pt. Zwiastowanie NMP.
W świetle niektórych wyżej wymienionych wydarzeń i otrzymanych materiałów od rycerzy oraz
niezbędnych informacji bieżących zamieszczane są stosowne treści obecnego piątego z kolei
a pierwszego w tym 2012 Roku Pańskim - Głosu Małego Rycerza. Życzymy błogosławionej
lektury wszystkim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzujących z naszą wspólnotą
Czytelników.

JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ, NIECH SIĘ
ZAPRZE SAMEGO SIEBIE, NIECH WEŹMIE
KRZYŻ SWÓJ I NIECH MNIE NAŚLADUJE!
31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmar4

Głos Małego Rycerza Nr 5 (1/2012)

styczeń-luty-marzec 2012

twychwstanie. 32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go
upominać. 33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».
34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją
duszę utracić? 37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 38 10 Kto się bowiem
Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
(Mk 8, 31-38)
9.1 Mówił także do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają
śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy». (Mk 9,1)

WIELKI POST
W Wielkim Poście rozważać będziemy Mękę Twoją Panie
I prosić Ciebie o Twoje, nad tym światem, zmiłowanie.
Niech Ciebie na Twej drodze boleści wspomagamy
I wspólnie z Tobą Twój Krzyż ochotnie dźwigamy.
Za przykładem tych, którzy Ciebie na tej drodze wspomagali,
Wspierać chcą Ciebie dzisiaj Jezu, Twojego Miłosiernego Serca, Rycerze Mali.
Niech na wzór św. Weroniki twarz Twoją Panie ocieramy
I tego dokonywać w niczyjej obecności się nie lękamy.
Płaczące niewiasty na Twojej Drodze Krzyżowej niech nam będą wzorem,
Jak mamy świadczyć o Tobie na tym świecie z rycerskim honorem.
Z Szymonem z Cyreny w niesieniu Twego Krzyża niech Tobie pomagamy
I choć trochę Ciebie w tej ciężkości wyręczamy.
Niech św. Maria Magdalena i św. Jan – Twój uczeń umiłowany,
Szepną Tobie jak jesteś przez nas Małych Rycerzy bardzo kochany Niech te nasze szczere słowa zmniejszą choć trochę Twoje cierpienia
I będą wyrazem naszego dla Ciebie Jezu wynagrodzenia.
Z Matką Najświętszą pod Krzyżem wiernie stać chcemy
I do końca przy Tobie - jak Ona - wytrwać pragniemy.
5
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A po Twoim skonaniu będziemy się wpatrywać w Twoje Serce przebite
I błagać dla świata całego o Miłosierdzie dla niego obfite.
A gdy nadejdzie Twoje Zmartwychwstanie –
Przyjdziesz i pobłogosławisz nas wszystkich za to Panie.
Amen.

MR MSJ

Danuta

DLACZEGO POST, MODLITWA I JAŁMUŻNA?
Podczas Wielkiego Postu nie jest najważniejsze podejmowanie uczynków pokutnych: postu, modlitwy i pokuty na zasadzie prawa, ale odkrycie dlaczego to takie ważne. Tak
naprawdę chodzi o to, aby kochać Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił.
Szatan kusił Jezusa, aby nie kochał Boga całym sercem. Na tacy podsunął mu
chleb. My też szukamy zabezpieczenia własnego życia w dobrach materialnych, w drugim
człowieku, w przyjemności. Jeżeli czegoś nie mamy to szemrzemy. Dlatego bronię przeciwko
tej pokusie jest post. Kiedy jestem słaby, głodny, kiedy nie czynię czegoś na co mam ochotę,
to otwieram się na duchowy pokarm i uświadamiam sobie, że nie samym chlebem żyje człowiek.
Szatan kusił Jezusa, aby nie kochał Boga całą duszą. Kazał Mu się rzucić z narożnika świątyni, aby ludzie zobaczyli, że jest Mesjaszem. W dodatku cytował Słowo Boże.
Gdyby Jezus posłuchał tej pokusy uniknął by drogi krzyża. Ile razy my też chcielibyśmy, żeby
Bóg zmienił nasze życie, aby stał się cud, aby działa się nasza wola. Nie ma innej drogi niż
poddanie się woli Bożej i zobaczenie sensu krzyża. Ale tego nie da się zrobić bez modlitwy.
Szatan kusił Jezusa, aby nie kochał Boga ze wszystkich swych sił. Pokazał Mu
wszystkie królestwa świata i kazał oddać mu pokłon. To wszechobecna pokusa idoli, bożków,
a na pierwszym miejscu wśród nich jest pieniądz. Dlatego jałmużna ma sens. Post, modlitwa,
jałmużna w ukryciu, a to najtrudniejsze.

DLACZEGO LICZBA DNI POSTU
WYNOSI CZTERDZIEŚCI
„Dlaczegóż liczba dni postu wynosi czterdzieści – wyjaśnia w swojej homilii św. Grzegorz
Wielki – jeśli nie z tego powodu, iż moc Dekalogu zostaje dopełniona przez cztery księgi świętej Ewangelii (40=10x4). Wtedy, bowiem niewątpliwie spełniamy przykazania Dekalogu, gdy
zachowujemy to, co nakazują cztery księgi Ewangelii. O tym jeszcze coś innego sądzić można.
W tym, bowiem śmiertelnym ciele składamy się z czterech żywiołów i przez żądze tego ciała
6
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sprzeciwiamy się nakazom Pana. Przykazania zaś Pańskie zawarte są w Dekalogu. Skoro zaś
z powodu pragnień ciała gardzimy przykazaniami Dekalogu, słuszne, abyśmy to ciało
karcili przez 40 dni. Jednakże o owym czasie czterdziestnicy jeszcze co innego można sądzić. Od 1-ej niedzieli Wielkiego Postu, aż do radosnych uroczystości Paschy jest sześć tygodni, które zawierają 42 dni. Gdy z nich od postu odejmie się sześć dni Pańskich, pozostanie
tylko 36 dni. Ponieważ zaś w roku jest dni 365, my zaś przez 36 dni się dręczymy, to jakby z
naszego roku składamy Bogu dziesięcinę. My, którzyśmy żyli dla siebie w ciągu otrzymanego
roku, wywiązujemy się przez post wobec naszego Stwórcy z obowiązku dziesięciny. Toteż
najdrożsi bracia, jak Prawo nakazywało składać dziesięcinę z dni przeżytych, każdy ile
zdoła, niech umartwia swe ciało, wyniszcza jego pragnienia, gnębi brzydkie żądze i według słów Pawła staje się żywą ofiarą (Rz 12,1). Ofiara zaś jest składana i jest żywa, gdy
człowiek tego życia nie porzuca, a jednak zabija w sobie żądze cielesne. Ciało (obficie) karmione prowadzi nas do grzechu, umartwione zaś, wyjednuje nam przebaczenie. Ten, kto
sprowadził na nas śmierć, przekroczył przykazania, które dawały mu życie przez spożycie
owocu z zakazanego drzewa. Skorośmy więc z powodu pożywienia utracili radość raju, odzyskamy ją przez wstrzemięźliwość. Niech jednak nikt sobie nie wyobraża, iż sam post może
wystarczyć.... Ten, więc post Pan pochwala, który na jego oczach wznosi ręce z jałmużnami,
który spełnia się z miłością bliźniego i zaprawia się dobrocią. To, czego sobie ujmujesz, udziel
drugiemu; niech, to czym ciało twoje się trapi, wzmacnia ciało bliźniego, który jest w potrzebie.
Dla siebie ten pości, kto tego czego brzuchowi na pewien czas odmawia, nie daje biednym,
lecz zachowuje, aby potem to ofiarować brzuchowi. Poświęcenie postu (Jl 1,14) polega na
dodaniu innych dobrych czynów i okazaniu wstrzemięźliwości ciała godnej Boga. Niech
ustaną gniewy, uspokoją się kłótnie. Daremnie bowiem dręczy się ciało, jeśli się nie powstrzymuje ducha od występnych żądz (Iz 58,3-4). Nie postępuje niesprawiedliwie ten, kto od swego
dłużnika domaga się tego, co mu pożyczył. Słuszne jest jednak, jeśli kto pokutując odmawia
sobie tego, co słusznie mu się należy. Bóg nam udręczonym i pokutującym wszystko, cośmy
złego uczynili, jeśli z miłości ku Niemu wyrzekamy się tego, do czego mamy prawo” – „Homilie
na Ewangelie”, z homilii XVI, 5-6, str. 97-99; ATK Warszawa 1970.
Leszek Popławski ze Szczecina

MODLITWA NA DNI POSTU
Ojcze, decyduję się dzisiaj żyć o chlebie i wodzie, aby móc bardziej rozkoszować się Chlebem
Niebieskim i odczuwać obecność Twego Syna w Eucharystii. Niech przez ten post wzrasta
moja wiara i ufność do Ciebie.
7
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Ojcze, zgodziłem się pościć, wiem bowiem, że w ten sposób pragnienie Ciebie będzie się we mnie wzmagać. Chętnie i z wdzięcznością rozważam słowa Twego Syna:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo
Niebieskie. (Mt 5, 3)
Ojcze spraw, bym był przed Tobą ubogi. Daj mi przez post łaskę
zrozumienia, iż jesteś mi niezbędny. Spraw, by moje serce wzdychało tylko do Ciebie, jak łania spragniona, szukająca wody, lub jak
pustynia oczekująca obfitego deszczu. Szczególnie błagam Ciebie,
by wzrastało we mnie zrozumienie dla tych, którzy odczuwają głód i
pragnienie, którzy pozbawieni są dóbr materialnych. Pomóż mi
odkryć to, czego nie potrzebuję, a co posiadam, bym mógł z tego zrezygnować na korzyść
moich ogołoconych braci i sióstr.
Ojcze, proszę Cię szczególnie, abyś dał mi łaskę zrozumienia, że na tej ziemi jestem tylko
pielgrzymem, i że w chwili odejścia na drugi świat, nic innego nie mógł wziąć, tylko moją miłość
i moje dobre uczynki. Żebym był coraz bardziej świadomy, że to co posiadam nie należy do
mnie, a zostało mi powierzone do zarządzania.
Ojcze, daj mi przez ten post łaskę stania się pokornym i bardziej skorym do pełnienia Twojej
woli. Oczyść mnie z egoizmu i pychy. Przez ten post, oczyść mnie ze wszystkich złych przyzwyczajeń, z egoizmu, z namiętności. Żeby wzrastała we mnie cnota, żeby głębokości mojej
duszy otwarły się na Twoją łaskę, aby mnie obmyła i całego przepełniła. W próbach i pokusach
pomóż mi coraz bardziej upodabniać się do Twego Syna. Żebym umiał odrzucać wszelkie
pokusy, żebym nauczył się służyć Tobie i nasłuchiwać Twego słowa.
Maryjo, Twoje serce było wolne od wszelkiej więzi, prócz więzi z wolą Bożą. Wyjednaj mi
dzisiaj przez modlitwę łaskę poszczenia z radością, aby moje serce mogło wraz z Tobą śpiewać Magnificat.
Wyjednaj mi także łaskę, żeby moje postanowienie postu było mocne i trwałe. Wszystkie trudności i głód, który będę dzisiaj odczuwać ofiaruję Tobie w intencji wszystkich ludzi.
Maryjo, módl się za mną. Niech za Twoim wstawiennictwem i dzięki potędze Twojej opieki
wszystko zło i wszystkie pokusy szatana oddalą się ode mnie.
Naucz mnie, Maryjo, pościć i modlić się. Niech z dnia na dzień staję się podobny do Ciebie i
Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.
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PANIE JEZU,
Nadszedł czas rozważania:
Twojej bolesnej Męki i Twojego na Krzyżu konania.
Obyśmy go dobrze wykorzystali
I z Tobą Boże, swoje rachunki wyrównali.
Niech czas tego Wielkiego Postu
Posłuży nam na zbudowanie mostu Pomiędzy nami, a Tobą Panie
Niech nastąpi wielkie POJEDNANIE.
W Sakramencie Pokuty dasz nam rozgrzeszenie
I naszych grzechów odpuszczenie.
Amen.
MR MSJ Danuta

FRAGMENTY KAZANIA JANA PAWŁA II
NA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA
Z 14 WRZEŚNIA 2003
Drodzy Bracia i Siostry, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia na Krzyż. To jest "uprzywilejowane
miejsce" gdzie objawia się i jest nam ukazywana miłość Boga ... Na Krzyżu spotkały się ludzka
nędza i Boże Miłosierdzie. Adoracja tego nieskończonego Miłosierdzia jest dla człowieka jedynym sposobem, aby otworzyć się na tajemnicę objawioną przez Krzyż.
Krzyż wyrasta z ziemi i wydaje się zapuszczać korzenie w ludzkiej złości, ale sięga, wskazując
jakby na niebo, wskazując na dobroć Boga. Poprzez Krzyż Chrystusa, szatan jest pokonany,
śmierć jest pokonana, życie jest nam dane, nadzieja jest przywrócona, światło jest udzielone.
O Crux ave, spes unica! ...
„A jak Mojżesz podwyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy:
aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,14-15), mówi Jezus. Co
widzimy, gdy kierujemy spojrzenie na Krzyż, na którym On został ukrzyżowany (por. J 19,37)?
Rozważamy znak nieskończonej miłości Boga do ludzkości.

9

Głos Małego Rycerza Nr 5 (1/2012)

styczeń-luty-marzec 2012

O Crux ave, spes unica! Święty Paweł pisze na ten sam temat w Liście do Filipian .... Nie
tylko Jezus Chrystus stał się człowiekiem, we wszystkim podobnym do ludzi, ale przyjąwszy
postać sługi, sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej (por.
Flp 2,6 -8). Tak, "Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał" (J 3,16). Podziwiamy - oszołomieni i wdzięczni - szerokość i długość i wysokość i głębokość miłości Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę (por. Ef 3,18-19)!
O Crux ave, spes unica! ...
Przez tajemnicę Twojego Krzyża i przez Twoje Zmartwychwstanie, wybaw nas Panie! Amen
Źródło: http://catholicismpure.wordpress.com

WIELKI PIĄTEK JEST DNIEM SZCZEGÓLNEJ ŁASKI.
[EGZORCYSTA] PRZYPOMNIAŁ WTEDY OFIARĘ PANA JEZUSA NA KRZYŻU (NIEZAMIERZONE „POUCZENIE” ZŁEGO
DUCHA-SZATANA PODCZAS EGZORCYZMÓW)

(…) Egzorcysta, wiedząc, że Wielki Piątek jest dniem szczególnej
łaski przypomniał wtedy ofiarę Pana Jezusa na Krzyżu poniesioną z
miłości do nas, Jego rany, Jego krew i cierpienie, jego upokorzenie i
ofiarę złożoną Bogu Ojcu, łzy i cierpienie Maryi u stóp krzyża i ofiarę,
którą złożyła Bogu Ojcu łącząc się z ofiarą Syna. Kiedy modlił się
wspominając te wielkie wydarzenia, demon stwierdził, ku wielkiemu
zdumieniu egzorcysty: "My demony też staliśmy pod krzyżem. Podburzaliśmy niektórych przeciwko Niemu. Żeby Mu ubliżali, żeby go
obrażali, żeby rzucali Mu wyzwania. Innych kusiliśmy wzbudzając w
nich wątpliwości. Wmawialiśmy im, że to nie może być prawdziwy
Mesjasz. Niektórzy poszli tam, żeby zobaczyć jakiś cud i przekonać się na własne oczy, że to
On jest Mesjaszem. Co za durnie! Przepędziliśmy stamtąd mnóstwo ludzi. Przestali w niego
wierzyć, przerazili się widząc jak umiera. Zostało paru niedobitków. Oni z kolei doszli do przekonania, kiedy już umarł, że to wszystko nieprawda. Bo skoro umarł, to już po wszystkim. Nic
się już nie da zrobić. Kiedy zdejmowali ciało krzyża, kusiliśmy nawet Jana. Wmawialiśmy mu:
"Zobacz, jak skończył ten wasz Mesjasz! Zobacz, jak skończył ten twój Mesjasz!". Kusiliśmy
nawet jego Matkę. Miała rozdarte serce. Ale jednocześnie w tym sercu panował nieopisany
pokój. Wszystkim przebaczała. Kochała i cierpiała. Jej przebaczenie było całkowite. Jej miłość
była całkowita. Jej ofiara była całkowita. I to nas pokonałoooooo! Bezskutecznie podkopywali10
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śmy Jej wiarę. Ona nie przestawała się modlić. Tylko ona Jedna wierzyła w Zmartwychwstanie.
Jej serce już wszystko wiedziało. I tamtego dnia o świcie, w dzień po szabacie, On przyszedł
najpierw do Niej. Nie wiemy, co do siebie mówili. Widzieliśmy ich. Widzieliśmy tylko, że to
spotkanie promieniowało pokojem i nieskończoną miłością. Ale nie mogliśmy nic usłyszeć. Ich
rozmowa była poza naszym zasięgiem. A potem zobaczyliśmy Magdalenę idącą do grobu".

KRÓTKIE MOJE ŚWIADECTWO,
CO DO OBLICZA Z MANOPPELLO
(…) Przesyłam krótkie moje świadectwo, co do Oblicza z Manoppello.
Można rozesłać, może kogoś zachęci do Jego adorowania. Słyszałam
o wielu świadectwach uzdrawiającej mocy tego Oblicza.
Parę miesięcy temu, po półgodzinnej adoracji tego Oblicza w domu,
nawet przez internet, bo wtedy nie miałam jeszcze takiego obrazka,
została uzdrowiona prawa rączka mojego paro miesięcznego dziecka,
która od początku była ograniczona w ruchu i jakoś nie mogła się otworzyć.
Podczas adorowania mały rozpłakał się i musiałam wziąć go na ręce i tak adorowaliśmy przez
chwile wspólnie, potem zasnął
Następnego dnia wcześnie rano obudziło mnie jego bardzo radosne zachowanie w łóżeczku,
poszłam do niego a dziecko podniosło obie rączki do góry i zaczęło się bardzo przeciągać, w
pewnej chwili dotąd bardzo ograniczona w ruchu dłoń otwarła się w jednej sekundzie i w przeciągu paru dni nie tylko dorównała zwinnością lewej, ale przejęła rolę przewodnią wskazująca
na jego praworęczność. Pozdrawiam.
Jolanta Komander

NA PASTERZACH KOŚCIOŁA
CIĄŻY OBOWIĄZEK WYDANIA OSĄDU MORALNEGO

NAWET W KWESTIACH POLITYCZNYCH –
MÓWIŁ BRAZYLIJSKIM BISKUPOM PAPIEŻ BENEDYKT XVI
29.10.2010 w wystąpieniu do biskupów brazylijskich Papież Benedykt
XVI zwrócił uwagę, że bezpośredni obowiązek zabiegania o sprawiedliwy porządek społeczny spoczywa na wiernych świeckich. Biskupi i
księża mają oczyszczać racje rozumowe i budzić siły moralne ko-
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nieczne do budowania sprawiedliwego, braterskiego społeczeństwa.
„Gdy jednak wymagają tego fundamentalne prawa człowieka czy zbawienie dusz, na pasterzach Kościoła ciąży obowiązek wydania osądu moralnego nawet w kwestiach politycznych
– mówił brazylijskim biskupom Papież. – Wydając go, winni oni brać pod uwagę bezwzględną
wartość zakazów moralnych stwierdzających niedopuszczalność wyboru działania złego z
samej istoty czy sprzecznego z godnością osoby. Takiego wyboru nie można usprawiedliwiać
tym, że dobry jest cel, intencja, skutek czy okoliczność. Dlatego byłaby całkiem fałszywa i
złudna obrona politycznych, gospodarczych czy społecznych praw człowieka, nie obejmująca
energicznej obrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kiedy projekty polityczne
obejmują otwarcie czy w sposób zamaskowany depenalizację aborcji czy eutanazji, zdradza
się u podstaw ideał demokracji, która jest prawdziwa tylko wtedy, gdy chroni godność osoby
ludzkiej. Dlatego, drodzy bracia w biskupstwie, broniąc życia «nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata» (Papież Jan Paweł II, encyklika Evangelium vitæ, 82)”.
Ojciec Święty wprost wezwał hierarchów brazylijskich do odważnego głoszenia prawdy
o aborcji i obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz do przypominania wyborcom, by nie popierali polityków, którzy chcą zalegalizować te praktyki.
Papież mówił biskupom o ich obowiązku nauczania wiary i przypominania katolikom o konieczności uczestniczenia w wyborach. Powiedział wprost, że kapłani powinni przypominać
obywatelom o prawie wyborczym, który jest ich obowiązkiem, a także o tym, by starali się dokonywać takich wyborów, które służą promocji dobra wspólnego.
Źródło: www.piotrskarga.pl

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
– jest modlitwą w obronie poczętego dziecka zagrożonego
aborcją, czyli zabiciem w łonie matki. Trwa przez dziewięć
miesięcy, a więc tyle ile trwa rozwój dziecka pod sercem matki i
polega na odmawianiu codziennie, jednej tajemnicy różańca
świętego czyli jedno „Ojcze Nasz” i dziesięć „Zdrowaś Maryja”.
Mamy cztery części różańca świętego: radosną, światła, bolesną i chwalebną, czyli dwadzieścia tajemnic i możemy sobie wybierać dowolnie tajemnice.
Nadto odmawiamy jeszcze specjalną modlitwę.
12
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Od tego dnia, każdy uczestnik może przez 9 miesięcy modlić się za jedno - wybrane przez
Boga dziecko. Wszystkie informacje na stronie www.uratujswietego.pl
Ważne jest, aby pamiętać, iż Duchową Adopcję podejmuje konkretna osoba - indywidualnie. Natomiast dziesiątek różańca i modlitwę codzienną można odmawiać we wspólnocie
osób, które podjęły Duchową Adopcję.
ŚWIADECTWO:

BYŁEM… PEWIEN, ŻE PAN SPRAWI CUD I
URATUJE…TO NIEWINNE.. DZIECKO
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Matka Jego.
Witam bardzo serdecznie. Czuje wewnętrznie, że muszę
podzielić się z ludźmi, z którymi Pan Bóg zechce swoją i
rodziny historią prosząc o modlitwę w intencjach Marii, której
wolę swoją i wszystko, co mam oddałem bez granic. Pochodzę z 11-sto osobowej rodziny, byłem 10-tym dzieckiem i
pamiętam będąc jeszcze dzieckiem, że moje siostry dopuszczały się aborcji, ale myślę, że w pełni i do końca nie zdawały
sobie z tego faktu sprawy i wynikających z tego faktu konsekwencji w przyszłości i wieczności.
Rodzina niedzielnych, chłodnych katolików nie żyjąca wiarą, modlitwą serdeczną, w stanie
łaski uświęcającej, Pismem Świętym, była trupem duchowym skłonnym na podszepty szatana,
który był nieodłącznym towarzyszem codziennego życia. Jestem ojcem czworga dzieci w wieku 36, 33, 32, 27 lat. Syn mój Radosław poznał przez internet rozwódkę z dzieckiem – dziewczynka 12 letnia. Z tej znajomości i zbliżenia pojawiła się ciąża, niechciana. Syn podzielił się ze
mną swoim problemem i pokazał informację od niej na ten temat, a mianowicie “żeby dał
2000zł i spadał. Zadzwoniłem do Anety, która chciała bez wahania zamordować dziecko, które
się poczęło w jej łonie. Bogu przez Maryję oddałem się ja Jan Paweł i Boża Opatrzność pokierowała rozmową telefoniczną i wszystkim. Wówczas myślałem sobie, dlaczego za ten grzech
Anety i Radka ma zapłacić okrutną śmiercią niewinne i bezbronne dziecko!!! Bunt we mnie
narastał i się potęgował wobec takiej nieprawości. Podczas codziennych Eucharystii i Komunii
Świętych w jakich Pan z łaski swojej od lat pozwala mi uczestniczyć polecałem przez Maryję
Jezusowi te sprawę nie cierpiąca zwłoki i wiedziałem, byłem na 10
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 … % pewien, że Pan sprawi cud i uratuje
od niechybnej śmierci to niewinne i bezbronne dziecko .Nie mogę pisać dalej, bo łzy zalewają
13
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mi oczy gdy wspominam te sprawy i czytam i oglądam filmy, które mi Siostro w Chrystusie
Panu przysłałaś, żona moja nie mogła się powstrzymać od łez i razem sobie płaczemy. Jezus
wysłuchał moich próśb i jak myślałem i wierzyłem bez żadnych wątpliwości tak się stało. Lilianka żyje i chwali Pana Boga ma 1roczek i 4 miesiące i modli się z dziadkiem i babcią mówiąc:
“ufam tobie” bo jeszcze nie może dobrze wymawiać całych zdań. Mama Lilianki, gdy pojechaliśmy do Kielc na chrzciny Lilianki, całowała mnie w policzek i dziękowała za modlitwy bo sama
nie wie jak to mogło się stać, kiedy lekarz-morderca i wszystko było przygotowane a jej się
odmieniło i zdecydowała się urodzić naszą najukochańszą Liliankę, która tyle radości i nieopisanego szczęścia wniosła w nasze rodziny. Bierze do rączek różaniec całuje i modli się “ufam
tobie” i patrzy na Krzyż Jezusa, obrazki i mówi “Bozia, dziadziuś, babusia” syn choć się nie
zdecydował na zamieszkanie z Anetą i Lilianką, to zabiera dziecko do naszej rodziny i kiedy
tylko może jedzie do niej, a w tygodniu przez skype rozmawia godzinami. Szczęść Boże.
Jan B.
P.S. (…) Trzeba nie tylko mówić ale krzyczeć!!!! By powstrzymać ludzkość, która pędzi autostradą w otchłań piekła wiecznego. (…) Świadectwo jest prawdziwe i oby dobry Bóg zechciał
przez to okazać łaskę nawrócenie tym wszystkim, którzy szukają Pana lecz się boją bo grzech
paraliżuje ich działanie. W grzechu działa ojciec kłamstwa, który w prawdzie nie wytrwał. On
jest ojcem wszelkiego kłamstwa, ojcobójca, zabójca i powodem wszelkich nieszczęść jakie
spotykają ludzkość na przestrzeni historii dziejów świata i ludzkości. On, który jest odwiecznym
wrogiem Boga i oskarżycielem człowieka - słabego, grzesznego, który powinien otworzyć się
na Boga i pozwolić mu działać w sobie i przez siebie, starając się żyć zgodnie z przykazaniami
Bożymi i korzystać z sakramentów, które nam wysłużył i pozostawił nasz jedyny Zbawiciel
Jezus Chrystus. Sakrament miłości i pojednania z Bogiem i bliźnimi obmywa nas i przywraca
piękno, stan łaski. Krew, która wypłynęła z boku Zbawiciela jest Eucharystią, która karmi nas
w drodze do Ojca. O gdyby ludzkość zechciała korzystać z bogactw bezcennych, które biorą
początek z serca przebitego na Krzyżu Golgoty. wówczas świat wyglądałby zupełnie inaczej Boski by był, a tak z niewielką różnicą diabelski zaprzedany diabłu. Matka Boża płacze i mówi
“płacz razem ze mną, bo szatan ma więcej naśladowców niż mój Syn Jezus Chrystus. Spraw
Panie by wola twoja się wypełniła. Amen.
Źródło: wobroniewiaryitradycji.wordpress.com

ŚWIĘTY JÓZEFIE, ratuj nas,
w życiu w śmierci – w każdy czas…
14
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Święty Józefie,
Patronie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego,
Jakże my bardzo potrzebujemy wstawiennictwa Twego.
Twojej szczególnej opieki dlatego potrzebujemy,
Bo jako rycerze na co dzień ze złem wojujemy.
Codziennie o pomoc Ciebie wzywamy,
A przy tym słów: „Święty Józefie, módl się i opiekuj się nami”- używamy.
Wołamy do Ciebie, nieustannie dlatego,
Bo pewni jesteśmy, że nie zawiedziesz żadnego rycerza małego.
My dla Twojego przybranego Syna pomocą być pragniemy,
Jemu wiernie służyć i o Nim, we współczesnym świecie, świadczyć chcemy.
Św. Józefie, w Twym dniu patronalnym, dziękują Tobie rycerze mali,
Którzy Ciebie jako orędownika w niebie sobie obrali.
Wdzięczni jesteśmy Tobie za dotychczasowe czuwanie nad nami,
Miłosiernego Serca Jezusowego - Małymi Rycerzami.
Tak jak Świętą Rodzinę chroniłeś wspaniale –
Tak samo czuwaj nad nami i broń nas wytrwale.
Bądź naszym opiekunem teraz i w przyszłości
I wspieraj nas w każdej naszej rycerskiej przeciwności.
Amen.

MRMSJ

Danuta

JEDNO Z PIĘCIU POSŁANNICTW ŚW. JÓZEFA
Bracia Najdrożsi. Oto wreszcie zdejmuje się pieczęć z ust, które milczały przez tyle wieków.
Zaczyna wreszcie mówić ten, który nazwany był Sprawiedliwym i działał zawsze sprawiedliwie.
Mówi wreszcie ten, który powtarza tylko słowa Boże i mówi zawsze z Bogiem. Przemawia
teraz Opiekun Najświętszej rodziny oraz miłujący ojciec Kościoła Powszechnego! Uroczystość
Św. Rodziny 1979 rok. Powinny teraz zamilknąć głosy ludzkie. Powinny ustąpić próżne i marne
słowa ziemskie pełne zarozumiałości, by dać miejsce głosom z Nieba, pochodzącym od Boga,
a wymawianym dla miłości…
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DRUGIE POSŁANNICTWO…
Jestem św. Józefem, Bóg Ojciec w swej najwyższej dobroci pozwala mi i dzisiaj przemówić
do was. Jest to dla mnie wielka łaska i chcę z niej skorzystać. Jest to też łaską dla tego kto
czyta, a nie spodziewam się, że nie będziesz należącą do tych, którzy wzruszeniem ramion
potrafią odrzucić łaski tak doniosłe.
Czas jest krótki i kto nie chwyta zaraz ręki wyciągniętej ku niemu z nieba, pozostanie… z
pustymi rękoma i workiem próżnym… patrząc na tych, którzy nie opuszczają tak dobrej okazji
– a słowo moje jest tą dobrą okazją z nieba – by zrozumieć tyle spraw. Oto więc jestem i chcę
powiedzieć wam niektóre rzeczy, mogące uczynić wiele dobrego waszym duszom, dać równowagę waszemu życiu chrześcijańskiemu, wskazać nową drogę i przywrócić sercu zupełny
spokój. A jeżeli to co mówię, poruszy cię szczególnie, powinieneś się zatrzymać przy tym,
pracować nad tym i przeprowadzić dobrą rewizję i rachunek sumienia. Pozwól mi teraz zapytać
cię i odpowiedz szczerze: Czy czytałeś Ewangelię? Czyś ją rozważał? Czyś ją wprowadził w
życie, lub raczej starał się ją praktykować? Mówisz, że jesteś chrześcijaninem, chcę temu
wierzyć. Ale chrześcijanin to naśladowca Chrystusa…
Jezus mówił: Kto nie przyjmie KRZYŻA, jaki Ja mu daję, nie może być moim uczniem. Chrześcijanin powinien więc iść z własnym krzyżem za Jezusem Chrystusem! Boisz się krzyża, zgadzam się z tym. Ale wtedy jak go przyjąć? Bo jeśli nie przyjmiesz go dobrowolnie, nie
będziesz mógł iść za Chrystusem… będziesz sam w rozterce, wydany na igraszkę diabłów.
Oni też są w rozterce, bo nie przyjęli ani krzyża, ani Tego który go niósł: Jezusa Chrystusa.
Pomyśl więc i zastanów się nad tym dobrze. Życie zaś wieczne trwa przez całą wieczność –
czy rozumiesz? – przez całą wieczność!!!
A więc teraz, albo zgadzasz się na trochę cierpienia, obejmując mocno krzyż i odbierasz marna radość na ziemi, by znaleźć się w objęciu szatana na całą wieczność. Innego wyboru nie
ma. Uprzedzam cię, ze w objęciu diabła każdy czuje się naprawdę źle, a cierpienia te będą
tak wielkie… Ale nie będziesz mógł powiedzieć, że św. Józef nie uprzedził cię, bo byłby to
wielkim kłamstwem. Wtedy diabełki, twoi towarzysze kazaliby ci to przełknąć razem ze śliną ich
przewrotności i ogniem ich męki… Nie sądzę byś był tak głupim, by… wyrzec się wiecznego
szczęścia, by wybrać wieczne potępienie. Byłbyś naprawdę głupim i niespełna rozumu. Posłuchałbyś tylko głosu… że tak wcale nie jest… nie ma piekła… nie istnieje Bóg… a po śmierci
wszystko się kończy…. Spodziewam się, że nie uwierzysz temu, bo to diabli starają się wyrwać Bogu dusze. Pełni są oni nienawistnej przewrotności i tylko chęć odebrania duszy Bogu i
potępienia uśmierza na moment ich piekło rozpaczliwe, lecz potem podwaja to nieskończone
cierpienie. Chcieliby zadać ból Bogu, lecz nie mogą dosięgnąć Go i wszystko spada na nich.
16
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Ale tobie mogą zaszkodzić i gdy będziesz ich słuchać staniesz się sam… diabłem i będziesz znosić na wieki najstraszliwsze męki. A na wieki to jest na zawsze - czy rozumiesz?
I nie będzie już można cofnąć się. Pomyśl więc dobrze i wybierz. Chcę ci w tym pomoc, bo my
w niebie życzymy wam tylko dobrze. Jeśli wybierzesz Chrystusa i Jego KRZYŻ, pamiętaj,
że ja , św. Józef chcę ci pomóc.
Wyspowiadaj się dobrze i zanurz się w miłosierdziu Bożym, który na znak KRZYŻA nawet
niegodnego kapłana, usunie z twej duszy całe błoto, jakie nosisz w sobie. Odczujesz wtedy
prawdziwie radość dzieci Bożych i podziękujesz mi za te słowa.
Przyjmij godnie Komunię św. i poświeć się Maryi a życie twoje zmieni się. A teraz ty, który
nazywasz się chrześcijaninem, ale z Chrystusa nie masz nawet cienia, nie oszukuj sam siebie.
Nie wystarczy nazywać się przed Bogiem chrześcijaninem, gdyż widzi On twe wnętrze i nie
przyjmie obłudy. Wtedy sąd będzie dla ciebie jeszcze surowszy, boś miał łaskę i zmarnował ją
dla swej wygody. Osądzę cię jako fałszywego chrześcijanina, a takich pełen jest dzisiaj Kościół
Chrystusowy. Ty, który to czytasz, nie należysz do takich? Czy chodzisz do kościoła, by
modlić się, a potem kochać bliźniego? Czy tylko po to, by się tam pokazać, a potem obwiniasz
innych, bo ci nastąpili na piętę. Zbadaj się dobrze i postaraj się wejść na właściwą drogę,
bo zbliża się czas kary i może cię zastać nie w porządku, a wtedy … Biedaku, nie będziesz
przecież zarzucał św. Józefowi, ze nie uprzedził cię wcześniej.
Powiedziałem już to, co miałem na sercu. Jeśli te moje słowa pomogą innym duszom, to ja
uproszę dla nich wiele łask, których inni nie chcieli przyjąć. Błogosławię wszystkich z całego
serca wraz z matką Niepokalaną i z Jezusem. Pozdrawiam was. Św. Józef.
23 listopada 1979 r.
Uwalniać dusze z piekła, wszystkie dusze z ich własnego piekła, powinno to być postanowieniem każdego członka „Dzieła Miłości”
Źródło: Don Domenico Bernardini „OREDZIE ŚWIĘTEGO JÓZEFA – Św. Józef mówi do was…” O jakie
ważne orędzia na te ostateczne czasy, w których żyjemy. Przyjacielu bierz i czytaj a dowiesz się wszystkiego jak żyć dalej. Na prawach rękopisu, tłumaczenie z włoskiego „Dzieło Miłości” 1981

ZWIASTOWANIE NMP
Najświętsza Maryjo Panno, Ty stałaś się początkiem drogi naszego Odkupienia,
Pierwszą kolebką dla Jezusa przed czasem Jego narodzenia.
Przez Twoje „Fiat” dałaś Bogu ludzkie przyzwolenie,
Na wszystkich ludzi tego świata odkupienie.
Wdzięczni jesteśmy Tobie, za to Twoje Słowo naszego ratunku
17
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I na zwrócenie naszych serc w Bożym kierunku.
Błogosławiony Jan Paweł II znał wielką wartość dnia tego,
I podpisał w tym czasie większość dokumentów dla Kościoła Powszechnego.
Również my, Rycerze Mali, Tobie Matko Najświętsza w tym dniu hołd składamy,
Cieszy nas to, że jako naszą patronkę Ciebie, Współodkupicielkę świata mamy.
W tym dniu radosnym dla świata całego,
Przyjmij podziękowanie od każdego Rycerza Małego.
Wdzięczność naszą Tobie najlepiej tym wyrazić możemy,
Kiedy Twojemu Synowi nasze serca ofiarujemy.
Tego dokonał już każdy Rycerz Mały.
Powtarzając za Tobą Maryjo ten wyraz „Fiat” wspaniały.
Teraz prosimy Ciebie w wielkiej pokorze,
Byśmy je wypełniali w naszym życiu - jak kto najlepiej może.
Pobłogosław Maryjo to nasze „Fiat” dane Jezusowi Miłosiernemu,
Uświęć je i ofiaruj Bogu Najwyższemu.
Amen.

GDY DIABEŁ ZAMYKA KSIĘŻOM USTA...
Jest "ojcem kłamstwa" i "zabójcą od początku". Tak mówi o szatanie Jezus. Daje nam tym
samym najkrótszą i najbardziej treściwą definicję "osobowego zła". Diabeł działa na obszarach
kłamstwa i przemocy. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Dominującą cechą dzisiejszej kultury
jest olbrzymie zakłamanie. Nasze małe i duże kłamstewka. I śmierć wszędzie się panosząca.
Szczególnie tych najbardziej bezbronnych. Wystarczy wspomnieć eksterminację nienarodzonych. W ostatnich dwudziestu latach dokonano miliard legalnych aborcji. W świetle prawa i
fleszy, za zgodą etyków i oświeconych głów, stanowiących nowe prawo i nową pseudomoralność...
Precedens Nergala, wypowiedzi na temat Biblii słodkiej blond-divy Dody oraz wypowiedzi całej
plejady polskich i europejskich znawców antropologii (polski przykład: nijaka Magdalena Środa,
niestrudzona apostołka i mistrzyni świata w obrzucaniu g.... Kościoła) są drastycznym znakiem
czasów a może nawet "godziny szatana". Przerażające jest, w jak doskonale przemyślany
sposób przyatakował diabeł to, co najświętsze, czyli rodzinę. A jeśli ją to i młodzież, która dzi18
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siaj całkowicie pogubiona ma tak poważny problem z rozeznawaniem dobra i zła. Praktycznie
pojęcia takie jak: "poczucie wstydu", "sumienie", "uczciwość", "ciężka praca" zniknęły ze słownika wartości ogromnej rzeszy młodych ludzi. Są zagubieni i naiwni zarazem. A co na to księża? Bogu dzięki, że wielu walczy z "diabelstwem" mężnie i gorliwie. Że nie boją się tego, co w
Kościele sprawdzone od wieków i wytaczają ciężkie armaty w walce z demonami, które "jak
lew ryczący wciąż krążą i szukają, kogo by pożreć" (św. Piotr).
Biada tym kapłanom, którym diabeł zamknął usta. Opowiadał mi ostatnio jeden ze znajomych
księży, pracujący w Niemczech, że na kazaniu wspomniał o szatanie i piekle. Reakcja wiernych i biskupa była natychmiastowa. Zakaz poruszania tego tematu. Czasy średniowiecza
minęły. Znajomy się załamał. No cóż. I do Kościoła, jak to rzekł swego czasu papież Paweł VI,
przedostaje się swąd szatana. Milczeć nie można. O szatanie i jego kłamstwach mówić trzeba i
jest to świętym obowiązkiem kapłanów. Prawda o "ojcu kłamstwa" jest integralną częścią Bożego Objawienia. Nie sposób mówić o Chrystusie i Jego zwycięstwie nad śmiercią i grzechem,
pomijając historię i podłą działalność "najpiękniejszego z aniołów", który odrzucił Boga i z determinacją niszczy człowieka, robiąc wszystko, by maksymalnie zaludnić swoje królestwo, czyli
piekło.
Do tematu jeszcze powrócę. A księży, moich kochanych współbraci w kapłaństwie, zachęcam:
korzystajcie z darów i charyzmatów, które dał nam Pan. Dłonie, naznaczone świętymi olejami,
nakładajmy na głowy wiernych, módlmy się o duchowe uzdrowienie i wzywajmy Ducha Świętego. Niech w naszych parafiach pojawiają się Msze i nabożeństwa o
uzdrowienie duszy i ciała. Rozprowadzajmy egzorcyzmowane sól i
wodę. Dbajmy o swoje kapłańskie życie duchowe. Nie bójmy się też
gorącej modlitwy, postów i wyrzeczeń w intencji tych wszystkich,
których Pan nam powierzył duchowej opiece. I mówmy dużo o zwycięstwie Chrystusa nad złem oraz strategiach złego ducha. Gdy
diabeł zamyka księżom usta, ziemia płonie ogniem kłamstwa i nienawiści. Nie wolno nam milczeć...
Ks. Rafał J. Sorkowicz SChr
www.sorkovitz.blogspot.com

„KAŻDY KLECHA PRZYNOSI NAM PECHA…”
(NIEZAMIERZONE „POUCZENIE” ZŁEGO DUCHA-SZATANA PODCZAS EGZORCYZMÓW)

(…) W niektórych przypadkach jego (demona) wypowiedzi bywają dowcipne, pół żartem pół
serio, jak na przykład sytuacja, kiedy egzorcysta usłyszał pod swoim adresem: "Każdy klecha
19
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(ksiądz) przynosi nam pecha, zwłaszcza, taki, który robi, co do niego należy. Bo przez
takiego nic nam się nie udaje!".

BĘDZIECIE MIEĆ KAPŁANÓW TAKICH,
JAKICH SOBIE WYMODLICIE
Na temat kapłanów bardzo dużo wiem i widzę; bardzo dawno wiele czytałam objawień i tego
kim jest i kim być powinien kapłan... choćby ostrzeżenia z zaświatów, piekło istnieje, szatan
istnieje naprawdę i inne książki z dziedziny demonologii...
Nie kwestionuje tego co jest mówione w orędziach, czy objawieniach, ale
bardzo, bardzo, bardzo uważam na to, abym nie oceniała, nie osądzała ich... właśnie dlatego że dużo wiem, i wiem jak nieproporcjonalnie
szatan ich atakuje i zwodzi... dlatego każdy atak na kapłanów - nieważne
czy to ks. Natanek, czy ks. kard. Dziwisz - wywołuje we mnie ogromny
ból, ból serca i duszy... serce mi krwawi, że nie ma między kapłanami
zgody i zrozumienia, że błądzą i ulegają pysze wszyscy.
Do takich ocen ma prawo tylko i wyłącznie Pan Bóg. On może tak o nich
powiedzieć, że są tacy a nie inni, ja nie... ja mam się za nich modlić... co
nie znaczy, że mam klapki na oczach i nie widzę zła, wręcz odwrotnie
potwornie mnie boli... to powinno mnie dopingować do jeszcze większej modlitwy za nich, bo
każdy wyskok modernistycznego księdza, to wołanie jego duszy o ratunek... i tym powinnam
się zająć... ekspiacja, ofiara, wynagrodzenie za nich!
Każdy komentarz i krytyka księży wraca do nas bumerangiem jako wstrząsowe pytanie: co
zrobiłeś dla tego księdza aby był inny, lepszy? czy chociaż odmówiłeś za niego chociaż jedną
zdrowaśkę? jakim prawem wypowiadasz się na jego temat?
Wtedy nabieram wody w usta i chce mi się płakać, bo koło się zamyka i wraca do mnie... to ja
za niego odpowiadam. "Będziecie mieć kapłanów takich, jakich sobie wymodlicie"...
MRMSJ Małgosia

AKCJA "SŁUDZY PANA.
Kapłani proszą o modlitwę" - 2012
Koniec marudzenia i narzekania, czas się brać do roboty modlitewnej tak
jedni jak i drudzy, szczególnie te osoby, które nie są w Margaretkach,
sami kapłani wołają o modlitwę za siebie jak widać poniżej.
20
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Szczęść Boże!
Bardzo chcielibyśmy zainteresować Państwa dziełem, które pragniemy przeprowadzić w Wielki
Czwartek, 5 kwietnia 2012, w parafiach na terenie Polski, a także w parafiach polonijnych.
Akcja ta w sowim założeniu ma dotyczyć zaangażowania wiernych poszczególnych parafii w
modlitwę za kapłanów i uwrażliwiać w odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów. Modlitwa
ta miałaby trwać 30 dni. I w zależności od woli modlącego albo trwać nadal, albo zostać przekazana kolejnej osobie lub zakończona. Ponieważ parafię może zgłosić proboszcz lub wikariusz, dlatego bardzo prosimy o podsunięcie swoim księżom pomysłu udziału w tej akcji i promocję najskuteczniejszą formą poczty "pantoflowej". Dziękujemy, jak zawsze za Waszą pomoc!!!
Parafia, która wyraziłaby taką chęć po Liturgii Wielkiego Czwartku rozdałaby chętnym wiernym
wizytówki/intencje, na której widniałoby imię, rok święceń konkretnego księdza i intencję (ta
sama dla wszystkich) w tym roku modlimy się o miłość do Kościoła i zapał w dziele Nowej
Ewangelizacji (wizytówki parafia otrzymuje już przygotowane, z imieniem księdza i rokiem
święceń). Oraz byłyby tam wyjaśniony sens i idea dzieła. Wizytówki / intencje otrzymywałby
konkretna parafia po wypełnieniu zgłoszenia na naszej stronie. Udział w akcji jest bezpłatny,
prosimy jedynie o pokrycie kosztów przesyłki, która będzie zawierać plakaty, wizytówki/intencje, treść ogłoszenia do odczytania wiernym oraz list do Księdza wyjaśniający ideę
dzieła.
Naszym marzeniem jest, aby objąć modlitwą wszystkich polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych, jest ich ponad 33 000, ufamy, że się uda.
W związku z tym chcielibyśmy bardzo zachęcić do udziału w tej akcji, wszelkie szczegóły oraz
możliwość zgłoszenia przez kapłana parafii można dokonać przez naszą stronę
http://www.kaplani.com.pl/mysli/akcja.php:
opiekunowie akcji: ks. Andrzej Leszczyński, ks. Jacek Socha , ks. Jan Uchwat

W CAŁYM KOŚCIELE KOMUNIA POWINNA BYĆ
PRZYJMOWANA NA KOLANACH I DO UST
(Watykan) Kardynał Antonio Cañizares Llovera jest w Kościele
katolickim odpowiedzialnym za realizację wymagań liturgicznych
Benedykta XVI. Hiszpan został w 2008 przez papieża mianowany
prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
21
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W wywiadzie języku hiszpańskim agencji informacyjnej ACI Prensa kardynał wyjaśnił w
jakiej pozycji należy przyjmować Komunię Św. Zachęca katolików do przyjmowania
Komunii św. na klęcząco i do ust.
Kongregacja Prowadzona przez niego przygotowała dokument przewidujący uklęknięcie do Komunii i przyjęcie do ust jako godna i odpowiednia forma, którą zaleca papież
Benedykt XVI. wprowadzając ponownie w papieskich liturgiach.
Kardynał wyjaśnił, dlaczego papież Benedykta XVI. wszystkim, udziela Komunii świętej, do ust i na klęcząco. Taka postawa jest właściwa, bo “Komunii dajemy bardzo
szczególną formę kultu i uznania Boga. Chodzi o to, że mamy wiedzieć, że jesteśmy w
bezpośredniej obecności Boga, że On przyszedł do nas, a my nie jesteśmy godni “,
powiedział kardynał Cañizares.
Prefekt powiedział, że Komunie należy wszędzie wprowadzić w tej formie, aby z powrotem odzyskać znak kultu. Myślę że jest to niezbędne, aby w całym Kościele
Komunię Świętą przyjmować na kolanach.
Kardynał powiedział “Jeśli bagatelizujemy Komunię, to bagatelizujemy wszystko.
Nie możemy w tak ważnym momencie jak Komunia, realna obecność Chrystusa,
Boga, który jest miłością, bagatelizować Chrystusa. “
Kardynał Antonio Caizares Llovera jest w Kościele katolickim odpowiedzialnym za
realizację wymagań liturgicznych Benedykta XVI. Hiszpan został w 2008 przez papieża mianowany prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
A CO DO KOMUNII…

POKORA I CIERPLIWOŚĆ
BARDZO SIĘ OPŁACA...
A co do Komunii - odkąd otrzymałam światło Boże - x lat temu, że
postawa na stojąco ( nie wspominając - na rękę ) to profanacja, nigdy
nie przyjmowałam inaczej jak na kolanach. Ile z nami "wojował" ks. Proboszcz i inni kapłani,
zebrali nas na poważną rozmowę, ale cierpliwością - a nie skakaniem do gardła - wytłumaczyliśmy im nasze stanowisko; więc proboszcz stwierdził, że to sprawa każdego serca i pozwolił
nam przyjmować tak ja czujemy... Więc wszyscy podchodzili na stojąco, a my na klęcząco 22
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przez całe lata... ale nie kłóciłyśmy się z nimi, tylko robiłyśmy swoje, konsekwentnie trwając
przy własnym zdaniu... nie mogli tego pojąć, jak długo będziemy się upierać...
Aż w końcu, gdy nastał papież Benedykt XVI i zaczął wracać do Tradycji, nasz x . proboszcz
od razu wprowadził w Kościele oficjalnie Komunię na klęcząco przy balaskach zasłanych białym obrusem... tak więc cierpliwość i wierność bardzo się opłacała...
My w ogóle nie "wojujemy".... słuchamy, przyjmujemy zdanie ks. Proboszcza, szanujemy go, ale... robimy swoje... dyplomatycznie, bez krzyku, przez modlitwę, zwłaszcza za
księży i ks. Proboszcza, przez zamawianie za nich Mszy...
Jakbyśmy ciągle zwracały im uwagę, to już dawno by nas przegonili z tego kościoła, a tak...
pokora i cierpliwość bardzo się opłaca....
MRMSJ Małgosia

"PODEPTAĆ ICH BOGA!"... UKLĘKŁA
I Z SZACUNKIEM PODNIOSŁA JĘZYKIEM
JEDNĄ HOSTIĘ, SPOŻYWAJĄC JĄ...

Przedstawiona straszliwa historia została napisana przez jej
świadka, a zarazem uczestnika, którym byt katolicki kapłanmisjonarz w Chinach, jest wstrząsająca, jako zapis szczególnego
okrucieństwa. Lecz zachwyca także i buduje nadzwyczajną mocą
wiary, której zarazem jest dowodem.
"...Ukląkłem na miejscu udzielania komunii i modliłem się, w oczekiwaniu na kolejne zdarzenia.
Za każdym razem, gdy słyszałem jakiś hałas w kościele lub głośny rozkaz na ulicy, liczyłem się
z bliską śmiercią. Lecz nic szczególnego nie zdarzyło się tamtego dnia. Nazajutrz przeżyłem
niespodziewaną wizytę. "Policja" - pomyślałem sobie i przeszły mnie już ciarki. Nie, był to tylko
jeden oficer, władający doskonale chińskim. Udzielił mi następującego pouczenia: "Proszę
kontynuować swoje zajęcie". Ofiarowałem mu jedno cygaro. Ukłonił się i wyszedł. Kolejne dni
również nie przyniosły niczego specjalnego. Żołnierze odnosili się do mnie z rezerwą i z ciekawością patrzyli, kiedy chodziłem po ulicy.
Miesiące mijały, a ja zacząłem przyzwyczajać się do komunistycznego reżimu. Lecz nie potrwało to długo... Pewnego letniego popołudnia, do szkoły przyszedł inspektor w towarzystwie
czterech żołnierzy. Weszli do sali bez pukania. Czasy zmieniły się dla Chin - orzekł głośno
inspektor - i wszystkie te pobożne przedmioty trafią zaraz do pieca. Jazda, do roboty dzieciaki... Po chwili, wraz z żołnierzami, zaczął zdzierać ze ścian obrazy, krzyż i figurki, kładąc je na
ławkach. Następnie, rozkazał dzieciom włożyć to wszystko do kartonów i wynieść do ubikacji.
23
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Przerażone dzieci nie ruszały się z miejsc. Szybciej - krzyczał inspektor - bo inaczej zrobię
użytek z mojego rewolweru. Lecz dzieci okazywały ciągle ten sam opór. W ostatniej ławce
siedziała mała dziewczynka, z przygryzionymi wargami i z rękoma złożonymi, jak figura. Ty
tam, z tyłu! - wrzasnął inspektor, podążając w jej kierunku. Grożąc i obkładając ją najgorszymi
przekleństwami, usiłował zmusić ją do wykonania rozkazu. Mała spuściła oczy, lecz nie poruszyła się. Pozostałe dzieci były zmrożone strachem. Panowała śmiertelna cisza. Nagle, jeden z
żołnierzy wyciągnął rewolwer i strzelił w okno. Dzieci krzyknęły z przerażenia i zaczęły płakać.
Pod szkołę podchodziło coraz więcej ludzi, zdziwionych hałasem. Inspektor terroryzował
dziewczynkę krzykiem, lecz ona nadal nie ruszała się z miejsca. Tylko wielka łza spływała po
jej policzku. Spoglądając na grupę zebranych ludzi, rozkazał: "Sprowadźcie mi jej ojca, a potem zbierzcie wszystkich w kościele".
Sprowadzono ojca dziewczynki z rękoma związanymi z tyłu. W międzyczasie, kościół wypełnił
się. Ojcu kazano stanąć na prawo przy balaskach, w ten sposób, aby dokładnie widział córkę,
którą przyprowadzono na miejsce udzielania komunii. Inspektor zamruczał coś do samego
siebie, a potem głośno przemówił: "Nauczono was, że Bóg wasz jest wszechmogący i że przebywa tu w tabernakulum. Oto pokaże wam teraz, jak was oszukiwano. On nie może zupełnie
nic! Zaraz zostanie zmiażdżony pod naszymi butami i nawet nie piśnie!" Żołnierze rozwalili
drzwiczki tabernakulum jedną salwą strzałów. Zapanowało kamienne milczenie. Inspektor
wziął puszkę, otworzył ją i wysypał wszystkie hostie na posadzkę w prezbiterium. "Podeptać
ich Boga! - krzyknął do żołnierzy, którzy natychmiast wykonali rozkaz. - I co powiecie teraz?"
Wszyscy wstrzymali dech. "Wierzycie nadal w to, co opowiadają wam księża?" - zwrócił się do
ojca dziewczynki: "Odpowiadaj!" "Tak, nadal wierzę" - odpowiedział spokojnie. Rozpalony
wściekłością, inspektor wrzasnął: "Dawajcie mi go tutaj!" W tym samym momencie, zbliżył się
do niego pewien podoficer i powiedział mu coś na ucho. "Wszyscy wyjść z kościoła. Zostać ma
tylko samo dziecko!" - rozporządził inspektor, wyraźnie ugięty otrzymanym rozkazem. Mnie
samego, natomiast, zamknięto w komórce na węgiel, przylegającej do kościoła. Wewnątrz niej
znalazłem dziurę, z której mogłem obserwować prezbiterium kościoła. Patrzyłem na rozsypane
hostie i na dygocącą z przerażenia dziewczynkę. Nie upłynęło wiele czasu, jak do kościoła
weszła jakaś kobieta, bogato ubrana, wystrojona w bransolety i pierścionki. Z uśmiechem podeszła do małej, rozwarła ramiona i powiedziała: Cóż ci ludzie tobie zrobili? Choć, nie zrobię ci
nic złego... Dziewczynka zaczęła szlochać i rzuciła się w ramiona nieznanej. Po chwili, obydwie opuściły kościół.
W ciemności mojego "więzienia" straciłem poczucie czasu. Modliłem się, spałem, odczuwałem
głód i bolała mnie głowa. Panowała wokół mnie śmiertelna cisza. Przypuszczam, że był to
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ranek, kiedy nagle usłyszałem jakby ciche otwieranie drzwi. I kogóż ujrzałem przez dziurkę od
klucza? Moją małą dziewczynkę, która z wahaniem podążała w stronę prezbiterium. Skupiona,
zatrzymała się, popatrzyła wokoło, zrobiła jeszcze kilka kroków, uklękła i z szacunkiem podniosła językiem jedną hostię, spożywając ją. Gdy się podniosła, złożyła ręce i z zamkniętymi
oczyma modliła się... Potem wstała i znikła. Prawie identyczna scena powtarzała się co ranek,
będąc dla mnie jedynym pocieszeniem w mej ciemnej kryjówce. Z niecierpliwością oczekiwałem ranka, kiedy dziewczynka znowu przyjdzie spożyć kolejną z hostii. Piękno jej dziecięcej
sylwetki, rozpromienione oczy i jej pełne nieśmiałości kroki wprowadzały mnie w prawdziwy
zachwyt. Ileż razy jeszcze ją ujrzę? Lecz pewnego ranka, kiedy po komunii modliła się swoim
zwyczajem, brutalnie otworzyły się drzwi. Rozległ się najpierw dziki okrzyk, a potem strzał.
Dziewczynka, wspierając się na rękach, powoli osuwała się na posadzkę. Zbierając ostatnie
siły, przyjęła językiem jeszcze jedną ze sprofanowanych hostii. Żołnierz stanął nad nią i przyglądał się pilnie. Po raz ostatni usiłowała się podnieść i złożyć ręce do modlitwy, lecz bezwładnie upadła. Po kościele rozległo się głuche uderzenie jej głowy o posadzkę. Żołnierz wlepił
wzrok w jej martwe ciało, potem popatrzył na rozsypane hostie i z ciężkim krokiem opuścił
świątynię.
Gdy kontemplowałem jeszcze ciało młodziutkiej męczennicy, znienacka otwarły się drzwi komórki. Ten sam żołnierz, który przed chwilą zastrzelił dziewczynkę, oznajmił mi, że jestem
wolny. Zdziwiony, podziękowałem i natychmiast pośpieszyłem do prezbiterium. Ledwo zdążyłem uklęknąć przed martwym ciałem, a oto żołnierz stał już nade mną. "Gdyby w każdej miejscowości była taka dziewczynka - powiedział - to nie byłoby nawet jednego żołnierza,
walczącego po stronie komunizmu". Gdy tylko pogrzebałem ciałko męczennicy, podszedł do
mnie pewien mężczyzna, wziął mnie do samochodu i odstawił do samej granicy..."
Za: adonai.pl

http://partenos.nowyekran.pl

DLA WAS ZOSTAŁEM NA ZIEMI
W TABERNAKULUM JAKO WIĘZIEŃ MIŁOŚCI
Dnia 02.07.1995 r., Tolkmicko
Córko moja. W ten piękny poranek niedzielny wiele mógłbym przynieść radości dla wielu dusz i serc, ale w obecnych czasach ludzie zapominają, że ten dzień jest przeznaczony dla Boga. Człowiek, gdy jest obecny na Mszy
Św. i gdy łączy się z Moją ofiarą - składając ofiary błagalne
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i dziękczynne, wtedy Ja, Jezus łączę te ofiary ze swoją i błogosławię wszystkich, którzy ufają,
że Ja, Jezus Chrystus, jestem obecny w każdej Mszy Św. Dzieci Moje, przyjmijcie Moje Ciało dla was zostałem na ziemi w Tabernakulum jako więzień miłości.
Korzystajcie z tych darów często, bo to jest obrona dla każdej duszy, do której szatan wtedy
nie ma dostępu. Dusze o czystych sercach, które przyjmują Moje Najświętsze Ciało, mają moc
odparcia ataków zła. Nie ty, biedny człowiecze, jesteś mocny, ale Ja w tobie. Tylko proszę: nie
zapominajcie, że jestem w was i bądźcie zjednoczeni ze Mną.
O ile będziecie o Mnie myśleli, wasza miłość będzie wzrastać i będziecie wiedzieć, jak kochać
Boga i wynagradzać za zniewagi swoje i całego świata.
Ufajcie i upokarzajcie się dla Imienia mego. Godne jest to Imię, które Bóg wybrał ku wielkiej
czci. Imiona - Jezus i Maryja - szczególną czcią mają otoczyć Rycerze Miłosierdzia Bożego, a
ich usta z ufnością wypowiadać: Jezu, ufam Tobie!

NIEPRAWDOPODOBNY CUD,

JAK WIELKA JEST POTĘGA
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W KOŚCIELE
PRZED WYSTAWIONYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM!
Musisz to przeczytać, by wzmocnić swoją wiarę. Bóg jest ze swoim ludem. Chwała Panu!
Działo się to w Polsce w czasie II wojny światowej. Ciągle trzeba o tym mówić, szczególnie
młodzieży, co czynili Niemcy w Polsce w czasie II wojny. Jakiej ruinie uległa cała Polska; spalone wioski, miasta, zniszczone fabryki. Ile milionów
ludzi zginęło w Polsce w czasie wojny (35 mln Polaków było w 1939 r. – 23
mln W 1945r.) Ludzie ginęli na frontach wojny, podczas bombardowań
miast i wsi, ginęli w obozach koncentracyjnych, więzieniach, byli rozstrzeliwani, wieszani na ulicach, ginęli od mrozu, głodu w obozach śmierci. Pojawienie się żołnierzy niemieckich w jakiejś miejscowości oznaczało śmierć
nawet wielu mieszkańców. Bardzo często żołnierze niemieccy, którzy przyjechali do jakiejś miejscowości, strzelali do napotkanych na ulicy ludzi tak,
jak do zwierząt w lesie. Są w Polsce miejscowości, parafie, które straciły nawet do 60-80%
mieszkańców.

JEST TYLKO JEDNA PARAFIA W POLSCE, KTÓREJ MIESZKAŃCY NIE
ZAZNALI NIESZCZĘŚĆ, TRAGEDII!
- Nikt z tej parafii nie zginął w czasie wojny!
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- Wszyscy żołnierze powrócili z wojny do swoich rodzin!
- Przez cały czas wojny, żaden Niemiec nie przekroczył granicy tej parafii!

TO JEST CUD!
Jak to się stało, że ta parafia doznała tego cudu?
Parafia ta nazywa się Garnek, leży w centrum Polski, około 70 km od Warszawy. W 1939 r.
liczyła 7 tys. mieszkańców. Dnia 1.IX.1939 r., gdy Niemcy zaatakowały Polskę, w parafii proboszczem był bardzo mądry i pobożny kapłan. W tym tragicznym dniu w tamtejszym kościele
zgromadziło się trochę ludzi na Mszy św. - był to pierwszy piątek miesiąca.
Proboszcz do zgromadzonych w kościele ludzi powiedział wtedy takie słowa: „Dziś Niemcy
pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler
wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest ratunek! Tym ratunkiem jest różaniec
przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem! Od dzisiaj, aż do końca
wojny, (nie wiemy ile będzie trwać ta wojna), każdego dnia w naszym kościele będzie
odmawiany Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam
wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo.”
(Wojna trwała 6 lat, Różaniec w kościele trwał 6 lat). Proboszcz podał ludziom godz. nabożeństwa. Na to nabożeństwo ludzie zaczęli przychodzić. Odmawiali cząstkę Różańca (5 tajemnic)
po Różańcu proboszcz udzielał błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Początkowo ludzi
było niewiele, ale w miarę upływu wojny przychodziło coraz więcej. Kościół codziennie był
zapełniony ludźmi. Gdy spostrzeżono, jaka jest potęga tego nabożeństwa, tzn. że nikt z tej
parafii nie zginął (w innych zginęło już wielu), na Różaniec codziennie gromadziło się tyle ludzi,
że kościół nie mógł wszystkich pomieścić!
Nie było w Polsce miejscowości, do której by nie dotarli żołnierze niemieccy w czasie wojny.
Nawet do najdalej położonych wiosek, 300-400 km od Warszawy. Docierali nawet do tych
wiosek, które nie miały szosy (dojeżdżali końmi), a ta parafia jest w centrum Polski, tak blisko
Warszawy. A więc:
JAK WIELKA JEST POTĘGA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
W KOŚCIELE PRZED WYSTAWIONYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM!
Z tej parafii przed IX 1939 r. wielu młodych mężczyzn zostało zmobilizowanych do wojska.
Jedni walczyli (we wrześniu 1939 r.) z Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt z nich nie zginął na
froncie! Część z nich wróciła do domów po ustaniu walk, część dostała się do niewoli. Jedni
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byli w obozach niemieckich, inni w rosyjskich, również na dalekiej Syberii. Wszyscy powrócili
do swoich rodzin!
A więc cudowną opieką modlitwy zostali otoczeni żołnierze z tej parafii, którzy byli nawet kilkanaście tys. km od niej (Syberia).
Jak to wszystko zrozumieć? Jak to wszystko wytłumaczyć? Można stwierdzić z całą pewnością, Różaniec w kościele przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem jest
wielką potęgą. Okazał się silniejszy, niż wszystkie bomby, czołgi, armaty, karabiny maszynowe
itp. Silniejszy niż cała potęga hitlerowskich Niemiec.
Czy tylko w czasie wojny?
A czy dziś nie ma już tej samej mocy, potęgi, skuteczności w innych dziedzinach ludzkiej egzystencji?
*) Wstępną informację podał +ks. Bp. Zb. Kraszewski na spotkaniu Kapł. Ruchu Mar. Pośredni kontakt z
autorem opracowania pod nr. tel. (12) 380-20-00 lub 0/506-999-845.

KSIĄŻKA O CUDZIE EUCHARYSTYCZNYM w Poznaniu

„Najświętsze Trzy Hostie 1399r.”
„Bądź na wieki uwielbiony - Jezu w Chlebie utajony!"
"Ponieważ dzisiaj, mało kto wierzy w to czego nie widzi, boć już nie ma tej silnej w sercach
naszych wiary, jaka ojcowie nasi się odznaczali, przeto, ażeby przekonywująco przemówić do
serca Twego miły czytelniku, wskażę Ci raz jeszcze te widome,
wiekowe pomniki, na kościoły: Bożego Ciała i Pana Jezusa w
Poznaniu, które chyba najwymowniej świadczą, że bez ważniejszego powodu, tak sobie tylko dla ozdoby miasta nie powstały, o
czym zresztą dość wyczerpująco niniejsza książka mówi.
„Bądź na wieki uwielbiony - Jezu w Chlebie utajony!"
Wszystkich, którzy zainteresowani są nabyciem tej jakże cennej
książki „Najświętsze Trzy Hostie 1399r.”
CENA: 15,00 + przesyłka

Księgarnia im. Jana Pawła II "SURSUM CORDA"
60-731 Poznań, ul. Rynek Łazarski 1
tel. (0-61) 8650 820, kom. 0501 232 187
e-mail: ksiegarnia@sursumcorda.com.pl
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NAKAZ PANA BOGA DO MAŁYCH RYCERZY
Rycerka Maria K. z nad Bałtyku, lat 48 jest osobą niepełnosprawną fizycznie.
3 lata temu została pobita i poraniona przez 36 letniego zniewolonego (przez alkohol, narkotyki) syna swojej przyjaciółki.
Modli się za niego, pomimo doznanych wielu cierpień i szykan ze strony swego oprawcy.
Pod koniec grudnia 2011 roku podczas odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w sposób
trudny dla niej do określenia usłyszała nakaz Pana Boga do Małych Rycerzy, aby modlić się
i błagać o łaskę przywrócenia przez Episkopat Polski przyjmowania Komunii św. na
kolanach i do ust. Wskazana modlitwa w tej intencji to druga (dodatkowa) koronka do Bożego
Miłosierdzia (poza odmawianą dotychczas) codziennie w Godzinie Bożego Miłosierdzia.
OFIARA RYCERKI MARII BYŁA DOPEŁNIENIEM ŁASKI MIŁOSIERDZIA
DLA DUSZY ŚP. STANISŁAWA
We wtorek, 17 stycznia 2012 rycerka Maria została ponaglona do pójścia na pogrzeb śp. Stanisława, osoby znanej ale nie bliskiej. Podczas Mszy św. z ciałem zmarłego w Kościele., rycerka Maria poczuła głęboki żal, że ten prawy człowiek już odszedł. Śp. Stanisław był ofiarnym,
dobrym mężem i ojcem - dobrze wychował dzieci.
Na Komunię, Maria poczuła stan niemocy, nie mogła dojść do stopnia komunijnego, była bliska
omdlenia, ale Komunię św. zdołała przyjąć.. Wracając po Komunii św. „pobłądziła” - nie mogła
dojść do ławki, była w dziwnym nie znanym jej stanie, trudnym do określenia. Wreszcie kiedy
dotarła do ławki uspokoiła się.
Na cmentarzu w czasie trwania ceremonii pogrzebowej – spuszczania trumny do grobu – Maria spojrzała w niebo, które dotychczas było zachmurzone. Nagle zobaczyła jasny punkt a
chwilę później ujrzała w wielkiej jasności Boga [Ojca] na tronie, w wielkim majestacie, w świetle
różnych pięknych niesamowitych kolorach. Obok siedzącego Boga była Matka Boża w liliowej
sukni. To trwało chwilę po czym niebo ponownie było zaciągnięte chmurami. W tym dniu nie
było naturalnego słońca ani przez chwilę.
(Zapewne Maria swoją ofiarą podczas Mszy św. dopełniła łaski miłosierdzia dla duszy śp. Stanisława, któremu zostało otwarte niebo, analogicznie jak to podają Dzieje Apostolskie wobec
kamieniowanego św. Szczepana - wk)
RYCERKA MARIA OD PEWNEGO CZASU INTENSYWNIEJ MODLI SIĘ
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE…
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Rycerka Maria od 2 lat intensywniej modli się za dusze w czyśćcu cierpiące w każdy piątek. W
tym dniu do niej przychodzą też dusze, nieraz kilka różnych osób zmarłych. Miała w tej
kwestii chwile zwątpienia, czy aby nie jest to spowodowane jakimś stanem urojenia. Maria ma
psa, kiedy odmawia różaniec w tym czasie pies wychodzi z pokoju ze spuszczoną głową i
podkulonym ogonem jakby mijał kogoś.
W lutym 2011 r, w piątek, podczas odmawiania różańca przyszła dusza, pukając w plecy Marii.
Trwało to przez kilka dni: 8-9. Okazało się, że była to dusza wychowawczyni z internatu w
latach młodości, która zmarła przed 20-stu laty. Osoba ta (wychowawczyni) była niedobrym
człowiekiem, nie lubiła osób niepełnosprawnych. Po zmówieniu Mszy św. za duszę zmarłej
wychowawczyni - więcej jej już nie było...
…I MODLI SIĘ RÓŻAŃCEM EGZORCYZMOWYM
ZA CIĘŻKO GRZESZĄCYCH GRZESZNIKÓW
Od 22 października, czyli od chwili otrzymania rozważań Różańca Egzorcyzmowego, rycerka
Maria ofiaruje cały różaniec (4 części ) za ciężko grzeszących grzeszników: skazańców morderstw, uwikłanych w nałogach, skorumpowanych funkcjonariuszy i urzędników, dopuszczających się bezprawia. Cierpi przy tym strasznie (są to bóle kości i żył, duże ciśnienie), a mimo to
modli się na klęcząco…
Bogu niech będą dzięki za takie dusze ofiarne, rozumiejące potrzebę składania ofiar i modlitw
za grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące. To tylko jedna z rycerek a jest ich naprawdę dużo, dużo więcej w naszej Wspólnocie.
Panie Jezu dziękujemy Ci za te duchowe klejnoty jakimi ubogacasz naszą wspólnotę i ratujesz
zagubione dusze ludzkie o wiecznego potępienia...
Świadectwa rycerki Marii wysłuchał i spisał MRMSJ WK
w piątek, 20 stycznia 2012 R.P

od 11 GRUDNIA 2011
codziennie 90 MSZY Św.:
60 w TORUNIU i 30 w PŁOCKU
INTENCJA: Wynagrodzenie za grzechy duchowieństwa z prośbą o łaskę
świętości dla wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie dla Episkopatu
Polski w pełnieniu planów Bożych wobec całego Kościoła i Ojczyzny oraz
pomoc Bożą dla Ojca św. Benedykta XVI, kapłanów prześladowanych i
żyjących w kryzysie. (Msze św. z ofiar Małych Rycerzy MSJ przekazanych do Sekretariatu)
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KALENDARIUM Małych Rycerzy
Rok 1 9 9 1

27 marca
– Córko moja. Piętnasty grudnia to dzień, w którym Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego złożą
przyrzeczenie pełnej przynależności do Pana. W tym dniu zstąpi na was Moje szczególne
błogosławieństwo. W dalszych przekazach otrzymacie pouczenia, jak ukształtować Małych
Rycerzy Miłosierdzia Bożego, czym mają się stać dla Jezusa Miłosiernego, jakie obowiązki zostaną na nich nałożone.
Zapraszam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Moje narzędzia, do winnicy Pańskiej, gdyż
żniwo jest ogromne. Staniecie się apostołami Miłosierdzia Bożego w czasach ostatecznych. Trwajcie w Panu, ufajcie Mu. Kto nie potrafi rozeznać, do czego powołałem Małych
Rycerzy Miłosierdzia Bożego, niech nie przystępuje do nich, gdyż nieprzemyślana decyzja przyniesie wiele szkody.
Pragnę serc całkowicie oddanych temu Dziełu, bowiem Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego
ukształtowani wielką miłością do Boga i bliźniego - koronką, Różańcem, postem i ofiarą
będą zwyciężać zło. Staną się niezwyciężalni służąc Trójjedynemu Bogu. Stworzenie Moje,
zbliż się z pełną ufnością do Mojego Serca. Ono jest przepełnione gorejącą Miłością. Czekam
na wasze serduszka. Módlcie się za grzeszników, za dusze upadłe i za zbawienie świata.
ŚWIADECTWO MAŁEGO RYCERZA Z KANADY:

MOJE NAWRÓCENIE
KRÓTKI ŻYCIORYS
Pragnę podzielić się łaską jakiej doznałem od Pana tj. łaską nawrócenia.
Moje życie było dość burzliwe, gdyż urodziłem się jako dziecko nieślubne. Do dziesiątego roku
byłem w Państwowym Domu Dziecka w Łomży. W 1965 r. moja mama zabrała mnie stamtąd.
Zamieszkaliśmy w niewielkim mieście powiatowym k/Szczecina. Do dziesiątego roku moje
dzieciństwo było dość szczęśliwe. Byłem przyzwyczajony do środowiska, w którym żyłem.
Kiedy moja mamusia zabrała mnie stamtąd, życie moje zmieniło się na gorsze. Już więcej
miałem nie zamienić słowa z Waldkiem R., którego tak bardzo lubiłem.
Tu w szczecińskim wszystko wyglądało inaczej. Okolica ponura i ludzie inni, mniej przyjaźni.
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Doznałem wiele smutku, a lata w Szkole Podstawowej były pełne łez i gorzkości.
Później była Szkoła Zawodowa, Liceum, wojsko...
W roku 1977 poślubiłem Basię, która urodziła nam troje dzieci.
ROK1978 – ROZPOCZĄŁ SIĘ MÓJ DRAMAT
Wpadłem w szpony sekty, która obiecała niekończącą się sielankę na ziemi. Nie trudno domyślić się, że była to sekta Świadków Jehowy...
Myślę, że padłem łatwym łupem tej sekty a w tym nie małą przyczyną był mój słaby charakter,
brak wychowania religijnego oraz powszechna letniość ludzi w środowisku, w którym przyszło
mi żyć. W życiu codziennym dało się zauważyć zachowanie się całkiem przeciwnie do nauki
Jezusowej o której czytamy w Ewangelii, a przecież to byli katolicy, których świętym obowiązkiem była miłość do Boga i bliźniego. Nie chcę tu nikogo krytykować, bo tematem jest moje
nawrócenie, chciałem jednak zwrócić uwagę na to, że postawa innych może mieć wpływ na
decyzje, poprzez podjęcie których waży się wiecznotrwały los. Tak to było przecież w moim
przypadku.
Pozwolę sobie przytoczyć tu przykład z życia zawodowego. Pracowałem w jednym z Nadleśnictw w woj. Szczecińskim jako traktorzysta. Tego dnia zdaje się wywoziłem drewno ze zrębu
i ciągnik mój ugrzązł na podmokłym terenie. Wyszedłem na drogę, aby uzyskać pomoc. Nadjechał pewien traktorzysta z kolegą. Wjechali na zrąb, przypatrzyli się sytuacji i powiedzieli, że
pomogą mi, za co będę musiał dać im pół litra wódki. Odpowiedziałem im, że nie mam pieniędzy na zaspokojenia ich pragnień. Odjechali bez słowa nie udzielając mi pomocy. Kiedy odjeżdżali zgubili młotek, który im wypadł z uwagi na to, że trzęsło ciągnikiem. Podniosłem ów młotek i zawołałem ich. Młotek wzięli i odjechali bez słowa. Ich serca wobec mnie były kompletnie
zlodowaciałe.
W SZEREGACH SEKTY ŚWIADKÓW JEHOWY
Oddałem się więc gorliwej działalności wierząc mocno w to, co nauczyła organizacja Strażnicy. Tkwiłem w tej organizacji ponad 15 lat. Moja pociecha jest jednak to, że nikt z kim spotkałem się podczas tych niechlubnych działalności dał się przekonać co do wstąpienia do tej
organizacji. W roku 1991 przybyłem na kontynent amerykański. Dni wypełnione były pracą i
tzw. działalnością w organizacji strażnicy. Nie będę rozpisywał się w szczegółach o życiu w
organizacji, ale wspomnę tylko to, że byłem strasznie zajęty, na nic czasu nie mając. Dom,
praca, małżonka, dzieci i w dodatku pięć dni w tygodniu udzielanie się społecznie dla organizacji. Wszystko to było takie mechaniczne, pozbawione miłości. Ponadto nie zauważyłem
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miłości u braci jaką deklarowali w swoich czasopismach. Bylem tam bardzo samotny sprawiając dobrą minę do zlej gry. Pamiętam jak w pewien wtorek na wieczornym zebraniu ze zmęczenia opuściłem tzw. Sale Królestwa i pojechałem do domu, aby się położyć spać. Byłem
kompletnie zdewastowany fizycznie, duchowo i psychicznie. Zacząłem więc uczęszczać na
zebrania w kratkę, a ponieważ nie stosowałem się do zasad regularnego uczęszczania, to
jakoś czułem, że krzywym okiem na mnie patrzono. I tak powoli zacząłem się od nich oddalać.
POCZĄTEK NAWRÓCENIA
Myślę, że już w tedy Pan Bóg dotknął mnie łaską nawrócenia, gdyż pewnego dnia przejeżdżając koło kościoła tak z ciekawości zapragnąłem przeczytać rozkład Mszy Świętych. W
serce moje wstąpiła jakby tęsknota za latami przeszłymi, za latami, w których przecież należałem do Kościoła Katolickiego. Spontanicznie zacząłem chodzić, aczkolwiek nieregularnie, na
Msze Święte. Przyglądałem się naszym kochanym Siostrom Urszulankom zauważając u nich
miłość do Pana [Boga] i do ludzi. Nieśmiało przystąpiłem do sakramentu pojednania. Wyznałem grzechy te, które pamiętałem. Wiele uleciało z mojej pamięci, bo nie korzystałem z łaski
spowiedzi chyba ok 20 lat. Po powrocie do Kościoła jeszcze nie całkiem nawróciłem się, bo
stale upadałem pod wieloma względami. Mędrzec Salomon trafnie pisał, że codziennie należy
badać swoje serce, gdyż jest ono zdradliwe. Przecież nie wystarczyło stać się na powrót katolikiem i nie czynić nic dla Pana. Jeżeli już ktoś jest zobowiązany do życia zgodnego z wolą
Boga, to właśnie my, katolicy gdyż dostaliśmy od Pana największy skarb jakim jest wiara
prawdziwa. Każdy też otrzymał od Pana talenty, które powinien pomnożyć aby otrzymać od
Pana dobra w Królestwie Niebieskim, bo gnuśnego sługę Pan odrzuci. Nie zdawałem sobie
sprawy dotychczas, że zbawić, tylko siebie to za mało. Pan Jezus pragnie, abyśmy z Nim
współdźwigali krzyż i z Nim zbawiali innych ludzi oddalonych od Boga. Wielkim szczęściem dla
mnie i moich dzieci było to, że kiedy wróciliśmy do Kościoła, dzieci jeszcze były z rodzicami
więc mając władze rodzicielską skorzystałem z niej i zatroszczyłem się o to, aby chłopcy zostali ochrzczeni. Wielką tragedią byłoby to, gdybym zaniedbał rodzicielski obowiązek i nic nie
uczynił dla ich zbawienia. Jest przecież wielu byłych Świadków Jehowy, którzy nie wrócili do
Pana Jezusa. Stali się oni częścią innych sekt lub też dołączyli do kościoła protestanckiego co
jest największą tragedią dla tych ludzi. Wiadomym jest, że najłatwiej jest się zbawić będąc w
Łodzi Piotrowej. Wspomniałem o tym, że po powrocie do Kościoła, jeszcze nie zostałem nawrócony całkowicie. Otóż przyczyna, dla której tak się stało była moja miłość własna. Nie będę
podawał tu szczegółów bo każdy doskonale zdaje sobie sprawę z własnej słabości. Jedno jest
pewne; myśl nieczysta jest takim samym grzechem jak nieczyste słowo a nieczyste słowo jest
takim samym grzechem jak niewłaściwy uczynek. To co rodzi się nieczyste w sercu należy
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zwalczać bezzwłocznie. Będąc już kilka lat w Kościele a nawet odmawiając modlitwy, którym
są przypisane obietnice brodziłem w grzechu, no może nie w sposób literalny, ale sercem.
Zacząłem rozczytywać się w objawieniach jakie mieli święci i porównywać je z moim obecnym
stanem. Bardzo zatrwożyłem się z powodu swojego życia, które było niczym innym jak tylko
kłamstwem.
PANU NALEŻY SIĘ ABSOLUTNIE ODDAĆ BEZ ZASTRZEŻEŃ W 100 %.
Pisma św. Teresy z Avilla były dla mnie ulubioną lekturą. Dobry Bóg potrząsnął mnie porządnie i pomógł mi zrozumieć, że Jemu służy się w 100%. Nie można służyć Panu Bogu w
99.9%. Panu należy się absolutnie oddać bez zastrzeżeń w 100 %.Tak więc stanąłem całkowicie w prawdzie i zdałem sobie sprawę jak wielką krzywdę Panu wyrządziłem. On taki dobry a
ja taki nędzny grzesznik. Postanowiłem skończyć z wszelkim kłamstwem i całkowicie stać się
wyłączną własnością Pana Jezusa i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Błagam Pana o łaskę,
abym mógł opłakiwać swoje grzechy i móc zadośćuczynić, bo wina moja jest ogromna. Ufam
jednak Miłosierdziu Bożemu. Pan jest bardzo dobry dla skruszonych sercem.
DROGA DO MAŁYCH RYCERZY
Kilka lat temu szczęśliwym trafem wpadła mi w ręce książka Rudolfa Schafera pt. ”Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” I z niej dowiedziałem się o Małych Rycerzach MSJ. Bardzo
zapragnąłem stać się Małym Rycerzem, aby Panu wynagrodzić za siebie i przyczynić się do
zbawienia innych braci i sióstr będących z daleka od Boga.
Na zakończenie mojego krótkiego świadectwa chciałbym tylko powiedzieć, że powinniśmy się
troszczyć w życiu o to TYLKO, aby całkowicie w 100 % wypełnić wolę Pana Jezusa na każdy
dzień. Pan nas przecież już zapewnił, że nigdy nas nie opuści a świadomość, że jesteśmy
własnością Pana Jezusa i Maryi powinna być przyczyną do jeszcze gorętszej miłości do Boga.
MR MSJ

- Mirosław z Kanady

P.S. W styczniu swoją kandydaturę na Małego Rycerza MSJ zgłosiła mama Mirka, mieszkanka
Goleniowa. (dop. Redakcja)

PAN POSTAWIŁ MI WYTATUOWANEGO
MŁODEGO CZŁOWIEKA
Pan postawił mi wytatuowanego młodego człowieka, który wręcz się do mnie dobijał. Miał
wytatuowane wielkie linie papilarne. Powiedział, że oprócz mnie nikt jeszcze nie odgadł co to
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jest. Dostał moje świadectwo, różaniec, obrazek "Jezu, ufam Tobie" z koronką do Bożego
Miłosierdzia i obietnicą z tym związaną, pouczenie, adres e-mail z orędziami i Boże błogosławieństwo. Wszystko przyjął podekscytowany I podziękował.
Pan dał mi poznać małą Tereskę od Dzieciątka Jezus i całe Jej życie |film|. Ona w tamtej pracy
jeździła ze mną ale nic o niej nie wiedziałem. Pan Jezus jeździ ze mną tzn. Najśw. Oblicze i
daje mi wielki pokój serca.

06.02.2012 - Niemcy
Przedwczoraj Pan postawił mi młodego człowieka o imieniu Adrian i staliśmy razem 2 dni. W
pierwszym dniu zapytał, czy mam jakieś filmy na pendrivie. Odparłem, że są na nim: listy o Pio,
Dzienniczek Małej Tereski od Dzieciątka Jezus i Św. Faustyny. Odpowiedział, że jego takie
rzeczy nie interesują. Więc rozmawialiśmy o sprawach zwykłych. W drugim dniu w przedziwny
sposób wywiązała się rozmowa. On powiedział, że dawno temu przestał chodzić do Kościoła i
wierzyć, a tym bardziej się modlić. I dopóki Bóg nie wysłucha jego żądań, on się nie nawróci,
choćby może i chciał. Więc za sprawą Pańską dałem mu swoje świadectwo, on zadawał mi
pytania , a ja jemu odpowiadałem. Po długiej rozmowie obejrzeliśmy film, który okazał się jakby
specjalnie dla niego. Po filmie stwierdził, że sam zaczął się zastanawiać nad tym dziwnym
zbiegiem okoliczności i tym naszym spotkaniu...a film miał być o szatanie, horror, a w swej
istocie był o nim...
Potem dodał: widzę, że jesteś człowiekiem wielkiej wiary i nie spotkałem dotąd nikogo kto tak
otwarcie mówi o Bogu. Inni - nie obraź się-powiedzieliby, że jesteś "pie...nięty" ale ja cieszę się
z naszego spotkania. A tak zupełnie poważnie, to chcę cię prosić, żebyś przed spaniem pomodlił się za mnie i za moje nawrócenie... Odpowiedziałem: obiecuję. Ale, żeby nie było to, tak
całkiem za darmo, i żebyś mógł też uczynić ten pierwszy krok w stronę Boga, to przed spaniem, na kolanach, pomódl się za swoją żonę. Nastała chwila ciszy i zobaczyłem niekłamane
łzy w jego oczach. Po czym odparł: obiecuję.
Przed spaniem objąłem jego i tego wytatuowanego człowieka sprzed tygodnia modlitwą: przepiękną Tajemnicą Szczęścia i Koronką do Bożego Miłosierdzia, aby mieli udział w Wiecznej
Bożej Chwale i w szczęśliwości wiecznej.
Gdy si ę modliłem za nich późnym wieczorem, dobiegały mnie z oddali nieludzkie odgłosy
wściekłych szatanów, słyszałem ich kroki wokół samochodu, ale miałem pokój w sercu. Nie
bałem się. To Przenajświętsze Oblicze naszego Jezusa chroniło mnie zupełnie. Któż jak
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Bóg!!!
Niech Bóg będzie uwielbiony w całym Swoim stworzeniu!
Wszystkie zasługi tej ewangelizacji, jak i każdej innej - nie są moje, lecz są dziełem Trójcy
Świętej i Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa! Chwała Panu! Amen.
MR MSJ Jacek

JA DZIECKO MÓWIĘ PRZEZ CIEBIE,
JESTEM KRÓLEM I KOCHAM WAS,

JETEM KRÓLEM
I CHCĘ INTRONIZACJI W POLSCE
Moje świadectwo Bóg dotkną
mnie swoją miłością i uzdrowił mnie.
Mam 40 lat, jestem szczęśliwą mężatką, matką 2 dzieci. Oto moja historia. Pochodzę z rodziny
alkoholików i nałogowych palaczy. Choć tak naprawdę ja nie odziedziczyłam tych nałogów. W
domu wieczne awantury i bójki (w domu istne piekło).Nie raz chciałam się przenieść w jakieś
odległe miejsce gdzie byłaby cisza ,żebym chociaż jedną noc spokojnie przespała. Na bezsenność cierpię od małego dziecka do dzisiaj . Dlatego, że nie mogłam spać ssałam kciuk, co
stało się później przedmiotem drwin otoczenia. Byłam dzieckiem bardzo nerwowym a zarazem
wrażliwym, tylko ja z rodzeństwa pomagałam mojej mamie w nocnych wybrykach mojego
ojca. Agresja w nim była nieziemska nie raz myślałam ,że jest opętany i te wszystkie obelgi,
przekleństwa .Tak i ja zostałam przeklęta przez mego ojca . W braku miłości i nie zrozumienia
zwróciłam się o pomoc do samego Boga, a dokładnie do Boga OJCA.
To on zasiał ziarenko nawrócenia, które kiełkowało kilkanaście lat. Nie myślcie , że to nawrócenie było od razu to nie była jakaś modlitwa do Boga to były na początku tylko same żale ,
modlitwa przyszła później. To sam Bóg Ojciec nauczył mnie kochać i przebaczać - był moim
prawdziwym Tatą. To On nauczył mnie kochać Jezusa, a sam Jezus nauczył mnie kochać
Swoją Matkę Maryję. To sam Bóg wybrał mi wspaniałego męża który jest dobry nie nadużywa
alkoholu i nie pali. Za mąż wyszłam w wieku 26 lat, a po 9 miesiącach przyszedł na świat nasz
owoc miłości i zaczęły się moje małe problemy bo dziecko było dość chore. Nie przestawałam
mieć nadzieję i ufność w Bogu ,że dziecko kiedyś wyzdrowieje i tak też się stało. Modlitwy na
których się podpierałam to różaniec , koronka do Bożego Miłosierdzia Tajemnice Szczęścia , 7
Ojcze Nasz, 7 Zdrowaś Maryjo, ku Czci Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. Miedzy czasie były
też problemy w domu rodzinnym z moim najmłodszym bratem, który z braku miłości poszedł w
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narkotyki i używki . Zachorował na schizofrenię i w wieku 18 lat popełnił samobójstwo. Bardzo
przeżyłam jego śmierć , byłam wtedy w ciąży z drugim dzieckiem o czym jeszcze nie wiedziałam. W dniu pogrzebu czuło się zapach złego(szatana) w pobliżu zwłok mojego brata . Był to
szok dla mnie, nie mogłam tego znieść zemdlałam i wynieśli mnie na świeże powietrze.
Dziecko, które się urodziło było bardzo smutne płaczliwe tak jak by bało się czegoś. Ktoś
zwrócił się do mnie , ze chyba to twoje dziecko jest opętane. Dziecko miało wtedy 2,5 roku
pojechaliśmy do ks. Egzorcysty. Niestety, była to prawda. Zły duch wszedł we mnie i w dziecko w czasie mojego omdlenia na pogrzebie. Jakaż była boleść dla mnie patrząc na swoje
dziecko w takim stanie . Człowiek dla swojego dziecka zrobi wszystko, całkowite nawrócenie
częste spowiedzi nawet z całego życie , posty . Udało się dziecko zostało uzdrowione i uwolnione trwało to około 3 miesiące. Jest takie dobre uśmiechnięte już się tak nie boi. Gdy dziecko zaczyna się dobrze czuć, ja w tym czasie zaczynam się załamywać słyszę jakieś głosy w
głowie. W tym czasie czytam różne książki. Duch św. mi uświadamia, że to jest z dopustu
Bożego, bo może ja sama jestem dręczona przez szatana. Jadę na egzorcyzm okazuje się, że
zły dręczy mnie od niemowlęcia. Mówi że jestem przeklęta i nikt mnie nie kocha. Droga do
całkowitego uzdrowienie jest bardzo trudna, dużo się modlę , czasem poszczę i co miesiąc
jadę na egzorcyzm ( trwa to około 3 lata). Później przychodzi załamanie, cały czas proszę
Ducha Świętego o Światło. Dostaję je i jadę do Medjugorie tam zakochuję się w Matce Przenajświętszej. Ona leczy i uzdrawia nasze małżeństwo . Natomiast ja na moje całkowite uzdrowienie muszę jeszcze poczekać. Duch Święty zaprasza mnie na rekolekcje charyzmatyczne w
Pionkach listopad 2011 z udziałem ojca ks. Johna Bashabora.
Od pewnego czasu jestem gorącą czcicielką Pana Jezusa Króla Polski i Wszechświata zapisuję się do jego Rycerstwa w Grzechyni. Jestem tam na święcie Boga Ojca 2 razy. To sam Bóg
mnie tam zaprasza; dzięki Ci Boże.
Na rekolekcjach w Pionkach było cudownie. Uczestniczyło w nich około 1200 osób i chyba
każdy przyjechał po coś i z czymś. Ja również cały czas modlę się, zapewniam Boga o swojej
miłości do niego i czekam cierpliwie. Gdy jest śpiewana pieśń o Królu biorę do ręki obrazek z
wizerunkiem Chrystusa Króla i trzymam go w górze. Chwilami wydaje się mi, że zemdleję
wtedy biorę obrazek Chrystusa Króla i dostaję nieziemską siłę. Ojciec Bashabora bierze Świętą Hostię i idzie po całej Sali i błogosławi wszystkich przybyłych. Zostają uzdrowione 2 dziewczyny od złych duchów. Później ks. Bashabora mówi, że Pan Jezus zrobi coś czego jeszcze
nie robił będzie mówił przez ludzi. Tak też się stało mówił przez pewnego człowieka po hebrajsku, a następnie przez kapłana, a później ja słyszę jakiś głos wydaje mi się, że to od szatana,
a wtedy ks. Bashabora mówi, że jest tu dziewczyna która jeszcze nigdy nie mówiła ,,mów bo
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mówi przez ciebie Pan Jezus" . Oto te słowa :

,,JA DZIECKO MÓWIĘ PRZEZ CIEBIE
JESTEM KRÓLEM I KOCHAM WAS,
JETEM KRÓLEM I CHCĘ INTRONIZACJI W POLSCE".
Tak skończył się pierwszy dzień, w którym jeszcze nie zostałam uzdrowiona. Kolejny dzień rozpoczął się Nowenną przed Świętem Chrystusa Króla. Och cóż to był
za dzień pełen wrażeń, tak było dużo uzdrowień na ciele i na duszy. Myślę, że każdego dotknął Pan Jezus.
Ja na całkowite uzdrowienie musiałam poczekać do soboty. W godzinie Miłosierdzia Bożego
Bóg zaczął działać. Okazało się, że cierpię z powodu śmierci mojego brata. Ks. Egzorcysta
kazał mówić mi pewną modlitwę. Musiałam wybaczyć mu, że zadał mi ból swoją śmiercią i to
że sam odebrał sobie życie, a następnie musiałam go oddać w ręce Pana Jezusa i prosić Pana
Jezusa, aby uzdrowił te rany swoją Najdroższą Krwią i swoim Duchem Świętym. Później okazało się, że jeszcze nie rozstałam się z duchem mojego dziadzia. Później nastąpił egzorcyzm
po czym okazało się, że miałam wszystkim wybaczyć i tak też czyniłam, ale nie mogłam jeszcze wybaczyć sobie. Wybaczyć i pokochać siebie pomógł mi Pan Jezus. Osoba która nie kocha siebie, nie może kochać innych. Tak zostałam uzdrowiona na duszy. Później była modlitwa do Ducha ŚWIĘTEGO nie uwierzycie moje ciało było wolne mój duch był wolny, zostałam
napełniona Duchem Świętym i do tego dostałam dary Ducha Świętego: dar śpiewu , Boży
pokój, dar rady, radość w duszy.
A na koniec Pan Jezus również przemówił ,nawet przeze mnie:" Moje dziecko zostałaś dzisiaj
uzdrowiona, nie płacz już więcej bo łamiesz mi serce, uzdrowił was Król".
Taka napełniona Bożą miłością i pokojem wróciłam do domu. Ks. Bashabora odsunął od nas
wszystkie przekleństwa. Jestem wolna, Boże dzięki Ci za Twoją MIŁOŚĆ, KRÓLUJ NAM
CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE. Bo kto ma władzę tylko Bóg Król. Boże chwalę Cię i Sławię Cię ile ziarnek piasku na ziemi ile gwiazd na Niebie i kwiatów na świecie tylekroć BĄDŹ
POCHWALON BOŻE NA WIEKI.
Bóg jest mi świadkiem, że to co przeżyłam i to co mi się przydarzyło w skrócie napisałam na
świadectwo tym którzy jeszcze nie wierzą.
Świadectwo mojej znajomej, którą dobrze znam Sławek G.

NASZA POLSKA MAŁA "RESZTA" ZNALAZŁA SIĘ
ZAISTE „W OKU CYKLONU” [ZŁEGO]
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Mała nasza polska "reszta" znalazła się zaiste w oku cyklonu [złego] i nie wytrzymuje już naporu diabelskich nacisków, które mają ją skłócić. Obserwuje, że przedstawiciele grup działających na rzecz intronizacji naszego Pana na Króla Polski, którzy do
tej pory się popierali a przynajmniej ze sobą sympatyzowali, zaczęli
się kamieniować, zadając niemal śmiertelne ciosy, tym boleśniejsze
bo od tych bliskich. Wszyscy zaczynamy krytykować czyny współbraci naszych, negatywnie oceniać ich poglądy, działania, pouczać,
dawać im rady a nawet skreślać ich całkowicie, twierdząc, że działają na rzecz nieprzyjaciela naszych dusz. Co gorsza zapominamy kto
za tym stoi i kamieniujemy się równo wykonując nie zupełnie świadomie, to z czego się raduje przeciwnik Boga. Czy nadchodzący Pan Miłości ma zastać nas z
kamieniami w rękach? Kamieniowanie ma również miejsce w poszczególnych grupach. Powstrzymujmy się od wszelkiej krytyki, oceny nawet wtedy gdy wydaje się nam, że rzeczywiście
nasi bracia popełniają niewybaczalne błędy a my swoimi uwagami krytycznymi wskażemy im
należytą drogę, bo to podstęp szatański. Nie znamy intencji innych, zadań jakie im Bóg przeznaczył. Może jedni mają gromić a inni ukazywać miłosierdzie Pana. Pan jest blisko i jeśli nasi
bracia pracując dla Boga zbłądzili, pomoże dokonać im korekty. Nasze zadanie to ratować
dusze i czynić uczynki miłosierne. I o to nas Pan Jezus prosi, abyśmy w tym czasie ratowali
jeszcze kogo się da, a zwłaszcza tych, którzy idą na zatracenie a więc również wrogów naszego narodu, masonów, wrogów osobistych bo niebezpieczeństwo utraty ich dusz dla Boga jest
realne. Tymczasem przekazujemy sobie bluzgi pana E. K. na pana generała J.
Kilka lat temu może ta mowa by mnie rozbawiła zwłaszcza, że można rzec odzwierciedla
uczucia wielu Polaków ale dziś kiedy poznaliśmy Bożą Miłość, której tak bardzo zależy na
ratowaniu każdej duszy i na tym byśmy byli wspaniałomyślni w tej posłudze nie słuchajmy
niczyich bluzgów, miażdżących drugiego człowieka bo nasza Matka i nasz Zbawiciel oczekują
od nas postawy zgoła przeciwnej. Nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo Bóg pragnie
aby każda choćby najczarniejsza dusza do Niego wróciła. Całe niebo liczy na naszą pomoc w
tym zakresie, nasze ofiary. Można by użyć takiego porównania, że my ludzie jesteśmy niczym
iskry wysłane na ziemię, które oderwały się od Samego Boga by wypełnić swoje zadanie na
ziemi.
Wiele z nas się pogubiła, wręcz zatraciło dokumentnie co jest w pewnym sensie bólem Boga,
którego jesteśmy jakąś cząstką. Dostajemy więc wciąż nowe szanse powrotu, ludzi do pomocy, zdarzenia aby móc powrócić na łono Boże. Najdrożsi Bogu są Ci, którzy nie patrząc na
koszty próbują przywrócić Bogu jego zagubione dzieci a nie walczą z nimi czy je ośmieszają.
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My sami kiedy widzimy, że nasze dzieci są w krytycznym stanie robimy wszystko by je ratować
i błagamy innych o pomoc dla nich.
Niech Najświętsze, Najukochańsze Dzieciątko Boże przyniesie nam pokój i wytchnienie czego
życzę z całego serca wszystkim .
MR MSJ Maria R-G z Warszawy

CZAS ZWODZENIA!
To interesująca broszura przestrzegająca przed wielkim niebezpieczeństwem ulegania duchowi zwodzenia. Autorzy publikacji „Czas Zwodzenia” w pierwszych słowach piszą:
„Drogi Czytelniku, pragniemy Cię zapoznać z tematem, który wielu może
zranić, wielu zdenerwować, ale też wielu uratować przed popadnięciem
w śmiertelną chorobę obecnego czasu. Czynimy to z obowiązku, by w
imię Jezusa Chrystusa, którego głosimy jako Króla Polski, przestrzec
Cię przed wielkim niebezpieczeństwem ulegania duchowi zwodzenia!
Dla wszystkich ludzi modlących się i dbających o stałą łączność z Panem Bogiem jest rzeczą
niewątpliwą, że ludzkość zmierza ku końcowi czasów, a raczej, że już żyjemy na ostatnim ich
etapie. Czasy te poprzedzają powtórne przyjście Pana Jezusa, ale zarazem są to czasy wielkiego prześladowania Kościoła i wiary, nie tylko w postaci jawnej, fizycznej walki, lecz przede
wszystkim poprzez duchowe zwodzenie ludzi powołanych do nauczania wiary oraz osób najbardziej gorliwych i oddanych Bogu. Ta odwieczna walka ze złym duchem, jaka towarzyszy
ludzkości od momentu popełnienia grzechu pierworodnego, aż do ostatecznego pokonania go,
według świadectwa Pisma Świętego, przy schyłku czasów ostatecznych przybierze katastrofalne rozmiary.” (…)
Na zakończenie autorzy piszą:
„Drogi czytelniku na zakończenie naszych rozważań na temat kresu czasów ostatecznych i
działalności duchów zwodzenia, które zapewne wzbudziły w Twoim sercu wiele wątpliwości,
rozczarowań, a może nawet uczucie buntu, pragniemy skierować do ciebie słowa otuchy .
Jezus Chrystus – nasz Król zwyciężył świat, zwyciężył śmierć i zwyciężył szatana! Zły Duch
jest wrogiem pokonanym przez Jezusa na Krzyżu. Nad nami władzę ma tylko taką , jaką sami
mu damy poprzez akt wolnej woli, która została nam dana przez Boga.(…)
Broszurka ta nie jest publikacją, której celem jest oskarżanie kogokolwiek, potępianie, wzbudzanie lęku, czy też zwątpienia. Naszym zamiarem jest ostrzeżenie Ciebie przed zagrożeniem,
które czai się na drogach naszego życia duchowego.(…) Idź za głosem Chrystusa, który Cię
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woła, i nie pozwól, aby duch Antychrysta w twoim sercu zakrólował. Człowiek, który ma w
sercu Boga, może zbłądzić, ale zawsze wraca na właściwą drogę.”
Zamówienia broszurki „Czas zwodzenia”: Biuro Zamówień, tel. 12/285-60-98; 12/266-27-64
e-mail: biuro@intronizacja.pl lub Maria tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.

O. PIO: NIE MA LEPSZEJ RECEPTY NA DIABŁA
JAK IGNOROWANIE GO!
Jak mawia jeden z naszych rycerzy: w sytuacjach trudnych, beznadziejnych, kiedy nie możemy
sobie poradzić z problemem, trzeba OPUŚCIĆ RĘCE, tzn. przestać walczyć, przestać czynić
cokolwiek ( bo jeśli coś robimy to i tak jest źle )... trzeba oddać pole działania Panu, tylko On
może załatwić sprawę dobrze...
Nadmierne przejmowanie się powoduje, że popadamy w skrajność. Zbytnia koncentracja np.
na grzechu powoduje, że jeszcze bardziej grzeszymy. Dlaczego? Bo taki jest mechanizm
zmaksymalizowanej gorliwości. I nieważne czy w dobru czy złu, każda nadgorliwość szkodzi bo przekształca się w fanatyzm, a ten z kolei w agresję - albo w stosunku do siebie, albo w
stosunku do innych...
Ktoś powiedział, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu...
Ojciec Pio natomiast stwierdził, że nie ma lepszej recepty na diabła ( w
tym - na grzech ) jak IGNOROWANIE GO! Nie znaczy to, że nie należy
przejmować się grzechem, ale tą swoją walkę przerzucić na Pana, tzn.
wołaj Jezusa, wołaj Boga na pomoc i ufaj, tzn. nie przejmuj się dalej
problemem. Postępuj jak dziecko, które woła mamę i wie że zaraz przyjdzie. I ty bądź pewna,
że Pan zaraz na pomoc przybiegnie. Musimy być pewni, że jak wołamy, to Bóg natychmiast
przychodzi ze wsparciem, a nie że się ociąga, a może nie chce mi pomóc, a ja Go nie słyszę,
nie widzę, więc pewnie On nie chce mi pomóc itd. Te wątpliwości świadczą o braku naszej
wiary... trzeba być pewnym, że Bóg mnie kocha i jak Go zawołam to od razu przychodzi z
pomocą...

Grzech...

Zbytnia Koncentracja na grzechu powoduje, że za mocno skupiamy się na
walce z nim, że widzimy tylko grzech, przez to wyolbrzymiamy go , urasta
on w naszych oczach do astronomicznych rozmiarów i zamiast go zgnieść
w zarodku, on nas przytłacza, przerasta.
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Nie trzeba się obawiać, że jeśli przestaniemy czuwać tzn. "walczyć" - w naszym mniemaniu, to
bagatelizujemy grzech. Świadomość grzechu, czyli jego poznanie, zrozumienie - objawione
nam przez Pana Boga - będzie w nas krzyczeć - zawsze. Cokolwiek człowiek by robił, sumienie nie da mu spokoju. Bo Prawda ( o człowieku, o jego grzechu ) została mu objawiona. Więc
nie trzeba się niepokoić. Rzec można: problem nie leży w naszym grzechu, ale w nadmiernej
walce, która nas wyczerpuje. W grzechu najważniejszy jest żal, szczery żal, doskonały żal. A
walka z nim, to już inna materia, często niezależna od człowieka. |przy najmniejszym osłabieniu, zmęczeniu upadamy... wtedy jeszcze bardziej się na siebie złościmy, denerwujemy... Dlaczego? Bo polegamy na sobie, walczymy sami. Zapominamy, że grzech ma swe źródło nie w
nas, ale w sprawcy zła tj. w szatanie. Zapominamy, że jesteśmy słabi, bo nasza natura jest
niższa od złego ducha. Dlatego nasza walka z grzechem czyli szatanem nigdy nie będzie równa. Bo do walki z duchem potrzebny jest duch - Boży Duch. Tak więc nasza walka zawsze
będzie porażką, jeśli nie zawołamy na pomoc, nie włączymy do walki Pana Boga. Wtedy On
będzie walczył w nas, będzie walczył za nas. Trzeba ufać Bogu jak dziecko. Nie szarpać się
samemu, ale polegać na Nim. On wie najlepiej , co , kiedy i jak uczynić. Zamiast myśleć o
walce z grzechem, trzeba oddać go Panu, a samemu zająć się czynieniem dobra. Skoncentrować się na innym temacie, np. uczynieniu czegoś dobrego, pomocy innym. Po prostu - zająć
się czymś innym...
MR MSJ Małgosia

PENTAGRAMGWIAZDA PIĘCIORAMIENNA
Autor: Ks. Mariusz Leszko SAC | 11 maja 2007
Słowo pentagram pochodzi z jęz. greckiego, gdzie „pente” znaczy 5, a „gamma” literę.
Tak wiec pentagram odnosi się do pięcioramiennej gwiazdy lub dowolnej innej figury
składającej się z pięciu linii. Znak ten w historii swoich dziejów pojawia się m.in. w religiach pogańskich, starożytności, u Izraelitów, chrześcijan i wielu innych. Obecnie jest
jednym z najczęściej używanych symboli w magii ochronnej, ceremonialnej, w czarostwie (wicca), przez satanistów.
Najstarszy pentagram został odnaleziony w starożytnym mieście Ur - centrum cywilizacji Mezopotamii i datowany jest na rok 3500 p.n.e. Prawdopodobnie używany był
jako pieczęć królewska.
W średniowieczu, przez krótki czas, ta pięcioramienna gwiazda przeniknęła także do
chrześcijaństwa i miała symbolizować Pięć Ran Chrystusa oraz cnoty rycerskie.
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Od XIV w. pentagram uważany jest za symbol szatana. Z kolei w XIX wieku Alphonse
Louis Constans, niedoszły kapłan francuski, lepiej znany jako Eliphas Levi, wprowadził
podział na pentagram „dobry”, tzw. biały, odwrócony jednym wierzchem do góry oraz
„zły”, tzw. czarny.
Pentagram zwrócony jednym wierzchołkiem do góry zwany, Pentagramem Białym jest
odzwierciedleniem sacrum siły boskiej. Symbolizuje również pięć zmysłów człowieka,
oraz pięć żywiołów: powietrze, wodę, ziemię, ogień i ducha, ukazując wyższość umysłu
człowieka nad wszelkimi innymi żywiołami i zmysłami. Dziś popularnie uważany jako
amulet chroniący przed zgubnym wpływem magii oraz klątwami.
Pentagram „zły” (odwrócony), wykorzystał A. Sz. Lavey, autor „Biblii Szatana” dla potrzeb rodzącego się wówczas kultu szatana. Często wpisuje się w niego głowę kozła,
co ma oznaczać szatana lub demona Bafometa i zarazem być obraźliwą aluzją do
Jezusa Chrystusa jako kozła ofiarnego. Znak ten może być opatrzony w dodatkowe
symbole, jak np. cyfra 666 czy odwrócony krzyż. Mogą występować hebrajskie litery
oznaczające cztery żywioły i duszę człowieka (przy najniżej położonym ramieniu), wyrażające zwycięstwo materii nad duchem. Pentagram ten może być zamknięty, czyli
otoczony pojedynczym albo podwójnym kołem, ewentualnie wężem zjadającym własny
ogon.
Kończąc, jedno jest pewne i nie podlega dyskusji, pentagram dla chrześcijanina jest
symbolem magicznym, niebezpiecznym i powinien się go za wszelką cenę wystrzegać. A zatem uważajmy, jakie nosimy znaki oraz bądźmy czujni, bo zło nie śpi.
LIST RYCERZA MARIANA:

OD LAT ZWALCZAM ZNAKI I SATANISTYCZNE
W wielu kościołach naszego regionu wieszane są masowo lampiony, gwiazdy 5-cio
ramienne i inne ozdoby [dekoracje] nie mające nic wspólnego z wiarą katolicką. Wysyłam zdjęcia z różnych kościołów jak dekoruje się je wbrew kulturze chrześcijańskiej.
Proszę, aby na ten temat napisać artykuł w Głosie Małego Rycerza. Gwiazda 5-cio
ramienna, którą wiesza się masowo wszędzie łącznie z flagą Unii Europejskiej jest
również symbolem komunizmu w Rosji i Chinach (i nie tylko…) Lampiony produkowane są w Chinach i sprzedawane w marketach… Również firma wrocławska… zajmująca się produkcją ubrań liturgicznych i bielizny ołtarzowej m.in. obrusy, na których wyszyte są gwiazdy, choinki, szopki… i księża je kupują i przy nich odprawiają Msze św.
w czasie świąt Bożego Narodzenia. Od lat zwalczam [demaskuję] znaki i satanistyczne
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[okultystyczne] – udało mi się zlikwidować kilkanaście, albo kilkadziesiąt takich znaków
w tym lampion satanistów. Wobec powyższego moja propozycja jest taka, aby na letnich rekolekcjach został podjęty temat niebezpiecznych znaków satanistycznych i okultystycznych oraz przygotować stosowny materiał edukacyjny i podzielić się nim na
spotkaniach w Częstochowie czy Kaliszu. Osobiście mogę dać wiele świadectw na ten
temat. Trzeba przejść od modlitwy do czynu i wykorzystać Rycerzy do uświadamiania
innych, jednak sami wcześniej muszą być do tego przygotowani.
MR MSJ Marian

SYMBOLE I ZNAKI STOSOWANE
Temat SYMBOLE I ZNAKI STOSOWANE w okultyzmie i satanizmie podjęty był już w
pierwszym numerze Głosu Małego Rycerza (GMR nr 1 str. 34-35 – Znak Bestii), następnie w drugim numerze (GMR nr 2 str. 39-42, Inf. Ogólne o znakach oraz artykuł
dotyczący pierścienia ATLANTÓW) i miał być ten temat kontynuowany w następnych
numerach… Dla przyczyn znanych redakcji nie było dalszej publikacji na ten temat w
dwóch kolejnych kwartalnikach. Jednakże sprawa ta nie została zaszufladkowana i
zgodnie z zapowiedzią z pierwszego numeru jest kontynuowana. W planach pierwszego numeru GMR na ostatniej stronie okładki miały być już umieszczone pierwsze kolorowe symbole i znaki stosowane w okultyzmie i satanizmie. Ostatecznie pierwszy nr
Głosu MR był poświęcony naszej Założycielce, dlatego został wybrany wariant znany
wszystkim czytelnikom (umieszczone zostały fotografie śp. s Zofii). Jeśli tylko Pan Bóg
pozwoli to zostanie wydana specjalna, osobna publikacja na ten temat. Tymczasem
stosowne informacje na ten temat są dostępne na naszej stronie internetowej. Głos br.
Mariana odczytujemy jako zapotrzebowanie na ten temat i dziękujemy za apostolat i
świadectwo w tym ważnym temacie. W świetle słów jakie wypowiedział Pan Jezus pod
adresem Małych Rycerzy jest często wypowiadane zdanie: „Mali Rycerze są powołani do walki ze złem” również ze złem w tym ważnym aspekcie znaków i symboli. Któż
jak Bóg! (mr WK)

SYMBOLIKA OKULTYZMU
Pentagram , pentagrammon (gr. penta -pięć, gramma - litera, znak), pięciokąt foremny
gwiaździsty lub gwiazda pięcioramienna - jest ważnym symbolem magicznookultystycznym, a także satanistycznym. W XIX wieku znany okultysta i kabalista Eliphas Levi (ex-ksiądz Ludwik Constant), wprowadził podział pentagramów na "dobre" i
"złe". Pierwszy z nich (rysunek z lewej) posiada jeden wierzchołek skierowany ku gó44
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rze i jest często przedstawiany z wpisanym w siebie wizerunkiem człowieka. Pentagram ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii i bywa interpretowany jako
symbol człowieka (ADAM-EVE), będącego w drodze do "odrodzenia" i "ubóstwienia" jest to więc symbol pogańskiego humanizmu inicjatycznego. W niektórych przypadkach znak ten jest także uznawany jako symbol "dobrego" Lucyfera. Z kolei
odwrócony pentagram
z dwoma wierzchołkami skierowanym ku
górze (rysunek z prawej) jest uważany za
symbol "złego" Szatana
(SAMAELLILITH), przedstawionego w postaci tzw.
"kozła z
Mendes"
(Baphometa). LILITH – "w tradycji talmudycznej i folklorze żydowskim demon (...) zagrażający zwłaszcza dzieciom i kobietom w ciąży. (...) Wg legendy hebrajskiej była
pierwszą żoną Adama, ale tak samowolną i złośliwą, że Adam nie mógł z nią wytrzymać (...).” SAMAEL w tradycji żydowskiej to anioł śmierci, zarządzający „Siódmym
Niebem”, jeden z siedmiu wysłanników Boga na świecie, któremu służy dwa miliony
aniołów, on miał kusić Ewę w raju jako wąż. Według tradycji chrześcijańskiej upadły
anioł, wypędzony z nieba za sprzeciwienie się Bogu. Przejście z jednej formy pentagramu w drugą można uzyskać poprzez jego obrót o 33 stopnie, zaś liczba 33 ma
podstawowe znaczenie w symbolice masońskiej - między innymi wiąże się ona z ilością stopni wtajemniczenia w niektórych obrządkach masońskich. Pentagram wykorzystywany był i jest w symbolice masonerii okultystycznej, magii ceremonialnej i kabalistyce oraz jako symbol komunizmu - znak gwiazdy pięcioramiennej został przedłożony bolszewikom przez Leivę Trockiego-Bronsteina, członka loży masońskiej Wielki
Wschód, który zdawał sobie sprawę z jej ezoterycznego sensu.

INTERNETOWY ZWIASTUN
MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

Strony internetowej: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl
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„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek
Go poprosicie w imię moje.”(J 15,16)
W mistycznym ciele Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół Rzymsko – Katolicki, Bóg
Bogaty, w Miłosierdzie, posługuje się w całej jego historii, wybranymi ludźmi jako swymi narzędziami w Dziele Zbawienia świata.
To dokonuje się też w obecnych czasach.
Również dzisiaj Jezus Miłosierny wybiera z grona wiernych swojego Kościoła ludzi i
Wspólnoty, aby z ich pomocą Swoje Zbawcze Dzieło tu na ziemi dalej prowadzić.
Jedną z takich wspólnot powołanych przez Jezusa Chrystusa i pragnącą Jemu w tym
celu służyć, jest już od kilkunastu lat działające w Polsce zgromadzenie modlitewne
pod nazwą:
„ WSPÓLNOTA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO”
Wspólnotę tę, na swoją służbę, powołał Pan Jezus poprzez wybraną duszę śp. Zofię
Grochowską, która w swoich notatkach zapisała m.in. takie słowa:
„Ja

was wybrałem i powołałem, potrzebuję was i wzywam.”

W tej „ostatniej godzinie” Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia, wzywa wszystkie
ofiarne dzieci Boże do pracy w „Jego winnicy”.
Ten głos PANA JEZUSA usłyszało już wielu wiernych dzieci Matki Kościoła w swym
sercu i wielu za nim poszło tworząc:
„WSPOLNOTE MALYCH RYCERZY MILOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO”

Kim jesteśmy?
Co jest naszym celem?
Członkowie Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego są oddanymi
wiernymi Kościoła Rzymsko – Katolickiego, którzy pragną zamierzone cele osiągnąć w jedności z Kościołem, przez Kościół i dla Kościoła Chrystusowego.
Jest tradycyjną wspólnotą modlitewną, która poprzez modlitwę, ofiarę, posty i czyny
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miłosierne pragnie Panu Bogu wynagradzać za zniewagi i grzechy ludzkości wypraszać łaski miłosierdzia dla całego świata.
Naszym zamiarem jest, aby ta strona przedstawiała rzetelne informacje o nas Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego (MRMSJ).
Pragniemy, aby informacje na nasz temat pozwoliły wielu osobom zarówno świeckim
jak i duchownym:
Zapoznać się z Dziełem Jezusa Miłosiernego jakim jest Wspólnota MRMSJ.
Poznać założycielkę Wspólnoty MRMSJ śp. Zofię Grochowską
Poznać historię naszej Wspólnoty Modlitewnej
Poznać naszą duchowość, charyzmat
Zapoznać się z inicjatywami modlitewnymi MRMSJ.
Pokazać drogę wstępowania w szeregi Wspólnoty MRMSJ.
Wszystkim Małym Rycerzom i ich opiekunom strona ta ma otworzyć drogę do większej
integracji członków naszej Wspólnoty, służącej Kościołowi i Jezusowi Chrystusowi,
Królowi Miłosierdzia.
Strony MRMSJ mają być okazją do wyznawania naszej wiary w Jezusa Chrystusa,
możliwością dzielenia się nią z innymi i owocnego współdziałania jej członków w pracy
dla dobra Kościoła, mają się stać sposobem ewangelizowania współczesnego świata,
który niechętnie dzisiaj czyta i żyje treścią Pisma Świętego.
Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.
Źródło: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl

ŚWIADECTWO:

CUDOWNYM DZIEŁEM SĄ MALI RYCERZE
MIŁOSIERNEGO SERCA PANA JEZUSA
Szczęść Boże!
Wczoraj zakończył się mój okres próbny. 22.02. 2011 dokonałam zgłoszenia na nowego członka. To był niezwykły rok w moim życiu myślę, że Jezus Miłosierny i Matka Najświętsza obdarzyli mnie licznymi łaskami, choć ja parę razy zawiodłam. Zdarzyło mi się kilka razy nie odmówić części modlitw, szczególnie różańca. Główną przyczyną były liczne obowiązki w pracy i
domu ale przede wszystkim moje ułomności, których nie udało mi się zwalczyć. Mam nadzieję
że w swoim miłosierdziu Bóg wybaczy mi te ułomności i nie pozbawi mi łaski bycia rzeczywistym Małym Rycerzem Miłosiernego Serca Pana Jezusa. Zastanawiam się czy można zostać
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Małym Rycerzem jeśli zdarzyło się nie w 100% wypełnić regulamin, ale każdego razu szczerze
żałuję, staram się o przemianę życia modlę się o potrzebne łaski. "Biada upadłym rycerzom" =
te słowa mówią same za siebie wszystko.
Bardzo brakuje mi wspólnoty, z którą mogłaby się spotykać. Najbliższa grupa jest w Bochni, a
to kawał drogi. Mam nadzieję, że będę mogła uczestniczyć w kwietniu w spotkaniu na Jasnej
Górze. Podczas ostatniego spotkania miałam gips na nodze po urazie, więc uczestniczyłam w
czuwaniu dzięki kamerom internetowym, ale to nie to samo.
Przy okazji serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości, które otrzymywałam oraz za wspaniałe dzieło strony internetowej. Bóg zapłać. Nie sądziłam, że internet może być narzędziem
przez które będę uczestniczyła w życiu wspólnoty. Jeszcze raz Bóg zapłać.
Pragnę poruszyć jeszcze jedną kwestię. Miałam taki okres dużego zainteresowania Rycerzami
Chrystusa Króla. Cała działalność ks. Piotra Natanka wydawała mi się być bliska (do Grzechyni znacznie bliżej ). Myślałam o połączeniu tzn. dwie grupy do których należę. I oto niedawno
otrzymałam łaskę zrozumienia, jak cudownym dziełem są Mali Rycerze Miłosiernego Serca
Pana Jezusa. Ks. Natanek tyle mówi o żertwach ofiarnych, a przecież przyrzeczenie na MR to
właśnie wstąpienie na drogę żertwy. Zrozumiałam jeszcze wiele innych kwestii, których tu nie
sposób opisać, ale najważniejszą jest wszystko to, co przeczytałam w ostatnich czasach w
dziełach świętych oraz objawieniach; w treściach na stronach MR MSPJ odnalazłam może
trochę inaczej ale to samo. Znów zaczęłam czytać objawienia Zofii Grochowskiej.
Fakt, iż stałam się kandydatem na MR Miłosiernego Serca Pana Jezusa sprawił, że dane mi
było poznać przestrzenie, o których nie miałam pojęcia, moje życie zaczęło funkcjonować
jakby w innym wymiarze. Proszę o ocenę i komentarz czy mogę zostać… jestem godna, być
rzeczywistym Małym Rycerzem Miłosiernego Serca Pana Jezusa. Wiem, że to Jezus sam
wybiera, ale pragnę wesprzeć się na Pańskim doświadczeniu i wiedzy. Pozdrawiam.
MR MSJ

Elżbieta G.

GŁOS Z NIEBA DO RYCERZY
Kochane moje dzieci, Rycerze mojego Bożego Miłosierdzia,
wiedzcie, że każdy z was jest rzeczywistą cząstką Mojego Ciała,
spragnione służyć w mojej sprawie, czyli niesienia wszędzie tam
gdziekolwiek moja Boża Wola was posyła, mojego Bożego Miłosierdzia.
W waszych sercach – u każdego Rycerza i Rycerki bez wyjątku –
wzniecam ogień prawdziwej mojej Bożej Miłości aby inni, którzy żyją
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w ciemnościach mogli z waszą pomocą odnaleźć drogę do mojego serca tak bardzo
spragnionego tego, aby każde dziecko przytulić, uzdrowić i cieszyć się jego nowym
narodzeniem w moim bez granic kochającym go sercu. Trwajcie we mnie, w waszym
Bogu i Stwórcy, Jezusie Chrystusie.
Nie martwcie się o przeszłość lub o przyszłość, ponieważ JA osobiście i NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA prowadzimy was drogami Bożej Woli, udzielając wam wszystkim wszelkich łask i błogosławieństwa, by radość w waszych sercach była coraz to
większa.
Kochamy was wszystkich – najmilsze, najdroższe nasze żywe klejnoty.
Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna

MODLITWA MAŁEGO RYCERZA
PANIE JEZU,

Twoje SERCE zapragnęło otoczyć się Rycerzami Małymi
Całym swym sercem Tobie oddanymi –
Ciebie PANIE we współczesnym świecie gorliwie broniącymi!
Ono jest obecnie przez większość ludzi ranione –
Przez Twoich małych Rycerzy niech będzie pocieszone!
Niech żaden Rycerz Miłosiernego Serca Twego
Nie poskąpi Tobie miłości i oddania swego.
Niech jako ta świeca na Twym ołtarzu bez kopcenia się spala
I swego PANA na każdym kroku wychwala.
Formuj nas PANIE według Swojej Woli,
Abyśmy czynili w naszym życiu tylko to co Rycerzom czynić przystoi!
Dozwól, abyśmy życie ofiarne wiedli
I Ciebie nigdy nie zawiedli!
...Abyśmy Ciebie całym naszym sercem kochali
I przy tym nie zapominali, że jesteśmy „mali”.
Pobłogosław PANIE każdego Rycerza Miłosiernego Serca Twego Każdego całym swym sercem Tobie służyć pragnącego... Amen.
MRMSJ
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ŚWIADECTWA:

POKOCHAŁEM NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ

(…) Pokochałem Nowennę Pompejańską – no i kto wie czy nie będę jej odmawiał już do
końca swoich dni – to jest cudowna kochana modlitwa…
Chełm, dn. 15.12.2011
MRMSJ Mieczysław Jerzy Ł.

MODLITWA [NOWENNA] DO MATKI BOŻEJ Z POMPEI
W BARDZO TRUDNYCH SPRAWACH

JEST MODLITWĄ SKUTECZNĄ
Modlitwa [nowenna] do Matki Bożej z Pompei w bardzo trudnych sprawach jest modlitwą skuteczną i możemy uprosić łaski jeśli są zgodne z wolą Bożą.
Mam wnuczkę Marianę w Calabrii we Włoszech. Zachorowała na
anoreksję to jest trudna choroba z nasilającą depresją. Ofiarowałam
trzy Msze św. przepraszając Boga za grzechy rodziny mojej i mojego
męża. Często dawałam na zbiorowe Msze św. do św. Judy Tadeusza o zdrowie wnuczki Mariany. Mimo to choroba się pogarszała.
Wracając z wieczornej mszy św. pytam Pana Jezusa i św. Judę
Tadeusza: „dlaczego nie ma pomocy”, a coś mi mówi: „szukaj w
szafie modlitewnika”. Otwieram i wypada książka – Nowenna do
NMP Różańcowej z Pompei o wyproszenie łask w sprawach bardzo trudnych. Zapoznaję się z
historią i tego dnia nie patrząc, która godzina, jak długa jest ta modlitwa – rozpoczynam tę
nowennę.
Po skończonej modlitwie skaczę z radości, że znalazłam receptę na tę chorobę (broń na ducha
choroby) i mam wielką ufność, że uproszę łaskę dla wnuczki. Córka i syn mówią: mama nie
uprosisz tej łaski u Boga.
Po dwóch miesiącach modlitwy dzwonię do córki i pytam o stan zdrowia Mariany – bez zmian.
Nie przerywam modlitwy i zaczynam od początku i może po pół roku córka mówi, że coś
drgnęło, a ja modle się dalej. Modlitwa trwała cały rok bez przerwy.
Wnuczka została całkowicie uzdrowiona. Ukończyła studia w Rzymie. Jest zaręczona a w
lipcu 2012 ma być jej ślub. Dziękuję Bogu za uzdrowienie mojej wnuczki i proszę o błogosławieństwo Boże dla niej i jej przyszłego męża na nowej drodze życia.
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Dziękuję ci kochana Mateczko, że uprosiłaś u Syna Swego życie [i zdrowie] Marianie.

JAK WAŻNE JEST NOSZENIE CODZIENNIE NASZEJ OZNAKI TARCZY MAŁEGO RYCERZA NA MIEJSCU WIDOCZNYM
Jak Ważne jest noszenie codziennie naszej oznaki - tarczy Małego Rycerza Miłosiernego
Serca Jezusowego na miejscu widocznym.
Prowadząc samochód osobowy przekroczyłam dwa wykroczenia i kara wynosiła 250 zł. Ja w duchu modlę się do Pana Jezusa Miłosiernego z prośbą, aby
ta tarcza uratowała mnie od kary. Po sprawdzeniu dokumentów [zapytał się o
znaczek] a potem udzielił mi upomnienia, aby na przyszłość dobrze patrzeć na znaki drogowe
i je przestrzegać. Dziękowałam dobremu Bogu i przepraszałam za brak prawidłowego odczytywania znaków drogowych i o roztropność w dalszej jeździe samochodem. Dzięki ci kochany
Ojcze.
MR MSJ Wiesława z Białegostoku

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
JAKĄ MA MOC I SIŁĘ W PROŚBACH,
KTÓRE ZANOSIMY DO JEZUSA CHRYSTUSA
Modlitwa „Koronka do Miłosierdzia Bożego” jaką ma moc i siłę w prośbach, które
zanosimy do Jezusa Chrystusa. Opowiem historię, która zdarzyła się i jej finał był
wspaniały.
Córka moja Dorota zaliczała poszczególne przedmioty po pierwszym roku studiów Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Oceny miała dobre i była
zawsze przygotowana na wykłady. Lecz miała „pech”, ze profesor z historii popatrzył w indeks i
oznajmił, a ja panią obleję i nie będzie już studentką. Zadając kilka pytań Dorota odpowiedziała
na 3+, lecz profesor postawił ocenę niedostateczną. Taką praktykę stosował w swojej pracy –
„oblewając” każdego roku jakąś osobę. Córka wróciła do domu z płaczem i oświadczyła: „ Już
nie jestem studentką”. Ciocia Kazia z Olsztyna, Dorota i Ja – mama, uklękliśmy przed obrazem i z płaczem odmówiliśmy „Koronkę do Miłosierdzia Bożego” Córka nie chciała dalej zaliczać poszczególne przedmioty lecz ja błagałam ją, aby chodziła na zaliczenie. Posłuchała się
mnie. Po nocy następnego dnia profesor szukał przez studentów Dorotę i oznajmił im, ze ją
skrzywdził, bo na 3+ umiała. Po kilku dniach Dorota zgłosiła się do profesora, który skreślił
ocenę niedostateczną i poprawia ją na pozytywną, jednocześnie przeprosił ją. Ta modlitwa nie
przekreśliła jej dalszego studiowania – studia ukończyła. Chciałabym jako Mały Rycerz MSJ w
imieniu moim i Doroty podziękować Bogu za interwencję u profesora. Dziękuję ci Ojcze Miłosierny.
MR MSJ Wiesława z Białegostoku
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NARODOWA KORONKA SMOLEŃSKA –
MODLITWĄ ZA DUSZE OFIAR TU-154
Zachęcamy do udziału w Narodowej Koronce Smoleńskiej, inicjatywie do której jako Wspólnota
się włączyliśmy. O tym pisaliśmy w poprzednim 4 numerze Głosu Małego Rycerza str. 58-59.
Krótko dla przypomnienia. Celem naszej modlitwy jest chwalenie Boga w modlitwie miłosierdzia oraz wypraszanie łaski nieba dla dusz ofiar katastrofy smoleńskiej.
Okres trwania NKS-u to NOWENNA od 1 do 9 kwietnia
2012 roku; Koronkę zaczynamy w Niedzielę Palmową o
godz. 15:00, a kończymy w wigilię katastrofy smoleńskiej
również o godzinie 15:00.
W dniach nowenny, każdy uczestnik dobrowolnie zobowiązuje się do codziennej modlitwy koronką miłosierdzia w intencji zbawienia duszy jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej,
która zostanie mu losowo przydzielona po wypełnieniu formularza, znajdującego się na witrynie:
www.koronkasmolenska.pl albo zgłosić telefonicznie swój
udział w tej inicjatywie: Wiesław tel. 94/343-47-59 kom.
668 093 700.

PANIE JEZU ŁĄCZĘ SIĘ DUCHOWO Z RYCERZAMI I…

OFIARUJĘ DWIE KORONKI
DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
Króluj nam Chryste! - ( zawsze i wszędzie! )
Z miłości do Pana Jezusa i do Was drodzy Bracia i Siostry dzielę się kolejnym świadectwem
Miłosierdzia Bożego.
Otóż po około trzech miesiącach od wstąpienia do Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego będąc na wakacjach poza granicami Polski, wracając późnym wieczorem do pokoju
ok. godziny 3.00 przypomniałem sobie (Duch Boży przypomniał), że dzisiaj jest drugi piątek
miesiąca i modlitwa nocna. Westchnąłem: „Panie Jezu łączę się duchowo z Rycerzami i
ofiaruję dwie Koronki do Bożego Miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące." Byłem już
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bardzo zmęczony i modliłem się na leżąco. W czasie odmawiania koronek otrzymałem dwie
wizje.
1. Pierwsza [wizja] przedstawiała przybliżające się do mnie twarze-postacie lekko zniekształcone, bardzo blisko siebie złączone jakby było tam bardzo ciasno. Obraz był czarno-biały.
Postacie były białe w czarnym tle, które prawie nie było widoczne. Lekko się zaniepokoiłem.
Pomyślałem, że to diabły mnie atakują. W czasie modlitwy miałem również myśli bluźniercze
wobec Boga. Wtedy też westchnąłem: „Idź precz szatanie”. Wszystko trwało bardzo krótko.
2. Druga wizja ukazywała dywan kremowy z czerwonymi gwiazdkami po obu stronach. Dywan
przesuwał się z dołu ku górze. W tle dywanu u dołu zobaczyłem małą uśmiechniętą ciemną
buźkę, która im bardziej przesuwała się w górę - jaśniała. Na wysokości moich oczu bardzo
jasno zajaśniała blaskiem (jakby lampa błyskowa) i zniknęła. Zupełnie nie zdałem sobie sprawy
co widziałem.
Po dwóch miesiącach w nocnej modlitwie z Rycerzami w przerwie jedna z rycerek opowiedziała świadectwo swojej koleżanki. Utworzyła ona grupę modlitewną tylko za dusze czyścowe i
opowiedziała w jaki sposób Pan Bóg ją doświadczył pokazując w wizji jak jedną duszę uwalnia
do nieba. Opowiedziała słowo w słowo to co ja widziałem z woli Bożej. W tym momencie
wszystko było dla mnie jasne. Bogu niech będą dzięki.
Pewnie czasem odczuwamy monotonię wypowiadając powtarzające się słowa modlitwy przy,
których często przysypiamy. Ale widzimy jaką potężną bronią jest modlitwa. Wierzę głęboko,
że to doświadczenie nie jest tylko dla mojego umocnienia i pokazania mocy modlitwy ale dla
każdego z nas. Panie Jezu bądź uwielbiony w swojej potędze, miłości i miłosierdziu.
Amen. Pozdrawiam w Chrystusie Panu…
MRMSJ Wiciu z Poznania

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO…
I MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI…
CIĄGLE AKTUALNE!!!
26.12.2004 roku w trosce o Polskę śp. s Zofia zadała pytanie Panu Jezusowi jak pomóc Ojczyźnie?
Po Mszy św. i po półgodzinnym czytaniu Pisma św. otrzymała odpowiedź:
„Pan Jezus: „Łaską od Boga jest ratunek Polski poprzez Ewangelię – słowa Boże i Apostołów.
Czytać trzeba przez 90 dni aby słowo Boże zajaśniało nad Polską. Trzeba znaleźć wielu ludzi
o dobrym sercu, aby Lud polski odnowił się poprzez słowo Boże. Fundamentem odnowy jest
Ewangelia. Ja, Jezus nadal działam poprzez słowo, które Ciałem się stało i mieszka wśród
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was. Daję wam moc zwycięstwa, że Moje słowa są żywe i prawdziwe. Niech wasza wiara w te
słowa będzie silna, a Król Miłosierdzia Bożego otworzy wam drzwi, a Królestwo Boże będzie
wśród was.”
W chwili, kiedy nasza Ojczyzna jest w wielkim niebezpieczeństwie, wydaje się rzeczą bardzo
potrzebną, aby przypomnieć, powrócić do praktyki duchowej codziennego czytania Pisma
Świętego „aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską”. Za tę codzienną pół godzinną lekturę duchową można uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za siebie lub za dusze czyśćcowe np.. dusze zmarłych naszych rodaków. W naszych westchnieniach prośmy Dobrego
Boga, aby wzbudził chęć takiej ofiary w sercach ludzi dobrej woli w ratowaniu Ojczyzny i aby było ich jak najwięcej.
9.09.1995 roku w czasie pobytu s. Zofii w Medjugorie Pan Jezus powiedział:
„Módlcie się do Anioła Stróża Polski o pokój w Ojczyźnie.”
Dlatego prośba, modlitwa do Anioła Stróża Polski i Wojsk Anielskich, to
druga sprawa, na którą z inspiracji Nieba s. Zofia kładła szczególny nacisk. Często powtarzała „ Gdybyście wiedzieli, jaka to jest siła i moc.
Proście Ich, a żadne zło nie przedostanie się do nas przez ten niebieski kordon”. Dlatego
módlmy się do Anioła Stróża Polski i Niebieskiego Wojska, i prośmy, aby strzegli naszych
granic przed zalewem zła, które do nas płynie i zalewa nas ze wszystkich stron. Niech Maryja
Królowa Aniołów i Nasza Królowa dopomoże nam w tej walce z mocami ciemności. „Któż jak
Bóg”
MR MSJ Maria M.

KRUCJATA ADORACJI NOCNYCH
WYNAGRADZAJĄCYCH
ŚWIADECTWO:
Kiedy otrzymałam od Marii z sekretariatu książeczkę "Adoracja
nocna w rodzinie" (podręcznik jako pomoc w ramach proponowanej Krucjaty Adoracji Nocnej Wynagradzającej opisanej w poprzednim Głosie Małego Rycerza nr 4 str.2-5) pomyślałam sobie po co ona mi to przysłała jak
ja już od kilkunastu lat modlę się w nocy. Odłożyłam ją na bok planując ją odesłać.
Następnej nocy przyśniły mi się dwa różańce i już wiedziałam, że jest to dla mnie jakiś znak. W
nocy z dwunastego na trzynastego modliłam się i pomyślałam sobie, że zajrzę do tej książeczki. W momencie kiedy zaczęłam ją czytać a później rozmawiać z Panem Jezusem według tego
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modlitewnika nie mogłam pohamować łez, które płynęły potokiem. Nigdy w życiu pomimo
przeżytych tylu lat i przemodlonym tylu modlitw nie spotkało mnie nic tak głębokiego i wzruszającego. Modliłam się półtorej godziny a następnej nocy dwie godziny.
Zostało mi wyjaśnione, że te dwa różańce to dwie noce, które muszę zapełnić ludźmi, którzy
podejmą nocną adorację. Jak dotąd zapełniłam je już i żadna z osób do której zwróciłam się
nie odmówiła mi.
Teraz kompletuję następną noc. Życzę, aby cała wspólnota (i nie tylko Mali Rycerze) włączyła
się w Krucjatę Adoracji Nocnych Wynagradzających - nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkie grzechy i zniewagi.
MR MSJ Gienia.

KRUCJATA - JESZCZE KILKA SŁÓW OD REDAKCJI
Dotychczas do Krucjaty Adoracji Nocnych Wynagradzających włączyli się Mali Rycerze z:
Noc adoracji od
godz.21:00/6:00

Adoracje nocne ze zgłoszeń
animatorów GRUP z:

Noc z 1/2

Noc z 2/3

Adoracje nocne ze zgłoszeń indywidualnych - OSOBY z:
Pogorzela: Maria W. 21:00-22:00
Głubczyce: Helena Z. 3:00-4:00)
Warszawa: Tomasz Cz. 4:00-5:00

Piotrków Trybunalski
(23:00-4:00)

Pelplin: Bożena Ch. 22:00-23:00
Warszawa: Tomasz Cz. 4:00-5:00

Noc z 3/4
Noc z 4/5

Warszawa: Helena G. 21:00-22:00
Warszawa: Stanisława L. 21:00-22:00
Warszawa: Agnieszka D. 22:00-23:00
Kraśnik: Maria W. 3:00-4:00
Warszawa: Danuta G. 22:00-23:00

Noc z 5/6
Noc z 6/7

Warszawa: Maria W. 22:00-23:00
Podgórska Wola: Łucja Ł. 24:00-1:00

Noc z 7/8
Noc z 8/9

Poznań (cała noc)

Noc z 9/10

Kalisz (cała noc)

Noc z 10/11

Warszawa: Henryk K. 21:00-22:00
Warszawa: Aniela O. 2:00-3:00
Podgórska Wola: Teresa J. 4:00-5:00

Noc z 11/12

55

Głos Małego Rycerza Nr 5 (1/2012)

styczeń-luty-marzec 2012

Noc z 12/13

Koszalin (Katedra 24:00-5:00)
Berlin (cała noc)

Ropczyce: Ludwika M. 22:00-23:00
Ropczyce: Maria H. 23:00-24:00

Noc z 13/14

Cieszyn (cała noc)
Jelenia Góra (cała noc)

Warszawa: Henryka D. 5:00-6:00

Noc z 14/15

Koszalin (Duch Św. cała noc)

Noc z 15/16

Słupsk (cała noc)

Noc z 16/17
Noc z 17/18

Pleszew (cała noc)
Pleszew (cała noc)

Noc z 18/19

Jarosław: Helena B. 23:00-24:00

Noc z 19/20

Podgórska Wola: Antoni L. 23:00-24:00;
Zofia S. 4:00-5:00

Noc z 20/21

Gdynia (cała noc)

Noc z 21/22

Dobrzyca (cała noc)

Noc z 22/23

Warszawa: Halina Sz. 23:00-24:00

Noc z 23/24
Noc z 24/25
Noc z 25/26

Jelenia Góra (cała noc)

Noc z 26/27

Jelenia Góra (cała noc)

Warszawa: Krystyna w. 21:00-22:00

Noc z 27/28
Noc z 28/29
Noc z 29/30

Rypin (22:00-1:00)
Pelplin (cała noc)

Noc z 30/1

Pelplin (cała noc)

Noc z 30/31

Pelplin (cała noc)

31/1

DLA PRZYPOMNIENIA WSZYSTKIM, dla których informacja o ADORACJI NOCNEJ WYNAGRADZAJĄCEJ umknęła uwadze oraz dla innych, dla których Krucjata jeszcze jest nie znana (cytujemy
fragment artykułu z Głosu Małego Rycerza nr 4 str.3):
„WOBEC WZMAGAJĄCEGO SIĘ ZŁA, szczególnie czynionych profanacji Najświętszego Sakramentu, nieuszanowania popełniane w Domach Bożych, zbezczeszczenia i usuwanie tabernakulum,
pogardę wobec rzeczy świętych, a szczególnie grzechy bezbożności, zuchwalstwa, oziębłości, bluźnierstwa i świętokradztwa dokonywane wobec Boga w Hostii św. a także brak uszanowania wobec Ojca
świętego i wszelką pogardę okazywaną biskupom, kapłanom i całemu duchowieństwu jest konieczność
czynienia pokuty i wynagrodzenia!!!
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GŁÓWNYM CELEM I ISTOTĄ KRUCJATY Adoracji Nocnej jest wynagrodzenie Miłosiernemu, Boskiemu Sercu Jezusa za grzechy wyżej wymienione i w tej nocy popełniane. To godzinne wynagrodzenie ma być złożone Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w ognisku dusz
adorujących przez ofiarę z jednej godziny snu na miesiąc. (Może być więcej).

DUSZA ADORUJĄCA PRAGNĄCA PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO KRUCJATY Adoracji Nocnej Wynagradzającej zobowiązuje się do odprawienia w domu jednej godziny adoracji miesięcznie w
duchu wynagrodzenia i pokuty. Adoracja ta ma być odprawiona w nocy. Aby usunąć wszelkie wątpliwości i wahania postanowiono, że noc rozpoczyna się o godz. 21:00, a kończy o 6:00. Adoracji nie odprawia się w łóżku, z wyjątkiem całkowitej niemożności zachowania innej pozycji.
OBIETNICA ADOROWANIA Serca Pana Jezusa NIE OBOWIĄZUJE POD GRZECHEM. Jest to umowa miłości wspaniałomyślnej i wynagradzającej. Nie pociąga za sobą żadnego zobowiązania sumienia.”
ZGŁOSZENIA KIEROWAĆ: Sekretariatu Małych Rycerzy: Maria Mrózek ul. Szwoleżerów 11, 05-091
Ząbki tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA
MODLITEWNO-FORMACYJNE

MAŁYCH RYCERZY w 2012
►15/16 kwietnia 2012 (N/Pn) – VII Pielgrzymka Zawierzenia się
Wspólnoty Małych Rycerzy Matce Bożej na Jasnej Górze. Rozpoczęcie w święto Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 wspólną Koronką w kaplicy Cudownego Obrazu. Zaraz po niej Msza św. a następnie Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
► 27-29 lipca 2012 - Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów w ostatni weekend lipca.
►3-7 września 2012 - Rekolekcje dla wszystkich Małych Rycerzy w Centrum EdukacyjnoFormacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie (CERTUS zob.
http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ ).
Rekolekcjonista: ks. Jacek Skowroński - promotor Nowenny Pompejańskiej archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej i jednocześnie inicjator Nowenny Pompejańskiej w Polsce. Tematem
wiodącym są Aniołowie. Koszt noclegu i wyżywienia 44 zł za dobę. Liczba miejsc: 100 głównie w pokojach dwuosobowych. Podczas każdej nocy w programie jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Codziennie cały wspólny Różaniec (4 części). Tak więc oprócz nauk rekolekcyjnych będziemy trwać na 3 dobowej adoracji-modlitwie wynagradzającej.
Zapisy: Wiesław Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
Uwaga: Osoby, które jeszcze nie były na rekolekcjach, a które mają przeszkody finansowe proszeni są
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o zgłoszenie się bezpośrednio do br. Wiesława – kontakt jak wyżej.

►Jesień 2012 - III Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieła Intronizacji Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze (dokładny termin jeszcze nie ustalony.)
►15-18 listopada 2012 rekolekcje zamknięte dla animatorów w Tolkmicku miejscu życia i
śmierci śp. s. Zofii i Ryszarda Grochowskich, rekolekcjonista: do ustalenia ; Liczba miejsc: 25
Informacje i zapisy: Maria Mrózek tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180

GŁÓWNE INTENCJE MRMSJ
DO OFIAROWANYCH MSZY ŚW.
I ZANOSZONYCH MODLITW
1. Wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Boga obecnego w Sakramentach Świętych szczególnie w Najświętszym Sakramencie oraz powrót do dobrych sprawdzonych praktyk religijnych w Kościele.
2. Wynagrodzenie za grzechy duchowieństwa z prośbą o łaskę świętości dla wszystkich biskupów i
kapłanów, a szczególnie dla Episkopatu Polski oraz o wypełnienie planów Bożych wobec całego Kościoła przez posługę Ojca św. Benedykta XVI oraz pomoc Bożą dla kapłanów prześladowanych i żyjących w
kryzysie.
3. Wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi z prośbą o Bożą pomoc w intencjach, które w
swoim Sercu nosi Matka Boża oraz o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa nad
szatanem w duszach ludzkich, w Polsce i na całym świecie za przyczyną św. Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała.
4. Wynagrodzenie za grzechy Polski z prośbą o Miłosierdzie Boże dla Narodu Polskiego za przyczyną Patronów Polski. Jednocześnie prośba o pomoc Bożą by Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za swego
Króla i Pana przez Intronizację, za przyczyną Królowej Polski, Aniołów i Wszystkich Świętych oraz wyniesienie na ołtarze sł. B. Rozalii Celakówny.
5. Podziękowanie Dobremu Bogu za okazywaną miłość i miłosierdzie oraz opatrzność nad grzeszną
ludzkością z prośbą o pomoc Bożą w uznaniu święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Chrystusowym przez wstawiennictwo Aniołów i Wszystkich Świętych.
6. Wynagrodzenie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za grzechy główne i zaniedbania: rodziców, wychowawców, dzieci i młodzieży a szczególnie za grzechy niedowiarstwa, pychy i nieczystości oraz w
intencjach, które Najświętsza Maryja Panna przedstawia Panu Bogu szczególnie o wiarę i czystość serc
ludzkich.
7. Wynagrodzenie za grzechy Małych Rycerzy z prośbą o Boże błogosławieństwo dla intencji zanoszonych przez Małych Rycerzy MSJ oraz o Bożą pomoc w usunięciu przeszkód w uregulowaniu i uporząd-
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kowaniu wszystkich spraw Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o opiekę, liczebny i duchowy wzrost za przyczyną Patronów Wspólnoty oraz Bożą pomoc dla tych, którzy ufni proszą o modlitwę Małych Rycerzy w poleconych intencjach.
Uwaga: Nadal jest prośba o ofiarowanie Mszy św. i wyznaczony post (2-go dnia m-ca lub inny wyznaczony dzień przez członka) oraz modlitwy do skutku w wyżej wymienionej intencji.
8. Wynagrodzenie za grzechy wszelkiego rodzaju podziałów i rozłamów w dziele Intronizacji Jezusa na
Króla Polski z prośba o pomoc Bożą w ujawnieniu, poskromieniu i zniszczeniu wszelkich planów, sideł i
działań ducha zwodzenia w Kościele i Polsce a szczególnie w dziele uznania Jezusa Królem Polski za
przyczyną Patronów i Świętych Narodu Polskiego.

MSZE ŚW.

ZA PRZYCZYNĄ PATRONÓW MAŁYCH RYCERZY

Przez wstawiennictwo Patrona dnia dzisiejszego i Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – (patron dnia i MR MSJ) prośba: O jedność, posłuszeństwo woli Bożej i moc Ducha
Świętego dla całej wspólnoty MR MSJ; O mądrą formację i opiekę duchową oraz uporządkowanie wszystkich spraw MR MSJ; O rozwinięcie Dzieła MR MSJ i zjednoczenie wszystkich
Małych Rycerzy na terenie Polski, Niemiec i na całym świecie.
W pierwszym kwartale roku 2012 powyższa intencja będzie polecana jeszcze dnia:
15 lutego
przez wstawiennictwo bł. Michała Sopoćki
19 marca
przez wstawiennictwo św. Józefa Obl. NMP
Również z inspiracji rycerek z Niemiec są ofiarowane Msze św. Wynagradzające za wszelkie grzechy, zniewagi, świętokradztwa popełniane wobec Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie w każdy I-szy czwartek m-ca odprawiane są przez ks. Lesława Krzyżaka.

GŁÓWNE INTENCJE
JAKIE PRZEDSTAWIAMY BOGU BOGATEMU W MIŁOSIERDZIE
PODCZAS KORONKI I CODZIENNYCH SPOTKAŃ

o 15:00

w Godzinie Bożego Miłosierdzia
Poniedziałek – WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE Boga Ojca za grzechy parafii i o miłosierdzie dla całej społeczności parafialnej: dla proboszcza, kapłanów, duchowieństwa, parafian żywych i tych którzy zostali powołani do wieczności.
Wtorek – WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE Boga Ojca za grzechy za przyczyną św.
Aniołów i Wszystkich Świętych z prośbą o miłosierdzie dla konających i dusz w czyśćcu cier-
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piących.
Środa – WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE Boga Ojca za grzechy w rodzinach z prośbą o
miłosierdzie dla rodzin naturalnych i duchowych oraz dzieci i młodzieży za przyczyną św. Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i św. Józefa.
Czwartek – WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE Boga Ojca za grzechy duchowieństwa i
grzechy popełniane wobec Eucharystii i osób duchownych: Ojca św. biskupów, kapłanów,
zakonników z prośbą o Miłosierdzie dla całego Kościoła Chrystusowego.
Piątek - WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE Boga Ojca za grzechy najbardziej zatwardziałych grzeszników z prośbą o miłosierdzie dla grzeszników, szczególnie zagrożonych utratą
wiecznego zbawienia oraz wszystkich chorych na duszy i ciele a szczególnie… (wg uznania…)
Sobota – WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE Boga Ojca za popełniane grzechy: bluźnierstwa, pogardy, zniewag, oziębłości i obojętności wobec Matki Boga z prośbą o miłosierdzie dla
wszystkich intencji zanoszonych przez NMP i jej dzieci.
Niedziela – WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE Boga Ojca za grzechy popełniane wobec
Praw Bożych i kościelnych z prośbą o miłosierdzie dla polecających się i tych, za których zobowiązani jesteśmy się modlić.

SŁOWA… DLA REDAKCJI GŁOSU…
Słowa uznania przekazuję Redakcji Głosu Małego Rycerza. Pismo jest interesujące i moim
zdaniem coraz bardziej ulepsza się (dojrzewa). Szeroka problematyka poruszana w Głosie
Małego Rycerza jest nam bardzo potrzebna…
MR MSJ Albin z Lublina

REDAKCJA - KONTAKT

Zapraszamy wszystkich rycerzy i czytelników do współredagowania treści kolejnych numerów Głosu
MR. Będziemy wdzięczni za nadesłane świadectwa, sprawozdania, artykuły, sugestie, uwagi służące
wzajemnemu duchowemu ubogaceniu. Bóg zapłać za przesłane treści do Głosu MR i na stronę internetową MR MSJ. Wdzięczni będziemy za pomoc osób, które bezpośrednio chcieliby włączyć się w redagowanie tematów na portalu (stronie internetowej),, podzieleniu się krytyczną oceną tak co do naszego
czasopisma jak i stron internetowych: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin. Tel. 94/343-47-59;
kom. 668 093 700 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
Zamówienia: Sekretariat Małych Rycerzy MSJ – Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091
Ząbki tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180.
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