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Kochani Rycerze, 
Drodzy Czytelnicy Głosu Małego Rycerza 

Dominującym okresem liturgicznym w III kwartale 2012 to okres zwykły w życiu Kościoła oraz 

czas wakacyjno-urlopowy, który obfituje w liczne pielgrzymki piesze i autokarowe. Jest to też 

czas ważnych świąt Maryjnych i wspomnień liturgicznych wielu świętych i błogosławionych. Dla 

Małych Rycerzy w tym czasie wypada jedno z najważniejszych spotkań ku czci Boga Ojca w 

Kaliszu (ostatni weekend lipca, 27-29.07.2012) oraz rekolekcji w Koszalinie (3-6.09.2012) 

LIPIEC – w tradycji Kościoła m-c poświęcony Najdroższej Krwi Chrystusa 

1 lipca, Niedziela, w tradycji święto Najdroższej Krwi Chrystusa 

11 lipca, św. Benedykta z Nursji, patrona Europy 

13 lipca, III objawienie w Fatimie dot. tajemnicy piekła 

16 lipca, NMP Szkaplerznej z Góry Karmel (Królowej Szkaplerza Świętego) 

22 lipca, św. Marii Magdaleny – świadka Jezusa Zmartwychwstałego 

25 lipca, św. Jakuba Większego Apostoła i św. Krzysztofa męczennika patrona kierowców 

26 lipca, Św. Anny i św. Joachima – rodziców NMP 

► 27-29 lipca 2012 - Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów  w ostatni week-
end lipca. 

31 lipca, św. Ignacego z Loyoli – założyciela Towarzystwa Jezusowego i patrona Małych 
Rycerzy Miłosiernego serca Jezusowego 

SIERPIEŃ - miesiąc poświęcony Matce Bożej  

2 sierpnia, NMP Anielskiej, odpust Porcjunkuli 

►Dnia 2 sierpnia można uzyskać odpust Porcjunkuli. W 1216 roku Franciszkowi 

objawił się Pan Jezus, który obiecał zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, 

którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Fran-

ciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. Początkowo 

można go było zyskać jedynie między wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem dnia 2 sierpnia. W 1480 r. 

Sykstus VI rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla 

samych zakonników. W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają 

się i przyjmą Komunię świętą w odpowiednim dniu. Ponadto - oprócz kościołów franciszkańskich - Grze-

gorz XV rozszerzył ten odpust na kościoły kapucyńskie. Z czasem kolejni papieże potwierdzali ten przy-

wilej. 

Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie. Każ-

dy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne 
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nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna spo-

wiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża - nie za papieża, ale w intencjach, w których 

on się modli; ponadto wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny. 

Portiuncula – bardzo mały kawałek. Odnosi się do kawałka ziemi w Asyżu, Włochy, 

który należał do Benedyktynów. Na tym kawałku ziemi zbudowany został kościół dedy-

kowany Matce Bożej, za czasów Św. Franciszka znajdował się on w stanie całkowitej 

ruiny. 

Św. Franciszek z uwagi za wielkie nabożeństwo do Matki Bożej zaczął tam żyć i ko-

ściół reperować. Słyszał Aniołów nieustannie odwiedzających kościół, więc nazwał go: 

„Św. Maryja od Aniołów”. 

Benedyktyni chcieli przekazać mu ten kościół, lecz on, ze względu na wierność ubó-

stwu postanowił odnajmować go od nich za roczną opłatą koszyka ryb z rzeki Tescio. Tutaj właśnie 

Franciszek zaczął swoją posługę dla Chrystusa i Jego Kościoła. Tutaj założył swój zakon, tutaj przyjął 

Klarę jako swoją duchową córkę, tutaj zmarł, polecając ponad wszystko ten kawałeczek ziemi swoim 

zakonnikom. 

Pewnej nocy w lipcu 1216 Franciszek modląc się w maleńkim kościele Portiunculi pełen troski o zbawie-

nie dusz prosił o przebaczenie grzechów ludzkości. Nagle olśniewające światło rozświetliło kościół i 

ukazał się Pan Jezus wraz ze Swoją Matką pośród lśniącej chmury, otoczeni ogromną ilością Aniołów. 

Franciszek w adoracji upadł na twarz. Wtedy Pan Jezus powiedział do niego: “Franciszku bardzo 

gorliwie modlisz się o dobro dusz. Proś Mnie, czego pragniesz dla ich zbawienia.” 

Franciszek wpadł w zachwyt a gdy powrócił do siebie powiedział: „Panie, ja, biedny grzesznik błagam 

Cię o udzielenie odpustu wszystkim tym, którzy odwiedzą ten kościół i w pełni żalu za grzechy je wy-

spowiadają. I ja proszę Przenajświętszą Maryję, Twoją Matkę, pośrednika ludzi, żeby wstawiła się za 

nimi prosząc o tą łaskę.” 

Matka Boża zwróciła się do Swojego Syna z błaganiem. Pan Jezus odpowiedział: „Wielką rzeczą jest 

to, o co Mnie prosisz, ale ty jesteś godzien nawet jeszcze większych rzeczy, Bracie Franciszku, i 

wielkich rzeczy dostąpisz. Tak więc Ja akceptuję Twoją prośbę, ale ty będziesz musiał udać się 

do Mojego Wikariusza, któremu powierzyłem moc wiązania i rozwiązywania w Niebie i na ziemi z 

prośbą w Moim Imieniu o udzielenie tego odpustu”. 

Tak więc, wraz z towarzyszem, Franciszek udał się do Papieża Honoriusza III prosząc go o udzielenie 

pozwolenia, ażeby każdy, kto odwiedzi ten kościół Portiunculi i z pokornym sercem wyspowiada swoje 

grzechy mógł zostać oczyszczony z wszelkiego grzechu i kary, i stać się takim jak gdyby właśnie został 

ochrzczony. 

Papież udzielił zgody na tą prośbę.  

Odpust został rozciągnięty na wszystkie kościoły parafialne na całym świecie. 

5 sierpnia, NMP Śnieżnej, I niedziela sierpnia – Święto Boga Ojca  

6 sierpnia, Przemienienie Pańskie 

13 sierpnia, Zaśnięcie NMP - Matki Bożej Kalwaryjskiej – dzień fatimski 

►Śmierć Najśw. Maryi Panny i Jej wniebowzięcie. 
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Pięknie opisuje śmierć i wniebowzięcie Maryi jasnowidząca Katarzyna Emmerich. Matka Boża żyła 

jeszcze długie lata po Wniebowstąpieniu Chrystusa. Gdy się zbliżyła chwila Jej zaśnięcia, zeszli się 

apostołowie z różnych krajów, gdzie opowiadali Ewangelię św. do łoża zgonu Matki Boskiej. Aniołowie 

dali im znać o zbliżającym się jej zaśnięciu. Gdy Matka Boża zeszła z tego świata, Apostołowie pocho-

wali Jej ciało i grób zamknęli. Wkrótce potem uniosło się z grobu Maryj i ku niebu jakieś cudowne światło 

i słychać było niebiańskie śpiewy. Apostołowie zauważyli to. Już było po pogrzebie, gdy nadszedł apo-

stoł św. Tomasz. Na jego prośby zaprowadzili go apostołowie do grobu  i otworzyli  go. Jakże się zdziwi-

li, gdy w grobie znaleźli całun w największym porządku, ale ciała Maryi już nie było. Teraz zrozumieli, co 

oznaczyło to jasne światło i śpiewy anielskie, po pogrzebie Maryi. Przekonani byli, że Chrystus ciało 

Swej Niepokalanej Matki wziął do nieba. Na tę pamiątkę obchodzi Kościół 15-go sierpnia święto Wnie-

bowzięcia NMP. Uderzającym jest fakt, że nikt dotąd nie odważył się twierdzić, że istnieją relikwie ciała 

Matki Boskiej. Według opowiadania Katarzyny Emmerich Maryja umarła w sierpniu  roku 48, w 64 roku 

życia. 

14 sierpnia, św. Maksymiliana Marii Kolbego - patrona Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego 

15 sierpnia, Wniebowzięcie NMP  

19 sierpnia, IV objawienie fatimskie (13 sierpnia dzieci były uwięzione) 

22 sierpnia, NMP Królowej 

25 sierpnia, 112 rocznica urodzin św. Faustyny 

26 sierpnia, Matki Bożej Częstochowskiej 

29 sierpnia, Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (ścięcie głowy) - patrona Małych Rycerzy Miło-
siernego Serca Jezusowego, patrona trzeźwości… 

WRZESIEŃ – miesiąc poświęcony NMP Bolesnej 

1 września, NMP Królowej Pokoju 

3-6 września, REKOLEKCJE Z ANIOŁAMI dla Małych Rycerzy w Koszalinie 

►"Święci Aniołowie pomocnicy Ducha Świętego" to temat Rekolekcji dla wszystkich Małych Ryce-

rzy i kandydatów na rycerzy w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Bł. Jana Pawła II w Koszalinie 

(CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ ).  

Rekolekcjonista: ks. Jacek Skowroński - promotor Nowenny Pompejańskiej w archidiecezji szczeciń-

sko-kamieńskiej i jednocześnie inicjator Nowenny Pompejańskiej w Polsce. Koszt noclegu i wyżywienia 

44 zł za dobę. Liczba miejsc: 100 głównie w pokojach dwuosobowych. Podczas każdej nocy w progra-

mie jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Codziennie cały wspólny Różaniec (4 części). Tak więc 

oprócz nauk rekolekcyjnych będziemy trwać na 3 dobowej adoracji-modlitwie wynagradzającej z Anio-

łami.  

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. 

 

mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
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8 września, Narodzenie NMP, NMP Gietrzwałdzkiej 

12 września, Najświętszego Imienia Maryi, NMP Piekarskiej 

13 września, V objawienie fatimskie 

13/14 września, 77 rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia 

14 września, uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego 

15 września, NMP Bolesnej 

18 września, św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży i Towarzystwa Jezusowego, potęż-

nego orędownika naszej ojczyzny.  

21 września, św. Mateusza Ewangelisty – patrona spraw finansowych 

23 września, św. Ojca Pio z Pietrelciny - patrona Małych Rycerzy MSJ 

29 września, uroczystość św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała – Archaniołów. W tym dniu 
czczony jest szczególnie św. Michał - patron Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

W świetle niektórych wyżej wymienionych wydarzeń i otrzymanych materiałów także od ryce-

rzy oraz niezbędnych informacji bieżących zamieszczone są stosowne treści obecnego siód-

mego z kolei a trzeciego w tym 2012 Roku Pańskim -  Głosu Małego Rycerza.  Życząc błogo-

sławionej lektury wszystkim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzujących z naszą 

wspólnotą Czytelników polecamy wszystkie artykuły i informacje a szczególnie: 

 Codzienny rachunek sumienia św. Ignacego z Loyoli – str.9 

 „Krew za krew” - O spektakularnych uzdrowieniach i demonicznych kulisach rzezi w 
Rwandzie mówi pallotyński misjonarz ks. Stanisław Urbaniak – str. 18 

 Homilia z 10. VI. 2012 o. Aleksandra Jacyniaka – str.29 

 Różaniec Dzieci Nienarodzonych – str. 44 

 Brązowy Szkaplerz bardziej faworyzowany od wszystkich – str. 53 

ECHO REKOLEKCJI  
DLA MAŁYCH RYCERZY POLSKI POŁUDNIOWEJ 
W BOCHNI 22-24.06.2012 

"Wielkie święto Małych Rycerzy w Bochni" 

Rekolekcje Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Bochni, 

odbyły się w dniach 22.06.-24.06.2012 i są już historią... a tak by się chcia-

ło, aby one nigdy się nie skończyły... 
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Pasterzem tego modlitewnego spotkania Małych Rycerzy w tym południowym regionie Polski 

był ks. dr Lesław Krzyżak. 
Nasze coroczne spotkanie w Bochni zawdzięczamy gościnno-

ści Ks. Prałata dr Zdzisława Sadko, gospodarza Bazyliki św. 

Mikołaja w tym mieście. 

Tą naszą duchową ucztę rozpoczęliśmy od adoracji Najświęt-

szego Sakramentu tuż przed Godziną Miłosierdzia. 

Podczas niej dziękowaliśmy Panu ukrytemu pod postacią 

Chleba, za wszelkie łaski, które od Niego otrzymaliśmy, prze-

praszaliśmy za nasze grzechy i słabości oraz prosiliśmy o 

naprawę w naszym życiu tego, co nie domaga i rani w nas Pana Jezusa. 

Prosiliśmy słowami ks. Lesława o światłość i mądrość Ducha Świętego i Jego moc, aby nas 

porwała, przemieniała, uświadamiała, udoskonalała i zbliżyła do Boga i Kościoła. 

O godzinie 15:00 zaczęliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby jej słowami pokornie prosić 

naszego Pana o miłosierdzie dla nas samych i całego świata. 

Ksiądz Lesław wypowiedział w czasie swoich rozważań, w godzinie miłosierdzia, następujące 

słowa: "Bóg nieustannie poszukuje takich ludzi, którzy są gotowi ulżyć Jego osamotnieniu, 

które przenikało Go w czasie Jego męki i konania na Górze Kalwaryjskiej." Podkreślił, że: 

"Jeszcze milsi Jego sercu są wszyscy ci, którzy łagodzą Jego ból czułą i gorliwą modlitwą, 

prosząc Go o miłosierdzie dla najbardziej grzesznych i oziębłych dusz". 

Następnym punktem naszych rekolekcji w tym dniu była ofiara Mszy świętej. 

Podczas homilii mogliśmy usłyszeć słowa naszego pasterza, który nas gorąco zachęcał, 

abyśmy my, Mali Rycerze, ukazali temu zagubionemu światu swoje piękno 

poprzez nasze uczciwe, szczere i dobre życie.  

Ukazanie światu postawy takiego życia jest wielka szansa dla każdego MRMSJ. 

Ksiądz Lesław podpowiedział nam wszystkim w jaki sposób Chrystus pragnie zakrólować w 

naszej Ojczyźnie. 

Wskazał nam, że Jego królowanie w naszej Ojczyźnie rozpoczyna się od królowania w 

naszych sercach! 

Gdy my damy Jezusowi zakrólować w naszych sercach, małżeństwach, rodzinach i w naszej 

parafii, to poprzez to On zakróluje i w naszej Ojczyźnie.  

A oto słowa ks. Lesława, które nam zostaną w pamięci:" Im więcej Pana będzie we mnie, w 

moim małżeństwie, rodzinie i parafii - tym więcej będzie Go w mojej Ojczyźnie". 

Podczas modlitwy Brewiarzowej prosiliśmy gorąco naszego Pana Jezusa o Jego zwycięstwo w 

nas samych. 

Swoją pierwszą konferencję ks. Krzyżak poświęcił tematowi:  
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"Krzyż Chrystusa źródłem nadziei i miłosierdzia". 

Podczas niej mogliśmy wyraźnie usłyszeć przesłania i wskazówki dla nas Małych Rycerzy, za 

które jesteśmy księdzu rekolekcjoniście bardzo wdzięczni. A oto one: 

 Nikt z nas rycerzy nie może mieć innego sztandaru i godła jak odkupieńczy Krzyż 

Chrystusa 

 Możemy być pewni, że Krzyż jest księgą napisaną Miłością naszego Pana, która każ-

demu z nas może przynieść zbawienie 

 Naszym rycerskim zadaniem jest stanąć pod Krzyżem Chrystusa, aby się wpatrywać i 

uwielbiać Jego otwarte boskie serce, które jest źródłem miłosierdzia... i stać się pro-

pagatorami jego miłosiernej miłości do nas 

 Naszą bronią ma być trwanie przy Chrystusie - mamy przy Nim trwać na wzór św. Ja-

na, który swego Mistrza nie odstępował... który Go uwielbiał, w Niego się wpatrywał i 

Go nieustannie adorował! 

"Dzisiaj trzeba nam na nowo - jak kiedyś św. Helena, odnaleźć Krzyż i Jego miejsce, odkryć na 

nową Jego rolę jaka w życiu człowieka odgrywa i pozyskać Jego uzdrawiające działanie dla 

każdego z nas" - kontynuował kaznodzieja. 

W tym dniu odmówiliśmy jeszcze wspólnie: Anioł Pański, Litanię do Najświętszego Serca Je-

zusowego, Różaniec święty i Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy ten dla nas owocny w 

przeżycia duchowe piątkowy dzień. 

Sobota, 23.06.2012 

Następny dzień rozpoczęliśmy od wyśpiewania Godzinek do Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny i ofiary Mszy Świętej.  

W tym dniu 72 uczestników rekolekcji miało wielką łaskę: 

 wysłuchania treści homilii i dwóch konferencji z ust naszego pasterza L. Krzyżaka,  

 dwa razy modlić się na Różańcu świętym, poznać Jego historie i usłyszeć świadectwo 

o Jego mocy,  

 odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia i  

 odnowienia przymierza Chrztu św. i  oczyszczenia się w Sakramencie Pokuty 

 adorowania Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie 

Pragnę teraz zwrócić naszą uwagę na bogate treści wspomnianych konferencji... 

Na te konferencje czekaliśmy z utęsknieniem i wielkim zainteresowaniem. 

Pytaliśmy siebie w duchu:" Czego one będą dzisiaj dotyczyły?" 

...odgadnąć nie było trudno - ku naszej wielkiej radości dotykały one tematu nam najbliższego, 

a mianowicie: "Miłosiernego Serca Jezusowego", którego jesteśmy Rycerzami! 

Tematy konferencji brzmiały następująco: 
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1. Błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego 

2. Najświętsze Serce Jezusa 

A oto słowa ks. Lesława z pierwszej Konferencji, które w szczególny sposób zapiszą się w 

naszej pamięci: 

 Jezus Miłosierny czyni w stronę tych wszystkich, którzy choć na chwilę zatrzymują 

swój wzrok na Jego wizerunku, wymowny gest, gest Swego Bożego BŁOGOSŁA-

WIEŃSTWA 

 On BŁOGOSŁAWI z tego obrazu przede wszystkim tych, którzy się źle mają, a więc 

grzeszników. Tym BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM krzepi ich siły i mobilizuje do dobra 

 On błogosławi obficie też tych, którzy odwrócili się od grzechu i całym swoim sercem 

pragną przylgnąć do Niego, którzy w swoim życiu zachowują Jego Święte Prawo i 

stawiają Go na pierwszym miejscu 

 Jezus poprzez Swoje  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO udziela nam mocy do walki ze złem, 

które tak niewinnie i niepostrzeżenie wdziera się do naszego życia 

 On poprzez Swoje BŁOGOSŁAWIEŃSTWO zapewnia nas: "Ja jestem zawsze z to-

bą"... i staje się tym wiernym towarzyszem naszego dalszego życia 

 Każda nasza modlitwa powinna kończyć się prośbą, by Jezus nas POBŁOGOSŁA-

WIŁ - nasz trud w ziemskim pielgrzymowaniu do Niego 

 Tego BŁOGOSŁAWIEŃSTWA potrzebujemy po to, aby zło nas z tej wąskiej drogi 

wiodącej nas do Miłosiernego Ojca nie zwiodło 

 Niech nasz wzrok pozostanie na zawsze utkwiony w Oblicze Miłosiernego Pana, 

a nasze serce bije rytmem Jego Miłości!!! 

Drugi dzień rekolekcji zakończony został krótkim wprowadzeniem do modlitwy Anioł Pański i 

jej odmówieniem oraz odśpiewaniem apelu jasnogórskiego. Była jeszcze możliwość adoracji 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Różańcowej i  uczestniczenia w nabożeń-

stwie czerwcowym w Bazylice św. Mikołaja.  

W popołudniowej konferencji na temat: Najświętszego Serca Jezusowego, godne naszej 

pamięci są następujące myśli, które za pomocą swojego recytatorskiego talentu, wyraził ks. 

Lesław: 

 SERCE jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem 

 SERCE naszego Pana Jezusa Chrystusa jest symbolem Jego miłości do każdego 

człowieka 

 Gdy adorujemy SERCE Jezusa, to poprzez to adorujemy nieskończoną Miłość Boga 

do nas 
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 Tylko pasterz o kochającym sercu potrafi szukać zagubionej owieczki i szczerze cie-

szyć się z jej odnalezienia 

 Granic Miłości Chrystusa nie ograniczają zasady ekonomii, kierującej się zyskiem, 

odpowiedzialnym ryzykiem czy przewidywanym sukcesem 

Potem usłyszeliśmy słowa z serca płynącej modlitwy... 

Panie Jezu, zapal w naszych sercach ogień Twojej miłości, który w Swym Sercu przy-

niosłeś z nieba na ziemię, abyśmy Ciebie miłowali nade wszystko i aby nic nie zdołało 

odłączyć nas od Ciebie... 

Nasz ks. Lesław zakończył tę katechezę słowami zaczerpniętymi z Godzinek do NSPJ: 

"Daj nam godnie wielbić Ciebie, rozpal ogniem Twej Miłości, serca zimne, zbliż je do 

Siebie, Serce słodkie, Serce Boże." Amen. 

Wielkie Bóg zapłać ks. Lesławie za każde Twoje słowo, którym do nas tu w Bochni przemówi-

łeś. 

Niedziela, 24.06.2012 – uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela 

W ten piękny, słoneczny i uroczysty Dzień Pański o godz. 8:00 mogliśmy uczestniczyć we 

Mszy św. razem z wiernymi tutejszej parafii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył reko-

lekcjonista ks. Lesław Krzyżak, który także wygłosił słowo Boże, nawiązujące w swej treści do 

Patrona tego dnia i Małych Rycerzy - św. Jana Chrzciciela. 

W salce konferencyjnej na wikarówce mogliśmy wysłuchać kolejnej V konferencji rekolekcyjnej 

ks. Lesława. Po niej była możliwość zabrania głosów przez uczestników rekolekcji oraz pod-

sumowanie i podziękowanie rekolekcjoniście. Ks.  Lesław otrzymał w darze od organizatorów 

duchowy dar: MARGARETKĘ. Było to także podkreślenie 20-lecia kapłaństwa rekolekcjonisty.  

Wyrazy wdzięczności padły pod adresem księży opiekunów lokalnej grupy modlitewnej Małych 

Rycerzy, którymi są:  ks. Krzysztof  Pikul i ks. Tomasz Kłóska. Słowa wdzięczności padły 

także pod adresem gospodarzy i organizatorów tej uczty duchowej: Haliny Wysokińskiej i 

Andrzeja Wilka. 

Finałem tych kilku dni było wspólne pamiątkowe zdję-

cie oraz agapa przygotowana w domu pielgrzyma dla 

wszystkich uczestników. 

Czas upływał bezlitośnie... 

W niedziele po agapie musieliśmy zejść z naszej 
"GÓRY TABOR"....a przyszło nam to tak samo trudno 
- jak kiedyś trzem uczniom Jezusa. 
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Oni pragnęli pozostać na zawsze na tej Górze Przemienienia... my tu w Bochni też... 

My, Mali Rycerze MSJ, zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że Wolą Bożą jest, abyśmy przez 
Niego umocnieni, zeszli na "dół", aby Jemu dalej wiernie służyć, wspomagając naszych bliź-
nich modlitwą, postem i ofiarą... na tyle, na ile nas stać. To nasza rycerska powinność! 

...i daj Boże, abyśmy jeszcze nie raz w naszym życiu weszli razem z Tobą, Jezu, na te cudow-
ną Górę - czy to w Bochni, Tolkmicku, Koszalinie, czy może chociaż raz i w Berlinie, aby tam 
Ciebie ujrzeć w jaśniejącej chwale, do której pragniesz nas wszystkich ludzi doprowadzić. 
Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. 
Składamy wielkie Bóg zapłać na dłonie organizatorów tego WIELKIEGO ŚWIĘTA MAŁYCH 
RYCERZY w Bochni. 

Bóg zapłać mówimy naszemu Pasterzowi tych pięknych Rekolekcji - ks. dr Lesławowi Krzyżak, 

który nas w tych dniach wiódł po zielonych pastwiskach. Amen.  

Relację na podstawie dostarczonych informacji spisała MRMSJ Danuta 

P.S. W rekolekcjach wzięło udział 72 osoby: Z Bochni 52 osoby 

Z Grudziądza, Warszawy, Koszalina, Dębicy, Tarnowa po jednej osobie; z Krosna i okolic 

Wadowic po 2 osoby; z Kielc i Ropczyc po 3 osoby; z Zakopanego 4 osoby. 

Rekolekcje należy uznać za WIELKIE ŚWIĘTO Małych Rycerzy. To dar dobrego Boga boga-

tego w Miłosierdzie. Dopisała wspaniale pogoda i „atmosfera na rekolekcjach [która] była 

podniosła i podniosła została...”  

Dobremu Bogu niech będą dzięki za tę kolejną doroczną ucztę duchową zorganizowaną przez 

lokalną grupę modlitewną Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Bochni.  (WK) 

CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA  
ŚW. IGNACEGO LOYOLI 

Ćwiczenie duchowe św. Ignacego Loyoli. Ćwiczenie polega na propozycji ciągu pięciu działań, 

które warto praktykować nawet w chorobie i nawale zajęć. 

 Wiele osób, dawniej i dziś, zaświadcza, że ten rodzaj modlitwy bardzo pomaga w zbliżeniu się 

do Boga i ludzi. Nie tylko od czasu do czasu, ale codziennie możemy ulepszać cztery relacje: 

 do siebie samego 

 do Boga 

 do bliźnich 

 do świata 
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W tylu dziedzinach życia jesteśmy nastawieni na optymalizowanie, np. zarządzania, zużycia 

energii itp. 

Codzienny rachunek sumienia daje instrument, by z własnej osoby wydobywać to, co najlep-

sze. To dążenie nie ma jednak nic wspólnego z woluntaryzmem czy obciążającym perfekcjoni-

zmem. W centrum uwagi jest bowiem Boska miłość, a nie ja sam; to ona mnie ulepsza i 

wszystkie moje relacje. 

Odrobina trudu i dyscypliny... musi być przydana, ale w zamian zyskujemy ulepszanie siebie 

i więzi, które stanowią o jakości życia. 

Próbuj poświęcić około 15 min. na sprawdzenie, jaki pożytek przynosi codzienne praktykowa-

nie rachunku sumienia, który można nazwać *najważniejszym kwadransem, kwadransem 

szczerości, kwadransem ulepszania siebie i optymalizowania czterech relacji*. 

 Dziękować  Bogu, Panu naszemu za otrzymane dobrodziejstwa 

    * Najpierw staram się wyraźnie i konkretnie zobaczyć, co mój Stwórca i Zbawiciel czyni we 

mnie i dla mnie, a także dla moich bliźnich. 

    * Widzenie darów i dobrodziejstw wywołuje pragnienie dziękowania Dawcy. 

    * Ważne jest, by ruszyć z miejsca, czyli popatrzeć na jedną rzecz, na drugą... jako prezent 

od Boga. Pierwsze kroki mogą być trudne, ale szybko znajdziesz w tym smak, bo bycie 

wdzięcznym przydaje wdzięku i radosnej lekkości. 

    * Nie chodzi o to, żeby za każdym razem uświadomić sobie wszystkie czy jak najwięcej 

darów Boga; to jest najważniejsze, by co dzień wchodzić w kąt patrzenia, który wydobywa 

miłość Boga wpisaną w Jego dary. Wdzięczność przyjdzie spontanicznie. 

 Prosić  o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz: 

    * Proszę szczerze i żarliwie Ducha Świętego, by dziś ponownie oświecił moje życie osobo-

we, czyli to, jak ja istnieję, jak odnoszę się do siebie samego, do Boga, do moich bliźnich i do 

siebie samego. 

    * *Stary człowiek* w nas na ogół boi się prawdy, która może uszczuplić wygodę, korzyści i 

przyjemności; *nowy człowiek* przeciwnie, pragnie szczerze zobaczyć, kiedy oddala się od 

Boga i przez to rani Jego Miłość. 

    * Prosząc o łaskę poznania grzechów, mówię zatem sobie i Duchowi Świętemu, że nie chcę 

tkwić w iluzji, lecz pragnę ujrzeć, jak (być może) bardzo uchybiam, rozmijam się z Boskim 

prawem miłowania zawsze i wszystkich. 

 Żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny wstania aż  do chwili obecne-

go rachunku 



Głos Małego Rycerza Nr 7 (3/2012)        lipiec-sierpień-wrzesień 2012 

 

 

11 
 

 
 

 * Powiedziano: "Żądać, wymagać!". Tak, bo istnienie nasze jest odpowiedzialne w stosunku 

do Stwórcy i bliźnich. 

    * Zatem wymagam od siebie, by zdać sprawę z tego, jak pasterzuję sobie w obszarze "wię-

zi" - zwłaszcza z Bogiem i bliźnimi. 

    * Pytam zatem nie na niby: czy żyłem (żyję) na miarę mojej wiedzy o jedyności i wspaniało-

ści Boga? Czy w moim postępowaniu widać, że naprawdę cenię godność własną i moich bliź-

nich? 

    * Jaka była treść moich więzi z Bogiem i bliźnimi? Ufałem, ceniłem, miłowałem... czy prze-

ciwnie...? 

    * Czy świadomie odnosiłem się do przykazania miłości Boga i bliźniego? 

    * Czy nie uchybiałem któremuś z 10 Przykazań? W którym miejscu przekroczyłem czerwoną 

linię rozgraniczającą cześć od profanowania - Boga, własnej osoby, bliźniego i świata? Czy 

wczytując się w Katechizm Kościoła Katolickiego odkryłem już piękno relacji zakreślonych 

przez Dekalog? 

    * Czy żyłem dzisiaj (ostatnio) na poziomie Kazania na Górze (Mt 5-7) - zarówno w tym, co 

odnosi się do Boga (ufna wiara, miłość, akty czci, modlitwa, posłuszeństwo, wypełnianie Jego 

woli), jak i w odniesieniu do bliźnich (życzliwość bez wyjątków, czynna pomoc; zaś w stosunku 

do nieprzyjaciół - pielęgnowanie przyjaznego usposobienia, gotowość do przebaczenia i po-

jednania, modlitwa za nich, itd.)? 

    * Jak to czynić? Św. Ignacy radzi: *Czynić to przechodząc godzinę po godzinie lub jedną 

porę dnia po drugiej, a najpierw co do **myśli, potem co do słów, a wreszcie co do uczynków*. 

Mogę przyjrzeć się spotkaniom z różnymi osobami i zapytać: co o danej osobie myślałem, co 

do niej mówiłem, co dla niej uczyniłem, a co zaniedbałem? 

    * Podobnie mogę postąpić zaglądając do kilku miejsc, w których przebywałem; powrót do 

miejsc przebywania wywoła z pamięci to, co tyczy się moich odniesień do Boga, bliźnich, sa-

mego siebie i świata... 

    * Czasem dobrym punktem wyjścia dla badania swych podstawowych relacji okaże się 

przyjrzenie się temu, czy solidnie i z jaką motywacją podejmowałem "obowiązki" stanu, prace. 

    * Dobry wgląd w moją osobę uzyskam odpowiadając sobie na pytanie, jakie żywiłem pra-

gnienia, głody, pożądania. Spróbuję sobie jasno powiedzieć, co się działo, gdy przyzwalałem, 

by te pragnienia i pożądania motywowały mnie w decyzjach i działaniach, czy pod ich wpły-

wem zbliżałem się do Boga i do bliźnich, czy się od nich oddalałem, zamykając się w swoich 

korzyściach, wygodzie i przyjemnościach? Czy umacniał się pokój ducha i radość czy przeciw-

nie - rósł we mnie niepokój, poczucie chaosu i wyizolowanie w moim egocentrycznym światku? 

 Prosić  Pana, Boga naszego o przebaczenie win 
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    * W poprzednim punkcie rozpoznałem, gdzie, kiedy, w czym szedłem za grzesznymi skłon-

nościami starego, cielesnego człowieka. 

    * Część odpowiedzialność za uczynione zło spada na kusiciela. Bóg najlepiej widzi, jak 

warunkują mnie moje zranienia, wychowanie itp. 

    * Ale i ja ze swej strony poczuwam się by uczciwie uznać swoją winę, czyli swój świadomy 

wkład w zlekceważenie miłości i pójście inna drogą niż miłość (por. Ga 5, 19-21; Rz 1 28-31; 

Mk 7, 21-22). 

    * Co teraz uczynię z ciężarem winy? Przede wszystkim to jedno: żałując uczynionego zła 

zwrócę się do Miłosiernego Ojca składając ofiarę skruszonego serca (por. Ps 51), poproszę Go 

o przebaczenie. 

    * Jestem (by tak to nazwać) w komfortowej sytuacji: wiem od samego Pana Jezusa, że On 

sam, Bóg-Człowiek, już dawno wziął na siebie moje nieprawości (por. Iz 53, 4 nn) i pozbawił je 

mocy szkodzenia, przybił je do krzyża (por. Kol 2, 13-14). 

    * Wiem też od Niego i to, że Ojciec wypatruje mego powrotu, przygotowuje ucztę, nie uczyni 

mi żadnego wyrzutu, ponadto wieloma gestami powie mi z radością, że zawsze byłem jego 

umiłowanym dzieckiem, jestem nim i pozostanę na zawsze (por. Łk 15). 

 Postanowić  poprawę przy Jego Łasce 

* Każdy człowiek pragnie rozwoju i życia na najwyższym poziomie swoich osobowych możli-

wości. Owszem, nierzadko zadowalamy się miernotą, płycizną i banałem, ale w zasadzie jest 

w nas głębokie pragnienie, by żyć na najwyższym poziomie człowieczeństwa. 

    * Chrystus w Ewangelii (i w Kościele nauczającym) wystarczająco jasno mówi nam, na czym 

ten pułap polega! 

    * Mówię zatem, sobie i Bogu, że szczerze pragnę doskonalić siebie zaofiarowaną przez 

Boga miłością. To jej mocą chcę i pragnę optymalizować moje podstawowe więzi. 

    * O tę Miłość proszę: Daj mi, Panie, jedynie miłość Twą i łaskę, a to mi wystarczy, by być 

lepszym i pozostawać w lepszych relacjach, od zaraz, w reszcie dnia... 

Proponowany rachunek sumienia na ogół zajmuje kilkanaście minut, ale z niemałym 

pożytkiem można go przeprowadzić także w krótszym czasie. 

oprac. o. Krzysztof Osuch SJ 

CZY JEDNAK SYN CZŁOWIECZY ZNAJDZIE 
WIARĘ NA ZIEMI, GDY PRZYJDZIE? 
Fiasko niezauważania nadchodzenia Drugiego Przyjścia Jezusa nie jest niespodzianką, gdyż 

to samo było z Przyjściem Chrystusa. Tylko kilku pasterzy wiedziało o Boskim Dziecięciu, i to 

również poprzez prywatne objawienie im tego przez nieznajomych Aniołów, oraz kilku Magów 
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poprzez nieznaną, cudowną gwiazdę. Żadni duchowni, Uczeni w Piśmie i Faryzeusze tego nie 

zauważyli. Podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus w Świątyni (4-ta dziesiątka radosnej części 

Różańca św.), tylko dwoje ludzi, Symeon i Anna, rozpoznali Zbawiciela. Nie rozpoznał go na-

wet Kapłan, który sprawował tą ceremonię. A kiedy Jezus w wieku 12 lat pozostał w Świątyni 

by dyskutować z doktorami prawa, żaden z nich nie rozpoznał Mesjasza. Żaden z nich! I to po 

trzech dniach dyskusji z Samym Bogiem!” 

 Dzisiaj mamy to samo – większość ludzi, włączając kapłanów, są duchowo niewidzący 

(ociemniali). Jezus mówi nam wyraźnie, że to się stanie: “Czy jednak Syn Człowieczy znaj-

dzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasz 18.8) (…) Jest czas by się już obudzić!!! 

KILKA REFLEKSJI I KILKA WSKAZAŃ  
PRAKTYCZNYCH O KOMUNII ŚWIĘTEJ  
W POSTAWIE KLĘCZĄCEJ (2) 

De Eucharistia numquam satis! 

O Eucharystii nigdy dosyć! 

   Największym dobrem na polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie. 

W kształtowaniu naszej właściwej postawy wobec tego Największego Daru i w adekwatnym 

odniesieniu – sercem i zewnętrznym gestem – do Pana Jezusa utajonego w białej, milczącej 

Hostii, pomaga nam elementarne spostrzeżenie – mobilizujące (!): 

   „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). 

   Pan Jezus dzisiaj w Polsce cierpi z racji ludzkich grzechów, z racji nieuszanowania Najświęt-

szego Sakramentu. Polska dzisiaj cierpi, bo są w niejednym środowisku lekceważeni katolicy – 

dzieci, młodzież i dorośli – którzy, świadomi wielkości Daru, pragną przyjmować Komunię 

Świętą w postawie klęczącej. Postawa najbardziej właściwa wobec Rzeczywistości, z którą 

mamy do czynienia. Bóg prawdziwy! 

   Pisał przed laty nasz papież Benedykt XVI: „Liturgia chrześcijańska jest właśnie dlatego 

liturgią kosmiczną, że zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To wła-

śnie jest centrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii). 
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   Wobec różnych trudności, które napotykają dzisiaj katolicy w Polsce i wobec różnorakich 

przejawów nieuszanowania Najświętszego Sakramentu, sensowne będzie podanie kilku wska-

zań praktycznych. 

   Co robić? 

 Przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej. 

     Nie potrzeba do tego żadnych pozwoleń i uzgodnień z kimkolwiek. 

 Zachęcać cierpliwie i życzliwie innych do przyjmowania takiej postawy przy przyjmo-

waniu Komunii Świętej. 

 Modlić się o rozpowszechnienie – ściślej: powrót (!) – tej praktyki w Polsce i w Koście-

le Powszechnym. 

 Podejmować w tej intencji umartwienia i posty. 

 W razie potrzeby rozmawiać z kapłanami i biskupami na ten temat, przywołując wie-

lowiekową tradycję pobożności eucharystycznej oraz wyraźny przykład naszego Oj-

ca Świętego Benedykta XVI (od 2008 roku powrót do Komunii na klęcząco). 

   Uwaga praktyczna: przedmiotem rozmowy z kapłanami nie może być jednak prośba o 

pozwolenie na przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco i dochodzenie do jakichkol-

wiek uzgodnień i kompromisów w tym względzie. Byłoby to błędem. Z szacunkiem należ-

nym duszpasterzom trzeba powiedzieć jasno: w tej kwestii kapłan nie ma nic do pozwalania 

czy niepozwalania. Kościół tę kwestię precyzuje jasno. Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie 

stanowi – warto znać ten kanon: 

   „Kan. 843 – § 1. Święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie 

o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania”. 

   Jeśli katolicy podchodzą do kapłana rozdającego Komunię Świętą i klękają, to można wła-

śnie powiedzieć, że w ten sposób właściwie proszą o udzielenie Najświętszego Sakramentu. 

Kapłan odmówić nie może. Jego świętym obowiązkiem jest udzielenie sakramentów „tym, 

którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyj-

mowania”. 

   I jeszcze jedno – z pewnych względów przypomnienie ważne: Sobór Watykański II w żad-

nym z dokumentów nie nakazywał rezygnacji z przyjmowania Komunii Świętej w posta-

wie klęczącej. 

   Klękając dzisiaj przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie oddajemy 

hołd naszemu Zbawicielowi. 
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   Klękając dzisiaj przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie dajemy 

przejrzysty znak naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-

mencie. 

   Klękając dzisiaj przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie pełnimy 

dzisiaj służbę cywilizacyjną, kulturową, powszechną... 

   Jeśli przestajemy klękać przed Panem Jezusem, niebezpieczeństwo tragicznych konse-

kwencji konstruowania wieży Babel już jest faktem. Stawka zbyt wielka – w wymiarze jednej 

duszy, w wymiarze Kościoła, w wymiarze cywilizacyjnym... 

   Kultura zaczyna się od kolan ugiętych przed Bogiem. Termin „kultura” zaczyna się od termi-

nu terminu „kult”. Kult, kultura. Nieprzypadkowa zbieżność. 

   Kardynał Michael von Faulhaber, z estymą wspominany przez Kardynała Josepha Ratzinge-

ra, którego wyświęcił na kapłana, zostawił nam myśl światłą: 

   „Kultura duszy jest duszą kultury”. 

   Kto czyta, niechaj rozumie. 

   Kto rozumie, niechaj wierzy. 

   Kto wierzy, niechaj kocha. 

   Kto kocha, niechaj adoruje. 

   Kto adoruje, niechaj klęka. 

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

cie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»”. 

18 marca 2012      Ks. Jacek Bałemba SDB 
http://novushiacynthus.blogspot.com/ 

KARDYNAŁ BOLONII WYDAŁ DEKRET –  
KOMUNIA ŚW. DO UST 

We Włoszech niektórzy kardynałowie zauważyli Jak Benedykt XVI 

udziela Komunię świętą i wydają zarządzenia w swoich diecezjach 

aby uporządkować tą sytuację przywracając sacrum. Czy polscy kar-

dynałowie potrafią przejrzeć i dostrzec co chce nam przekazać Bene-

dykt XVI ? Czy zawrócą z drogi ku nowoczesności? 

Idąc za przykładem papieża Benedykta XVI, apostoła Jezusa Chrystusa postanawiamy przyjąć 

prawdziwą pobożność eucharystyczną: Tak napisał w dokumencie kardynał Carlo Caffarra, 

arcybiskup Bolonii. 

 

http://novushiacynthus.blogspot.com/
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Eucharystia jest najcenniejszą rzeczą, którą otrzymuje Kościół, żywą obecność Zmartwych-

wstałego Pana, wszyscy wierni powinni czuć się wezwani do podjęcia wszelkich starań, aby ta 

obecność była czczona przede wszystkim przez życie, a następnie z zewnętrznych oznakach 

naszego uwielbienia … Wierni będą otrzymywać konsekrowany chleb tylko z rąk osoby wy-

święconej bezpośrednio na język. 

Zobowiązuję pasterzy do przeprowadzenia katechezy na temat Eucharystii oraz w jaki sposób 

możemy zbliżyć się do Eucharystii, ponieważ często się zdarza, że Najświętszy Sakrament 

Eucharystii jest traktowany zbyt powierzchownie, a nawet bez szacunku, lub co gorsza, doko-

nuje się profanum. 

Z postanowienia w sprawie udzielania KOMUNII ŚW.  

Arcybiskup Bolonii, kardynał Carlo Caffarra.  

Dnia 27 kwietnia 2009 

Źródło: http://dzieckonmp.wordpress.com/2012/02/11/kardynal-bolonii-wydal-dekret-komunia-sw-do-ust/ 

PAPIESKIE ZASTRZEŻENIA  
DO POSOBOROWEJ LITURGII –  
WYWIAD Z KS. NICOLĄ BUXEM 

W ostatnich tygodniach za sprawą Benedykta XVI ponownie 

odżyła dyskusja nad przebiegiem posoborowej reformy litur-

gicznej. W homilii na Boże Ciało Papież potępił posoborową rezygnację z kultu euchary-

stycznego w postaci adoracji, a także napiętnował zeświecczanie Mszy św. w imię wiary 

bez kultu i obrzędów. Natomiast w ubiegłą niedzielę w przesłaniu na Międzynarodowy 

Kongres Eucharystyczny Benedykt XVI, stwierdził, że posoborowa rewizja form litur-

gicznych często ograniczała się do zmian wyłącznie zewnętrznych. O komentarz do 

papieskich słów poprosiliśmy ks. Nicolę Buxa, konsultora dwóch watykańskich kongre-

gacji: Nauki Wiary oraz Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 

Ks. N. Bux: W liturgii stracono wymiar wertykalny, podobnie zresztą, jak w etyce czy życiu 

społecznym. A zatem liturgia przestała być rozumiana jako prawo Boga do bycia czczonym 

tak, jak On sam to ustalił. I stała się naszą uzurpacją do swobodnego tworzenia kultu i spra-

wowania go według naszych zwyczajów. Jak mówił prorok Izajasz: zamieniliście mój kult na 

własny, sklecony z waszych zwyczajów. Liturgia stała się – jak pisał Papież, kiedy był jeszcze 

teologiem-kardynałem – swoistą formą rozrywki, spędzania wolnego czasu. Tu, jak sądzę, leży 

problem. Myślę, że dziś trzeba przywrócić zasadę, że liturgia nie jest dobrem, którym możemy 

swobodnie dysponować, gdzie możemy robić to, co się nam podoba, dodawać, co chcemy, i 

http://dzieckonmp.wordpress.com/2012/02/11/kardynal-bolonii-wydal-dekret-komunia-sw-do-ust/
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usuwać, co nam nie pasuje. Nie, liturgia jest publicznym aktem Kościoła, jak o tym pisze sam 

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii, i dlatego jest regulowana przez Stolicę Apostolską, 

co przypomina Sobór w słynnym paragrafie 22 konstytucji: „Nikomu innemu, choćby nawet był 

kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii”. Jed-

nakże stało się inaczej, stało się właśnie to, czego Sobór nie chciał. 

A zatem odnowę liturgiczną, której chcieli Ojcowie soborowi, trzeba jeszcze przeprowa-

dzić? 

Ks. N. Bux: Oczywiście. Należy kontynuować odnowę. Bo przecież liturgia, podobnie jak Ko-

ściół, jest, jak to się mówi po łacinie, semper reformanda – zawsze potrzebuje reformy. Ale 

uwaga: reformy, nie rewolucji. Tymczasem wielu pojęło reformę jako rewolucję. Czyli wszystko 

wywracamy do góry nogami, w centrum liturgii stawiamy człowieka zamiast Boga, człowieka ze 

swymi uzurpacjami, pragnieniami, a także z jego – trzeba to powiedzieć – nieodpartą wolą 

dominacji, zapominając przy tym, że główną postacią w liturgii jest kto inny: nasz Pan, Bóg. 

Czcij Pana Boga twego, nie będziesz miał innego Boga poza mną – to jest pierwsze przykaza-

nie. Papież powiedział to kiedyś bardzo mocno, że kryzys Kościoła w przeważającej mierze 

jest konsekwencją upadku liturgii. Jeśli bowiem sami tworzymy sobie Boga na własny obraz, 

wszystkie przykazania muszą legnąć w gruzach. 

Czy mógłby nam ksiądz profesor podać jakiś konkretny przykład, w czym sprzeniewie-

rzono się woli ojców soborowych? 

Ks. N. Bux: Podam jeden przykład: adorację. Liturgia ze swej natury jest aktem kultu, a nie 

formą spędzania wolnego czasu przez jakąś grupę ludzi. Dziś we Włoszech kapłani mawiają 

na zakończenie Mszy: życzę miłego dnia, dobranoc... Tymczasem liturgia jako akt Kościoła 

powszechnego, a nie jakieś grupy, nie może się stać miłym rodzinnym spotkaniem. I tu leży 

problem. Natomiast adoracja oznacza, że ludzie przychodzą do kościoła, by uznać swego 

Pana i oddać Mu cześć. Jest to rzecz podstawowej wagi. Jeśli tego brakuje, może się zdarzyć 

wszystko. Na przykład fakt, że tabernakulum, na co żali się wielu świeckich, chowa się do kąta, 

że nie można go w ogóle znaleźć, a w miejscu centralnym stawia się tron dla kapłana. Na to 

Sobór nigdy nie pozwolił. Doszło do tego na zasadzie stopniowych ustępstw: najpierw usunęli-

śmy z centralnego miejsca Pana Boga w Najświętszym Sakramencie, a Jego miejsce zajęli-

śmy my, duchowni. I to w okresie, gdy my, kapłani, nie mamy się czym chwalić. Będzie lepiej, 

jeśli pozostaniemy z boku, jak słudzy. Szafarz sakramentu jest przecież tym, kto służy, a nie 

panuje. 

Jest ksiądz współautorem, obok kard. Waltera Brandmüllera i abp. Agostino Marchetto, 

głośnej książki „Klucze Benedykta XVI w interpretacji Soboru Watykańskiego II”. Czy 
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niedawne przesłanie Papieża na Kongres Eucharystyczny daje nam również klucz do 

zrozumienia Soboru? 

Ks. N. Bux: Bez wątpienia. Bo klucze interpretacji, które wskazuje nam Papież, są bardzo 

jasne. Po pierwsze: postrzeganie Soboru w kontekście historycznym, w jedności z całą dwuty-

siącletnią Tradycją Kościoła, czyli słynne przemówienie Papieża o hermeneutyce z 2005 r. 

Drugi klucz dał nam Benedykt XVI w ubiegłym roku, ogłaszając Rok Wiary. Tym kluczem jest 

wiara. Vaticanum II nie da się zrozumieć bez wiary. Bo było to zgromadzenie Kościoła. Było 

oczywiście naznaczone ludzkimi słabościami i ograniczeniami. Ale nie można go zrozumieć 

bez wiary. Podobnie, jak liturgii nie da się zrozumieć bez adoracji. Adoracja nie jest bowiem 

jakimś dodatkiem do liturgii. Dlatego mam nadzieję, że już niebawem Benedykt XVI napisze 

encyklikę o liturgii, aby również kardynałowie, biskupi i kapłani byli w tym zgodni z Papieżem. 

Bo muszą oni tworzyć z Papieżem jedną drużynę, muszą dostosować się do tego, w jaki spo-

sób on chce, by była sprawowana liturgia. Ja na przykład słyszałem, jak jeden z kardynałów 

odradzał kapłanom, by nie wprowadzali w życie motu proprio Benedykta XVI Summorum Pon-

tificum. Czegoś takiego być nie może. Kardynałowie i biskupi muszą zrozumieć, że ich posługa 

jest ważna tylko wtedy, gdy jest spełniania w jedności z Biskupem Rzymu. Nie mówiąc już o 

zgorszeniu, jakie powodują wśród wiernych. 

Rozm. F. Colagrande, rv; kb/rv 

Źródło: http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=599186 

CUDOWNE UZDROWIENIA: Krew za krew  

 ( Przeczytajcie całość - zobaczycie, że czyta się ten materiał jednym tchem) 

Marcin Jakimowicz (MJ)- O spektakularnych uzdrowieniach i demonicz-

nych kulisach rzezi w Rwandzie z ks. Stanisławem Urbaniakiem, palo-

tynem, rozmawia Marcin Jakimowicz. 

MJ: Najmocniejsza scena filmu „Ja Jestem”. Podchodzi Ojciec do opę-

tanej, wyjącej kobiety i przystawia jej monstrancję do czoła. 

Ks. Stanisław Urbaniak: – Czy ja wiem, czy to takie mocne? To w mojej 

parafii w Rwandzie normalny obrazek. Bardzo normalny (śmiech). 

Kiedy Ojciec po raz pierwszy zaryzykował i wyszedł z Panem Jezusem w tłum? 

– W 1991 roku. Dlaczego? Bo sam zostałem... uzdrowiony. W czasie adoracji, która miała 

miejsce na rekolekcjach kapłańskich. Głosił nam je o. Emiliano Tardif. Nie miałem nic wspól-

nego z żadną Odnową. Byłem wrogiem (i to jakim!) ruchu charyzmatycznego. 

„Trzeba twardo stąpać po ziemi”, „racjonalnie podchodzić do rzeczywistości”, „unikać 

emocji”?  

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=599186
http://dzieciatko-jezus.blogspot.com/2012/06/cudowne-uzdrowienia-krew-za-krew.html
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– A skąd ty to wiesz? (śmiech). Ciężko zachorowałem. Pan Jezus mnie przetrącił. Zachorowa-

łem na ostrą formę przepukliny dyskowej. Niesłychanie bolesna sprawa. Musiałem zaliczyć 

jakieś rekolekcje kapłańskie, a ponieważ do stolicy Rwandy przyjechał akurat Tardif, posze-

dłem na to spotkanie. 

Nie wył Ojciec z bólu?  

– Jak chodziłem, nie. Najgorsze było siedzenie i leżenie. W pewnym momencie klęczący przed 

Najświętszym Sakramentem Tardif mówi: „Jest tu ksiądz, który cierpi na kręgosłup. Pan Jezus 

właśnie go uzdrawia. Gdy pójdzie wieczorem do łóżka, nie będzie czuł żadnego bólu”. 

Nie czuł Ojciec żadnego ciepła? Przytulenia? Dotknięcia?  

– Absolutnie nic. W ogóle nie wiedziałem, że on mówi o mnie. Kolega mówi: „Wstawaj, to o 

tobie”, ale zgasiłem go wzrokiem. 

Nie nosił Ojciec w sobie tęsknoty: Boże, żeby to jednak chodziło o mnie?  

– Nie. Uważałem, że skoro przyszło cierpienie, to widocznie jest ono potrzebne Kościołowi. 

Prosiłem siostry, by przygotowały mi łóżko z twardymi deskami, broń Boże ze sprężynami, bo z 

bólu nie zmrużyłbym oka. Wróciłem z tej adoracji padnięty, wskoczyłem do łóżka i zdumiony 

zauważyłem, że absolutnie nic mnie nie boli. To pewnie przez te deski – pomyślałem. Wycią-

gnąłem je, położyłem się na sprężynach, podskoczyłem i nic! Spałem tej nocy jak nowo naro-

dzony. Czułem ogromną wdzięczność. Powiedziałem: „Skoro zostawiłeś mi taki znak swej 

obecności, to widocznie czegoś ode mnie chcesz”. To uzdrowienie (trwałe, bo minęło już 21 

lat!) było dla mnie osobistym spotkaniem z Jezusem. Po tych rekolekcjach było Boże Ciało. 

Ludzie ze wspólnot charyzmatycznych widząc moje uzdrowienie, poprosili, bym sam poprowa-

dził podobną modlitwę. „Nie ma mowy!” – odparłem. „Nie chcę, by mnie wyzywali od głupków”. 

W końcu zgodziłem się. Kościół był wypełniony po brzegi. Przyszła matka z dzieckiem. Miało z 

6 lat. Nie chodziło, nie mówiło. Całe ciałko miało poskręcane. Matka położyła tego nieboraka 

na podłodze. W pewnym momencie słyszy głos dziecka, które woła imię: „Chantal!”. Spojrzała 

na podłogę: nie ma chłopaka. Zbladła. Patrzy, a jej dziecko biega po kościele i woła koleżankę. 

Dlaczego tak bardzo boimy się w Kościele charyzmatów?  

– Sam się ich długo bałem. Rzeczywiście, wśród księży widzę spory opór materii. Pamiętam 

opowieść, którą słyszałem od ojca Tardifa. Pojechał na kongres Bożego Miłosierdzia. Przyszło 

z 300 tysięcy ludzi. Tuż przed Mszą miejscowy biskup mówi: „Nie będzie żadnej modlitwy o 

uzdrowienie. Sam będę przewodniczył tej Eucharystii”. Ojciec Emiliano pokornie się zgodził. 

Rozpoczyna się Msza i nagle na całym stadionie siada prąd. Nie działają mikrofony. Biskup 

podchodzi puka, stuka. W końcu rzuca: „Coś tu nie gra z tymi mikrofonami”. A 300-tysięczny 

tłum, sądząc, że rozpoczyna właśnie Mszę, odpowiada: „i z duchem twoim” (śmiech). To był 

moment przełomowy tej Mszy. 
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Dlaczego w czasie wspomnianej Mszy znoszono do Ojca aż kilkudziesięciu opętanych? 

– Myślę, że demon mocno manifestuje u nas swą obecność, bo… się za niego bierzemy. Jak 

mu się daje spokój, to on milczy. Robi swoje, tyle że po cichu. Jeśli bierzemy go w obroty, to 

drze się na całą Rwandę. Trafiają do nas ludzie z całego kraju. Poranieni, okaleczeni, liżący 

rany po krwawej wojnie. Przychodzi wielu czarowników. A są to przecież ludzie, którzy zawarli 

pakt z diabłem. Dochodzi do wielu wspaniałych uwolnień. 

Nie czuje się po nich Ojciec duchowym gigantem? Bohaterem programu „Ręce, które 

leczą”?  

– Nie. Absolutnie! Jestem jedynie kruchym naczyniem. Kiedyś w czwartek – to u nas dzień 

kierownictwa duchowego – przyszedł czarownik. Klęknął przed Najświętszym Sakramentem i 

nagle – jak nie ryknie jak lew, jak nie podskoczy z tych kolan chyba z dwa metry w górę. Bied-

ne pobożne kobieciny pouciekały, aż im pospadały chusty. 

A Ojciec nie miał ochoty zwiać?  

– Nie. Nie czuję lęku. Denerwowałem się tylko za pierwszym razem. Nie byłem jeszcze egzor-

cystą. Modliłem się jako proboszcz nad pewnym czarownikiem. Otrzymał łaskę nawrócenia i 

przyszedł z żoną do kościoła złożyć publiczne wyznanie wiary. W detalach opowiedział, co 

robił, i kajał się, że czynił to jedynie dla pieniędzy. Jego żona powiedziała króciutko: „Jezus 

mnie uzdrowił”. Coś zbyt króciutko – pomyślałem. Czułem, że coś ukrywa. Zaczęliśmy wzywać 

Ducha Świętego, a ta kobieta ryknęła tak, że zatrzęsły się ściany. Trzepało nią, wyła, więc 

zanieśliśmy ją do zakrystii. Wziąłem kilka osób mocnych w wierze i poszedłem się pomodlić. 

Modlę się i modlę… i nic. Trwało to chyba z godzinę. Żadnych rezultatów. Krzyk i krzyk. „Panie 

Jezu – westchnąłem – coś Ty mi narobił? Mam dzwonić po biskupa? Tak późno?”. I nagle 

mnie olśniło: Duch Święty przypomniał mi, że należę do ostatniego rocznika, który otrzymał 

małe święcenia egzorcystatu. Powiedziałem: „W imię władzy, jaką otrzymałem od Kościoła 

Chrystusowego, rozkazuję ci, wyjdź z niej i wracaj tam, gdzie jest twoje miejsce”. Jak on zawył: 

„Tak, masz nade mną władzę!”. 

W jakim języku?  

– To ciekawe. Powiedziałem do demona po polsku, a on odpowiedział po rwandyjsku.  

Psychologia wysiada…  

– Kompletnie. Demon zawył: „Muszę, niestety, tam wracać…”.  

Egzorcyści mówili mi, że słyszeli demony błagające, by mogły choć na chwilę posie-

dzieć pod krzyżem, byleby nie wracać do piekła. 

– Tak! Wolą iść pod stopy Ukrzyżowanego, niż tam wracać.  
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Warunkiem uzdrowienia jest przebaczenie – słyszymy nieustannie. Jak przekazać tę 

prawdę osobom przeczołganym przez rzeź? Tłumowi, w którym wciąż drzemią demony 

wojny? 

– Podam przykład. Był u nas w parafii młodziutki ksiądz. Uniknął śmierci. Po wojnie uciekł do 

Francji, ożenił się. Rzucił kapłaństwo. Jego matka nie mogła mu tego przebaczyć. Do tego 

stopnia, że została sparaliżowana. Kompletnie. Karmiono ją łyżeczką. Wezwałem grupę wsta-

wienniczą i powiedziałem: „Poproście ją o to, by wybaczyła synowi”. Długo się modlili. W końcu 

poszli. I ta kobieta otrzymała łaskę przebaczenia. Mało tego: ona wstała i... zaczęła biegać. 

Lata do kościoła do dziś… 

„Hutu nie powinien dłużej litować się nad Tutsi” – brzmi jedno z przykazań rwandyjskie-

go plemienia. Gdzie tu miejsce na miłosierdzie? 

– Tyle że to działało w dwie strony. Żadnej nie można usprawiedliwiać.  

Co się działo, gdy wśród księży spotkali się przedstawiciele tych dwóch plemion? 

Iskrzyło? Omijali się szerokim łukiem?  

– Bywało różnie. Podział był bardzo głęboki. Ale bywały też sytuacje, gdy księża Hutu oddawali 

życie, by ratować Tutsi, którzy chronili się w ich kościele. 

Po czym poznajecie, kto należy do jakiego plemienia?  

– Patrzy się na nos, na twarz. Tutsi są wysocy, szczupli. Ale nawet oni między sobą często się 

mylą! Widzę, jak bardzo kult Bożego Miłosierdzia burzy te poddziały, wycisza tych ludzi…. 

Gdy pada hasło „rzeź”, pierwsze pytanie, jakie pojawia się w necie brzmi: „I gdzie był 

Bóg?”. W czasie objawienia w Fatimie Maryja przestrzegała przed II wojną, w waszym 

Kibeho ostrzegała, że popłynie rzeka krwi. Czemu niewielu Jej uwierzyło? 

– Taką mamy naturę. Jesteśmy niedowiarkami. Nie wierzymy, bo nie chcemy. Trudno nam jest 

przyjąć miłość Boga, który wysyła swą Matkę, by ostrzegła ludzi przed kataklizmem. O obja-

wieniach w Kibeho przypomnieliśmy sobie dopiero, gdy popłynęła krew. 

A Ojciec nigdy nie pytał, gdzie był Pan Bóg?  

– Nie. Ja pytam, gdzie był człowiek, gdy Pan Bóg przemawiał. W czasie egzorcyzmu (trwała 

już wojna) pytam demonów: „Ilu was jest?”. Zawsze rozkazuję, by zdradziły swe imiona, łatwiej 

je wówczas wypędzić. I słyszę, jak się przedstawiają. Nagle jeden z nich mówi: „Mam na imię 

Krew”. Co??? „Nazywam się Krew. Piłem krew pierwszej osoby zamordowanej przez tego 

człowieka”. Musiałem go długo „mordować” Przenajświętszą Krwią Chrystusa. 

Tak wynaturzone czyny nie są możliwe do wytłumaczenia bez wskazania na działanie 

tego, o którym Biblia mówi, że jest mordercą od początku – opowiadał Lech Dokowicz. 
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– Tak jest. Ta wojna miała korzenie demoniczne. Podam konkretny przykład. Przed wojną w 

czasie egzorcyzmu, gdy zapytałem o imię, usłyszałem: „Nazywam się Interahamwe”. Parskną-

łem śmiechem. Myślałem, że to zmyłka. Była to nazwa policji, służb. Po dwóch latach wiedzia-

łem, że demon nie kłamał... 

Przychodzą do Ojca ofiary wojny. A zbrodniarze? Ci, którzy siekli maczetami swych 

braci?  

– Przychodzą i ci, i ci... Przed wojną zorganizowałem w parafii szkołę ewangelizacji i szkołę 

biblijną dla młodzieży. Taki przyszedł impuls. Nie wiedziałem, dlaczego się w to pakuję. Okaza-

ło się to opatrznościowe. Po wojnie był to znakomity punkt wyjścia do prowadzenia misji po-

jednania. Zorganizowaliśmy misje parafialne, zakończone spowiedzią. Boże, co tam się dzia-

ło... Spowiadało 12 księży. Przychodzili wstrząśnięci: „Jak wspaniale ich tu przygotowaliście” – 

mówili. „Penitenci płakali: »Księże, byłem nagi, a teraz chcę ubrać się w szatę łaski Bożej«”. 

Mała Tereska wysiada…  

– Prawda? W czasie misji po konferencji była praca w grupach. Grupki po 15 osób. A wszyst-

kich zebranych około 3 tysięcy. I w tych grupkach ci ludzie zaczęli się przyznawać do tego, co 

robili w czasie wojny. „Zniszczyłem wam dom” – mówił ktoś. „Rozkradłem wasz majątek” – 

przyznał inny. I ta cała 15-osobowa grupa szła i odbudowywała te mieszkania. To było dopiero 

święto pojednania! Zapierało dech z wrażenia. Nawet burmistrz przyznał się, że ukradł sio-

strom zakonnym radio… 

… czego nie mogą mu wybaczyć do dnia dzisiejszego…  

– Wybaczyły, wybaczyły (śmiech). Ja wtedy zrozumiałem, że w mojej parafii Jezus chce urzą-

dzić sanktuarium. Na terenie parafialnym nikt nie został zabity! A wokół krew lała się strumie-

niami. 

Po latach powstało sanktuarium... Ile osób przyszło w tym roku na święto Bożego Miło-

sierdzia?  

– Ponad 60 tysięcy. Lało jak z cebra, ale nikt nie ruszył się z miejsca. Widziałem przed sobą 

jedynie bezbrzeżne morze parasoli. Ludzie stali w błocie i adorowali Jezusa. 

Dlaczego nam tak trudno jest zachwycić się Jezusem obecnym w Najświętszym Sakra-

mencie?  

– Bo my w czasie adoracji za bardzo adorujemy siebie: swą grzeszność, słabość. Więcej cza-

su powinniśmy poświęcić samej obecności Jezusa. W końcu dojdziemy do takiego stanu, że 

przestaniemy cokolwiek mówić i o cokolwiek prosić. 

Mogę śmiało napisać, że o. Stanisław Urbaniak nie nudzi się na adoracji?  
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– Nie nudzę się. Siedzę i patrzę na Niego. A między nami coś się dzieje. Co? Nie mam poję-

cia. Na początku mojego proboszczowania w 1991 roku powstawały w Rwandzie partie poli-

tyczne. Przychodzili na moje podwórko, by agitować parafian. Podszedłem do tych ludzi i rzuci-

łem: „Wyjdźcie stąd z tą waszą polityką”. Wściekli się i napisali na mnie paskudny donos do 

biskupa. Napisali, by mnie zabrał, bo wielu ludziom przeszkadzam. Biskup dał mi ten list i rzu-

cił: „Zobacz, co tu o tobie wypisują. Ale nie przejmuj się tym”. Nikt się pod tym listem nie podpi-

sał. Ale moi parafianie od razu wychwycili, kto jest autorem tych rewelacji. To ten, ten i ten – 

powiedział przewodniczący komitetu parafialnego. Zwołał zebranie komitetu, zaprosił tych 

ludzi. Mówi do pierwszego: „To ty pisałeś?”. „Nie”. Do drugiego: „Ty?” „Nie”. „Ja też nie” – od-

powiada trzeci. Patowa sytuacja. Jezu, jaka tam wojna wisiała w powietrzu. Zostawiłem tych 

ludzi i poszedłem na adorację. I jak głupi wszedłem do tego kościoła, tak głupi wyszedłem. W 

głowie pustka, nie wiem dalej, co mam z tym wszystkim zrobić. Klapłem dalej w tej sali. Na 

końcu powiedziano: „Ojcze, teraz słowo dla ciebie”, a ja nagle słyszę w sercu wyraźny głos: 

„Proś ich o przebaczenie”. 

Logika podpowiada coś zupełnie innego…  

– Tak! Odezwałem się do pierwszego z tych mężczyzn: „Bonifacy, czy ty jesteś w stanie mi 

przebaczyć?”. A on odparował: „Tak. Ale najpierw ty musisz mi przebaczyć”. Przyznali się 

wszyscy. I jak Tutsi, hardy Rwandyjczyk nie płacze nigdy publicznie, tak wtedy w tej salce 

wszyscy beczeli jak dzieci... 

Słowo poznania przyszło w ostatniej sekundzie. Nie wkurza Ojca taka pedagogika Du-

cha? Czemu nie daje natchnień wcześniej, nie wysyła mejla z listą osób, które chce 

uzdrowić? 

– Oj, dokładnie wiem, o co pytasz. Przerobiłem to na własnej skórze. Zaprosili nas na modlitwy 

miejscowi chrześcijanie. Prosili, bym pomodlił się o uzdrowienie. Byłem świeżo upieczonym 

proboszczem. Pojechałem. Była tam sparaliżowana kobieta, która w dodatku nie mówiła i nie 

widziała. Wiedziałem, że słyszy, więc powiedziałem: „Żałuj za grzechy. Udzielę ci rozgrzesze-

nia”. Nagle lunęło. Uciekłem do samochodu, a ponieważ drogi są bardzo kiepskie, nie chciałem 

ryzykować i brać więcej pasażerów. Jak mam zginąć na tych błotach, to wolę już sam… Do 

parafii przybiegł chłopak: „Padre” – woła. „Ta kobieta została uzdrowiona!”. Nie bardzo wierzy-

łem. Pojechałem tam za tydzień. Kobieta jak siedziała, tak siedzi. Wyskoczyłem na tego chło-

paka: „Z Boga żarty sobie robisz?”. A on mówi: „Padre, idź z nią porozmawiać”. Zadaję jej 

pytania – odpowiada, pokazuję rękę – udziela bezbłędnych odpowiedzi. Pytam: „Jezu, czemu 

nie dokończyłeś tej roboty?”. Rozpoczyna się modlitwa wielbienia, a ja słyszę: „Chwyć ją za 

rękę i powiedz: W imię Jezusa z Nazaretu rozkazuję ci, idź”. Mówię: „Nie, Jezu, nie ma mowy. 

Jest tu sporo adwentystów. Mam skompromitować Twój Kościół? Będą się z niego śmiać”. Ale 
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głos jest coraz intensywniejszy. Zacząłem kapitulować. „Panie Jezu, jeśli to Twoja wola, to 

spraw, bym był w stanie to wykonać”. I w chwili, gdy miałem udzielić błogosławieństwa, nagle 

coś odebrało mi rozum. Poszedłem do tej kobiety, chwyciłem ją za dłoń i powiedziałem: „W 

imię Jezusa Nazarejskiego rozkazuję ci: Idź do domu”. Podskoczyła jak na sprężynie i… ruszy-

ła. O Jezu, jaki szał tam był… Nie wiedziałem, co się dzieje. To były moje pierwsze takie do-

świadczenia. Po tym wydarzeniu około trzydziestu adwentystów zostało katolikami. Są do dziś 

gorliwymi parafianami… 

O Afryce mówi się: to największa eksplozja w historii chrześcijaństwa…  

– To prawda! Na Wielkanoc w mojej parafii ochrzciliśmy aż 700 dorosłych osób!  

Wielu kręci głowami: to wiara płytka, emocjonalna, niepogłębiona.  

– Wiara musi być teologicznie podbudowana, to jasne. Ale my, księża, zapominamy, że Lud 

Boży potrzebuje bardziej kapłanów świadków niż głosicieli! 

Nie trzeba ludziom na kazaniach opowiadać, jaki to ten Jezus jest fajny?  
– A komu pomoże takie gawędzenie? Trzeba dać świadectwo. Kiedyś przygotowałem piękne 

kazanie. I to po rwandyjsku! Pisałem na kartce, napracowałem się jak mrówka. Byłem taki 

dumny! Swą walizkę zawsze kładłem na fotelu przy drzwiach. To był nawyk. Rano biorę klu-

czyki i jadę. Nie patrzyłem na siedzenie. Byłem pewny, że obok leży moje piękne kazanie. 

Dojechałem na miejsce, sięgnąłem ręką i zamarłem. Zapomniałem walizki! Powiedziałem: 

„Panie Jezu, jeśli zrobiłeś mi taki kawał, to sam sobie głoś to kazanie”. Wyszedłem na ambonę 

i zacząłem opowiadać bez kartki. Pierwszy raz w życiu. Boże, jak ci ludzie reagowali. Oni tań-

czyli na tym kazaniu! Na kolejnej Mszy to był już szczyt. Pan Jezus uzdrowił 5-letniego niewi-

domego chłopczyka. Przyprowadziła go babcia. Tuż po Komunii usłyszałem krzyk: „Babciu, ale 

ty jesteś piękna!”. Pomyślałem, że widocznie babcia się ładnie ubrała, a tu przybiegają ludzie i 

wołają: „To dziecko było niewidome od urodzenia!”. Pierwszy raz w życiu zobaczyło swoją 

babcię. Niedawno ta babcia przyprowadziła mi tego chłopca. Boże, jaki on jest wysoki. Nor-

malnie, koszykarz…  

Marcin Jakimowicz 

Źródło http://gosc.pl/doc/1173523.Krew-za-krew 

NA ŻĄDANIE PANA POWSTAŁO12 GRUP  
DO POSTU W INTENCJI ODRODZENIA 
NARODU POLSKIEGO  
WE WSKAZANYM CZASIE OD 1.VI.-10.VII. 2012 

http://gosc.pl/doc/1173523.Krew-za-krew
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„W dniu dzisiejszym (29.05.2012) przeprowadziłem rozmowę z E.… która na żą-

danie Pana zbiera 12 grup po 40 osób do postu w intencji odrodzenia Narodu 

Polskiego. My w Kętrzynie składamy teraz jedną z wymaganych list. Może ty [bra-

cie] wydrukujesz jeden egzemplarz i spróbujesz ją uzupełnić. […] Gdy się tego 

podejmiesz, ja to zrobię po jej zwrotnym otrzymaniu na skrzynkę. Jak się zdecydu-

jecie to odpisz… Najważniejsze teraz uzupełnić pierwsze dni czerwca, aby wszyst-

kie listy wystartowały w jednym czasie. Z Panem Bogiem. Zenek” 

Natychmiast po tym meilowym komunikacie została zredagowana informacja i umieszczona na 

stronie Małych Rycerzy oraz wysłana pocztą elektroniczną na wszystkie adresy jakie były w 

mojej dyspozycji.  

„Poniższa akcja jest inicjatywą szlachetną i pożądaną...Jaką dać odpowiedź nadawcy? Kto z 

Nas podejmie to wyzwanie? Proszę o energiczną decyzję i odpowiedź, od tego będzie zależało 

czy znajdzie się w Legionie 40 rycerzy gotowych odpowiedzieć na sugerowany i oczekiwany 

post i modlitwę w intencji odrodzenia Narodu Polskiego. Decyzja ma być podjęta z wolnej 

nie przymuszonej woli, bez jakichkolwiek nacisków.  To jeszcze jedna z ofiar oczekiwanych 

przez Niebo. 

Proszę wybaczyć, że dzielę się tą inicjatywą wobec wielu innych już zobowiązań podjętych 

przez ofiarnych rycerzy.  Jeśli ten komunikat został przesłany na mój adres - przedstawiciela 

Legionu z wyraźnym oczekiwaniem na podjęcie postu - to uważam za stosowne spełnić wolę 

naszego Pana i Króla i podzielić się tą informacją z Wami. Nie oczekuję żadnych wyjaśnień 

odnośnie słuszności wchodzenia w ten post a jedynie potwierdzenia od tych, którzy 

uznają to za słuszne i konieczne w chwili obecnej. Proszę też o nie roztrząsanie tego prze-

kazu ani oceny osoby przekazującej. Istotą jest post i modlitwa w konkretnej intencji bliskiej 

nam wszystkim Polakom w formie akcji. Osoby zdecydowane, które przyślą swoje potwierdze-

nie będą wstawiane w grafik według kolejności nadesłanych zgłoszeń i zostaną poinformowa-

ne o tym, kiedy został wyznaczony dzień postu i modlitwy (koronki do Bożego Miłosierdzia 

zakończonej: „Przepuść Panie, przepuść ludowi swemu, a nie bądź na nas zagniewany 

na wieki”. Pozdrawiam i czekamy na zgłoszenia.” 

Jeszcze tego samego dnia były pierwsze zgłoszenia. Pierwsza lista została uzupełniona w 3 

dni następna w kilka dni więcej… W połowie czerwca otrzymałem ponownie informację od br. 

Zenona:  

„Przed chwilą (15.06.2012) rozmawiałem z p. E.. Szykowała się akurat do wyjazdu na rekolekcje. Prze-

kazała mi informację, iż zgodnie z życzeniem Pana Jezusa powstało 12 grup postnych po 40 osób (w 

tym 2 Twoje i 1 nasza). Trzynastego bm. E. otrzymała słowo, iż  Bóg Ojciec z radością przyjął tę ofiarę. 

Każdy uczestnik zostanie wynagrodzony. Pan Jezus będzie niósł teraz z nami krzyż chroniąc naszą 

ojczyznę od niebezpieczeństw, które się niebawem ukażą w świecie. Naród Polski został wybrany, aby 
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dać przykład wiary całemu światu. Oczy świata będą teraz na nas skierowane. Serdecznie pozdrawiam. 

Z Panem Bogiem. Zenon” 

Ta informacja wyraźnie potwierdziła słuszność włączenia się w tę drogą dla nas Polaków szla-

chetną i pożądaną inicjatywę. Odzew był bardzo szybki i nadspodziewany. Do dwóch grup 

modlitewnych zgłosiło się więcej dusz ofiarnych niż było potrzeba. To tylko potwierdziło jakie 

są rezerwy i oczekiwania na tego rodzaju ofiarę która połączona z ważną uniwersalna intencją 

połączyła rycerzy, Polaków w kraju i licznie poza granicami naszej Ojczyzny.  

Działanie Ducha Świętego jest widoczne w różnych środowiskach i grupach modlitewnych. 

Wcześniejsze sygnały postu już na Jasnej Górze otrzymał nasz rycerz Krzysztof z Berlina. Ten 

sygnał i ta wyżej opisana akcja postu wykreowały kontynuację tej inicjatywy opisanej przez 

rycerkę Danutę w artykule pt. „UZUPEŁNIJMY NASZĄ OFIARĘ POSTEM - POSTEM O 

CHLEBIE I WODZIE”. 

MRMSJ Wiesław 

DUSZA OFIARNA Z BOCHNI DZIELI SIĘ 
SWOIM DOŚWIADCZENIEM POSTU 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Wczoraj (w niedzielę, 17.06.2012) cały dzień pościłam o chlebie i wodzie [w intencji odro-

dzenia Narodu Polskiego]. Bałam się, że będzie mi trudno, bo to niedziela i imieninowe spo-

tkanie w gronie przyjaciół. Prosiłam też wcześniej kilka pobożnych osób o modlitewne wspar-

cie, abym wytrwała. Piękny, niedzielny dzień minął bez kuszenia dobrym jedzeniem. Mali ryce-

rze w Bochni uczestniczą w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz.15 -tej w Mszach Świę-

tych za Ojczyznę. Więc to nie przypadek, że akurat mój post przypadł w taką niedzielę, kiedy 

cała grupa spotkała się na Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i o odnowienie narodu polskiego. 

Dziękuję za tę inicjatywę i możliwość wzięcia w niej udziału. 

Do zobaczenia w Bochni na rekolekcjach. Króluj nam Chryste!   Alicja 

APEL: UZUPEŁNIJMY NASZĄ OFIARĘ POSTEM 
- POSTEM O CHLEBIE I WODZIE 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego! 

Podczas naszej ostatniej VII Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MRMSJ Maryi Królowej Polski 

do Częstochowy, dnia 15.04.2012 złożyliśmy na ręce Maryi wspaniały dar. Tym darem był: 
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AKT WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ DLA PANA JEZUSA KRÓLA MIŁO-

SIERDZIA I MARYI NASZEJ MATKI I KRÓLOWEJ POLSKI. 

Przyrzekliśmy Jej w Częstochowie, że od dnia 1.05.2012 będziemy nieustannie adorować Jej 

Syna w Najświętszym Sakramencie, we dnie i w nocy, każdego dnia i na zawsze. 

Krucjatę tę złożyliśmy Matce Bożej jako wynagrodzenie za grzechy Polaków i Polski, aby tym 

uratować naszą Ojczyznę przed złem, które jej zagraża. 

Nasza ofiara jest wielka i piękna, ale jeszcze niepełna...mówi pod natchnieniem Bożym jeden z 

naszych rycerzy. 

TE KRUCJATĘ MODLITEWNĄ POWINNO SIĘ UZUPEŁNIĆ JESZCZE POSTEM! 

Modlitwa i post to dwie rzeczy, które się uzupełniają - to "DUET", który ma niezwykłą moc w 

oczach Bożych. To dwa miecze obosieczne wspomniane w Ewangelii wg św. Łukasza: „Panie 

tu są dwa miecze”. Odpowiedział im: „Wystarczy” (Łk 22,38). Modlitwa i post to dwa mieć 

ducha ofiarowane dla każdego rycerza Jezusa Miłosiernego jako oręż do walki ze złem, z 

mocami zła. To wystarczy do pokonania wroga dusz ludzkich. 

Cóż stoi na naszej drodze rycerskiej, aby tego dokonać? 

MY RYCERZE JESTEŚMY POWOŁANI DO SKŁADANIA OFIAR! 

Uzupełnijmy naszą ofiarę postem - postem o chlebie i wodzie, w te dni, w które przejęliśmy 

adorację wynagradzającą w ramach naszej Krucjaty. 

Niech ten post stanie się dopełnieniem naszej ofiary złożonej na Jasnej Górze w dniu Święta 

Miłosierdzia Bożego, taka ofiara będzie jeszcze milsza  Matce Bożej. 

Niech ona stanie się kołem ratunkowym dla naszej Ojczyzny. 

Niech ta nasza "podwojona ofiara" będzie pomocą dla Matki Bożej w związaniu mocy szatań-

skich, które rozpanoszyły się w Polsce, bo jak powiedział Pan Jezus: „Ten zaś rodzaj złych 

duchów wyrzuca (związuje) się tylko modlitwą i postem”(Mt 17,21).  

Matka Najświętsza takiej ofiary od nas oczekuje i o nią bardzo prosi, a my Mali Rycerze Jej 

tego nie odmówimy, ale z radością ofiarować pragniemy.  

O złożenie ofiary postu prosimy te osoby, które są w stanie takiej ofiary dokonać i chociaż to 

nie będą wszyscy rycerze, to jednak będzie to i tak wielkie! 

Ofiarę postu do w/w Krucjaty zamierzamy rozpocząć z Bożą pomocą od dnia 1.07.2012- w 

święto i pierwszy dzień miesiąca lipca poświęconemu ku czci Najdroższej Krwi Pana Jezusa. 

Tę ofiarę pragniemy uroczyście złożyć jak dar ofiarny Bogu Ojcu w czasie Mszy św. w ramach 

Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu.  

Panie Jezu, Ty wiesz, że jesteśmy słabi i potrzebujemy w tej kwestii Twojej pomocy - obdarz 

nas, prosimy, łaską postu i wypełnienia tej ofiary-daru.  
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Kochani Mali Rycerze!  

Uchwyćmy za tę obosieczną (podwójną?) broń, aby z Maryją pokonać złe moce w naszym 

kraju tymi dwoma mieczami ducha! 

Prosimy całą Trójcę Przenajświętszą o błogosławieństwo naszej z serca płynącej ofiary. 

Wzywamy wszystkich Patronów MRMSJ o wielkie modlitewne wsparcie nas w naszych poczy-

naniach. 

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

KRUCJATA WIECZYSTYCH ADORACJI WYNAGRADZAJĄCYCH  

ZA OJCZYZNĘ NADAL OCZEKUJE DUSZ ADORUJĄCYCH 

Tabela ze zgłoszonymi grupami-duszami adorującymi z uwagi na obfity materiał w tym nume-

rze kwartalnika zostanie umieszczona w następnym ósmym numerze Głosu Małego Rycerza. 

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 

PO MODLITWIE ZOBACZYŁ... PANA JEZUSA – 
ŚWIADECTWO RYCERZY Z BERLINA 
Z dniem 13.05.2012. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego z Berlina rozpoczyna-

ją adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i postanawiają to czynić, po-

cząwszy od dzisiaj, każdego 13-stego dnia miesiąca. 

Ten dzień jest dniem szczególnym  - to 95 rocznica Objawień Fatimskich... 

Począwszy od tego dnia, Mali Rycerze MSJ z Berlina będą włączać się w Krucjatę Wieczy-

stej  Adoracji Wynagradzającej Panu Jezusowi - Królowi Miłosierdzia i Matce Bożej - 

PILNY APEL 

do Małych Rycerzy: 

W godzinie  

Apelu Jasnogórskiego 

(jeśli chcesz pomóc to) 

odmawiaj część bolesną 

Różańca św. jako modlitwę 

o ratowanie świata... 

 

mailto:fraubumrmsj@gmail.com
mailto:agte4@wp.pl
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Królowej Polski, złożoną w darze Matce Bożej na Jasnej Górze w tym roku, dnia 15.04.12. w 

dniu Miłosierdzia Bożego. 

Panie Jezu pobłogosław to pragnienie naszych serc i obdarz nas łaską, abyśmy te nasze pra-

gnienia mogli wypełnić. 

Nasza ADORACJA rozpoczęła się w kościele świętego Klemensa dnia 13.05.12. 

o godz.00:00 adoracją grupy 4 rycerzy. 

Brat Krzysztof rozpoczął modlitwą za wszystkich, którzy podczas tej doby mieli czuwać przy 

Jezusie i Go adorować. Prosił o osobiste błogosławieństwo Jezusa i Maryi  dla każdego z nas 

po kolei...prosił o to, abyśmy naszą obietnicę dobrze wypełnili. 

Po modlitwie [oczyma duszy] zobaczył... Pana Jezusa, który znajdował się na bardzo wysokiej 

górze, na podwórzu... Widział Matkę Bożą, której serce zamieniło się w ptasie gniazdko. 

Było ono pełne białych gołąbków, które znajdowały się nie tylko w gniazdku, ale i poza nim...na 

ramionach Matki Bożej, a nawet na jej głowie... 

Matka Boża skierowała się do Jezusa, aby je Jemu ofiarować. 

Po tym akcie wszystkie gołąbki sfrunęły do Jezusa i siadły przed Nim na ziemi pod Jego sto-

pami. Pan Jezus trzymał w swoim prawym ręku HOSTIĘ, którą karmił każdego gołębia po 

kolei. Każdy z nich otrzymał od Jezusa jedną HOSTIĘ. Każda spożyta przez gołębia HOSTIA 

zamieniała się u niego w białe serce z napisem IHS. 

Po tym, jak ostatni gołąb spożył swoją HOSTIĘ, zgromadzone tam białe ptaki utworzyły wielkie 

białe serce, które Pan Jezus pobłogosławił. 

Potem podszedł do tego serca i ruchem swojej prawej ręki dał im znak do odlotu, posyłając je 

na cały świat.  

Gołębie, okrążając kulę ziemską, wypowiadały słowa:” POKÓJ TEMU ŚWIATU”- powtarzając 

je aż trzy razy. 

Po tym jak gołębie okrążyły całą kulę ziemską , zaczęły powracać do Jezusa, siadając Jemu 

na Jego lewej ręce. On je witał i w nagrodę za dobre wypełnienie ich misji, wkładał każdemu 

gołębiowi do jego dzióbka zieloną gałązkę. 

Berlin, dnia 13.05.12.      MRMSJ Danuta 

HOMILIA KS. ALEKSANDRA JACYNIAKA  
W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ 10. VI. 2012 

Panie Prezesie Jarosławie, Rodziny i bliscy tych, którzy zginęli w Smoleńsku, 

Księże Prałacie, Proboszczu Parafii Archikatedralnej i Dziekanie Dekanatu Staromiejskiego, 
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Współbracia w Kapłaństwie i życiu zakonnym, 

Drodzy Bracia i Siostry, którym leży na sercu dobro 

naszej Ojczyzny i których cechuje determinacja w po-

szukiwaniu prawdy o wydarzeniu, które wielu uznaje za 

największą tragedię w jej powojennej historii! 

 Zechciejmy w duchu wielkiej pokory otworzyć 

się na głębię Słowa Bożego, które właśnie dziś propo-

nuje nam Kościół jako wielki duchowy pokarm, by w jego świetle spojrzeć na naszą sytuację 

osobistą i pewne aspekty życia naszej Ojczyzny... 

...Zaproponowany nam w I dzisiejszym czytaniu fragment z pierwszej księgi Biblii, 

Księgi Rodzaju, pokazuje, że gdy w rzeczywistości człowieka, który zgrzeszył, pojawia się Bóg 

ujawnia się nie przyjaźń. Zaczynają się wzajemne oskarżenia, które zmierzają do wyelimino-

wania, pognębienia tego drugiego, byleby tylko ocalić siebie. Pierwsi rodzice stają się dla sie-

bie nawzajem faktycznymi nieprzyjaciółmi. Nie ma już między nimi jedności. By nie wyznać 

własnego grzechu, zrzuca się winę na kogoś drugiego. Mężczyzna zapytany przez Boga mówi: 

to nie ja, to kobieta, którą Ty, Boże, postawiłeś przy mnie. Kobieta mówi: to nie ja, to wąż. 

Domyślnie, wąż, którego Ty, Boże, stworzyłeś. A więc ostatecznie nie jest tutaj winien ani 

mężczyzna, ani kobieta, ani wąż. Ostatecznie jest tutaj winien sam Bóg. Do takich absurdal-

nych konkluzji dochodzi człowiek, który za wszelką cenę pragnie usprawiedliwić, uniewinnić, 

wybielić siebie w sytuacji swego grzechu. 

 Poprzez jednak takie zachowanie człowiek wyznaje także coś ze swojego pojmowa-

nia grzechu. Grzech jawi się człowiekowi jako coś, czego on nie może tak do końca pojąć, 

czego nie może zdominować, jako coś, co go przerasta. Wiadomo, że odpowiedzialnym za 

grzech jest człowiek, nie Bóg. W tym jednak dążeniu do zrzucenia odpowiedzialności na kogoś 

drugiego nie kryje się tylko chęć usprawiedliwienia, uniewinnienia siebie, ale kryje się nieświa-

dome, nie nazwane po imieniu wyznanie, że ten grzech, który popełniłem jest większy ode 

mnie, że ja go chciałem, ale nie tak zupełnie. Nie chciałem go tak, jak on zaistniał. Tak na-

prawdę nie wiedziałem, co robiłem i stąd przekonanie, że w sumie ja grzeszący też zostałem 

oszukany przez coś czy przez kogoś, kto mnie przerasta. To jest to przeżywanie egzystencjal-

ne trudnej do opanowania potęgi grzechu. I może to wyrazić się w absurdalnym zarzucie, że 

winni są wszyscy inni, nawet sam Bóg. Tak bardzo grzech może przerastać człowieka. 

 W tym momencie, kiedy człowiek stara się wybielić, uniewinnić siebie, w którym 

uświadamia sobie, jak bardzo on sam, grzeszący, został przez oszukany, Bóg wymierza swoją 

sankcję wobec biblijnego węża, który oszukał człowieka: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklę-

ty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch 
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będziesz jadł po wszystkie dni twojego istnienia" (Rdz 3, 14). Wąż zostaje przeklęty. Nie jest 

natomiast przeklęty człowiek. Przed człowiekiem ciągle stoi szansa. Jaka perspektywa zba-

wienia w tej sankcji wobec węża? Kiedyś wąż zostanie zwyciężony przez potomka tej kobiety, 

którą tak bardzo teraz zwiódł, oszukał. To jest ta pierwsza nadzieja i perspektywa zbawienia, 

którą ukazuje Bóg natychmiast po pierwszym grzechu człowieka, sygnalizując jak bardzo zale-

ży mu na zbawieniu, na ocaleniu tegoż człowieka. 

A jaką prawdę o grzechu człowieka przybliża nam psalm, którego słowami modliliśmy 

się po dzisiejszym 1 czytaniu? Jest to słynny psalm określany łacińskim terminem "De profun-

dis": z głębokości, gdyż rozpoczyna się od słów "Z głębokości wołam do Ciebie Panie" (Ps 130, 

1). Termin "głębokości" w całej Biblii hebrajskiej występuje zaledwie kilka razy i za każdym 

razem jest użyty w odniesieniu do głębokości morza, otchłani, głębokości wód, jakichś głębo-

kości negatywnych. 

 Także nasz psalmista woła spośród jakichś głębokości, które są głębokościami 

uśmiercającymi. Z kontekstu wynika, że tymi negatywnymi głębokościami są głębokości zła, 

grzechu: „Jeśli zachowasz Panie pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi” (Ps 130, 3). 

To głębokości grzechu i zła stwarzają realne zagrożenie dla psalmisty. Każdy krzyk, który 

podnosi się do Boga spośród ludzkiego bólu, tragedii, czy zagrożenia jest już modlitwą. Hiob 

też woła, krzyczy. Krzycząc przede wszystkim daje znać, jak bardzo jest mu źle i jak bardzo 

odwołuje się do Boga, w którym widzi ratunek. Gdy wsłuchujemy się w ten krzyk Hioba, psal-

misty, opadają wszelkie iluzje dotyczące czystości naszej modlitwy. Nasza modlitwa ma prze-

obrażać się w uwielbienie, ale dopóki jesteśmy w tym ciele nasza modlitwa wypływa najczę-

ściej z głębi naszych potrzeb, pragnień, lęków, strachu. Człowiek pośród swojej modlitwy wy-

krzykuje, że coś mu zagraża, że jest w wielkiej potrzebie. Jaki jest podstawowy krzyk, który 

wydobywa się z głębi człowieka? Podstawowy krzyk to ten, by był on wybawiony od śmierci, by 

był on wybawiony od grzechu, by w ogóle był zbawiony. 

 Dopełnieniem przesłania związanego z grzechem, które dziś proponuje nam Kościół, 

są Jezusowe słowa o grzechach bluźnierstwa, połączone z niezwykle ważną dla nas i całej 

naszej Ojczyzny przestrogą: „Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo 

nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 

ostać” (Mk 3, 24-25). Podzielone, wewnętrznie skłócone Królestwo... Podzielony i wewnętrznie 

skłócony Ojczysty Dom... Jak na to spojrzeć dziś? Karol Wojtyła, bł. Jan Paweł II w swej poezji 

poświęconej jednemu z głównych patronów Polski, św. Stanisławowi, biskupowi i męczenniko-

wi, napisał o naszej ojczystej ziemi: 

„Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających własnych dróg. 

Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu. 
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Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich. 

Ziemia (...) rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń, rozdarta na mapach świata! a jakżeż w 

losach swych synów! 

Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna”. 

Do tych słów największego syna naszej polskiej ziemi należałoby dziś dopisać: Ziemia 

rozdarta tak jak porozrywany został samolot w Smoleńsku tamtego pamiętnego 10 kwietnia 

2010 r. Gdy uczestniczyłem w programie radiowym w kilka dni po tragedii smoleńskiej, wyrazi-

łem przekonanie, na bazie tego, co obserwowałem w naszej Ojczyźnie i na bazie tego, co 

podawały w tych unikalnych dniach niemalże wszystkie obecne w Polsce media, że ta tragedia 

zaowocuje nową jakością wielkiej powszechnej trwałej jedności wszystkich Polaków po okre-

sach różnych waśni z czasów przed smoleńskich. Ale tak było tylko niestety przez pierwszych 

kilka dni. Pod wpływem mających największy wpływ na opinię publiczną mediów, niektórych 

przedstawicieli życia społecznego, artystycznego i politycznego atmosfera zaczęła się dra-

stycznie zmieniać do tego stopnia, że zaowocowała podziałami niewyobrażalnymi przed trage-

dią smoleńską. 

Czy jest jakaś nadzieja, że to rozdarcie uda się pokonać? Z pewnością tak. Jeśli 

przed wiekami udało się pokonać podziały dzielnicowe, jeśli udało się zjednoczyć naszej Oj-

czyźnie po rozbiorach, to należy mieć wielką nadzieję, że i teraz nie zabraknie determinacji w 

poszukiwaniu godnych dróg jednoczenia się synów i córek naszej Ojczyzny. Prawdziwa i trwa-

ła jedność może zaistnieć tylko na fundamencie prawdy i porzuceniu drogi grzechu. Grzech 

rodzi się zawsze w ludzkim sercu, ale może utrwalać się jako grzech strukturalny i społeczny w 

grzesznych strukturach funkcjonowania państwa, środków społecznego przekazu, życia poli-

tycznego, kulturalnego, ekonomicznego, gospodarczego i każdej innej przestrzeni publicznej. 

Jakie rzeczywistości dziś domagają się w trybie pilnym odejścia od drogi kłamstwa, przewrot-

ności, zła, grzechu? Wymienię tylko kilka spośród nich: 

1.  Wytrwałe dążenie do wyjaśnienia, z zaangażowaniem największych specjalistów w danych 

dziedzinach, przyczyn tragedii smoleńskiej, w tym także nawet najbardziej niewiarygodnych lub 

nieprawdopodobnych hipotez. Tylko rzetelne konkluzje tychże największych specjalistów mogą 

doprowadzić do poznania ostatecznej prawdy po bardzo wielu półprawdach lub ewidentnych 

kłamstwach, które w tym zakresie pojawiały się od 10 kwietnia 2010 r. w niespotykanej nadob-

fitości. 

2. Rezygnacja z postaw lekceważących i obelżywych wobec tych, którzy cierpią po tragedii 

smoleńskiej i tych, którzy wytrwale pracują nad wyjaśnieniem ostatecznych przyczyn tej trage-

dii. Takie postawy byłyby wprost niewyobrażalne w wiodących cywilizowanych krajach współ-

czesnego świata. Katastrofa smoleńska - napisał ks. kard. Stanisław Nagy - „Jest to przede 
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wszystkim zstąpienie w otchłań narodowej tragedii i zanurzenie się w morzu boleści tych, któ-

rzy tragedią tą zostali dotknięci”. I dodał: „(...) rozpoczęło się bezwzględne naigrawanie się z tej 

prawdy, nie mówiąc już o bezczelnym zacieraniu śladów oraz eliminowaniu dróg do jej pozna-

nia. Lecz przecież prawda, tak bliska, nie pozwoli się zdusić. I raz po raz rozbłyska nagością 

swej oczywistości”. Niektóre formy poniżania tych, którzy starają się wytrwale pracować nad 

ustaleniem przyczyn katastrofy zostały tak dopracowane, by wywołać u odbiorców jak najgor-

sze skojarzenia. Takie nerwowe działania niektórych przedstawicieli życia publicznego i me-

diów mogą okazać się skuteczne, ale dobrze wiemy, że każde kłamstwo prędzej, czy później 

zostaje obnażone. Gdy nie posiada się rzeczowych argumentów i gdy chce się zdyskredyto-

wać przeciwnika, pozostają inwektywy. 

3. Rzeczywista troska całego polskiego świata politycznego i medialnego o zdrowy patriotyzm. 

Nigdy więcej nie może się powtórzyć sytuacja zaistniała w Święto Niepodległości ub. roku, gdy 

obiektem zagrożenia wskazanym przez policjantów byli niosący biało-czerwone flagi. Wkład w 

jednoczenie się Europy nie może polegać na dążeniu do roztopienia się w strukturach Unii i 

zachłyśnięciu się pomysłem, że powstanie jakiś naród europejski. 

4. Zapewnienie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji odmowę przyznania Telewizji Trwam koncesji uzasadniała brakiem zdolności finan-

sowania przedsięwzięcia przez Fundację Lux Veritatis, czyli podmiot prowadzący Telewizję 

Trwam. Krajowa Rada nigdzie nie opublikowała kryteriów, jakimi się kierowała rozdając miej-

sce na multipleksie. Miejsca dostały natomiast m. in. firmy, które posiadają ujemne kapitały 

własne, generują straty na działalności, nie posiadają żadnego majątku trwałego i nie dysponu-

ją własną bazą produkcyjną i emisyjną, nie mają realnego zabezpieczenia finansowego, nie 

rozpoczęły nadawania programu do daty wydania decyzji o rozszerzeniu koncesji, należą do 

tej samej grupy kapitałowej i mają właścicieli, którzy już posiadają miejsce na multipleksie. 

Majątek Fundacji Lux Versitatis jest 3700 razy większy niż majątek Eska TV i 86 mln razy 

większy niż Stavka, które otrzymały koncesję. Odmówienie koncesji nie ma więc żadnych 

logicznych podstaw i jest krzywdą wyrządzoną rzeszom obywateli żyjących w kraju i za grani-

cą, którzy pragną oglądać programy tej stacji, stanowiącej istotną alternatywę wobec wielu 

mediów hołdujących tzw. poprawności politycznej oraz ignorujących wartości chrześcijańskie 

lub jawnie drwiące z nich i ośmieszające je. 

5. Podejście z szacunkiem do słuchaczy Radia Maryja i użytkowników Telewizji Trwam. Lan-

sowana od lat przez niektórych polityków, przedstawicieli życia publicznego oraz wiodące 

media, służące poprawności politycznej tezy, że słuchacze ci i telewidzowie są ludźmi zacofa-

nymi, traktowanie ich z ironią i cynizmem jest przede wszystkim bolesnym świadectwem o 

poziomie intelektualnym i etycznym tych, którzy tego typu opinie i postawy z uporem powtarza-
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ją. Odbiorcy tych rozgłośni zasługują na szacunek i tolerancję, do której odwołują się tak czę-

sto ci, którzy w tym zakresie objawiają się jako całkowicie nietolerancyjni. 

To tylko kilka spośród bardzo wielu zakresów, w których grzech rodzący się w sercu 

człowieka, nie potrafiącego się z niego oczyścić, uwolnić przeobraża się w grzech społeczny, 

niszczący struktury państwa i osłabiający fundamenty Ojczystego Domu. Możemy jednak za-

pytać, co stanie się wówczas, gdy żadna z tych spraw nie zostanie zrealizowana pozytywnie. 

Nas chrześcijan ożywia nie tylko wielka nadzieja, ale wręcz pewność, że – jak zaznaczono w 

dzisiejszym 2 czytaniu – gdy „zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy 

mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką ludzką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” (2 

Kor 5, 1). Najpóźniej tam i na pewno tam objawi się pełnia wszelkiej prawdy, także tej, do któ-

rej teraz z takimi utrudnieniami podążamy. I tam też trzeba będzie zdać przed Bogiem spra-

wozdanie z każdego naszego wysiłku poszukiwania prawdy, ale także i z każdego naszego 

grzechu. Można oszukiwać ludzi. Boga nikt nie oszuka. Amen. 

ks. Aleksander Jacyniak SJ 

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/3444/czy-jest-jakas-nadzieja-ze-rozdarcie-uda-sie-pokonac 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 
Rok 1 9 9 1 

1 września  

– (…) Córko. Nie martw się, w jaki sposób to dzieło Małych Rycerzy Miłosier-

dzia Bożego powstanie. Będziesz prowadzić to dzieło natchniona Duchem Świętym i poznasz 

swoje czynności. Nie lękaj się tego. Tyle powstało trzecich zakonów i żaden nie otrzymał tego 

dzieła. Stąd powstaną szczególne trudności. Tylko ufaj Mi, a w tej ufności dopełni się wszystko 

w szybkim tempie, że ludziom będzie to niepojęte. Światło, o które się modlisz otrzymasz. 

Módl się ty też, o to Dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i zachęcaj innych, bo 

potrzeba wiele modlitw i postów. Odmówcie 300 koronek do Miłosierdzia Bożego o to dzieło. 

Gdy pojedziesz na spotkanie z tą grupą modlitewną, zachęć ich do odmawiania Koronki do 

Miłosierdzia Bożego, rozdzielaj je każdemu ile sam przyjmie. Córko, to jest ważne. Musi być 

dużo osób włączone do tej modlitwy. Błogosławię ciebie i wszystkich uczestników tej modlitwy 

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

1 października  

– (…) Córko Moja. Otóż nadszedł czas dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Córko nie 
martw się, co i jak będzie. Wszystko będzie się wypełniać z Woli Bożej. 
A teraz córko pisz REGULAMIN dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego: 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/131-regulamin
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1. Pierwszy krok to zwrócić się do Kościoła o zezwolenie na spotkania w kościele, aby 
Kościół znał waszą działalność. 

2. Rycerz Miłosierdzia Bożego to jest Trzeci Zakon Jezusa Miłosiernego 
3. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być: posłuszny, pokorny, nie chwiejny i całkowicie 

oddający się Bogu, zapominając o sobie. 
4. Z różańcem i koronka do miłosierdzia Bożego oraz z modlitwą ma iść dnia codzien-

nego. Jedna część różańca (o ile ktoś należy do innego zgromadzenia i odmawia ró-
żaniec niech tylko dołączy intencję – która jest w regulaminie). 

5. Częste Msze św. i Komunie św. ofiarować przez Niepokalane serce Maryi – Miłosier-
dziu bożemu za świat grzeszny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

6. Miłosierdzie okazywać każdemu, gdy będzie potrzeba przez dobre uczynki, słowo i 
modlitwę. 

7. Rycerz musi być prawdomówny: nie wolno mu do niczego słów dodawać, ani ujmo-
wać i tylko sprawy dobre można przekazywać. 

8. W waszym zgromadzeniu miłosierdzia Bożego musi panować wielka miłość, bo z mi-
łości dla Mych dzieci was powołuję i przez wasza miłość chcę ich zbawić. 

9. Nieprzyjaciół nie lekceważyć, ale ich się nie bać; wiara i miłość w Miłosierdzie Boże 
pozwoli zwyciężyć wszelkie zło. 

10. Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego nie może tracić czasu bezowocnie: każda chwila 
musi być z Bogiem i dla bliźniego. 

11. Rycerz musi sobie wyznaczyć jeden post w tygodniu. Post dla ludzi starych i chorych 
skrócony do obiadu (jeśli może to dłużej) – kto należy do innych kółek, ruchów, III za-
konu może się przyłączyć do Legionu Małych rycerzy miłosierdzia Bożego. 

12. Raz w tygodniu w nocy od 21:00 do 5:00 rano (w tym czasie) odmówić jedną koronkę 
do Miłosierdzia Bożego za grzeszników całego świata lub za dusze w czyśćcu cier-
piące. 

13. Każdego 13-tego dnia miesiąca wynagrodzić Sercu jezusowemu i Niepokalanemu 
sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata. 

14. Raz w roku zorganizować ogólnopolski zjazd ze sprawozdaniem i zakresem działal-
ności na następny rok. 

15. Jedna Msza św. cicha, zamówiona przez Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego od-
prawiana o godz. 15:00 w dowolny dzień o błogosławieństwo Boże i łaski dla Małych 
Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Rok 1 9 9 3 
Publikowane są pierwsze zeszyty – maszynopisy zapisków s. Zofii Grochowskiej pt. „Mów 

światu wszędzie o moim miłosierdziu” autorstwa Mariana Skiby z Warszawy. 

W tym czasie śp. s. Zofia Grochowska jeździ po Polsce i nawiązuje liczne kontakty apostołując 

w dziele Małych Rycerzy.  
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15 czerwca  

– Pierwsze kroki do uznania i zatwierdzenia przez Kościół Legionu Małych Rycerzy Miłosier-

dzia Bożego. Marian Skiba z Warszawy - promotor s. Zofii Grochowskiej czyni starania u władz 

kościoła informując i kierując na piśmie prośbę do:  

1)       Ks. kard. Józefa Glempa – Prymasa Polski w Warszawie; 

2)       ks. bp Pawła Sochy – ordynariusza Diecezji Gorzowskiej;  

3)       Matki Generalnej  Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. 

Publikowana drukiem pierwsza książka – dzienniczek z zapisanymi przeżyciami duchowymi 

śp. s. Zofii Grochowskiej z opinią ks. prob. Lucjana Dąbrowskiego.  

Pani Zofia Grochowska jest jedną z tych moich parafian, którzy są bardzo zatroskani o sprawy 

Boże w życiu osobistym, rodzinnym i całej parafii. Panią Zofię znam od 4 lat, od 1989r. to jest 

od przybycia do Tolkmicka w charakterze proboszcza. Jej osoba szybko zwróciła na moją 

uwagę swoim rozmodleniem, codzienną Komunią Św. oraz prowadzeniem grupy Miłosierdzia 

Bożego. Jest wzorową matką i żona, ma  62 lata życia, jej pasją życiową jest pomagać ludziom 

i szerzyć chwałę Bożą. Umie pogodnie i z poddaniem się woli Bożej znosić wszelkie cierpienia. 

Osobiście modlę się, aby łaska Boża nie była w niej daremna. Tolkmicko, 1993.02.08”; 

Książka wydana drukiem dzięki wsparciu Tadeusza Krajewskiego z Apostolstwa Miłosierdzia 

Bożego w Warszawie współpracującego z jezuitą ks. Zdzisławem Pałubickim. – SJ. 

Pod koniec roku śp. s. Zofia w poszukiwaniu pomocy do zrealizowania poleceń Jezusa Miło-

siernego: „Wy, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, organizujcie się”(…) i „Starajcie się o szyb-

kie zatwierdzenie przez Kościół”(...) nawiązała kontakt z ks. Marianem Polakiem, michalitą, 

misjonarzem z Ameryki Południowej. 

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 (2) 

Ciąg dalszy historii MRMSJ z Pelplina 

W pierwszą sobotę miesiąca listopada R.P. 2010, została w Pelplinie 

odprawiona Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, 

której przewodniczył ks. Dariusz Drążek. 

Ofiarodawcami i uczestnikami tej Mszy św. była 52 osobowa grupa 

ludzi, którzy regularnie pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Oborach. Ludzie z tejże grupy byli też czynnie zaangażowani 

w Jerychu Różańcowym - Fatimskim. 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej
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Na ofiarę tej Mszy św. - spotkanie w tamtejszym Oratorium na agape, udała się też znana nam 

już z treści poprzedniego artykułu (Głos MR nr 6 str. 30-32), pierwsza Mała Rycerka MSJ w 

Pelplinie - s. Zdzisława. 

Na tym właśnie spotkaniu postanowiła ona wręczyć s. Genowefie Draim - animatorce w/w 

grupy modlitewnej - I tom książki s. Zofii Grochowskiej pt: "U źródeł Miłosierdzia Bożego". 

Ciąg dalszy relacjonuje Genowefa Draim: 

>>Wzięłam tę książkę i położyłam ją w domu na półce. Do tego powiedziałam sobie w my-

ślach: "Tyle mamy modlitw, nie wchodzimy w nic więcej! 

Po pewnym jednak czasie sięgnęłam po tę książkę i ją otworzyłam...i byłam zdumiona tym, że 

ujrzałam na tej stronie słowo: "MEDJUGORIE"...dodam, że podczas pielgrzymki w to miejsce, 

otrzymałam od Matki Bożej niezwykłą łaskę, o której się jednak nie wypowiem... To mnie bar-

dzo zainteresowało i zainspirowało do przeczytania tej książki. 

Treści tej książki trafiły do mojego serca! Ona mnie urzekła! Postanowiłam nawiązać kontakt 

ze s. Zdzisławą, aby dowiedzieć się więcej szczegółów o Małych Rycerzach. S. Zdzisława 

musiała odpowiedzieć na dużo moich pytań i chętnie to uczyniła - zależało jej przecież na 

"rozmnożeniu się MRMSJ w Pelplinie! 

Następnym moim krokiem było zdobycie materiałów do propagowania tego pięknego rycer-

skiego dzieła, którym już byłam "zarażona"... Dzięki operatywności s. Urszuli Piekarskiej, ani-

matorki grupy modlitewnej MR MSJ z Tczewa, uzyskałam link do strony LEGIONU MAŁYCH 

RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO. Chwała Panu! 

Dzięki zaś Ani Meske i Eli Pawłowskiej, członkiniom grupy modlitewnej z Pelplina, przygotowa-

ne zostało kilkanaście kompletów z materiałami do propagowania wśród ludzi tego dla nas 

nowego dzieła. 

Te przygotowane materiały o rycerzach czekały teraz tylko na ich rozprowadzenie...nastąpiło 

to niebawem za przyczyną liderki grupy modlitewnej! 

Dzień  5.03.2011r. stał się tym przełomowym dniem w historii Legionu Małych Rycerzy Miło-

siernego Serca Jezusowego w Pelplinie. 

W tym oto dniu, w rocznicę pogrzebu śp. Zofii Grochowskiej, podczas Mszy św. wynagradzają-

cej Niepokalanemu Sercu Maryi odprawianej przez ks. Andrzeja Ossowskiego, kustosza Sank-

tuarium Matki Bożej Królowej Pomorza i Jedności w Piasecznie przed cudowną figurką Matki 

Bożej w I-szą sobotę m-ca, grupa 5 osób dostąpiła łaski wstąpienia do Legionu Małych Ryce-

rzy! 

Osoby te miały w ten dzień zaszczyt powtarzać za księdzem Andrzejem słowa przysięgi rycer-

skiej! Zaszczytu tego dostąpili następujący rycerze: 

 Gienia Draim 
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 Janina Grabowska 

 Anna Czajka 

 Piotr Imianowski 

 Krystyna Leszczyńska 

W tym samym dniu, - mówi s. Genia Draim - rozdałam w drodze powrotnej z Piaseczna 5 zgło-

szeń na kandydata na MR osobom zainteresowanym służbą rycerską. 

Już po miesiącu mogłam wysłać do Sekretariatu Małych Rycerzy, 19 zgłoszeń do rycerskiej 

służby! 

Podczas naszej następnej pielgrzymki do Obór liczba zgłoszeń na Małych Rycerzy osiągnęła 

liczbę 32. 

Dnia 22.10.11.(wspomnienie Jana Pawła II) nasza grupa MRMSJ z Pelplina miała łaskę po raz 

pierwszy spotkać się i modlić pod opieką księdza Karola Misiulskiego. Na to nasze pierwsze 

pamiętne rycerskie spotkanie przybyła też do nas delegacja Małych Rycerzy z Tczewa i Ko-

szalina , w tym ku naszej wielkiej radości, Prezes Zarządu MR Wiesław Kaźmierczak. 

Od tego czasu spotykamy się regularnie, w każdą 3 sobotę miesiąca, aby Boga prosić o du-

chowy wzrost dla całej "rycerskiej braci", jej rozrost i błogosławieństwo Boże dla każdego z 

nas. 

Każde nasze spotkanie rozpoczyna się od 1- godzinnej modlitwy, w ramach której odmawiamy 

Różaniec św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Nowennę Fatimską, nasze rycerskie Przyrze-

czenie i Akt Ofiarowania. 

Potem uczestniczymy wszyscy we Mszy świętej, podczas której każdy z nas przyjmuje Pana 

Jezusa na kolanach i do ust. 

Po ofierze Mszy św. spotykamy się na agapie, aby się sobą nacieszyć i omówić ważne rycer-

skie sprawy. 

My, Mali Rycerze z Pelplina, jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni biskupowi pelplińskiemu śp. Ja-

nowi Bernardzie Szladze nie tylko za aprobatę jakiej nam rycerzom udzielił, ale i za kapłana 

jakim nas rycerzy obdarzył! 

Cieszymy się niezmiernie, że nasz KOSCIÓŁ nas zaakceptował i do siebie przytulił... 

My, MR, jesteśmy tu mile widziani i zapraszani do udziału w wielu ważnych wydarzeniach 

naszego Kościoła. 

Dotychczas braliśmy udział: 

 24.03.2012. w uroczystościach 20-stej rocznicy powstania diecezji pelplińskiej 

 21.04.2012. w uroczystości wyświęcenia nowego biskupa Wiesława 

 28.04.2012 w uroczystości pogrzebu naszego, tak drogiego naszym sercom, biskupa 

Jana Bernarda Szlagi 
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My, Mali rycerze z Pelplina, za te wszystkie zaproszenia z serca dziękujemy i zapewniamy, że 

w nich uczestniczymy z wielką radością w naszych sercach! 

My pragniemy naszemu Kościołowi służyć, go wspomagać i wypraszać dla niego łaski w tych 

trudnych czasach. 

Drodzy Mali Rycerze, to nie koniec historii MR p Pelplina... to dopiero jego początek... i pokła-

damy w Bogu ufność, początek jego długiej i owocnej historii. 

Tak nam dopomóż Panie Boże.... 

     MRMSJ Zdzisława    

Historię pomogła spisać MRMSJ Danuta 

DO CZEGO NAS MAŁYCH RYCERZY POWOŁUJE 
PAN JEZUS?  

Witam ! (…) Przeczytałam cały ostatni "Głos Małego Rycerza". Moje oczy zatrzymały się na 

Słowach Pana Jezusa: "Ja was wybrałem i was powołałem, potrzebuję was i wzywam".  

Do czego nas powołuje Pan Jezus?  

Mnie osobiście powołał do modlitwy za dusze grzeszne, zagubione, czarne od grzechów, takie, 

które bez pomocy innych, bez modlitwy za nie poszłyby na wieczne potępienie zaraz po śmier-

ci. Za ich zbawienie. Pan Jezus nauczył mnie, dając pewne natchnienia, że za dusze ludzi 

należy modlić się jeszcze za ich życia. Ponieważ grzech rozlał się na świecie powodując zatra-

cenie milionów, a te miliony czekałaby śmierć wieczna w piekle bez wstawienia się innych za 

nie. Modlić się za zbawienie dusz, to znaczy wyprosić im łaskę, że nawet w ostatnich sekun-

dach życia skruszą się i będą uratowane od piekła, z którego nie ma już wyjścia. Pójdą do 

czyśćca, ale stamtąd kiedyś wyjdą. 

Panu Jezusowi zależy na tym, aby wszystkie dusze uratować. Mówił o tym św. siostrze Fau-

stynie, mówił cały czas s. Zofii ( U źródeł Bożego Miłosierdzia ). Mówił, że kocha grzeszników, 

bo to właśnie dla nich przyszedł na świat. 

Kim powinien być rycerz Serca Jezusowego ?  

Rycerzem, który walczy modlitwą o dusze swoich braci i sióstr na całym świecie. Rycerz wal-

czy z szatanem, aby wyrwać mu z powrotem dusze uwiedzione przez jego pokusy, podstęp i 

kłamstwa. Walczy miłością, ofiarą, postem, Różańcem św., Koronką do MB, adoracją Najśw. 

Sakramentu, a nade wszystko, przezwyciężając  siebie a wypełniając Wolę Pana Jezusa. To z 

inicjatywy samego Boga s. Zofia założyła wspólnotę, aby właśnie ta wspólnota modliła się o 

miłosierdzie dla dusz. 
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Pan Jezus pragnie zbawienia wszystkich, bo za wszystkich umarł, choć wiedział, że nie wszy-

scy zechcą przyjąć Jego Rękę Miłosierdzia dobrowolnie, ale sam mówi we wszystkich przeka-

zach do s. Zofii, że przebaczy im, jeśli my będziemy się za nich wstawiać. 

Wypełniłam deklarację, mam znaczek, w miarę możliwości brałam udział we wspólnych reko-

lekcjach, spotkaniach, modlitwach. Ale nie dlatego czuję się "rycerką", lecz dlatego, że bardzo 

pragnę spełniać Wolę Boga i Maryi, którą objawili w orędziach do s. Zofii. 

Gdziekolwiek nie otworzę "U źródeł....." tam prośba: " Módlcie się za nich..." 

Jak mogłabym nie usłuchać Króla i Królowej. Wypełnić ich prośby to priorytet dla mnie. 

S. Zofia nie żyje, ale orędzia zostały i nadal mamy obowiązek wypełniać to co przez s. Zofię 

polecił nam wypełniać Pan Jezus. 

Pamiętam jak s. Zofia kiedyś na Jasnej Górze powiedziała, że w widzeniu widziała wielką 

ciemność na świecie, a potem z tej ciemności powstało wielkie światło. Już wtedy otrzymałam 

zrozumienie, co to oznacza. Przez modlitwy nasze i innych Pan Jezus oczyści świat z brudu i 

ciemności grzechu wprowadzając dusze do światła Swojego Miłosierdzia. I nie chodzi tu tylko 

o dusze w czyśćcu, bo te już są uratowane, choć jeszcze pokutują, ale o dusze ludzi żyjących. 

Mali rycerze. Bądźmy posłuszni Temu, kto nas prowadzi i w pokorze, w cichości, ze skruchą w 

sercu, ale i z radością i wdzięcznością za wybranie nas do tej chwalebnej służby Bogu, ofia-

rujmy wszystkie nasze modlitwy w intencji zbawienia wszystkich dusz, zwłaszcza najgorszych 

grzeszników, aby zostały uratowane od wiecznych ogni i mogły być w jedności z Bogiem na 

wieczność. 

Cieszą mnie wasze intencje do ofiarowanych Mszy św. i zanoszonych modlitw,  bardzo piękne 

i potrzebne, ale przypomnijcie sobie intencje, o które prosi Pan Jezus i te w pierwszej kolejno-

ści wypełnijcie, bo do tego zostaliście powołani: Psalm mówi: "Ja Jestem Bogiem, słuchaj 

głosu Mego". 

11.02.2012 r. Matka Boża wezwała mnie do poświęcenia czasu i skoncentrowania się tylko na 

modlitwie za dusze. Za zbawienie tych, którzy w oczach ludzi są już potępieni przez swoją 

grzeszność, ale w oczach Boga mają pierwszeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zrezygnowałam 

z pracy i przezwyciężając ogromny sprzeciw szatana, który obezwładniał mnie do utraty sił 

fizycznych, zaczęłam modlić się za te dusze. Koronką, Różańcem św. (wszystkie części), Bre-

wiarzem. Wszystkie Komunie św. ofiarowywałam w tych intencjach, a w czasie każdej Mszy 

św. obmywałam ich we Krwi i Wodzie Pana Jezusa. W miarę czasu, poczułam coraz mocniej w 

swojej duszy, coraz większe, prawdziwe miłosierdzie wobec tych dusz, tzn. szczerze pragnę-

łam ich zbawienia, bo wiedziałam, że Pan Jezus tego chce. Nie odrazę, pogardę dla nich, ale 

współczucie, że mogą pójść do piekła. Chciałam bardzo Panu Jezusowi pomóc, bo sam po-

wiedział: "Potrzebuję was..." 



Głos Małego Rycerza Nr 7 (3/2012)        lipiec-sierpień-wrzesień 2012 

 

 

41 
 

 
 

Wzruszające jest dla mnie, że sam Bóg potrzebuje nas.  Piękna jest służba dla Niego, a robię 

to nie dla nagrody, ale z wdzięczności za Jego Miłość i Miłosierdzie.  

Pozdrawiam Was i błogosławię 

MRMSJ Ewa z Gomunic 

ŚWIADECTWO DOTYCZĄCE CHRZTU DZIECI 

NIENARODZONYCH 

O chrzcie dzieci nienarodzonych przeczytałem w modlitewniku Armia Najdroższej Krwi Chry-

stusa. Było to mniej więcej rok temu. Poruszyły mnie bardzo wzruszające słowa Matki Bożej, 

która prosi i apeluje o modlitwę za dzieci nienarodzone, oraz prosi, abyśmy chociaż raz w 

tygodniu chrzcili te dzieci wodą święconą, co pozwoli im dostać się do nieba. Postanowiłem 

sobie, że będę chrzcił te dzieci nienarodzone przynajmniej jeden raz w tygodniu. Po upływie 

kilku miesięcy chrzest tych dzieci wykonywałem sporadycznie. Chcę nadmienić, że jestem 

kierowcą autobusu miejskiego. Moja praca ma ten charakter, że wstaję do pracy bardzo wcze-

śnie rano. Byłem często zmęczony i nie zawsze pamiętałem o tym, aby chrzcić te maleństwa.  

Mniej więcej miesiąc temu miałem zaskakujący sen… Sny zdarzają mi się dość rzadko, a to co 

mnie się przyśniło było dla mnie zdumiewające. 

Śnił mi się stojący autobus na dworcu… W autobusie było dużo małych dzieci, samych bez 

rodziców lub opiekunów. Obok autobusu było bardzo dużo dzieci, które oczekiwały na wejście 

do tego autokaru. Autobus był już pełny, więc chciałem zamknąć drzwi i odjechać. Było to 

trudne do wykonania, bo dzieci garnęły się do drzwi chcą do niech wsiąść. Wtem jedno dziec-

ko zaczęło głośno wołać, że ono tez chce tym autobusem jechać, że bardzo o to prosi… że 

jeszcze tylko ono… i dlaczego ma tu zostać… i rozpaczliwie próbowało wejść do autobusu. 

Niestety w tym momencie sen się urwał… Ja musiałem pójść do pracy… Jednak nasunęła mi 

się taka refleksja. Te małe dzieci, to być może dzieci nienarodzone… te w autobusie były już 

po chrzcie który dotychczas praktykowałem,  a te przed autokarem to te, które nadal czekają 

na chrzest, a ja przestałem je chrzcić. 

Niedawno otrzymałem Głos Małego Rycerza (nr 5) oraz broszurkę – „Chrzest Nienarodzonych” 

autorstwa o. Jerzego Wierdaka – śp. franciszkańskiego zakonnika. Przeczytałem w tej bro-

szurce wzruszające zdarzenia związane z chrztem dzieci nienarodzonych. Zrozumiałem jak 

ważna jest ta posługa i jak potrzebna jest ta praktyka chrztu dzieci nienarodzonych. Obecnie tę 

pobożną posługę Chrztu dzieci nienarodzonych praktykuję prawie codziennie, a nawet dwa 

razy dziennie. 
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Małym Rycerzem Miłosiernego Serca Jezusowego jestem od niedawna (27.X.2011).  

Dziękuję Panu Bogu za wszystkie łaski jakimi mnie obdarza i Jego Najświętszej Matce Maryi. 

Chciałbym pozdrowić wszystkich Małych Rycerzy MSJ oraz wszystkich, którzy będą czytać to 

moje świadectwo. 

Radom, 17.VI.2012 

MRMSJ Robert Wroński 

PRAKTYKA PANI CHRZCZENIA TYCH DZIECI Z 
PEWNOŚCIĄ MIŁA JEST PANU BOGU 

Bardzo Pani dziękujemy za przesłane materiały dotyczące chrztu nienarodzonych dzieci. Moż-

na je polecać zainteresowanym. Uważam, że praktyka Pani chrzczenia dzieci z pewnością 

miła jest Panu Bogu. On w swej nieskończonej miłości miłosiernej przychodzi z pomocą i ratuje 

zwłaszcza te najsłabsze istoty ludzkie, a tym bardziej niewinne – bez grzechu osobistego. 

Wobec tego za te dzieci  - jeśli ktoś prosi – tez przyjmujemy Msze św. Wieczyste. 

Chludowo, 1.09.2000      Księża Werbiści- O. Jerzy Gawlik 

Świadectwo Śp. o. Jerzego Wierdaka:  
CHRZCIĆ I CHRZCIĆ KOCHANE 
NIENARODZONE NIEWINIĄTKA  
I SŁAĆ JE DO NIEBA  

„... Przyjaciele moi życzą mi przy różnych okazjach sto lat życia. Owszem, jeśli będzie 

taka wola Pana Jezusa, chcę przeżyć i te piętnaście lat, których mi brakuje do setki, ale 

nie dlatego, aby tylko żyć, jeno żeby, między innymi czynami miłymi Bogu, CHRZCIĆ i 

CHRZCIĆ kochane nienarodzone niewiniątka i SŁAĆ je do NIEBA ku większej chwale 

Trójcy Przenajświętszej, radości Boskiego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi”. 

(cyt. z wypowiedzi śp. o. Jerzego Wierdaka OFMConv z broszury „Chrzest Nienarodzonych” do nabycia 

tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 ) 

CHRZEST NIENARODZONYCH 
Słowa św. Józefa do Justyny Klotz: „Możesz chrzcić nie narodzone dzieci. Nastąpi czas, że 

płomienne modlitwy pomogą i tym duszyczkom i one będą mogły znaleźć się przed obliczem 

Boga. Odmów akt poświęcenia się Matce Bożej”. 
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Słowa Matki Bożej: „Św. Józef nie szczędził dla mnie i Mego Dziecka największych ofiar, On 

był naszym ratownikiem i opiekunem: nie myślał ani chwili o sobie, tylko jak Mnie z Małym 

Jezusem uratować. Pracował też bardzo ciężko, by zarobić na chleb codzienny… św. Józef 

jest także waszym Ojcem. Błagajcie go wreszcie o pomoc! Pragnę te wszystkie dusze darować 

wiecznemu Życiu. Moje Serce płonie – Jestem przecież Matką Łask. Dziecię moje! Weź wodę 

święconą, krucyfiks i pobłogosław duszyczki dziecięce, mówiąc z całym oddaniem: „Bóg bło-

gosławi was i ochrania was. Jego Święte Oblicze promieniuje nad wami. On przyjmuje was na 

łono swej niezmierzonej miłości”. Duszyczki te upodobnia się do niewinnych dzieci. 

Źródło: Modlitewnik „Modlitwa Ofiara i Pokuta” - Zbiór modlitw Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i 

Niepokalanej – wyd. pierwsze poprawione i uzupełnione Wrocław 2011 str. 819 

PISMO ŚWIĘTE  
O CHRZCIE ZA ZMARŁYCH? 

(Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian) 

28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który 

Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.  

29 Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych?*11 Jeżeli umarli w ogóle 

nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują? (1 Kor 15,28-29) 

* Dotychczas nie wiadomo dokładnie, na czym polega owa „praktyka chrztu za zmarłych”. Być może, 

iż przyjmowano chrzest, ulegając życzeniom osób już zmarłych, po to, by się z nimi zjednoczyć po 

śmierci. Wówczas zwrot ten należałoby tłumaczyć: „dla zmarłych”, „ze względu na zmarłych”. Gdyby 

jednak zmarli nie mieli zmartwychwstać, nie nastąpiłoby również przyszłe zjednoczenie z nimi uwarun-

kowane niejako przyjęciem chrztu za życia. (źródło: Wydawnictwo Towarzystwa św. Pawła – Edycja 

Paulińska „Nowy Testament” w przekładzie z języków oryginalnych w opracowaniu Zespołu Biblistów 

Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich – 1984) 

ŚW. FAUSTYNA: TE CIERPIENIA [JEZUS] SAM 
DOPUŚCIŁ DLA ZADOŚĆUCZYNIENIA BOGU 
ZA DUSZE POMORDOWANE W ŻYWOTACH 
ZŁYCH MATEK 

16 IX [1937]. Dziś tak gorąco pragnęłam odprawić godzinę świętą przed Najświętszym Sakra-

mentem, jednak inna była wola Boża: o godzinie ósmej dostałam tak gwałtownych boleści, że 

(31) musiałam się natychmiast położyć do łóżka; wiłam się w tych boleściach trzy godziny, to 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=300#P11
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jest do jedenastej wieczorem. Żadne lekarstwo mi nie pomogło, co przyjęłam, to zrzuciłam; 

chwilami odbierały mi te boleści przytomność. Jezus dał mi poznać, że w ten sposób wzięłam 

udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia sam dopuścił dla zadośćuczynienia Bogu 

za dusze pomordowane w żywotach złych matek. Te cierpienia już trzy razy przechodziłam, 

zawsze zaczynają się o godzinie ósmej - [trwają] do jedenastej wieczorem. Żadne lekarstwo 

nie może mi zmniejszyć tych cierpień. Kiedy się zbliża godzina jedenasta, same ustępują, a ja 

w tej chwili zasypiam; na drugi dzień czuję się bardzo słaba. Kiedy mi pierwszy raz się to przy-

darzyło, było to w sanatorium. Lekarze nie mogli tego zbadać; ani zastrzyk, ani żadne lekar-

stwo nic mi nie pomogło (32) i sama nie rozumiałam, co by to za cierpienia były. Mówiłam 

lekarzowi, że jeszcze nigdy w życiu podobnych cierpień nie miałam; on oświadczył, że nie wie, 

co to za cierpienie. Teraz rozumiem, co to za cierpienie, bo mi Pan dał poznać... Jednak kiedy 

pomyślę, że może kiedyś jeszcze będę w podobny sposób cierpieć, to dreszcz mnie przenika, 

ale nie wiem, czy jeszcze będę kiedy w podobny sposób cierpiała - to pozostawiam Bogu; co 

się Bogu podoba zesłać, to przyjmę wszystko z poddaniem i miłością. Obym tymi cierpieniami 

uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa. (Dz. 1276) 

RÓŻANIEC DZIECI NIENARODZONYCH 

"Zapewniam Cię, Moja córko, że każde „Zdrowaś 

Mario” odmówione przez kochające serce ratuje 

jedno niewinne życie od śmierci przez aborcję."  

Jak powstał ten wyjątkowy różaniec i jakie obietnice są 

z nim związane? 

7 października 1997 - Święto Różańca 

Świętego  

Dziewica Maryja objawia się prorokini Maureen Swee-

ney-Kyle. Niebieska Matka przychodzi w bieli; przed Nią 

unosi się nadzwyczajny różaniec: paciorki „Ojcze nasz” 

to krople krwi ułożone w znak krzyża, paciorki „Zdrowaś 

Mario” to jasnoniebieskie łzy z nienarodzonym dziec-

kiem w środku, krzyż – lśniąco złoty. Dziewica Maryja 

mówi: „Przychodzę, aby wysławiać Jezusa, mego Syna, 

przychodzę jako Prorokini tych czasów”.  

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

aborcji. Niebiosa płaczą w obliczu skutków tego wielkiego grzechu. Historia narodów i przy-
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szłość wszystkich ludzi zostały zmienione z powodu tego karygodnego postępowania przeciw-

ko życiu, które jest wielkim darem Bożym”.  

„Dziś niestety wielka odpowiedzialność musi zostać przekazana ludziom świeckim, którzy mi 

są poświęceni. Nie mogę zdać się tylko na kierownictwo Kościoła, który to realizuje mój zamiar 

pokonania wroga poprzez ten różaniec. Nawet moje objawienia doprowadziły nieraz do sporów 

za sprawą mocy Szatana, który chce udaremnić moje plany”.  

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

sercu. [Nie ulegajcie podziałowi]. Bądźcie częścią ognia Mojego serca. Bądźcie zjednoczeni w 

miłości i w modlitwie potężnego Różańca. Zło aborcji może zostać pokonane dzięki waszym 

staraniom i mojej łasce.  

Rozpowszechnij to, co ci dziś pokazałam. 

Kiedy to przed trzema laty ten ręcznie wykonany Różaniec został ukończony i zaczęto go roz-

powszechniać, Jezus i Maryja przekazali Maureen następujące obietnice związane z tym nad-

zwyczajnym Różańcem:  

2 lipca 2001 – po południu  

Nasza Miłościwa Pani przychodzi jako pełna cierpienia Matka i mówi: „Niech będzie pochwalo-

ny Jezus Chrystus. Widzę, że modlicie się już nowym Różańcem Dzieci Nienarodzonych. Za-

pewniam Cię, Moja córko, że każde „Zdrowaś Mario” odmówione przez kochające serce ratuje 

jedno niewinne życie od śmierci przez aborcję.  

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

które to nieustannie musi oglądać aborcje. Daję ci ten niezwykły święty przedmiot [Sakramen-

tal?], dla uzdrowienia poprzez niego Mojego matczynego serca.”  

Maureen pyta: „Święta Matko, dotyczy to każdego „Zdrowaś Mario”, czy tylko w połączeniu z 

Różańcem Dzieci Nienarodzonych?” Najświętsza Dziewica: „To jest szczególna łaska, która 

jest związana tylko z tym Różańcem”. Powinien on być odmawiany zawsze przy modlitwie 

przeciwko aborcji. Proszę, rozpowszechnij to.” 

2 lipca 2001 – wieczór  

Święta Dziewica pojawia się tu jako” Maryja, Schronieniem Bożej Miłości”. Trzyma ona w ręku 

Różaniec Dzieci Nienarodzonych i mówi:  

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”  

„Możesz zaufać temu Różańcowi i związanej z nim obietnicy, którą ci przekazałam.  

Nie lękajcie się nieść tego przesłania ludziom.”  
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LIST UZNANIA PRZEZ BISKUPA 

Bischop Michaela Russela Waterford & Lismore w Irlandii  

dla tych którzy otaczają troską  

Powszechny różaniec św. odmawiany jest w Irlandii i innych krajach świata 

przez całe wieki, jest przesłaniem niebios dla nas, o którym mówiła Matka 

Boża w Fatimie. Różaniec ten, który znamy, zmieniał się w swej formie do 

drewnianych paciorków poprzez szklane perełki do kryształowych. W róż-

nych czasach zmieniał nie tylko kształty ale kolory i formy, używano do 

wyrobu nawet perfumowanych płatków róż itp. W obecnych czasach, nasilającej się aborcji, 

różaniec zmienił się w łańcuszek łez ukazujących dzieciątko w środku. Gdy odmawiamy róża-

niec nienarodzonych nasza uwaga skupia się na dziecku w intencji którego się modlimy. Przy-

pominamy sobie niemowlę w łonie matki, które nie ma głosu by mówić, które jest zupełnie 

bezbronne; Stworzenie Boże czujące zagrożenie przez aborcję. Ten różaniec podobny do 

wszystkich różańców ponieważ jest bronią przeciwko szatanowi. Różaniec św. jest częścią 

Kościoła, częścią wiary i naszego życia w walce ze złem. Różaniec Dzieci Nienarodzonych nie 

jest niczym przeciwnym w nauczaniu Kościoła, jest wyłącznie promowaniem modlitwy za nie-

narodzonych, jest przejrzystym działaniem osoby modlącej się, dokładnie o to prosimy, o co 

modlimy się. Moc tego różańca jest udokumentowana wraz z różańcem św. uznanym po-

wszechnie, tym bardziej ten różaniec nienarodzonych zasługuje na jeszcze większe uznanie. 

Podpisano:                                                                data 28.08.2008 
Ks. dr Michaela Russela  
(1920-2009 - emerytowany Biskup Waterford & Lismore w Irlandia) 

Informacje szczegółowe i zamówienia różańca w Polsce: kom. 506 377 898 

3 ŚWIADECTWA ZWIĄZANE  
Z O. SYLWESTREM HAŚNIKIEM  
FRANCISZKAŃSKIM ZAKONNIKIEM TRZYKROTNIE 
PROWADZIŁ REKOLEKCJE DLA MAŁYCH RYCERZY W 2011 R. 

I świadectwo  - Pan mnie wysłuchał  

Kilka lat temu poczułam, ze bez pomocy opiekuna duchowego będę dreptać w miejscu i klu-

czyć. Zaczęłam żarliwie modlić się i prosić Pana Jezusa o świętego kapłana, który mnie po-

prowadzi drogą prostą do światła. 
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Czas mijał i nic się nie działo. Prosiłam dalej, dokładając ofiary. Az przyszedł dzień, że Pan 

mnie wysłuchał. Zawiła i długa była droga do mojego opiekuna duchowego: poprzez Dom św. 

Szarbela, Rekolekcje na Górze św. Anny, III Zakon Franciszkański i ostatnie ogniwo – Krysty-

nę. To dzięki niej dotarłam do Ojca Sylwestra. Franciszkanin, który pojawił się przy ołtarzu, z 

taka miłością wziął figurkę św. Franciszka, tuląc ja do piersi, że poruszyło się moje serce jed-

nocząc się z tą wielką miłością Chrystusową.  

Bardzo szybko zorientowałam się, ze to jest ten wymodlony kapłan. Już przy pierwszym kon-

takcie nie znając moich problemów, otrzymałam przekaz (niewątpliwie z Nieba) przez usta 

tego kapłana, który wskazał mi moją drogę życia i jak się później okazało – uchronił od błęd-

nych decyzji. I tak się zaczęło. Z mozołem i z wielką cierpliwością prostował ścieżki mojego 

życia – nieraz boleśnie. Kiedy przeczytałam, że w Koszalinie rekolekcje dla Małych Rycerzy 

będzie prowadził o. Sylwester, dziękowałam Bogu wielokrotnie, że „dał mi” Ojca jeszcze bliżej, 

nie tylko „na telefon” czy krótkie (bardzo) rozmowy w Koszęcinie i raz w roku na pielgrzymce 

nazywanej „Rekolekcje w Drodze”. Ile pielgrzymek – tyle świadectw. 

Dziękowałam wzruszona i wdzięczna, bo dostałam Ojca, który będzie ze mną tam, gdzie mnie 

Pan postawił, a teraz i jego powołał, żeby mnie (wraz z innymi małymi rycerzykami) rzeźbił na 

prawdziwego Rycerza – jeszcze mniejszego. Żeby nasza wielkość  z tej małości wyrastała. Na 

[Rycerza] takiego, jaki Panu najmilszy.  

Ojciec Sylwester! Któż jak nie on potrafi tak wspaniale łączyć dyscyplinę i miłość, powagę i 

swobodę… Kto potrafi tak ofiarnie oddawać swój czas – w ciągu dnia i nocy. Jak kończy spo-

wiedź to prawie do rana. Pisze do swoich owieczek listy-modlitwy do czytania jako pliki [kom-

puterowe]. 

Często spotykam w swoim życiu świętych kapłanów, obdarzonych charyzmatem. Dziękuję 

Bogu, że wielu z nich kształtuje w nas określone postawy przynależne rycerzom powołanym na 

czasy ostateczne do walki ze złem.  

Ojciec Sylwester (uwidoczniło się  to na rekolekcjach) ma wyzwolić w nas moc i odwagę do tej 

walki… ale nade wszystko POSŁUSZEŃSTWO – nawet wbrew temu, co czujemy. W przeka-

zach do śp. s. Zofii Pan Jezus wielokrotnie to podkreślił. 

Pan Bóg przez swoje działania często nas zaskakuje – tak było po czuwaniu nocnym w Czę-

stochowie, kiedy rycerki ze Szczecina zabrały nas do pokoju, abyśmy nie czekali na dworcu 

przez 2 godz. Były rozmowy i świadectwa. Dwa z nich zbiegły się - w treściach podobne. Po-

prosiłam o napisanie ich, żeby dołączyć do mojego świadectwa, gdyż sa dodatkowym świadec-

twem mówiącym o tym, ze Pan Jezus o. Sylwestra posyła do tych, których wybrał i powołał do 

naszej Wspólnoty, jeszcze zanim stali się Rycerzami.  
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Dołączam też moje wierszem pisane (pod wpływem natchnienia) życzenia, które napisałam w 

roku ubiegłym: jeden do p. Marii, drugi dla o. Sylwestra. 

Bądź uwielbiony Jezu Najsłodszy – przez wszystkich Małych Rycerzy i połącz nas węzłem 

miłości. 

Mała Rycerka Elżbieta, która wierzy i ufa Bogu,  
że tylko „na chwilę zabrał nam” o. Sylwestra. 

II świadectwo rycerki Stanisławy  

Było to 4 lata temu. W tedy nie byłam jeszcze małym Rycerzem, ale uczestniczyłam we 

wszystkich spotkaniach tej wspólnoty. Bardzo potrzebowałam tych modlitw o 15:00 i z radością 

chodziłam na spotkania. Pewnego dnia pojechałam do Koszęcina na nabożeństwo i Mszę św.  

odprawiane przez o. Sylwestra [Haśnika]. Byłam pod wielkim wrażeniem duchowości tego 

kapłana i jego ogromnego szacunku do Najświętszego Sakramentu. Nigdy dotąd nie przeży-

łam  tak mocno Mszy św. Do domu wracałam poruszona i wzruszona. Tej samej nocy miałam 

sen w 3 odsłonach, który dotyczył grzechu noszonego od wielu lat, który został mi pokazany w 

tych trzech połączonych snach - bardzo mocno je przeżywałam. Przypomniały mi się wydarze-

nia, które zatarły się w mojej pamięci. Ten sen je wydarł i ukazał mi grzech. W tym czasie w 

kościele były misje. Na mszy św. poczułam, że muszę z tym snem iść do spowiedzi. Opowie-

działam sen spowiednikowi a on mi powiedział: „Pan Bóg upomniał się o swoje”. Byłam 

wdzięczna Ojcu Sylwestrowi, bo czułam, że to dzięki tej przeżytej głęboko Mszy św. dostałam 

łaskę oczyszczenia się z grzechu. Od tego czasu Ojciec Sylwester stał się dla mnie bardzo 

ważny i kocham go za jego świętość, dobroć i miłość jaka obdarza bliźnich. 

III świadectwo Heleny 

W ten dzień kościół Najświętszego Serca Jezusowego był przepełniony po brzegi. Jest to ol-

brzymia świątynia i może pomieścić nawet 1000 osób. Moją uwagę zwrócił zakonnik francisz-

kanin, do którego poczułam sympatię i chęć wyspowiadania się. Nadmieniam, ze był to grzech, 

który mnie prześladował bardzo długo i pomimo licznych spowiedzi, zawsze dawał mi znać o 

sobie w moim sumieniu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy to ów franciszkanin podszedł do 

mnie i zapytał: „Chcesz ze mną porozmawiać?” 

Po spowiedzi u tego księdza poczułam ogromna ulgę. Chciałam dać świadectwo jak zadziałał 

Duch Święty, kiedy na moje pragnienie odpowiedział reakcją tego kapłana.  

Potem wstąpiłam do III Zakonu Franciszkańskiego i ten sam kapłan  - o. Sylwester [Haśnik] 

odbierał ode mnie śluby wieczyste, które składałam przed Bogiem. 

Helena 
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LEON XIII 
ENCYKLIKA Z 1884 PRZECIWKO MASONERII (2)  

Mądra przezorność poprzedników Leona XIII. Nie usłuchano ich. Za-

grożenia, które stąd wynikły 

Zasługuje na szczególne podkreślenie, jak bardzo następne wydarzenia potwierdziły mądrość 

Naszych Poprzedników. Ich przewidująca i ojcowska troska nie wszędzie jednak i nie zawsze 

odniosła pożądany skutek, co należy przypisać czy to maskowaniu się i przebiegłości tych 

sekciarzy, czy też nierozważnej lekkomyślności tych, co powinni byli bardziej być zaintereso-

wani w roztoczeniu nad nią uważnego nadzoru. Toteż w ciągu półtora stulecia sekta wolnomu-

larzy osiągnęła niewiarygodny rozwój. Stosując równocześnie i zuchwałość, i podstęp, opano-

wała wszystkie szczeble hierarchii społecznej i do takiej doszła potęgi, że prawie rządzi pań-

stwami. Z tego właśnie szybkiego i zatrważającego jej rozprzestrzeniania się wynikły prawdzi-

wie fatalne następstwa dla Kościoła, dla autorytetu władz, dla dobra publicznego, od dawna 

przewidywane przez Naszych Poprzedników. Doszło do tego, że można powziąć najpoważ-

niejsze obawy co do przyszłości. Oczywiście nie w tym, co dotyczy Kościoła, którego trwałymi 

podwalinami żadna moc ludzka wstrząsnąć nie zdoła, ale w odniesieniu do bezpieczeństwa 

państw, w których stały się zbyt potężne czy to owa sekta wolnomularzy, czy inne podobne 

związki, będące jej satelitami i współpracownikami. 

Potępienie doktryn szerzonych przez masonerię 

Dla tych wszystkich powodów, zaledwie objęliśmy ster Kościoła, wyraźnie odczuliśmy potrzebę 

zapobieżenia tak wielkiemu złu i zdecydowanego przeciwstawienia mu Naszej powagi apostol-

skiej. Toteż korzystając z każdej sposobnej okazji rozpatrywaliśmy podstawowe tezy doktry-

nalne, którym najbardziej zagrażały przewrotne poglądy masońskie. I tak w Naszej encyklice 

Quod apostolici muneris staraliśmy się zwalczać obłędne systemy socjalistów i komunistów. 

Ogłoszenie następnej encykliki Arcanum pozwoliło Nam naświetlić i obronić rzetelne i auten-

tyczne pojęcie społeczności rodzinnej, której początkiem i źródłem jest małżeństwo. Z kolei w 

encyklice Diuturnum wyjaśniliśmy na podstawie zasad chrześcijańskiej mądrości istotę władzy 

politycznej i wykazaliśmy jej godną podziwu zgodność z porządkiem naturalnym, jak również z 

dobrem narodów i władców. Dzisiaj zaś, idąc za wzorem Naszych Poprzedników, postanowili-

śmy skupić Naszą uwagę wprost na samej organizacji masońskiej, na całej jej doktrynie, za-

mierzeniach, sposobie myślenia i działania, aby skuteczniej ujawnić jej fatalny wpływ i dzięki 

temu zatamować szerzenie się tej śmiertelnej zarazy. 

Tajemnica i przysięga 
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Istnieją na świecie rozmaite sekty, które choć różnią się między sobą nazwą, obrzędami, for-

mą, pochodzeniem, podobne są do siebie i zgadzają się ze sobą co do analogicznych celów i 

podstawowych zasad. W istocie zaś są one identyczne z wolnomularstwem, które jest dla 

wszystkich innych jakby centralnym punktem, z którego się wywodzą i do którego powracają, 

choć obecnie na pozór nie chcą się one ukrywać, choć swoje zebrania odbywają jawnie i na 

oczach obywateli, chociaż wydają czasopisma, to jednak jeśli się wniknie głębiej, można się 

przekonać, że należą do rodziny tajnych związków i że postępują podobnie jak one. Istotnie, 

mają one własne tajemnice, których ujawnienia ich statut zabrania z wielkim naciskiem nie 

tylko wobec osób z zewnątrz, ale także wobec wielu własnych adeptów. Do tej kategorii należą 

tajne rady, rady najwyższe, nazwiska głównych zwierzchników, pewne zebrania bardziej utaj-

nione i wewnętrzne, jak również powzięte decyzje wraz ze sposobem ich wykonania. Temu 

prawu tajemnicy doskonale służy podział wśród stowarzyszonych: praw, obowiązków i urzę-

dów, przemyślnie zaprowadzone hierarchiczne zróżnicowanie rytów i stopni oraz surowa dys-

cyplina, której wszyscy podlegają. Dopuszczeni do inicjacji na ogół muszą przyobiecać, co 

więcej, muszą złożyć uroczystą przysięgę, że nigdy, nikomu, w żadnym momencie i w żaden 

sposób nie ujawnią nazwisk stowarzyszonych, cech rozpoznawczych i doktryn stowarzyszenia. 

Tak to pod kłamliwymi pozorami i czyniąc ze skrytości stałą regułę postępowania, jak niegdyś 

manichejczycy, dokładają oni wszelkich starań, by pozostawać w ukryciu i nie mieć innych 

świadków poza swoimi wspólnikami. 

Ponieważ bardzo dbają o to, by nie pokazywać, czym są, grają rolę miłośników literatury lub 

filozofów, zbierających się li tylko w celach naukowych. Wciąż mówią o swym dążeniu do po-

stępu cywilizacji, o swej miłości do biednego ludu. Ich jedynym celem jest rzekomo poprawa 

losu biedniejszych warstw i udostępnienie większej liczbie ludzi dorobku społeczeństwa. Lecz 

zakładając nawet, że te intencje byłyby szczere, nie wyczerpują one bynajmniej wszystkich ich 

zamiarów. W rzeczywistości ci, którzy zostali przyjęci, muszą przyrzec ślepe i całkowite posłu-

szeństwo zwierzchnikom, mają zawsze być gotowi na każde wezwanie, na najlżejszy sygnał i 

wykonać każdy rozkaz; w przeciwnym wypadku muszą być przygotowani na najsurowsze 

potraktowanie, nawet na śmierć. I rzeczywiście, kara śmierci nierzadko wymierzana jest tym 

spośród nich, którym dowiedziono, że naruszyli rygory tajności lub że oparli się rozkazom 

zwierzchników. I to się praktykuje tak zręcznie, że prawie zawsze zabójca unika sprawiedliwo-

ści ustanowionej po to, by tropiła zbrodnie i karała je. 

Tak więc, żyć w obłudzie i wciąż wybierać egzystowanie w mroku, uzależniać od siebie wię-

zami prawie nie do zerwania, nie informując uprzednio, do czego się angażuje tych ludzi, 

sprowadzonych w ten sposób do rzędu niewolników, wykorzystywać do wszelkiego rodzaju 

zbrodni owe bierne narzędzia cudzej woli, dla dokonywania morderstw wkładać broń do ręki 
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tym, dzięki którym zapewnia się samym sobie bezkarność zbrodni – oto są ich monstrualne 

praktyki potępiane przez samą naturę. Rozum i prawda wystarczają więc, by dowieść, że sto-

warzyszenie, o którym mówimy, w całkowitej pozostaje sprzeczności z przyrodzoną sprawie-

dliwością i moralnością. 

Inne jasne dowody dołączają się do powyższych i jeszcze dobitniej wykazują, że stowarzysze-

nie to jest niegodziwe z samej swej istoty. I choćby nie wiadomo jak wielka była przebiegłość i 

wprawa w maskowaniu się i w posługiwaniu się kłamstwem, niemożliwe jest, żeby jakakolwiek 

sprawa nie zdradziła swej natury przez skutki, jakie wywołuje: “Nie może dobre drzewo wydać 

złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców” [4]  

Jeśli Pan Bóg pozwoli - Ciąg dalszy nastąpi… 

Będą to rozdziały: 

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 

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 

SYMBOLE I ZNAKI  

STOSOWANE W OKUL-

TYZMIE I SATANIZMIE 

Symbol czaszki 

Bardzo mocno rozpowszechniony symbol obecny w dzisiejszej popkultu-

rze. Szczególnie umieszczany na wszelkiego rodzaju ubraniach, widocz-

ny również w grach komputerowych, w różnych subkulturach uważany 

za nieodzowny element ubioru. Znak często umieszczany na flagach 

pirackich, mający symbolizować strach i śmierć. Ma swój początek u okultystów, którzy przy-

zywali złe duchy do tego celu wykorzystując kości zmarłych... szczególnie w tym wypadku 

czaszki… Od wielu stuleci ten symbol towarzyszy wszelkim grupą okultystycznym i satani-

http://www.tradycja.koc.pl/HumanumGenus.htm#14
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stycznym. Noszący go przyzywa do siebie demona śmierci... Daje mu jakby pozwolenie na to, 

aby działał w jego życiu… Doświadczenie wielu księży egzorcystów, którzy w swojej posłudze 

trafiali na osoby noszące tego typu znaki wskazuje na to, iż większość ludzi którzy nosili ten 

symbol doświadczało w swoim życiu wielkiego cierpienia, napaści złych duchów... Rodziny 

takich osób doświadczały często niewytłumaczalnych chorób, smutku, depresji, myśli samo-

bójczych czy nawet śmierci w dziwnych okolicznościach.... Znak ten jest szczególnie rozpo-

wszechniany przez grupy satanistyczne. 

Krzyż zamętu 

Krzyż szatański 

Jest to symbol starożytny podważający ważność chrześcijaństwa i bo-

skości Boga, z czasem zapożyczony przez satanistów. Interpretacja jego 

nie jest jednoznaczna. Jedni uważają, że chrześcijaństwo kończy się pomieszaniem, popląta-

niem, stąd okrąg - symbol doskonałości jest niedokończony z lewej strony. Inni dostrzegają 

tutaj dwa elementy: krzyż i znak zapytania. Całość należy więc utożsamiać z następującą 

treścią: "Czy Jezus rzeczywiście umarł za nasze grzechy?" Korzeni tego stwierdzenia trzeba 

szukać w podaniu w wątpliwość Prawdy, ze znanej sceny biblijnej opisującej szatana w postaci 

węża wypowiadającego wątpliwość w stosunku do Boga (por. Rdz 3, 1 A wąż był najbardziej 

przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: 

"Czy to prawda, że Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?") 

Symbol Różokrzyżowców 

 
Gnostycka sekta Różokrzyżowców posługuje się symbolem złotego krzyża z umieszczoną 

pośrodku różą. Różokrzyż nawiązuje do ezoteryzmu i spirytyzmu, popularyzuje ideę reinkarna-

cji i transfiguracji. Głosi panteistyczną myśl o tożsamości świata duchowego i materialnego. 

 Twierdzi, że Jezus był zwykłym człowiekiem, który poprzez doskonałość i samopoznanie do-

stąpił uniwersalnej świadomości Chrystusa kosmicznego. Różokrzyż to ideologia będąca mie-

szaniną wielu odmiennych religii i światopoglądów,  doskonale wpisuje się w nurt pseudodu-

chowości New Age. Ulotki tej organizacji opatrzone są znakiem okręgu z wpisanym trójkątem i 
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kwadratem, symbolami nieskończoności, Trójcy oraz tajemnej wiedzy. Ideolodzy tego ruchu 

posługują się terminami znanymi z teologii chrześcijańskiej, jednak zwykle przerabiają ich 

znaczenia na własną modłę. 

mgr Małgorzata Więczkowska 

większość tekstu pochodzi z witryny :http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm.  

BRĄZOWY SZKAPLERZ JEST NAJBARDZIEJ 

FAWORYZOWANY SPOŚRÓD WSZYSTKICH!  

SZATA ŁASKI  

Jeśli nosisz Brązowy Szkaplerze Maryji to powinieneś poznać św. Szymona 

Stock. Już go pewnie znasz z obrazka razem z Naszą Panią, na swoim Szka-

plerzu. Św. Szymon to nasz stary przyjaciel, bo to jemu Nasza Przenajświętsza 

Matka dała obietnice szkaplerzne w 1251, mówiąc: „Ktokolwiek umrze mając 

na sobie Szkaplerz, ten nie zazna ognia piekielnego.”  

Jednym w największych misteriów naszego czasu jest, że większość katolików albo ignoruje, 

albo też zupełnie zapomniała o tej Niebieskiej obietnicy Błogosławionej Dziewicy Maryii. Nasza 

Pani powiedziała: „Noś ten Szkaplerz stale i z nabożeństwem. To jest Moja szata. Być w 

nią ubranym oznacza, że nieustannie o Mnie myślisz a Ja w zamian, nieustannie myślę o 

Tobie i pomagam ci zapewnić sobie odwieczne życie.” 

Święty Klaudiusz de la Colombiere, wielki Jezuita i Kierownik Duchowy św. Małgorzaty Marii 

Alacoque (przyniosła Światu posłanie Pana Jezusa o Jego Miłości i nabożeństwo do Jego 

Przenajświętszego Serca), dodaje słowa, które pomagają nam lepiej to zrozumieć. Powiedział 

on: „Wszystkie formy naszej miłości do Błogosławionej Dziewicy i wszystkie wyrażane przez 

nas rodzaje w jakich ją uzewnętrzniamy nie posiadają tej samej rangi sprawiania Jej przyjem-

ności a tym samym nie pomagają nam w tym samym stopniu w osiągnięciu Nieba, i mówię, 

bez cienia wątpliwości, że BRĄZOWY SZKAPLERZ JEST NAJBARDZIEJ FAWORYZOWANY 

SPOŚRÓD WSZYSTKICH!  

Dodaje również: „Żadne inne nabożeństwo nie zostało potwierdzone tak wielką ilością 

cudów jak Brązowy Szkaplerz.” 

Nasza Pani objawia się Św. Szymonowi 

W roku 1241 baron de Grey z Anglii powrócił z Wyprawy Krzyżowej do Palestyny, przywożąc z 

sobą grupę pustelników z Góry Karmel. Zaofiarował on im swoją posiadłość w Aylesford. Dzie-

sięć lat później w tym samym miejscu Nasza Pani objawiła się Św. Szymonowi Stock i przeka-
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zując mu brązowy wełniany Szkaplerz powiedziała te słowa: „Weź ten Szkaplerz. Przywile-

jem dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów będzie, że ktokolwiek umrze mając go na 

sobie nie dostanie się do ognia piekielnego. Będzie to znak zbawienia, ochrona w nie-

bezpieczeństwie i przymierze pokoju.” Z czasem Kościół rozciągnął ten wspaniały przywilej 

na wszystkich ludzi świeckich, którzy z własnej woli przywdzieją Brązowy Szkaplerz Karmel i-

tów i będą go stale nosili. 

Wielu katolików nakłada Brązowy Szkaplerz w czasie, gdy otrzymują Pierwszą Komunią Świę-

tą. Gdy osoba zostaje włączana do Bractwa Brązowego Szkaplerza i ubierana jest w maleńką 

suknię z brązowej wełny, kapłan mówi do niej: „Przyjmij ten błogosławiony Szkaplerz i proś 

Przenajświętszą Dziewicę, ażeby dzięki Jej zasługom mógł być noszony bez skazy grze-

chu, żeby ochraniał cię od wszelkiego niebezpieczeństwa i żeby wprowadził cię do od-

wiecznego życia.” 

Następujące prawdziwe historie pokażą nam jak Nasza Błogosławiona Matka dotrzymuje Swo-

ich obietnic 

Cud łaski 

Pewien ksiądz opowiadał, jak któregoś dnia w miasteczku niedaleko Chicago został zawołany 

do łóżka człowieka, który był od wielu lat z dala od Kościoła. „Ten człowiek nie chciał mnie 

widzieć, nie chciał rozmawiać. Poprosiłem go, żeby spojrzał na mały Szkaplerz, jaki trzymałem 

w ręku. Spytałem się go, czy chciałby go nosić, jeślibym go na niego włożył. Nie powiedziałem 

ani słowa więcej. On zgodził się żebym go no niego nałożył. Po upływie godziny poprosił o 

Spowiedź i pojednał się z Bogiem. Nie zdziwiło mnie to, bo od ponad 700 lat Nasza Pani w taki 

sposób pracuje poprzez Swój Szkaplerz.” 

W tym samym dniu, w którym Nasza Pani dała Szkaplerz św. Szymonowi Stock był on w spo-

sób gwałtowny wezwany przez lorda Piotra z Linton: „Ojcze, przybądź natychmiast, bo mój brat 

umiera w rozpaczy.” Św. Szymon udał się niezwłocznie do umierającego. Po przybyciu włożył 

na niego swój wielki Szkaplerz, prosząc Naszą Błogosławioną Matkę o dotrzymanie Swojej 

obietnicy. Człowiek ten upokorzył się, odbył Spowiedź i umarł w stanie łaski i przyjaźni z Bo-

giem. Tej samej nocy objawił się swojemu bratu i powiedział: „Zostałem zbawiony za przy-

czyną Najpotężniejszej Królowej i szaty tego człowieka, która stała się dla mnie jako 

pancerz.” 

Św. Alfons de Liguori opowiada nam: „Dzisiejsi heretycy drwią sobie z noszenia Szkaplerza. 

Oświadczyli, że jest to śmieszny nonsens.” Wiemy jednak, że wielu Papieży zaaprobowało go i 

poleciło noszenie. W 25 lat po wizji Szkaplerza bł. Papież Grzegorz X został pochowany w 

Szkaplerzu. Gdy otworzono jego grób w 600 lat po jego śmierci, znaleziono na nim Szkaplerz 

całkowicie zachowany. 
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Dwóch wielkich założycieli zakonów, św. Alfons, założyciel Zakonu Redemptorystów oraz św. 

Jan Bosko, założyciel Zakonu Salezjanów miało wyjątkowe nabożeństwo do Naszej Pani z 

Góry Karmel i obaj nosili Jej Brązowy Szkaplerz. Po śmierci, każdy z nich był pochowany w 

szatach kapłana, mieli na sobie Szkaplerz. Wiele lat później, gdy otworzono ich groby ich ciała 

i ich ubiory zamieniły się w proch, ALE BRĄZOWY SZKAPLERZ KAŻDEGO Z NICH POZO-

STAŁ NIETKNIĘTY. Szkaplerz Św. Alfonsa można oglądać na stałej ekspozycji w jego Zako-

nie w Rzymie. 

Ochrona przed diabłem 

Zrozumiecie dlaczego diabeł walczy przeciwko tym, którzy zachęcają do noszenia Szkaplerza, 

gdy usłyszycie historię czcigodnego [pierwszy stopień do wyniesienia na ołtarze] Franciszka 

Ypes. Któregoś dnia spadł z niego Szkaplerz. Wymienił go na nowy, a wtedy diabeł zaczął 

wrzeszczeć: „Zdejmij ten ubiór, który porywa nam tak wiele dusz!” A potem Franciszek 

wydobył z niego, że są trzy rzeczy, których demony najbardziej się boją: „Święte Imię Jezusa, 

Święte Imię Maryi i Święty Szkaplerz Karmelu”. Do tej listy należy jeszcze dodać: „Święty Ró-

żaniec.”  

Wielki Święty Piotr Claver, jeden z wielkich herosów Boga, używał Szkaplerza dla przyniesie-

nia wielkiego dobra. Każdego miesiąca do Kartaginy w Kolumbii, w Południowej Ameryce zawi-

jał statek z 1000 niewolników. Św. Piotr starał się zapewnić zbawienie dla swoich nawróco-

nych. Po pierwsze, organizował nauczanie katechizmu a następnie dopilnowywał, żeby byli 

ochrzczeni i żeby nosili Szkaplerz. Niektórzy duchowni oskarżali Świętego o zbyteczną gorli-

wość, ale on był pewien, że Maryja będzie doglądała jego ponad 300.000 nawróconych! 

Dom ochroniony od pożaru 

Już bliżej naszych czasów, w maju 1957, ksiądz karmelita w Niemczech opublikował niezwykłą 

historię o tym jak Szkaplerz uratował dom od pożaru. Było to w Westboden a Niemczech. Wy-

buchł pożar i objął cały rząd domów. Właścicielka dwurodzinnego domu, widząc ogień, na-

tychmiast przymocowała Szkaplerz do drzwi wejściowych swojego domu. Płomienie ognia 

fruwały nad nim i naokoło niego, ale dom pozostał nietknięty. W ciągu 5 godzin 22 domy zosta-

ły zredukowane do popiołu. Jedyna budowla, która stała nienaruszona pośród zniszczenia to 

był dom, gdzie przymocowany był Szkaplerz. Setki ludzi przychodziło oglądać miejsce, żeby na 

własne oczy zobaczyć potęgę Szkaplerza i potęgę wstawiennictwa Błogosławionej Dziewicy 

Maryi.  

Życie księdza jest uratowane 

Jeszcze inny cud Szkaplerza dotyczy francuskiego księdza, który udał się na piel-
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grzymkę. Po drodze chciał odprawić Mszę św., ale przypomniał sobie, że zapomniał włożyć 

Szkaplerza. Wiedział, że będzie spóźniony, jeśli pójdzie po niego z powrotem, ale nie mógł 

sobie wyobrazić ofiarowanie Mszy św. przy ołtarzu Matki Bożej nie mając na sobie Szkaplerza.  

Później, podczas odprawiania Ofiary Mszy św. młody człowiek, stojący tuż obok ołtarza wyjął 

broń i strzelił do księdza, celując w szyję. Ku zdumieniu wszystkich ksiądz kontynuował odma-

wianie modlitw Mszy św. tak, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Początkowo myślano, że kula w 

cudowny sposób ominęła swój cel, ale potem znaleziono ją, ZAWINIĘTĄ W MAŁY BRĄZOWY 

SZKAPLERZ, który kapłan tak bardzo się upierał, żeby nałożyć przed odprawieniem Mszy św.  

Nawrócenia 

Powinniśmy również dawać Szkaplerz nie-katolikom, bo Nasza Pani przynosi nawrócenie tym, 

którzy chcą go nosić i odmawiają jedno Zdrowaś Maryjo, jak mówi następująca prawdziwa 

historia. Pewien stary człowiek został w pośpiechu przywieziony do szpitala w mieście Nowy 

Jork. Był nieprzytomny, umierał. Pielęgniarka widząc Brązowy Szkaplerz na jego szyi zadzwo-

niła po księdza. W trakcie odmawiania modlitw za umierającego, chory odzyskał przytomność i 

powiedział: „Proszę księdza, ja nie jestem katolikiem.” „To dlaczego nosi pan Brązowy Szka-

plerz?” zapytał kapłan. „Obiecałem mojemu przyjacielowi nosić go i odmawiać jeden raz Zdro-

waś Maryjo w ciągu dnia”, powiedział pacjent. „Pan umiera” rzekł kapłan, „Czy chce pan zostać 

katolikiem?” „Całe życie chciałem nim być!” Został ochrzczony, otrzymał Sakrament Namasz-

czenia i umarł w pokoju. Nasza Pani jeszcze jedną duszę wzięła pod Swój płaszcz poprzez 

Szkaplerz! 

Potrzeba noszenia Szkaplerza 

Podczas hiszpańskiej wojny domowej w latach 30-tych siedmiu komunistów zostało zasądzo-

nych na śmierć z powodu swoich zbrodni. Ksiądz karmelita próbował przygotować tych ludzi 

na śmierć, ale odmówili. Jako ostatnią deskę ratunku, przyniósł im papierosy, jedzenie i wino, 

zapewniając ich, że nie będzie mówił o religii. Po niedługim czasie wszyscy zmienili nastrój, 

stali się przyjacielscy, poprosił ich więc o małą przysługę: „Czy pozwolicie mi włożyć na siebie 

Szkaplerz?” Sześciu zgodziło się, siódmy odmówił. Wkrótce, cała szóstka nosząca Szkaplerz 

poprosiła o Spowiedź. Siódmy kontynuował odmowę, tylko żeby zrobić przyjemność kolegom 

pozwolił nałożyć na siebie Szkaplerz, ale nic więcej. 

Nadszedł poranek i w miarę zbliżania się momentu egzekucji siódmy mężczyzna z całym zde-

cydowaniem odmawiał poproszenia o księdza. Jakkolwiek miał na sobie Szkaplerz, zdecydo-

wał, że pójdzie na śmierć jako nieprzyjaciel Boga. W końcu komenda została wydana, szwa-

dron śmierci wykonał swoją pracę i siedem martwych ciał leżało na ziemi.  Nagle okazało się, 
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że niedaleko od nich, leży na ziemi Szkaplerz. Sześciu ludzi zmarło ZE Szkaplerzem Maryi, 

siódmy zmarł BEZ Szkaplerza. 

Św. Klaudiusz de la Colombiere dał nam wyjaśnienie do tej tajemnicy brakującego Szkaplerza; 

„Pytasz się, co się stanie, jeśli będę chciał umrzeć w moich grzechach?” I ja odpowiadam: „To 

umrzesz w swoich grzechach. ALE NIE BĘDZIESZ MIAŁ NA SOBIE SZKAPLERZA.” 

Św. Klaudiusz opowiada nam historię o człowieku, który trzy razy chciał się utopić. Za każdym 

razem być ratowany wbrew swojej woli. W końcu zdał sobie sprawę, że nosi na sobie Szka-

plerz. Zdecydowany odebrać sobie życie, zerwał z szyi Szkaplerz i rzucił się do wody. Bez 

ochronnego płaszcza Maryi dokonał tego, czego chciał i umarł w swoich grzechach. 

 Zaaprobowane przez Watykan 

Nosząc zawsze na sobie Szkaplerz zanosimy cichą prośbę do Naszej Błogosławionej Matki o 

Jej nieustanną opiekę. Mamy udział we wszystkich modlitwach i dobrych uczynkach Karmelic-

kiego Bractwa Szkaplerza na całym, świecie. Papież Pius XII często mówił o Szkaplerzu. W 

700-lecie Objawienia się Naszej Pani Św. Szymonowi Stock, Papież Pius XII wyraził się o 

Szkaplerzu jako o :”Znaku poświęcenia się  Niepokalanemu Sercu Maryi.” Szkaplerz reprezen-

tuje również słodkie jarzmo Jezusa Chrystusa, jakie Niepokalana pomaga nam dźwigać. I w 

końcu, Papież przypomniał, że Szkaplerz jest naszym znakiem, że jesteśmy wybranymi 

dziećmi Maryi i staje się dla nas, „Ubiorem łaski”. Bł. Claude mówi nam: „Spośród wszystkich 

nabożnych praktyk, jakie inspirowały wiernych dla uhonorowania Matki Boga, najpotężniejszym 

jest Szkaplerz. Żadne inne nabożeństwo nie zostało udokumentowane tak nadzwyczajnymi 

wydarzeniami.” 

Jak już powiedzieliśmy, Papież Pius XII podczas celebrowania rocznicy Objawienia powiedział 

ogromnemu audytorium w Rzymie w 1951, ażeby nosić Brązowy Szkaplerz jako znak poświę-

cenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Nasza Pani prosiła o to poświęcenie się podczas ostat-

niego Objawienia w Fatimie, gdzie ukazała się jako Nasza Pani z Góry Karmel podając Brązo-

wy Szkaplerz całemu światu. Był to Jej ostatni bardzo wymowny apel o noszenie Szkaplerza, 

jako znaku poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu. 

Należy również pamiętać, że to był Święty Józef, który pokazał się podczas ostatniego Obja-

wienia Naszej Pani z Góry Karmel w Fatimie. Dzieci Maryi ufają w ochronę Jej potężnego 

Oblubieńca. 

Krótkie podsumowanie 

Szkaplerz jest ubiorem – ubiorem Naszej Pani. Szkaplerz musi być noszony na barkach w taki 

sposób, że jedna część zwisa z przodu ciała a druga z tyłu. Jeśli jest noszony w inny sposób 

nie niesie z sobą odpustu oni też obietnic. Nie jest koniecznym, aby go nosić bezpośrednio na 
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ciele. Wielu katolików nie wie, że życzeniem Ojca Świętego było, ażeby bez uzasadnionej 

przyczyny Medalik Szkaplerzowy nie zastępował Szkaplerza sporządzonego z materiału. Mat-

ka Boża nie może być zadowolona, jeśli zastępujemy Szkaplerz Medalikiem z próżności albo 

też z obawy czynienia otwarcie wyznania wiary. Taka osoba ryzykuje, że nie otrzyma przyrze-

czonych obietnic. Medalik nigdy nie został zanotowany jako przyczyna cudownego wydarzenia, 

tak jak to się działo w przypadku do Brązowego Szkaplerza z materiału. 

Wielu nie–katolików nosi Brązowy Szkaplerz, i czyniąc to, otrzymają wiele łask i błogosła-

wieństw z tym specjalnym znakiem nabożeństwa do Matki Boga. Jakkolwiek jedynie ochrzcze-

ni katolicy mogą być włączeni do Bractwa i mieć udział w specjalnych przywilejach Szkaplerza, 

to nie-katolicy są gorąco zachęcani do włączenia się w ten specjalny sposób honorowania 

Matki Jezusa. Nosząc Szkaplerz oddajemy cześć Naszej Matce i możemy mieć pewność co do 

Jej specjalnej opieki i pośrednictwa.  

Podsumowanie 

Pytanie (P): Co to jest Szkaplerz? 

Odpowiedź (O): Szkaplerz jest to małe odtworzenie habitu zakonnego. Składa się on z dwóch 

kawałków materiału połączonych tasiemką po dwóch stronach. Noszony jest pod ubraniem w 

ten sposób, że jedna część zwisa z przodu, druga z tyłu. Wraz z Różańcem i Cudownym Me-

dalikiem stanowią najważniejsze Sakramentalia Maryjne. 

P: Co to są Sakramentalia?  

O: Sakramentalia są to rzeczy błogosławione przez Kościół ażeby wywołać dobre myśli i 

wzniecić nabożeństwo, oraz za ich przyczyną spowodować poruszenie serca dla odpuszczenia 

grzechu powszedniego. 

P: Czy Sakramentalia same w sobie dają łaskę? 

O: Nie, to nie Sakramentalia same w sobie dają łaskę, ale nabożeństwo, miłość do Boga, albo 

też żal za grzechy, który jest inspirowany. Używając Sakramentaliów, im większe mamy nabo-

żeństwo, tym więcej otrzymujemy łask. 

P: Jaka jest różnica pomiędzy Sakramentami a Sakramentaliami? 

O: Różnica pomiędzy Sakramentami a Sakramentaliami jest następująca:  

1 – Sakramenty zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa a Sakramentalia zostały usta-

nowione przez Kościół. 

2 – Sakramenty przynoszą łaski za przyczyną samych siebie, gdy nie stawiamy im przeszkód. 

Sakramentalia wywołują w nas pobożne dyspozycje, dzięki którym możemy uzyskać łaski. 

P: Jaki są inne Sakramentalia poza Szkaplerzem? 

O: Znak Krzyża jest najważniejszym Sakramentaliem używanym w Ko-

ściele, ponadto: woda święcona, poświęcone świece, popiół, palmy, 
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Krucyfiks, wizerunki Błogosławionej Maryi i innych Świętych, Różaniec, Cudowny Medalik.  

P: Dlaczego nazywamy go Szkaplerzem? 

O: Słowo „Szkaplerz” pochodzi od łacińskiego „scapulae”, co oznacza ramiona. Szkaplerz jest 

w rzeczywistości miniaturą habitu zakonnego o tej samej nazwie, oznaczający szatę wierzch-

nią opadającą od ramion do stóp. 

P: Dlaczego nosimy Szkaplerz? 

O: Nosimy Szkaplerz, ażeby podkreślić, że składamy siebie pod specjalną opiekę Błogosła-

wionej Dziewicy. Zawsze możemy powiedzieć, do jakiej armii, albo też do jakiego narodu nale-

ży żołnierz rozpoznając to po jego uniformie. Możemy więc przyjąć Szkaplerz jako określony 

uniform tych, którzy pragną służyć Błogosławionej Dziewicy. 

P: Czy Szkaplerz musi być poświęcony przez założeniem? 

O: Pierwszy Szkaplerz musi być poświęcony i nałożony przez kapłana, który wypowiada for-

mułkę zawartą w Rzymskim Mszale dla tych, którzy są przyjmowani do Bractwa Szkaplerza. 

P: Jakie są słowa wymawiane przez kapłana, gdy wprowadza osobę do Bractwa Szka-

plerza? 

O: Słowa wypowiadane przez kapłana, gdy wprowadza osobę do Bractwa Szkaplerza są na-

stępujące: 

„Przyjmij ten błogosławiony habit i proś Przenajświętszą Dziewicę, ażebyś 

dzięki Jej zasługom mógł go nosić bez skazy grzechu i ażeby Ona ochraniała cię od 

wszelkiego zła i żeby wprowadziła cię do odwiecznego życia. Amen.  

Za przyczyną udzielonej mi siły, ja dopuszczam cię do udziału we wszystkich 

dobrych duchowych czynach, które dzięki łaskawej pomocy Jezusa Chrystusa zostały 

dokonane przez członków zakonu Świętego Karmelu. W Imię Ojca i Syna + i Ducha Świę-

tego. Amen.  

Niechaj Stwórca Nieba i ziemi, Wszechmocny Bóg, błogosławi  +  cię; Który za-

decydował ażeby włączyć cię do Bractwa Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel. 

My błagamy Ją, ażeby Ona w godzinie twojej śmierci, starła głowę starego węża, żebyś 

ty na końcu mógł zdobyć odwieczną palmę i koronę niebieskiego dziedzictwa.  

Przez Chrystusa Naszego Pana. Amen.” 

P: Czy nie-katolik może nosić Szkaplerz?  

O: Absolutnie tak – nie-katolik może nosić Szkaplerz i czyniąc tak spowoduje zesłanie na swo-

ją duszę wielkiej ilości łask z Nieba. Nasza Pani jako dobra Matka przyniesie nawrócenie tym, 

którzy oddają Jej cześć nosząc Jej Szkaplerz. 

P: Czy byłoby to grzechem jeśliby ktoś przestał nosić Szkaplerz, po otrzymaniu go? 

O: Nie, nie byłoby to grzechem, ale czyniąc tak, ten ktoś pozbawiłby się wszystkich przyrze-

czonych obietnic. Jeśliby ktoś, kto przestał nosić Szkaplerz na przeciąg wielu lat, ponownie 
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postanowił go nosić, to w takim wypadku niepotrzebna jest ponowna ceremonia nakładania 

przez kapłana. 

P: Czy po otrzymaniu pierwszego Szkaplerza od kapłana, który go poświęcił, musimy 

następne Szkaplerze również poświęcać? 

O: Nie, następne Szkaplerze nie muszą być poświęcane, ponieważ błogosławieństwo i nało-

żenie przypisane są do osoby noszącej na całe życie. 

P: Co powinniśmy zrobić ze Szkaplerzem, gdy już się zużył?  

O: Szkaplerz, będąc przedmiotem sakralnym, gdy się zużyje, powinien być albo zakopany, 

albo spalony. Nie może być wyrzucony do kosza na śmieci. 

P: Co to jest „Przywilej Sobotni” [Sabbatine Privilege]? 

O: Przywilej Sobotni to w głównej mierze wcześniejsze oswobodzenie z Czyśćca poprzez 

specjalną interwencję Niepokalanej Maryi, której Ona Łaskawie udziela z wdzięczności Swoim 

oddanym sługom dniu poświęconym Jej, w sobotę. 

P: Jakie są wymogi, ażeby uczynić się godnym „Sobotniego Przywileju”?  

O: Są trzy warunki dla zakwalifikowania się do „Sobotniego Przywileju”: 

1 – Musimy NOSIĆ SZKAPLERZ 

2 – Musimy ZACHOWYWAĆ CZYSTOŚĆ stosownie do stanu naszego życia. 

3 – Musimy ODMAWIAĆ „MAŁE NABOŻEŃSTWO DO NASZEJ BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI” 

– może być zastąpione Różańcem albo jakimś innym pobożnym czynem. Moc dla usankcjo-

nowania tych zmian została udzielona WSZYSTKIM SPOWIEDNIKOM przez Papieża Leona 

XIII Dekretem Kongregacji Odpustów w czerwcu 1901.  

Źródło: Broszura w j. ang. pod tytułem: „Garment of Grace” napisana z wykorzystaniem wiadomości z książki  
księdza Howarda Rafferty, Karmelity, p.t.: „Opowieści o Brązowym Szkaplerzu”. 
Nihil Obstat: Rev. Lawrence A. Deery, Imprimatur: Timothy Harrington, Biskup Worcester, 9 marca 1990.  
Wydana przez: Immaculate Heart Publications, Box 1028, Buffalo, NJ, 14205, tel. 800-263-8160 
Tłumaczenie: Magdalena Tuszyńska, lipiec 2007 

UBIÓR i SŁOWA ŚWIADCZĄ O STANIE NASZEJ 
DUSZY - GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA (1) 

 CNOTA SKROMNOŚCI W UBIORZE 

Człowiek kulturalny zdaje sobie sprawę z faktu, że w świecie, w którym żyjemy, obowiązuje 

pewna kultura ubioru. Wyobraźmy sobie, że idziemy na audiencję do króla... Jaki strój byśmy 

włożyli? Czyż nie staralibyśmy się ubrać jak najlepiej, tak by podkreślić nasz szacunek dla 

osoby, która nas przyjmuje? Tymczasem idąc na spotkanie z Królem Królów, ubieramy się 

swobodnie jak na plażę czy do jakiegoś podrzędnego lokalu. Czy tak być powinno? Wyrzuca-
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jąc ze świątyni kupców, powiedział Pan Jezus: "Mój dom ma być domem modlitwy..." Czy nasz 

ubiór sprzyja modlitwie? Czy świadczy o tym, że właśnie przyszliśmy się modlić?  

Jak zatem powinniśmy ubierać się do kościoła, aby dać wyraz naszej pobożności i wierze? 

Uroczyście, ale skromnie. Mężczyźni powinni pamiętać, że do kościoła należy założyć garnitur, 

lub kiedy jest bardzo gorąco przynajmniej koszulę z kra-

watem i długie spodnie. Wyciągnięte i niedbałe swetry 

zostawmy w domu. Podobnie wytarte dżinsy. Czy w taki 

strój ubralibyśmy się na spotkanie w sprawie pracy? A 

Bóg, czy jest kimś mniej wartościowym od dyrektora 

przedsiębiorstwa? Szczególnie panie powinny pamiętać, 

po co idą do kościoła. W żadnym wypadku nie jest to 

rewia mody. Po co zatem zakładać suknię odsłaniającą 

plecy? Ileż to pań przychodzi do kościoła, szczególnie latem, w strojach niemal plażowych? Te 

wszystkie sukienki na ramiączkach nadają się raczej na spacer nad morzem, a nie na spotka-

nie z Ukrzyżowanym Panem w Jego Najświętszej Ofierze. Również spodnie nie są właściwym 

ubiorem kobiety, która ma przystąpić do sakramentów świętych. Szanująca się pani, która ma, 

choć odrobinę dobrego smaku, założy spódnicę na tyle długą, by zakrywała kolana. Niedo-

puszczalne są jakieś rozcięcia, które nie tylko nie podkreślają pobożności ani dobrego smaku, 

ale stanowią przeszkodę w modlitwie i skupieniu dla innych.  

Nie oszukujmy się. Diabeł potrafi kusić i w kościele. Jakimi motywami kieruje się kobieta, 

dziewczyna, która zwraca uwagę na siebie przez nieskromny ubiór? Przecież ma jakiś powód, 

by się tak ubrać. Jaki? Czy chce zwrócić na siebie uwagę mężczyzn a odwrócić ich od zajmo-

wania się Panem Bogiem? Wszyscy mamy ludzką naturę i pokusy pojawiają się niezależnie od 

nas. Ten, kto stwarza warunki do grzechu nawet w kościele, zasługuje na gniew Boży i z pew-

nością nie uniknie straszliwej kary. To, że taki zwyczaj wkradł się do kościołów, a słabi i 

chwiejni księża nie mają czasem dość odwagi, by o tym powiedzieć publicznie, nie oznacza, że 

jest to zwyczaj dobry.  

Jeżeli kobieta chce przykuwać w kościele uwagę innych swoją nieskromnością, grzeszy cięż-

ko, bo naraża innych na nieskromne myśli i odwraca ich uwagę od modlitwy. Ubieramy swoje 

ciało i dbamy o nie, bo jest przybytkiem Ducha świętego a zarazem świątynią Boga Żywego. 

Dlatego należy mu się szacunek i odpowiedni strój, ale nie nagość. Wiem, że wiele dziewcząt i 

kobiet nie ma złych zamiarów. Ubierają się tak, bo chcą "być na czasie", nie chcą uchodzić za 

jakieś dziwaczki. Do tych pragnę się zwrócić: Drogie Siostry. Może nie widzicie w tym nic złego 

i nie macie żadnych niewłaściwych intencji, ale pomyślcie o innych. Różni ludzie mają różne 

problemy z pokusami. To, co dla jednego nie jest niczym niezwykłym, dla drugiego będzie 
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stanowić straszną pokusę, tak, że zamiast modlić się, myśli o rzeczach niewłaściwych, i to z 

Waszego powodu, choć może dotąd nie miałyście o tym pojęcia...  

Innym zwyczajem, który nie przystoi w kościele, jest przesadny makijaż. Nie chcę przez to 

powiedzieć, że jakieś drobne "poprawki" w urodzie są od razu złem. Ale, po co tyle farby na 

twarzy, na wargach czy oczach? Czasem, kiedy tak umalowane panie przystępują do Komunii 

św.; nie wiadomo jak podać im Pana Jezusa, żeby przy okazji nie pomalować palców na kar-

minowo. Pewien kapłan, podając Pana Jezusa obficie umalowanej damie, miał powiedzieć: 

"Panie Jezu, świeżo malowane!" Pan Jezus zna nas, zna naszą prawdziwą twarz, nie ma, 

więc potrzeby, idąc na spotkanie z Nim, ukrywać tej twarzy pod warstwą malowideł.  

Proszę mi wybaczyć ten emocjonalny ton, ale naprawdę dzieje się źle w naszych polskich 

kościołach. Bardzo często dbamy, by zachwycać naszym strojem, ciałem ludzi podobnych 

nam, a przecież powinniśmy dbać przede wszystkim o piękno naszej duszy. Skromność w 

ubiorze i wyglądzie pomoże nam się skupić, odciąć od światowych myśli i zająć modlitwą. 

Jeżeli będziemy o tym pamiętać, z każdej Mszy świętej wrócimy odmienieni, ubogaceni, bo 

Pan Jezus daje Swoją łaskę skromnym i pokornym. Amen. 

KS. ADAM MARTYNA 

PRZEKLINANIE 
Pewien porucznik miał wiele pięknych, przymiotów, ale jeden miał zły zwyczaj - lubił kląć. Gdy 

raz ciężko zachorował na życzenie jego, sprowadzono do pielęgnowania go siostrę miłosier-

dzia. Ta słysząc jego straszne przekleństwa  przeraziła się i prosiła go usilnie, aby tego za-

przestał.  Porucznik oświadczył, że już tak do tego przywykł, że nie może się odzwyczaić. 

Zakonnica odpowiedziała. Znam pewien środek, który pana z pewnością od przeklinania od-

zwyczai. Oficer, chciał wiedzieć co to za środek, ale zakonnica rzekła: „Powiem panu dopiero 

wtedy jeżeli pan zobowiąże się słowem honoru, że pan rzeczywiście tak się zastosuje. Po 

pewnym namyśle oficer podał jej rękę i rzekł: "A więc - słowo honoru". Wtedy rzekła zakonnica: 

Masz pan odtąd za każde przekleństwo dać jeden złoty na biednych chorych w tym szpitalu." 

Porucznik usłyszawszy to narzekał, że w ten sposób zejdzie na żebraka. Zakonnica rzekła: 

jeżeli pan nie będziesz klął, nie da pan mi grosza. Niestety, zaklął. Natychmiast przystąpiła doń 

zakonnica z wyciągniętą ręką, mówiąc: "Słowo honoru". Porucznik chcąc nie chcąc zapłacił 

pierwszego złotego.  I tak tego dnia zapłacił 5 zł. na drugi dzień tylko 3, trzeciego dnia już tylko 

1 zł. Odtąd  już ani jednego. Przekleństwo już mu się z ust nie wymknęło. 

GDYBY ZA GRZECHY KARANO PIENIĘDZMI, 

TO WIELE LUDZI STAŁOBY SIĘ WKRÓTCE DOSKONAŁYMI. 
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OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA   
MODLITEWNO-FORMACYJNE  
MAŁYCH RYCERZY w 2012  

► 27-29 lipca 2012 - Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. Ter-
min zaplanowany przez Księży Jezuitów  w ostatni weekend lipca. 

►3-6 września 2012 - "Święci Aniołowie pomocnicy Ducha Świętego" to Rekolekcje dla wszyst-
kich Małych Rycerzy w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie 
(CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/ ). Rekolekcje poprowadzi ks. Jacek Skowroński.. 
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. Ks. Jacek Skowroński z zakonnikiem. 
 

►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!!! 

Intencja do modlitw i Mszy św.  
wskazana przez ZAŁOŻYCIELKĘ Małych Rycerzy: 

Prośba do Trójcy Przenajświętszej: O wypełnienie woli Bożej wobec 
Narodu Polskiego i polskiej ziemi, o oczyszczenie Polski z podstępnych 
zasadzek i jej wrogów za przyczyną Anioła Stróża Polski, Błogosławio-
nych i Świętych Narodu Polskiego. 
Od 19 czerwca przez 6 kolejnych dni zostały odprawione Msze św. w powyż-
szej intencji z inicjatywy i ofiar Małych Rycerzy z Koszalina.  

Również rycerze z Pelplina ofiarowali w tej intencji Msze św. od 25-30.VI.2012 

UWAGA: Intencje do modlitw i Mszy św.  podane w poprzednich kwartalnikach Głosu MR - AKTUALNE 

MSZE ŚW. 15czerwca-15 lipca 2012 

za Ojca św. Benedykta XVI i DUCHOWIEŃSTWO 
Z potrzeby serca Legionu Małych Rycerzy zostały zamówione i ofiarowane Msze św. za Ojca 
św. Benedykta XVI i Episkopat Polski.  

mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
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1. Za Ojca św. Benedykta XVI – o opiekę Matki Bożej i uwolnienie od napaści 
wewnętrznego wroga przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła. 

2. Za biskupów i kapłanów – o pokorę, wiarę i miłość, aby swoim życiem głosili 
Chrystusa Króla i gorliwie służyli ludowi Bożemu. 

Msze św. zostały ofiarowane przez Sekretariat Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowe-

go jako duchowy dar i wsparcie laikatu dla duchownych w odpowiedzialnym kierowaniu Ko-

ściołem Jezusa Chrystusa. 

ODPRAW NOWENNĘ W INTENCJI OJCA ŚW., 
KTÓRA MA SIĘ SKŁADAĆ Z 33 AKTÓW... O KRWI I WODO... 

Powiedział mi dziś Jezus: - Pragnę, abyś głębiej poznała Moją Miłość, 
jaką pała Moje Serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz 
rozważać Moją Mękę. Wzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników, 
pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesz-
nika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modli-
tewka ta jest następującą:  

- O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako 
zdrój Miłosierdzia dla nas - ufamy Tobie. (Dzienniczek św. Faustyny 186-187) 

Odpraw nowennę w intencji Ojca św., która ma się składać z 33 aktów, czyli powtórzenie tyle 
razy tej modlitewki, której cię nauczyłem do Miłosierdzia. (Dzienniczek św. Faustyny 341) 

REDAKCJA - KONTAKT 
Dziękujemy za dotychczasowe przesłane materiały i zapraszamy wszystkich rycerzy i czytelników do 

współredagowania treści kolejnych numerów Głosu MR. Będziemy wdzięczni za nadesłane świadec-

twa, sprawozdania, artykuły, sugestie, uwagi służące wzajemnemu duchowemu ubogaceniu.  

Pożądane są świadectwa, opinie dotyczące osoby śp. s. Zofii Grochowskiej – założycielki MR MSJ 

Wdzięczni będziemy za pomoc osób, które bezpośrednio chcieliby włączyć się w redagowanie tematów 

na portalu (stronie internetowej),, podzieleniu się krytyczną oceną tak co do naszego czasopisma jak i 

stron internetowych: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl 

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin. Tel. 94/343-47-59; kom. 

668 093 700 e-mail: mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl  

Zamówienia: Sekretariat Małych Rycerzy MSJ – Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki tel. 

22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

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 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/
mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl

