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Kochani Rycerze, 
Drodzy Czytelnicy Głosu Małego Rycerza 

Kolejny, 6-ty numer Głosu Małego Rycerza poświęcony jest Krucjatom Adoracji Wynagradza-

jących podjętych przez Małych Rycerzy w ostatnim czasie oraz innym informacjom mającym 

służyć do formacji duchowej Legionu MRMSJ. Dominującym okresem liturgicznym w II kwarta-

le 2012 to czas Wielkanocy, który jest dość bogaty w życiu Kościoła.  Jest to też czas ważnych 

dat dotyczących naszej Wspólnoty.  

KWIECIEŃ 

1 kwietnia, Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień 

1 kwietnia, 356 rocznica Ślubów króla Polski Jana Kazimierza 

2 kwietnia, 7 rocznica narodzenia dla nieba bł. Jana Pawła II 

8 kwietnia, Zmartwychwstanie Pańskie 

9 kwietnia, zakończenie Narodowej Koronki Smoleńskiej 

10 kwietnia, 81 rocznica urodzin śp. Zofii Grochowskiej  

Panie Jezu – 
W dniu urodzin s. Zofii Grochowskiej - naszej założycielki, 

Pragniemy Tobie, Jezu Miłosierny, za nią złożyć hołd wielki... 

Dnia 10 kwietnia na ten świat z Twojej łaski przybyła - 

Ta, która Tobie jako pierwsza rycerka służyła. 

Ona narzędziem w Twoich rękach się stała, 

Po tym, jak cała się Tobie na służbę oddała. 

Zadanie od Ciebie otrzymała niebywałe: 

Aby Legion Małych Rycerzy założyć na Twoją chwałę... 

„Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego”- 

Gorliwie Twego Imienia na tym świecie bronić gotowego!  

Wnet z Twoją pomocą temu zadaniu sprostała 

I w 1988 Twój upragniony Legion do życia powołała. 

Całym swym sercem troszczyła się o to Dzieło Twoje, 

Ofiarowała za nie swoje cierpienia i trudów swego życia znoje. 

Pragnieniem jej było, aby każde ludzkie serce Boga pokochało 

I w promieniach Jego Miłosierdzia pomocy szukało. 

Świętość kapłanów nieustannie omadlała 

I wiele Mszy Świętych za nich ofiarowała. 

Wszystkich ludzi prosiła w imieniu naszego Pana, 
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Aby Komunia Święta godnie, na kolanach była przez wszystkich przyjmowana. 

O wybawienie dusz czyśćcowych się troszczyła 

I za nich nieustannie Ciebie w swoich modlitwach prosiła. 

Wole Twoją na co dzień wypełniać pragnęła 

I przed żadnym trudnym zadaniem się nie cofnęła. 

Jeździła po Polsce i świecie wytrwale, 

Aby o Tobie świadczyć i Ciebie stawiać w chwale. 

Nieraz przykrości i cierpień od ludzi doświadczała, 

Ale w pełnieniu Twojej Woli nie ustawała. 

3 lata temu Panie Jezu wezwałeś ją do Siebie, 

Aby na zawsze przy Tobie była w niebie... 

Aby stamtąd  duchowo nami się opiekowała 

I łaski Małym Rycerzom przed Twoim tronem wypraszała. 

My jej pomoc w prowadzeniu MRMSJ wyraźnie czujemy 

I za ten dar dany nam w osobie s. Zofii -Tobie z całego serca dziękujemy. Amen 

10 kwietnia, 2 rocznica tragedii smoleńskiej 

6 – 14 kwietnia, Nowenna do Bożego Miłosierdzia 

15 kwietnia, Niedziela – Święto Miłosierdzia Bożego 

18 kwietnia, 19 rocznica beatyfikacji św. Faustyny 

15/16 kwietnia, VII Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski Małych Rycerzy 

23 kwietnia, Św. Wojciecha Patrona Polski  

26 kwietnia, Matki Bożej Dobrej Rady 

30 kwietnia, 12 rocznica ustanowienia Niedzieli [Święta] Miłosierdzia Bożego i kanonizacji św. 
Faustyny 

MAJ - miesiąc poświęcony Matce Bożej poprzez NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

1 maja, wspomnienie św. Józefa Robotnika (Rzemieślnika), 2 rocznica beatyfikacji JP II 

3 maja, NMP Królowej Polski,  

3 maja, znalezienie Krzyża Jezusa Chrystusa  

3 maja, ustanowienie II w świecie Konstytucji  

7 maja, NMP Matki Łaski Bożej 

8 maja, Św. Stanisława Szczepanowskiego, Patrona Polski 

13 maja, Matki Bożej Fatimskiej 

14 maja, NMP Łaskawej 

15 maja, św. Zofii, patronki założycielki Małych Rycerzy MSJ, śp. Zofii Grochowskiej 

16 maja, św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, Towarzystwa Jezusowego oraz Małych Rycerzy 
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18-26 maja, Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 

20 maja, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

24 maja, NMP Wspomożycielki Wiernych 

27 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

28 maja, NMP Matki Kościoła 

31 maja, Nawiedzenie NMP 

CZERWIEC – miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

3 czerwca, uroczystość Trójcy Świętej 

7 czerwca, Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

15 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

16 czerwca, święto Niepokalanego Serca Maryi 

24 czerwca, uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, 
Patrona Małych Rycerzy 

25 czerwca NMP Gostyńskiej 

27 czerwca, wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy 

29 czerwca, uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła   

W świetle niektórych wyżej wymienionych wydarzeń i otrzymanych materiałów od rycerzy oraz 

niezbędnych informacji bieżących zamieszczane są stosowne treści obecnego szóstego z kolei 

a drugiego w tym 2012 Roku Pańskim -  Głosu Małego Rycerza. Przepraszamy za „poślizg” 

wydania tego Głosu. Następny już jest  redagowany.  Życzymy błogosławionej lektury wszyst-

kim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzujących z naszą wspólnotą Czytelników. 

OSTATNI ROZKAZ z Ewangelii wg św. Mateusza 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił 

tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zacho-

wywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata». (Mt 28,16-20) 

WNIEBOWSTĄPIENIE z Ewangelii wg św. Marka 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli 

i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej 

towarzyszyły. (Mk 16,19-20) 
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JA, DUCH ŚWĘTY MÓWIŁEM I MÓWIĆ BĘDĘ… 

Drogie dzieci moje, o ile czytacie Pismo Św. i rozważacie, to wiecie, że wszystkie księgi 

były pisane pod Moim natchnieniem, sam człowiek nie jest wstanie napisać o Bożym działaniu 

tylko pod natchnieniem Ducha Świętego. Gdy człowiek natchniony jest Duchem Świętym mo-

że pisać o wielkich dziełach Bożych, gdy człowiek otwarty jest na Moje działanie Ja przema-

wiam przez takich ludzi i oni prorokują nawet o dziełach nieznanych których wiele ma nastąpić 

w czasie obecnym. Przemawiam do moich wybranych, którzy chcą Mi służyć i wypełniać Moją 

wole. Przemawiałem w czasach dawniejszych i obecnych. W czasach przeszłych zabijali mo-

ich proroków a w obecnym czasie całkowicie odrzucają Moje natchnione słowa. Zapamiętajcie 

Ja, Duch Święty mówiłem i mówić będę aż do skończenia świata. Moje tchnienie daje wam 

życie, Ja wszystko napełniam Swoją mocą, miłością, aby wszystko wzrastało. Proście o mą-

drość Bożą, aby wasz rozum odnajdywał Ducha Święty a Ja, Duch Święty będę wam błogo-

sławił i udzielał wszelkich łask. Amen.  

(Z notatek Śp. s. Zofii Grochowskiej - 02.01.2006 Mówi Duch Święty) 

JASNA GÓRA,  
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 

15.04.2012 
ECHO po  
VII PIELGRZYMCE ZAWIERZENIA  
MAŁYCH RYCERZY MB KRÓLOWEJ POLSKI 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Niech będzie uwielbiona Maryja, nasza Matka i nasza Królowa. 

PRAGNIENIA STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ... Tak powiedział jeden 

z Rycerzy w drodze powrotnej z naszej VII Pielgrzymki Zawierzenia Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego Matce Bożej, Królowej Polski, na Jasnej Górze. 
Pielgrzymka ta odbyła się dnia 15 kwietnia 2012 – w Święto Miłosierdzia Bożego.  

Co wyżej wymieniony Rycerz miał na myśli wypowiadając te znamienne słowa? 

Kto przeczyta poniższy tekst – pozna odpowiedź na to pytanie. 

Na tę wizytę u naszej Matki w Częstochowie cieszyliśmy się już od dłuższego czasu, a o 

prezencie dla Niej pomyśleliśmy w ostatniej chwili... 

Jak tu pojechać do swojej ukochanej  Mamy z pustymi rękoma? 

Byliśmy pewni, że chcemy Jej coś ofiarować... ale pytaliśmy siebie co? 
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Pomysł na najwspanialszy prezent dla Niej zrodził się w sercu naszego brata Krzysztofa z 

inspiracji rycerzy z Pelplina, którzy już od dłuższego czasu czynią wynagrodzenie (podobnie 

jak wiele innych grup modlitewnych) za naszą Ojczyznę w ramach Różańcowego Jerycha. 

Ten  przepełniony wielką miłością do Maryi rycerz, podpowiedział nam, że naszą Mamę 

najbardziej ucieszy adorowanie Jej Syna, Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 

Słowa br. Krzysztofa wzięliśmy sobie z wdzięcznością do naszych serc i w ten sposób 

mieliśmy już co ofiarować Matce Bożej na Jasnej Górze. 

Nasz rycerski dar to: 

KRUCJATA WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ 

DLA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA MIŁOSIERDZIA 

I MARYI – NASZEJ UKOCHANEJ MATKI I KRÓLOWEJ POLSKI. 

Został on najpierw w cichości odczytany Matce Najświętszej przed Jej Obliczem, przez 

naszego prezesa br. Wiesława Kaźmierczaka, a potem złożony w formie listu na Ołtarzu przed 

obrazem Królowej Polski podczas Mszy Świętej o godz.15:30. 

Ten czyn był położeniem Kamienia Węgielnego pod naszą  Krucjatę! 

Jakże nas rycerzy ucieszyło to, że ten Akt naszej ofiary ma być złożony w archiwum 

jasnogórskim i stać się własnością Maryi! 

Nasze serca czuły wielkość i znaczenie złożonej tam przez nas ofiary i są przekonane, że ten 

dar niezwykle ucieszył serce naszej ukochanej Mamy. 

Ów dar od Małych Rycerzy MSJ ma wyrazić naszą wdzięczność i być wynagrodzeniem 

Jezusowi i Maryi za ludzkie grzechy, zniewagi i obojętność  wobec nich w obecnym czasie. Ma 

on być wyrażeniem naszej miłości i wierności dla Nich. Poprzez tą naszą ofiarę pragniemy 

wyprosić łaskę ratunku dla naszej Ojczyzny - Polski i ją chronić przed złem, które się w niej 

panoszy coraz bardziej. Niech każdy Mały Rycerz pokaże teraz naszej Matce swoje wielkie 

serce i stanie się cząstką tego daru, który złożyliśmy na Jej Święte Dłonie i włączy się w 

adorowanie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Po Mszy Św. udaliśmy się na Wały Jasnogórskie, aby tam rozważać Mękę Pana naszego 

Jezusa Chrystusa wraz z przewodnikiem duchowym naszej pielgrzymki małym rycerzem ks. 

dr. Lesławem Krzyżakiem, który okazał się wspaniałym PASTERZEM! 

Podczas Drogi Krzyżowej zraszał nas deszcz... on był widziany przez nas jako nasz rycerski 

Chrzest na Jasnej Górze i stał się deszczem obfitych łask, jakie tam otrzymaliśmy od naszej 

Matki i Królowej. 
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Nasze trwanie u stóp Maryi rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00. Po stałej 

modlitwie apelowej modliliśmy się Różańcem Świętym, rozważając po kolei jego wszystkie 4 

części. 

Koronacją naszego nocnego trwania stała się Msza Święta o północy odprawiona przez 

naszego kapłana  Lesława Krzyżaka. 

Wyraźnie odczuwaliśmy, że Jezus i Maryja posłużyli się jego ustami, aby do nas przemówić. 

On nas urzekł swoją duchowością i miłością do Jezusa i Maryi. 

To wspaniały recytator Słowa Bożego! On stał się ukoronowaniem i wielką kropką nad „i” w 

tym spotkaniu przed tronem naszej Jasnogórskiej Pani. 

Drogi księże Lesławie my, Mali Rycerze, dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje potrójne 

błogosławieństwo podczas naszego trwania modlitewnego: Najświętszym Sakramentem na 

wzór nabożeństwa w Lourdes, na zakończenie nabożeństwa wszystkich obecnych i nieobec-

nych Małych rycerzy oraz kapłańskim błogosławieństwem z nałożeniem rąk 

To błogosławieństwo niezwykle nas umocniło! 

Na ostatnich rekolekcjach w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie ks. Dawid z Gorzowa zadał 

nam pytanie: „Gdybyśmy na naszą Mszę Św. zaprosili człowieka, który nie wierzy, że w 

Najświętszym Sakramencie jest Prawdziwy i  Żywy Bóg, czy uwierzyłby w to patrząc na nas 

podczas Eucharystii? 

Tu w Częstochowie podczas naszego trwania – z pewnością uwierzyłby! 

Ksiądz Lesław jest urzeczony naszym rycerskim trwaniem i duchowością, tym co i jak robimy 

dla Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać za te słowa. One nas jeszcze bardziej motywują, do tego, 

aby gorliwiej służyć Jezusowi Miłosiernemu. 

…i jesteśmy głęboko przekonani, że gdyby inni księża znaleźli czas na zapoznanie się z 

tym kim są i co czynią Mali Rycerze MSJ,  powtórzyliby głośno słowa ks. Lesława!  

....wystarczy spojrzeć na owoce... 

To nasze rycerskie spotkanie z Jezusem Miłosiernym i Maryją na Jasnej Górze było nam: 

„Kąpielą naszych serc w Bożej Miłości”- powiedział jeden z braci. 

Niezapomnianym dla mnie pozostanie obraz wielu Małych Rycerzy klęczących 

u stóp Ślicznej Madonny, jako dzieci, które zgromadziły się wokół swojej mamy, aby przytulić 

się do jej Niepokalanego Serca. 

Nasza VII Pielgrzymka Zawierzenia Małych Rycerzy MSJ Matce Bożej Królowej Polski 

zostanie nam na zawsze w pamięci. 

Ona była pielgrzymką przełomową i niepowtarzalną dzięki Aktowi Ofiarowania, jakiego tam 

dokonaliśmy! Panie Boże daj nam teraz dochować naszego przyrzeczenia 
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Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego niezwykłego spotkania 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z Maryją, naszą Matką i Królową na Jasnej 

Górze w tak piękny dzień – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Amen. 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego 

Krzysztof, Bernadetta, Danuta i Lucyna, 

z Berlina 

 Berlin, 19 kwietnia 2012 

ZAWIERZENIE I NASZ RYCERSKI DAR…  
DLA BOŻEJ I NASZEJ MATKI, MARYI KRÓLOWEJ POLSKI 

MARYJO, 

Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasza Matko… 

…My, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, przybyliśmy tutaj do 
Ciebie na Jasną Górę, aby się Tobie, jako naszej Matce i Królowej, już po 
raz VII zawierzyć. 

Mamo, zaprosiłaś nas tutaj w szczególnym dniu - dniu, który Opatrzność 
Boża wyznaczyła na dzień Miłosierdzia Bożego. 

Ten dzień ma szczególne znaczenie dla nas, Małych Rycerzy Miłosierne-
go Serca Twojego Syna - bo my pragniemy całymi naszymi sercami służyć, wychwalać i 
świadczyć o Bożym Miłosierdziu i w ten sposób wspomagać Jezusa, Twojego Syna, w zba-
wianiu tego świata, dzisiaj tak bardzo zagubionego. 

My pragniemy być narzędziami Jezusa i Jego obrońcami we współczesnym świecie. 

Do tej posługi potrzeba nam dużo sił, światła i miłości. 

My wiemy, że to wszystko możemy otrzymać od Ciebie Maryjo, naszej najlepszej na świecie 
Matki. 

Do kogóż mielibyśmy się udać -  jak nie do Ciebie Maryjo? 

Przyjeżdżając tutaj, Mamo, pragniemy Tobie powiedzieć, że Ciebie bardzo kochamy. 

Nasz przyjazd do Częstochowy ma wyrazić naszą wdzięczność za wszystkie łaski, które od 
Ciebie otrzymaliśmy i nieustannie otrzymujemy. 

Wiemy, że tą naszą wdzięczność Tobie najlepiej wyrazić możemy poprzez wierną służbę Two-
jemu Synowi, a naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Czynimy to z wielką radością w sercu i 
czynić nie przestaniemy. 

Przyjeżdżając tutaj z różnych stron Polski i świata pragniemy też podzielić się z Tobą naszymi 

troskami i prosić Ciebie o Twoją pomoc w rozwiązywaniu naszych osobistych, rodzinnych i 

rycerskich problemów. 
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W tej VII Pielgrzymce Zawierzenia – zawierzenia Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego Tobie Maryjo, jako naszej  Matce i Królowej, chcemy Ciebie w szcze-

gólny sposób prosić o Twoją  pomoc w uzyskaniu dla nas aprobaty ze strony Kościoła. 

Pragniemy, aby Kościół nas odkrył i włączył w swoją święta służbę. 

Pragniemy, aby nas odkrył i dobrze wykorzystał te nasze szczere intencje służenia sprawom 
Bożym. 

Pragniemy, aby nas zechciał użyć jako swoich narzędzi do walki o dusze ludzkie. 

Kochana Mamo, wiemy, że Ty możesz u Swojego Syna wszystko wyprosić. 

Te łaski, o które Ciebie prosimy są nam bardzo ważne i potrzebne. 

Wierzymy głęboko w to, że nam w tym pomożesz i ufamy Twojej matczynej mocy. 

Maryjo, my, Mali Rycerze, przyjechaliśmy do Ciebie na Jasną Górę jako dzieci do swojej Matki. 

Przybyliśmy tutaj nie tylko po to, aby Tobie dziękować i prosić o łaski, ale też po to, aby Ciebie 
wysłuchać i wesprzeć Cię w Twoich troskach o nas. 

Jedną z Twoich wielkich trosk jest troska o naszą Ojczyznę – Polskę. 

Jesteś jej Królową i chcesz jej i naszego dobra i… tylko dobra! 

Wiemy, że widzisz zło, które panoszy się w naszym kraju i martwisz się o jego przyszłość.  

Pragniesz nasz kraj ratować od wszelkiego zła i potrzebujesz w tym naszego wsparcia. Maryjo, 
Ty potrzebujesz do tego naszych zaangażowanych serc i rąk. 

Przybyliśmy, aby je Tobie dzisiaj tu ofiarować. 

My, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, oferujemy Tobie to wsparcie z dniem 
dzisiejszym, tj. z dniem 15 kwietnia 2012 Roku Pańskiego. 

Maryjo, w ramach naszego wsparcia Ciebie, postanawiamy z pomocą Łaski Bożej, że 
począwszy od dzisiaj, dnia Święta Miłosierdzia Bożego, rozpoczynamy: 

KRUCJATĘ  WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ 

JAKO DAR DLA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA MIŁOSIERDZIA 

I DLA CIEBIE MARYJO - NASZEJ UKOCHANEJ MATKI I KRÓLOWEJ POLSKI. 

My, Mali Rycerze, pragniemy adorować Twojego Miłosiernego Syna w Najświętszym 

Sakramencie we dnie i w nocy, każdego dnia i na zawsze! 

Będziemy to czynili w zależności od naszych możliwości – w kościele przed wystawio-

nym Najświętszym Sakramentem, przed zamkniętym Tabernakulum w kościele lub w 

naszych domach w łączności duchowej z Królem Miłosierdzia w Hostii Świętej. 

Maryjo, niech ten powyższy Akt Ofiary będzie dla Ciebie naszym darem - darem na wzór dzieci 
odwiedzających swoją rodzoną matkę w ich rodzinnym domu. 
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Ten Akt Ofiary składamy w Twoje święte dłonie, prosząc Ciebie Mamo, abyś go przekazała 
Twojemu ukochanemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Królowi! 

Matko Najświętsza, my Mali Rycerze, dziękujemy Tobie za Twoja miłość i obecność nie tylko 
tu na Jasnej Górze, ale przede wszystkim w naszych sercach! 

Dziękujemy Tobie za Twoją troskę o nas, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i cały świat! 

Niech każde ludzkie serce na tym świecie pozna Twoją matczyną miłość ku rodzajowi ludz-
kiemu, poczuje ją osobiście i odwzajemni ją Tobie całym swoim sercem! 

Panie Jezu Miłosierny, Tobie chcemy podziękować za to, że nas powołałeś do swojej służby - 
służby w Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego! 

Ta służba jest dla nas zaszczytem i niezasłużoną łaską otrzymaną od Ciebie. 

Błogosław, prosimy, wszystkim naszym rycerskim poczynaniom, umacniaj i oświecaj nas na 
naszej drodze do Ciebie. Ta nasza droga ma być Twoją Drogą. 

Panie Jezu, my pragniemy spełniać Twoją Wolę – prosimy Ciebie, obdarz nas tą wielką łaską! 
...i daj Boże, abyśmy nieustannie mogli wypowiadać słowa: 

„Niech będzie wychwalone i wysławione niezgłębione Miłosierdzie Boże – teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen.” 

Jezu ufamy Tobie i nigdy ufać nie przestaniemy! 

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego 

Częstochowa, Niedziela Miłosierdzia Bożego, 15.04.2012     

O KRUCJATACH ADORACJI WYNAGRADZAJĄCYCH 
PODJEJMOWANYCH PRZEZ MAŁYCH RYCERZY MSJ 

Dusze wierne, czy chcecie ofiarować w sercach wa-
szych bezpieczny przytułek miłości, schronienie za-
ciszne waszemu Bogu, zawsze ściganemu przeklętym 
huraganem grzechu?...  

Urągania i boleści złamały Serce Moje… I czekałem, 
kto by się nade mną użalił, a nikt Mnie nie pocieszył, 
nikogo nie znalazłem…  

TY PRZYNAJMNIEJ MIŁUJ MNIE…”  

(„Adoracja Nocna w rodzinie, str. 3 i 6) 

W bieżącym roku zostały podjęte dwie podobne inicjatywy, które otrzymały w swojej nazwie 3 

wspólne słowa: KRUCJATA ADORACJI WYNAGRADZAJĄCYCH a ich pełne nazwy to: 
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I 

KRUCJATA ADORACJI NOCNYCH 

WYNAGRADZAJĄCYCH  W RODZINIE 

KANWwR – nawiązująca do krucjaty wynagradzającej zapoczątkowanej przez o. Mateo 

Crawley-Boevey (SSCC) opisanej w podręczniku ADORACJA NOCNA W RODZINIE. Ta kru-

cjata (KANWwR)  to owoc adoracji, modlitw, ofiar, pokuty, wynagrodzenia całej rzeszy Małych 

Rycerzy i dusz adorujących na wzór św. Małgorzat Marii Alacoque – patronki Małych Rycerzy. 

Krucjata (KANWwR) zrodziła się z natchnienia Bożego i opublikowana w Głosie Małego Ryce-

rza nr 4 str. 3 
Krucjata Adoracji Nocnych Wynagradzających w Rodzinie (KANWwR)  - to jedna godzina 

adoracji w domu raz w miesiącu między godz. 21:00-6:00 w wybra-

nym dniu m-ca. Krucjata ta (KANWwR) ma na celu wynagrodzenie 

Miłosiernemu Boskiemu Sercu Jezusa za grzechy i zniewagi oraz 

profanacje Najświętszego Sakramentu, nieuszanowania popełniane w 

domach Bożych, zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum, pogardę 

wobec rzeczy świętych, a szczególnie wynagrodzenie za grzechy 

bezbożności, zuchwalstwa, oziębłości, bluźnierstwa i świętokradztwa dokonywane wobec 

Boga w Hostii św. a także brak uszanowania wobec Ojca św. i wszelką pogardę okazywaną 

biskupom, kapłanom i całemu duchowieństwu. 

Podczas wyznaczonej godziny, każda dusza adorująca korzysta z podręcznika Adoracji Noc-

nych w Rodzinie, w które może zaopatrzyć się w Sekretariacie u Marii Mrózek koordynującej 

Krucjatę Adoracji Nocnych Wynagradzających w Rodzinie. 

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: 

Adoracje nocne ze zgłoszeń indywidual-
nych - OSOBY  z: 

Noc z 1/2  Pogorzela: Maria W. 21:00-22:00 
Głubczyce: Helena Z. 3:00-4:00) 
Warszawa: Tomasz Cz. 4:00-5:00 

Noc z 2/3 Piotrków Trybunalski 
(23:00-4:00) 

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

Noc z 3/4  Warszawa: Helena G. 21:00-22:00 

Noc z 4/5  Warszawa: Stanisława L. 21:00-22:00 
Warszawa: Agnieszka D. 22:00-23:00 
Kraśnik: Maria W. 3:00-4:00 

Noc z 5/6  Warszawa: Danuta G. 22:00-23:00 

Noc z 6/7  Warszawa: Maria W. 22:00-23:00 
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Podgórska Wola: Łucja Ł. 24:00-1:00 

Noc z 7/8 Poznań (cała noc)  

Noc z 8/9   

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   

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 Pleszew (cała noc)  

Noc z 17/18 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) Warszawa: Krystyna w. 21:00-22:00 

Noc z 26/27 Jelenia Góra (cała noc)  

Noc z 27/28   

Noc z 28/29 Rypin (22:00-1:00)  

Noc z 29/30 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 WY-

NAGRADZAJĄCEJ umknęła uwadze oraz dla innych, dla których Krucjata jeszcze jest nie 

znana (cytujemy fragment artykułu z Głosu Małego Rycerza nr 4 str.3): 

DUSZA ADORUJĄCA PRAGNĄCA PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO KRUCJATY Adoracji Noc-

nej 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 za-

chowania innej pozycji. 
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OBIETNICA ADOROWANIA Serca Pana Jezusa NIE OBOWIĄZUJE POD GRZECHEM. Jest to umo-

wa miłości wspaniałomyślnej i wynagradzającej. Nie pociąga za sobą żadnego zobowiązania sumienia.”  

 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE: 

Maria Mrózek - Sekretarz Zarządu MRMSJ 

tel. 22/781-67-81 

kom. 664 035 180 

e-mail: maria.mrozek11@wp.pl  

II 

KRUCJATA WIECZYSTYCH ADORACJI 

WYNAGRADZAJĄCYCH ZA OJCZYZNĘ  

(KWAWzO) 

 

Krucjata  zrodzona także jako owoc adoracji, modlitw, ofiar, pokuty, wynagrodzenia 

i złożony jako duchowy dar ołtarza Legionu Małych Rycerzy MSJ na Jasnej Górze 

w Święto Bożego Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012.  

Ta Krucjata (KWAWzO) zrodziła się także z natchnienia Bożego jako odpowiedź 

na słowa Matki Bożej: „Dzieci Moje ukochane, pomóżcie mi związać moce sza-

tańskie, które rozpanoszyły się w Polsce. Pragnę waszych modlitw i waszych 

ofiar jako wasza Matka.  Nie lękajcie się niczego… ponieważ Ja i Mój Syn każdego ryce-

rza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście.”  

Krucjata Wieczystych Adoracji Wynagradzających za Ojczyznę (KWAWzO) - to jedna 

godzina adoracji w miesiącu! Czas trwania adoracji przez zgłoszonych uczestników kolejno co 

godzinę przez całą dobę (od 00:00-24:00) przez cały miesiąc przed Najświętszym Sakramen-

tem wystawionym lub obecnym w Tabernakulum, albo w duchowej łączności z Sanctissi-

mum w domu.   

Krucjata ta w swoim założeniu ma wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za 

grzechy Polski i Polaków i ofiarowana za naszą Ojczyznę. Ten duchowy dar złożony na Jasnej 

Górze w świetle słów jakie Matka Boża przekazała adorującemu tam br. Krzysztofowi ma za 

zadanie pomóc Matce Bożej związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w Polsce. 

Matka Boża powiedziała: Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar jako wasza Matka. Po-

wtórzyła 3 - krotnie: Nie lękajcie się niczego… i dodała: …ponieważ Ja i Mój Syn każdego 

rycerza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście.  

mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
mailto:maria.mrozek11@wp.pl
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Podczas wyznaczonej godziny adoracji każdy rycerz włączający się w Krucjatę Wieczystej 

Adoracji Wynagradzającej za Ojczyznę (a także każda chętna osoba spoza Legionu Małych 

Rycerzy MSJ), zobowiązuje się do odmówienia następujących modlitw: 

1. Modlitwa św. Michała Archanioła (zob. str. 15) 

2. Część Bolesna Różańca św. 

3. Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

Sugerowane dodatkowe modlitwy:  

1. - Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

2. - Akt Poświęcenia Polski Bożemu Miłosierdziu ułożony wg bł. ks. Michała Sopoćki 
(Śpiewniczek Małego Rycerza str. 55-56 ) 

3. -...inne według uznania duszy adorującej  

Dotychczas do Krucjaty Wieczystych Adoracji Nocnych Wynagradzających włączyli się 

Mali Rycerze:  

Dzień-
Doba 
m-ca, 

W którym 
Podejmu-

jemy 
adorację 

  
  

Miejscowość 

  
Imię i nazwisko 

osoby  
zawiadującej 

grupą 

  
Zadeklarowane godziny 

adorowania 

  
Telefon-stac.  

lub kom. 

1 

Galew-Dobrzyca Maria Janowska od 0:00 do 16:00 627413660 

Cieszyn Jadwiga Musiał od 16:00 do 17:00 783621413 

Gdańsk - Siedlce Irena Kreft od 17:00 do 18:00   

Galew-Dobrzyca Maria Janowska od 18:00 do 19:00 627413660 

Boguszowice-
Rybnik 

Bernarda Ruś od 19:00 do 20:00   

Cieszyn Jadwiga Musiał od 20:00 do 24:00 783621413 

2 Cieszyn Jadwiga Musiał od 0:00 do 6:00 783621413 

Tczew Urszula Piekarska od 6:00 do 24:00 585312441 

Ostrów Wlkp  
i Odolanów 

Janina Mularczyk od 21:00 do 22:00 625911933 

3 Pogórska Wola Antoni Lizak od 0:00 do 1:00 782675448 

Ostrów Wlkp  
i Odolanów 

Janina Mularczyk od 0:00 do 5:00 
od 8:00 do 11:00 
od 14:00 do 15:00 

625911933 

Słupsk Teresa Szejba od 7:00 do 8:00 
od 11:00 do 13:00 
od 14:00 do 15:00 

598435339 

Jaworzno Bogusława Dziur-
dzikowska 

od 13:00 do 14:00 326155793 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/dokumenty/doc_download/375-potny-egzorcyzm-w-michaa-archanioa
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/dokumenty/doc_download/376-akt-powicenia-polski-boemu-miosierdziu
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Szczytno Stanisława Stud-
niak 

od 16:00 do 18:00 896240452 

Wałbrzych Marian Olszewski od 18:00 do 24:00 748419569 

4 Wałbrzych Marian Olszewski od 0:00 do 3:00 748419569 

Tarnowskie 
Góry 

Weronika La-
szewska 

od 0:00 do 24:00 609709813 

5 Tarnowskie 
Góry 

Weronika La-
szewska 

od 0:00 do 24:00 609709813 

Kraśnik Celina Dudek od 19:00 do 21:00 818844337 

6 Jaworzno Bogusława  
Dziurdzikowska 

od 15:00 do 16:00 326155793 

Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

Rypin Krystyna Jaszczułt od 20:00 do 24:00 509439709 

7 Jaworzno Bogusława  
Dziurdzikowska 

od 12:00 do 13:00 326155793 

7 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

8 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

9 Jaworzno Bogusława  
Dziurdzikowska 

od 12:00 do 13:00 326155793 

9 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

10 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

10 Jaworzno Bogusława  
Dziurdzikowska 

od 23:00 do 24:00 326155793 

11 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

12 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

13 Berlin Danuta Buczyń-
ska 

od 0:00 do 24:00 0049303313194 

Warszawa Maria Mrózek od 8:00 do 24:00 664035180 

14 Warszawa Maria Mrózek od 0:00 do 24:00 664035180 

15 Warszawa Maria Mrózek od 0:00 do 24:00 664035180 

16 Warszawa Maria Mrózek od 0:00 do 24:00 664035180 

17 Warszawa Maria Mrozek od 0:00 do 24:00 664035180 

18 Warszawa Maria Mrózek od 0:00 do 24:00 664035180 

19 Szczecin Anna Antosik-
Stemplowska 

od 0:00 do 24:00 604872263 

Warszawa Maria Mrózek od 0:00 do 24:00 664035180 

20 Warszawa Maria Mrózek od 0:00 do 24:00 664035180 

21 Warszawa Maria Mrózek od 0:00 do 8:00 664035180 

21 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

22 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 
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23 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

23 
Ożarów Mazo-
wiecki 

Paweł Ratyński od 22:00 do 23:00 505002074 

24 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

25 Pelplin Genowefa Draim od 0:00 do 24:00 585363051 

26 Pleszew Barbara Macie-
jewska 

od 0:00 do 24:00 663109125 

27 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

28 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

29 Koszalin Wiesław Kaź-
mierczak 

od 0:00 do 24:00 668093700 

30 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

31 Warszawa Anna Zawadzka od 18:00 do 20:00 501013428 

 

ZGŁOSZENIA DO KWAWzaO PRZYJMUJĄ: 

Inicjator i Gł. Koordynator Krucjaty (KWAWzO)  

Krzysztof Jabłonowski 

tel. 0049/308553976 

(Na dany sygnał telefoniczny br. Krzysztof ma możliwość oddzwonić tylko na telefon domowy, 
aby nikogo nie narażać na koszty.) 

Z-ca Koordynatora Krucjaty (KWAWzO) w Niemczech: 

Danuta Buczyńska – członek Zarządu MR MSJ 

e-mail: fraubumrmsj@gmail.com  

Z-ca Koordynatora Krucjaty (KWAWzO) w Polsce: 

Anna Antosik-Stemplowska – członek Zarządu MR MSJ 

tel.  604872263 

e-mail: agte4@wp.pl 

 

„Dzieci Moje ukochane,  

pomóżcie mi związać moce szatańskie,  

które rozpanoszyły się w Polsce…” 

(Jasna Góra,15.04.2012) 

mailto:fraubumrmsj@gmail.com
mailto:agte4@wp.pl
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Modlitwa Świętego Michała Archanioła 
JAKO OFIAROWANIE KAŻDEJ GODZINY ADORACJI  

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogarodzicy 

Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką 

łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do 

zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za 

nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas 

Męki i przez całe życie Pana naszego i Zbawcy.  

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

piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska 

Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego 

świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.  

Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czelu-

ści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.  

A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nie-

ustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały 

strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego 

aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj 

ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy 

podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen. 

 

JAK BOGU MIŁA JEST KAŻDA ADORACJA…  

…Niech zaświadczą słowa św. Faustyny zapisane w swoim Dzienniczku: „...w czasie 

Mszy Św. usłyszałam te słowa: „Powiedz przełożonej, że pragnę, aby adoracja tu była w 

intencji uproszenia miłosierdzia dla świata.(1070 ). 

 „ Dziś ADORACJA  NOCNA. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, 

Jednak nim zasnęłam łączyłam się z siostrami adorującymi... Kiedy się pogrążyłam w modl i-

twie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w mon-

strancji... Powiedział mi Pan: „Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. 

O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara, choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to 

jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte, jednak abym 
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mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa WIARA...” (1419-

20).  

Adoracja nocna w czwartki. Odprawiłam adorację od godziny jedenastej do godziny dwu-

nastej. Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników, a szczególnie za 

tych, którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże. Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał, i jak 

wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto to zrozumie? 

Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o Swej miłości, jeżeli śmierć sama nas 

przekonać nie może? Zaprosiłam niebo całe, aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę 

niewdzięczność niektórych dusz.” (319)  

 

ZBYT WAŻNE SPRAWY WCHODZĄ TU W GRĘ,  

ABY MILCZEĆ…NASZE PROBLEMY POWAŻNE 

Nadszedł już czas, aby wyartykułować jasno i publicznie nasze problemy poważne. 

Trafna diagnoza warunkuje trafną terapię. 

Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od czystego – świętego – serca pojedynczego 

Polaka. Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od najwyższego – priorytetowego! – odnie-

sienia jednego polskiego serca do Najświętszej Rzeczywistości, jaką na polskiej ziemi jest Pan 

Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie. 

Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się od brudnego – grzesznego – serca poje-

dynczego Polaka. Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się od marginalizowania, 

nonszalancji i pogardzania jednego polskiego serca Najświętszą Rzeczywistością, jaką na 

polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie. 

Diabeł na polskiej ziemi – nie bez udziału ludzi – tworzy dzisiaj na naszych oczach nową bez-

bożną religię, w której człowiek zajmuje miejsce Boga. 

Diabeł na polskiej ziemi rozlewa dzisiaj na potęgę maź ateizmu. Ta maź – lepka i cuchnąca – 

zakaża umysły i serca osób świeckich, osób zakonnych i duchowieństwa. Otępia. Ogłupia. 

Obezwładnia. Ateizuje. 

Precyzyjnie: gaśnie na naszych oczach, z dnia na dzień, wiara w rzeczywistą obecność 

Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Problem najpoważniejszy i źródło stopnio-

wego zniszczenia Polski we wszystkich wymiarach. 

„Myślę, że to nie naukowcy, lecz przede wszystkim czyste dusze dzieci i prostych ludzi 

mogą nas nauczyć, w jaki sposób powinniśmy traktować Pana obecnego w Eucharystii” 
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powiedział Arcybiskup Jan Paweł Lenga, Ordynariusz Karagandy, na XI Zwyczajnym Zgroma-

dzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w roku 2005, w Watykanie. 

Dziecko wrażliwe, chłopiec, dziewięcioletni ministrant, chciał przyjmować Pana Jezusa w 

Komunii Świętej na klęcząco. „Opiekun” ministrantów stawia mu ultimatum: „Albo będziesz 

przyjmował Komunię Świętą na stojąco, albo przestaniesz być ministrantem”. Rodzina płacze. 

Proszę Państwa, to się dzieje na polskiej ziemi. W polskiej parafii. Znana mi osoba referuje. 

Coraz więcej „katolików” wchodząc czy wychodząc z kościoła w ogóle nie klęka przed Naj-

świętszym Sakramentem. 

Coraz więcej „katolików” przechodząc przez środek kościoła, przed tabernakulum, w ogóle 

nie klęka przed Najświętszym Sakramentem. 

W wielu kościołach i kaplicach zdetronizowano Pana Jezusa, usuwając tabernakula na drugi 

plan – na ukryty plan!  

Apel – z szacunkiem należnym Osobom, do których jest kierowany. 

Od katolickich środowisk – kapłanów i osób świeckich – w naszej Ojczyźnie rozlega się usil-

na prośba do Ordynariuszy, do Rektorów seminariów duchownych, do Formatorów, do Liturgi-

stów, do Mistrzów i Mistrzyń nowicjatów: nie gwałćcie sumień szlachetnych wierzących mło-

dych ludzi, którzy – wierni katolickim zwyczajom – chcą przyjmować Dar Największy, Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w postawie klęczącej. Nie przymuszajcie ich do przy j-

mowania Komunii Świętej na stojąco, nie wysuwajcie pod ich adresem gróźb usunięcia z se-

minarium czy nowicjatu, jeśli nie dostosują się do nakazu. 

Od katolickich środowisk w naszej Ojczyźnie rozlega się prośba usilna, pokorna, nagląca! 

Nie niszczcie nam wiary. Nie niszczcie największej Świętości na polskiej ziemi, jaką jest Naj-

świętszy Sakrament. Nie niszczcie wrażliwych serc ludzi młodych. Nie niszczcie nam powołań 

kapłańskich i zakonnych! 

Syn może postawić ojcu pytanie. Nie jest to niestosowne. Więc – analogicznie: 

Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który stanie w obronie dziewięcioletniego chłopca, 

któremu postawiono ateistyczne ultimatum? 

Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który stanie w obronie młodych mężczyzn, którym w 

seminariach duchownych i nowicjatach zakazuje się zginać kolana przed Panem Jezusem 

utajonym w Najświętszym Sakramencie? 
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Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który stanie w obronie młodych kobiet, którym w 

nowicjatach zakazuje się zginać kolana przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym 

Sakramencie? 

Czy znajdzie się w Episkopacie pasterz, który obroni tysiącletnią tradycję pobożności eucha-

rystycznej? 

Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od czystego – świętego – serca pojedynczego 

Polaka. Odnowa Polski w każdym wymiarze zależy od najwyższego – priorytetowego! – od-

niesienia jednego polskiego serca do Najświętszej Rzeczywistości, jaką na polskiej ziemi jest 

Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie. 

Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się od brudnego – grzesznego – serca poje-

dynczego Polaka. Destrukcja Polski w każdym wymiarze zaczyna się od marginalizowania, 

nonszalancji i pogardzania jednego polskiego serca Najświętszą Rzeczywistością, jaką na 

polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie. 

„Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramen-

cie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»” (Bł. Jan Paweł II, Ecclesia de Euchari-

stia, 61). 

Oby nie odniosło się do nas to Słowo: 

„A ludzie patrzyli i nie pojmowali,  

ani sobie tego nie wzięli do serca” (Mdr 4, 14). 

Kościoły pustoszeją. Czas nagli. Bóg woła o opamiętanie. 

Największym – nieocenionym – skarbem na naszej polskiej ziemi jest nasz Pan Jezus Chry-

stus utajony w Najświętszym Sakramencie. Pod postacią białej milczącej Hostii jest obecny 

nasz Pan Jezus Chrystus. W cichości tabernakulum wzywa, zaprasza, chce obdarzać życiem, 

miłością, łaską, mądrością… 

Trwa. 

JEST. 

Czeka. 

„A kto się przejmuje Jego losem?” (Iz 53, 8). 

Ks. Jacek Bałemba SDB 

http://novushiacynthus.blogspot.com/ 

6 marca 2012 

http://novushiacynthus.blogspot.com/2012/03/nasze-problemy-powazne.html 

http://novushiacynthus.blogspot.com/
http://novushiacynthus.blogspot.com/2012/03/nasze-problemy-powazne.html
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ARCHIDIECEZJA COLOMBO (SRI-LANKA): 
PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ - 
TYLKO NA KLĘCZĄCO I DO UST! 

Jak czytamy na stronie Archidiecezji Colombo (Sri-

Lanka), metropolita lankijski Albert Malcolm kard. Ranjith 

wprowadził we wszystkich świątyniach swojej archidiece-

zji przyjmowanie Komunii świętej tylko na klęcząco i do 

ust! Kardynał pisze, że nawet w przypadku masowych 

Mszy polowych poza świątyniami należy zadbać, aby 

przynajmniej dzieci mogły przyjąć Komunię na klęcząco i 

do ust. Nakazuje równie przywrócić balaski z klęcznikami 

wszędzie tam, skąd zostały zdemontowane. Kardynał podpiera się Katechizmem Kościoła 

Katolickiego przypominając o najgłębszym szacunku dla Eucharystii!  Hierarcha nakazuje 

kapłanom, aby nie odprawiali Mszy świętych w samej stule na habicie czy świeckich szatach, 

tylko niezwłocznie (do końca AD 2012) skompletowali w swoich parafiach wszystkie niezbędne 

do odprawiania Mszy świętych westymenta, co Jego Eminencja zapowiedział - będzie osobi-

ście kontrolować podczas wizytacji apostolskich. Oprócz tego przypomina swoim podwładnym, 

że mają być kapłanami podług Serca Jezusowego, że mają codziennie ofiarować swój czas i 

życie powierzonemu sobie ludowi, który to lud ma mieć u nich priorytet wyższy niż komputer 

czy telewizor. Nadto zachęca duchownych do ustawicznej modlitwy cytując im św. Jana M. 

Vianneya! 

KOMUNIA ŚWIĘTA 

Przypomnę wam jeszcze raz, że we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji Komunia 

św. ma być udzielana wiernym tylko na klęcząco i na język. To winno być wdrażane jako po-

wszechny zwyczaj nawet na Mszy Świętej odprawianej z udziałem dużego tłumu wiernych 

poza murami kościoła, na dworze. W takich przypadkach przynajmniej dzieci i młodzież oraz 

tzw. młodzi duchem powinni uklęknąć aby otrzymać PANA. Jest to najbardziej stosowny spo-

sób wyrażenia najgłębszej wiary w stałą i prawdziwą obecność PANA w Najświętszej Hostii, 

którego przyjmujemy z uwielbieniem i czcią, adorując Go na kolanach. 

I tak we wszystkich naszych kościołach, jako wyraz tej wiary, wierni winni być wezwani do 

klęczenia gdy otrzymują Komunię św. I łaskawie proszę was, podejmijcie kroki, aby umieścić 

balaski i przed nimi wyściełane miejsce do klęczenia, żeby wszyscy mogli z łatwością uklęknąć 
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i przyjąć PANA. Wskazane byłoby wyjaśnienie naszemu ludowi, co Kościół naucza o Najświęt-

szej Eucharystii w Katechizmie Kościoła Katolickiego (numery1373-1381). 

SZATY LITURGICZNE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ 

Ze względu na tą samą sprawę, nalegam abyście nakładali kapłańskie szaty liturgiczne do 

Mszy św. W swoim kazaniu, wygłoszonym podczas Mszy Krzyżma w Bazylice Św. Piotra w 

Rzymie dn. 5.04.2007roku, Papież Benedykt XVI wyjaśnił tę konieczność w relacji do tego, co 

się dzieje podczas Chrztu, gdy przyoblekamy się w Chrystusa. Święty Paweł powiedział tak: 

"Wy bowiem, którzyście przez Chrzest zanurzyli się w Chrystusie, przyoblekliście się w Chry-

stusa". (Gal.3:27). Papież kontynuował: "Oto co jest spełnione przez Chrzest- przyoblekamy 

się w Chrystusa. On daje nam Swoje szaty, a one nie są czymś zewnętrznym. To znaczy, że 

weszliśmy z Nim w egzystencjonalną komunię a Jego istnienie i nasze przenikają się wzajem-

nie" (Kapłani Jezusa Chrystusa, Family Publications, Oxford 2009 str.31). 

To wyzwanie, aby pozwolić Chrystusowi żyć w nas, pokazane jest jako przyobleczenie się w 

Chrystusa - "To już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Gal.2:20). Kapłan jest tym, który 

jest wezwany aby żyć tym zażyłym duchem komunii z Chrystusem nawet głębiej, szczególnie 

podczas sprawowania Eucharystii. Jest to najwyższy punkt naszego z Nim zjednoczenia, kiedy 

całkowicie się z Nim utożsamiamy w  Jego zbawczej Ofierze na Kalwarii. Papież oświadcza: 

"W chwili wyświęcenia kapłańskiego, Kościół uczynił zewnętrznie widzialną i zrozumiałą rze-

czywistość nowych szat poprzez nałożenie szat Liturgicznych... To "przyobleczenie się w 

Chrystusa" jest demonstrowane wielokrotnie na każdej Mszy św. przez nałożenie szat Litur-

gicznych... Fakt stanięcia przy ołtarzu będąc odzianym w ornat musi jasno uwidocznić wszyst-

kim, że my jesteśmy tu "w osobie Chrystusa". W rzeczy samej, powinniśmy przypomnieć sobie 

jak Jezus wyjaśniając przypowieść o uczcie weselnej, podkreślił potrzebę ubrania się w odpo-

wiedni strój. Ci wszyscy nieodpowiednio ubrani, ze związanymi rękoma i nogami, zostali wrzu-

ceni w ciemność, tam gdzie płacz i zgrzytanie zębów" ( Mt.22:13). 

Watykańska Instrukcja Sprawowania Sakramentów z 2004r. oświadcza w tej sprawie: "szatą 

właściwą dla celebransa Mszy św. i podczas innych świętych czynności bezpośrednio związa-

nymi z Mszą św., jeśli inaczej nie wskazano, jest ornat założony na albę i stuła" (123), a na-

stępnie dokument ten mówi: "nadużycie jest potępione, co się odnosi do wyświęconych szafa-

rzy, którzy sprawują Mszę lub inne obrządki bez świętych szat lub tylko ze stułą na zakonnym 

kapturze. Zabronione jest również zakładanie zwykłego ubrania". Ten sam dokument mówi, że 

biskupi diecezjalni winni zadbać, aby we wszystkich kościołach i kaplicach, podległym ich ju-

rysdykcji, była wystarczająca ilość szat liturgicznych, uszytych zgodnie z normami. I tak, dro-

dzy ojcowie, upewnijcie się, że w każdym kościele waszej parafii jest wystarczająca ilość hu-
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merałów, cingulum (pasków) stuł, ornatów do codziennego użytku. Kiedy przyjadę na wizyty do 

waszych parafii, począwszy od stycznia przyszłego roku, sprawdzę to osobiście. Łaskawie 

zacznijcie sprawowanie waszej codziennej Eucharystii właściwie odziani, tzn. w albę, stułę i 

ornat ( humerał nie jest konieczny). Powinniście zacząć działać od zaraz. Biskupi Pomocniczy i 

proboszczowie powinni upewnić się, że to jest wszystko przestrzegane na waszym terenie. 

Drodzy ojcowie, rozpocząłem teraz program spotkań z wami wszystkimi w grupach, a na ko-

niec spotkam się z większością grup kandydatów do święceń. Spotkania te są prowadzone w 

nieoficjalny sposób i pomogą mi poznać was wszystkich jako grupy bądź jednostki i wysłuchać 

waszych własnych doświadczeń z życia kapłańskiego. Oprócz tego, będziemy także konty-

nuować nasz program pielgrzymkowy z tegoroczną grupą 50 księży spędzających 2 tygodnie 

w Europie (14-29.09.). 

Źródło: http://www.archdioceseofcolombo.com/inner.php?news_id=37 

Tłumaczyła:  mr MSJ Anna Michalak 

REFLEKSJA RYCERKI MAŁGOSI 

W OBECNYCH KOŚCIOŁACH… WIELE RZECZY 
CZĘSTO MNIE BULWERSUJE…  JEDNAK NIE BYŁAM 
W STANIE SIĘ ZDENERWOWAĆ… 

W święto św. Stanisława Kostki wybrałam się do parafii pod Jego wezwaniem, mimo iż był to 

środek tygodnia, a uroczystości odpustowe zostały przełożone na niedzielę. Chciałam jednak 

tam być, aby uczcić św. Stanisława w rzeczywistym dniu Jego święta.  

Zaraz po wejściu opanowało mnie ogromne uczucie miłości, życzliwości, pokoju... niepojętej 

radości.... odebrałam to, jakby sam św. Stanisław przyszedł, uściskał mnie i podziękował, że 

przyszłam...  

W obecnych kościołach, modernizowanych, wiele rzeczy często mnie bulwersuje - tam było 

podobnie....  Mimo, że powodów do niepokoju było wiele,  jednak nie byłam w stanie się zde-

nerwować, ani cokolwiek, czy kogokolwiek ocenić... rozbrajająca życzliwość.... Komunia św. 

była oczywiście na stojąco... dla mnie,  zawsze jest to wewnętrzny stres i wyzwanie, aby po-

dejść i uklęknąć; tym bardziej jak kapłan stoi na podeście... A wtedy? Nigdy w życiu, ani przed-

tem, ani potem, nie funkcjonowałam, nie myślałam tak, jak tam: odczuwałam niezwykłą miłość 

do kapłana, który udzielał Komunii... prosiłam o wszelkie łaski dla niego, jako wiernego sługi 

Bożego i szafarza Bożych darów... byłam mu wdzięczna za to że jest, za to że jest księdzem, 

że zechciał pójść za głosem Pana, aby Mu służyć, a przez to, aby nam – mi służyć.... poprzez 

udzielenie rozgrzeszenia w sakramencie Pokuty i posilenia, wzmocnienia w Sakramencie Eu-
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charystii... odczuwałam wielkość i doniosłość Kapłaństwa oraz to, jak bardzo jesteśmy ( jestem 

) od nich zależni... to oni łączą Niebo z ziemią.... dzięki nim, my żyjemy ( w Bogu, przez Łaskę, 

której nam udzielają w Sakramentach ).... co by było, gdyby ich nie było?.... odczuwałam 

wdzięczność... samą wdzięczność i tylko wdzięczność... Podeszłam, uklękłam przed tym księ-

dzem ( jakby nigdy nic), a on normalnie udzielił mi Komunii św. ( choć w tamtym czasie mógł 

nakazać mi wstać )... byłam taka szczęśliwa... wręcz pijana ze szczęścia....  

Na koniec chciałam nieco dłużej pozostać, aby uwielbiać Pana i dziękować Mu... ale raptem 

wychodzi zakonnica z pękiem kluczy i specjalnie głośno nim potrząsa, aby jak najszybciej 

wszyscy wyszli; przechodząc koło mnie jeszcze bardziej potrząsa... hałas  powstaje niezno-

śny... I nawet wtedy, ta sytuacja mnie nie zdenerwowała, byłam tak szczęśliwa, że tylko 

uśmiechnęłam się do niej, bo wyglądała zabawnie...  

Normalnie, bym się mocno zirytowała na takie zachowanie służb kościelnych, że formalizm 

wziął górę nad miłością i wrażliwością wobec Boga i ludzi... a tu, nawet jedna negatywna myśl 

nie przemknęła mi przez głowę.... oddałam zakonnicę Panu i Maryi, prosząc, aby przytuliła ją 

do Swego macierzyńskiego Serca... 

MRMSJ Małgosia 

TAKICH KAPŁANÓW MAMY 

Takich kapłanów mamy - 
Ile czasu i serca na ich omadlanie poświęcamy... 

Panie Jezu, 
W Wielki Czwartek ludzkość niezwykłymi łaskami obdarzyłeś, 
po tym, jak Eucharystie i Sakrament Kapłaństwa ustanowiłeś. 

Żaden z tych darów sam istnieć nie może, 
One są jednością, tak jak Ty Trójjedyny Boże. 

Eucharystię potrzebujemy jako pokarm, aby nasze dusze życie miały - 
Kapłanów, aby nam nieustannie mogli podawać ten pokarm wspaniały. 

Kapłańskie dłonie olejem świętym namaszczone zostały, 
Aby przemiany chleba w Twoje Ciało dokonywały, 

Aby za ich pomocą wino Twoją  Krwią się stawało 
I z grzechów brudu każdego z nas oczyszczało. 

W drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego, 
Prosić mamy o moc i światło dla dusz kapłańskich i zakonnych Ojca Naszego. 

To one dały Ci moc przetrwania gorzkiej męki ukrzyżowania Twego, 
Przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość dar Miłosierdzie Bożego. 

Aby te kanały pozostawały drożne – 
Kapłani muszą prowadzić życie pobożne. 
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Oni w tym potrzebują naszej pomocy, 
Aby nie padły ofiarą przeciwnych mocy.  

Nam wszystkim zależy na świętych kapłanach, 
Możemy to u Boga wyprosić – modląc się za nich na kolanach. 

Niech  honorem każdego z nas się stanie,  
Kapłańskiej i zakonnej świętości naszą modlitwą wspieranie. 

Jakże im tej modlitwy potrzeba,  
Aby mieli silę doprowadzić nas wszystkich do nieba. 

Im bowiem powierzyłeś to trudne zadanie - 
Każdego człowieka doprowadzić do Ciebie Panie. 

W każdym kapłanie Ciebie, Chrystusa rozpoznajemy  
I przez to godność kapłańską bardzo szanujemy. 

Dzisiaj, w ich święto, prosimy Ciebie  nasz Boże miłosierny, 
O to, aby każdy kapłan był Ciebie godny i zawsze Tobie wierny! 

Amen.                                                                                                MRMSJ Danuta                     

WYPOWIEDZI ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH  
NA TEMAT  UPOMINANIA I POSUSZEŃSTWA 

W Piśmie Świętym Pan Jezus mówi, że trzeba upominać czyniących źle i daje wskazówki jak to 

czynić (Mateusz 18,15-17 ) : 

Po pierwsze - Najpierw w cztery oczy,     

Po drugie - Potem w obecności 2 lub 3 świadków,. 

Po trzecie - Jeśli to nie poskutkuje to donieść Kościołowi 

Trzeba pamiętać, że Kościół to lud Boży. 

W historii Kościoła Matka Boża wielokrotnie upominała ludzkość przed karą dla czyniących źle 

(np. w objawieniach w Fatimie, ostrzegała ludzkość przed II wojną światową, jeśli się świat nie 

nawróci ). 

Pan Jezus pouczając jak należy upominać czyniących źle, mówi to nie tylko nam, ale także 

upoważnia do tego swoją Matkę. 

Przecież Pan Jezus w Ewangelii nie konkretyzuje kto może i komu udzielać napomnień – 

mówi to do wszystkich ludzi bez wyjątku.   

W oparciu o powyższe rozważania - Maryja jako „Matka Kapłanów” ma nie tylko prawo, ale i obo-

wiązek upominać, nie tylko lud Boży, ale także swoich umiłowanych synów kapłanów.   

I  to jest właśnie posłannictwo dane nam przez Pana Boga na te trudne czasy. Posłannictwo nieła-

twe, którego może do tej pory nie spotykaliśmy w historii Kościoła w takim zakresie, ale posłannic-

two jak bardzo ważne i konieczne.  



Głos Małego Rycerza Nr 6 (2/2012)        kwiecień-maj-czerwiec 2012 

 

 

25 
 

 
 

Proszę zauważyć, że każdy Święty lub błogosławiony miał swoje niepowtarzalne posłannictwo w 

czasach, w których żył. 

Problem posłuszeństwa zarówno naszego jak i kapłanów, wcale nie jest taki prosty. Przecież 

pismo Święte mówi wyraźnie, że: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” ( Dzieje Apo-

stolskie 4,19-20; 5,29 )   . 

Nie chcemy negować tutaj np. pięknych opisów posłuszeństwa przedstawionych w dzienniczku 

Siostry Faustyny. 

W czasach gdy żyła Siostra Faustyna Kościół nie był tak bardzo zagrożony od wewnątrz, jak w 

dzisiejszych czasach i nie było tak pilnej potrzeby upomnień, nie tylko ludu Bożego, ale w 

szczególności kapłanów jako strażników wiary i Przenajświętszego Sakramentu. 

Wszyscy widzimy naocznie jak papież Benedykt XVI udziela Komunię Świętą i wypowiada się 

na ten temat. Dlaczego niektórzy kapłani i biskupi są mu nieposłuszni w tej kwestii? 

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie kogo mamy słuchać – czy papieża Benedykta XVI oraz 

błogosławionego Jana Pawła II, którzy wyraźnie prosili o udzielanie i  przyjmowanie Ko-

munii Świętej na klęcząco i do ust - czy mamy słuchać tych biskupów i kapłanów, którzy się 

temu sprzeciwiają i z uporem rozszerzają zgubne dla Kościoła Świętego nowe zwyczaje jak 

Komunia Św. w pozycji stojącej, a także i na rękę.   

Na Wielki Czwartek roku 1980 Ojciec Św. Jan Paweł II skierował do biskupów list o tajemnicy i 

kulcie Eucharystii [Inaestimabille donum], w którym przypomniał, że (...) odnowa liturgii prze-

prowadzona prawidłowo w duchu Vaticanum II jest miarą i warunkiem wprowadzenia w życie 

nauki Soboru, (...) przeświadczeni, że przez Vaticanum II Duch Święty "powiedział" Kościołowi 

te prawdy i dał wskazania, które służą spełnieniu misji wobec ludzi dnia dzisiejszego i jutrzej-

szego! 

Ojciec Św. zwrócił uwagę na nadużycia, które się wkradły do kultu Eucharystycznego, i polecił 

przygotować instrukcję, która pomogłaby je usunąć" (Ks. T. Sinka Ceremonie Mszy Św., ITKM, 

Kraków 1998). 

W ślad za tym 177 Konferencja Episkopatu Polski (10-11 XII 1980), mając na uwadze wskaza-

nia Papieża, wydaje zarządzenie, w którym, świadomy ogromnego zagrożenia dla wiary, wielki 

Prymas Tysiąclecia ks. Kard. Stefan Wyszyński stwierdza jasno: „W diecezjach polskich 

przyjmuje się Komunię Św. z rąk celebransa [kapłana] do ust w postawie klęczącej. Przepisy te 

należy zachować w Mszach Św. także dla grup specjalnych". 

Jeśli Najwyżsi Pasterze (następcy Piotra) w dokumentach swoich dają w jakiejś kwestii jedno-

znaczne wyjaśnienie, dla wszystkich staje się jasne, że wg myśli i woli papieży nie wolno już tej 

sprawy uważać za rzecz podlegającą swobodnej dyskusji kapłanów i teologów. To papieże 

zostali przez Chrystusa ustanowieni strażnikami i tłumaczami całego depozytu Prawd Obja-

wionych. 
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Kiedyś na jednym kazaniu w kościele kapłan przedstawił bardzo ciekawe stwierdzenie, że 

istnieje granica posłuszeństwa, a mianowicie jest nią grzech. Przecież sprzeciwianie się naka-

zom Ewangelii i poleceniom papieży jest grzechem.  

Są przykłady pokazujące, że osoby błogosławione, uznane przez Kościół, zabierały głos w 

sprawie kapłanów i wiernych, a także w kwestii posłuszeństwa:  

"Orędzie Miłości Miłosiernej do małych dusz" posiada imprimatur - słowa Małgorzaty Balhan 

(1914-2005). 

"Posłuszeństwo ma wartość tak długo, jak długo herezja nie zajmie jego miejsca" i "Milczenie 

jest złotem w pewnych okolicznościach, ale staje się tchórzostwem i podłością, kiedy występu-

je się pod osłoną fałszywego posłuszeństwa”. 

Ojciec Maksymilian Kolbe pisze w liście do swego brata z czerwca 1919 r: „Istnieje jeden 

jedyny wyjątek [w sprawie posłuszeństwa], gdyby nasz przełożony rozkazałby nam coś, 

co jawnie jest grzechem, i to nawet najmniejszym. W takim przypadku nasz przełożony 

nie byłby już zastępcą Boga, a my nie bylibyśmy zobowiązani do posłuszeństwa wobec 

niego”. 

Św. Małgorzata Węgierska przedkładała posłuszeństwo Woli Bożej ponad nakazy ludzkie. 

Kiedy namawiano ją do małżeństwa, w odważnych słowach sprzeciwiła się woli rodziców. 

Na te słowa król odpowiedział, że jest jej ojcem, a przykazanie Boże nakazuje, aby córka słu-

chała rodziców. Ona im odpowiedziała: „Ilekroć nakazujecie mi to, co się Bogu podoba, 

będę wam posłuszna jako swoim rodzicom i panom. Ale jeśli mi nakażecie coś, co się 

sprzeciwia nakazowi Boga, nie uznam w was ani rodziców, ani panów, ani że teraz nimi 

jesteście, ani żeście nimi byli”. 

Nie posłuchała rodziców. Posłuchała Pana Boga. 

Młody Św. Stanisław Kostka wbrew woli spowiednika i wbrew woli rodziców udał się z Wiednia 

do Augsburga i do Dylingi, aby wstąpić do Jezuitów. Nie posłuchał rodziców i nie posłuchał 

spowiednika. Posłuchał Pana Boga. 

Św. Jan od Krzyża, uwięziony przez władze zakonne, sprytnie uciekł z więzienia. 

Bł. Bronisław Markiewicz oskarżany był o nieposłuszeństwo i rozłam. Słuchał Pana Boga, 

założył nowe zgromadzenia zakonne, został ogłoszony błogosławionym. 

Św. Mary Mac Killop, pierwsza australijska święta, założycielka Sióstr Świętego Józefa od 

Najświętszego Serca, wycierpiała gorycz ekskomuniki poprzedzonej kampanią oszczerstw. Nie 

zgodziła się na nakazaną zmianę konstytucji zakonnych. Została zganiona przez biskupa za 

„duchową pychę” i za „zło”, które wprowadziła do klasztoru. Biskup zagroził, że każdy, kto 

będzie się z nią zadawał również zostanie ekskomunikowany. „Wyklęta” Mary dwukrotnie spo-

tkała się Piusem IX podczas swojego pobytu w Rzymie. 
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Byli i Święci, którzy umarli w niesławie, uważani za błądzących, osądzeni niesprawiedliwie, 

rehabilitowano ich pośmiertnie. Chodzi nie tylko o Św. Joannę d’Arc, którą spalono na stosie. 

Jak widać z przedstawionych wyżej cytatów świętych i błogosławionych, posłuszeństwo nie 

obowiązuje nas wobec różnego rodzaju heretyków, odstępców od wiary, osób jawnie negują-

cych nauczania papieży i współpracujących z wrogami Kościoła Świętego (np. masonerią). Oni 

na mocy prawa kościelnego są już poza Kościołem (!).   

Święci stawiali posłuszeństwo Panu Bogu na pierwszym miejscu. W niektórych sytua-

cjach posłuszeństwo Panu Bogu domaga się nieposłuszeństwa ludziom. „Mirabilis Deus 

in sanctis suis”. Tłm. Przedziwny jest Bóg w swoich Świętych.  

A oto inne słowa pouczenia dla kapłanów błogosławionej Hiacynty z Fatimy:  

„Módlcie się za kapłanów". 

„Kapłani powinni być czystymi, bardzo czystymi". 

„Aby być zakonnikiem, trzeba być bardzo czystym na ciele i duszy". 

„Nieposłuszeństwo kapłanów względem ich zwierzchników i względem Ojca Świętego 

bardzo nie podoba się Zbawicielowi". 

Nadesłał Zdzisław 

 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 
Rok 1 9 9 1 
 18 kwietnia 1991 
– Córko moja. Nie martw się o nic, to, co Boże nie przeminie, ani nie zginie. To 

dzieło powstanie w Mym Miłosierdziu Bożym dla świata grzesznego. To, co Mam objawić przez 

Miłosierdzie Boże, nikt nie jest w stanie ani zbadać ani przeniknąć - to jest tajemnica. Wszyst-

ko będzie się dopełniać w swoim czasie. Nikt nie może wyprzedzać tajemnicy Bożej. Mali 

Rycerze Miłosierdzia Bożego są dziełem Jezusa Miłosiernego. Córka Moja. nie zajmuj się 

tym, co kto mówi. Trwaj przy swym Bogu. Nadaremnie się nie trwóż, bo Ja o wszystkim wiem i 

wszystko widzę. Staraj się wszystko przyjmować ze spokojem myśląc o Mnie. Wkrótce przyjdę 

w sposób tylko Mi znany i objawię ci, co masz czynić.  

Otrzymałaś pierwszy znak Miłosierdzia Bożego, a gdy ukaże się drugi znak, będziesz wie-

dzieć, że czas ten już nadszedł. Wszystkie dzieci, które są złączone z tobą powinny zapo-

znać się z tym dziełem. Muszą wiedzieć, czym mają być i czy pragną zostać Małymi Ryce-

rzami Miłosierdzia Bożego, bo staną przed wielkim zadaniem wobec Boga i ludzi. Nie lękaj-

cie się dzieci Moje, Ja was wybrałem i was powołałem. Ja was zrodziłem z Miłości i Miłością 

Bożą będziecie żyć. 
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25 kwietnia 1991 

– Córko moja. Otrzymasz światło Ducha Świętego o rozeznaniu i działaniu w dziele Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego. (…) Ja muszę szukać tych dzieci, które mi ufają. Z nich 

stworzę Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, aby potem w pełni okazać Miłosierdzie Boże 

całemu światu. Dzieci Moje - światło dla Mych Oczu, wy się nie bójcie niczego. Ja o żadnym 

nie zapomnę, bo wy nie zapominacie o Mnie. (…) Błogosławię was drogie dzieci. W Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

18 lipca 1991 

– Córko moja. Wy dzieci Moje czekajcie cierpliwie na Tego, który was umiłował i wy Go umiło-

waliście - wytrwajcie i wypełnijcie wolę Bożą. Dzieci Moje otrzymają na dni ostateczne wielką 

moc przeciwstawiania się złu. Ja, Bóg wasz, wszystko mogę przez przygotowane i zrodzone z 

miłości do Mnie narzędzia Moje, bo błogosławieństwo Moje spocznie na nich.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie wobec planów Bożych. 

23 lipca – Córko moja. Dziś będziesz pisać orędzia dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Orędzie dotyczyć będzie szczególnie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na dni ostateczne. 

Ofiarowanie woli swojej Bogu w Trójcy Jedynemu ma dokonać Rycerz apostoł Miłosierdzia 

Bożego. Ty córko pobłogosław go w imieniu Jezusa Miłosiernego. Uczyń to jak najszybciej, a 

odczujecie obecność Boga w swym życiu. Oddajcie swoją wolę z miłości a Ja z miłością ją 

przyjmę. Rozpowszechniajcie Mali Rycerze koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze upadłe, 

bo dla nich przez wasze modlitwy i ofiary jeszcze okażę Miłosierdzie Boże. Te dusze już nic 

nie mogą uczynić dla siebie. Daję wam moc przez Miłosierdzie Boże, abyście sprowadzili te 

dusze upadłe do źródła Miłosierdzia Bożego, które dla nich wytrysnęło z Mojego Serca. Ofiara 

za grzechy będzie zawsze przyjęta. Z jaką radością będę czekał na te dusze zabłąkane i 

dam im światło, aby poznali prawdę i pokochali swego Boga wielką miłością i szli drogą praw-

dy.   

Ogarniętą modlitwą i łaską Moją, nie pójdą na potępienie, o ile przyjmą tę łaskę, która na nich 

spłynie. Muszę was ostrzec, że szatan będzie wam bardzo przeszkadzał. Przyjmujcie jak 

najczęściej Ciało Moje, aby szatan nie miał do was dojścia. Ta obrona jest konieczna, bo 

szatan użyje wszelkiej przebiegłości, aby wam przeszkodzić i zechce was zwieść. Dzieci Moje 

bądźcie czujni, bo to jest walka przeciw złu. 

 

5 sierpnia 1991 

– Córko moja. Dziś pokazuję ci orędzie dla Moich synów kapłanów. Synowie Moi, Mojego 

Kościoła Świętego na ziemi. Wybrałem tę córkę niewykształconą, tę maluczką tak jak powie-

działem. Przez nią daję wam przekaz, pragnę abyście nie traktowali go obojętnie. Kapłan, który 
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przeczyta to orędzie, a nie pomoże tym Małym Rycerzom Miłosierdzia Bożego w Dziele Zba-

wienia, będzie odpowiedzialny za utratę wielu dusz.  

Nie znacie Moi synowie, co przygotowałem, przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego, dla grzeszników. Szatan tego nie przeniknie ani nie pojmie, choć będzie ich atako-

wał. Odporność na te ataki mają Moje promienie, które wypłynęły z Serca Mojego na Krzyżu, w 

godzinie Mego konania. Wypłyną i w tym czasie dla tych dusz, co konają i umierają w grzechu.  

O duszo ludzka, gdybyś wiedziała ile razy podchodzę do ciebie i wołam - opamiętaj się! Przez 

tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego pragnę wylać Boże Miłosierdzie na cały świat, 

a wy moi synowie starajcie się pomóc im w zatwierdzeniu przez Kościół, bo ich działalność 

wypływa z Serca Mojego - a Ono tak płonie. Moje promienie będą przepływać przez tych 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i ogarną cały świat. Moi synowie uczyńcie to jak naj-

szybciej. To jest ostatnie dzieło Boże, które daję na ratunek dla dusz upadłych, aby je wskrze-

sić i aby się nawrócili do swego Boga, bo je kocham. Serce Moje boleje jak giną bezpowrotnie. 

Zawsze będę się posługiwał tymi Małymi Rycerzami. Wiele będzie przekazów dla was Moi 

kochani synowie, abyście pomagali w zbawieniu dusz ludzkich. 

 

7 sierpnia 1991 

MODLITWA NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

( Modlitwa na ostatnie czasy) 

„Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych 

stóp i błagamy za grzesznikami całego świata - ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.  

Jezu Miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli 

w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twego Jezu. Ty wszystko mo-

żesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje.  

Któż na ziemi więcej kocha nas, jak Ty Jezu! Więc błagamy za grzesznikami całego 

świata, przyjdź im z pomocą! Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i 

teraz w te ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje.  

Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu 

i wołamy po tysiąckrotnie - ratuj ich. Wiemy, że Twoje Ojcowskie Serce boleje nad tymi 

upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty je-

steś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla 

świata grzesznego. Jezu ufamy ci i ufać nie przestaniemy. Ofiary składamy z siebie u 

Twych stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, 

aby ci pomagać w zbawieniu świata. Amen.” 

Córko moja. Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. 

W tej modlitwie jest błogosławieństwo moje i moc modlitwy na ostatnie czasy. Dzieci Moje 
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módlcie się i ratujcie te dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozliczę ze zmarnowanego 

czasu, gdy staniecie przede Mną. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu przed 

Bogiem musicie się rozliczyć i zobaczysz człowiecze te dusze, które przez twoje lenistwo zo-

stały pozbawione zbawienia i muszą nadal cierpieć. Gdy odejdziesz z tego świata modlitwy 

przeznaczone dla ciebie otrzymają te dusze, któreś ty pozbawił modlitwy. Kochaj i módl się za 

nich, za dusze grzeszne żyjące tu na ziemi. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej 

HISTORIA MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO 
SERCA JEZUSOWEGO Z PELPLINA 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

„Tak się  zaczyna ... historia Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z Pelplina” 

Tak jak najdłuższa podróż rozpoczyna się od zrobienia tego pierwszego kroku, tak i każda 

wspólnota zawiązuje się od tej pierwszej osoby... 

Ta pierwsza osoba „zapala” swoim pragnieniem modlitwy następne osoby, które ją w tych 

modlitwach zaczynają wspierać i tak tworzy się wspólnota... 

Ta pierwsza osoba Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Pelplinie 

jest, liczącą sobie dzisiaj 82 lata, siostra w Chrystusie, Zdzisława. 

Od „zawsze” chciała tą swoją przygodę z Małymi Rycerzami MSJ opisać, ale nie zdobyła się 

na to... Postanowiłam jej w tym pomóc i opisać te cenne wyznania naszej rycerki. ...a robię to z 

radością w sercu! 

Oto słowa s. Zdzisławy: „Wszystko zaczęło się w 1990 roku... 

...od tego, jak otrzymałam od kogoś zeszyt z zapiskami s. Zofii Gro-

chowskiej. 

Po przeczytaniu jego treści, przemyślałam je i po pewnym czasie 

postanowiłam, że zostanę „małą rycerką”. 

Na ostatniej stronie w/w zeszytu znajdował się adres autorki zapi-

sków, założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego – wspomnianej,  już dzisiaj 

nieżyjącej, s. Zofii. 

Skorzystałam z tej informacji i wysłałam na podany adres moje „Zgłoszenie na kandydata na 

Małego Rycerza” do domu s. Zofii w Tolkmicku. ...i zostałam przez nią przyjęta, przyjęta w 

szeregi „ Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego”. Zostałam RYCERKĄ ! ...Ten fakt stał 

się dla mnie wtedy wielką radością i jest do dnia dzisiejszego! 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej
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Od tego czasu otrzymywałam informacje bezpośrednio od Zofii Grochowskiej i wiedziałam, co 

dzieje się w szeregach „Małych Rycerzy”. Cieszyłam się z tego. Miałam tylko jedno zmartwie-

nie... byłam jedyną rycerką w Pelplinie i było mi z tym ciężko żyć! 

Chciałam to zmienić i zaczęłam szukać rycerzy, którzy spotykają się regularnie na wspólnej 

modlitwie w pobliżu mojej miejscowości - i poszukałam ich! Okazali się nimi Mali Rycerze z 

Trójmiasta, którzy spotykali się na wspólnej modlitwie w kościele pod wezwaniem: „Trzech 

Krzyży” w Gdańsku. 

Spotkania modlitewne odbywały się tam raz w miesiącu i rozpoczynały się o godzinie 15:00,  

godzinie Miłosierdzia Bożego. Podczas tych spotkań uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, od-

mawialiśmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego i śpiewaliśmy Godzinki do Miłosierdzia 

Bożego. 

Pamiętną dla mnie datą jest dzień 27.08.1996 roku. W tym dniu odbyło się nasze spotkanie, 

spotkanie członków  Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. 

Pragnęliśmy tam zawierzyć się Matce Bożej Jasnogórskiej, miało się to odbyć podczas nocnej 

adoracji przed Jej wizerunkiem... Na to pełne nadziei spotkanie przyjechało kilka tysięcy ludzi z 

całej Polski, kilka tysięcy rycerzy! Byłam nimi zafascynowana. Najbardziej uderzyła mnie wiel-

ka liczba mężczyzn w szeregach naszego Legionu Małych Rycerzy. Wśród nas była duża 

liczba rycerzy z Warszawy. 

Najpierw wzięliśmy udział - każdy indywidualnie – we Mszy Świętej, a następnie  w Drodze 

Krzyżowej, która się odbyła z udziałem wielkich rzesz ludzi, w tym  wielkiej liczby Małych Ryce-

rzy Miłosierdzia Bożego, na Wałach Jasnogórskich. Potem chcieliśmy się udać na nocną ado-

rację, aby tam zawierzyć sprawy Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego Jasnogórskiej 

Pani... Niestety takiego pozwolenia, pomimo usilnych próśb s. Zofii, nie otrzymaliśmy. 

Nasza Wspólnota była tam nieznana...poczuliśmy się obco... To był dla nas wielki cios!  Wszy-

scy poczuliśmy się zlekceważeni i niedocenieni...nie doceniono tam ani nas rycerzy, ani na-

szych dobrych zamiarów - śluby dla Jezusa Miłosiernego. 

Od tego momentu zaczęliśmy się tam poruszać jak „owce bez pasterza”. Nie mogliśmy się 

pomiędzy sobą porozumiewać za pomocą nagłośnienia, bo byliśmy tam nieoficjalnie... 

Ludzie nie wiedzieli co w tej sytuacji  mają z sobą zrobić? ...i wtedy udaliśmy się wraz z Zofią 

Grochowską pod pomnik Matki Bożej na Wałach Jasnogórskich.  

Poczta „pantoflowa” dobrze zadziałała i dzięki temu wszyscy Mali Rycerze mogli zebrać się 

razem. 

W tej niepokojącej dla wszystkich rycerzy sytuacji – to spotkanie pod pomnikiem Matki Naj-

świętszej stało się balsamem dla naszych udręczonych i smutnych dusz! 
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Właśnie tam ujrzałam po raz pierwszy w moim życiu s. Grochowską, która po pewnym czasie 

zabrała głos i przemówiła do nas i tym swoim przemówieniem uspokoiła cały tam zebrany 

Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.  Wszyscy tam zgromadzeni słuchali jej z wielką 

uwagą , zainteresowaniem i ciekawością. Ja również ...byłam pod wrażeniem treści jej prze-

mówienia. 

Za jakiś czas s. Zofia odeszła stamtąd, a wraz z nią odeszła też spora część zebranych tam 

rycerzy. Wtedy ja zapragnęłam, aby s. Zofię poprosić o jej nowe „zeszyty” z dalszymi  przesła-

niami przez nią spisanymi. Zofii Grochowskiej nie mogłam odszukać, ale „nowe zeszyty” 

otrzymałam od osoby je rozdającej. Po ich otrzymaniu udałam się, za przykładem innych ryce-

rzy, na modlitwę do auli Św. Józefa. 

W auli zaskoczyło mnie dziwne zachowanie większości ludzi... Byli oni czymś niezwykle poru-

szeni i bardzo radośni! Zaciekawiona tym niezwykłym zjawiskiem, postanowiłam stojącego 

obok mnie mężczyzny zapytać: „Czy coś się stało?” Usłyszałam odpowiedź. „Przecież był cud 

jak w Fatimie, słońce wirowało i zataczało koło”. Świadkami tego zdarzenia w Częstochowie w 

w/w roku była grupa ok. 500 osób, która po odejściu s. Zofii spod pomnika, została tam nieco 

dłużej... Wielu widzących to piękne zjawisko, odczytało to jako znak dany z nieba na  potwier-

dzenie prawdziwości przesłań Pana Jezusa do s. Zofii Grochowskiej. 

 

Ja tego nie widziałam, ale uwierzyłam tym, co mi bezpośrednio po tym wielkim dla nich prze-

życiu, dali swoje świadectwo. Niektórzy ze świadków tego niezwykłego zdarzenia przekazali 

swoje świadectwa, gospodarzom tego miejsca, Ojcom Paulinom – jest to zapisane! Bogu dzię-

kuję za to, że byłam w tym czasie i w tym błogosławionym miejscu. Również dla mnie osobi-

ście ten cud był pieczęcią Boga i potwierdzeniem prawdziwości przesłań s. Zofii Grochowskiej. 

Od tego momentu uwierzyłam jej słowom i wierzę w nie głęboko do dzisiaj. Inaczej nie byłabym 

rycerką! 

W adoracji nocnej uczestniczyliśmy bardzo podbudowani na duchu tym co się stało – nie jako 

Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, ale indywidualnie. 

Z Częstochowy wracałam podbudowana, a moje serce napełnione było wielką rado-

ścią!...odtąd marzyłam, aby Dzieło Małych Rycerzy rozwijało się na chwałę Bożą! 

Po wielu latach od tego zdarzenia usłyszałam, że w Pelplinie istnieje jakieś „Jerycho Matki 

Bożej Fatimskiej”... Zainteresowała mnie ta Grupa Modlitewna i postanowiłam udać się na 

spotkanie jej członków... To zaowocowało!... i to jak!...wieloma nowymi rycerzami... 

Ciąg dalszy nastąpi.     MRMSJ Zdzisława    

Historię pomogła spisać MRMSJ Danuta 
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O. WAWRZYNIEC SCUPOLI - WALKA DUCHOWA 

W JAKI SPOSÓB RYCERZ CHRYSTUSA  
WINIEN ROZPOCZĄĆ DZIEŃ 

Zaraz po obudzeniu powinnaś, za pomocą swojego wewnętrznego wzroku, wyobrazić 

sobie siebie w zamkniętej przestrzeni, w której obowiązuje następujące prawo: kto nie 

walczy, traci życie na zawsze. 

Wyobraź sobie, że w tej przestrzeni znajduje się ów nieprzyjaciel i znane ci złe skłonności, 

których pragniesz się pozbyć, uzbrojone i gotowe w każdej chwili cię ugodzić i uśmiercić. Na-

stępnie po prawej stronie tej przestrzeni wyobraź sobie twojego zwycięskiego Hetmana, Jezu-

sa Chrystusa, z Jego Najświętszą Matką, Maryją Dziewicą i Jej najdroższym małżonkiem, 

Józefem, z licznymi zastępami aniołów i świętych, wśród których jest Archanioł Michał. Po 

lewej zaś stronie wyobraź sobie szatana z piekieł i jego popleczników, którzy pragną pobudzić 

twoją złą namiętność, nakłaniając cię do ugięcia się przed nim. Wydawać ci się będzie, że 

słyszysz głos, być może swojego Anioła Stróża, mówiący: "Musisz dziś stawić czoła temu 

nieprzyjacielowi i innym. Niech twoje serce nie drży, nie upadaj na duchu, przez lęk lub z in-

nych pobudek nie ulegaj niczemu, ponieważ nasz Pan, a twój Hetman jest tutaj ze wszystkimi 

swoimi chwalebnymi zastępami. Będzie walczył przeciw twoim wrogom i nie pozwoli, by prze-

ważyli nad tobą w sile i umiejętnościach (por. Pwt. 20,3-4). Nie trwóż się, zmuś się do walki i 

znoś ból, który czasami poczujesz, walcząc ze sobą. Często z głębi serca wzywaj swego Pa-

na, Maryję Dziewicę i wszystkich świętych, ponieważ bez wątpienia odniesiesz zwycięstwo. 

Choć ty sama jesteś słaba, przeszkadzają ci złe nawyki, a twoi wrogowie są liczni i silni, to 

jednak znacznie większa jest pomoc, którą otrzymujesz od Tego, który Cię stworzył i odkupił. 

Albowiem twój Bóg jest bez porównania silniejszy od twoich nieprzyjaciół i bardziej pragnie cię 

zbawić, niż oni zatracić. Walcz zatem i niech ci cierpienie nie ciąży, bowiem z trudu oraz prze-

zwyciężenia złych skłonności i bólu odczuwanego z powodu złych nawyków rodzi się zwycię-

stwo i wielki skarb, za który kupuje się Królestwo Niebieskie, gdzie dusza na zawsze jednoczy 

się z Bogiem". 

W imię Pana zacznij walczyć bronią nieufności wobec siebie samej i zaufania do Boga, bronią 

modlitwy i ćwiczeń. Wypowiedz walkę wrogowi i skłonności, którą według powyższego nakazu 

postanowiłaś pokonać, albo przez opór, albo przez odrzucenie, albo spełniając uczynki cnoty 

przeciwnej. Wielokrotnie zadaj im śmiertelne rany, aby spodobać się Panu, który z całym trium-

fującym Kościołem przygląda się twojej walce. Powtarzam: walka ta nie będzie ci ciążyć jeśli 

uświadomisz sobie, że wszyscy powinniśmy służyć i podobać się Bogu. Kto zaś próbowałby jej 

uniknąć, odniesie rany i zginie. Gdybyś więc zbuntowana chciała uciec od Boga i oddać się 
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światu i cielesnym rozkoszom, i tak, wbrew sobie, będziesz musiała pokonywać niezliczone 

przeciwności, tak że często wielce się natrudzisz a twoje serce napełni śmiertelna trwoga. 

Pamiętaj, że szaleństwem byłoby podejmować trud i cierpienie, które powodują jeszcze więk-

szy trud, cierpienie i śmierć wieczną, a unikać trudu, który szybko dobiegnie końca i zapewni 

nam życie wieczne i nieskończenie szczęśliwe, kiedy to już na zawsze będziemy mogli prze-

bywać z Bogiem. 

O. Wawrzyniec Scupoli, Walka duchowa, Klub Książki Katolickiej, 2002, s. 61-63. 

 

PISMO ŚWIĘTE –  
MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY MODLITEWNIK 

Każde słowo zawarte w Piśmie Świętym ma wielką Bożą Moc. Nauczmy 

się nie tylko [systematycznie] czytać, ale modlić się Pismem Świętym. 

Modlić się, czyli każdym Słowem Boga uwielbiać Go, dziękować Mu i 

prosić go. Nauczmy się nie tylko czytać oczyma ze zrozumieniem, ale sercem przezywać czy-

tane teksty. 

Jeśli wierzę w Moc Słowa, które czytam, modląc się sercem w wyżej wymieniony sposób, 

robiąc to powoli, dokładnie i w skupieniu – można by powiedzieć, że słowo to ma MOC EG-

ZORCYZMU i gromi złe duchy. Owoce tejże modlitwy zależeć będą jednak od mojej wiary 

małej lub wielkiej. 

Druga rzecz, jaką chciałbym zaproponować, aby pomóc sobie „ożywić” tę modlitwę jest moja 

wyobraźnia, która dobrze wykorzystana modlitwie sprzyja. Jest na pewno darem od Boga, a 

więc muszę starać się ją wykorzystać na Jego Wielką Chwałę. 

Podaję przykład: Czytam fragment Ewangelii wg św. Marka: 

„32 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opęta-

nych; 33 i całe miasto było zebrane u drzwi. 34 Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi choro-

bami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić13, ponieważ wie-

działy, kim On jest. (Mk 1,32-34)  

Moja modlitwa: 

1. Wielbię Boga w Jego zachodzie słońca, w Jego pięknym Dziele Stworzenia. Dziękuję 

za każdy przeżyty wieczór. 

2. Przynoszę Mu przed jego Święty Tron wszystkich chorych na ciele i na duszy, opęta-

nych kuszonych, potrzebujących, nawet tych, którzy Go nie kochają, nienawidzą. Ro-

bię top w ich imieniu modląc się za nich. Między nimi znajduję się również i ja, zawie-

rzając Mu moje słabości. 

3. Jako miasto widzę moja parafię, która klęka i uwielbia z pokorą Kochanego Boga. 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=267#P13
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4. Jezus zsyła łaski poprzez moje serce na cały grzeszny świat, uzdrawiając wszystkich, 

zostawiając choćby maleńką Pieczęć Swojej Miłości na każdym ludzkim sercu. 

5. Widzę wiele złych duchów uciekających z powrotem do czeluści piekła. 

6. Widzę w duchu Golgotę, gdzie wszystkie złe duchy, są razem zebrane naokoło Naj-

świętszego Krzyża chrystusowego… wyją… widząc tryumf Bożego Miłosierdzia… 

„Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i potęgę, i chwałę, 

i błogosławieństwo. Amen” (Ap 5,12) 

Oto jedynie mój własny przykład, wzór kontemplacji nad Słowem Bożym. Każdy według swoje-

go uznania może to zrobić na wiele innych sposobów… do czego z serca zachęcam. 

mrMSJ Łukasz z Głuchołaz 

PRZYPOMNIENIE i „TRZECIA” KORONKA  
DLA NIEKTÓRYCH MAŁYCH RYCERZY 

Jako, że pisemko (Głos Małego Rycerza – uwaga redakcji) jest dla Małych Rycerzy, więc ta 

moja uwaga jest do nas jako tych wybranych, którzy powinni być przykładem. 

Wspomniana pani Maria [rycerka, zob. Głos MR nr 5 s. 29-30] otrzymała polecenie odmawia-

nia drugiej koronki o przywrócenie przyjmowania Komunii św. na klęcząco [i do ust], bo może 

są tacy, którzy są tego nieświadomi. 

Za życia śp. s. Zofii mieliśmy dane pouczenia, jak my Mali Rycerze mamy przyjmować Pana 

Jezusa w Komunii św. Opowiadała nam s. Zofia, jakie były u niej początki, gdy miała trudności 

z przyjmowaniem Komunii św. w postawie klęczącej. Otóż pewnego razu uległa poleceniu 

[Bożemu], aby wstać i przyjęła Pana Jezusa stojąc. Otrzymała odczucie bólu serca jakie od-

czuwa Pan Jezus. Było to tak bolesne odczucie, że powiedziała iż nigdy więcej tego nie uczyni. 

Nam poleciła – przekazała, aby w sytuacji pominięcia przez kapłana osoby, która klęczy, łą-

czyć się z Panem Jezusem  - przyjąć Go duchowo, i to jest Jemu milsze niż postawa stojąca. 

Mimo , że mieliśmy tak namacalne pouczenia – przekazy, to jednak jest wielu Małych Rycerzy, 

którzy dalej tego nie czynią. Każdy z nas Małych Rycerzy został powołany niejako po imieniu 

(bo nie wszyscy czciciele Miłosierdzia Bożego są wezwani i nie czują potrzeby zapisania się w 

szeregi Legionu MR MSJ). Ci co mieli co do swego powołania jakiekolwiek wątpliwości, mogli 

osobiście upewnić się u s. Zofii. Obecni kandydaci na Małych Rycerzy nie mają już tej możli-

wości, ale powołanie dla wszystkich rycerzy jest pewne a głos wzywający ich do Legionu 

oczywisty choć dla każdego inaczej.  Nie ma tu cienia wątpliwości, czy pomyłki, bo nie można 

tego wezwania i powołania porównać z niczym ziemskim i trzeba je nadal pielęgnować.  

Dlatego tym rycerzom, którzy jeszcze nie zginają kolan (mimo sprawności fizycznej) niech na 

to „konto” odmawiają trzecią koronkę do Miłosierdzia Bożego, aby otrzymali zrozumienie i 
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pomoc Bożą w przyjmowaniu Komunii św. jaką preferuje obecny papież Benedykt XVI. Niech 

ta koronka będzie także wynagrodzeniem za brak świadomości i należnej czci stworzenia 

wobec Stwórcy, Zbawiciela i Odkupiciela, Boga, Pana i Króla Miłosierdzia. 

Wielu zostało odwołanych do wieczności „na stojąco” i tam poznali już istotę postawy klęczą-

cej; Wielu nie może dzisiaj fizycznie zgiąć kolan z uwagi na słabą kondycję zdrowotną i jest to 

ich dodatkowe cierpienie…  Dlatego wszyscy dziękujmy Bogu, za łaskę zrozumienia postawy 

klęczącej i że możemy jeszcze zginać kolana, świadcząc i wynagradzając, bo przecież z serca 

biorą się wszelkie czyny i postawy uzewnętrzniane postawą ciała.  

Moim zdaniem, takie podstawowe ramy w jakich mamy być i poruszać się to: 

-  Komunia św. na kolanach, dla sprawnych fizycznie 

- poznanie i wypełnianie Regulaminu Małego Rycerza, który pozostawił nam Pan Jezus, a 

który jest niekiedy zapomniany i nie zawsze przez niektórych przestrzegany 

- noszenie znaczka (oznaki z logo MRMSJ), który jest darem i zastrzeżony dla Małego Rycerza 

oraz ma moc przemiany innych, gdy się znajdujemy w otoczeniu innych ludzi. Jest to oddzia-

ływanie Najświętszego Serca (tak przekazała nam s. Zofia). Można jeszcze dodać postawę 

miłości, która zawarta jest już w Regulaminie. 

MRMSJ Jan z Chojnowa 

 

SKUTECZNY SPOSÓB ZWALCZANIA ZŁA 

Każdy z nas, a szczególnie Mali Rycerze MSJ jesteśmy szczególnie wrażliwi na zło, które nas 

dotyka. Często czujemy wręcz namacalnie na sobie to zło np. nieczysta przychodząca myśl, 

uczucie pychy, dumy, złości, pokusy małe lub wielkie. Co w takiej sytuacji zrobić, kiedy myśl i 

serce jest tak zaatakowane przez szatana? Otóż jest na to sposób, który mogę polecić. Na-

uczmy się przyjmować i zmieniać wyżej wymienione zło w cierpienie i krzyż.  

Gdy czuję się kuszony Bóg widzi, ze jest mi z tym bardzo źle. Ja tego nie chcę, ale szatan nie 

daje za wygraną. Bardzo cierpię przez to w sercu.  

Powołuję się więc na słowa Ewangelii św. Łukasza:  

„Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z 

sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo?” (Łk 11,17-18) 

W ten sposób truję węża jego własnym jadem, ofiarując to cierpienie przez Niepokalane serce 

Świętej Niewiasty – Przenajświętszej Trójcy. 

„Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica” (Łk 10,18) – i to właśnie ma miejsce. 

Św. Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian: „Wierny jest Bóg i nie dozwoli was 
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kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej 

pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10, 13b), a więc życzę z serca powodzenia… 

mrMSJ Łukasz z Głuchołaz 

KIEDY ZDECYDOWAŁAM SIĘ ZOSTAĆ MAŁYM RYCERZEM, 
JEZUS DAŁ MI ODKRYĆ... 

JAK MAM WALCZYĆ JAKO JEGO RYCERZ 

Dopiero teraz, kiedy zdecydowałam się zostać Małym Rycerzem, Jezus dał mi odkryć przez 

natchnienie Ducha Świętego  jak mam walczyć. Jak mam walczyć jako Jego 

Rycerz. 

Jest to walka Miłosierdziem, dobrem za zło. Pojęcie- dobrem zło zwyciężać 

wszyscy znamy ale dopiero teraz je zrozumiałam. Normalnym jest, że czło-

wiek pragnie odwetu agresji i złości na doznane zło od drugiego człowieka. 

Trzeba szybko oszukać to naturalne pragnienie odwetu. Przechytrzyć kusze-

nie szatana. Należy wtedy zrobić całkiem coś odwrotnego, wyłączając myśle-

nie o doznanej krzywdzie. Zrobić to bez żadnego namysłu, bo po natchnieniu 

Ducha Świętego jest dalej kuszenie złego. W moim przypadku najczęściej 

drugą osobą, na której stosuję tę walkę jest mąż. Na przykład gdy jest powód do odwetu, gdy 

zaczynam się złościć to wyłączam myślenie i przytulam się do niego, powiem coś miłego, dam 

buziaka, siądę na kolanie, zmienię temat na miły. Okazuje się, że mąż nie chciał mnie zranić, 

w jednej chwili zło przemienia się w dobro. Jest to trudna walka, ale o dziwo przystępna i wiem 

że łatwiejsza dla Małych Rycerzy niż dla innych. Trzeba iść w walce na całość, nawet oszukać 

siebie samego. Mamy to szczęście że dostępujemy wielu łask bo jesteśmy Rycerzami Miło-

siernego Serca Jezusowego. 

"Dam ci siłę i moc zwyciężyć wszelkie zło" 

"W tej walce będziesz się udoskonalał i gdy czujesz, że masz w sobie wiele zła i złych 

nawyków - walcz!" 

"Rycerzu obudź się, by stanąć do walki ze złem" 

Dziękuję, że mogłam się podzielić tym świadectwem z Wami. 

Kandydatka na Małego Rycerza MSJ, s Daria 

 

REFLEKSJA RYCERKI ze Szczecina: PRZEBACZENIE… 

MIAŁAM MILCZEĆ… ZAMKNIĘTO MI USTA…  
A JA… SPRZECIWIŁAM SIĘ TEMU I... OSĄDZIŁAM... 
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To było kilka lat temu w pracy.  

Jak to w życiu bywa, jednych się lubi mniej, innych więcej. Była więc jedna osoba, któ-

rej nie darzyłam sympatią, mimo że nic szczególnego mi nie zrobiła; powiedzmy - różnica cha-

rakterów. Któregoś dnia, gdy przyszłam do pracy już od rana czułam, że wewnętrznie opano-

wuje mnie niezwykłe uczucie życzliwości wobec tej  nielubianej przez mnie osoby...   W tym 

samym czasie akurat przychodzili inni, pytając o różne sprawy właśnie w związku z tą osobą i 

wypowiadając się na jej temat niepochlebnie... A ja, mimo że się z nimi zgadzałam nie byłam w 

stanie nawet wypowiedzieć ani jednego słowa, aby potwierdzić ich zdanie, bo jakaś niezwykła 

dobroć, serdeczność.... a właściwie chyba miłość, tak mnie opanowały i rozbroiły, że serce mi 

się ściskało słysząc tyle niemiłych wniosków na jej temat...  

To nie było współczucie; nie. To było jakieś braterstwo, niezwykła wyrozumiałość dla niej....  

Byłam zdumiona sama sobą... Przecież, przed chwilą myślałam tak  jak wszyscy, w pełni się z 

nimi zgadzając... a teraz, raptem, odczuwam coś zupełnie odwrotnego?... co się stało?  Co się 

ze mną dzieje? Pytałam sama siebie... Byłam absolutnie pewna, że „ktoś” przy mnie jest, a to 

co odczuwam nie jest moje... raczej jest mi dane... jest we mnie wlane... jakieś szczególne 

poznanie... 

Jak na złość, przez cały dzień przychodzili ludzie i mówi przykre słowa na temat tej osoby, a ja 

nie mogłam nic odpowiedzieć... Łzy napływały mi do oczu, jakby to nie na nią, lecz na mnie 

leciały  kalumnie....  

Jednak pod koniec dnia, uległam tej presji otoczenia i wychodząc z  pracy  ( schodziłam wła-

śnie po schodach ) wtrąciłam „swoje cztery grosze” do tych różnych komentarzy i wtedy....  

spadłam ze schodów.... dosłownie – natychmiast po wypowiedzeniu przykrych słów - polecia-

łam, jakby mnie ktoś popchnął z tyłu...  

Pobiłam się nieźle ( chociaż nic poważnego mi się nie stało ), ale  od razu wiedziałam o co 

chodzi...  

Miałam milczeć. Zamknięto mi usta cudownym uczuciem pokoju i miłości, pokazując jak bar-

dzo Bóg tą osobę kocha, a ja – mając takie wewnętrzne poznanie -  sprzeciwiłam się temu i.... 

osądziłam... A On – Bóg, tak bardzo ją kocha i wszystko wybacza... 

Na drugi dzień, oczywiście „czar prysł” i wszystko wróciło do „swojej” normy... 

Myślę, że było mi dane doświadczyć cudownego uczucia prawdziwej miłości Boga do 

człowieka, każdego człowieka...  

Dlatego, tym bardziej powinnam zamknąć się i nie oceniać nikogo, absolutnie nikogo. A jeżeli 

trzeba, to nawet przestać myśleć. Wyłączyć myślenie na temat innych – ich postaw, ich za-

chowań... na zasadzie: „albo mówisz dobrze o innych, albo wcale”.  

Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem... 

Boże, pomóż mi, jakie to trudne! Jezu, ufam Tobie!   MRMSJ Małgosia  
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WOLA BOŻA - opowiadanie 

Pewien człowiek imieniem Jan leżąc pod drzewem zaczął rozmyślać i mówił sobie:  

- Nie wierzę, że wszystko dzieje się według woli Bożej.  

Bardzo chciał poznać Bożą drogę, dlaczego świat wygląda jak wygląda. Wciąż rozmyślając 

nad tym prosił Boga o odpowiedź. 

Zapadł w głęboki sen i wtem stanął przy nim anioł i powiedział: 

- Chodź ze mną Janie a ja pokażę ci wolę Bożą.  

Nie namyślając się długo poszedł za Aniołem. Ten mu powiedział: odwiedzimy kilka domów i 

poznasz co jest zgodne z Bożym zamysłem. Pierwszego dnia zagościli w domu dobrego, szla-

chetnego człowieka, który powiedział do nich. Radujcie się wraz ze mną bo dziś pogodziłem 

się z moim wrogiem i w dowód przyjaźni otrzymałem od niego złoty puchar.  

Następnego dnia pożegnali się z tym człowiekiem, jednak w połowie drogi Jan zobaczył, że w 

torbie Anioła znajduje się ów złoty puchar.  

- Jak mogłeś! Wykrzyknął. Ukradłeś temu dobremu człowiekowi ten cenny dar. On jednak 

uniósł dłoń w górę i rzekł:  

- Taka jest wola Boża. Po kilku godzinach odwiedzili dom pewnego pomstującego skąpca, 

bardzo złego człowieka, który ani myślał się nawrócić. Przeklinał, złorzeczył i wyśmiewał 

wszystkich. Korzystając z chwili nieuwagi gospodarza domu Anioł wsunął ów złoty puchar do 

szafy tego skąpca i tam go zostawił.  

Wyszli bez słowa z tego domu ale Jan podniósł bunt.  

- Jak mogłeś zostawić tak cenną rzecz w domu takiego złego człowieka mówił Jan podniesio-

nym głosem. Lecz Anioł znowu podniósł dłoń i powiedział. Taka jest wola Boża. Jan nic z tego 

nie rozumiał ale też i się już nie odzywał. Surowe spojrzenie Anioła ostudziło jego napięcie. 

Poszli więc dalej do chaty pewnego biednego ale pobożnego człowieka. Rodzina ta żyła bar-

dzo ubogo. Ludzie ci żalili się na swój los, ledwo wiązali koniec z końcem. Anioł im odpowie-

dział:  

- Nie martwcie się Bóg wam dopomoże. Gdy jednak wyszli z tego domu, wyciągnął zapałki i 

podpalił jego słomiany dach. Dom natychmiast stanął w płomieniach. Oburzony Jan zaczął 

gasić płomień, jednak Anioł mu nie pozwolił: Ten jednak krzyczał: 

- Jak możesz podpalać dom tego biednego człowieka. Powinieneś pomagać ludziom, a nie ich  

dręczyć. 

- Powiedziałeś, że chcesz poznać wolę Bożą więc nie wtrącaj się więc tylko chodź ze mną 

dalej! 

Idąc dotarli do następnego domu w którym żył Ojciec z 8 letnim synkiem. Synek był całą rado-

ścią tatusia a ten na wszystko mu pozwalał. Przenocowali więc u tego mężczyzny. Rankiem 
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wybrali się w dalszą podróż i Anioł poprosił aby jego synek wskazał im dalszą drogę. Jego 

ojciec zgodził się, tylko powiedział: Pilnujcie aby nic złego mu się nie stało. Dziecko wskazało 

drogę wędrowcom i już chciało powrócić do domu ale Anioł poprosił aby przeprowadziło ich 

jeszcze przez wąska kładkę. Kiedy dziecko przechodziło ten celowo zakołysał tak mocno, że 

chłopiec wpadł do rzeki i utopił się. 

- O nie tego już za wiele krzyczał na całe gardło Jan. Nigdzie już z tobą nie pójdę wolę iść dalej 

sam przez ciemną dolinę i niech mnie nawet rozszarpią dzikie zwierzęta niżbym miał iść dalej z 

tobą. Zniosłem jak okradłeś sprawiedliwego, a złoty puchar dałeś złemu skąpcowi, widziałem 

jak podpaliłeś dom biednej rodziny, ale to że zabiłeś niewinne dziecko to za dużo. Nie jesteś 

żadnym Aniołem tylko demonem - krzyczał człowiek. 

- Jestem Aniołem wysłanym na ziemię przez Boga aby wypełnić Jego wolę na ziemi, a tobie 

wyjaśnić jaka jest Jego droga odpowiedział. 

- Nieprawda Bóg taki nie jest. Na pewno nie kazał Ci czynić tego co zrobiłeś - krzyczał dalej 

Jan.  

- Dobrze! opowiem ci dlaczego zachowałem się właśnie tak w każdej sytuacji. Otóż w kielichu, 

który zabrałem sprawiedliwemu człowiekowi była trucizna. Jego wróg nie dał mu go po to aby 

się z nim pogodzić ale aby go zgładzić z tego świata. Gdybym zostawił mu ten kielich człowiek 

ten otrułby się. Teraz zaś ten pomstujący skąpiec mając ten puchar obierze karę za swe liczne 

grzechy. Biedny człowiek, któremu podpaliłem dom, znajdzie w zgliszczach wielki skarb, który 

pozwoli mu żyć dostatnio do końca dni. Gdybym nie spalił ich domu to nigdy nie znaleźliby 

tego skarbu. Zaś mężczyzna, którego spotkaliśmy tu nad strumieniem, był złym człowiekiem. 

Nie chciał znać Boga i prowadził życie bardzo rozwiązłe. Jego synek, którego utopiłem w  

przyszłości byłby wielkim mordercą. Po stracie swego małego synka, który i tak znajdzie się w  

Niebie, jego ojciec nawróci się do Boga i zmieni swe życie. I tak oto obaj będą w Niebie, gdy-

bym tego nie uczynił obaj zostaliby potępieni.  

Czy te wyjaśnienia pomogły ci zrozumieć wolę Bożą? 

Jan słuchając opowieści Anioła zrozumiał, że Bóg widzi wszystko inaczej i bardziej dosko-

nale niż my ludzie. Zrozumiał też, że na wszystko ma najlepsze rozwiązanie, choć zewnętrz-

nie wydaje się ono bardzo bolesne. Pojął, że nawet z najgorszego zła Pan Bóg może wypro-

wadzić dobro. 

SŁOWA PANA JEZUSA PEŁNE GORYCZY:  

„SŁUCHAJCIE MNIE” i „MOJA MODLITWA” 

Obrazek Najświętszego Serca Pana Jezusa i na kanwie powyższego tekstu „Moja modlitwa”. 

Sanktuarium Madonna Della Corona położone we włoskich Dolomitach (Alpy). 
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Tłumaczenie modlitwy na odwrocie obrazka Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

SŁUCHAJCIE MNIE 

Nazywacie Mnie „Zbawicielem” – a nie pozwalacie mi się zbawić. 

Nazywacie Mnie „Światłem” – a nie wierzycie Mi. 

Nazywacie Mnie „Drogą” – a nie idziecie za Mną. 

Nazywacie mnie „Życiem” – a nie pragniecie Mnie. 

Nazywacie Mnie „Mistrzem” – a nie naśladujecie Mnie. 

Nazywacie Mnie „Mądrością” – a nie pytacie Mnie. 

Nazywacie Mnie „Panem” – a nie służycie Mi. 

Nazywacie Mnie „Wszechmogącym” – a nie jesteście mi wierni. 

A więc, jeśli pewnego dnia nie rozpoznam was – nie bądźcie zaskoczeni… 

Z Sanktuarium Madonna Della Corona przywiozłam obrazki z wizerunkiem Pana Jezusa i Jego 

gorejącym Sercem. Na odwrocie był tekst w języku włoskim. Nasza pilotka przetłumaczyła mi 

go na język polski. 

Ilekroć czytałam te słowa pełne prawdy i goryczy, czułam jak przenikają mnie do głębi… 

…Aż pewnego dnia  - niespodziewanie – zaczęłam się modlić: 

„MOJA MODLITWA” INSPIROWANA TEKSTEM „SŁUCHAJCIE MNIE”. 

 „Panie mój i Zbawicielu, Tyś moją Drogą i Życiem. Oświecaj mnie Swoim światłem i 

prowadź do zbawienia. Tyś tchnieniem mojej duszy i ciała – należę do Ciebie. Chcę ufać 

Ci bezgranicznie i wierzyć bez granic. Jedynie Ty jesteś moim Mistrzem i pragnę podą-

żać za Tobą drogą wyznaczoną mi przez Ciebie… i chłonąć każde Słowo Twoje, bo Je-

steś moim Panem i chcę ci służyć całym życiem moim. Wszystko Ci oddaję i tylko Cie-

bie pragnę – Twojej odczuwalnej obecności. Rozpalaj we mnie miłość do Ciebie i tych, 

których stawiasz na mojej drodze. Niech będę wiecznie żywą pochodnią Twojej Miłości i 

miłosierdzia… A kiedy pewnego dnia stanę przed Tobą – Ty mnie rozpoznaj i przytul. 

Amen.”   

MRMSJ Elżbieta z Głuchołaz 

LEON XIII 
ENCYKLIKA Z 1884 PRZECIWKO MASONERII  

Do wszystkich Patriarchów, Prymasów, 

Arcybiskupów i Biskupów 

katolickiego świata, w łasce i jedności 

ze Stolicą Apostolską pozostających 
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CZCIGODNI BRACIA 

Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie! 

Gdy rodzaj ludzki, [1] stając się ofiarą nienawiści szatana, nieszczęśliwie odpadł od swego 

Stwórcy i Dawcy wspaniałych darów, podzielił się wtedy na dwa obozy, różniące się mię-

dzy sobą i wzajemnie sobie nieprzyjazne; jeden z nich bezustannie walczy w obronie 

prawdy i cnoty, drugi natomiast walkę prowadzi o to, co się cnocie i prawdzie przeciw-

stawia. Pierwszy to Królestwo Boże na ziemi, to jest Kościół Jezusa Chrystusa, ci zaś, którzy 

chcą całym sercem do niego należeć, powinni z gotowością i poddaniem rozumu i woli służyć 

Bogu i Jego Jednorodzonemu Synowi. Drugi obóz – to królestwo Szatana, pod którego władzą 

i panowaniem znajdują się wszyscy, co naśladując zgubny przykład swego przywódcy i pierw-

szych rodziców, odmawiają posłuszeństwa wiekuistemu prawu Bożemu i, wzgardziwszy Bo-

giem, pracują – zapamiętale – przeciw Bogu. 

Dwojakie to królestwo, podobne do dwóch państw, które wprost przeciwnymi rządząc się pra-

wami do wprost przeciwnych zmierzają celów, dokładnie oglądał w duchu i opisał św. Augustyn 

i obu ideę ożywiającą zwięźle i trafnie ujął w tych słowach: “Dwa państwa powołały do istnienia 

dwie miłości, mianowicie ziemskie – miłość własna , posunięta aż do wzgardzenia Bogiem, 

państwo zaś Boże – miłość Boga posunięta aż do wzgardzenia sobą”[2] Różnymi rodzajami 

tak oręża, jak walki przez wszystkie wieki ścierało się jedno z drugim, chociaż nie zawsze z 

tym samym napięciem i z tą samą gwałtownością. 

W czasach zaś obecnych zdaje się, że ci wszyscy, którzy są po stronie zła, łączą siły i sprzy-

sięgają się do najzaciętszej walki, a to za sprawą i przy współdziałaniu szeroko rozpowszech-

nionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia tzw. masonów. Wcale już bowiem nie ukry-

wając swych zamiarów, zuchwale zachęcają się oni do walki przeciw majestatowi Bożemu, 

całkiem otwarcie godzą na zgubę Kościoła, a to w tym celu, by ludy chrześcijańskie, jeśliby to 

było możliwe, ograbić do szczętu z tych wszystkich dóbr, które nam wysłużył nasz Zbawca, 

Jezus Chrystus. Ubolewając nad tymi nieszczęściami i powodowani miłością musimy nieraz 

wołać do Boga: “Oto burzą się Twoi wrogowie i nienawidzący Cię podnoszą głowę. Przeciw 

ludowi Twojemu spiskują i zmawiają się przeciw tym, których Ty strzeżesz. «Pójdźcie» – mó-

wią – «i wytraćmy ich».”[2] 

Wśród tak bliskich zagrożeń, wśród tak zuchwałych i uporczywych napaści na chrześcijaństwo 

jest Naszą powinnością odsłonić niebezpieczeństwo, wskazać nieprzyjaciół i z całą mocą sta-

wić opór ich zamiarom i podstępom, aby wieczną śmiercią nie ginęli ci, których zbawienie Nam 

jest poruczone, aby królestwo Jezusa Chrystusa Naszej pieczy powierzone nie tylko trwało i 

pozostało nienaruszone, lecz aby wciąż wzrastając rozszerzało się po całym świecie. 

Biskupi Rzymu, Poprzednicy Nasi, w czujnej trosce o zbawienie ludu chrześcijańskiego rychło 

rozpoznali tego najgorszego wroga wychodzącego z mroków tajnej konspiracji, kim mianowicie 
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był i czego chciał. Czytając niejako w przyszłości, uderzyli na alarm, by ostrzec i władców, i 

narody przed jego zasadzkami i podstępnymi zamiarami. 

Kolejne potępienia tajnych stowarzyszeń przez papieży 
Pierwsze ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wyszło od Klemensa XII w r. 1738, a bullę 

ogłoszoną przez tego papieża ponowił i potwierdził Benedykt XIV. Pius VII poszedł w ślady 

swoich Poprzedników, a Leon XII w swojej encyklice Quo graviora, zebrawszy wszystkie do-

kumenty i dekrety poprzednich papieży w tej sprawie, potwierdził je i nadał im moc obowiązu-

jącą na zawsze. Pius VIII, Grzegorz XVI oraz wielokrotnie Pius IX wypowiedzieli się w tym 

samym duchu. 

Główny bowiem cel i duch sekty masońskiej ujawniły się w całej pełni, gdy poznano metody jej 

działania, jej zasady, prawa, rytuały i pisma, co niejednokrotnie uzupełniły świadectwa jej wła-

snych adeptów. W obliczu tych faktów było zupełnie zrozumiałe, że Stolica Apostolska napięt-

nowała publicznie sektę wolnomularzy, jako związek założony wbrew prawu Bożemu i ludz-

kiemu, zgubny zarówno dla chrześcijaństwa, jak i dla społeczeństwa świeckiego, i orzekła 

przeciwko niej kary, jakie Kościół nakłada zazwyczaj na wielkich winowajców, zabroniła rów-

nież stanowczo przyłączania się do niej. 

Dotknięci tymi orzeczeniami spiskowcy, sądząc, że już to przez zlekceważenie, już to rzucając 

oszczerstwa, zdołają uchronić się przed mocą tych wyroków, albo je przynajmniej osłabić, 

oskarżyli papieży, że wyroki te albo wydali niesprawiedliwie, albo przekroczyli w nich miarę. W 

ten sposób próbowali umniejszyć autorytet i moc encyklik papieskich Klemensa XII, Benedykta 

XIV, Piusa VII i Piusa IX. Lecz nawet w łonie samej sekty nie zabrakło takich, którzy, wpraw-

dzie niechętnie, przyznali jednak, że to, co orzekli papieże, orzekli prawnie, w ramach nauki i 

karności katolickiej. W tej kwestii popierało papieży wielu monarchów i mężów stanu różnych 

państw, którzy albo oskarżali sektę masońską przed Stolicą Apostolską, albo ją karali we wła-

snym zakresie, jak to miało miejsce w Holandii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Bawarii, Sabaudii 

i w różnych krajach Włoch. 

Jeśli Pan Bóg pozwoli - Ciąg dalszy nastąpi… 

Będą to rozdziały: 

Mądra przezorność poprzedników Leona XIII.  

Nie usłuchano ich. Zagrożenia, które stąd wynikły 

Potępienie doktryn szerzonych przez masonerię 

Tajemnica i przysięga 

Masoneria przeciwko Kościołowi i papiestwu 

Masoneria jest wrogiem dobrych obyczajów w życiu prywatnym i publicznym  

Masoneria toruje drogę komunizmowi 

Główne dążenia masonerii 

Absolutna równość, proklamowana przez komunistów i wolnomularzy, jest sprzeczna z naturą 
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Wspólnota celów masonerii i komunistów  

Podstępy, kłamstwa i oszczerstwa masońskie 

Kościół dąży jedynie do pełnienia dobra 

Zarządzenia papieża Leona XIII 

Za stroną: Encyklika Humanum Genus 

REFLEKSJE RYCERKI MAŁGOSI 

RÓŻNE PRZESTROGI I RADY NA ZMASOWANY 
ATAK I DZIAŁANIE ZŁEGO DUCHA  
W ostatnim czasie wszyscy odczuwamy zmasowany atak złego ducha... działanie jego 

przejawia się we wszystkich dziedzinach życia i na wszystkich płaszczyznach.... można 

by powiedzieć, że żyjemy we wszechogarniającej truciźnie... oddychamy nią, żywimy się 

nią, w niej żyjemy... jak mgła, która zewsząd otacza i wszędzie osiada.... nie można być 

w niej nie zanurzonym...  

Jedną ze sfer, którą aktualnie bardzo przenika szatan jest muzyka ( głośne hasło radia ZET: 

„siła muzyki” - nie jest przypadkowe ) szczególnie, aby zapanować nad młodym pokoleniem ( 

słuchawki na uszach noszą już prawie wszyscy... wyłączając się z otoczenia, poddają się bez-

wiednie bardzo silnemu oddziaływaniu – poprzez dźwięk i niejednokrotnie zakodowaną treść – 

mocy złego ducha )...  

Ale jest jeszcze inna sfera, bardzo subtelna i delikatna, przez którą szatan obecnie ma bardzo 

duży dostęp do człowieka, a o której nikt nie mówi - kosmetyki. 

Nie chodzi tu o kody kreskowe, bo te są na wszystkich artykułach i od tego się nie uwolnimy.... 

Ale o zawartość opakowań...  

Rozbudzone - poprzez uwodzicielskie reklamy – pragnienia posiadania coraz to lepszych bal-

samów, szamponów, mydeł, żeli, dezodorantów,  pomadek, kremów... nie kończą się tylko na 

zakupie tych produktów, a więc wydaniu pieniędzy i nabijaniu kieszeni producentom...  Obec-

nie drogą oddziaływania złego ducha, nie tylko jest zmysł słuchu, wzroku, ale także – węchu....  

Zapachy! Tu, jest olbrzymie pole wpływów na człowieka i do wnętrza człowieka... 

Szczególnie na kobiety! Znane sieci handlowe… poprzez swoje wyroby wywołują oprócz silne-

go pobudzenia zmysłowego ( nienaturalnego ), także stany nadpobudliwości, bezsenności, 

niepokoju, lęku, koszmarów sennych,  a nawet omamów...    W wielu wypadkach oddziałują 

one na  ośrodkowy układ nerwowy człowieka.... po dłuższym stosowaniu może pojawić się 

depresja, a nawet myśli samobójcze.... Zwłaszcza kobiety powinny dziś uważać na to co kupu-

ją, co używają i bacznie obserwować własne reakcje na dany produkt... może wystąpić nie 

tylko alergia fizyczna, ale i duchowa...   

http://www.tradycja.koc.pl/HumanumGenus.htm#14
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Ważne jest, aby - poprzez użycie danego kosmetyku - nieświadomie nie zapraszać do siebie 

złego ducha ( nie otwierać się na niego, nie wpuszczać go do swego wnętrza – poprzez wma-

sowanie w skórę ciała, czy wdychanie zapachu )...  

Z autopsji wiem, co może się dziać po zastosowaniu preparatów np. firmy Avon... w nocy mia-

łam często silne odczucie jakiś dziwnych obecności w moim pokoju, nieuzasadnionego lęku ( z 

natury nie boję się ciemności, ani samotności ), koszmarów sennych... 

Po dokonaniu zakupu najlepiej byłoby od razu dany produkt pokropić wodą święconą.... 

Kiedyś zawsze przy stosowaniu wody święconej wypowiadało się słowa: 

„Przez to święte pokropienie, 

Boże odpuść me zgrzeszenie, 

a na moc tej wody świętej, 

niech ucieka duch przeklęty! 

Amen.” 

 

Od jakiegoś czasu mam wewnętrzne przeświadczenie, że powinniśmy używać wody 

święconej nie tylko przed wyjściem z domu ( mieć ją zawsze w kropielniczce na ścianie 

), ale stosować również zaraz po przyjściu  do domu  - gdy wracamy,  z zewnątrz... Przez 

cały dzień przebywamy w tak wielu rozmaitych miejscach, ocieramy się o tak wiele róż-

nych osób i przedmiotów ( zwłaszcza w sklepach ), że koniecznym w dzisiejszej dobie 

staje się nieustanne używanie wody święconej oraz posiadanie jej przy sobie... 

 

Kiedyś wsiadłam do autobusu i – poprzez oddech – wciągnęłam jakiegoś bakcyla; natychmiast 

zaczęłam kaszleć, wręcz dusić się... nie wiedziałam co mam robić, wysiąść nie mogłam.... w 

pewnym momencie, kiedy kaszel nie ustępował, przypomniałam sobie, że mam przecież ma-

leńką buteleczkę z wodą święconą ( zmieszaną z wodą od s. Zofii ), więc szybko wypiłam 

łyka... i dzięki Panu Bogu  - atak zaraz ustąpił... po przybyciu na miejsce czu-

łam się zupełnie dobrze, jakby nic  się nie działo....  

TO, CO PODOBA SIĘ LUCYFEROWI  
(Z NIEKTÓRYCH EGZORCYZMÓW) 

1. Komunia święta udzielana na rękę i na stojąco dzięki temu mogę podeptać waszego 

Boga, którego ja zabiłem; i mogę celebrować moje msze (czarne msze) z moimi kapłanami, 

których Jemu wydarłem... 
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2. Skąpe stroje, na które łowię mężczyzn i kobiety, i zapełniam nimi moje królestwo (śmiech 

długi...niezwykle szyderczy), ale jestem zadowolony... co za radość 

3. Telewizja... ach telewizja... jest moim aparatem, to ja ją wymyśliłem... aby zniszczyć po-

szczególne dusze i całe rodziny... rozdzielam je, rozpraszam moimi programami, przebiegłymi i 

przenikającymi do głębi... ach telewizja jest ośrodkiem przyciągania, gdzie przyciągam też 

wielu księży, zakonników i sióstr, zwłaszcza w godzinach po północy i już nie pozwalam im 

modlić się: ha... w jednym momencie pokazuję się na całym świecie... słuchają mnie i oglądają 

wszyscy... dość dobrze pomagają mi moi wierni słudzy, magowie, czarownice, wróżbici z kart i 

rąk, astrologowie... ha ha! 

4. Dyskoteki.... wspaniałe... są to moje pałace ze złota, gdzie przyciągam najlepsze nadzie-

je społeczeństwa, które czynię moimi, niszcząc ich dusze i ciała... tysiące ich unoszę ze sobą 

przez alkohol, narkotyki i seks..., ach, nieustanne żniwo... ja jestem prawdziwym królem świa-

ta, a nie wasz Bóg, którego ukrzyżowałem. 

5. Rozwody... separacje małżonków, są wymyślone przez mnie; odzyskuje dzięki nim moją 

własność... jest to jedno z moich najbardziej inteligentnych odkryć... niszczę w ten sposób 

rodzinę, społeczeństwo, gdzie jestem adorowany, jako król świata... Seks, seks.. nie słuchajcie 

tego człowieka przybitego do krzyża, który wam nic nie daje... tylko ja wam dam prawdziwą 

przyjemność wraz z wolnym seksem... moje królestwo to nade wszystko przyjemność seksual-

na, przez którą króluję na ziemi. 

6. Aborcja... zabijanie niewiniątek...! To moje najpiękniejsze i najprzyjemniejsze odkrycie! 

Zabijanie niewinnych zamiast winnych i zabójców z mafii! Zniszczę ludzkość i w ten sposób 

skończą, zanim się urodzą adoratorzy fałszywego Boga. 

7. Narkotyki.... to najsmaczniejszy pokarm, jaki daję młodym, aby zrobić z nich głupców... i 

w ten sposób robię z nimi, co mi się podoba... złodziei, morderców, rozpustników... okrutnych 

jak ja... panów tego świata... moje sługi. 

TO, CO NIE PODOBA SIĘ LUCYFEROWI  
(Z NIEKTÓRYCH EGZORCYZMÓW) 

1. Spowiedź... co za głupi wynalazek... Ależ mnie ona boli, jakie mi sprawia 

katusze... Krew tego waszego fałszywego Boga... jakże mnie miażdży... niszczy 

mnie... obmywa wasze dusze i zmusza mnie do ucieczki... (straszliwe wybuchy 

płaczu)... Ta Krew, ta Krew... jest moją najokrutniejszą karą... 

2. Posiłek, gdzie spożywacie Ciało i Krew tego Ukrzyżowanego, którego ja zabiłem... 

(Msza Święta) To tutaj jestem rozbrajany...już nie mam sił do walki... ci, którzy spożywają to 
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Ciało i piją tę Krew, stają się silni przeciwko mnie, stają się nie do pokonania przez moje prze-

biegłe zasadzki i pokusy, zdają się zupełnie inni, mają jakby szczególne światło i niezwykle 

bystry umysł... szybko mi się wymykają... oddalają ode mnie, wyrzucają mnie jak psa... co za 

smutek..., co za ból mieć do czynienia z takimi kanibalami! (wybuchy płaczu!)... Ja ich jednak 

okrutnie prześladuję... a tylu idzie jeść tę Hostię, będąc w grzechu! Ależ jestem zadowolony... 

co za radość... nienawidzą swego Boga i go jedzą... haha! Moje zwycięstwo... zwycięstwo... 

hura... hura!... 

3. Jakże niedorzeczni są ci, którzy tracą WIELE GODZIN DNIEM I NOCĄ NA KOLANACH, 

aby ADOROWAĆ ten kawałek chleba ukrytego w pudle na ołtarzu tego fałszywego Boga! (jest 

to godzina adoracji). Jakże mnie denerwują te osoby! Ileż czynów świętokradczych zbieram 

bez przerwy: jest to moje nieustanne zwycięstwo... A ile cierpienia... ile złości przez te niero-

zumne adoracje...! 

4. NIENAWIDZĘ RÓŻAŃCA... ten zniszczony wstrętny sprzęt tej Kobiety tam, jest dla mnie jak 

młotek, który rozbija mi głowę... Jest wymysłem fałszywych chrześcijan, którzy nie są mi po-

słuszni, przez co idą za tym babskiem! Są fałszywi, fałszywi... zamiast słuchać mnie, który 

panuję nad całym światem, ci fałszywi chrześcijanie idą modlić się do tej Kobiety, mojej naj-

większej nieprzyjaciółki, z tym sprzętem... ach, ileż bólu mi zadają... (wybuch płaczu)... 

5. Największym złem dla mnie w tym czasie są nieustanne obecności (OBJAWIENIA) tej 

baby... w całym świecie... we wszystkich narodach objawia się i mnie prześladuje, wydzierając 

mi z rąk tak wiele dusz... tysiące... tysiące... ach, ileż bólu mi zadają... (wybuch płaczu)... 

6. Jednak tym, co mnie niszczy najbardziej, to ośle POSŁUSZEŃSTWO temu człowieko-

wi ubranemu na biało (Papieżowi), który rozkazuje w imieniu tego fałszywego odkupiciela i 

fałszywego waszego zbawiciela... jakie osły... owce... tchórze...! Być posłusznym człowiekowi, 

który kocha Kobietę, która mnie prześladuje od zawsze... jaki wstyd... to niszczy moje króle-

stwo... Ja zwyciężę, ja zwyciężę... (śmiech). Przyprawię go o śmierć, doprowadzę do jego 

zabójstwa... sprawię, że będzie miał brzydki koniec... jest ohydny dla moich zwolenników, ten 

Polak (Jan Paweł II), który kocha tę Kobietę... który rozpowszechnia Różaniec tej podłej Kobie-

ty, jako swoją ulubioną modlitwę... co za nikczemnik... osioł... miażdży mnie... miażdży mnie...! 

(wybuchy szlochu!) " 

Czytelniku pamiętaj!... 

Lista powyżej jest przerażająca. Warto ją przemyśleć. Zasługuje na to, by być rachun-

kiem sumienia dla nas wszystkich. Ale przede wszystkim zasługuje na gorliwą modlitwę, 

pokutę, a także często praktykę sakramentalnej spowiedzi, gdzie Krew Jezusa Chrystu-

sa oczyszcza nas i daje bardzo mocną tarczę do pokonania naszego nieprzyjaciela.  
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SYMBOLE I ZNAKI  

STOSOWANE W OKUL-

TYZMIE I SATANIZMIE 

ROGATA DŁOŃ 

Jest to znak rozpoznawczy wyznawców satanizmu (okultystów). Używa-

ny jest również (nie zawsze świadomie) przez osoby chodzące na kon-

certy heavymetalowe, jako element określający ich przynależność do 

przesłania negatywizmu zawartemu w tej muzyce. Istotny jest fakt, iż 

używają oni zasadniczo lewej dłoni. Po pierwsze - jako przeciwieństwo 

ręki prawej (w rozumieniu sprawiedliwej, dobrej; por. "zasiąść po prawicy"). Po drugie - po to, 

by mieć prawą rękę gotową do walki. Znak ten jest także uwidoczniony na okładce Biblii szata-

na , gdzie występuje na zdjęciu A. S. La Vey. Dłoń tę można odnaleźć na okładkach wielu płyt, 

również na koszulkach młodzieżowych. 

Krzyż Południa (odwrócony) 

Symbol, który wyśmiewa i odrzuca krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa 

zostaje wydrwiony w klasyczny sposób: przez odwrócenie go. Poprzez to 

sataniści odrzucają Chrystusa i jego zbawczą krew. Pochodzenie tego 

krzyża jest prawdopodobnie związane z pogaństwem. Jednakże sataniści 

zapożyczyli go w XVIII wieku od Hell-Fire-Club, szydzących z jakichkol-

wiek zasad moralnych. Symbol ten często noszony jest przez satanistów. 

Można go ujrzeć również na szyjach niektórych muzyków rockowych (np. Madonna, Mick Ja-

gger) oraz na okładkach płyt heavymetalowych. 

Krzyż Nerona 

(krzyż złamany, znak pokoju, pacyfka, kurza stopka) 
 Znany jest głównie od lat 60-tych XX wieku jako symbol pokoju. W rze-

czywistości jest to teutoński znak ucieczki przed śmiercią. Bierze on swój 

początek od Nerona, który ukrzyżował Piotra Apostoła na krzyżu takiego 

kształtu. Od tego czasu oznaczał on nienawiść do chrześcijan. Był sym-

bolem prześladowców chrześcijaństwa za Nerona. W  IV-V wieku został 

stworzony drzeworyt, który ukazywał diabła mającego w miejscu oczu dwie "pacyfki". W latach 

50-tych XX wieku adwokat Gerald Holtom miał otrzymać rozkaz od sympatyzującego z komu-
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nistami Bertnarda Russella, aby zaprojektować symbol jednoczący lewicowych zwolenników 

pokoju w USA. Holtom postanowił wykorzystać krzyż Nerona do tego celu. 

Pochodzenie tego symbolu wskazuje także, na pierwiastki zapożyczone z religii daleko-

wschodnich. Rozszczepienie bowiem w formie litery "Y" wskazuje na święte słowo hinduizmu, 

buddyzmu i dżinizmu, obarczone pełnią znaczeń ezoterycznych: Om (w brzmieniu: aum). 

Symbolizuje ono Brahmę, Wisznu i Siwę jako boskie uosobienie energii lub pierwiastków: 

twórczego, zachowawczego i niszczycielskiego. Słowo Om wykorzystywane jest na początku 

wielkich modlitw i zaklęć. A.S. LaVley ukazywał ten symbol przed czarnymi mszami i orgiami w 

kościele satanistycznym w San Francisco. W obrzędach przyjmowania nowych członków uży-

wa się krzyża wykonanego z drzewa balsamowego lub ceramiki w celu publicznego złamania 

go na oznaczenie zerwania wszelkich więzów z chrześcijaństwem. Następnie zakłada się ów 

połamany krzyż lub krzyż Nerona na szyję na znak - pokoju z szatanem. Jest to okultystyczny 

symbol propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Wśród współczesnych muzyków 

heavy metalowych i okultystycznych grup oznacza on upadek chrześcijaństwa (odwrócony 

krzyż z ramionami ku dołowi). 

mgr Małgorzata Więczkowska 

większość tekstu pochodzi z witryny :http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm.  

 

SZKAPLERZ MĘKI PAŃSKIEJ 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I OCHRONY [OPIEKI] 

W chwilach wyjątkowej łączności z niebem, usłyszała Marie-Julie JAHENNY (francuska styg-

matyczka z Fraudais) podczas  ekstazy w dniu 23 sierpnia 1878 roku prośbę, aby wprowadzić i 

rozpowszechnić NOWY SZKAPLERZ. Szkaplerz ten jest wybitnym dowodem Łaski, dany nam 

przez Naszego Pana i Najświętszą Dziewicę. Został on sprezentowany, aby przetrwać te 

straszne czasy, w których świat wystawiony jest na Święty Gniew Boży. Tak wiele bluźnierstw i 

złorzeczeń popełnianych przez ludzi przeciwko Bogu domaga się nieubłagalnie Bożej Spra-

wiedliwości, ale jednocześnie ukazuje się również w tym samym czasie, nieskończona dobroć 

Naszego Pana i Jego Świętej Matki, którzy pośrodku burzy tych czasów pragną ratować tych 

ludzi, którzy są pokorni i ufają Im bezgranicznie.  

Nie tylko noszenie tego szkaplerza jest zalecane, ale jego ekspozycja w naszych kaplicach i 

domach będzie bardzo specjalnym zabezpieczeniem. 

Ekstaza Marie-Julie Jahenny z 23 sierpnia 1878  
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Święta Dziewic pozwala mi widzieć na Jej Niepokalanym Sercu wielki Szkaplerz, większy od 

wnętrza dłoni. Jest on pięknej fioletowej barwy, podobnej do barwy fiołków. Na jednej jego 

stronie, posrodku widoczne są trzy 

gwoździe, którymi przybito Chrystusa 

do Krzyża. 

Na końcach każdego z gwoździ jest 

kropla Krwi. Nad główkami gwoździ 

znajduje się gąbka. Krople Krwi spły-

wają do małego kielicha. Kielich ten 

otoczony jest Koroną Cierniową. Na 

Kielichu wytłoczone są trzy Krzyże. 

Jest to ta strona Szkaplerza, która znajduje się na płaszczu Matki Bożej. Widzę również, że 

Szkaplerz jest na dwóch fioletowych tasiemkach, które prowadzą przez każde ramię. Trzy 

węzły są na lewym a dwa prawym ramieniu. 

Drugą stronę Szkaplerza (przód) ukazuje Matka Boża na siedząco, trzymając w ramionach 

swego uwielbienia godnego Syna. Głowa naszego Pana spoczywa na Sercu Swojej Matki. U 

stóp naszego Pana klęczy anioł w koronie, w białej szacie. Szatę jego przepasa czerwona 

wstęga. Anioł trzyma w swych rękach białe, lniane płótno, którym wyciera nogi naszego Pana. 

Nad Aniołem, w górnym rogu Szkaplerza znajduje się drabina. Z lewej strony, za Chrystusem 

znajduje się trzcina Meki Pańskiej, lecz bez gąbki. Łzy Matki Bożej skraplają się na Jej piersi i 

spływają dalej, aż do stóp Anioła. Te Szkaplerz będzie dodatkową ochroną na czasy kary, 

niebezpieczeństwa i głodu. Wszyscy, którzy są nim przyobleczeni, mogą śmiało przejść przez 

burze, szturmy i ciemności. Jak w jasny dzień posiadać będą światło. Tak wielkie jest działanie 

tego nieznanego Szkaplerza. 

Pan Jezus przekazał myśl: Przy zdejmowaniu Mnie z Krzyża położono Mnie na łono Mojej 

Matki: to rozmyślanie i nabożeństwo jest mało znane. Życzyłbym sobie, aby ten obraz, który 

jest na tym Szkaplerzu, wbił się w pamięć „Serc Dzieci Krzyża”, aby czcili oni Mnie trzykrotnie 

następującym pozdrowieniem:  

- Pozdrawiam Ciebie Ukrzyżowany Jezu, abyś utrzymał mnie przy życiu.  

- Pozdrawiam Ciebie z wielką radością Aniołów i Świętych, przy zdejmowaniu Ciebie z 

Krzyża.  

- Pozdrawiam Ciebie ze smutkiem Twojej Matki, kiedy złożono Ciebie do Jej Niepokala-

nego Serca i na Jej łono.  

Mało myśli się o łzach, które przelała Moja Matka podczas Mojej Męki, mało myśli się o narzę-

dziach Mojej Męki: o drabinie, o trzcinie i o gwoździach. Moje dzieci, każda dusza, każda oso-
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ba, która jest w posiadaniu tego Szkaplerza, doświadczy, że jej rodzina i dom jest strzeżony, 

że nie zniszczy go pożar. W domu, w którym jest ten Szkaplerz, wszyscy, którzy bluźnią prze-

ciwko Mnie – zostaną zniszczeni. Jeżeli do domu wejdzie osoba bezbożna, będzie ona do-

tknięta na widok tego szkaplerza, że niebawem się nawróci. Wszyscy, którzy te Szkaplerz 

noszą, będą chronieni przed błyskawicą, nagłą śmiercią i wypadkiem. Podczas kary ochrona w 

nim jest zapewniona. Szkaplerz umieszczony w Kościele oddala bezbożność i profanację. 

Wszyscy, którzy myślą o tym Szkaplerzu i go kochają będą uwolnieni od mąk duchowych, a ci 

którzy go noszą – otaczania będą ochroną przed wszystkimi niebezpieczeństwami, tak jak 

gdyby byli już w Niebie. Szkaplerz ten działa jak odgromnik, przez którego ciosy sprawiedliwej 

Kary Bożej nie przejdą. 

Pan Jezus mówi: Każdy ksiądz może poświęcić ten Szkaplerz. Przy noszeniu Szkaplerza 

można odmówić 5 albo 7 razy „CRUX AVE” i rozmyślać przez trzy minuty o mojej Mece. 

Obdaruję wieloma łaskami tego, kto nosi ten Szkaplerz. 

Modlitwa „CRUX AVE” 

„Pozdrawiam Cię, uwielbiam i obejmuję Cię, święty Krzyżu mego Zbawiciela! Strzeż na, 

chroń nas, ratuj nas! Ciebie, o Krzyżu, tak bardzo Jezus umiłował! Idąc przykładem Je-

zusa, też Cię kocham, Krzyżu. Niech ten święty Krzyż ukoi me przerażenie, napełni mnie 

spokojem i ufnością. Amen. 

Słowa Naszego Pana do Marie-Julie z 20 lipca 1882: "Moim życzeniem jest, aby Moi słudzy, 

mężczyźni i kobiety, a nawet małe dzieci, nosili Krzyż. Będzie to mały krzyżyk i w środku 

będzie miał mały biały płomień. Płomień będzie wskazywał, że są oni synami i córkami 

Światła.” 

Szkaplerz można nabyć u Marii Mrózek  

05-091 Ząbki ul. Szwoleżerów 11,  

tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

http://www.sacramentals.com/marie-julie.htm 

DEMON REAGUJE GWAŁTOWNIE NA WSPOMNIENIE  

NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 
(NIEZAMIERZONE  „POUCZENIE”  ZŁEGO DUCHA  PODCZAS EGZORCYZMÓW) 

Szczególną nadzieją napawa Maryjne doświadczenie płynące z egzorcyzmów. Kiedy mówi się 

o Matce Bożej, demony reagują atakami furii i szału. Nienawidzą Matki Bożej, nigdy nie odwa-

żą się wypowiedzieć Jej imienia. Mówią "ona", albo "tamta". Pada cały stek najgorszych bluź-

nierstw pod adresem Matki Bożej. Uskarżają się, że niszczy ich plany. Demon reaguje gwał-

http://www.sacramentals.com/marie-julie.htm
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townie na wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Wykrzykuje, że ten... 

taki nie taki (i tu mówi o papieżu Janie Pawle II słowami, których nie da 

się powtórzyć) poświęcił świat temu Niepokalanemu Sercu i że ten akt 

pokrzyżował piekłu pewne plany na skalę światową. 

Podczas innego egzorcyzmu, kiedy egzorcysta oddawał cześć Niepokala-

nemu Sercu Maryi, demon powiedział:  

"Jej Serce sprawia nam ból. Im bardziej przebijaliśmy to Serce, tym mocniej biło. Im 

bardziej miażdżyliśmy to Serce, tym bardziej Ona miażdżyła nas. Im bardziej cierpiała, 

tym bardziej cierpieliśmy i my. Chcieliśmy zrobić jej na złość, a Ona zabijała nas swoim 

płaczem. Jej łzy są ogniem, który nas zabija".  

Innym razem ten sam egzorcysta wzywał wstawiennictwa Niepokalanego Serca Maryi, a de-

mon zaczął mówić o kolcach, które tkwią w tym Sercu (są one symbolem grzechów ludzkości) 

oraz o ludziach, którzy chcą ofiarować Maryi swe zadośćuczynienie. Powiedział wtedy: "Lu-

dzie pomogli mi wbić w to Serce mnóstwo kolców, tysiące miliardów. Sami żeście mi 

pomogli wbić te wszystkie kolce. Właśnie wy! Ale im więcej kolców, tym większą ma 

siłę! Im więcej krwi, tym więcej mocy! Im więcej cierpienia, tym więcej chwały! Wasze 

grzechy zamieniły się w chwałę, bo wiele dusz poświęciło się Jej, żeby zadośćuczynić 

za zniewagi. Każda dusza, która jej się poświęca wyciąga kolec z Jej serca. A każdy taki 

wyciągnięty kolec jest jak ognisty pal, który przebija nasz mózg. My ich bijemy, pokonu 

jemy ich, palimy, drapiemy, rozszarpujemy ich na kawały, a oni padają na kolana i się 

modlą. My im ubliżamy, szkalujemy ich, znieważamy - a oni padają na kolana i się mo-

dlą. Ta tortura nigdy się nie skończy! Ta tortura nigdy się nie skończy! Jest ich za dużo! 

Za dużo! Tylu głupców się Jej poświęca. Tylko na to czekają, żeby umrzeć dla tej... i dla 

jej Syna!" 

Podczas innego egzorcyzmu demon powiedział: "Za każdym razem, kiedy schodzi tu na 

ziemię, pogrążamy się coraz niżej. Każda Jej łza to dziura w naszej skórze. Każde Jej 

spojrzenie szarpie nasz mózg na kawałki. Każdy Jej krok to nasz koniec. Usiłujemy Ją 

powstrzymać, ale nie możemy, bo Ona jest silniejsza on nas. Zły nie ma nad Nią żadnej 

władzy". 

Ks. Aleksander Jacyniak SJ 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 

W miarę powszechnie jest znana wielka modlitwa w intencji ojczy-

zny, w którą w ostatnich latach włączyło się wielu Węgrów. Trochę 

mniej chyba wiemy o podobnej współczesnej modlitwie całego naro-
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du zza oceanu - Kolumbijczyków. W jakich okolicznościach doszło tam do zainicjowania i roz-

woju tejże modlitwy? Podłoże było następujące: wiele rodzin w Kolumbii doświadczyło prze-

mocy, przeżyło porwanie lub śmierć kogoś bliskiego. Było tak na skutek trwających od dziesię-

cioleci brutalnych działań komunistycznych partyzantów, którzy pod hasłem obrony biednych 

porywali dla okupu niewinnych ludzi, dokonywali zamachów bombowych, zajmowali się pro-

dukcją i sprzedażą narkotyków. Chcieli w ten sposób wyeliminować tych, którzy odważnie 

mówili o ich zbrodniczej działalności. Najbardziej niewygodny stał się dla nich Kościół katolicki, 

wobec którego komuniści posunęli się nawet do zamachów terrorystycznych. 

Wobec nasilania się aktów przemocy i terroru rząd Kolumbii wspólnie z Episkopatem w 1990 r. 

zawierzył cały naród Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Fakt ten 

został zapisany w konstytucji. Jednak już rok później nowe władze kraju zmieniły ją i anulowały 

akt poświęcenia. W tym czasie nasiliły się zbrodnicze działania komunistycznej partyzantki. W 

takich okolicznościach ugruntowywała się powszechna duchowa mobilizacja całego społe-

czeństwa. Jak napisał ks. Mieczysław Piotrowski TChr: "Męczeństwo i cierpienie tysięcy nie-

winnych ofiar zjednoczyły naród kolumbijski w modlitwie i zaufaniu Bogu". Kolumbijczycy coraz 

pełniej rozumieli, że bez głębokiej wiary w Boga i beż żarliwej modlitwy nie jest możliwy wła-

ściwy rozwój kraju. W 2002 r., zgodnie z zasadami demokracji, wybrali wierzącego prezydenta 

Alvara Uribego. Sześć lat później ponownie Episkopat Kolumbii wraz z władzami państwa 

dokonali uroczystego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 

Maryi. Akt ten, ponawiany corocznie, przyczynił się do zjednoczenia narodu kolumbijskiego. 

Niekryjący swej głębokiej wiary prezydent piastował najwyższe stanowisko w państwie przez 

dwie kadencje. Zgodnie z konstytucją nie mógł być wybrany po raz trzeci, mimo tego, że pod 

koniec drugiej kadencji cieszył się 85-procentowym poparciem. W trakcie swej kadencji zabie-

gał o dobrobyt dla każdego obywatela, uczył ich odpowiedzialności. Nie lękał się także wska-

zywać, że przestrzeganie chrześcijańskiej hierarchii wartości jest niezbędne. Gdy w 2008 r. 

zaistniał poważny konflikt grożący wojną między Kolumbią a Wenezuelą i Ekwadorem, wów-

czas prezydent wraz z członkami rządu wezwali naród do intensywnej modlitwy różańcowej o 

pokojowe rozwiązanie powstałych napięć. 

Modlitwa prezydenta, rządu i całego narodu zapobiegła wojnie. Przyniosła też inne dobroczyn-

ne owoce dla państwa. Za czasów jego prezydentury odnotowano wysoki wzrost gospodarczy, 

który w 2008 r. wynosił 6,5 procent. Prezydent wypełnił wszystkie swe przedwyborcze obietni-

ce, a swą prezydenturę traktował jako pokorną służbę narodowi. W czasie jego prezydentury 

liczba komunistycznych partyzantów zmniejszyła się dziesięciokrotnie: w 2002 r. było ich w 

Kolumbii około 20 tys. i kontrolowali 40 proc. terytorium kraju, w 2008 r. już tylko 2 tys., a cała 

powierzchnia kraju jest pod nadzorem służb państwowych. Tak wielka może być skuteczność 

modlitwy narodu we wszystkich intencjach swej ojczyzny. Choć te fakty pozostają zasadniczo 
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przemilczane przez liberalne i laickie środki społecznego przekazu, to jednak nie udaje się ich 

wymazać z najnowszej historii współczesnego świata. 

Grudzień dla nas, Polaków, naznaczony jest rocznicami bolesnych wydarzeń stanu wojenne-

go. Przypominają one o modlitwie w intencji Ojczyzny. 

Źródło: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 10-11 grudnia 2011, Nr 287 (4218) 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ 
Jedna dziesiątka różańca dla każdego Katolika i Polaka! 
Mali Rycerze licznie i czynnie włączyli się w KRzO! 

„Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, podejmując głos Księży Biskupów, gorąco zachęcają wszyst-

kich wiernych do włączenia się w tę wielką Modlitwę Różańcową za Ojczyznę, a uczestników 

tego Dzieła wspierają swoją modlitwą u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski.” 

Mali Rycerze MSJ w trosce o Polskę zawsze modlą się za swoją Ojczyznę. Dlatego  

czynnie i dość licznie włączyli się w tę inicjatywę już od samego początku. Na jednym z 

pierwszych spotkań na Jasnej Górze (14.07.2011) reprezentowała nas Halina Szustak v-

ce prezes Zarządu MR MSJ. Rozpowszechniane były plakaty i druki zgłoszeń. Blisko 400 

osób w tym większość Małych Rycerzy podjęła zobowiązania Krucjaty. Wielokrotnie 

informacje o Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę były i są umieszczane na stronie inter-

netowej Małych Rycerzy 

CZYM JEST KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ? 

„Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy z 
Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypeł-
nienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując 
się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach przynamniej jednej z tajemnic 
Różańca Świętego... ” 
Z tekstu komunikatu OO. Paulinów z Jasnej Góry z 25.09.2011 r. 

KONTAKT Z SEKRETARIATEM  
OGÓLNOPOLSKIM: 
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę –  
Sekretariat 96-515, Teresin skrytka pocztowa nr 6 
E-mail: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
telefon: 532 998 998 faks: 22 376 27 35 
Dokumenty, materiały i aktualne informacje o rozwoju Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę publi-

kowane są na stronie internetowej: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl.  

http://www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl/


Głos Małego Rycerza Nr 6 (2/2012)        kwiecień-maj-czerwiec 2012 

 

 

55 
 

 
 

Echo po… IV Edycji Akcji „Uratuj Świętego”: 
PRAWIE 14 TYSIĘCY OSÓB MODLIŁO SIĘ  
ZA DZIECI ZAGROŻONE ABORCJĄ 
Kochani! To już [ponad] miesiąc minął od zakończenia IV Edycji Akcji Uratuj Świętego - Życie 

jest piękne!  

Prawie 14 tysięcy osób modliło się za dzieci zagrożone aborcją. To ogromny sukces, który stał 

się udziałem każdego z uczestników Akcji. 

W wielu parafiach i wspólnotach trwała nowennowa modlitwa, na wielu Marszach dla Życia 

można było usłyszeć hasło "Uratuj Świętego!". 

W imieniu organizatorów dziękuję Wam Wszystkim - każdemu z osobna - za udział w Akcji. 

Przygotowujemy się do jubileuszowej - 5 edycji Akcji.  

"Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" - pamiętajmy o tym, każdego dnia, będąc odpo-

wiedzialnymi za życie. Pozdrawiam Was w Panu! 

ks. Tomasz Trzaska 

koordynator Akcji 

Uratuj Świętego! 2012  

contact@uratujswietego.pl  

P.S. Redakcji Głosu MR:W tej kolejnej IV Edycji „Uratuj Świętego” wzięła także bardzo liczna 

grupa Małych Rycerzy, którzy pragną w ten sposób czynić wspólnie wynagrodzenie za jeden 

z najcięższych grzechów popełnianych we współczesnym świecie.  

Ks. Tomaszowi Trzasce i wszystkim organizatorom za wszystkie dotychczasowe akcje wielkie 

Bóg zapłać. Zapewne w kolejnej edycji weźmiemy udział jeszcze liczniej... 

 

 ECHO po NARODOWEJ KORONCE SMOLEŃSKIEJ  

- MODLITWIE ZA DUSZE OFIAR TU-154 

Składamy Państwu serdeczne Bóg zapłać za wzięcie udziału w Koronce. W Poniedziałek 

Wielkanocny skończyliśmy naszą nowenną w intencji zbawienia wszystkich ofiar katastrofy 

smoleńskiej oraz ich bliskich. 

W NKS wzięło udział 674 zarejestrowanych uczestników oraz wielu innych, którzy chociaż nie 

wypełnili formularza, to razem z nami trwali w modlitewnym skupieniu. Za to wspólne dzieło 

żarliwej modlitwy oraz wielkiej przemiany serc - wielkie Bóg zapłać! 

mailto:contact@uratujswietego.pl
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Mocni wsparciem dziękujemy wszystkim naszym partnerom oraz „dobrym duchom” NKS, a w 

szczególności:  

– ks. Bp Markowi Solarczykowi, który prowadził nas nieustannie w naszej modlitwie,  

– Portalowi Adonai.pl za nieocenione medialne wsparcie,  

– Apostolatowi Młodzi dla Życia - wspólnota Św. Jana Bosko za formowanie części z organiza-

torów oraz duchowe wsparcie podczas tworzenia tego modlitewnego dzieła,  

– Wspólnocie Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego za wielką pomoc w rozpro-

wadzeniu plakatów NKS [zamieszczanie stosownych informacji na witrynie MR oraz 

czynne włączenie się w modlitwę]. 

– Akacji Katolickiej diecezji Warszawsko-Praskiej za wsparcie organizacyjne, oraz wszystkim 

cichym i bezimiennym pomocnikom, którzy dołożyli swoje 

cegiełki w organizacji Koronki. 

Bez Was wszystkich, nasza inicjatywa nie miałaby żadnych szans, 

aby się rozwinąć i aby stworzyć to dzieło.  

Oby Miłosierny Bóg wynagrodził wam trud włożony nie tylko w pro-

mocję Koronki, ale zarazem w duchowe i merytoryczne wzbogacenie 

naszej inicjatywy. Wielkie Bóg zapłać! 

Jan Majda 

Rzecznik Prasowy NKS 

tel: 880-296-605 

e-mail: jmajda@koronkasmolenska.pl 

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA   
MODLITEWNO-FORMACYJNE  
MAŁYCH RYCERZY w 2012  

► 22-24 czerwca 2012 – Rekolekcje lokalne w Bochni  
Informacje i zapisy: 
Halina Wysokińska, tel: 14/611-63-20, kom. 798 275 848 

► 27-29 lipca 2012 - Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. Ter-
min zaplanowany przez Księży Jezuitów  w ostatni weekend lipca. 

►3-7 września 2012 - Rekolekcje dla wszystkich Małych Rycerzy w Centrum Edukacyjno-
Formacyjnym 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 głów-
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nie w pokojach dwuosobowych. Podczas każdej nocy w programie jest adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Codziennie cały wspólny Różaniec (4 części). Tak więc oprócz nauk rekolek-
cyjnych 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 
o zgłoszenie się bezpośrednio do br. Wiesława – kontakt jak wyżej. 

►21/22 października 2012 - III Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieł Bo-
żych Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. 
 

►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 

Wszystkie spotkania modlitewne i rekolekcje polecamy Waszej pamięci modlitewnej!!! 

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 Sakra-

mencie 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 Kościo-

ła 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 przyczy-

ną Patronów Polski. Jednocześnie prośba o pomoc Bożą by Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za swego 

Pana I Króla, za przyczyną Królowej Polski, Aniołów i Wszystkich Świętych w duchu sł. B. Rozalii Cela-

kówny i Zofii Grochowskiej 

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 Chry-

stusowym przez wstawiennictwo Aniołów i Wszystkich Świętych. 

6. Wynagrodzenie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za grzechy główne i zaniedbania:  rodziców, wy-

chowawców, dzieci i młodzieży a szczególnie za grzechy niedowiarstwa, pychy i nieczystości oraz w 
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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 zanoszo-

nych przez Małych Rycerzy MSJ oraz o Bożą pomoc w usunięciu przeszkód w uregulowaniu i uporząd-

kowaniu wszystkich spraw Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o opiekę, liczebny i du-

chowy wzrost za przyczyną Patronów Wspólnoty oraz Bożą pomoc dla tych, którzy ufni proszą o modli-

twę Małych Rycerzy w poleconych intencjach.  

Uwaga: Nadal jest prośba o ofiarowanie Mszy św. i wyznaczony post  (2-go dnia m-ca lub inny wyzna-

czony dzień przez członka) oraz modlitwy do skutku w wyżej wymienionej intencji. 

8. Wynagrodzenie za grzechy wszelkiego rodzaju podziałów i rozłamów z prośbą 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 za przyczyną Patronów i Świętych Narodu Pol-

skiego. 

MSZE ŚW.  

za Ojca św. Benedykta XVI i Episkopat Polski 

Z potrzeby serca Legionu Małych Rycerzy zostały zamówione i ofiarowane Msze św. 
za Ojca św. Benedykta XVI i Episkopat Polski. Trzy Nowenny z Mszy św. za Ojca Św. 
Benedykta XVI: 
1. 27.IV. - 5.V. 2012 
2. 6-14.V. 2012 
3. 19-27.V.2012 
Nowenna ze Mszy św. za Episkopat Polski 
1. 6 - 14.V. 2012 
2. 15 - 23.V.2012 
3. 28.V.-5.VI.2012 
Ponadto 3 maja Mszę św. za Papieża, a 2 maja Mszę św. za Episkopat Polski odpra-

wił JE ks. Bp Tadeusz Werno. 

Inny kapłan zadeklarował się odprawił także w tych intencjach: 4 maja za Ojca św. 

Benedykta XVI i 12 maja za Episkopat Polski. 

Msze św. zostały ofiarowane przez Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezuso-

wego jako duchowy dar i wsparcie laikatu dla duchownych w odpowiedzialnym 

kierowaniu Łodzią Piotrową. 

Powyższe intencje z inicjatywy Sekretariatu Małych Rycerzy są rezerwowane i ofiarowane w Koszalinie. 
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MSZE ŚW. OFIAROWANE Z INICJATYWY 
LOKALNYCH GRUP MODLITEWNYCH I ZA 
PRZYCZYNĄ PATRONÓW MAŁYCH RYCERZY 
Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Ropczycach zamówiła i ofia-

rowuje Msze święte w głównych intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezuso-

wego. Zachęcamy w te dni (15.05-7.06.2012) i do duchowej łączności, do wspólnej modlitwy i 

do przyjęcia Komunii Świętej (chociaż duchowej).  

Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Berlinie zamówiła i ofiaruje 

Msze święte wynagradzające w pierwsze czwartki miesiąca za wszelkie grzechy, zniewagi 

i świętokradztwa popełniane wobec Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  

Z intencji Małych Rycerzy MSJ odprawiane są również Msze święte w pierwsze soboty mie-

siąca. 

Wspólnota z Berlina zachęca również do duchowego udziału we Mszach świętych za przy-

czyną Patronów Legionu. Przez wstawiennictwo Patrona Dnia i Patrona Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego  

16 maja  przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli 

16 czerwca,  przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi 

24 czerwca  przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela 

modlimy się o gorliwość, jedność, posłuszeństwo woli Bożej i moc Ducha Świętego dla całej 

wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, o mądrą formację i opiekę du-

chową oraz uporządkowanie wszystkich spraw Legionu, o rozwój dzieła Małych Rycerzy Miło-

siernego Serca Jezusowego i zjednoczenie wszystkich Małych Rycerzy na terenie Polski, 

Niemiec i na całym świecie. 

Wielkie Bóg zapłać wszystkim grupom lokalnym MR MSJ, zamawiającym i ofiarowującym 

Msze św. w intencjach ważnych i zgodnych z Wolą Bożą. Przedstawiciele grup modlitewnych 

Małych Rycerzy proszeni są o nadsyłanie po jednej intencji istotnej, bardzo ważnej jaka jest 

przedstawiana i składane w ofiarowanych modlitwach i Mszach św.  

Jedna z takich intencji nadeszła ze Szczecina: 

„O Królowanie Ducha Świętego w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca 

Jezusowego, zwłaszcza w Szczecinie, o jedność Wspólnoty, wierność Krzyżowi i 

rycerskiemu powołaniu przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty.” 
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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 interne-

tową MR MSJ. Wdzięczni będziemy za pomoc osób, które bezpośrednio chcieliby włączyć się w reda-

gowanie 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. 

Nazwa i nr konta na potrzeby rycerstwa : Zofia Bręk,  ul. Czwartaków 29, 61-495 Poznań 

Nr konta 96 10901854 0000 0001 1659 8907 konto w PLN 

PRZECIEŻ NIE JESTEŚ JESZCZE W DOMU 
Któregoś dnia turysta odwiedził słynnego rabina. Zadziwił go niesłychanie widok domu rabina, 

wszystkie pokoje wypełniały jedynie książki, zaś całe umeblowanie stanowił stół i krzesło. 

- Rabbi, gdzie są twoje meble? - spytał turysta. 

- A gdzie są twoje? - zareplikował rabin. 

- Moje? Ależ ja jestem tutaj jedynie przejazdem! 

- Ja także - odparł rabin. 

ZMARŁ PASTERZ KOŚCIOŁA PELPLIŃSKIEGO,  

KS. BP JAN BERNARD SZLAGA 

Z głębokim bólem informujemy, że 25 kwietnia 2012 r. o godz. 6.25 w 

Kociewskim Centrum Zdrowia (szpitalu św. Jana) w Starogardzie 

Gdańskim zmarł Pierwszy Biskup Pelpliński JAN BERNARD SZLAGA. 

Zmarły pasterz Kościoła Pelplińskiego miał 72 lata. Od 1992 r. był biskupem diecezjalnym w 

Pelplinie. Kościół Pelpliński pochował swojego Arcypasterza w Katedrze w Pelplinie 

28.04.2012.  

Polecamy pamięci modlitewnej  śp. ks. bp Bernarda Jana Szlagę, któremu Legion Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego zawdzięcza aprobatę w Kościele Lokalnym. Msza 

św. za duszę śp. ks. bp Bernarda Jana Szlagę ofiarowana od Legionu Małych Rycerzy Miło-

siernego Serca Jezusowego została odprawiona w sobotę, 28 kwietnia 2012 r. o godz. 16:00 w 

Koszalinie, jako jedna z pierwszych tuż po uroczystościach pogrzebowych. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/
mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/dokumenty/doc_download/323-aprobata

