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Zaprawdę powiadam wam – gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzieli-
byście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie 
będzie.  Mat. 17:20, 21:22 
Wiele kryzysów obecnie na świecie przeżywamy, 
Najboleśniej jednak skutki naszego braku wiary w Boga odczuwamy.  

Ten kryzys ludzkości nadzieję na życie w wieczności odbiera 
I głosi, że wszystko się kończy, gdy człowiek umiera. 

On nas do pełnego korzystania z życia dziś głośno nawołuje 
I materializmem - jako swym pokarmem chętnie częstuje. 

Wielu ludzi tym zdradliwym pokarmem się już zachwyciło 
I swej wiary na jego korzyść lekkomyślnie się pozbyło. 

Pamiętajmy jednak, że on potrzeb dusz ludzkich nie respektuje, 
On się tylko naszym ciałem skrupulatnie zajmuje. 

Jakże łatwo jest nam dzisiaj uwierzyć telewizyjnej prognozie pogody, 
Do wiary w Ciebie, Boże, potrzebne są nam ciągle niezbite dowody.  

Co my w dzisiejszych czasach z wiarą w Boga zrobiliśmy? 
Na jaką walutę ją sobie tak pochopnie wymieniliśmy? 

Wiara jest wielkim skarbem w życiu człowieka, 
Dlaczego on od niej tak nierozsądnie ucieka? 

Ona potrafi w naszym życiu czynić wielkie cuda, 
Spróbuj w to uwierzyć, a i tobie się to uda.  

Panie Boże, Ty, pierwiastek wiary w każdym z nas zaszczepiłeś, 
Ale staranie o jej pielęgnację człowiekowi osobiście powierzyłeś. 

Jezu -  przymnóż wiary temu naszemu pokoleniu, 
Które dąży pewnym krokiem ku swemu zatraceniu. 

Ono uparcie odrzuca dzisiaj swoje odkupienie  
I tym samo skazuje się na wieczne potępienie.. 

Od św. Faustyny wiemy, że te dusze wstrętem Jezusa napawają, 
Które tylko letnią wiarę w Niego wyznają. 

W promieniach Twego Miłosierdzia chłód naszej wiary stawiamy Panie, 
Pokornie Ciebie prosząc o naszej wiary mocne w nich rozgrzanie. 

Rozgrzej te naszą wiarę do takiej temperatury, 
Aby ona dała nam moc przenosić najwyższe góry! Amen.  

Berlin, dnia 7.10.12                                                          mr MSJ Danuta 

WYMIARY 

KRYZYSU 

NASZEJ 

WIARY 
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Kochani Rycerze, 
Drodzy Czytelnicy Głosu Małego Rycerza 

Kolejny, 9-ty numer Głosu Małego Rycerza w Roku Wiary poświęcony 

jest głównie relacjom i świadectwom z ostatnich spotkań i rekolekcji dla 

Małych Rycerzy i kandydatów a także zachęcie do wzmożonej modlitwy 

za kapłanów oraz innym informacjom mającym służyć do formacji du-

chowej Legionu. W 3-ch okresach liturgicznych: czas Bożego Narodze-

nia, okres zwykły i czas Wielkiego Postu, kalendarz liturgiczny (i nasz) w 

pierwszym kwartale 2013 roku przypomina nam o wielu aspektach naszej WIARY, a także 

wydarzeń dotyczących naszej Wspólnoty. Oto niektóre z nich godne naszej uwagi: 

1 stycznia – Nowy Rok – uroczystość  Świętej Bożej Rodzicielki NMP, Światowy Dzień Pokoju 

3 stycznia – mało już wspominane wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus 

►To tego wspomnienia nawiązuje artykuł Ewy Mularczyk na str. 37-38 „W MOIM IMIENIU DA-
JĘ MOC MYM DZIECIOM NAD TYMI ZŁYMI DUCHAMI” 

6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli 

13 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego - kończący okres Bożego Narodzenia, choć w tradycji 

polskiej trwa czas wizyt duszpasterskich (kolęd) do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) 

►Na str. 45 krótkie „Świadectwo chrztu nienarodzonych” 

2 Lutego – Ofiarowanie Pańskie, Matki Bożej Gromnicznej 

11 lutego – Matki Bożej z Lurdes, Światowy Dzień Chorego. 

► Z tej okazji polecane są dwie modlitwy zamieszczone w tym numerze Głosu MR str. 55 -56 

13 lutego – Popielec rozpoczynający Wielki Post w 2013 R.P. 

15 lutego – imieniny Faustyny, liturgiczne wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćko – spowied-

nika i kierownika duchowego św. s. Faustyny, patrona naszej Wspólnoty.  

22 lutego – Święto Katedry św. Piotra i Pawła; tego dnia przypada 82 rocznica objawienia 

obrazu Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie. Było to w Płocku 22 lutego 1931 roku. 

1 marca - W tradycji Kościoła miesiąc marzec poświęcony jest św. Józefowi.  

►Więcej o milczącym i sprawiedliwym Świętym mówi Pan Jezus w kolejnym zeszycie s. Me-

dardy (śp. Zofii Wyskiel) „O świętym Józefie”.  

2 marca – 4 rocznica śmierci śp. s. Zofii Grochowskiej, założycielki Małych Rycerzy. 

10 marca – Początek nowenny do św. Józefa 

15 marca – 17 rocznica śmierci Apostoła Bożego Miłosierdzia i czciciela św. Michała Archanio-

ła śp. Bp Czesława Domina,  
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►30 listopada 1990 został przewodniczącym reaktywowanej Caritas Polska. W 1991 roku pa-

pież Jan Paweł II powołał go na członka Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów Eu-

ropy. W diecezji katowickiej bp Domin pełnił m.in. funkcje wikariusza generalnego… 1 lutego 

1992 został ustanowiony biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Bp Czesław Domin zmarł 15 mar-

ca 1996 w szpitalu w Warszawie. Pochowany został 21 marca 1996 w Koszalinie.  

16 marca – początek V Edycji Akcji Uratuj Świętego to dziewięciodniowa modlitwa (NO-

WENNA) z codziennie odmawianej koronki do Bożego Miłosierdzia za dzieci nienarodzone, 

którym grozi zabicie. Jako Wspólnota byliśmy zgłoszeni do II, III i IV Edycji Akcji Uratuj Święte-

go!  

19 marca – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona Wspólnoty 

Małych Rycerzy MSJ.  

►„Byłem synem królewskim, a stałem się cieślą. Pochodziłem z rodu Dawi-

da, a stałem się ubogim, małym i nic nieznaczącym na tej ziemi w oczach 

ludzkich…”(Św. Józef do s. Medardy) 

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia –  

►Tego dnia zakończy się V Edycja Akcji Uratuj Świętego. W Dzień Świętości Życia – można ponowić i 

podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przy tej okazji warto zaintereso-

wać się Różańcem Dziecka Poczętego. Więcej na ten temat odsyłamy dla przypo-

mnienia do Głosu Małego Rycerza nr 7 str. 44-46. Natomiast w tym numerze warto 

przeczytać dwa artykuły związane z dzieci nienarodzonych str. 43-48 

24 marca, Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 

28 marca, Wielki Czwartek, pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu 

Kapłaństwa. 

►W związku z powyższym w obecnym numerze Głosu MR nieco więcej miejsca poświęcamy 

tym tematom w artykule ABY TO SIĘ NIE STAŁO…” str. 14-18, w artykule „MODLITWA ZA KA-

PŁANÓW – APEL KS. JACKA W ROKU WIARY” Ks. Jacka Skowrońskiego str. 20-21oraz pre-

zentacji różnych modlitw za kapłanów str. 23-26 

29 marca w Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Bożego Miłosierdzia przygotowująca do 

Święta Bożego Miłosierdzia (Niedziela Miłosierdzia 7 kwietnia 2013) 

31 marca – Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie. 

 

Życzymy błogosławionej lektury wszystkim Małym Rycerzom oraz wspierających i sympatyzu-

jących z naszą wspólnotą Czytelników, a na wszystkie dni pierwszego kwartału w tym na czas 

Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy życzymy błogosławionych darów i Bożych owoców z zano-

szonych ofiar i modlitw. Amen. 

http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Jan_Pawe%C5%82_II
http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Zgromadzenie_Synodu_Biskup%C3%B3w_Europy&action=edit&redlink=1
http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Zgromadzenie_Synodu_Biskup%C3%B3w_Europy&action=edit&redlink=1
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Echo III ZAWIERZENIA DZIEŁ BOŻYCH  
przez Legion MRMSJ  
na Jasnej Górze, 21/22.X.2012 

III ZAWIERZENIE DZIEŁ BOŻYCH MATCE KOŚCIOŁA I KRÓLOWEJ POLSKI „ABYŚMY 

BYLI JEDNO” z inicjatywy LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZU-

SOWEGO rozpoczęło się zgodnie z programem o 15:00 KORONKĄ do Bożego Miłosierdzia 

poprowadzonej przez ks. Jacka Skowrońskiego na Wałach Jasnogórskich. Po niej udaliśmy się 

procesją zaproponowaną przez ks. Jacka do kaplicy Cudownego Obrazu na Mszę św. O 15:30 

zawsze jest sprawowana Msza św. za Ojczyznę, dlatego ten punkt programu został zamienio-

ny z Drogą Krzyżową, która odbyła się zaraz po Eucharystii.  

Ks. Jacek sprawował Msze św. w następującej  int. „O światło Ducha Świętego dla Legionu 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, dla opiekunów i moderatorów. O Boże 

błogosławieństwo, wzrost wiary i potrzebne łaski dla żyjących Małych Rycerzy i ich 

rodzin; o łaski Bożego miłosierdzia dla dusz zmarłych rycerzy, dusz zmarłych opieku-

nów i dusz zmarłych członków rodzin przez orędownictwo Świętych Aniołów Stróżów, 

Świętych Patronów i Wszystkich Świętych”, Natomiast ks. Paweł Brylak, (opiekun grupy 

modlitewnej Małych Rycerzy z parafii pw. Narodzenia NMP w Wałkowie, diecezja kaliska) 

odprawiał tę Najświętszą Ofiarę „Do Miłosierdzia Bożego, o przebłaganie za grzechy świa-

ta, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży za przyczyną Wszystkich Świętych. ”. Ks. Da-

rek – (opiekun koła Małych Rycerzy przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie) 

sprawował Mszę św. we własnej intencji. 

Po Mszy św. Droga Krzyżowa wynagradzająca za niewypełnienie ślubów 

jasnogórskich prowadzona przez ks. Jacka, ks. Dariusza i ks. Pawła. Za-

kończenie Drogi Krzyżowej przy pomniku bł. Jana Pawła II gdzie otrzyma-

liśmy błogosławieństwo Pasyjnym Krzyżem Serca Jezusowego przez 

posługę ks. Jacka.  

Po zakończeniu rozważań Męki Pańskiej (ok. 17:30) udaliśmy się do auli 

Augustyna Kordeckiego na spotkanie informacyjno – formacyjne prowa-

dzone przez prezesa Rady Głównej Legionu MRMSJ  (br. Wiesława) i ks. Jacka – opiekuna III 

Zawierzenia Dzieł Bożych.  

Ks. Jacek w roku wiary podjął temat Wiary w świetle dokumentu Ojca Świętego bł. Jana 

Pawła II – encykliki „Wiara i rozum” (Fides et ratio). Opiekun tego spotkania zachęcił do 

modlitwy różańcowej w formie Nowenny Pompejańskiej, zasugerował też codzienną modlitwę 
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do Ducha Świętego i za rodziny, jako istotne dla duchowości Małych Rycerzy i w obecnym 

czasie.  

O 21:00 Apel Jasnogórski, na którym wymieniono naszą Wspólnotę, która po apelu podejmie 

czuwanie z modlitwą różańcową. Ks. Jacek wystawił Najświętszy Sakrament i poprowadził tę 

modlitwę w ramach zapoczątkowanej tego dnia kolejnego, X cyklu Nowenny Pompejańskiej 

za Ojczyznę w int. „Sercom Jezusa i Maryi, wynagradzamy za grzechy Polski.”. We 

wstępnych modlitwach zostały też dokonane akty wynagrodzenia i zawierzenia. 

Nieco po północy koncelebrowana Msza św. dla uczestników nocnego czuwa-

nia modlitewnego w intencji: 

1. O łaskę nowej ewangelizacji, wzrost i utwierdzenie wiary – w Ro-

ku Wiary przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów, Świę-

tych Patronów i Wszystkich Świętych (ks. Jacek) 

2.  Wynagrodzenie i przebłaganie za grzechy Polski, o pomoc Bożą 

w zniszczeniu dzieł diabła-szatana w Narodzie i państwie polskim i postawienie 

Pana Boga na pierwszym miejscu w życiu wszystkich Polaków w kraju i na 

świecie z podziękowaniem za orędownictwo Anioła Stróża Polski, Świętych 

Aniołów Stróżów Polaków i Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu 

Polskiego. (ks. Darek) 

3.  O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie klę-

czącej – w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i w wierności ty-

siącletniemu zwyczajowi przyjmowania Komunii Świętej w Pol-

sce. (ks. Paweł) 

Po Mszy św. ok. 1:00 Dalsze czuwanie z bł. Janem Pawłem II, w jego litur-

giczne wspomnienie i Jego ulubioną modlitwą różańcową zostało poprowa-

dzone przez ks. Darka i ks. Pawła. 

Tegoroczne czuwanie zakończone wg programu ok. 4: 00. W tegorocznym III 

Zawierzeniu Dzieł Bożych wzięło udział blisko 250 Małych Rycerzy, kandyda-

tów i sympatyków Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Na uwagę zasłu-

guje też udział trzech kapłanów zainteresowanych i bezpośrednio zaangażowanych opieką 

duchową Legionu.  

Dla nas to dobry i wyraźny znak Bożej opieki w formowaniu tego dzieła Bożego, jakim jest 

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.  

Bogu bogatemu w Miłosierdzie i Bożej Matce Miłosierdzia, Królowej Polski oraz wszystkim 

Patronom i Świętym Aniołom Stróżom niech będą dzięki za to kolejne ogólnopolskie czuwanie 

modlitewne u Tronu Jasnogórskiego naszej Matki i Królowej Polski. 

mr Wiesław  
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ECHO REKOLEKCJI – Koszalin, 19-22.XI.2012 

Króluj nam Chryste! 

To były piękne, napełnione Bożymi Łaskami dni... 
  
W dniach 19 - 23.11.12 odbyły się w Koszalinie rekolekcje dla Legionu MRMSJ. 

Ich przewodnikiem duchowym był ks. Jacek Skowroński. 

Temat tych dni skupienia był następujący: 

„Święci Aniołowie Stróżowie, uzdrowienie chrześcijańskie.” 

Wiem, że każdy z nas ma trudności z czytaniem długich tekstów - ja również... 

i dlatego w relacji z tych rekolekcji ujmę tylko to, co z nich z sobą zabrałam ..., 

co mnie w nich szczególnie urzekło i to, z czym chciałabym się z wami wszystkimi podzielić... 

Mocą tych dni skupienia był Duch Święty! 

Nic dziwnego, bo ksiądz Jacek zaprosił Go do uczestnictwa w tych rekolekcjach zaraz na po-

czątku naszego spotkania.  

On je Jemu z wielką ufnością zawierzył i się na Nim nie zawiódł!  

W swojej katechezie podkreślił, że Duch Święty jest największym darem Chrystusa po 

Jego zmartwychwstaniu! 

To właśnie On jest dawcą pokoju naszych serc, jest tym, który obdarza każdego człowieka 

takimi cnotami jak: cierpliwość, miłość, dobroć, opanowanie i łagodność. Duch Święty pokonu-

je w nas bariery strachu i naszej „niemożności”. 

On pragnie uczestniczyć w całym naszym życiu, pragnie nam pomagać i nas wspierać w dro-

dze do nieba, ale do tego potrzebuje naszego zaproszenia. 

On, jako trzecia osoba Boska, respektuje naszą wolną wolę. 

Maryja jest pierwszą i jest największą Oblubienicą Ducha Świętego. 

KATECHEZY 

Ksiądz Jacek poprzez swoje katechezy uczulił nas, Małych Rycerzy na problemy naszych 

zniewoleń, zranień, braku przebaczenia i szacunku do nas samych. To wszystko nas blo-

kuje i jest przeszkodą w naszych kontaktach z Bogiem. 

My wszyscy potrzebujemy dzisiaj „łaski uzdrowienia”! ... Wypraszajmy ją u Boga – a prosić 

mamy jak dzieci - bo one są „mistrzami wypraszania” tego, czego pragną. 

W proszeniu Pana Boga mamy być natrętni i naśladować upartość ewangelicznej wdowy - ona 

nam swoim przykładem pokazała, że to się opłaca...  

Jednym z wielkich problemów współczesnego świata jest praktykowanie okultyzmu. 



Głos Małego Rycerza Nr 9 (1/2013)        styczeń-luty-marzec 2013 

 

 

7 
 

 
 

Uwaga – praktyki okultystyczne wprowadzają w życie człowieka zło! 

Korzystając z nich wprowadzamy to zło w nasze życie na własne życzenie. 

Chrześcijanie mają szukać swego szczęścia tylko w Bogu. 

„I rozgniewał się Smok na Niewiastę,  

i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,  

z tymi, co strzegą przykazań Boga  

i mają świadectwo Jezusa.“  

Cytatem z Apokalipsy św. Jana (7-9) została nam ukazana prawda o złych duchach, które w 

tych czasach zwodzą w szczególny sposób ludzi opowiadających się po stronie Boga. Im nie-

zwykle zależy na tym, aby nas ludzi duchowo uśpić i odwrócić naszą uwagę od naszego Zba-

wiciela. Tam gdzie są zbuntowani aniołowie, tam nie ma żartów! 

Pamiętajmy, że służąc Bogu – stajemy się wrogami złych duchów. 

Do pomocy w walce przeciw złym duchom Bóg dał nam aniołów. 

Katechezą na w/w temat ksiądz Jacek rozbudził w nas wielki szacunek do naszych Aniołów 

Stróżów. On nam uświadomił o wielkiej potrzebie ich wzywania w naszym życiu codziennym. 

Ich skuteczną pomoc w jego osobistym życiu poparł wieloma pięknymi i ciekawymi przykłada-

mi. 

Nasze społeczeństwo stało się naocznymi świadkiem kryzysu SŁOWA. Dzisiejszy świat prze-

stał liczyć się ze słowem... Współczesnemu pokoleniu brakuje wiary nie tylko w słowo drugiego 

człowieka, ale co jest o wiele gorsze w swych skutkach, brakuje mu wiary... w SŁOWO BO-

ŻE... A karty Pisma Świętego pokazują nam, że Jego moc jest wielka! Moc Słowa Bożego 

stworzyła ten świat! 

Na Słowo Pana święty Piotr zarzucił jeszcze raz sieci... I to mu się bardzo opłaciło! 

Nasz pasterz zachęcał nas, aby każdy człowiek pochylili się nad Słowem Bożym. 

Wielkim pouczeniem ze strony księdza Skowrońskiego podczas tych modlitewnych dni było 

jego troska o nasza czystą wiarę. Nasz katecheta pouczał nas, abyśmy nie zachwycali się 

atrakcyjnością prywatnych objawień, ale szukali prawdy na kartach Ewangelii. 

Jednym z tematów katechez księdza Jacka był brak ludzkiego otwarcia się na Boga. Wielkim 

problemem naszego pokolenia jest bagatelizowanie Łask Bożych. Pan Bóg rości sobie prawo 

i oczekuje od nas szacunku dla Łask, którymi nas obdarza. My często topimy łaski dla nas 

przeznaczone w błocie. Łaski potrzebują współpracy z Panem Bogiem, bo inaczej nie 

zaowocują! Dzisiejsze pokolenie ma wielki problem z wypowiadaniem słowa: „dziękuje“, a 

najtrudniej przychodzi nam je wypowiadać Bogu... 

O wiele łatwiej przychodzi nam okazywanie Jemu naszego niezadowolenia lub naszej nie-

wdzięczności. 
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My dzisiaj Boga obrażamy ciężkimi grzechami. Do najgorszych zaliczył nas pasterz takie wy-

kroczenia jak: aborcja, pijaństwo, ateizm, liberalizm i rozwiązłość. 

Ksiądz Jacek zachęcał nas do całkowitego oddania się Bogu - u Niego trzeba iść na całość, – 

bo i On oddał się nam CAŁY! 

Wartościową wskazówką dla nas stała się też zachęta naszego kapłana do częstego odma-

wiania modlitwy Anioła z Fatimy. Jej słowami możemy naszego Boga uwielbiać, Jemu dzię-

kować i Go przepraszać – ona pozwala nam to czynić nie tylko w swoim imieniu, ale i tych, 

którzy tego nie czynią!... A takich ludzi jest niestety ogromna większość na tym świecie. 

Podczas tych rekolekcji ksiądz Jacek nie tylko karmił nas Słowem Bożym, ale też niestrudzenie 

służył nam w konfesjonale! Tam dokonywał naszego oczyszczania. To była prawdziwa kąpiel 

Małych Rycerzy! 

Drogi księże Jacku!  

My, Mali Rycerze MSJ, pragniemy pochylić przed Tobą nasze czoła, by tym wyrazić Tobie 

naszą wdzięczność za zorganizowanie tej wielkiej uczty duchowej! Szczególne podziękowanie 

należy się Tobie za Twoje zaangażowanie i trwanie przy nas podczas tych niezapomnianych 

dni, za Twoją cierpliwość i miłość do nas – Małych Rycerzy! 

Dziękujemy Tobie za to, że nazwałeś nas: „Szaleńcami Chrystusa“, takimi się czujemy i 

takimi pragniemy pozostać – oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu! 

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

Szczęść Tobie Boże. 

 Berlin, dnia 25.11.12                                                             mrMSJ Danuta 

 

DWA ŚWIADECTWA RYCERKI GABRIELI  
Z GRUPY PELPLIŃSKIEJ MAŁYCH RYCERZY 

ŚWIADECTWO I 

Po raz pierwszy brałam udział w rekolekcjach zamkniętych Legionu Małych Rycerzy Miłosier-

nego Serca Jezusowego w Koszalinie, 19-23 listopada 2012 r. 

Do tej wspólnoty należę od 2.III.2012 r. ( trzecia rocznica śmierci śp. s. Zofii Grochowskiej – 

założycielki Legionu MRMSJ ). Od lat szukałam takiej rozmodlonej wspólnoty; dowiedziałam 

się o niej z modlitewnika „Armia Najdroższej Krwi Chrystusa”, którą w roku 2003 zakupiłam w 

Oborach. Już wtedy wszystkie warunki na Małego Rycerza spełniałam. Na początku 2012 roku 

koleżanka znalazła w internecie kontakt do tej Wspólnoty. Zaraz zadzwoniłam do br. Wiesława 
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(pełniącego funkcje prezesa Zarządu Legionu MRMSJ), który skierował mnie do grupy modli-

tewnej Małych Rycerzy w Pelplinie (bo tam miałam najbliżej). Już od pierwszych chwil zosta-

łam ciepło przyjęta przez liderki tej grupy: Gienię D. i Anię G. i to było to, czego oczekiwałam i 

doznałam. 

Na rekolekcje do Koszalina (19-23.11.2012) jechałam pociągiem właśnie w towarzystwie z tymi 

rycerkami. Przed rekolekcjami od dłuższego czasu modliłam się gorąco o charyzmatycznego i 

maryjnego księdza – spowiednika, o szczególne łaski i dary Ducha Świętego dla kapłana pro-

wadzącego te rekolekcje, dla mnie i mojej rodziny i całego Legionu Małych Rycerzy MSJ. 

Jadąc na te rekolekcje miałam w sobie blokadę, nie wiedziałam, o co chodzi… doznawałam 

wiele żalu i bólu… Wreszcie niesamowita spowiedź połączona na zasadzie indywidualnej roz-

mowy z ks. Jackiem Skowrońskim wyjaśniła mi, że nie wybaczyłam do końca swojej matce 

krzywd, które mi zadała. Byłam w szoku. Myślałam, że jak się modlę od czasu do czasu, za-

mawiam i ofiarowuję Mszę św. I dbam o jej grób – to jest wszystko w porządku. A to nie tak do 

końca, ponieważ pomimo wszystko ja wciąż wracałam do krzywd z dzieciństwa… i to było 

złe… 

Przy tej spowiedzi – rozmowie dowiedziałam się, dlaczego mama mnie nie kochała… a ją 

rozumiałam, że była to zwykła ułomność ludzka i również jej trudne życie. Przebaczyłam jej z 

serca i ofiarowałam cały różaniec o pokój duszy mojej mamy, a odpust zupełny ofiarowałam za 

nią i powiedziałam, że bardzo ją kocham… i to mnie odblokowało… i dało mi anielski, Boży 

pokój w sercu.  

Miałam też wiele żalu do ludzi, którzy mnie krzywdzili… Niby rozmawiałam z nimi (nie wszyst-

kimi, bo uparcie trwali w tym złu), ale w sercu miałam niesamowity ból… I tu ks. Jacek powie-

dział, że powinnam się za nich modlić, pościć i zaufać Bogu, bo On dokona reszty. Zrozumia-

łam, że Pan Bóg stawia nam na drodze tych zagubionych krzywdzicieli po to, byśmy im 

wypraszali nawrócenie, a zarazem sami przez cierpienia zadane przez tych ludzi uświęcali 

się.  

Poza tym na rekolekcjach doznałam wiele miłości i radości od sióstr i braci, których po raz 

pierwszy spotkałam. To niesamowite, jakie życie z Bogiem jest piękne... Te nocne adoracje… 

Od lat o tym marzyłam, gdyż od 10-ciu lat prowadzę dom modlitwy nocnej.  

Chwała Panu za przeżycie tych Bożych, świętych rekolekcji, za otrzymane łaski: za pokój ser-

ca i radość z wiary… Zrozumiałam, że Legion MRMSJ to wielkie dzieło, które obiecuję 

wspierać modlitwą a przede wszystkim ks. Jacka, br. W. s. Gienię i Anię oraz ks. Karola, 

opiekuna grupy pelplińskiej, aby dobry Bóg wspierał ich w tym Bożym dziele. 

Gołębiewo Wielkie, 26.XI.2012 

mr Gabriela Radelska  
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P.S. Po powrocie z rekolekcji do domu, wszyscy domownicy przyjęli mnie ciepło, ku mojemu 

zdziwieniu… Tego nigdy nie było i nie doświadczyłam. Natomiast ja umoczyłam kciuk palca w 

oleju egzorcyzmowanym ( poświęconym przez ks. Jacak) i pobłogosławiłam krzyżykiem na 

czole.(G.R.) 

II ŚWIADECTWO 

Mieszkam na wsi, gdzie ktoś bardziej wierzący i praktykujący rzuca się w oczy. Często idąc do 

kościoła na msze św. i różne nabożeństwa (np. majowe itd.) czy gdziekolwiek indziej musze 

przechodzić obok baraku, gdzie mieszka 6 rodzin bez związków sakramentalnych i są nieprak-

tykujący, (chociaż na kolędę księdza niektórzy przyjmują. Tam ludzie się bawią, piją, weselą 

się, grillują… Kiedy ja tamtędy przechodzę – naśmiewają się w głos np. Kyrie elejson… ha, ha, 

ha… innym razem „Niech będzie pochwalony… ha, ha, ha…” itd. itp. Ja natomiast za każdym 

razem przechodząc obok nich udawałam, że tego nie słyszę, modląc się w duchu: „Boże, do 

Ciebie ich odsyłam, bo tylko Ty wiesz, co z nimi zrobić… i odmawiam Ojcze nasz… Zdrowaś 

Maryjo… i Chwała Ojcu. Trwało to przez dłuższy czas… W sercu bolało… Nawet chciałam 

zmienić drogę, żeby ich omijać… Wtedy przyszło mi na myśl: „Boże! Przecież ja im nic złego 

nie zrobiłam!” 

Postanowiłam nie bać się ich i modlić się za nich. Pewnego dnia idę na majowe, a w oddali 

widzę grupkę podpitych chłopaków (młodzież), idą znad przeciwka. Jeden z nich (Paweł) wi-

dząc mnie śpiewa: „Dobry Jezu, a nasz Panie…” Zabolało mnie to… a ja jak zwykle: „Boże, 

do Ciebie ich odsyłam, bo tylko Ty wiesz, co z nimi zrobić…” i odmawiam Ojcze nasz… 

Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu. Mijając mnie ten, co to wyśpiewał zsunął czapkę z daszkiem 

na oczy i z pochyloną głową… jakby żałował… powiedział: „Dzień dobry”. Ja mu odpowiedzia-

łam patrząc mu w oczy.  

Po dwóch dniach jego matka jechała rowerem do lekarza, przewróciła się i doznała wylewu 

krwi do mózgu. Dwa tygodnie była nieprzytomna, potem zmarła. Rodzina poprosiła mnie o 

poprowadzenie modlitwy za zmarłą. Odpowiedziałam, że doznałam od nich wiele krzywd… 

chyba, że przyjdzie Paweł mnie poprosić. Przyszedł z siostrą. W pierwszych słowach po 

otwarciu drzwi swojego domu powiedziałam: „Komu zaśpiewałeś: mnie czy twojej mamie?” 

Zatelepało nim, cały się strasznie zatrząsnął i zaczął się tłumaczyć, że to nie on. Jego siostra 

powiedziała: Ja wiem, że Pani doznała krzywdy, ale teraz, w takich chwilach to trzeba zapo-

mnieć. Zgodziłam się poprowadzić różaniec za zmarłą, ale najpierw pojechałam do ko-

ścioła, przystąpiłam do spowiedzi i tę spowiedź i Komunię św. ofiarowałam za moich 

wrogów… i potem odmówiłam różaniec. Byłam szczęśliwa, że poprowadziłam ten różaniec 

za jego matkę. Teraz już mi nie dokuczają.  



Głos Małego Rycerza Nr 9 (1/2013)        styczeń-luty-marzec 2013 

 

 

11 
 

 
 

To już wiele razy się zdarzało, że ktoś miał niechęć do mnie z powodu wiary, a potem, gdy ktoś 

bliski zmarł prosili mnie o różaniec i zmieniali swoje nastawienie do mnie. Chwała Panu za to!  

mr Gabriela Radelska  

Gołębiewo Wielkie, 26.XI.2012 

JESZCZE ŚWIADECTWO MARII Z WARSZAWY  
Z REKOLEKCJI W KOSZALINIE, 3-6.IX.2012 

Kiedy zapraszano mnie na rekolekcje do Kosza-

lina, rozumiałam, że oczekiwanym celem reko-

lekcji, które prowadzić będzie ks. Jacek Skow-

roński będzie uwolnienie rodzin od złego ducha, 

jego skutków, przekleństw za wstawiennictwem 

Świętych Aniołów. Od kilku lat modlę się inten-

sywnie o miłość, zgodę jedność, przebaczenie w 

rodzinie i nawrócenie wszystkich jej członków stąd poczułam się specjalnie zaproszona przez 

Pana Boga na ten ŚWIĘTY CZAS. 

Pierwszym cudem związanym z rekolekcjami był fakt, że mój mąż, który krytycznie oceniał 

moje modlitewne spotkania, nie tylko zgodził się na nie mnie zawieść, ale jeszcze czynnie w 

nich uczestniczył mimo ogromnego bólu kręgosłupa (jak potem się okazało był chory na półpa-

siec). Łaska Boża spływała na moją rodzinę przez cały czas rekolekcji, bo był on też u spowie-

dzi świętej, na mszach świętych a nawet uczestniczył w mszy o uzdrowienie i modlitwach wy-

nagradzających za grzechy przodków. Radował mnie również ten fakt, że ks. J. Skowroński 

omawiał tematy, które były częstym przedmiotem kpin ze strony mojego męża, dla którego 

Aniołowie i złe duchy stanowiły raczej literackie symbole dobra i zła, twory fantazji ludzkiej a 

nie rzeczywistość, prawdy naszej wiary. 

Bardzo satysfakcjonujące dla mnie było również to, że uczestnicy rekolekcji Mali Rycerze Miło-

sierdzia Bożego w czasie mszy świętej okazywali, jak to zauważył ksiądz Jacek, głęboki sza-

cunek do Pana Jezusa, klęcząc przy Prefacji "Święty, Święty, Święty…” oraz w czasie przyj-

mowania Najświętszego Sakramentu, co musiało wpłynąć na postawę mojego męża, który na 

pierwszej mszy po rekolekcjach w czasie niedzielnej Mszy Świętej, jako jedna z trzech osób w 

kościele przyjął Ciało Pana w postawie klęczącej. 

Tematyka Anielska była dosyć mi znana, ale istotnym dla mnie było przypomnienie rekolekcjo-

nisty o tym, że to my mamy wzywać i prosić o pomoc naszych Świętych Braci, gdyż bez owego 

zaproszenia nie mogą nam pomóc. W tym miejscu przypomina mi się wypowiedź Marii z Agre-
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dy "Mistyczne Miasto Boże", która mówi, że ludzie sami sobie tamują źródła łask, przez nie-

wdzięczność i pogardę, jaką oni odpłacają Aniołom za troskliwość i gorliwość, z jaką strzegą 

ich dusz i wspomina jak tragiczne dla człowieka są skutki lekceważenia opieki Aniołów. 

Pisze ona "Lekceważąc opiekę Aniołów, zdolną ich ocalić, ludzie pogardzają łaską i giną mar-

nie". 

Rekolekcje ks. Skowrońskiego poszerzyło moją wiedzę o Świętych Aniołach, przypomniały o 

tym, że musimy prosić naszych Świętych Braci o pomoc i łaski szczególne oraz przypomniało 

o konieczności odmawiania modlitwy Anioła z Fatimy., uzmysłowiły, że mogą bardzo nam 

pomoc w naszym rozwoju duchowym, jeśli ich o to poprosimy. Najistotniejsze treści dla mnie w 

tych rekolekcjach znalazłam w wykładzie ks. Skowrońskiego dotyczącego warunków skutecz-

nej modlitwy. Rekolekcjonista w sposób jasny i prosty, zamykając swe myśli w kilku punktach 

nakreślił jak wyglądać ma nasza rozmowa z Bogiem ustawiając tym naszą relacje z Panem 

Jezusem. A mianowicie dowiedzieliśmy się, że jeżeli będziemy modlić się z wiarą, ufnością, 

pokorą i miłością, nie będziemy łamać przykazań, serca nasze przebaczą krzywdzicielom, a 

Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, nie ma mowy by Bóg nas nie wysłuchał, jeśli prosimy o 

rzeczy nam potrzebne. Dla mnie to była rewelacja!!!  

Ile smutków, żalów, nawet odejść od Pana Boga wynika z tego, że nie rozumiemy, dlaczego 

nas nie wysłuchuje i zaczynamy podejrzewać go o brak miłości czy zainteresowania nami, 

czujemy się opuszczeni i odrzuceni. Mając tę wiedzę możemy analizować, szukać przyczyn 

tego, dlaczego nie jesteśmy wysłuchani, robimy rachunek sumienia, sprawdzamy czy przeba-

czyliśmy do końca, czy Bóg jest na pierwszym miejscu a nie inny np. członek rodziny, czy 

modlitwa jest ufna, czy wiara dostateczna itd. 

Ksiądz Jacek z miłością przekonywał nas o tym, że Pan Jezus naprawdę chce nam dać wszel-

kie dobro i zachęcał do tego bezpośredniego bliskiego kontaktu z Bogiem, do zadawania Mu 

pytań i wsłuchiwania się w Jego odpowie-

dzi, radzenia się we wszystkim, bo Pan 

tego oczekuje. 

Myślę, że postawa charyzmatycznego 

księdza jest dla uczestników rekolekcji 

najważniejsza. Ks. J. Skowroński w czasie 

tych kilku dni rekolekcji oddawał się nam 

całkowicie i bez reszty. Można by rzec, że 

był więźniem konfesjonału pragnąc wyspowiadać wszystkich chętnych uczestników spotkania. 

Nie miał chwili dla siebie i na każdym kroku był oblegany przez dziesiątki osób szukających u 

http://np.cz/
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niego rad, wszelkiej pomocy. Nie tylko nie bronił się przed wiernymi, ale wręcz nikogo nie po-

zostawiał bez odpowiedzi, próbując ogarnąć wszystkich swoją miłością i wyrozumiałością. 

W czasie mszy o uzdrowienie każdy mógł odczuć jego bliską relację z Bogiem i wielką miłość 

do zgromadzonych owieczek, za którymi się gorąco, z całego serca i duszy wstawiał. Wiedza, 

którą nam przedstawił oraz jego postawa oddania Bogu i człowiekowi prawdopodobnie przy-

czyniła się do tego, że moja wiara i ufność Bogu zdecydowanie wzrosła a również pewność 

siebie w sytuacjach, w których mi jej szczególnie brakowało. 

Chwała Tobie Chryste!!! Króluj nam Chryste!!! 

MR Maria z Warszawy 

ZADANIE OWCY 

Święty Augustyn z Hippony pisał, że zadaniem owcy, która znajdzie się między wilkami, nie 

jest wcale przetrwanie. Jej misja to pozostać owcą, nie zamienić się w wilka. Bo tylko ludzie, 

nie wilki mogą odmieniać świat na lepsze. I tylko oni mogą nadawać historii właściwy, godny 

człowieka, kierunek. 
Nadesłała MR Małgosia  

SYNOD ZALECIŁ «POMAGANIE WIERNYM  
WE WŁAŚCIWYM ROZRÓŻNIANIU  
SŁOWA BOŻEGO I OBJAWIEŃ PRYWATNYCH» 

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień 

prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, 

lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość obja-

wień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wyma-

ga naszej wiary; w nim, bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościo-

ła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukie-

runkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pocho-

dzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Obja-

wienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego 

Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że 

dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, 

a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe 

aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już 

istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie 
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pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy 

go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. 

W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego 

niezmienną drogą zbawienia”. 

Benedykt XVI, papież 

ABY TO SIĘ NIE STAŁO...  

MATKA BOŻA W OBJAWIENIACH W RÓŻNYCH MIEJSCACH POWTARZA TE SAME 

PROŚBY:  

-  EUCHARYSTIA, 

-  COMIESIĘCZNA SPOWIEDŹ ŚW., 

-  RÓŻANIEC ŚW., 

-  POST O CHLEBIE I WODZIE - środy i piątki, 

-  PISMO ŚWIĘTE. 

Maryja w Medjugorie zaprasza nas do osobistej przemiany, bo ten czas należy do 

nas. Bóg bez nas nie może urzeczywistnić swoich planów. Wszyscy powinniśmy modlić 

się codziennie, bo w ten sposób będziecie wzrastać duchowo i zbliżać się do Boga. 

Maryja podała broń nam przeciwko szatanowi - jak wyżej. 

Słowa wyjęte z książki - ABY TO SIĘ NIE STAŁO...  Autor John M.Haffert 

Tłumaczyła Zofia Oczkowska red. Stanisław Kania TO PREVENT THIS  tytuł ang. 

Matka Boża objawiając się w Japonii - w AKITA najpierw płakała 

krwawymi łzami i prosiła, aby się modlić i adorować Pana Jezusa 

całą noc z pierwszego piątku na pierwszą sobotę a wtedy uratujemy 

ludzkość od wielu nieszczęść. NAZYWAMY TĘ NOC - NOCĄ MI-

ŁOŚCI.  Siostra NATALIA kończąc 33 lata poprosiła Pana Jezusa o 

szczególne łaski dla dusz, dla uczczenia 33 lat życia (…) Pana Je-

zusa na ziemi. Pan Jezus odpowiedział (…) na jej 

prośbę z wielką hojnością pomnażając łaski, 

których już udzielił przez Nabożeństwo do Najśw. 

Serca św. Małgorzacie Alacoque w 1690 r. Także 

przekazał jej 33 obietnice dla wszystkich - którzy 

odprawiają podwójną Wielką Nowennę w odpo-

wiedzi na Jego wezwanie - uczestniczenie we Mszy św. i przyjęcie Komunii 

św. 
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Podczas tej nocy czuwania uczestniczymy nie w jednej, lecz w dwóch Komuniach wynagra-

dzających. Pierwsza Komunia wynagradzająca ma miejsce w piątek i o nią prosił Pan Je-

zus, ponieważ świat w takim niewielkim stopniu dostrzega ogrom miłości Jego Najświętszego 

Serca. 

Czuwanie kończy się [drugą] Komunią wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Wspaniałą rzeczą jest uczestniczenie w takim czuwaniu. Mogą je organizować osoby świec-

kie. Jeżeli kapłani nie zadeklarują swego uczestnictwa na całą noc, są potrzebni do 

sprawowania Mszy św. i wystawienia Najświętszego Sakramentu. Im więcej osób bierze 

udział w czuwaniu modlitewnym, tym większego nabiera ono znaczenia. Wiele osób odbywało 

czuwanie z Pierwszego Piątku na Sobotę już od dawna. Obecnie jest to wyzwanie dla 

wszystkich, którzy chcą pomóc Matce Bożej w wypełnieniu Jej misji.  Czynić jak najwięcej i 

dotrzymywać zobowiązań i odpowiedzieć na Boże wezwanie praktykowania NOCY MIŁOŚCI z 

Pierwszego Piątku na sobotę. Matka Boża prosi o te czuwania, bo chce nas ostrzec i uchronić 

od zagłady przez następną wojną światową. - nuklearną.  

Tak samo prosi Matka Boża w Medjugoriu i dlatego nazywa się MARYJA - KRÓLOWA POKO-

JU, aby ocalić świat przed trzecią wojną światową, która oznaczałaby KONIEC ŚWIATA. Mat-

ka Boża pragnie ocalić wszystkie dusze i oddać Panu Bogu, dlatego prosi o MODLITWĘ - 

módlcie się, módlcie się. Matka Boża powiedziała na samym początku objawień, że są to 

ostatnie objawienia dane ludzkości. Po raz ostatni zostaje światu udzielona łaska tak licz-

nych i tak długo trwających objawień. Kilka tysięcy razy Matka Boża ofiaruje ludzkości DAR 

OBJAWIEŃ, jakich dotąd historia nie znała, dlatego, że ludzie po raz pierwszy w historii mają 

możliwość doprowadzenia do samozagłady, likwidacji ludzkości i człowieczeństwa. Dzisiaj 

człowiek może zniszczyć sam siebie. W Medjugorie jest specjalna, nadzwyczajna macie-

rzyńska obecność Maryi. Obecnie dokonuje się duchowy rozkład ludzkości, który doprowadzi 

do materialnej i fizycznej dewastacji. 

Jest to godzina szatana, który został uwolniony z łańcucha. Kara nastąpi, gdyż ludzie przez 

grzech sami dopuszczą KARĘ. Zasługę w tym już mają kapłani.  

Największych ŁASK Matka Boża udziela w Medjugorie. Nie zdarzyło się to jeszcze dotych-

czas w żadnych OBJAWIENIACH, dlatego, że to są Objawienia na cały świat. 

W Fatimie, czy w innych miejscach to jest podane konkretne miejsce a w Medjugorie Maryja 

objawia się tam gdzie są widzący - w USA, czy w jakimś miejscu innym. 

CZAS DZIESIĘCIU TAJEMNIC - TO JEST CZAS WYPEŁNIENIE PLANU BOGA. "Dziesięć 

tajemnic" to jest odniesienie do "dziesięciu plag egipskich" (Pismo Św.) 

Zagłada świata dokonuje się budowaniem nowego świata bez Boga.  
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WIEDZCIE LUDZIE, ŻE SWOJĄ BEZBOŻNOŚCIĄ POZWALACIE NA ZAGŁADĘ LUDZKO-

ŚCI I ŚWIATA, BO GO NIE BĘDZIE BEZ BOGA.    

Matka Boża do Natalii z Akita powiedziała, że „bramy piekła będą zamknięte w pierwszą 

sobotę każdego miesiąca”. W te dni nikt nie pójdzie do piekła. Bramy czyśćca jednak będą 

otwarte a wiele osób będzie mogło osiągnąć NIEBO. To jest DZIEŁO MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI 

MOJEGO SYNA. TO JEST NAGRODA DLA TYCH DUSZ, KTÓRE CZCZĄ MOJE NIEPOKA-

LANE SERCE. 

MODLITWY 

O Boski Jezu, które jesteś osamotniony w tak wielu 

Tabernakulach świata - przyjmij moje serce w ofierze. 

Niech każde uderzenie mego serca będzie wyrazem 

mojej miłości ku Tobie.  

Mój Jezu, moja Miłości, moja Droga, moja Prawdo, moje Życie. 

AKT POŚWIĘCENIA 

MOJA UMIŁOWANA MATKO - POD TWOIM SZKAPLERZEM, PRZYJMIJ MOJE 

SERCE, KTÓRE PRAGNIE BYĆ JEDNO Z TWOIM NIEPOKALANYM SERCEM. 

Przez Różaniec wprowadzaj mnie w Tajemnicę Jezusa i spraw, aby każde moje 

działanie oczyszczone przez Tajemnice sprawiało radość Najświętszemu Sercu. 

Ofiaruję wszystko, jako zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie biednych 

grzeszników. Użyj mnie, jako swoje narzędzie dla Twojego triumfu: KRÓLESTWA 

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA W SAKRAMENCIE MIŁOŚCI. AMEN.                              

EUCHARYSTYCZNA MODLITWA Z AKITA 

Najświętsze Serce Jezusa prawdziwie obecne w Naj-

świętszym Sakramencie - ofiaruje Moje ciało i duszę, aby 

były całkowicie jedno z Twoim Sercem, które jest ofiaro-

wane w każdym momencie na wszystkich ołtarzach świa-

ta ku chwale Ojca na ubłaganie przyjścia Twojego Króle-

stwa. 

Przyjmij tę moją skromną ofiarę, użyj mnie według swej woli, na chwałę Oj-

ca i dla zbawienia dusz. Najświętsza Matko Boża, nie dozwól, abym się kie-
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dykolwiek odłączył od Twego Boskiego Syna. Broń mnie i ochraniaj, jako 

swoje wybrane dziecko - Amen. 

MODLITWA  Z AKITA PO KOMUNII ŚW. 

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA - OFIARUJĘ CI TĘ ŚWIĘTĄ KOMUNIĘ PRZEZ NIEPOKALA-

NE SERCE MARYI, ABY POCIESZĆ CIĘ ZA WSZYSTKIE GRZECHY POPEŁNIONE PRZE-

CIWKO TOBIE. 

ORĘDZIE Z AKITA z 22.04.1984 r. 

Jest tak wiele ludzi w tym świecie, którzy znieważają Boga. Pragnę dusz, aby Go pocieszyły i 

uśmierzyły gniew Ojca Niebieskiego. 

Domagam się wraz z Moim Synem dusz, które przyjmą cierpienia i 

ubóstwo za grzeszników i tych, którzy są tak niewdzięczni. 

Ojciec Niebieski zamierza zesłać wielką karę na całą ludzkość. Mój Syn 

i Ja wiele razy powstrzymywaliśmy gniew Ojca. 

Zapobiegłam nadejście klęski ofiarując Mu cierpienia Syna na Krzyżu, 

Jego Przenajświętszą Krew i umiłowane dusze, które Go pocieszają 

tworząc zastępy dusz ofiarnych. Modlitwy, pokuta i zadośćuczynienie 

mogą złagodzić gniew Ojca. Jeśli ludzie nie będą pokutować i nie na-

wrócą się - Ojciec Niebieski ześle straszną karę na całą ludzkość. Bę-

dzie to gorsza kara niż potop. Kara, jakiej nikt dotąd nie wiedział. Ogień spadnie z Nieba i 

zgładzi dużą część ludzkości. Zginą dobrzy i źli - nie zostaną oszczędzeni kapłani ani wierni. 

Ci, którzy ocaleją będą tak osamotnieni, że zazdrościć będą umarłym. 

Jedyna BROŃ, która wam pozostanie to Różaniec i Znak, który pozostawił Mój Syn. Módlcie 

się na Różańcu za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet do środ-

ka KOŚCIOŁA. Kardynałowie powstaną przeciwko kardynałom; biskupi przeciw biskupom. 

Kapłani, którzy Mnie czczą będą pogardzani i zwalczani przez swoich współbraci.  Kościoły i 

Ołtarze zostaną splądrowane. 

KOŚCIÓŁ będzie pełen tych,  którzy akceptują kompromisy. Szatan będzie wywierał presje na 

wielu kapłanów i dusze konsekrowane, aby ci opuścili służbę dla Pana. Szatan będzie szcze-

gólnie atakował dusze poświęcone Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz napełnia Mnie smut-

kiem. Jeżeli będzie się zwiększać liczba grzechów i będą one coraz cięższe - nie będzie dla 

nich zmiłowania". 

MATKA BOŻA POWIEDZIAŁA: " WIELE NARODÓW ULEGNIE ZAGŁADZIE" 
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Matka Boża z Medjugorie w 1991 r. radziła: 

„Kiedy dotyka was coś trudnego, cierpienia czy choroba, to nie mówi-

cie:, dlaczego to spadło na mnie a nie na kogoś innego? 

Mówcie raczej: „Panie - dziękuję Ci za DAR, jakiego mi udzielasz.” 

Cierpienie, bowiem ofiarowane Bogu jest źródłem wielkich ŁASK dla 

was i dla innych. 

Kiedy jesteście chorzy, wielu z was modli się powtarzając: "Uzdrów 

mnie! Uzdrów mnie!” To nie jest dobra postawa, ponieważ wasze 

serca nie otwierają się na Boga. Zamykacie je - skupiając się na chorobie i nie jesteście otwar-

ci na wolę Boga, ani na Łaski, które chce wam dać. 

Módlcie się raczej: "Panie - niech Twoja wola spełni się we mnie". Bóg udziela wam Łask 

jedynie zgodnie z waszymi prawdziwymi potrzebami, które zna lepiej niż wy. Wystarczy otwo-

rzyć serce na Boga. 

MODLITWA podyktowana przez Matkę Bożą 
– Jelenie Vasilij, jednej z widzących. 

O Matko Moja - Matko Dobroci Miłości i Miłosierdzia - kocham Cię bezgra-

nicznie i ofiaruję się Tobie. Przez Twoją dobroć i Miłość - proszę Cię - ratuj 

mnie. Pragnę być Twoim. Kocham Cię bezgranicznie i proszę abyś Mnie 

otaczała Twoją opieką. Całym sercem proszę Cię, Matko Dobroci, obdarz 

mnie Twoją dobrocią, bym przez nią zasłużyła na Niebo. 

Proszę Cię przez Twoją bezgraniczną miłość - pomóż mi kochać każdego 

człowieka, tak jak Ty kochałaś Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, również o Ła-

skę, bym mógł być zawsze wierny Tobie. Ofiaruję się Tobie cały Tobie i pro-

szę abyś była ze mną w każdej chwili,  ponieważ Jesteś pełna ŁASKI. Pra-

gnę o tym nigdy nie zapominać. Gdybym miał kiedykolwiek nieszczęście 

odwrócić się od Ciebie, proszę - skieruj mnie na powrót ku Tobie - Amen. 

WIELKA PROŚBA JEST DO KAPŁANÓW, 

ABY ORGANIZOWALI W PIERWSZY PIĄTEK NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘT-

SZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA GRZECHY LUDZKOŚCI Z CAŁONOCNĄ ADORACJĄ NAJ-

ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z PRZEDŁUŻENIEM NA PIERWSZĄ SOBOTĘ I MSZĘ ŚWIĘTĄ O 

PÓŁNOCY DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, JAKO WYNAGRODZENIE ZA GRZECHY LUDZ-

KOŚCI - TAK JAK BYŁO NA KALWARII - NOC MIŁOŚCI. 

TE NABOŻEŃSTWA PROWADZĄ NAS DO ZJEDNOCZENIA Z MIŁOŚCIĄ. 
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MODLITWA ZA KAPŁANÓW  
– APEL KS. JACKA W ROKU WIARY 

Szczęść Boże. 

Serdecznie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu tematu nowego cyklu Nowenny Pompejań-

skiej. Otóż na początku Roku Wiary, pomódlmy się za wszystkie osoby powołane do 

stanu kapłańskiego, za kapłanów i siostry zakonne i kandydatów do kapłaństwa i zako-

nów, za misjonarzy i misjonarki, w sposób szczególny omadlajmy Naszych - czyli Polaków. 

Ale jeśli starczy wiary - śmiało ofiarujmy tę modlitwę jednocze-

śnie za wszystkie osoby duchowne na świecie. Warto pomyśleć i 

warto zrobić. Jeśli chcemy odnowy religijnej i moralnej w Polsce i 

na świecie to tej modlitwy nie może zabraknąć. I Ciebie siostro i 

bracie nie może zabraknąć, bo kapłan czy siostra zakonna bę-

dzie taki, jakich sobie wymodlisz.... Ja się nawracałem przez 

wiele lat, gdybym miał duże wsparcie modlitewne już od czasu 

wstąpienia do seminarium, lub wcześniej - gdy była moja walka 

duchowa - szybciej ( patrząc w latach), nastąpiłby we mnie 

wzrost wiary i świętości. Więcej możliwości duchowych byłoby 

przede mną. 

W Twojej okolicy jest wielu kapłanów, wymęczonych walką du-

chową, nie zawsze zdecydowanych na gorliwość ewangeliczną. Pomóż im… 

1. Roześlij tę wiadomość do swoich znajomych. Możesz przepisać temat i wysłać np. 100 sms 

z prośbą o przekazanie dalej. 

2. Jeśli sam nie możesz podjąć Nowenny Pompejańskiej odmawiając 3 część Różańca dzien-

nie, to pomyśl jak oprócz rozesłania tej informacji dalej, możesz włączyć się do tej modlitwy; 

masz wiele możliwości, oto niektóre z nich: 

Np. możesz zamówić kilka - kilkadziesiąt Mszy św. w tej samej intencji, odmówić ileś 

razy koronkę do Miłosierdzia Bożego, Ofiarować kilka razy post ( od słodyczy, telewizo-

ra innej przyjemności), możesz ofiarować swoją pomoc chorym a wysiłki i dar czasu 

oddać Maryi - Matce Bożej Kapłanów, możesz ofiarować swoją pracę, chorobę w tym 

czasie za osoby duchowne, możesz ofiarować kilka adoracji, lub pójść kilka razy więcej 

do kościoła na Mszę św. w tej intencji. odmówić kilka razy Drogę Krzyżową, czy inną 

modlitwę, modlić się Pismem Świętym, Słowem Bożym. 

3. Możesz zorganizować grupę ludzi, którzy w Twojej wspólnocie parafialnej omodlą kapłanów 

pracujących choćby we wszystkich sąsiednich parafiach, ale.... jeśli masz wiarę... odważnie 

podejmij modlitwę za wszystkie osoby duchowne. 



Głos Małego Rycerza Nr 9 (1/2013)        styczeń-luty-marzec 2013 

 

 

21 
 

 
 

4. Jeżeli masz znajomego kapłana i s. zakonną - koniecznie powiedz im, że właśnie rusza 

wielka modlitwa za osoby duchowne - niech i oni sami włączą się wraz z zakonami i s. zakon-

nymi w tej intencji. Warto abyś pomógł tej sprawie. 

5. Jeśli nic dla tej sprawy nie zrobisz - to proszę - nigdy nie narzekaj na osoby duchowne, i nie 

mów, że kochasz Święty Kościół Katolicki i Papieża Jana Pawła II, i  obecnego Benedykta XVI. 

Że zależy Ci na ewangelizacji, i odnowie moralnej Narodu. 

6. Tam gdzie są kapłani mocni wiarą i żyjący modlitwą - tam znajdziesz obfitość łaski także dla 

Ciebie.  

7. I wreszcie Pan Jezus powiedział: że podany kubek wody, dla tego, kto jest jego uczniem - 

nie zostanie bez nagrody. 

Proszę dajmy sobie szansę na zmiany. Dajmy szansę łasce Bożej dla nas przez kapłanów. 

Podnieśmy głos modlitwy do Nieba. 

Dziękuje za przeczytanie i przekazanie dalej. Temat jest w załączniku. Dziękuję i błogosławię 

wszystkim wspierającym to dzieło.  

Ks. Jacek Skowroński  

Promotor Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę 

Archidiecezja Szczecińskokamieńska 

Załącznik: 

Sekretariat Różańca Pompejańskiego     Szczecin dn. 09.12.2012r. 

Przy par. Św. Ap. Piotra i Pawła  

Barzkowice 11/4 

Tel.: 91/ 561 84 54   

Do ogłoszeń parafialnych  

W niedzielę 09.12.2012 r. lub najpóźniej 16.12.2012 r. 

( na terenie diecezji szczecińskokamieńskiej ) 

Sekretariat Różańca Pompejańskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Barzkowicach ser-

decznie dziękuje Wszystkim biorącym udział w  Nowennie Pompejańskiej za Ojczyznę.  

W dniu 14 grudnia kończy się 10 cykl tej modlitwy. Cieszy, że coraz więcej ludzi sięga po tę 

formę modlitwy różańcowej. W dniu 27 grudnia w liturgiczne wspomnienie Św. Jana Ewangelisty – 

umiłowanego ucznia Pana Jezusa, rozpoczniemy 11 cykl Nowenny za Ojczyznę. Nowy Temat brzmi: 

„Maryjo, w Roku Wiary prosimy o żywą wiarę, świętość oraz łaski Boże dla kapłanów, sióstr za-

konnych i powołanych do stanu duchownego.”  

Nowennę zakończymy 18 luty 2013r.   

  Ks. Jacek Skowroński  

Promotor Różańca Pompejańskiego 

Archidiecezji Szczecińskokamieńskiej 
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P.S. Dla zainteresowanych, którzy zapoznali się z ta wiadomością po wyznaczonym 

terminie – zawsze mogą się włączyć w czasie przez siebie wyznaczonym. (WK) 

 

MÓDLCIE SIĘ ZA KAPŁANÓW 

Dnia 09.11.1994 r. 

Córko moja. Pragnę pomóc ludzkości, ale większość ludzi tak zobojętniała na Słowo Boże i 

życie dla Boga. Szatan ma wszelki dostęp do ludzi obojętnych, niemyślących o zbawieniu 

swej duszy i ratowaniu swoich najbliższych. Obudź się biedny człowiecze, na pewno za-

pomniałeś, że istnieje Niebo i piekło. 

Za dobre życie jest nagroda życia wiecznego z Bogiem, życie bez Boga jest nieprawością a złe 

życie to odstępstwo od Boga.  

Czyń tak dalej a wkrótce zobaczysz coś uczynił ze swego życia. Wiedziałeś bardzo dobrze, że 

jest dobro i zło.  

Dałem ci rozum abyś rozeznał, jaką drogą idziesz, wróć z niej, przejdź swoje życie myślą, a 

odnajdziesz swoją nieprawość skoro sam już nie możesz odnaleźć siebie. Ja ci wskażę drogę 

powrotu - wróć biedny grzeszny człowiecze. Wiele zabiegam o twoje zbawienie, ale co będzie 

z tobą, gdy nie zdążysz zawołać o Miłosierdzie Boże... 

Dzieci moje słuchajcie Moich orędzi i mojej Matki i waszej, bo straszny atak będzie na ludzi 

głębokiej wiary. Nie dajcie się zwieść, wiara wasza w Boga w Trójcy Jedynego jest waszą 

pieczęcią dzieci Bożych. Ja, Jezus Chrystus, nabyłem was własną krwią i będę was umac-

niał. Wasze modlitwy atakują złe moce i uderzają w nie z taką siłą, że moc szatańska słabnie i 

uwalniacie wiele dusz z sideł szatańskich.  

Dzieci moje wytrwajcie w tej walce, bo wiele dusz będzie uwolnionych od niewoli szatana. Ten 

czas walki jest krótki, módlcie się za kapłanów, bo wielu odchodzi od Mojej prawdy.  

Wasze modlitwy za nich, dadzą im zrozumienie swego błędu. Oni są szafarzami wszelkich 

łask. Czyste serce i czyste ręce kapłanów mają inną moc, gdy biorą moje Ciało do rąk a 

serce płonie miłością. O gdybyście znali kapłani jak wiele łask spływa na kapłana i na duszę 

ludzką, gdy kapłan rozdaje moje Ciało z miłością i myśląc o zbawieniu tej duszy i gdy człowiek 

przyjmuje moje Ciało z miłością, raduje się Moje Serce i w nim spoczywam. Dzieci moje przyj-

mujcie moje Ciało z wielkiej miłości, a wielkie rzeczy uczynię dla was maluczkich.  

Śp. Zofia Grochowska 
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MODLITWY ZA KAPŁANÓW 

Modlitwa do Ducha Świętego 

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów; 
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów; 
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów; 
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów; 

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i 
umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosła-
wieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miło-
ści rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości 
oczyszczali i uświęcali dusze. 

Duchu Święty, powierzamy ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi. Amen. 

INTENCJE NA KAŻDY DZIEŃ 

Poniedziałek – za kapłanów chorych; 

Wtorek – za tych, którzy odeszli od kapłaństwa i o nowe powołania do kapłaństwa; 

Środa – za kapłanów starszych, opuszczonych, samotnych, zaniedbanych, smutnych 

i przebywających w domach starców; 

Czwartek – za kapłanów prześladowanych. bitych, zabijanych, na których rzucają 

oszczerstwa i różne plotki; 

Piątek – za kapłanów grzesznych, trwających w nałogach, za zmarłych kapłanów; 

Sobota – za kapłanów, aby święcie sprawowali Mszę Świętą; 

Niedziela – za kapłanów cierpiących ochotnie, aby wytrwali w wielkoduszności. 

KORONKA ZA KAPŁANÓW 

Treść tej koronki można wykorzystać jako intencje do koronki (Bożego Miłosierdzia) 

lub Różańca św.(tajemnice bolesne) 

NA DUŻYCH PACIORKACH 

Do każdej dziesiątki: 

O Jezu, przez Twoją Bolesną Mękę, błagam Cię o przebaczenie, miłosierdzie i 
Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów. 
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NA MAŁYCH PACIORKACH: 

Do pierwszej dziesiątki: 

O Jezu, przez zasługi Twojego śmiertelnego konania w Ogrójcu, daj nam 
rozmodlonych i gorliwych  kapłanów. 

Do drugiej  dziesiątki: 

O Jezu, przez Twoje bolesne biczowanie, daj nam dziewiczych i czystych 
kapłanów. 

Do trzeciej  dziesiątki: 

O Jezu, przez Twoje szydercze, urągające cierniem ukoronowanie, daj nam 
pokornych i posłusznych kapłanów. 

Do czwartej  dziesiątki: 

O Jezu, przez cierpienie Twojej gorzkiej Drogi Krzyżowej, daj nam mężnych i 
cierpliwych kapłanów. 

Do piątej dziesiątki: 

O Jezu, przez Twoją tak okrutną śmierć na Krzyżu, daj nam  kapłanów świętych 
i obumarłych dla siebie i świata.  Amen. 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW (1) 

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty powierzyłeś ka-

płanom Najświętszy Sakrament i skarb swojego stworzenia 

oddając w ich ręce władzę nad samym sobą. Ześlij Twoje-

mu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w 

trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, 

czynem, miłością wprowadzali serca ludzkie i trudy co-

dziennego życia. Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce 

pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbi-

ciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu 

Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia Amen. 

(14 kwietnia 2002 Gość Niedzielny). 

MODLITWA 

Dla uczczeni Ran 10-ciu palców u rąk Pana Jezusa. 
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O Najświętsze Rany  5 – ciu Palców u prawej Ręki Pana Mego Umiłowanego, 
Jezusa Chrystusa, które wycierpiał z miłości w ukryciu i milczeniu – za 
nawrócenie wszystkich ludzi bez wyjątku a szczególnie sobie wybranych synów: 
kapłanów i biskupów, aby mogli swoimi rękami błogosławić nam wszystkim, 
jako Żywy Bóg, Pan nasz Jezus Chrystus, który żyje i króluje przez wszystkie 
wieki wiek ów. Amen.   

5 Ojcze Nasz ... 5 Zdrowaś Maryjo ...5 Chwała Ojcu ... 

O Najświętsze Rany  5 – ciu Palców u lewej Ręki Pana Mego Umiłowanego, 
Jezusa Chrystusa, które wycierpiał, aż do omdlenia z bólu i miłości do 
zatwardziałych w grzechach grzeszników, którzy by mogli się nawrócić jeszcze 
przed Dniem Sądu, ażeby im dana była ta łaska dla ich zbawienia. Amen.  

5 Ojcze Nasz ...  5 Zdrowaś Maryjo ...5 Chwała Ojcu ... 

Pan Jezus obiecuje:  za każdy 1 raz odmówienia za kogoś – oddala się szatana na zawsze; 

- gdyby ktoś 10 razy odmówił – obiecuję mu zbawienie duszy jego i uratowania duszy tej, za którą się 

modli; również w intencji rodzin; 

- osoba, która nauczy lub przekaże tę modlitwę, otrzyma zapłatę w niebie; 

- gdy dusza poświęci tę modlitwę za kapłanów, to uratuje go i wzmocni łaską Ducha Św.; może też 

uratować 10 – ciu  kapłanów, odmawiając 10 razy tę modlitwę; 33 razy odmówić tę modlitwę za 

wszystkich  księży i biskupów całego świata, tyle uratuje się i wesprze kapłanów; również w intencji 

rodzin; - dusza może ofiarować tę modlitwę  za Naród swój – Ojczyznę, ile razy odmówi – tyle przez 

Moje Ręce spłynie Błogosławieństwa na tę Ojczyznę. Ta modlitwa zawsze jest wysłuchana ! 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW (2) 

O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające, błagam Cię, byś za-

palił gorliwością Twej miłości i Twej chwały wszystkich kapłanów świata, 

wszystkich misjonarzy, wszystkich, którzy są odpowiedzialni za głoszenie 

Twego Boskiego Słowa, aby ogarnięci świętym zapałem, wyrywali dusze 

szatanowi i prowadzili je do Twego Serca, gdzie będą Cię chwalić na wieki. 

Amen. 

MODLITWA DO MATKI KAPŁANÓW 

Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana. Matko Kapłanów 

na całym świecie. Ty ukochałaś kapłanów w szcze-

gólny sposób, bo są oni żywym obrazem Twojego 

jedynego Syna. Przez cale ziemskie życie pomagałaś 
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Jezusowi, a teraz wstawiasz się za nami w niebie. Błagamy Cię, módl się za 

kapłanów! Módl się do Ojca Niebieskiego, "by posłał robotników na żniwo 

swoje”. Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów, którzy będą udzielać nam 

sakramentów, będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa i uczyć nas, jak stać 

się dziećmi Bożymi! Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by dał kapłanów, 

jakich nam potrzeba, bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić. 

Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen. 

Imprimatur Kuria Metropolitalna Warszawska Nr 3620/D/96 z dn. 28.08.1996 r. 

SUTANNA MOJĄ ZBROJĄ  

Coraz trudniej jest poruszać się w miejscach publicznych w sutannie. Wiem 

coś o tym, bo jestem księdzem zakonnym. Chrystusowcy nie mają żadne-

go charakterystycznego habitu. Nasz założyciel kard. August Hlond w 

pierwszych ustawach zgromadzenia zapisał, że strojem naszym będzie 

strój duchowny obowiązujący w danym Kościele lokalnym. Jest więc nim 

czarna sutanna, którą noszą księża diecezjalni. Ostatnio na wielu portalach 

społecznościowych ukazały się hasła nawołujące duchownych, by nosili 

sutanny i habity. Jest to bardzo wyraźny sygnał dla nas kapłanów i powin-

niśmy się nim porządnie przejąć. Sutanny i habity nie mogą odejść do 

lamusa. Jeśli znikną z naszych ulic, diabeł będzie triumfował. Księża nie mogą dać się ogłupić. 

Zakładać sutanny i habity! Od nich zaczyna się każda, prawdziwa nowa ewangelizacja. 

W książce ks. dr A. Witkowiaka „Decus clericorum” (Etyka towarzyska), wydanej w 1960 

roku, można przeczytać słowa: „Bez sutanny lub surduta i koloratki nie wypada kapłanowi 

pokazywać się nikomu, nawet swym domownikom. (...) Nigdy jednak kapłan nie powi-

nien przywdziewać krótkiego stroju (…), gdy bierze udział w uroczystościach publicz-

nych lub większych zebraniach kościelnych czy świeckich, gdy składa wizyty swym 

przełożonym albo osobom na wyższych stanowiskach, gdy prowadzi naukę religii, gdy 

urzęduje w biurze parafialnym, gdy przyjmuje u siebie wizyty itd.”. Mówią, że sama szata 

nie zdobi człowieka. Sama nie, ale też dużo mówi ona o człowieku, który ją nosi. Szczególnie 

w przypadku stroju księdza. Myślę, że jednym z najbardziej podstępnych forteli diabelskich, 

które wsącza szatan w kapłańskie mózgi jest właśnie "oduczanie" go od noszenia sutanny, 

wszędzie, gdzie się da. Zawsze znajdą się jakieś argumenty "przeciw" założeniu sutanny czy 

habitu. Wiem to z doświadczenia. Za każdym razem, gdy (z różnych powodów, choć są to 

sytuacje nieliczne) nie założę sutanny (czy koszuli z koloratką) mam duchowego kaca. Myślę, 
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że jest to jeszcze jeden namacalny dowód na to, że wolą Chrystusa jest, by strój duchowny 

nosić. 

Fakt, czasami sutanna prowokuje. I dobrze, przecież o to chodzi. Doświadczyłem tego ostat-

nio, gdy wracałem pieszo ze szkoły, w centrum Stargardu. Maszeruję sobie dziarsko, odma-

wiam po cichu różaniec i nagle słyszę słowa, których nie godzi się tu cytować. Grupka młodych 

ludzi jedzie samochodem, nagle zwalniają, uchylają szybę i krzyczą w moim kierunku prze-

kleństwa i wyzwiska. Wyzwany od "pedałów" i "szmat" (innych epitetów nie napiszę) szedłem 

dalej wkurzony i upokorzony. Zycie uratował mi różaniec. Uspokoił mnie szybko. Szedłem dalej 

i modliłem się za tych chłopaków. Duszpasterz młodych, który pragnie tylko jednego: by młodzi 

w Stargardzie byli zbawieni. Poczułem się jak Jezus, swoi Go odrzucili. Niezwykle mocne i 

piękne doświadczenie. Wiem, że ci chłopacy nie są źli. Gdybym szedł ubrany na świecko nie 

zwrócili by na mnie uwagi. Coś ich zabolało, coś zirytowało. Rozumiem. Ale wtedy na ulicy po 

raz kolejny zrozumiałem, jak wielką moc ma sutanna. Pomyślałem sobie wówczas: "Pedałem" 

nie jestem, sutannę noszę. I będę ją nosił. Bo jest dla mnie świętością i czymś więcej niż czar-

nym materiałem z guzikami". 

„Próby zeświecczenia kapłana są dla Kościoła szkodliwe. Nie oznacza to wcale, że ka-

płan miałby stać z dala od ludzkich problemów osób świeckich: przeciwnie, winien jak 

najlepiej je poznawać, tak jak Jan Maria Vianney, ale jako kapłan, zawsze w perspekty-

wie zbawienia ludzi i rozszerzania królestwa Bożego. Jest świadkiem i szafarzem innego 

życia niż ziemskie. Zasadniczą sprawą dla Kościoła jest zachowanie tożsamości kapłana 

w wymiarze wertykalnym.” – pisał Jan Paweł II w 1986 roku w "Liście do Kapłanów". Nasza 

kapłańska tożsamość w "wymiarze wertykalnym" to nade wszystko sutanna i habit. Ludzie 

chcą nas widzieć, chcą nas rozpoznawać. Sama "gęba brewiarzowa" nie wystarczy. Pamię-

tam, jak raz jechałem pociągiem. Siedziałem w przedziale (ubrany po świecku) i czytałem 

książkę. Na przeciw mnie siedzi starsza pani i bacznie mnie obserwuje. Po kilku godzinach 

jazdy pyta się: "Przepraszam najmocniej, czy pan jest księdzem?". Odpowiadam: "Tak, a po 

czym pani mnie rozpoznała?". "Po mordzie, proszę księdza" - odpowiedziała całkiem swobod-

nie i spontanicznie, choć w chwilę później przeprosiła za spontaniczne sformułowanie. Śmieli-

śmy się razem długo, choć w głębi serca zrobiło mi się głupio. "Czemu nie ubrałeś koloratki, 

głąbie?" pytałem siebie, głęboko w sercu. 

Jedno jest pewne. Ludzie pragną nas widzieć, mieć do nas dostęp. Ci mniej lub bardziej wie-

rzący i ci, którzy oddalili się od Kościoła. Sutanna to nie tylko pewien "gorset" czy "środek 

zabezpieczający" księdza przed robieniem głupot. Sutanna jest "znakiem" mocno przemawia-

jącym, środkiem podstawowym, wertykalnym w głoszeniu Dobrej Nowiny. Jakimś wstępem, 
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preludium do podjęcia głębszej rozmowy, nowej ewangelizacji. Schowana głęboko w szafie, 

staje się namacalnym dowodem na kryzys duchowy kapłaństwa. Ktoś kiedyś powiedział: ale 

Jezus nie nosił sutanny. To prawda. Nie nosił też majtek z gumą, zegarka i skarpet. Nie musiał 

nosić z wiadomych przyczyn. Ja też nie muszę. Ale mogę i chcę. Bez sutanny też jestem księ-

dzem, zgadza się. Ale jeśli już Pan powołał do kapłaństwa zakonnego, jeśli Kościół Święty tę 

sutannę mi podarował, to na litość Boską chyba po to, żebym ją nosił. Bym w każdym wymia-

rze (także wertykalnym, zewnętrznym) objawiał światu, do Kogo należę i Komu służę. To mój 

mundur, moja zbroja, moja świętość. Noszę ją nie tylko po to, by mieć ochronę przed strzałami 

nieprzyjaciela. Noszę ją przede wszystkim po to, by inni wiedzieli, do kogo iść, gdy zbliża się 

niebezpieczeństwo, gdy słabną w walce duchowej. Że jest w pobliżu ktoś, kto ich wesprze, 

obroni. Tyle w temacie. Jedno z moich ostatnich postanowień na czas najbliższy: nosić du-

chową i wertykalną zbroję. Na przekór diabelskim modom i podszeptom. Amen. 

Autor: Ks. Rafał J. Sorkowicz SChr| 

Chrystusowiec, ksiądz zakonny. Ma 34 lata. Jest duszpasterzem młodzieży i studentów w Stargardzie 
Szczecińskim. 

UBIÓR i SŁOWA ŚWIADCZĄ O STANIE NASZEJ 
DUSZY - GODNOŚĆ CHRZEŚCIJANINA (3) 

SKROMNIE CHOĆ DOSTOJNIE 

Owszem, do szczególnej skromności wzywa Kościół składające 

śluby ubóstwa osoby zakonne, których habit jest zawsze skromny 

i ubogi. Jednak skromność i ubóstwo nie oznaczają i tu braku schlud-

ności. Także i te osoby nie mogą bliźnich swym wyglądem odstraszać, 

albo, co nie daj Boże, być powodem do złego. Wystarczy też przyjrzeć 

się wielu habitom, aby dostrzec w ich prostym kroju i formie prawdziwe 

piękno i różnorodność w Kościele. Bo jakże nie zachwycić się dostoj-

nym i eleganckim krojem skromnej sutanny, białym habitem z czarną 

kapą dominikańskiego zakonnika, czarno-brązowym ubiorem karmelity, 

różnorodnością habitów franciszkańskich, bielą paulińską czy niebie-

sko-czerwonym krzyżem na białym habicie trynitarza. A jakaż różnorodność w skromności 

habitów pośród zakonów żeńskich! Te naj starsze m.in. mniszek karmelitanek, kamedułek czy 

klarysek z pięknymi, choć prostymi welonami, przywodzą na myśl średniowieczne stroje kobiet. 

U nich widać szczególnie, jak ubiór wpływa również na sposób bycia i zachowania. W takich 

strojach nie sposób głupio podskakiwać czy biegać, bez narażenia się na zwyczajną śmiesz-

ność. Owe szaty zmuszają raczej przez swą powłóczystość do dostojnego i poważnego poru-

http://www.fronda.pl/profil/Ks.%20Rafa%C5%82%20J.%20Sorkowicz%20SChr,10970.html
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szania się. Postronnych informują o tym, że w zabieganym świecie są osoby, które wszystko 

oddały Bogu i Jego tylko chcą kontemplować. Jakże niezastąpione i niestety rzadkie dziś jest 

świadectwo księdza i zakonnika, którego w sutannie lub habicie spotykamy w pociągu, autobu-

sie, tramwaju, sklepie czy na ulicy. Wszyscy od razu wiedzą i czują to mimowolnie, że wraz z 

tym ubiorem hierarchia spraw się zmienia i ich myśli kierują się ku Temu, któremu ta osoba 

duchowna poświęciła swe życie. To wspaniały apostolat bez słów, który samym swym wido-

kiem jest w stanie pociągnąć młode dusze do poświęcenia i odkrycia w sobie powołania. 

Szkoda, że coraz rzadziej praktykowany w dzisiejszym świecie ... (CDN) 
Oprac. Sławomir Skiba 

Źródło: Przymierze z Maryją - maj-czerwiec 2008 

 

ODNOŚNIE KLĘKANIA,  
JAK PRZYJMUJEMY KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ ?  

Klękania nikt nie wymyślił. Ani starożytny ekspert-

liturgista, ani szef protokołu na dworze średnio-

wiecznego feudała. Klękanie jest naturalnym ge-

stem czci, szacunku, oddania, poddania się, 

uniżenia, adoracji, uwielbienia.  

Są takie chwile w życiu, że kolana zginają się same.  

Na modlitwie klęczał sam Chrystus Pan i Apostoło-

wie (np. św. Paweł). 

Tylko szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana. To prości 

pasterze oddali na kolanach i twarzą do ziemi hołd Bogu, a nie arcykapłani , uczeni w 

Piśmie, których intelektualna pycha uczyniła niezdolnymi w najmniejszym stopniu roz-

poznać obiecanego Mesjasza. Pismo św. wymienia prawie 500 przypadków oddawania hoł-

du Bogu twarzą do ziemi. (Kilka tylko cytatów ). Oto przykłady (wszystkie cytaty za Biblią Ty-

siąclecia):  

Stary Testament:  

1Krl 8:54  

Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Pana te wszystkie modły i 

błagania, podniósł się sprzed ołtarza Pańskiego, z miejsca, gdzie klę-

czał...  

Ezd 10:1  

Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy...  
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Wj 4:31  

I uwierzył lud, gdy słyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, 

oddali pokłon.  

Wj 12:27  

tak im odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie  domy Izraelitów. 

Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon.  

Lb 22:31  

Wtedy otworzył Pan oczy Balaama i zobaczył on anioła Pana, stojącego na drodze z obnażo-

nym mieczem w ręku. Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi.  

Rdz 24:26  

Wtedy człowiek ów padł na kolana i, oddawszy pokłon Panu...  

Rdz 24:48  

A potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu; i dziękowałem Panu, Bogu pana mego 

Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla 

jego syna.  

2Krl 1:13 Wtedy król znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy 

trzeci pięćdziesiątnik przyszedł, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w 

tych słowach: Mężu Boży! Niechże życie moje oraz życie tych sług twoich pięćdziesięciu drogie 

będzie w oczach twoich!  

2Krn 20:18  

Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli 

przed Panem, aby Go uczcić.  

2Krn 29:29  

Gdy zakończono całopalenia, król i wszyscy, którzy byli przy nim, upadli ze czcią na kolana i 

oddali pokłon.  

Ps 95:6 Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas 

stworzył.  

Dn 6:11  

"Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim 

górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się 

i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem."  

2Mch 13:12  

Kiedy zaś wszyscy uczynili to i błagali na kolanach miłosiernego Pana ze 

łzami i w postach przez trzy dni bez przerwy, Juda przemówił do nich i 

polecił, aby byli blisko.  
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Kilka cytatów z Nowego Testamentu?  

Mt 17:14n  

Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, 

prosił: „Panie, zlituj się nad moim synem!”  

Mk 1:40 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić.  

Mk 10:17  

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: 

Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?  

Łk 22:41  

A sam [Jezus Chrystus] oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kola-

na i modlił się  

Mk 14:35  

I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to  

możliwe - ominęła Go ta godzina.  

Mt 26:39 I odszedłszy nieco dalej, [Jezus Chrystus] upadł na twarz i modlił się...  

Dz 9:40 Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i 

rzekł: Tabito, wstań! A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła.  

Dz 20:36  

[św. Paweł] Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze  

wszystkimi."  

Dz 21:5 Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowa-

dzili nas za miasto. Na wybrzeżu padliśmy na kolana i modliliśmy się.  

Ef 3:14  

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na 

ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły 

wewnętrznego człowieka.  

Skoro tyle fragmentów mówi o obowiązku klękania przed nieskończo-

nym Bożym Majestatem, to jest to dziś nieaktualne? Rodzi się pytanie, 

czy rzeczywiście biskupi , kapłani (nie wszyscy, nie uogólniam) wierzą 

sami  jeszcze w natchniony charakter Pisma Św.? Jeżeli tak, to dla-

czego wbrew objawionym tam słowom, twierdzą, że nie trzeba klękać 

przed Bogiem? Albo mówią, że to za zgodą Papieża ? Cóż może być 

dla liberałów i modernistów bardziej korzystne niż wmówienie ludziom, 

że Papież jest po ich stronie , to ich stary chwyt, tylko szkoda, że lu-

dzie dają się tak łatwo manipulować. A sumienie się nie odzywa? Kapłan będzie odpowiadał 
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przed Bogiem jak dusze prowadził, ale my wszyscy mamy wolną wolę i niestety sami 

będziemy musieli zdać sprawę jak oddawaliśmy cześć Bogu na ziemi w Najświętszym 

Sakramencie.  

Św. Maksymilian M. Kolbe, mówił, właściwie to było jego dewizą „Kolana a nie rozum” 

PAN JEZUS DO CATALINY RIVAS: 

CZŁOWIEK STAJE SIĘ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM,  
GDY ZGINA KOLANA PRZED BOGIEM. 

„Człowiek staje się bardziej człowiekiem, gdy zgina kolana przed Bogiem. 

Zawsze. Może być politykiem, może być przemysłowcem, może być wojsko-

wym, może rozkazywać, może być bardzo ważny, ale naprawdę ważny jest 

tylko wtedy, gdy umie zgiąć kolana przed Bogiem. Wszystko inne nie ma war-

tości”.  

Słowa Jezusa Chrystusa do Cataliny Rivas, uznanej przez Kościół, współczesnej mistyczki boliwijskiej.  

MATKA BOŻA DO MARII Z AGREDY:  

Z NIEUSZANOWANIA NAJŚW. SAKRAMENTU 
POCHODZI LEKCEWAŻENIE GO… 

 „Jeżeli nieuszanowanie wobec Najświętszego Sakramentu jest ciężkim grze-

chem dla wszystkich dzieci Kościoła, to na tym większą karę zasługują nie-

godni słudzy ołtarza. Z nieuszanowania, bowiem z jakim obchodzili się z Naj-

świętszym Sakramentem, pochodzi lekceważenie Go przez innych katolików. 

Gdyby ludzie wiedzieli, że kapłani zbliżają się do tych świętych tajemnic z 

należytą czcią i nabożeństwem to zrozumieliby wówczas, że sami powinni tak 

postępować”.  

Słowa Matki Bożej do Czcigodnej Sługi Bożej Marii z Agredy. 

LEON XIII 
ENCYKLIKA Z 1884 PRZECIWKO MASONERII (4)  
MASONERIA JEST WROGIEM DOBRYCH OBYCZAJÓW W ŻYCIU PRYWATNYM I PU-
BLICZNYM  
Odrzucenie tych prawd będących podstawą ładu naturalnego i tak ważnych i w teorii, i w prak-

tyce, łatwo dostrzec, jak się musi odbić na obyczajach jednostkowych i publicznych. Nie mó-

wimy tu o cnotach nadprzyrodzonych, których bez szczególnej łaski Bożej nie można ani po-
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siadać, ani praktykować, bo tych oczywiście nadaremnie szukali-

byśmy u ludzi, którym obce są prawdy o odkupieniu rodzaju ludz-

kiego, o łasce Bożej, o sakramentach, o szczęśliwości niebieskiej, 

i którzy te prawdy z pogardą odrzucają. Mówimy tylko o obowiąz-

kach mających swoje źródło w przyrodzonej prawości.  

Bóg, który stworzył świat i kieruje nim poprzez swoją Opatrzność, 

odwieczne prawo nakazujące szanować porządek natury i zabra-

niające zakłócać go, ostateczne przeznaczenie ludzi wytknięte o 

wiele wyżej ponad ludzkie sprawy i ponad doczesność - oto są źródła, oto podstawy wszelkiej 

sprawiedliwości i uczciwości. Usuńcie je - czynią to właśnie naturaliści i wolnomularze - a sta-

nie się niemożliwym rozeznanie, jakie są kryteria tego, co sprawiedliwe, a co niespra-

wiedliwe, i na czym się one opierają. Toteż jedyną moralnością, która znalazła uznanie u 

adeptów sekty masońskiej i według której chcieliby wychowywać młodzież, to moral-

ność zwana przez nich "moralnością świecką", "niezależną" lub "wolną", inaczej mó-

wiąc moralność, w której nie ma miejsca dla jakiejkolwiek idei religijnej.  

Jak bardzo taka moralność jest niewystarczająca, do jakiego stopnia brak jej wewnętrznej siły, 

jak łatwo się chwieje pod naporem namiętności, można się wystarczająco przekonać widząc 

już opłakane jej skutki. Albowiem tam, gdzie zająwszy miejsce moralności chrześcijańskiej 

zaczęła swobodniej panować, tam szybko można było dostrzec zanik uczciwości i upadek 

obyczajów, umacnianie się najbardziej wynaturzonych poglądów i powszechny zalew zuchwa-

łej przestępczości. Wszystko to wywołuje skargi i powszechne ubolewanie, budząc niejedno-

krotnie oddźwięk nawet u tych, którzy wbrew sobie muszą uznać oczywistość tej prawdy.  

Ponieważ nadto duch ludzki, skazą grzechu pierworodnego dotknięty, skłonniejszy jest do 

złego niż do cnoty, przeto aby żyć uczciwie, koniecznie potrzeba poskramiać burzliwe namięt-

ności i żądze poddawać pod władzę rozumu. W tej walce często trzeba się wznosić aż do 

pogardy rzeczy doczesnych i podejmować niemałe trudy i uciążliwe wysiłki, aby w każdym 

wypadku zapewnić zwycięstwo rozumowi. Naturaliści zaś i masoni, nie wierząc bynajmniej w te 

prawdy, któreśmy za sprawą Boga poznali, zaprzeczają jakoby pierwsi rodzice upadli, i twier-

dzą, że wolna wola wcale nadwerężona i osłabiona nie została. Co więcej, przeceniając dziel-

ność i doskonałość natury ludzkiej i uważając ją za jedyne źródło i normę moralności, wyobra-

zić sobie nawet nie mogą, iżby do uśmierzania popędów tej natury, do poskramiania pożądli-

wości, potrzeba było ustawicznej walki i jak największej wytrwałości.  

Tak się dzieje, że nieustannie patrzeć musimy na to, jak ludziom podsuwa się liczne podniety 

namiętności, jak szerzą się czasopisma i rozprawy pozbawione wszelkiego umiarkowania i 

wstydu, jak na scenach przedstawia się rozpustne widowiska, jak bezwstydnie dobiera się 
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tematy dzieł sztuki według prawideł tak zwanego weryzmu, z jakim wyrafinowaniem wymyśla 

się różne rodzaje życia miękkiego i wygodnego, jak wreszcie wynajduje się najróżniejsze ponę-

ty, aby za ich sprawą uśpiona dzielność i cnota nie stawiały już oporu. Tak haniebnie, lecz 

konsekwentnie postępują ci, co odrzucają nadzieję niebieskiej nagrody, a wszelkie pojęcie 

szczęścia sprowadzają do rzeczy przemijających i jakby w ziemi je topią.  

Cośmy powyżej powiedzieli, to potwierdzić może niewiarygodna wprost informacja. Oto, po-

nieważ tym ludziom chytrym i przebiegłym najpowolniej są posłuszni ci, których duch osłabł i 

załamał się w niewoli namiętności, przeto znaleźli się w masonerii tacy, którzy wystąpili z pro-

pozycją, iż należy systemowo dążyć do tego, aby najszersze warstwy przepoić rozwią-

złością bez żadnych hamulców, gdyż wtedy będą je mieli całkowicie w swych rękach, 

jako narzędzie do wykonania swych najzuchwalszych zamysłów.  

W odniesieniu do społeczności rodzinnej, oto, do czego sprowadza się program naturalistów: 

Małżeństwo jest pewnym rodzajem umowy i może być prawnie rozwiązane na żądanie tę 

umowę zawierających. Władze publiczne mają prawo wyrokowania w sprawach małżeńskich. 

W wychowaniu dzieci, gdy chodzi o religię, nie należy im narzucać żadnych określonych po-

glądów, ani niczego zalecać. To sprawa każdego z nich, gdy dorosną, wybrać to, co im się 

będzie bardziej podobało.  

Otóż wolnomularze nie tylko, że całkowicie się zgadzają z tymi zasadami, ale i od dawna nad 

tym pracują, by je wprowadzić w powszechny obyczaj. W wielu krajach, i to nawet katolickich, 

już istnieją ustawy, wedle, których te tylko małżeństwa mają być uważane za ważne, które 

zostały zawarte cywilnie. W szeregu krajów dozwolone są rozwody, w innych podejmuje się 

starania, aby jak najszybciej je wprowadzić. Tak, więc do tego wszystko dąży, aby zmienić 

samą istotę małżeństwa, to jest zamienić je w związek niestały i chwiejny, który jedynie 

namiętność kojarzy i namiętność rozrywa.  

Wolnomularstwo z całą zespoloną energią dąży też do zagarnięcia wychowania młodzieży, 

w tym przekonaniu, że miękki i wrażliwy wiek będą mogli kształtować według swych 

poglądów i nagiąć według swej woli, i że w ten dogodny dla siebie sposób wychowają 

społeczeństwu takich obywateli, jakich sami mieć pragną. Dlatego też nie dopuszczają, 

by słudzy Kościoła brali udział w wychowaniu i kształceniu młodzieży czy to, jako nau-

czyciele, czy jako opiekunowie duchowi, i już w wielu miejscach dopięli tego, że wycho-

wanie młodzieży znajduje się wyłącznie w rękach ludzi świeckich, a w kształtowaniu jej 

obyczajów nie wolno nawet wzmiankować o największych i najświętszych powinno-

ściach, które łączą człowieka z Bogiem.  
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Przystąpmy teraz do przedstawienia ich poglądów w zakresie spraw politycznych. Oto, jakie są 

w tej materii zasady naturalistów:  

Wszyscy ludzie podlegają jednym i tym samym prawom. Wszyscy ze wszystkich punktów 

widzenia są równego stanu. Każdy człowiek jest z natury wolny, nikt nie ma prawa rozkazywać 

komukolwiek; żądać zaś, aby ludzie poddawali się jakiejkolwiek władzy, która nie od nich sa-

mych pochodzi, jest despotyzmem. Wszystko się opiera na wolnym ludzie, władzę można 

sprawować tylko z nakazu lub przyzwolenia ludu, tak jednak, że gdy się odmieni wola ludu, 

wolno piastuna władzy strącić ze stanowiska także wbrew jego woli. Źródłem wszelkich praw 

i obowiązków obywatelskich jest lud lub władza państwowa, ale tylko wtedy, jeśli usta-

nowiona została według nowych zasad. Poza tym państwo ma być bezwyznaniowe. 

Istnieją różne wyznania religijne, lecz nie ma żadnej racji, ażeby któremuś z nich dawać pierw-

szeństwo przed innymi; wszystkie mają zajmować takie samo miejsce.  

Jeśli Pan Bóg pozwoli - Ciąg dalszy nastąpi… 
Będą to rozdziały: 

 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 

Jin-Jang (Yin-Yang) 

Symbol ten mówi, iż we wszechświecie istnieją dwie  siły: dobro i zło. Choć 

są sobie przeciwne to nie mogą bez siebie istnieć. Tylko ich współistnienie 

pozwala stwarzać. To teoria nie do przyjęcia przez chrześcijan. Bóg dla 

swego istnienia nie potrzebuje istnienia zła. Bóg jest doskonałym i 

stwarza sam. 

http://www.tradycja.koc.pl/HumanumGenus.htm#14
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Jest to starochiński symbol oznaczający wieczny dualizm rzeczywistości. 

Jakby odwrócona litera "S" oddziela część lewą: czarną z białym punktem 

od prawej, w przeciwnej kolejności barw. W filozofii taoistycznej barwa 

czarna oznacza in - żeńskość, pasywny aspekt rzeczywistości, barwa 

biała zaś to jang - męskość, aspekt dominujący. Inne tłumaczenie wska-

zuje na zacieranie się różnicy pomiędzy dobrem a złem, bielą z czernią. 

Yin-Yang jest symbolem, który oznacza równowagę między siłami przeciwstawnymi: negatyw-

nymi i pozytywnymi; pole białe/pole czarne; dobro/zło. Dobro i zło jest tym samym, jedynie są 

wibracje wysokie i niskie. New Age twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły prze-

ciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej. 

Yin i Yang oznaczają cieniste (północne) zbocze góry i zbocze słoneczne (południowe). W 

poszerzonym znaczeniu oznaczają dwa stojące w opozycji, lecz komplementarne aspekty 

każdej obecnej we wszechświecie rzeczywistości. Yin przedstawia tendencję odśrodkową, 

moc ziemi, odpowiada pierwiastkowi żeńskiemu (księżyc, zimno, ciemność, mokro) natomiast 

Yang to tendencja dośrodkowa, moc nieba - odpowiada męskiemu pierwiastkowi (słońce, 

ciepło, jasność, suchość). Stąd yin symbolizuje cnoty zwane żeńskimi: elastyczność i otwar-

tość, intuicję oraz syntezę; Yang symbolizuje wartości uchodzące za męskie: siłę i przenikli-

wość, rozsądek i badawczość. Według taoizmu, yin i yang to będące w ciągłym ruchu pomię-

dzy dwoma biegunami energie: gdy jedno osiągnie apogeum, przekształca się w drugie. Owa 

nieustanna przemiana odpowiada dynamizmowi życia, symbolizuje tę przemianę tao, tutaj 

nasienie Yang zawiera się w Yin i vice versa. Jedno (yang) zawiera drugie (yin), oba nieustan-

nie wzajem się płodząc. To pojęcie z chińskiej filozofii klasycznej znalazło zastosowanie nie 

tylko w medycynie (akupunktura), ale także w nowoczesnej fizyce (zasada komplementarno-

ści) oraz w tradycji ezoterycznej New Age, stanowiąc jedną z podstawowych zasad, która głosi 

istnienie podobieństw pomiędzy mężczyzną i kobietą, istnienie równości i komplementarności 

płci oraz syntezy odśrodkowych i dośrodkowych tendencji w człowieku i we wszechświecie, 

tendencji mającej być swego rodzaju pojednaniem, przekroczeniem kosmosu na poziomie 

najwyższych sfer, gdzie wszystko jest jednością, gdzie wszystko jest we Wszystkim. To wła-

śnie holizm, kluczowe pojęcie światopoglądu new agersów. 

Chrześcijanin wie i wierzy, że Pan Bóg stworzył ludzką istotę, jako mężczyznę i jako 

kobietę, i że razem stanowią jedno - nie w stylu platońskich czy neoplatońskich filozo-

fów ani też nie według koncepcji orientalnych religii - stanowią jedno w odrębności, w 

trwałości osób, z których każda zachowuje swą płciową specyfikę, nieustannie wycho-

dząc z siebie ku drugiemu w celu dzielenia się i otwartej wymiany z drugim (dzieckiem) 

oraz z Drugim (Bogiem).  
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Symbol ten jest bardzo chętnie wykorzystywany w praktykach współczesnego okultyzmu, a 

także stanowi często element dekoracyjny muzyków rockowych, np. Michaela Schenkera. 

mgr Małgorzata Więczkowska 

większość tekstu pochodzi z witryny :http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm.  

 

W MOIM IMIENIU DAJĘ MOC MYM DZIECIOM 
NAD TYMI ZŁYMI DUCHAMI 

Bitwa duchów 

Jeden z demonów rzekł: ”Musimy bardzo uważać na wierzących w Jezusa, gdyż mogą nas 

wygnać”. ”Rzeczywiście”- powiedział drugi – „na imię Jezus musimy uciekać. Tak, tylko, że nie 

idziemy do tych, którzy znają Jezusa i moc Jego imienia” – dodał inny. Gdy złe duchy wylały z 

siebie na ziemię swoją ohydę, podłość i oszczerstwa, zobaczyłam lud Boży, który zaczyna się 

modlić. Modlili się w Imieniu Pana Jezusa i stali w wierze. Kiedy się modlili, Słowo Boże 

stawało naprzeciw złych duchów, które zaczęły się cofać. Kiedy święci modlili się, moce ciem-

ności traciły to, co zdobyły. Złe czary były łamane. Ci, którzy byli osłabieni przez siły piekielne, 

zostali wzmocnieni. Kiedy modlili się jednym głosem, aniołowie niebiescy stanęli do walki prze-

ciw demonom i siłom piekła, ludzie byli uwalniani poprzez modlitwę; będąc wolnymi, wielbili 

Boga, a ich uwielbienie przynosiło dalsze zwycięstwa.  

Usłyszałam głos Jezusa: „W Moim Imieniu daję moc Mym dzieciom nad tymi złymi du-

chami. Na wezwanie Imienia Mego szatan ucieka, piekło się zamyka, bo ten, który wzywa 

Imienia Mego wielbi Mnie, przed tym bramy piekła będą zamknięte. Wiele jest dusz, które 

z Imieniem Moim na ustach idą w bój z szatanem, to dusze bojowe Mojej armii, które nie 

lękają się wzywać Mego Imienia przed światem. Te dusze na ziemi naznaczone są moim 

orderem, należą do mego hufca one bronią Imienia Mego, bo tego, który Mnie wyzna 

przed ludźmi, Ja wyznam przed Moim Ojcem Przedwiecznym i Imię Jego zapisane bę-

dzie w Księdze Żywota, Księdze miłości. Pierwsi apostołowie byli mocni Mocą Imienia 

Mego. W  Imię Moje będziecie wypędzać czarty, w Imię Moje będziecie czynić cuda więk-

sze niż Ja czyniłem, bo Imię Moje jest Wielkie. Jest to Imię Boga Wszechmogącego, 

który może świat zniszczyć i znowu stworzyć, bo u mnie nie ma nic nie – możliwego. Kto 

ma wiarę w Imię Moje niech się cieszy i raduje, bo królestwo jego już tu za życia jest w 

Moim Imieniu. Dusza, która zwraca się do Imienia Mego mogę ją oczyścić i stanie się, 

jako kryształ. Tam gdzie obfitowała nieprawość, łaska Moja obfitować będzie. Wszystko 

to Mogę uczynić dla dusz, które modlą się w Imię Moje. Wołajcie i proście tylko: „Święć 
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się Imię Twoje.” Na dźwięk Mojego Imienia zło musi uciekać. Przyoblec całą zbroje Bożą, 

abyś mogła być mocna w tych złych dniach, a dokonawszy wszystkiego – ostać się.”  

Zbroja Boża to: złota strzała (Głos MR nr 3, s.11), różaniec do Najświętszego Imienia Jezus, 

litania do Najsłodszego Imienia Jezus, błogosławieństwo Siedmiu Bram Ucieczek (władanie 

Imieniem Jezus, Głos MR nr 2 s.31) i nie zapomnijcie o opieczętowaniu czoła Moich dzieci 

znakiem krzyża następującą Pieczęcią:                                             

„W Imię Potężnego, Świętego Imienia Ojca Przedwiecznego, Pieczętuję Cię Potęgą 

Jasności, Siły i Autorytetu Twojego Ojca. 

W Imię Świętego, Potężnego Imienia Jezus, Pieczętuję Cię Przenajświętszą Krwią i 

Świętą Wodą Jezusa.                                                                 

W Imię Świętego, Potężnego Imienia Ducha Świętego, Zostań Napełniony Świętą 

Obecnością Ojca Przedwiecznego, Syna Jezusa I Ducha Świętego. Amen.” 

Mały Rycerz Róża Mularczyk  

OPOWIADANIE O DZIECKU 
Dziecko tuż przed urodzeniem 

Pewnego razu było dziecko gotowe, żeby się urodzić. Więc które-

goś dnia zapytało Boga:  

- Mówią, że chcesz mnie jutro posłać na ziemię, ale jak ja mam tam żyć, skoro jestem takie 

małe i bezbronne?  

- Spomiędzy wielu aniołów wybiorę jednego dla ciebie. On będzie na ciebie czekał i zaopiekuje 

się tobą. 

- Ale powiedz mi, tu w Niebie nie robiłem nic innego tylko śpiewałem i uśmiechałem się, to mi 

wystarczało, by być szczęśliwym?  

- Twój anioł będzie ci śpiewał i będzie się także uśmiechał do ciebie każdego dnia. I będziesz 

czuł jego anielską miłość i będziesz szczęśliwy.  

- A jak będę rozumiał, kiedy ludzie będą do mnie mówić, jeśli nie znam języka, którym posługu-

ją się ludzie?  

- Twój anioł powie ci więcej pięknych i słodkich słów niż kiedykolwiek słyszałeś, i z wielką cier-

pliwością i troską będzie uczył Cię mówić.  

- A co będę miał zrobić, kiedy będę chciał porozmawiać z Tobą?  

- Twój anioł złoży twoje ręce i nauczy cię jak się modlić.  

- Słyszałem, że na ziemi są też źli ludzie. Kto mnie ochroni?  

- Twój anioł będzie cię chronić nawet, jeśli miałby ryzykować własnym życiem  

- Ale będę zawsze smutny, ponieważ nie będę Cię więcej widział.  



Głos Małego Rycerza Nr 9 (1/2013)        styczeń-luty-marzec 2013 

 

 

39 
 

 
 

- Twój anioł będzie wciąż mówił tobie o Mnie i nauczy cię, jak do mnie wrócić, chociaż ja i tak 

będę zawsze najbliżej ciebie.  

W tym czasie w Niebie panował duży spokój, ale już dochodziły głosy z ziemi i Dziecię w po-

śpiechu cicho zapytało:  

- O, Boże, jeśli już zaraz mam tam podążyć powiedz mi, proszę, imię mojego anioła.  

- Imię twojego anioła nie ma znaczenia, będziesz do niego wołał: Mamusiu.  

 

PRZEKAZY DUSZY DZIECKA 
NIENARODZONEGO 

(W rozdziale tym świadomie nie poprawiono niektórych błędów składni i pewnej 
prostoty lub nawet niezgrabności języka, aby zachować jego autentyczność) 

WSZYSTKIM RODZICOM, NAUCZYCIELOM - I NIE TYLKO! 

 

 29.03.1991r. Dusza z V stopnia czyśćca. 

Moja kochana mamusiu. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę cieszyć się 

życiem ani Bogiem. I bardzo długo nie będę mogła oglądać Boga. Nie mo-

gę się doczekać, kiedy minie ów okres i nastąpi ta chwila. Dawno już ci 

przebaczyłam, bo nie byłaś winna. Nie miałaś łaski wiary. Lekarz ciebie 

ostrzegał. Powiedział, że dostaniesz miesiączkę, a potem zmusił cię do usunięcia mnie z twe-

go łona. 

Jak ja się męczyłam, kiedy mnie po kawałku wyrywał, ty też trochę cierpiałaś. Moje ciało 

zgniło już w kanale i już nie ma po nim śladu. Ja nie cierpię, kochana mamusiu, tylko Boga 

nie widzę, bo nie ochrzczono mnie. Nas jest tu bardzo dużo - miliony. Wiemy wszystko o swo-

ich rodzicach i rodzeństwie. Modlimy się za was gorąco i pomagamy wam. Bóg i Matka Naj-

świętsza bardzo nas kochają, a Matka Boża chciałaby nam przynieść radość. Jesteśmy w V 

stopniu czyśćca; to jakby przedsionek Nieba. Najpierw nasi rodzice nie zastanawiali się, że 

Bóg może ich obdarzyć nowym życiem, a potem decydowali czy nas zabić, czy też pozwolić 

żyć. Rodzice najczęściej nie zastanawiają się nad tak poważną sprawą jak życie ludzkie, 

które daje Sam Bóg, udzielając od razu Swego błogosławieństwa dla rodziców i dziecka. Nie 

zdają sobie z tego sprawy i mordują swoje dziecko, które niczemu nie zawiniło. 

Dużo matek już nie żyje i niektóre z nich są w piekle. Bardzo przykro ich dzieciom, że nie 

będą mogły obcować ze swoimi rodzicami. Przy końcu świata my wszyscy z V stopnia czyśćca 
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będziemy, jako męczennicy opromienieni ogromną Chwałą Bożą. Sam Bóg nada nam imiona i 

dostaniemy się do Raju ze wszystkimi, którzy na niego zasłużyli. 

Są matki, które po tym strasznym czynie bardzo żałowały za swój ciężki grzech i Bóg im 

przebaczył.  Mogą nawet bez czyśćca trafić do Nieba - taką ogromną szansę mają dusze żyjące 

na Ziemi. Bóg jest bardzo łaskawy. My jeszcze musimy tu przebywać, gdy niektórzy rodzice mogą 

już cieszyć się Chwałą Bożą. 

     Chciałabym bardzo ostrzec wszystkie matki, aby nigdy nie odważyły się na taki straszny czyn. 

Lekarze, którzy mordują dzieci, przeważnie trafiają do piekła, jeżeli zaś za życia bardzo żało-

wali i pokutowali, to są w IV stopniu czyśćca i mogą tam być nawet do końca świata. 

      Całe Niebo modli się razem z nami, aby w Polsce wyszła ustawa o nie zabijaniu nienarodzo-

nych dzieci, bo inaczej Polskę czeka ogromna kara, cierpienia, głód i wojna. Jesteśmy tego 

bardzo świadome, dla was jest to trudne do wyobrażenia. Wszystkie nasze dusze mają po 

33 lata i są bardzo mądre. Rodzice nasi powinni się za nas modlić i zamawiać Msze Św., 

chociaż na razie nic nam to nie pomoże, a dopiero w przyszłości spotęguje naszą moc. 

Ogromnie cieszy się dusza dziecka, o której pamiętają jej rodzice - modlą się za nie, dają 

jałmużnę, wykonują dobre uczynki ". 

Chciałam ci, kochana mamo, z całej duszy podziękować za jałmużnę, za Mszę Św. Ja też mo-

dlę się za ciebie. Ubolewam, że masz takie trudne życie ziemskie. Byłam u ciebie i mogłam ciebie 

dotknąć, przytuliłam się do twego serca. Bóg mi na to pozwolił, kiedy ty bardzo cierpiałaś. 

Gdybym żyła na Ziemi, Bóg mi przeznaczył abym była zakonnicą - nawet wiem, w którym 

klasztorze miałabym być. 

Ale szatan już o tym wiedział. Przebiegle posłużył się lekarzem i wami biednymi. Bardzo, bardzo 

ubolewam, że mój tatuś jest tak uległy szatanowi. Cierpiałam bardzo, gdy nad tobą się znęcał. 

Wiem, ile ty wycierpiałaś przez mojego kochanego tatusia. Modlę się za was gorąco, ale tatuś 

słucha wciąż szatana i żyje życiem ziemskim.  Dziękuję ci, kochana mamusiu, że się za niego 

modliłaś... 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 24.05.1991 r. 

Dusza z V stopnia czyśćca 

Matka Boża poleciła mi, abym ci przekazała informacje z V stopnia czyśćca. Zaczniemy od 

mojej śmierci. Lekarz zwiódł moją mamusię, ona była dobrą matką, wierzącą. Gdy przyszła do 

poradni upewnić się czy jest w ciąży, lekarz dał jej zastrzyki, które już prawie mnie zabiły. Gdybym się 

urodziła, byłabym kaleką na całe życie. Po tych zastrzykach moja mamusia poddała się kontroli le-

karskiej i lekarz kategorycznie zaprzeczył, aby mogła mnie urodzić. Mamusia poradziła się tatusia, 

który zadowolony od razu podjął decyzję, aby mnie biedną zabić. Drżałam ze strachu, bałam się 
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tego momentu, ale decyzja już zapadła. Lekarz wyznaczył termin i moja mamusia z lękiem, z 

modlitwą na ustach, poszła na tzw. zabieg. 

Narzędzia zbrodni były już przygotowane. Mamusia dostała zastrzyk, żeby nie czuła bólu, mnie 

natomiast lekarz nie dał zastrzyku. Mnie wyrywał kawałkami bez znieczulenia. Ukrywałam się w 

mamusi łonie, ale nic to nie pomogło. Złapał mnie za rączkę i wyrwał ją, a potem udało mu się 

schwycić moją prawą nóżkę, którą też wyrwał. Jeszcze żyłam, cierpiałam okropny ból, płynęła krew. 

Następnie oderwał drugą nóżkę, w końcu urwał moją główkę i wtedy moje małe serduszko przestało 

bić. 

Po moją duszę przyszła Matka Najświętsza ze Św. Józefem i mój Anioł Stróż. Przeżywałam 

ogromną radość widząc Matkę Bożą. Było mi bardzo żal mojej mamusi, która jeszcze musiała 

czekać, aż lekarz wyrwie z niej resztę mojego ciała. Ja już opuściłam Ziemię. Anioł Stróż za-

prowadził mnie tam, gdzie są miliony dusz takich jak ja. Przywitały mnie one ze smutkiem. Trafi-

łam na swoje miejsce oczekiwania na koniec świata, bo tylko wtedy będziemy mogły oglądać 

Boga.  

My tu nie cierpimy. Mamy wszystko - miłość, dobroć, czujemy się podobnie jak w Niebie, tylko 

bardzo pragniemy widzieć Boga i obcować z Nim. Nie możemy jednak, bo nie jesteśmy ochrzczo-

ne. Gdyby moja mamusia o tym wiedziała, na pewno by mnie przedtem ochrzciła, a kapłan nie 

pozwoliłby mnie wtedy zabić. I byłabym śliczną i dobrą dziewczynką. Lecz szatan namówił leka-

rza i mamusię, aby mnie zamordowali. Po moim ciele już nie ma śladu, zgniło w kanale. Teraz 

moja dusza jest czysta, i mam piękną różową suknię, jak męczennica. Kocham bardzo swoją 

mamusię. Ona czasami modli się za mnie i zamawia Msze Św., ale mnie to nie przynosi ulgi. 

Dopiero przy końcu świata modlitwy te i Msze Św. bardzo się przydadzą. Żadna Msza Św. ani 

modlitwa nie będzie na próżno. Jest mi bardzo miło, gdy mamusia pamięta o mnie, bo tatuś 

nigdy o mnie nie wspomniał, jak gdyby mnie wcale nie było. Oboje ukrywają to morderstwo 

przed moim rodzeństwem, a ja ich tak mocno kocham i modlę się za nich. Dobrze im się po-

wodzi - to ja błagam Boga o łaski dla nich i ciągle proszę Go o łaskę wiary dla tatusia i rodzeń-

stwa. Bóg mi obiecał, że mnie wysłucha, i to nastąpi. 

27.05.1991r. 

Podyktuję, jaką mamy możliwość pomagania swoim rodzicom, rodzeństwu i najbliższym, a 

nawet zupełnie obcym ludziom. Możemy pomagać w różnych sytuacjach: przy chorobie, nie-

dostatkach, przy niezgodzie, chronimy od wypadków, od popełnienia grzechu i wielu przypad-

ków, które można wymieniać bez końca. Jest nam tylko przykro, że nasi najbliżsi nie proszą 

nas o to, jakbyśmy nie istnieli. Wierząca mama zwraca się czasami do nas z prośbą, ale 

reszta rodziny to już nawet nie wie, że jesteśmy, bo nie urządzono nam pogrzebu, nie mamy 

nawet swojego grobu. Zdarzają się przypadki, że matki proszą o ciało swego porozrywanego 
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dziecka i chowają je w maleńkiej trumience, często nie na cmentarzu. Na cmentarzu grzebią 

nawet samobójców, a nas niewinnych rzucają do kanałów na żer dla szczurów, albo wyrzucają 

na śmietnik. W innych krajach są piękne cmentarze dla psów i kotów, którym stawia się pomniki 

- co jest ogromną ludzką głupotą. To szatan tak bardzo pomącił ludziom w umysłach. 

Tyle dobrego czynimy naszym rodzicom. Kochamy ich ogromnie, modlimy się nieustannie 

a oni o nas zapomnieli lub starają się wymazać nas z pamięci. Jest to bardzo przykre. Bóg 

nas, niewinnych męczenników, obdarzył wszelkimi łaskami. My nie mamy ich gdzie pomieścić, 

a nie możemy ich dawać, gdy nas o to nie proszą. Dlatego Bóg zlecił pisać tę książkę przez 

służebnicę Bożą, aby ludziom przypomnieć i zawiadomić ich o naszym istnieniu i działaniu. 

Błagamy was, drodzy rodzice i rodzeństwo, nie wstydźcie się nas, my wam hańby nie przy-

niesiemy. Zwracajcie się do nas o pomoc, a Bóg nas wysłucha. Nieraz latami modlicie się prosząc 

o coś, a gdybyście do nas się zwrócili to Bóg natychmiast może was wysłuchać i udzielić wam 

potrzebnych łask do zbawienia. Bóg nas bardzo kocha i was też, kochani rodzice, chce was 

obdarzyć łaską skruchy i przebaczenia za ten straszny czyn - ale wy o to nie prosicie. Dlaczego 

??? 

Pewna matka mordowała swoje dzieci - było ich aż 32. To największa liczba w naszym czyśćcu. 

Te 32 dzieci bardzo się modliły za swoich rodziców. Matka była jedna, ale ojców kilku. Gdy 

matka już umierała, Bóg wysłuchał próśb wszystkich jej zamordowanych dzieci i wzbudził w niej 

ogromny żal i skruchę. Błagając kapłana, odbyła bardzo dobrą spowiedź z całego życia. Nigdy 

przedtem nie jednała się z Bogiem. Spłynęło na nią Miłosierdzie Boże i dusza matki została ura-

towana dzięki jej dzieciom. Takich przykładów można podawać tysiące. Kochani rodzice, macie 

ogromne szanse. Nie bójcie się Boga! Bóg jest Miłosierny i bardzo litościwy. Wystarczy prawdziwa 

skrucha, a Bóg nie może odmówić takiej duszy Swego Miłosierdzia. Dlatego jeszcze raz przypo-

minam:  

Bóg potrafi przebaczyć największe grzechy, ale grzesznicy nie zwracają się do Niego. Odrzu-

cają tę przeogromną łaskę, idąc na wieczne potępienie. Sami sobie wybierają wieczne cierpie-

nie i męki w piekle. 

28.05.1991 r. 

Możemy również bardzo dużo pomóc swoim rodzicom i rodzeństwu w ich trudnym życiu, nie-

dostatkach, chorobach. Gdy cierpią - prosimy Boga, aby im ulżył lub ich uleczył. Kłopotliwe spra-

wy pomagamy załatwić pozytywnie. Gdy rodzice się kłócą - godzimy ich. Do pokrzywdzonej matki 

przytulamy się i dodajemy jej otuchy. Chronimy ich od wpływu szatana i sprawiamy, że nie 

ulegają jego podszeptom i przez to nie popełniają grzechów - szczególnie ciężkich. W wielu, 

wielu przypadkach służymy różnego rodzaju pomocą. 
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Moja dusza ma obecnie 33 lata, jak i wszystkie dusze. Nie jesteśmy niemowlętami bez ro-

zumu. Mamy ogromne rozeznanie. Nie ma na Ziemi człowieka mądrzejszego od nas. To tak, 

jakby porównać człowieka mądrego z umysłowo chorym. Taki mamy rozum w stosunku do 

rozumu ludzi na Ziemi. Litujemy się nad wami, że macie tak ograniczony rozum. To sprawa 

szatana, to on tak mąci w ludzkich umysłach. 

29.05.1991r. 

Będąc w Niebie pomagamy na odległość modlitwą. Wy nawet się nie domyślacie, w jaki sposób 

nasza pomoc dociera do żyjących na ziemi. Otóż, jeśli ktoś nas poprosi o coś bardzo pilnego, 

chociażby przy wielkiej sprzeczce, czy nawet bójce (wystarczy np. poprosić: „Dziecko moje 

przeze mnie zamordowane, błagam Ciebie o natychmiastową pomoc” - i w sekundzie 

wszystko może się odmienić). Ale potem proszę nie zapomnieć podziękować Bogu  za 

pomoc, to wielka łaska, której Bóg udziela przez nas - także w przypadku jakiejś choroby lub 

cierpienia. Spróbujcie, a przekonacie się! Tylko pamiętajcie o podziękowaniu Bogu, bo więcej 

takiej łaski możecie nie otrzymać. Jeżeli coś zgubicie, to niekoniecznie musicie zwracać się do 

Św. Antoniego. My również możemy wam pomóc to odnaleźć. Możecie nas nawet wysłać w 

celu załatwienia jakiejś sprawy i my to załatwimy. Można by bez końca wyliczać różne sposoby 

naszej pomocy, np. zaopiekowanie się dzieckiem lub chorym. 

To Bóg nami kieruje, pozwala nam na tę pomoc, wysłuchuje nas. Bez Bożej pomocy nic nie 

możemy zdziałać. Nie wolno w tym pominąć Matki Najświętszej, Która ciągle czuwa także nad 

nami, pomaga nam, pociesza, przychodzi do nas i pośredniczy u Boga. Cieszymy się ogromnie, 

że Matka Najświętsza tak bardzo nas kocha i jest ciągle z nami. To nasza największa radość. 

Jest tu bardzo dobrze, podobnie jak w Niebie, tylko smutno, że nie widzimy umiłowanego 

Boga Ojca. Przepełnia nas Miłość do Boga i do was żyjących na Ziemi. Dlatego chcemy wam 

służyć - pomagać, kochać, choć przykro nam, że nie chcecie o nas myśleć. Trzeba wyznać 

przed Bogiem swój ciężki grzech. Kochani mamusiu i tatusiu, gdy będziecie się do siebie zbli-

żać - bo Bóg wam dał tę miłość - dziękujcie Mu bardzo i proście o pomoc, aby nie obdarzał was 

dzieckiem, jeżeli tego nie chcecie. Nie liczcie na siebie samych czy jakieś środki wymyślone 

przez szatana, tylko na te, które dał ludziom Sam Bóg [metody naturalne]. Dlaczego nie prosicie o 

pomoc Boga, nas, swoich Aniołów Stróżów, którzy są przy was i mogą wam w ważnych okolicznościach 

pomóc uniknąć poczęcia. Niech wasze zbliżenie będzie zawsze rozpoczęte i zakończone z Bo-

giem. Wówczas będziecie szczęśliwym małżeństwem, między wami będzie zawsze zgo-

da, miłość i jedność. Zawsze będzie z wami Bóg, a nie podstępny wróg, który przynosi niena-

wiść i nieszczęście. Nie byłoby w rodzinach rozwodów, porzuconych dzieci, pijaństwa, gdybyście 

się zwracali do Boga we wszystkich sprawach najdrobniejszych jak i wielkich. Bóg wciąż na to 

czeka. Chce, żeby człowiek żył i czynił wszystko z myślą o Nim, Bóg chce was ciągle błogosła-

wić... 
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Nieszczęście w domach, Ojczyźnie i konflikty między państwami zaczynają się tam, gdzie brak 

Boga. Tam następuje rozdwojenie ludzkich uczuć. Szatan ostatnio ma wielką moc. Bóg po-

zwolił mu doświadczać ludzi, bo zbliża się koniec świata. Bądźcie bardzo ostrożni. Słuchajcie 

Kościoła Św. Módlcie się za kapłanów, bo szatanowi bardzo zależy, aby ich zwieść. Nie zwra-

cajcie uwagi na pomyłki księży, nie obgadujcie ich, bo to grzech przeciw Samemu Bogu. Ka-

płan zastępuje Boga na Ziemi, ma ogromną władzę. Dlatego też szatan uderza w kapłana. 

Duchowieństwu w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko. Dlatego proszę was, wierni - od-

mawiajcie codziennie Różaniec Św., za kapłanów. Oni żyją w niezwykle trudnych czasach, 

a nadchodzą jeszcze trudniejsze. Pomagajcie im, bo nie będzie miał, kto odprawić Mszy Św. 

 

[Redakcja otrzymała świadectwa ludzi, którzy doświadczyli dużej skuteczności modlitwy 

do dusz dzieci nienarodzonych. Jest to o tyle zrozumiałe, że liczbę tych męczenników 

ocenia się, na co najmniej 2 miliardy.  

W przypadku otrzymania łaski, trzeba podziękować Bogu - najlepiej taką samą modlitwą 

-  jaką prosiliśmy, ponieważ Pan Bóg udzielając nam łaski za wstawiennictwem tych 

dusz, widział już naszą modlitwę dziękczynną]. 

Źródło: „ŻYCIE POZAGROBOWE” ,Opracował Ks. Tymoteusz Hułas , Cenzor  Ks. Roman Hoppe – 
Toronto, Konsultanci: Ks. Władysław Seweryn, Ks. Roman Majewski, STR. 59-64, Wydanie II poszerzo-
ne - ofiarowane Matce Bożej Królowej Wszystkich Świętych oraz Duszom Czyśćcowym w dniu Wszyst-
kich Świętych - 1 listopada  2011r. 

 

ŚWIADECTWO CHRZTU  
DZIECI NIENARODZONYCH  

Pragnę złożyć świadectwo.  Kilka lat temu dowiedziałam się, że można chrzcić dzieci nienaro-

dzone. A ten problem nosiłam od wielu lat, ponieważ i ja także byłam dotknięta tym grzechem ( 

za komuny nie mówiło się na temat aborcji tak, jak teraz a nawet przeciwnie - zachęcano ).     

Ale tak naprawdę nie za bardzo w to wierzyłam i długo tę sprawę przeciągałam, ale we wnę-

trzu moim miałam dziwne przynaglenie bym chrzciła. Aż w końcu się zdecydowałam.   

Pewnego dnia, kiedy byłam sama w domu zaczęłam się gorąco modlić. Kiedy nadawałam 

imiona dzieci poczułam obecność tych duszyczek? To było takie silne, także bardzo się roz-

płakałam i pomimo, że moje grzechy były odpuszczone (po wielokrotnych spowiedziach) do-

świadczyłam TAK BARDZO SILNEGO AKTU ŻALU, że nie mogłam się uspokoić. Gorąco 

prosiłam jeszcze raz ICH O WYBACZENIE, bo wyraźnie czułam ich obecność, a później du-

chowo pragnęłam ich przytulić do siebie.             
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Po kilku latach przy budzeniu się rano usłyszałam bardzo wyraźnie śpiew dziecka. Słowa 

brzmiały: Na zewnątrz  pełno faryzeuszy – mamusiu wybaczam ci.  

E.R. 

 
UWAGA DO RODZICÓW!!! 

DZIECI DO 2-3 LAT, A NAWET I WIĘCEJ , KATEGO-

RYCZNIE NIE POWINNY OGLĄDAĆ ŻADNYCH FILMÓW I 

PROGRAMÓW W TV LUB NA VIDEO, PONIEWAŻ ICH 

PERCEPCJA, ZDOLNOŚĆ UMYSŁU DO NADĄŻANIA ZA SZYBKIMI ZMIANAMI OB-

RAZÓW, JEST JESZCZE NIEWYKSZTAŁCONA I ABSOLUTNIE NIEPRZYGOTO-

WANA. ICH MÓZG, KTÓREGO BUDOWY I DZIAŁANIA JESZCZE NIKT DO KOŃCA 

NIE ZBADAŁ, JEST KALECZONY I NISZCZONY NA ZAWSZE.  

Psychologowie i lekarze alarmują: Nawet krótkie przebywanie dzieci przed telewizo-

rem lub komputerem może prowadzić do trwałych zaburzeń psychicznych!!! 

REFLEKSJA RYCERKI MAŁGOSI ZE SZCZECINA 

„JAKIE TO PROSTE... JAKIE TO TRUDNE...” 

Tak sobie myślę, że nie jest to tak, że musimy grzeszyć.... Nie musimy!  Ale przez następstwo 

grzechu pierworodnego - nie potrafimy nie grzeszyć... nie jesteśmy zdeterminowani koniecz-

nością grzechu. Nie. Ale nie potrafimy być dobrzy, doskonali, święci, bo zostaliśmy skażeni 

poprzez prarodziców... Niegrzeszenie jest po prostu dla nas niemożliwe... Tylko Maryja była 

wyjęta spod władzy grzechu i umiała być pokorna... bo... - moim zdaniem - tylko pokorny nie 

grzeszy, a u nas (u każdego człowieka) nawet świadomość, że już jestem ok. powoduje jakąś 

niebezpieczną satysfakcją, która już jest zalążkiem pychy... stąd, ponieważ nie potrafimy nie 

grzeszyć, oby każdy nasz grzech był tą BŁOGOSŁAWIONĄ WINĄ, która nas coraz bardziej 

uświęca i prowadzi do Boga! 

Pycha uniemożliwia nam bycie dzieckiem... Bo jeśli uznam, że nic nie wiem, nic nie umiem, nic 

nie rozumiem (w oczach Boga), to mam dwie drogi:  

1) albo się zdenerwować, że tak słaba i beznadziejna jestem, i ponownie starać się jeszcze 

bardziej, aż do kolejnego upadku, który wywoła kolejną większą frustrację, 
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2) albo przyjąć ten fakt za PRAWDĘ (prawdę o sobie) i stwierdzić: no skoro tak jest, to Panie 

mój i Boże napełnij mnie - Twoje biedne słabe dziecko - Twoją mocą i siłą i pomóż wypełniać 

Twoją Świętą Wolę, liczę na Ciebie! - Czyli zaufać do końca i liczyć tylko na Boga, nie na sie-

bie! 

Punkt 2 jest właściwy, ale wciąż mi daleko do niego.... Bo ciągle liczę na siebie, a nie na Bo-

ga... który może i chce mi pomóc... Stawanie w PRAWDZIE o sobie to wielka sprawa, ale przy-

jęcie tej Prawdy, uznanie Jej za swoją i poddanie się Jej, to heroizm... To wyczyn na miarę 

Świętych... 

I dlatego właśnie,  Pan Bóg znając naszą niesamowitą słabość, jest dla nas tak cierpliwy, tak 

wyrozumiały, tak dobry, tak nieskończenie miłosierny... Właśnie, dlatego, że wie wszystko o 

nas -  co nami kieruje, kto za tymi niezdrowymi pobudkami stoi... Dlatego wciąż nas usprawie-

dliwia, wciąż tłumaczy, wciąż rozgrzesza...  

Właśnie dlatego, że jesteśmy aż tak słabi.... 

Żebyśmy tylko uznali i przyjęli swoją słabość, swoją małość, swoją grzeszność.... Wtedy speł-

nią się słowa: "Moja moc, w waszej słabości się doskonali!" 

Jakie to proste?... Jakie to trudne.... 

MR MAŁGOSIA 

KS. JACEK SKOWROŃSKI: MOJA PRZYGODA  
Z NOWENNĄ POMPEJAŃSKĄ 

Moja przygoda z Nowenną Pompejańską, zaczęła się w roku 2010 r., mimo że byłem 

w Bazylice Królowej Różańca Świętego w Pompejach w roku 1997r., i już wtedy o tej modlitwie 

słyszałem.  

Jednak duchowo jeszcze tego nie pragnąłem, wówczas w ogóle różaniec był dla mnie 

modlitwą dobrą, szlachetną poprzez tajemnice zbawienia, ale nie miałem doń przekonania. 

Sam odmawiałem dwa lata temu, zainteresował mnie tą modlitwą o. Jan Paweł Bagdziński – 

franciszkanin, pochodzący ze Szczecina, gdy przy jednym z naszych spotkań zaczął opowia-

dać o tym, że modli się za kogoś właśnie tą formą różańca, i że jest to modlitwa przynosząca 

ogromne owoce. Do tego jeszcze, w gazecie Cuda i Łaski Boże w sierpniu 2010r., i w paź-

dzierniku w gazecie Miłujcie się, znalazłem artykuły zachęcające do zapoznania się z okolicz-

nościami powstania tej modlitwy. 

Już jesienią 2010 r, odmówiłem cały różaniec w intencji o nawrócenie i żywą wiarę 

swojej parafii, ale nie znając modlitw towarzyszących Nowennie Pompejańskiej, odmawiałem 
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trochę inaczej, czasami dwa i trzy całe różańce dziennie oczywiście krótko rozważając po-

szczególne tajemnice.  

W tym czasie zainteresowały mnie także informacje o obietnicach 

Matki Bożej dla odmawiających różaniec, a szczególnie, jakie znaczenie 

dla mnie osobiście i dla Boga, i Matki Bożej, i jak wpłynąć może na owoc-

ność tej modlitwy – rzeczywiste rozważanie poszczególnych tajemnic na-

szego zbawienia. Gdy je znalazłem, poczułem się zachęcony, jakby we-

zwany, zaproszony do świadomego i pogłębionego odmawiania różańca. 

Pomógł mi w tym Św. Ludwik Maria Grignion de Montwort: „Chrześcija-

nin, który nie medytuje nad tajemnicami różańca, okazuje niewdzięczność 

swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawi-

ciela, który przyszedł odkupić świat.”  

Gdy po zakończonej kolędzie na początku 2011r, podczas modlitwy zacząłem zasta-

nawiać się, co mam dalej robić, czym się zająć? Do głowy przyszła myśl, aby zachęcić ludzi do 

modlitwy za poszczególne parafię, czy nawet za naszą diecezję szczecińskokamieńską. Idea 

została przedstawiona przez o. Jana Pawła Bagdzińskiego J. E .Ks. Abp Andrzejowi, i po kilku 

dniach, poszło ogłoszenie do wszystkich parafii naszej diecezji, ale Maryja – Matka Boża, 

zatroskana o losy Polaków tak pokierowała sprawą, że za kilka dni o. Jan Paweł znalazł się w 

Radiu Maryja, ( bo nie było innego terminu?!), I choć miał mówić o idei Nieustającego Różań-

ca, to w audycji na żywo, jakby w sposób nieplanowany zaczęły się pytania o inne formy od-

mawiania różańca. Okazało się, że Nowenna Pompejańska ma już swoich zwolenników w 

naszym kraju. Od 9 marca 2011 ruszyła pierwsza Nowenna Pompejańska za Ojczyznę. Tak 

się wtedy ułożyło, że od 9 marca do 1 maja, – czyli do Niedzieli Miłosierdzia, a więc także do 

dnia beatyfikacji Jana Pawła II. Jakimś zarządzeniem Bożym, informacja o tym rozeszła się 

błyskawicznie po całej Polsce, drogą mailową, telefoniczną. Zainteresował się także Nasz 

Dziennik, i ruszyło całą parą. A że ciekaw byłem, ilu ludzi podejmie ten rodzaj modlitwy - no to 

dopiero byłem zdziwiony. Od 10 marca do końca miesiąca dwa telefony dzwoniły od 7.00 Rano 

do 22.00. Nie byłem w stanie odbierać wszystkich zgłaszających się do tej modlitwy. Wielu 

zgłaszało swój udział jeszcze potem, w maju i w czerwcu. Zebrałem zgłoszenia także listownie, 

i po zestawieniu okazało się, modli się już kilka tysięcy ludzi. Jak na pierwszy raz, i na wyma-

galność tej modlitwy to dużo. Jest to fenomen. Przy kolejnych cyklach tej modlitwy nie zbiera-

łem już zgłoszeń, choć nadal przychodzą. Nie mam możliwości, zbierać i opracowywać. Pracu-

ję, jako proboszcz w wiejskiej parafii i do tego głoszę w ciągu roku wiele razy rekolekcje para-

fialne i zamknięte, i nie jestem w stanie przypilnować niektórych spraw organizacyjnych.  
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Od 15 sierpnia tego roku, ruszyła już 9 edycja No-

wenny Pompejańskiej za Ojczyznę, pod tematem: „Sercom 

Jezusa i Maryi wynagradzamy za grzechy Polski. ”Wierzę, że 

podobnie jak poprzednio, wiele wspaniałych i ofiarnych serc 

podejmuje tę modlitwę, nie tylko za swoje sprawy, ale myśląc 

o całym kraju a nawet o Polakach mieszkających na obczyź-

nie. Owszem miałem kilka zgłoszeń grupowych i pojedyn-

czych z USA, Kanady, Włoch, Austrii, Niemiec, Francji – tam 

też nasi się modlą za Polskę. Uważam, że jesteśmy w takiej 

kondycji społecznej, gospodarczej, moralnej, a nawet, gdy 

chodzi o zaangażowanie i życie wiarą, na co dzień, że nie 

można już myśleć tylko o pojedynczych osobach, czy całych 

rodzinach, ale trzeba myśleć poważnie o odnowieniu wiary i odpowiedzialności za otrzymywa-

ne łaski od Boga. Po prostu relatywizm moralny, czyli „robię, co mi się podoba, nie przyjmuję 

Dekalogu jak chce Bóg, i dalej mówię, że jestem głębokiej wiary katolikiem, ale trwam w grze-

chach ciężkich, w różnych przywiązankach, uzależnieniach, zabobonach, magii, okultyzmie”. I 

nie chce mi się wysilać żeby to zmienić – jest to ewangeliczne „rzucanie pereł przed wieprze”. 

Przypomnę, że to Nasz Zbawiciel tak mówi, że tak nie wolno, „że nie rzuca się pereł przed 

wieprze”. To jest zrozumiałe, co Pan Jezus chce. Skoro tyle łaski dostajemy przez chrzest 

święty, bierzmowanie i Komunię św., a potem z łatwością i bez odpowiedzialność wybieramy 

zło i to osobiście i to w skali lokalnych zachowań, i wreszcie, jako naród, - to nie może być – 

nam łatwo żyć! Każdy grzech ciężki – jest otwarciem furtki swojego życia na działanie złego 

ducha! A skoro i nasze prawo i ustawy już często nie liczą się z Dekalogiem, to tak jakby bu-

dować dom i mówić: „Ech, po co fundamenty. Postawimy byle, jak, aby bez wysiłku, żeby było 

wygodnie i łatwo, i za nic nie dopowiadać.”  

Niestety już Kardynał Prymas Stefan Wyszyński mówił, że największym problemem 

jest nasza bylejakość, brakoróbstwo. Mamy te słowa w Jasnogórskich Ślubach Narodu. ”Zwy-

cięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najza-

cniejszy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lek-

komyślności … .” Ale można do Boga mówić, przyrzeczenia, ślubowania i nie myśleć, co się 

Bogu przyrzeka.   

Tu leży źródło naszych niepowodzeń osobistych, małżeńskich, rodzinnych, społecz-

nych, narodowych. Dlatego bierzemy sakramenty, chcemy błogosławieństwa, ale odpowie-

dzialności za otrzymane łaski nie chcemy. Pan Bóg stał się polisą ubezpieczeniową – tylko na 

trudne sprawy, bo w innych sprawach radzimy sobie sami, i autorytet Boga i Jego Prawo – 



Głos Małego Rycerza Nr 9 (1/2013)        styczeń-luty-marzec 2013 

 

 

49 
 

 
 

przeszkadza. To z kolei wielka pycha, i głupota. Mamy, więc często do czynienia z pozorną 

wiarą religijną, traktowaną marketowo. Chcę od Boga to, lub tamto, sam Bóg mnie nie obcho-

dzi, a jak Bóg mi nie da tego, czego ja chcę, to już dla mnie nie jest Bogiem, obrażę się na 

Niego, nie będę się modlił i chodził do kościoła! 

Jestem proboszczem już 9 lat, wiem z codziennego życia jak to wygląda. Polska jest 

słaba dzisiaj, jako państwo, jako system społecznego działania, i troski o dobro rzeczywiste 

obywateli.  Jeśli nie wymodlimy łaski nawrócenia – rozpadniemy się nie tylko, jako małżeństwa, 

rodziny, społeczności, ale także, jako parafie, i cały naród – pójdziemy w niewolę.  

Proszę zauważyć: zniewolenie grzechu zawsze prowadzi do niewoli materialnej. Czyli 

słabość duchowa skutkuje słabością: moralną, intelektualną, decyzyjną, zdrowotną, materialną. 

Osłabia wszelkie więzi społeczne: małżeńskie, rodzinne, wiejskie, zawodowe, społeczne, poli-

tyczne itd. Skutki grzechu obecne w całym życiu człowieka są niestety dziedziczne! Warto 

zacząć czytać Pismo św. Tam jest wszystko, co tu napisałem. Co mówi Bóg w Ks. Rdz 17,1 – 

2, do Abrama: „Służ mi i bądź nieskazitelny, chcę zawrzeć moje przymierze z tobą.” Co mówi 

Bóg do Mojżesza? Księga Wj 19,5 – 6: „Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i 

strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością ... . Będziecie mi królestwem 

kapłanów i ludem świętym.” W Księdze Wj 34,6-7, czytamy:” ... Bóg miłosierny, bogaty w łaskę 

i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający, ... ale zsyłający kary 

za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.” ! W Nowym 

Testamencie czytamy Ew. Mt 5,17: „Nie sądzicie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proro-

ków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” Ew. J 14,21: „Kto ma przykazania moje i zacho-

wuje je, ten Mnie miłuje.” 

Proszę zauważyć, Bóg oczekuje nie tylko czci wyrażonej ustami, ale wyraźnie mówi o 

potrzebie zachowania Prawa Przykazań Bożych. Zachowanie przykazań jest niezbędne, aby 

Bóg błogosławił. To jest absolutny warunek wszelkiej pomyślności, i gwarancja opieki Boga 

nad ludem. Jesteśmy stworzeniami, nie władcami! Przez chrzest zobowią-

zaliśmy się żyć Przymierzem z Bogiem. Świętość, wolność od grzechu – 

świadome trwanie w Przymierzu zapewnia życzliwość i miłość Stwórcy. 

Grzech jest zdradą, odejściem od opieki Boga. Jest wycofaniem się z pod 

opieki Boga, jest odrzuceniem łaski chrztu (łaski uświęcającej – 

zbawiającej ). Jest zgodą na samozniszczenie stworzenia – człowieka we 

wszystkim, czym on jest, i jego spraw.! Jeśli tu dołączymy teksty np.: AP. 12, 7-9;17., To okaże 

się, że odejście od Przykazań Bożych, jest zgodą na niszczenie także przez złego ducha: „I 

rozgniewał się Smok na Niewiastę i odszedł rozpocząć walkę zresztą jej potomstwa, z tymi, co 
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strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.” Diabeł nie jest wymysłem księży (powie-

dział papież Benedykt XVI), ale mówi o tym Pismo Święte.  

Mam wrażenie głosząc rekolekcje w różnych miejscach naszego kraju, że ludzie za-

czynają szukać na poważnie Boga, często dostrzegając problem dopiero po kilkudziesięciu 

latach zmarnowanego życia. Nie traktowali na serio Dekalogu, nie pragnęli wsłuchać się w 

Ewangelię, zabrnęli w jakieś zło, i to całymi rodzinami, i teraz Pan Bóg zaczyna od jednej oso-

by, ona dostrzega odejście od Boga, i zaczyna sama wracać duchowo. Potem modli się w 

sposób coraz bardziej przemyślany i systematyczny, za całą swoją rodzinę i za swoich znajo-

mych, i wreszcie zaczyna widzieć skutki odejścia od Boga u innych, i rozumieć dramat syna 

marnotrawnego, jego utratę łaski od Ojca: zranienia, samotność, bunt, głód miłości, głód rado-

ści, pokoju, poczucia bezpieczeństwa, sytości. Zostały tęsknoty i głody.  

Zranienia duchowe, niestety nie leczą się szybko, trzeba lat. Trzeba prosić Miłosier-

nego Boga, o uzdrowienie duszy, zadośćuczynić i wołać o uwolnienie od skutków grzechów!  

Osoba powracająca do Boga, zaczyna rozumieć, że zjawisko pozornej religijności, lub 

też zakłamania w postawie religijnej czy moralnej dotyczy bardzo wielu ludzi. Zaczyna się 

szukać innych, którzy modlą się i też dostrzegają to zniszczenie sumień. Zaczyna się modlitwa 

za całe społeczności, już nie tylko za rodziny. To wszystko staje się motywem do zadośćuczy-

nienia Bogu za grzechy, i dlatego obecny cykl nowenny ma taki charakter. To skutkuje tym, że 

jest to przeproszenie za grzechy narodu, wynagrodzenie modlitwą za tych, którzy tego nie 

widzą, aby dzięki tej postawie zadośćuczynienia, Pan Bóg zechciał dać nam jak najlepsze łaski 

do nawrócenia religijnego i moralnego, aby to z kolei doprowadziło do bardzo świadomej i 

odpowiedzialnej religijności i budowania życia osobistego bardzo zdecydowanie na Dekalogu. 

Na odważnym świadectwie wiary, bo tak powiedział Bóg w Starym Testamencie: „Jeśli będzie-

cie zachowywać Moje Przykazania, będę wam wierny do tysiącznego pokolenia.” Czyli zaw-

sze. Pan Jezus powie w Nowym Testamencie: „Kto Mnie miłuje zachowuje moje Przykazania.” 

Oznacza to, że jest to fundament religijności, wspólnoty człowieka z Bogiem. To szacunek do 

tego, co Bóg stworzył, bowiem Przykazania są wpisane najpierw w naturę duchową i material-

ną człowieka. Jeżeli o tym się zapomni, człowiek sam siebie deprawuje i niszczy. 

Warto o tym przypomnieć właśnie obecnie, kiedy tak dużo ludzi buntuje się i bluźni przeciw 

Bogu, obraża się na Boga, czy okazuje gniew i rozgoryczenie, gdy porusza się tematy religijne. 

Ponieważ nie dopuszcza się myśli, że samemu nie szanowało się łask Bożych, za które, aby-

śmy mogli je otrzymać – Chrystus zapłacił Jego własną Krwią!!!  ( Czy On ma ciągle płacić, a 

ludzie niszczyć?!). Ta prawda nie dociera jeszcze do ludzi, widać to po frekwencji na Drodze 

Krzyżowej w parafiach. Temat Męki porusza się tylko okazjonalnie, jako skrajne podejście 

jakiegoś dewota. A przecież nie doceniając Męki Pańskiej – nie umiemy uszanować tego, co 
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od Jezusa Chrystusa otrzymujemy! Brak wdzięczności Panu Jezusowi, brak pochylenia się 

nad tym, czego wielkiego dokonał przez Mękę i Krzyż, skutkuje egoizmem religijnym. Wszyst-

ko mi Panie daj! Nic ode mnie nie oczekuj! Moje serce jest tylko dla mnie! 

  Widzimy jak w katolickiej Polsce znak Krzyża nie jest uszanowany, przypomnijmy 

sobie wydarzenia przed belwederem latem 2010r. Oglądnijmy film „Solidarni 2010” Ewy Wi-

śniewskiej i Janka Pospieszalskiego. Szok. Warto postawić pytanie, 

dlaczego Jan Paweł II, papież, codziennie odmawiał Drogę Krzyżo-

wą? Dla tkliwości, emocji, bo tak papież musi? O nie! On doskonale 

rozumiał, że świat odrzucając zamyślenie nad Męką Jezusa Chry-

stusa, zapominał o wysiłku, i trosce Boga o nasze życie doczesne i 

wieczne. Dlatego, łatwa droga do grzechu, i odrzucenia wszelkiej 

odpowiedzialności za otrzymywane wciąż dobra duchowe. To wszystko sprawia, że człowiek 

oddala się od Boga coraz łatwiej, i nie chce powrócić, nie chce uznać odpowiedzialności za 

swój grzech. Jeżeli już uznał swoją porażkę, to uważa, że Miłosierdzie Boże ma mu to zała-

twić, a dalej będzie jak będzie. Bardzo wielu ludzi nie wierzy w piekło, a nawet, jeżeli wierzą, 

że istnieje to są tak obrażeni na Boga, że sami lekceważą swoje zbawienie, mówiąc – że to ich 

nie obchodzi gdzie będą po śmierci!? Mógłbym wspomnieć o ilości uzależnionych od alkoholu, 

nieszczęśliwych i zranionych z tego powodu rodzinach, zgorszonych dzieciach, o związkach 

niesakramentalnych, o rozpadających się rodzinach, o wandalizmie i życiu zupełnie bez zasad 

religijnych i moralnych. O szukaniu czegoś zastępczego w stosunku do jedynej prawdziwej 

religii objawionej, jaką jest chrześcijaństwo! A więc o magii, horoskopach, tzw. pozytywnym 

myśleniu, zabobonach, medytacjach wschodu. Tego jest jeszcze więcej.  

Człowiek z natury stworzenia jest istotą religijną, jeżeli nie chce spotkać się z żywym Bogiem w 

Komunii Świętej, za chwilę sam uczyni sobie bożka z czegokolwiek – to wielkie nieszczęście!  

Wychodzenie z takiego uzależnienia trwa wiele lat, nawet kilkanaście! Skutki są w całych ro-

dzinach i idą przez pokolenia. Po prostu każda fałszywa religia – to furtka otwarta złemu du-

chowi. Zamęt w takich ludziach religijny, moralny wprost ogromny, porządkowanie tego jest 

wysiłkiem i dla kapłana i dla całych rodzin wielkim zmaganiem, walką. Nieszczęścia prześladu-

ją tych ludzi i ich rodziny nieustannie i przez wiele pokoleń. Mówią o tym egzorcyści. Mówią 

konfesjonały.  To jest cena lekceważenia Najświętszej Krwi Zbawiciela. Mamy z tym problem w 

Polsce w każdej parafii! Niesiemy dziedzictwo – spuściznę, skutki grzechów od trzech, a nawet 

więcej pokoleń! Jeszcze sprzed wojny, od prababci czy pradziadka, którzy np.: lekkomyślnie 

wywoływali duchy, chodzili do wróżki, wierzyli w zabobony, dokonywali aborcji, żyli bez sakra-

mentu małżeństwa itd. To skutkuje najbardziej. Trzeba modlić się w Polsce o przerwanie skut-

ków grzechów do czterech pokoleń wstecz, ogarniając wszystkich żyjących w rodzinie. I jesz-
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cze zadośćuczynić Bogu za te zdrady! Przepraszam, za tą refleksję, ale 20 lat kapłaństwa to 

już jest trochę doświadczeń z ośmiu parafii, w których pracowałem, oraz z rekolekcji, które 

głoszę kilka razy do roku, w parafiach i w 

domach rekolekcyjnych.  

Oto motywy, które skłoniły mnie 

do podjęcia się propagowania Nowenny 

Pompejańskiej, jako skutecznej metody 

wołania o nawrócenie i wiarę dla ludzi. 

Cieszy mnie, że coraz więcej ludzi chwyta 

za różaniec, że jest coraz więcej Mszy św., przebłagalny za grzechy rodziny, czy za grzechy 

Polski, że jest Krucjata Różańcowa i Jerycha Różańcowe. Modlitwa Anioła z Fatimy! Każda 

modlitwa jest tu ważna, każde westchnienie do Boga. Niewątpliwie Nowenna Pompejańska 

w Polsce przeżywa swoistą karierę. W tamtym roku rozdałem 13 tys. ulotek po całej Polsce. W 

tym roku mam ich 20 tys. Ulotki podpowiadają, jak odmawiać Nowennę Pompejańską, ale 

także przypominają o 15 obietnicach Matki Bożej dla odmawiających Różaniec! Są  zachęty 

kilku świętych, poprzez ich doświadczenie w tej modlitwie oraz uwagi praktyczne. Na terenie 

Diecezji Szczecińskokamieńskiej jest już przynajmniej kilka tysięcy odmawiających Nowennę 

Pompejańską. Są osoby, które świadomie i z przekonaniem propagują tę formę modlitwy za 

Ojczyznę na terenie swoich parafii, lub różnych grupach, z którym się spotykają. Są parafie, 

gdzie są grupy modlitwy po około 20 – 25 osób. Są osoby, które od 9 marca tamtego roku nie 

opuściły ani jednego cyklu Nowenny za Ojczyznę. Znam takie osoby także w kraju.  

W każdej parafii naszej diecezji są ogłoszenia o kolejnym cyklu tej modlitwy. Wszyst-

kie tematy, czyli każdego cyklu modlitwy, są przemodlone i przedstawiane do akceptacji J.E. 

Ks. Abp Andrzejowi i dopiero wtedy idą do gazet i do parafii. Były i są świadectwa nawróceń, 

dostaję je na piśmie, słucham od ludzi. Są świadectwa o uwolnieniu od alkoholizmu, o pojed-

naniu w rodzinach, o zawieranych po latach związkach sakramentalnych. To jest możliwe w 

skali kraju i świata!  Ale trzeba modlitwy z wiarą i to ofiarnej modlitwy. Trzeba by nie myśleć 

tylko o swoim otoczeniu, ale podjąć zaproszenie Matki Bożej Królowej Polski do modlitwy za 

wszystkich Polaków. Im więcej będzie wołających do nieba, tym więcej cierpień unikniemy w 

przyszłości, tym szybciej, ( co daj Panie Boże !), Zmieni się wielu ludzi, a to oznacza zmiany 

nie tylko w rodzinach, ale w całym społeczeństwie, w polityce, w gospodarce, w ekonomii. 

Zakończę słowami papieża Piusa IX z Encykliki Quas Primas z roku 1925: „Niezliczone dobro-

dziejstwa spłyną na cale narody, gdyby budowały życie osobiste obywateli i całych społe-

czeństw na Dekalogu.” Warto też przypomnieć błogosławionego Jana Pawła II, który w 1991r., 

całą pielgrzymkę do Polski poświęcił na przypomnienie o wartości i aktualności Dekalogu. „To 
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pierwsze słowowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przy-

kazania,... wpisane odwiecznie w ludzkich sercach...Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami 

Przymierza,... Głosi prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. W ten sposób 

Dekalog – dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem – został potwierdzony w Ewange-

lii, jako moralny fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa..... Nosimy, więc w sobie 

skarb, niewypowiedziany skarb życia Bożego... . Stąd, znad Bałtyku, proszę was, .... Abyście 

nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę abyście 

nie pozwolili go zniszczyć. Abyście posklejali je z powrotem, jeśli popękało.” Koszalin. Piel-

grzymka do Ojczyzny 1991r. ( Jak dotąd większość rodaków woli Papieża na obrazkach, niż 

Papieża głoszącego to, co bardzo dla nam potrzebne i w imieniu Boga. Ile jego kazań tak na-

prawdę przemyśleliśmy?). 

Dziękuję wszystkim, którzy potrafią wznieść się intencją modlitwy ponad swoje osobi-

ste sprawy, i którzy z wiarą ogarniają swoje sprawy łącząc je w modlitwie za wszystkich Pola-

ków. Pamiętajmy, że niewola duchowa skutkuje niewolą materialną, coraz mniej jest Polski dla 

Polaków, coraz więcej naszych Rodaków pracuje dla obcych właścicieli firm i ziemi. Często 

jesteśmy u siebie, ale nie jesteśmy na swoim. To nie jest kwestia samej polityki, ale najpierw 

sprawa ducha, i do kogo on należy! Komu się kłania, za kim tęskni? Czyli hierarchia wartości, 

co pierwsze, co drugie, co następne w życiu chrześcijanina! Jeśli jest codzienne przestrzega-

nie Dekalogu, i Święte Słowa Boga są przyjęte i jest liczenie się z Osobą Boga, – co On mówi 

o moich wyborach, decyzjach, to tylko wtedy będzie błogosławieństwo. ”Trzeba bardziej słu-

chać Boga niż ludzi.” - Mówi Pismo Święte. Stare powiedzenie świętych brzmi:, „Jeżeli Bóg jest 

na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu.” Jeśli my – ochrzczeni – i na-

byci Krwią Chrystusa, uszanujemy Prawo Boże – Prawo Zbawienia, to będziemy uszanowani 

przez Boga, w każdej sprawie!   

Drodzy, zachęcajmy się wzajemnie do modlitwy za Ojczyznę, zamawiajmy Msze św. wy-

nagradzające za grzechy rodzin i narodu. Prośmy o przerwanie skutków grzechów po-

przednich pokoleń i własnych! Prośmy Ducha Świętego, aby nam wskazywał przyczyny 

naszych nieszczęść osobistych i narodowych. Sięgnijmy po Różaniec i inne formy modli-

twy, a wybawienie przyjdzie. I będzie pokój w sercach, i zmiana w życiu osobistym i naszego 

kraju. Bóg pokona wszelkie zło, ale trzeba wołać! Mądrze wołać dzień po dniu, i zmiany przyj-

dą.  

Niech Bóg błogosławi Wszystkim czytelnikom. Jesienny cykl Nowenny Pompejańskiej za Oj-

czyznę, który rozpoczniemy w dniu 22 października będzie miał po raz trzeci temat: „Sercom 

Jezusa i Maryi, wynagradzamy za grzechy Polski.” Prośmy błogosławionego Jana Pawła II, 

o wstawiennictwo dla obfitych owoców Miłosierdzia Bożego.  
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Gdy potrzebny był kontakt w sprawie otrzymania ulotek,  

Lub inne pytania proszę dzwonić 91/ 561-84-54. Najlepiej około 21.00.  

Ks. Jacek Skowroński  

– Promotor Różańca Pompejańskiego  Diecezji Szczcińskokamieńskiej. 

ŚWIADECTWO ALDONY:  

„NOWENNA [POMPEJAŃSKA] I MSZE ŚWIĘTE 
MIAŁY OGROMNE ZNACZENIE…” 

Msze święte ku czci Pana Jezusa za uzdrowienie drzewa pokoleniowego 

W Roku Wiary ogłoszonym z inicjatywny Ojca Świętego Benedykta XVI, potrzeba czynów, 

które wypływają z wiary. Przykładem takich czynów jest modlitwa, Msza Święta - Eucharystia. 

Modlitwa i Komunia święta przyjmowana na Mszy świętej ma ogromne znaczenie.  

Aldona opisuje swoje życie, jako krzyżową drogę przez ciernie, na której niejednokrotnie nie 

miała już sił iść dalej i dźwigać ciężaru przeciwności życia.  

Tuż po ślubie, okazało się, że mąż lubi swoje wyborne towarzystwo, zaniedbując obowiązki 

małżeńskie i domowe. Gdy zostawałam na początku z dziećmi i pieluchami, a później z różny-

mi obowiązkami domowymi, odczuwałam ból psychiczny i fizyczny. Ratunkiem wówczas była 

dla mnie modlitwa. Jak na paraboli w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym przez 17 lat, 

przewalało się dobro i zło, sytuacje miłe i takie nie do zniesienia.  

Pewnego razu przeczytałam w „Módlmy się” świadectwo kobiety, która opisywała wielki i zba-

wienny wpływ Mszy świętych pokoleniowych, które przyniosły rozwiązanie długich problemów 

w jej rodzinie. Te Msze święte przebłagalne za zło od lat drzemiące w rodzinie, za przekleń-

stwa przepływające z pokolenia na pokolenie, za skutki zła, jakie kiedyś miało miejsce, kreśliły 

wymarzoną perspektywę, by wreszcie przerwać zło i żyć normalnie z Bożym błogosławień-

stwem. Nigdy wcześniej nie słyszałam o takich Mszach świętych, Nigdy w takiej Mszy świętej 

nie uczestniczyłam, a żaden ze znanych mi kapłanów takich Mszy świętych nie odprawiał, 

dlatego postanowiłam dowiedzieć się więcej na ten temat. Marzyłam, by spotkać kapłana, który 

zgodziłby się takie Msze święte za mnie i moją rodzinę odprawić. Od pana Wiesława dowie-

działam się o Nowennie Pompejańskiej, którą rozpoczęłam. Zamówiłam też Msze święte poko-

leniowe. Działałam szybko, bo wiedziałam, że nie można zwlekać. Nowenna i Msze święte 

miały ogromne znaczenie. Szatan szalał tak mocno, że momentami wydawało mi się, że nie 

wytrzymam, że przestanę się modlić i wszystko wróci jak wcześniej do bolesnego spokoju. 

Moja nowenna i odprawiane Msze święte nie podobały się szatanowi. Kapłan dodawał mi od-

wagi i otuchy, a jego modlitwa i zachęta sprawiały, że coraz bardziej obejmowała mnie moc 
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Ducha Świętego i nie ustawałam w zmaganiu o dobro. Modliłam się nieustannie. Uczestniczy-

łam w tych 6 Mszach świętych ku czci Pana Jezusa za uzdrowienie drzewa pokoleniowego. 

Mąż w czasie nowenny przechodził samego siebie, pił po kilka dni w tygodniu, awanturował się 

i dostawał szału. Powoli jednak wszystko się normowało, zaczynały się normalne rozmowy, 

ustało pijaństwo, rozpoczęły się wspólne wyjścia do kościoła na Msze święte w niedziele. 

Ufam, że z czasem przełamie się i przystąpi do sakramentów.  

Nie mam żadnych wątpliwości jak wielka moc płynie z Mszy świętych, z przyjmowanej Komunii 

świętej choćby tylko w sposób duchowy. Msze święte nie mają ceny. Wsparcie i modlitwa 

kapłana podnoszą na duchu i nie pozwalają zwątpić. Dziękuję panu Wiesławowi za ciepłe 

słowa, za pomoc i otwartość na krzywdy ludzkie, a czytelnikom życzę by spotykali otwartych i 

pomocnych ludzi.  

Aldona z Szepietowa  

Tekst świadectwa przepisał i nadesłał ks. Lesław Krzyżak 

P.S. Treść wzorcowych intencji  "6 Mszy św. ku czci Pana Jezusa..." zamieszczona jest w Głosie 
Małego Rycerza nr 8 na str. 58. – (WK) 

Modlitwa o uzdrowienie z wszelkich chorób. 

W imię Jezusa Chrystusa, 

Nakazuję ustąpić wszystkim wzorcom chorób fizycznych, 

zakorzenionych w mojej rodzinie. 

Przyjmuję miecz Ducha Świętego 

i przecinam wszelkie więzy łączące mnie 

z jakąkolwiek chorobą: chorobą serca, krwi, 

rakiem złośliwym, zaburzeniami trawienia i odżywiania się, 

wrzodami i wszelkimi tendencjami do formowania się raka łagodnego. 

Występuję przeciwko jakimkolwiek wzorcom kobiecych zaburzeń: 

problemów z menstruacją, braku równowagi hormonalnej, 

bezpłodności i oziębłości seksualnej. 

W imię Jezusa Chrystusa, 

zrywam więzy wszelkich męskich zaburzeń: 

impotencji i chorób przenoszonych drogą płciową. 

Sprzeciwiam się deformacjom fizycznym, 

problemom ze słuchem, 
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niedomaganiom układu odpornościowego, 

wszelkim rzadko spotykanym chorobom, 

słabemu wzrokowi, chorobom zębów i płaskostopiu.  

W imię Jezusa sprzeciwiam się migrenom, 

opóźnieniu umysłowemu, chorobom płuc, 

reumatyzmowi, chorobom skóry i kości. 

Wyrzekam się wszelkich złych wzorców fizycznych,  

doświadczeń traumatycznych, 

które przylgnęły do mnie z poprzednich pokoleń 

i przecinam te więzi. 

Występuję przeciwko ukrytej przyczynie 

moich dolegliwości fizycznych 

i wszelkich niewyjaśnionych słabości. 

Panie, uwolnij mnie od skutków tych chorych wzorców, 

które otrzymałem po moich przodkach 

i powstrzymaj ich rozprzestrzenianie się w moim życiu. 

Ojcze, przebacz tym osobom z mojej rodziny, 

które wybrały chorobę, aby uniknąć wyzwań życia 

i wybacz im te pokrętne sposoby, 

za pomocą których usiłowały zaspokajać swoje potrzeby. 

Niech zakorzeniony wzorzec „wybierania życia" 

jak rzeka przepłynie teraz przez moje drzewo genealogiczne. 

Uwielbiam Cię, Panie. Amen. 

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie (Mk 6,36b). 

MODLITWA ZA CHOREGO 

Najpiękniejsza modlitwa jaką można odmówić za chorego. 

Przed tą modlitwą odmówić 3 Chwała Ojcu. 

O mój Boże, oto przed Tobą ten chory: przyszedł Cię prosić o to, czego pra-

gnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie. Ty, o Boże, wprowadź w 

jego serce te słowa: „Najważniejsze jest zdrowie duszy!” Panie niech się w 

nim wypełni cała Twoja wola: jeśli chcesz by wyzdrowiał, by zostało mu da-
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ne zdrowie; jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż. 

Proszę Cię, także za nas, którzy się za nim wstawiamy; oczyść nasze serca, 

abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu 

w cierpieniu, nich się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego 

zostanie objawione Twoje święte Imię; pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. 

Amen. 

(Modlitwa podyktowana Jelenie Vasilij w Medziugorju) 

Królowa Pokoju”. 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 24/U-1 tel/fax: 12-413 03 50. E-mail: echo@ceti.pl 

 

Ksiądz Jacek: ZACHĘCAM DO ZACHĘCANIA  
DO MODLITWY WYNAGRODZENIA 

[…] „Jeszcze jedna refleksja: Warto się przyjrzeć, jak są redagowane intencje tzw.: Mszy za 

Ojczyznę." Śmiem twierdzić, że osoby, które je zamawiają mogą się czuć zdziwione moim 

pytaniem i dopowiedzą : "Pan Bóg wie, co potrzeba." - Tak, Pan Bóg wie, co potrzeba, ale Bóg 

oczekuje przemyślanej modlitwy - bo w tej przemyślanej intencji jest też zapowiedź, że ja 

wierzę w to, co otrzymam, wreszcie przyjmuję odpowiedzialność za wypraszaną łaskę! 

Ciekawe, w Ewangeliach i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie - nigdzie nie spo-

tkałem takiego stwierdzenia: "Boże daj mi coś, bo ja nie wiem, co".  Bóg jest we wszystkim 

uporządkowany i działanie Jego jest zawsze Największą Mądrością, i logiczne, celowe, 

konkretnie. 

Trzeba te intencje konkretyzować i niech nie zabraknie Mszy św. wynagradzających za 

grzechy Polaków. Prosić wystarczy raz. Bóg słyszy. Wiele natomiast trzeba wynagradzać. 

Pismo Święte, Słowo Boga, tak w Starym jak i w Nowym Testamencie pokazuje, że kary doty-

czą, pojedynczych ludzi, ale i całego narodu. 

Zachęcam do zachęcania do modlitwy WYNAGRODZENIA. Prośby do Boga szybciej od-

niosą swój skutek, jeżeli najpierw wynagrodzimy za grzechy. 

Chodzi mi o to, że w naszej osobistej modlitwie i za Kościół i za Polskę nie może zabraknąć 

takiej modlitwy, sądzę, że inaczej długo będziemy jeszcze prosić...  

Ks. Jacek Skowroński, promotor Nowenny Pompejańskiej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej 

7 MSZY ŚW. ZA LEGION MRMSJ  
PRZEBŁAGALNO-WYNAGRADZAJĄCYCH  

mailto:echo@ceti.pl
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►PIERWSZA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, z 
prośbą, aby przebłagać i wynagrodzić za popełnione grzechy przez Małych Rycerzy MSJ 
(żywych i zmarłych), aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w Legionie Małych Rycerzy 
MSJ a Pan Bóg w ich życiu był zawsze na pierwszym miejscu za przyczyną Patronów Legionu 
MRMSJ  

►DRUGA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez nie-
sprawiedliwy wyrok, z prośbą, aby przebłagać i wynagrodzić za grzechy popełnione przez 
Małych Rycerzy i ich skutki, aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w Legionie Małych 
Rycerzy MSJ a Pan Bóg w ich życiu był zawsze na pierwszym miejscu za przyczyną Patronów 
Legionu MRMSJ  

►TRZECIA MSZA ŚW.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a 
szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci z prośbą, aby przebła-
gać i wynagrodzić za popełnione grzechy przez Małych Rycerzy MSJ (żywych i zmarłych), 
aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w Legionie Małych Rycerzy MSJ a Pan Bóg w ich 
życiu był zawsze na pierwszym miejscu za przyczyną Patronów Legionu MRMSJ.  

►CZWARTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i 
konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci z prośbą,  aby przebłagać i wynagrodzić za 
popełnione grzechy przez Małych Rycerzy MSJ (żywych i zmarłych), aby zostały zniszczone 
dzieła diabła-szatana w Legionie Małych Rycerzy MSJ a Pan Bóg w ich życiu był zawsze na 
pierwszym miejscu za przyczyną Patronów Legionu MRMSJ  

►PIĄTA MSZA ŚW.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu z prośbą, aby przebła-
gać i wynagrodzić za popełnione grzechy przez Małych Rycerzy MSJ (żywych i zmarłych), 
aby zostały zniszczone dzieła diabła-szatana w Legionie Małych Rycerzy MSJ a Pan Bóg w ich 
życiu był zawsze na pierwszym miejscu za przyczyną Patronów Legionu MRMSJ  

►SZÓSTA MSZA ŚW.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa z prośbą, 
aby podziękować i uwielbić Boga bogatego w miłosierdzie przez Małych Rycerzy MSJ (ży-
wymi i zmarłymi) razem ze Świętymi Aniołami i wszystkimi Patronami.  

►SIÓDMA MSZA ŚW.:O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego, o jedność Legionu, wierność Krzyżowi i rycerskiemu powołaniu, o gorli-

wość apostolską i chrześcijańską odwagę przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i Patronów 

Wspólnoty. 

ZAMAWIAJCIE CHOĆ JEDNĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ DO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO,  
O PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY... 

Dnia 03.09.1991 
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(...) Pisz to orędzie dla całego świata, aby ludzie się opamiętali, aby cały świat się 

zwrócił do Miłosierdzia Bożego o pomoc i ratunek, bo wojna, która jest przewidziana przez 

proroków rozpęta się na cały świat. 

Ziemia zacznie płonąc, a glob ziemi rozpadać się. Ogień, który będzie się wydobywać z 

ziemi ogarnie cały świat, a ludzkość nie będzie miała gdzie się schronić. Wulkany będą wytry-

skiwać ogniem, a lawy zalewać wielkie obszary ziemi. 

Dzieci Moje, ten ogień wojny i wszelkie katastrofy i kataklizmy można zwyciężyć tylko 

przez modlitwę i nawrócenie do Boga. Ludzkość nie zazna spokoju, o ile nie zwróci się do 

Miłosierdzia Bożego. Świat jest zagrożony przez grzech i obrazę Mojego Majestatu. Prze-

cież ten świat stworzyłem dla człowieka. Poniosłem śmierć krzyżową za was prawie dwa  ty-

siące lat temu. Ziemia Mnie nie przyjęła i cierpiałem. 

Pamiętajcie, że bliski jest koniec. Wy, dzieci światła, módlcie się. Zama-

wiajcie, choć jedną Mszę Świętą do Miłosierdzia Bożego, o przebłaganie 

za grzechy świata, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży. 

Te zlodowaciałe serca wstrętem Mnie napawają, ale kocham je. Jestem 

ich Odkupicielem. Ojcem i Bogiem Miłosiernym. Polski naród umiłowałem, ale 

dzieci Moje, Ja pragnę waszej miłości, a nie obecności w świątyni. Nie 

mogę do ciebie zbliżyć się, człowiecze, bo twoje zlodowaciałe serce nie potrafi 

Mnie kochać. 

Dzieci Moje, czy mam was zostawić szatanowi? Ja was stworzyłem i dałem wam wolną 

wolę, abyście wybrali dobro lub zło i to, co kochacie... Biada tym, co nie ukorzą się przed 

Bogiem. Jeszcze otrzymacie ratunek przez Miłosierdzie Boże, a potem z tego, co umiłowali-

ście, czemu poświęciliście czas będzie musiał się każdy człowiek rozliczyć. 

Śp. Zofia Grochowska 

3 MSZE ŚW. WAŻNE I AKTUALNE 
►Do Miłosierdzia Bożego, o przebłaganie za grzechy świata, aby złagodzić i uśmie-

rzyć gniew Boży za przyczyną Wszystkich Świętych.  

►Wynagrodzenie i przebłaganie za grzechy Polski, o pomoc Bożą w zniszczeniu 

dzieł diabła-szatana w Narodzie i państwie polskim i postawienie Pana Boga na pierw-

szym miejscu w życiu wszystkich Polaków w kraju i na świecie z podziękowaniem za 

orędownictwo Anioła Stróża Polski, Świętych Aniołów Stróżów Polaków i Wszystkich 

Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. 
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►O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii Świętej w postawie 

klęczącej – w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i w wierności tysiąclet-

niemu zwyczajowi przyjmowania Komunii Świętej w Polsce. (intencja ks. Jacka Bałem-

by SDB) 

Uwaga: Powyższe Msze św. zostały odprawione w październiku 2012 

 

2 INTENCJE DO MODLITW I MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ –  

PROPOZYCJA RYCERKI MARII Z WARSZAWY 

Przesyłam 2 intencje mszy św. ważne dla naszej ojczyzny i rodaków... Sama trochę za-

mówiłam i wszystkim bardzo polecam, jako indywidualny wkład w dzieło ratowania na-

szego Narodu. Nie ma wątpliwości, że brak przebaczenia nie pozwala nam otworzyć nasze 

serca na Miłość Bożą, Ducha Świętego, by mógł Chrystus Król zapanować w naszych sercach 

i zwyciężyć. Myślę, że tylko moc Eucharystii, Krwi Pańskiej... może przebłagać Majestat Boży i 

wyprosić potrzebne łaski, aby serca nasze stawały się, jako Serce Jego... Otwarte, solidarne z 

braćmi, pełne zrozumienia i miłości bratniej dla słabszych, potrzebujących i zagubionych na-

szych bliźnich. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w Częstochowie, Króluj nam Chryste!!! 

mr Maria G-R 

 1. Ku czci Pana Jezusa, Jego Najdroższej Krwi, Jego Ran Najświętszych i Łez za nas wylanych, 

wszystkich cierpień Jego życia i Męki Krzyżowej oraz cierpień i krwawych łez Matki Przenaj-

świętszej. Współodkupicielką świata: o łaskę całkowitego przebaczenia dla polskich rodzin i 

Narodu Polskiego, darowania wszelkich uraz, win, krzywd przeszłych, obecnych i przyszłych 

wobec wrogów i krzywdzicieli; by Polacy otworzyli swe serca, przebaczając sobie nawzajem i 

Naród Polski odpuścił winy wszystkim wrogom wewnętrznym i z zewnętrznym, by dzięki przeba-

czeniu przez Moc Ducha Świętego zapanował w ich Sercach Chrystus Król, którego chwałę, z 

miłością miłosierną, bratnią i solidarną mogliby nieść innym narodom, spełniając swe posłannic-

two dziejowe. 

2. Ku czci Pana Jezusa Jego Najdroższej Krwi, Jego Ran Najświętszych i Łez za nas wylanych, 

wszystkich cierpień Jego życia i Męki Krzyżowej oraz cierpień i krwawych łez Matki Przenaj-

świętszej Współodkupicielką świata:  o łaskę całkowitego przebaczenia dla polskich rodzin i 

Narodu Polskiego, darowania wszelkich uraz, win, krzywd przeszłych, obecnych i przyszłych 

wobec wrogów i krzywdzicieli, by Polacy otworzyli swe serca, przebaczając sobie nawzajem i 

Naród Polski odpuścił winy wszystkim wrogom wewnętrznym i z zewnętrznym, by dzięki przeba-

czeniu przez Moc Ducha Świętego zapanował w ich Sercach Chrystus Król ,którego chwałę, z 

miłością miłosierną, bratnią i solidarną mogliby nieść innym narodom, spełniając swe posłannic-

two dziejowe. 
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NOWENNA Z 9-CIU KOLEJNYCH KOMUNII ŚW. 
I 2 ŚWIADECTWA 

Kochane moje Siostry i moi Bracia, Rycerze! 

Od dłuższego czasu nosiłam się z zamiarem opisania świadectwa (czując mocno, że muszę to 

uczynić), ale dopiero piękne święta św. Archaniołów i Aniołów Stróżów mnie zmobilizowały. 

Rzecz dotyczy: Nowenny 9-ciu kolejnych Komunii św. ofiarowanych Jezusowi Królowi i Panu 

Wszystkich Narodów, ale w intencji wybranej z natchnienia Bożego przez nas osoby - prosząc, 

aby Miłosierny Bóg jednego ze swoich Aniołów z Chórów Anielskich  [raczył] postawić przy tej 

osobie, by tenże Anioł bronił, chronił, pomagał, prowadził… naszego wybrańca. 

Informację o tej Nowennie przeczytała w którymś z poprzednich numerów „Głosu Małego Ry-

cerza” i natychmiast wzięłam się za „obstawianie” moich najbliższych anielskim kordonem. 

Czułam ogromną moc tej Nowenny i potrzebę nieustannego jej prowadzenia. Zanim opiszę 

swoje świadectwo pragnę Wam wszystkim powiedzieć, że na dzień dzisiejszy otoczyłam Anio-

łami wszystkich moich bliskich i nagle przyszła myśl! Otoczyć Aniołami Kapłanów! Tak też 

robię! Gdy skończę z jednym, zaraz drugi kapłan staje mi na myśli.  

To musiałam napisać! 

Teraz moje świadectwa. 

1) Podzieliłam się o NOWENNIE z moją przyjaciółką rycerką Helenką (84 lata), która 

miała problemy z wnuczkiem i jego żoną, którzy to młodzi i nie chcieli słyszeć nic na 

tematy religijne, żadnej wody święconej, żadnego błogosławieństwa na czole. 

Helenka zaczęła NOWENNĘ.  Krótko po tym jak odprawiła ją za żonę wnuczka, ta dostała 

strasznych wymiotów – wymiotowała czarną smołę i widziała także szatanów stojących koło 

łóżeczka małej córeczki. Przeraziła się, pobiegła zaraz do spowiedzi. Przyprowadziła też księ-

dza, aby pokropił i pobłogosławił cały dom.  Opisałam dokładnie, nic nie dodając – relację 

rycerki Helenki. 

2) Drugie świadectwo NOWENNY 9-ciu Aniołów dotyczy mojej córki Natalii, która miesz-

ka i pracuje we Włoszech w Mediolanie, jest także Małym Rycerzem.  

Jak wspomniałam całą moją rodzinę oddałam w nowennach [Świętym] Aniołom, tak tez i ona 

miała ich dziewięć. 

Otóż, ze zdrowiem „kobiecym”, rzecz u niej miała się niedobrze, ale ciągle w pośpiechu  bra-

kowało czasu na dłuższe badania. 
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Tym razem w sierpniu [2012], po przylocie [do Polski], kazałam natychmiast zrobić badania. 

Pani doktor w przychodni okazała się wspaniała, gruntownie przebadała i skierowała „na 

wszystko”.  Wyniki były więcej jak dramatyczne – wszystkie poniżej normy, sama hemoglobina 

6. Szpital, tu droga przez mękę, bo nie ma miejsc, wyniki zrobiły swoje. Diagnoza: mięśniak 

wielkości główki dziecka, cysta na jajniku i… wszystko do usunięcia. Wspaniali lekarze pytali 

się nas rodziców, czy mamy jeszcze inne dzieci, aby móc w przyszłości cieszyć się wnukami! 

Nasza Natalka dzielna pogodzona, ale „jakby jej to nie dotyczyło”. I tu cud!!! Konsultacje, nara-

dy, operacja… Trzy małe szwy, łącznie ok. 15 cm. Lekarz wzruszony, „że tak wspaniale się 

udało!”, a moja Natalia budząc się widzi siedmiu Aniołów stojących z uśmiechem jak wojsko 

przy jej łóżku…”dalszych nie widziałam dokładnie, byli jakby za mgłą, ale wiedziałam, że tam 

są.” Kochani moi, z przymuszenia opisałam a teraz do dzieła… 

8 październik 2012 

Mała Rycerka Małgosia z Wrocławia. 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 1 9 9 8 
Czas do 1998 roku dla Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego był, – jeśli 

można go porównać do życia istoty ludzkiej – okresem poczęcia, wzrostu liczebnego (rodze-

nia), pokarmu duchowego (częste spotkania modlitewno-formacyjne, udział w Mszach św. i 

sakramentach, adoracjach i wszelkiego rodzaju pokutach, modlitwach i ofiarach, doświadczo-

nej opieki Matki Bożej - macierzyństwa, (co potwierdzają odnotowane spotkania w najważniej-

szych Maryjnych Sanktuariach Polski) i dziecięctwa. Wiele w tym czasie trudności związanych 

było ze znalezieniem profesjonalnej opieki duchowej i aprobaty. Niektóre grupy modlitewne 

otrzymały taką łaskę (opieki, akceptacji w parafii) inne radziły sobie także z pomocą Bożą po-

nosząc większy trud i ofiarę. 

19 czerwca 1988 

S. Zofia Grochowska zwróciła się oficjalnie do Księży Jezuitów przy Sanktuarium Serca Jezu-
sa Miłosiernego w Kaliszu z prośbą o przejęcie profesjonal-
nej opieki nad Wspólnotą. Było to pierwsze spotkanie ekipy 
odpowiedzialnej  za Wspólnotę Małych Rycerzy. 

22-23 września  

Odbyło się II Spotkanie Ekipy odpowiedzialnej za Wspólnotę 
Małych Rycerzy. W spotkaniu wzięli udział: Zofia Grochow-
ska – założycielka Legionu, rycerki: Maria i Zofia Bręk - 
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przedstawicielki sekretariatu poznańskiego, s. Benedykta Nowosad – oddelegowana przez 
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego do współpracy z Małymi Rycerzami; s. Jadwiga 
Pikuta – S. Przełożona Kaliskiej Wspólnoty Sióstr Jezusa Miłosiernego; o. Zdzisław Pałubicki 
– Promotor kultu Miłosiernego Serca Jezusowego; o. Aleksander Jacyniak – Kustosz Sank-
tuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. (więcej - zobacz LIST z dnia 23.09.1998 ) 

26 listopada 1988 

Odbyło się III Spotkanie Ekipy odpowiedzialnej za Wspólnotę Małych Rycerzy. Podczas tego 
spotkania wyodrębniono 26 ośrodków rejonowych (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, - To-
ruń, Częstochowa, Gdańsk-Gdynia, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, 
Kraśnik Lubelski, Lublin, Nysa, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Poznań, Rzeszów, 
Siedlce, Stalowa wola, Sulechów, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Wrocław), które miały 
funkcjonować zgodnie ze Statutem Małych Rycerzy, którego opracowanie jest w toku. (więcej: 
LIST z dnia 8.12.1998 ) 

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

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA   
MODLITEWNO-FORMACYJNE  
MAŁYCH RYCERZY w 2013  
►14/15 kwiecień 2013 – VIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu MR MSJ Królowej Polski i 
Matce Miłosierdzia na Jasnej Górze 

►2-4 sierpień 2013 – XV Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, Zgromadzenie Animatorów. 
Termin zaplanowany przez Księży Jezuitów z Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego  w 
pierwszy weekend SIERPNIA. 

►27.08-1.09.2012 - to planowany termin 5 dniowych rekolekcji dla wszystkich Małych Ryce-
rzy w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym im. Jana Pawła II w Koszalinie ul. Seminaryjna 2 
(CERTUS zob. http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/  

►październik 2012 - IV Pielgrzymka „ABYŚMY BYLI JEDNO” Zawierzenia Dzieł Bożych 
Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze.  

►8-11 listopada 2013 rekolekcje zamknięte dla animatorów w Tolkmicku miejscu  życia i 
śmierci śp. s. Zofii i Ryszarda Grochowskich, Liczba miejsc: 25 

TO SĄ BARDZO I BUDUJĄCE PISMA 

Ja już miałam Głos Małego Rycerza nr 6 od Helenki z Prabut. „Ślepy Bóg Miłosierdzia” – także! 

Jednak te ostatnie i wcześniejsze, jakie miałam od Helenki i od Brata pożyczyłam koleżankom i 

wysłałam w Polskę. To są bardzo ważne i budujące pisma. Dużo jest w nich wiadomości. To 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/56-za03
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/57-za04
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dokumenty/doc_download/57-za04
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/kalendarium/559-od-pocztku-do-chwili-obecnej
http://www.cef.koszalin.opoka.org.pl/
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nic, że ludzie nie wstępują [szturmem] do Małych Rycerzy, ale niech, choć czytają i stosują 

rady w życiu i modlą się. Mam kontakt z wieloma osobami w Kwidzynie i w Polsce. Gdyby nie 

skromne środki (emerytura) to kupowałabym więcej, bo więcej mam chętnych do czytania. Gdy 

pożyczam swoje, czasem już nie odzyskuję.  

Z pamięcią w modlitwie Zofia z Kwidzynia 

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 

 

Niedziela/Poniedziałek, 14/15 KWIECIEŃ 2013 – 

VIII PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA LEGIONU  

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  

KRÓLOWEJ POLSKI I MATCE MIŁOSIERDZIA 

NA JASNEJ GÓRZE 

KIEROWNICTWO DUCHOWEVIII PIELGRZYMKI:  

KS. DR. LESŁAW KRZYŻAK 

 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/
mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl

