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Kochani Mali Rycerze,  
Sympatycy i Czytelnicy 

ddajemy do Waszych rąk okolicznościowy a zarazem pierwszy numer pisma na-

szej Wspólnoty „Głos Małego Rycerza”. Pragniemy, aby publikacja naszego 

czasopisma na początku odbywała się przynajmniej raz na kwartał jako kwartalnik, lub 

co dwa miesiące jako dwumiesięcznik. Zamierzeniem naszym jest, aby to czasopismo 

obok witryny internetowej Małych Rycerzy było drukowanym słowem informacyjno - 

formacyjnym, adresowanym głównie do członków Wspólnoty i kandydatów na Małych 

Rycerzy. Sądzimy, że dzielenie się wiarą i stosowną wiedzą jest naszą powinnością we 

wzajemnej formacji i ugruntowaniu wiary oraz pomocą dla błądzących i poszukujących 

PRAWDY i MIŁOSIERDZIA. Ponadto ufamy, że GŁOS RYCERZY jest i nadal będzie 

słyszany i trafi do szerszego grona  sympatyków Wspólnoty i czytelników tego 

czasopisma. Stąd tytuł: Głos Małego Rycerza.  

łos Małego Rycerza poświęcamy ku Bożej 

chwale i pożytkowi dusz ludzkich, zawierzając 

to pismo Dobremu Bogu i Patronom naszej 

Wspólnoty.  

ierwszy numer Głosu dedykujemy śp. s. Zofii 

Grochowskiej, założycielce i współpatronowi 

Małych Rycerzy z okazji 80 rocznicy urodzin, które 

będziemy obchodzić 10 kwietnia u tronu Bożej i 

naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze w ramach 

kolejnej VI Pielgrzymki Zawierzenia, 10 kwietnia 

2011.  

apraszamy wszystkich rycerzy do współredagowania treści kolejnych numerów Głosu MR. 

Będziemy wdzięczni za nadesłane świadectwa, sprawozdania, artykuły, sugestie, uwagi 

służące wzajemnemu duchowemu ubogaceniu. Kontakt: Wiesław Kaźmierczak, ul. Starzyń-

skiego 2b/5, 75-356 Koszalin. Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700 e-mail: mrycerze-

msj@koszalin.opoka.org.pl lub Maria Mrózek, ul. Szwoleżerów 11, 05-091 Ząbki tel. 22/781-67-

81 kom. 664 035 180. 
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Wszystko przyjmij z miłością i pokorą  
- słowa jakie zapisała 21 lat temu s p. s. Zofia  
w dniu 59 rocznicy urodzin  

„Dziś  są moje urodziny. Jest mi bardzo smutno. Czuję, że jestem zagubiona. Moim 

pragnieniem jest, by na całym świecie zapanowało dobro, bo tak mało jego jest. Wielka obojęt-

ność panuje do Boga i Matki Bożej. Serce mnie boli na myśl, dokąd ci ludzi pędzą. 

Córko moja. Otóż ten dzień jest twoim dniem. Podjęłaś wielkie dzieło i już się ofiaro-

wałaś. Będziesz to czynić do końca twych dni na ziemi. Wiem, że chcesz czynić wiele dla 

Mnie. Zajęć i czynów ci nie zabraknie. Wszystko przyjmij z miłością i pokorą dla Mnie, a 

wieczorem ofiaruj Mi to wszystko, abym mógł pobłogosławić wszystkie twoje modlitwy, dobre 

uczynki i ofiary, aby je umocnić w łasce Mojej. Cieszy się serce moje, gdy jesteś zawsze goto-

wa przyjąć, co ci ześlę. Z całym zapałem pragniesz wykonać wszystko, jak najlepiej i zawsze 

czynisz to dla Mnie z miłości, aby wynagrodzić za innych i za siebie.” 

20.04.1990 r. s p. s. Zofia otrzymała tres c   

Aktu oddania Miłosierdziu Bożemu. 

Córko moja. Pragnę, abyś uczyniła akt oddania się Miłosierdziu Bożemu w dniu Miło-

sierdzia Bożego.  

Jezu mój, pragnę być Twoją własnością. Żyć tylko dla Ciebie w miłości i uwielbieniu 

Ciebie. Spójrz swym wzrokiem miłosiernym i ogarnij mnie całą, abym już nic nie pragnęła, co 

pochodzi ze świata, a z wielką ufnością oddała się w niewolę Twej miłości i niech moje usta 

wypowiadają te słowa: JEZU, UFAM TOBIE. 

 

22.04.1990 r.- S więto Miłosierdzia Boz ego  
Potrzebuję was, by uśmierzyć gniew Boży 

Córko moja. Wiem, że pragniesz, aby wszyscy się modlili o Miłosierdzie Boże dla sie-

bie i całego świata. Już wkrótce będzie was więcej. POTRZEBUJĘ WAS, BY UŚMIERZYĆ 

GNIEW BOŻY. Dziś otrzymaliście błogosławieństwo Miłosierdzia Bożego. 
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ie wyście mnie wybrali, ale JA was wybrałem i przezna-
czyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 

owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam OJCIEC, o cokol-
wiek go poprosicie w imię moje (J 15,16). Gdy jednak 
przyjdzie Pocieszyciel, którego JA wam poślę od OJCA, 
DUCH PRAWDY, który od OJCA pochodzi, ON będzie świad-
czył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od 
początku (J 15, 26-27). 

W mistycznym ciele Chrystusa, jakim jest Kościół Rzymsko-Katolicki, 

Bóg bogaty w MIŁOSIERDZIE, posługuje się, w całej Jego historii, wybranymi 

ludźmi, jako swymi narzędziami do zbawiania dusz ludzkich. Również w dz i-

siejszych czasach, Jezus Miłosierny wybiera z grona wiernych Kościoła – ludzi 

i wspólnoty, aby z nimi, w nich i przez nich pełnić wolę Ojca, obiecując: 

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, 
ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ 

 „Ja, Jezus Chrystus objawiłem się w WYBRANYM NARODZIE, dając światu moją umiło-

waną córkę Faustynę, która stała się głosicielką Miłosierdzia Bożego. Teraz daję wam 

(30.07.1994 r. do śp. s. Zofia) 

O NAS – KIM JESTES MY 
Wspólnota Małych Rycerzy została założona z Bożej inspiracji przez śp. s. Zofię Gro-

chowską i  od ok. 1989 roku działała pod nazwą Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Od 19.06.1998 Wspólnota pod nieco zmienioną nazwą Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego i opieką Towarzystwa Jezusowego z Kalisza jako tradycyjna wspólnota modlitew-

na, która w swej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego.  

Mali Rycerze to wspólnota pokutno-modlitewna powołana dla uśmierzenia zbliżającego się 

gniewu Bożego i walki ze złem. Przez modlitwę,  post  i ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu 

N 
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za wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaski Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza dla 

zatwardziałych grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących, natomiast przez zgłębianie cnoty 

ufności pragnie służyć Bogu, Kościołowi i ojczyźnie, świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich. 

Śp. s. Zofia Grochowska, jako założycielka, pełniła funkcję  pierwszego prezesa. Pod-

czas pierwszego spotkania Zarządu, 25.10.2008 (4 m-ce przed swoim odejściem do Pana Boga) 

wobec przedstawicieli Wspólnoty wyraziła swoją wolę, co do swojego następcy, wskazując na 

ówczesnego swojego zastępcę Wiesława Kaźmierczaka. Oficjalnie funkcję prezesa Zarządu 

Małych Rycerzy zostało powierzone br. Wiesławowi 1.08.2009 w Kaliszu podczas 

Zgromadzenia Animatorów, które odbyło się w ramach corocznego spotkania mo-

dlitewnego tzw. Tiduum ku czci Boga Ojca.  

21.04.1998 r. staraniem s. Zofii i jezuity o. Zdzisława Pału-
bickiego (SJ), misjonarza ludowego, promotora kultu Bożego Miło-
sierdzia i św. Andrzeja Boboli został oficjalnie aprobowany pierw-
szy dokument przez władze kościelne  w osobie ks. bp Bernarda Szlagi, ordy-
nariusza Kościoła Pelplińskiego. Był to pierwszy Statut Legionu Małych Ry-
cerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Od 19.06.1998 r. na wniosek ks. bp Józefa Wysockiego, ordynariusza Kościoła E l-
bląskiego do którego należała śp. s. Zofia, wspólnota 
modlitewna licząca wówczas ponad 6000 członków (we-
dług wypełnionych zgłoszeń), otoczona została oficjalną 
opieką duchową poprzez Księży Jezuitów z Kalisza, któ-
rzy przez szereg lat prowadzili rekolekcje i spotkania mo-
dlitewne w kaliskim Sanktuarium Serca Jezusa Miłosier-
nego przy ul. Stawiszyńskiej 2. Funkcje moderatora (opie-
kuna duchowego) wspólnoty Małych Rycerzy podjął się 
dobrowolnie o. dr Aleksander Jacyniak SJ. 

Obecnie Wspólnota liczy ok. 2000 członków. Ośrodki Małych Ryce-

rzy  (ponad 40) znajdują się  w wielu miastach i miejscowościach w Polsce 

(m.in.: Białystok, Bielsko-Biała, Boguszów-Gorce, Chełm, Chojnów, 

Cieszyn, Dabrowa Górnicza, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głubczyce, Głu-

chołazy, Gniezno, Gorlice, Grudziądz, Jelenia Góra, Kalisz, Kielce, Kra-

śnik, Krosno, Koszalin, Legnica, Leszno, Lublin, Łódź, Łomża, Olsztyn, 

Opole, Poznań, Prabuty, Ropczyce, Słupsk, Szczecinek, Szczecin, Tar-

nowskie Góry, Tolkmicko, Wadowice, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zakopane, 

http://m.in/
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Żyrardów) a także i na świecie (Kanada i Niemcy – znaczne grupy, które odwiedzała śp. s. 

Zofia, a także Australia, Austria, Czechy, Litwa, Ukraina - pojedyncze osoby).  

Co roku cała Wspólnota odnawia swój Akt Zawierzenia  Matce Bo-

żej Królowej Polski na Jasnej Górze oraz spotyka się na ogólnopolskim zjeź-

dzie w Kaliszu na  tzw. Triduum ku czci Boga Ojca. Ponadto były organizo-

wane rekolekcje formacyjne w Bochni, Cieplicach (Jelenia Góra), Czechow i-

cach-Dziedzicach, Pleśnej nad Bałtykiem, Kołobrzegu, Koszalinie, Niepokala-

nowie, Tolkmicku. W tym roku rekolekcje są zaplanowane i realizowane w 

Bochni i Koszalinie. 

Z uwagi na  nadprzyrodzony charakter orędzi Zofii Grochowskiej, spisanych i wyda-

nych  w wielu publikacjach książkowych m.in. „U źródeł Bożego Miłosierdzia” t. I  i II, oraz na 

inne przyczyny znane opiekunowi krajowemu, trwają nieustanne starania o oficjalną aprobatę w 

Kościele. Podjęte zostały prace nad końcową wersją Statutu (czynione jest to w Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej) oraz prace badawcze spisanych przez śp. s. Zofię tekstów pod 

względem teologicznym i zgodności z nauczaniem Kościoła.  

Fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, stanowiące zapis jej wewnętrznych dialogów 

m.in. z Panem Jezusem i Matką Najświętszą i innymi mieszkańcami NIEBA,  zamieszczane na 

stronie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego są sprawdzane pod kątem poprawności 

doktrynalnej przez ks. doktora Wojciecha Wójtowicza (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska), spe-

cjalistę z zakresu teologii fundamentalnej i teologii pastoralnej, absolwenta Papieskiego Uniwe r-

sytetu Laterańskiego w Rzymie. Przejrzane teksty orędzi w miarę możliwości czasowych cenzo-

ra są przedstawiane na stronie internetowej: www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl 

OPINIA JEZUITY O MAŁYCH RYCERZACH 
Coraz bardziej przekonuję się, że dzieło Małych Rycerzy jest dziełem Ducha Świętego, dziełem 

potrzebnym światu na dzisiejsze, trudne czasy! Potrzebna jest wytrwała modlitwa za grzeszny 

świat! Modlę się serdecznie, by dzieło Małych Rycerzy rozwijało się nadal pod opieką Ducha 

Świętego, by jednoczyło coraz więcej ludzi kochających Boga i człowieka, ludzi rozumnych i 

trzeźwych. Niech przeto Bóg błogosławi Małym Rycerzom!” 
ks. Bronisław Sroka (SJ)  

prowadzący rekolekcje w Pleśnej nad Bałtykiem (2004)  

i w Czechowicach – Dziedzicach (2005). 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/
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ZASADY DZIAŁANIA I PRZYSTĘPOWANIA  
DO MAŁYCH RYCERZY 

Zawarte są w DODATKU zamieszczonym w wewnątrz Głosu Małego Rycerza. Również dla tych, 

którzy pragną poznać nas bliżej zachęcamy do strony internetowej: 

www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl, gdzie zawarta jest nasza historia, informacje o bieżą-

cej działalności rycerstwa i fragmenty orędzi s. Zofii, które nas mocno kształtowały i ugruntowy-

wały w powołaniu. 

W TEJ ZMIANIE NAZWY LEGIONU 
MAŁYCH RYCERZY  
NIE MA Z ADNEJ RO Z NICY. 

28 grudnia 1997 roku s. Zofia otrzymuje odpowiedź co do nazwy naszej Wspólnoty.  

Miłosierdzie Moje wypłynęło z głębi mego Serca. Czyż nie jest to, to  samo - wszystko się mieści 

w MOIM MIŁOSIERDZIU. Nie martw się dziecko, dzieje tego świata są tylko dziejami, a Bóg w 

Trójcy Świętej Jedyny, działa poprzez swe dzieci. Czy myślisz, że gdybym nie zechciał - to i 

zmiany nazwy by nie było. Znaleźli się tacy, co zwalczali  nazwę - Legion Małych Rycerzy Miło-

sierdzia Bożego. Zostawiłem to przeciwnikom, a dałem nazwę wprost z Serca wypływającą. 

  

Niech nikt ciebie o nic nie oskarża, bo Ja, Jezus, kieruję tym dziełem. Niech nikt nie 

próbuje czynić niepokoju swoją mądrością. W tym zgromadzeniu działam Ja, Jezus. Czy my-

ślisz, że nie wiedziałem, że tak będzie, lub że tak się stanie?! Córko Tobie i kapłanowi to dzieło 

powierzyłem, a resztę zostawcie swemu Bogu. Ja powołałem i Ja prowadzę to zgromadzenie 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Droga dla was jest przygotowana, choć znana 

tylko Bogu. Bądźcie wierni, żyjcie w pokorze serca. Nie bądźcie chwiejnymi jak wiatr. Jesteście 

moimi małymi wojownikami, żołnierzami Jezusa Miłosiernego. Jak nie uwierzycie w moje Słowa, 

to uwierzycie złym prorokom. Prorok Boży ma na myśli tylko chwałę Bożą i zbawienie dusz. 

Prorok fałszywy czyni niepokój i jest zwodzicielem. Strzeżcie się takich proroków. Amen. 
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KALENDARIUM 
To ważniejsze wydarzenia z życia i działania naszej Wspólnoty. Kalendarium jest w trakcie reda-

gowania, modyfikowania, uzupełniania faktów, wydarzeń jakie zachowały się w zachowanych 

dokumentach oraz w pamięci członków Wspólnoty. W kolejnych wydaniach Głosu Małego Ryce-

rza pragniemy sukcesywnie ukazywać drogę, prawdę i życie o naszym zgromadzeniu.  

Całe kalendarium na naszej stronie internetowej: 

www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/o-nas/kalendarium/559-od-

pocztku-do-chwili-obecnej 

Rok 1 9 3 1 

10 kwietnia  

– Przychodzi na świat Zofia Grochowska z domu Osiak, w rodzinie Rzymsko-Katolickiej z ojca 

Władysława i matki Ludwiki. (więcej: zobacz "Nasza duchowa Matka i Założycielka Małych Ryce-

rzy" str. 3-4 Głosu MR nr 1/2011) 

Rok 1 9 8 6 

Zofia Grochowska otrzymuje wewnętrzne przekazy, które zapisuje.  

(więcej:  www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/Strona Główna Dzielmy się Wiarą 

Zapiski Założycielki oraz na blogu s. Zofii: http://pl.netlog.com/zofiagrochowska/blog także w 

wydanych różnych publikacjach m.in. w w dwóch tomach książek „U źródeł Bożego Miłosierdzia)  

Rok 1 9 8 8 

11 grudnia  

– Pierwsza udokumentowana wzmianka o Małych Rycerzach Miłosierdzia Bożego. 
„…potrzebuję was, Małych Rycerzy. (…) Ci, co zostaną Małymi Rycerzami Mojego Miłosierdzia, 

obiecuję im zbawienie. W ich sercach zapalę ogień MEJ MIŁOŚCI, przez który będą zdobywać 

dusze dla MNIE. Umocnię ich we wszystkim, aby znosili wszystko dla MNIE, co ich spotka. Ci 

Rycerze będą Moją Gwardią, którzy nie ulękną się niczego, bo Ja będę z nimi. Moja MIŁOŚĆ ich 

osłoni i będę w ich sercach KRÓLEM…”  

Rok 1 9 9 0 

4 stycznia – Pierwsze pouczenia dla Małych Rycerzy. 

„Do tej grupy Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, cieszę się, że już ten zalążek jest, k tóry wyda 

owoc. Rycerze, pragnę was pouczyć, aby Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego znał ofiarowanie Mi 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/dzielmy-sie-wiara
http://pl.netlog.com/zofiagrochowska/blog
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się i wytrwanie przez pewien okres. Zobowiązuję rycerzy być przy Mnie zawsze sercem, duszą i 

ciałem, ponieważ należycie do Jezusa i Marii. Jesteście Moją własnością i już nie myślcie o 

sobie, bo to, co jest w was, to kierowana natchnieniami przeze Mnie, dusza. Wiesz jak masz 

postępować, nie możesz należeć sercem i duszą do czegoś ziemskiego, we Mnie masz wszys t-

kie pragnienia. Miłość, którą stworzyłem w tobie, zasłoni ci wszystko. To, co jest Mi ofiarowane 

przez Małego Rycerza, nie może należeć do nikogo, teraz i w przyszłości. Jezus nie może się 

dzielić z nikim wolą rycerza, bo rycerz jest cząstką Mego Dzieła. Upadły rycerz nie jest już uży-

teczny. Dam wam miłość do swego Stwórcy i tym będziesz wyróżniony, że jesteś rycerzem, 

biada upadłym rycerzom.” Cdn… w następnych numerach Głosu Małego Rycerza 

 

ZOFIA GROCHOWSKA  

– osiemdziesiąta rocznica urodzin, 10 kwiecień: 1931-2011 

NASZA DUCHOWA MATKA  
I ZAŁOZ YCIELKA MAŁYCH RYCERZY 

Zofia Grochowska z domu Osiak, urodzona dn. 10.04.1931 w rodzinie rzymsko-

katolickiej z ojca Władysława i matki Ludwiki. Rodzice nie byli piśmienni. Skończyła zaledwie trzy 

klasy szkoły podstawowej. Za mąż wyszła w 1950 roku. Urodziła pięcioro dzieci z czego wycho-

wała wspólnie z mężem trzy córki.  

W 1986 r. wstąpiła do III Zakonu Salezjańskich Pomocników Kościoła przy parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku woj. elbląskie. Brała czynny udział w 

grupach modlitewnych do Miłosierdzia Bożego, Kółka Różańcowego i innych. A oto co sama 

napisała o sobie: „Pierwszą moją religijną książką, którą przeczytałam było Pismo Święte. - Stary 

Testament. Po przeczytaniu Pisma św. ogarnęła mnie dziwna moc pragnienia wiedzy o Bogu, i 

zaczęłam kupować dużo książek o tematyce religijnej. Gdy kupiłam książkę "Dzienniczek s. 

Faustyny" i ją przeczytałam odczułam, że treść zawarta w tej książce jest jakby skierowana do 

mnie i całym sercem oddałam się Miłosierdziu Bożemu. Rozpowszechniając cześć do  Miłosier-

dzia Bożego zorganizowałam grupę modlitewną, która do dziś istnieje.   

W 1986 r. przechodzę wielki kryzys mojego życia, zdawało mi się, że jestem skończo-

na, nerwy odbierały mi radość życia. W tym czasie przypomniało mi się, że w 1953 r. prosiłam 
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Matkę Bożą o pomoc i zostałam wysłuchana. Klękłam więc i zalewając się rzęsistymi łzami za-

częłam błagać Matkę Bożą abym zaznała spokój wewnętrzny i żebym mogła żyć tylko dla Boga. 

W ciągu miesiąca opuściły mnie nerwy i zaczęła się walka wewnętrzna aby zwalczyć nawyki zła. 

Czułam obecność Matki Bożej, gdy miałam wypowiedzieć coś złego. Słyszałam wewnętrzny 

głos" nie mów tego". Ta walka trwała około dwóch lat. W tym czasie często chodziłam do kościo-

ła, dużo się modliłam i często przyjmowałam Komunię św. i miałam jedno pragnienie.  

Od 1986 r. mam wewnętrzne przekazy, które piszę i coraz bardziej ogarnia mnie miłość 

do Jezusa ukrzyżowanego. Nie mam wątpliwości, że to Bóg mnie prowadzi i daje wskazówki, jak 

żyć dla niego i całkowicie poddaję się Jego świętej woli. Już od kilku lat piszę w przekazach o 

zgromadzeniu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, które ma powstać dla ratowania grzeszn i-

ków. (przekazy są na blogu Zosi: http://pl.netlog.com/zofiagrochowska/blog). Pragnę z całym 

poddaniem się woli Bożej wypełniać tę misję. To co opisałam nie jestem w stanie wyrazić piórem 

ani słowami, trzeba przeżyć duchowo aby to zrozumieć."  

Ponad jedną czwartą swojego życia śp. s. Zofia poświęciła dziełu Małych Rycerzy, jed-

nocząc i umacniając jego członków w powołaniu poprzez słowo, modlitwę i czyn. Od początku 

zabiegała o oficjalną opiekę Kościoła nad tworzoną Wspólnotą. Po wielu różnych próbach i dzia-

łaniach na spotkaniu z przedstawicielami Kościoła, 19 czerwca 1998 s. Zofia przekazała opiekę z 

wszelką dokumentacją Księżom Jezuitom przy Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kali-

szu. Od tej pory współpracowała także przez kilka lat z Siostrami Jezusa Miłosiernego oddele-

gowanych do współpracy z Małymi Rycerzami Serca Jezusa Miłosiernego. Swoją wolę współ-

pracy i posłuszeństwa złożyła w pisemnej deklaracji starając się wytrwać w tym postanowieniu 

do końca swoich dni.  

Zasnęła w Panu Bogu w poniedziałek, 2 marca 2009 r. w ostatni dzień zamówionej 

przez siebie 30 Mszy św. ofiarowanych za kapłanów żyjących w różnych stanach kryzysowych. 

Ofiara ta staje się wymowna w obliczu ustanowienia przez Ojca świętego Benedykta XVI Roku 

Kapłańskiego pod patronatem św. Jana Marii Vianey`a proboszcza z Ars.  

Uroczystości pogrzebowe z udziałem przychylnych Księży Salezjanów i ok. 150 wiernych i Ma-

łych Rycerzy z całej Polski, odbyły się Kościele św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, świątyni są-

siadującej z mieszkaniem Zofii i Ryszarda Grochowskich.  

Ciało śp. s. Zofii złożone zostało razem z ciałem męża śp. Ryszarda, pochowanego pół 

roku wcześniej, na cmentarzu parafialnym w Tolkmicku.   Wiesław 
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LIST s. ZOFII do Małych Rycerzy 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Drodzy Siostry i Bracia. 

Płyną dni, miesiące i lata…Tworząc Wspólnotę Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zastanówmy się 

jaka miłością darzymy Tego, który nas wezwał po imieniu na 

ratunek świata. Jezus patrzy na nas z wielką miłością, bo stwo-

rzył nas dla siebie na czasy ostateczne. Czy jesteś tym Rycerzem, który potrafi ko-

chać i wynagradzać, czy jesteś bez uczynku? Mały Rycerzu wejdź w miłość Jezusa 

Miłosiernego, a odnajdziesz cel swojego życia.  

Obudź się Mały Rycerzu do prawdziwej miłości i walki przeciw złym mocom. 

Nie lękajcie się niczego, bo Jezus jest z wami. Czy możecie pojąć, że Jezus nas 

kocha miłością bez końca. Uczyńcie wszystko, co możecie dla tej Miłości, która 

pragnie miłości swych Dzieci. Bądź gorący, kochaj swego Stwórcę, wynagradzaj i 

myśl co byś mógł uczynić, aby sprawić radość Jezusowi. Rozważcie i ofiarujcie się 

Sercu Jezusowemu, aby miłość Chrystusa zatryumfowała w waszych sercach. Oddaj 

wszystko Jezusowi, a otrzymasz stokrotnie więcej, a jak mało dasz mało otrzymasz – 

to jest znak.  

Drodzy moi przyjaciele, moim pragnieniem [jest], abyście byli mocni wiarą i 

miłością do Boga i bliźniego. Niech wam Bóg błogosławi. Módlcie się wiele za ten świat 

pełen zła. Ufajcie, bo zbliża się dzień Pana i dla Pana! 

Dnia 22.10.2002 r.     

   Zofia 

OPINIE PROBOSZCZÓW PARAFII  
DO KTO REJ NALEZ AŁA S P.  ZOFIA  

Opinia Ks. Lucjana Dąbrowskiego ,  

proboszcza parafii w Tolkmicku: 

„Przeżywam prawdziwą radość, ile razy mogę dobrze mówić, czy pisać o moich duchowych 

dzieciach, którym z woli Bożej przewodzę do nieba. Pani Zofia Grochowska jest jedną z tych 
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moich parafian, którzy są bardzo zatroskani o sprawy Boże w życiu osobistym, rodzinnym i całej 

parafii.  

Panią Zofię znam od 4 lat, od 1989 r. to jest od przybycia do Tolkmicka w charakterze 

proboszcza. Jej osoba szybko zwróciła na moją uwagę swoim rozmodleniem, codzienną Komu-

nią Św. oraz prowadzeniem grupy Miłosierdzia Bożego. Jest wzorową matką i żoną , ma  62 lata 

życia, jej pasją życiową jest pomagać ludziom i szerzyć chwałę Bożą. Umie pogodnie i z podda-

niem się woli Bożej znosić wszelkie cierpienia.  

Osobiście modlę się, aby łaska Boża nie była w niej daremna.  

Tolkmicko, 1993.02.08     Ks. prob. Lucjan Dąbrowski SIB 

Opinia Ks. mgr Stanisława Wo jcika ,  

proboszcza parafii w Tolkmicku: 

Zaświadczam, że Zofia Grochowska, zamieszkała na tere-

nie parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku jest wierzącą i prakty-

kującą parafianką. Z gorliwością troszczy się o utrzymanie naszej 

zabytkowej świątyni. Należy do Grupy Miłosierdzia Bożego – jednej 

z grup modlitewnych, działających na terenie naszej parafii.  

Przewodniczy grupie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa, którą jest zało-

życielką i organizuje z nimi spotkania modlitewne po całej Polsce, szerząc kult Bożego miłosier-

dzia. Zadaniem tej GRUPY jest codzienna modlitwa różańcowa, udział w Eucharystii, post o 

nawrócenie grzeszników, modlitwy w intencji Kościoła, Papieża i duchowieństwa. Zaświadczenie 

wydaje się celem przedłożenia odpowiednim władzom.  

Tolkmicko dn. 2.11.1999 Z wyrazami szacunku – Proboszcz ks. mgr Stanisław Wójcik. 

ŚWIADECTWA 
Jest… wiele serc, które powróciły do Boga  

Szczęść Boże. Pani Zofia, Polska. Szanowna Pani, przybyła Pani do nas jak anioł  zstępujący z 

nieba, za co chciałam Pani serdecznie podziękować. Od ostatniej wizyty Pani powstało kilka 

grup Małych Rycerzy, którzy spotykają się każdego miesiąca na modlitwie i słuchaniu Słowa 

Bożego. Ludzie przychodzą tutaj codziennie, aby nabierać wodę „miłosierdzia”, a ja zapraszam 

ich zawsze do odmawiania modlitwy. Dzięki tej wodzie jest kilka uzdrowień fizycznych, ale prze-
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de wszystkim wiele serc, które powróciły do Boga. Nie mogę się doczekać kiedy przyjedzie Pani 

do Quebeku, aby się z nami tym wszystkim podzielić. Nie przestaję dziękować Bogu za Pani 

wizytę u nas. Mamy nadzieję, że będziemy mogli gościć Panią na wiosnę.  

Carignan, 17 lutego 2002       Rycerz z Kanady 

Nie prosiłam o uzdrowienie, ale o wypełnienie woli Bożej w moim życiu 

Pragnę złożyć świadectwo, jak Pan Jezus Miłosierny posłużył się rękoma Siostry Zofii i uzdrowił 

mój bolesny bark. Jestem m.in. chora na cukrzycę. Pani doktor diabetolog stwierdziła, że jest to 

dolegliwość znacznej części cukrzyków, że muszę się z tym oswoić. Skierowano mnie na różne 

zabiegi fizykoterapeutyczne, niestety nie przyniosły żadnego rezultatu. Wiedziona zapewne 

przez Ducha Świętego miałam to szczęście, spotkać się osobiście z siostrą Zofią, podczas jej 

pobytu na Chomiczówce (przepraszam nie pamiętam dokładnej daty). Po dwukrotnym spotkaniu 

się, po modlitwie wstawienniczej siostry Zofii moje dolegliwości bólowe CAŁKOWICIE zniknęły. 

Jak to często bywa nie od razu zauważyłam zmianę. Musiał upłynąć pewien okres czasu, gdy do 

mojej świadomości dotarło, co mnie spotkało! Ponieważ nie prosiłam o uzdrowienie, ale o wypeł-

nienie woli Bożej w moim życiu. Pan Bóg Miłosierny przez ręce siostry Zofii uzdrowił mnie.  

Bogu Miłosiernemu niech będą dzięki. Chwała Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Jezus żyje. 

Alleluja. 

Warszawa, 25.02.1998      Joanna Izydorska 

Przy grobie siostry Zofii, klęcząc z płaczem 

modliłam się i błagałam…  

 

Panie Jezu Miłosierny, pragnę podziękować za dar łaski uzdro-

wienia za przyczyną siostry Zofii po jej śmierci. 

W roku 2009, 16 marca zrobiłam badanie USG jamy brzusznej 

ponieważ zaczęły mnie boleć nerki. W dalszej diagnostyce okazało się, że jest podejrzenie guza 

prawej nerki. Zostało to potwierdzone przez lekarzy podczas następnego, trzeciego badania 

USG. Zostałam wówczas skierowana na badanie tomografii komputerowej. Termin badania był 

wyznaczony na dzień 24 lipca 2009 r. Bardzo się załamałam, płakałam i modliłam się. Przyszła 

mi taka myśl, żeby pojechać na grób siostry Zofii i poprosić o pomoc. Wybrałam się 14 czerwca 

2009 r. do Tolkmicka wraz z synem Marcinem, Leokadią S. i Janeczką W. 
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Podczas Mszy św. o godz. 12:00 czuliśmy bardzo intensywny zapach pachnących kwiatów. 

Myślę, że była duchowo z nami siostra Zofia. 

Po Mszy św. poszliśmy na cmentarz. Przy grobie siostry Zofii, klęcząc z płaczem modliłam się i 

błagałam siostrę Zofię o pomoc, by wstawiła się za mną do Pana Jezusa Miłosiernego.  

W dniu 24 lipca 2009 r. po badaniu tomografii komputerowej, wynik był bardzo dobry i nie było 

zmian ogniskowych w miąższu nerek, a guz zniknął. 

"Najświętsze Serce Pana Jezusa, ufam Tobie i w Tobie mam nadzieję." Dziękuję za cudowne 

uzdrowienie Tobie Panie i siostrze Zofii będącej w niebie za wyproszone łaski. W załączeniu 

wyniki badań. 

Stanisława Wójcik z Łodzi 

DWA ŚWIADECTWO BOŻENY Z KROSNA.  

1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! Jestem nadal pod wiel-

kim wrażeniem spotkania Małych Rycerzy w Bochni. Jak miło spotkać ludzi, którzy całym sercem 

są oddani Matce Najświętszej i Panu Jezusowi. Szczególnie odczuwam po powrocie owoce 

naszych wspólnych modlitw. W licznych kontaktach z drugim człowiekiem mam odwagę mówie-

nia prawdy i świadczenia o obecności i działaniu Jezusa Chrystusa w moim życiu. Zauważam że 

Pan Jezus już od dawna zaplanował nasze życie i spotkanie z bliźnim. Podczas Naszej wspólno-

towej Mszy Św. powstał wierszyk pod tytułem „Mali Rycerze” - 

Jak dobrze być Małym Rycerzem, jak dobrze przy boku Twym stać.  

Wiarą Twą żyć, zawsze Twym być, jak ta niewidzialna nić.  

Kochać Cię Panie po życia kres, na Twą Chwałę zawsze żyć.  

Twe stopy niech prowadzą mnie, niech płonie serce me, aby wielbić Panie Cię!  

Po życia kres do wieczności próg-tak Nam dopomóż Bóg!... 

Pozdrawiam serdecznie… wspólnotę Małych Rycerzy. Niech Bóg Błogosławi!  

- z poważaniem Bożena z Krosna 

2. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! Witam… i pozdrawiam! 

bardzo dziękuję za pokrzepiające słowa, które były mi szczególnie potrzebne z racji bardzo trud-

nej sytuacji rodzinnej. Po powrocie z Bochni szczególnie odczułam jak Pan Jezus przywdział 

mnie mocną zbroją rycerską. Jestem do szaleństwa zakochana w Panu Jezusie; chcę Mu służyć 

do kresu mych dni. Należę do paru wspólnot, ale we Wspólnocie Małych Rycerzy szczególnie 

dobrze się czuję, z racji tego że w tej wspólnocie poznałam pokrewne dusze. Jestem pewna - to 
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idealna Wspólnota na te tak trudne czasy. To duże i zobowiązujące zadanie, ale Nasz Pan na 

nas liczy, a My nie możemy Go zawieść. Wierszyk napisałam pod natchnieniem Ducha św. Po 

powrocie z Bochni również pod natchnieniem Ducha Świętego, powstała  koronka na te czasy – 

do Boga Ojca:  

1x Zdrowaś Maryja, Ojcze Nasz, Wierzę w Boga Ojca. 

Na dużych paciorkach – O Jezu wstaw się u Pana Boga za Nami. 

Na małych paciorkach – Boże Ojcze Wszechmogący ratuj świat przed zagładą – 10 razy. 

Na zakończenie –  3 x Chwała Tobie, Cześć i Uwielbienie. 

Niech Bóg Błogosławi…i Wspólnocie Małych Rycerzy. Bardzo proszę o krótką modlitwę za moją 

Rodzinę, która jest w bardzo trudnej sytuacji.    Bożena z Krosna 

„Módl się tą koronką, bo ona daje mi błogość.”  

1. Grzegorz odszedł do Pana w promieniach Bożego Miłosierdzia. 26.01.2011 r. w godzinach 

rannych zmarł po 9-ciu latach ciężkiej choroby nowotworowej mąż mojej przyjaciółki Ani. Był 

katolikiem jak większość ludzi. Do kościoła chodził okazjonalnie. Jego żona zanosiła gorące 

prośby o nawrócenie. Bóg wysłuchał i we wrześniu 2010 r. po wielu latach przystąpił do sakra-

mentu pokuty i pojednania, przyjął Pana Jezusa w Komunii św.  Czekał na te chwile a czasem i 

częściej prosił o kapłana. W ostatnich dniach życia Grzegorza, kiedy powoli życie uchodziło z 

niego pomagałam Ani, głównie wsparciem psychicznym i modlitewnym. Grzegorz był otoczony 

cały czas choroby miłością i opieką żony i syna i był tego świadomy – był w 

domu. Kiedy wspólnie modliliśmy się na różańcu i koronkami  wyciszył się. 

W niedzielę w nocy od 12:00 – 6:00 modliłam się z nim KORONKĄ do 

Bożego Miłosierdzia, bo o nią prosił: „Módl się tą koronką, bo ona daje mi 

błogość.” Był też atakowany przez złego ducha, ale bardzo stanowczo 

mówił: - Idź precz szatanie, tu niczego nie wskórasz diable, mówię ci wynoś 

się.” Ja aż prosiłam o pomoc ks. Jana z Białej (charyzmatycznego proboszcza parafii pw. 

Wszystkich Świętych w Białej niedaleko Piły) i modliłam się z Grzesiem przez telefon egzorcy-

zmem. Poprosił o KRZYŻYK na szyję, choć wcześniej nie nosił żadnego medalika. Jednak nie 

mógł go mieć, bo miał uczucie, że go dusi. Zerwał i żona założyła mu na rękę przed łokieć. Czę-

sto korzystał z wody święconej, żegnał się. Gromnica paliła się dzień i noc. Pismo św. trzymał w 

ręce i nie pozwolił odłożyć. W poniedziałek wystąpił krwotok wewnętrzny, bardzo cierpiał. Lekarz 
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z hospicjum zalecił morfinę. W środę rano zmarł w obecności żony modlącej się za konającego. 

Grzegorz umierał świadomy, że idzie do Boga. Pytał mnie czy będzie bardzo cierpiał, bo nie 

zawsze tak się modlił. Mówiłam mu, że Pan Jezus cię bardzo kocha i jest miłosierny nie BÓJ się 

ale UFAJ. Pochowaliśmy go w sobotę. 

„Teraz już się nie boję, bo ON mnie uratuje."  
2. W kwietniu 29. 2010 r. umierał mój tata, który też był nękany przez złe 

duchy, ale on się bał. Prosił, aby zamykać bramę, bo tu idą brzydale, to nie 

ludzie. Też był omodlony i kropiliśmy wodą święconą, paliła się gromnica. 

Dopiero, kiedy siostra przyniosła MISYJNY KRZYŻ i dał tacie do ręki po-

wiedział: „Teraz już się nie boję, bo on mnie uratuje." Pobłogosławił obecne 

przy nim dzieci i sam ucałował KRZYŻ. Mój tata dużo się modlił do końca, 

co niedzielę był na Mszy św., a i tak był atakowany przez złego.  

"Idź tam, są noce spoczynkowe, można drzemać."  
3. I jeszcze jedno umieranie. Około 20 lat temu czuwałam przy ciężko chorej pani bez kontaktu z 

otoczeniem. Kiedy przyszłam o 22:00 była zimna jak lód. Zapytałam małżonka dlaczego pani jest 

taka zimna – odpowiedział, że nie wie. Przez całą noc modliłam się na różańcu na przemian  z 

koronką do Bożego Miłosierdzia za duszę tej osoby. Nad ranem ok. 4:00 zaczęła się dziwnie 

ruszać, a ponieważ była odwrócona plecami do mnie, podeszłam zobaczyć co chce. Dotknęłam 

jej policzka – była bardzo gorąca i niedługo może za godzinę zmarła. Później dowiedziałam się, 

że 40 lat nie była u spowiedzi. Kilka dni przed śmiercią odwiedził ją znajomy ksiądz. Wyspowia-

dała się i przyjęła sakrament chorych. Po kilku godzinach straciła przytomność. I musiało się tak 

poskłada, ze umierała otoczona modlitwą obcej osoby, bo ja tylko zastąpiłam koleżankę, która 

powiedziała: „Idź tam, są noce spoczynkowe, można drzemać.”  

Weronika z Kielc 

Świadectwo Rycerki z Prabut  
z rekolekcje dla Małych Rycerzy MSJ w Tolkmicku w dniach 15-18.09.2010 

Oceniam je jako bardzo udane. O. Jan Paweł Bagdziński przekazał nam dużo wiadomości o 

aniołach i opętaniach oraz uwolnieniach. Pięknie sprawował Mszę św. – szczególnie te w kaplicy 

dla uczestników rekolekcji. Dużo było modlitwy – różaniec 4-częściowy, litanie koronki. Piękna 

droga krzyżowa ze świadectwem o. Jana Pawła. To była ofensywa modlitewna [i postna] wielu 

osób razem z o. Janem Pawłem na czele. Czuwania nocne przed Najświętszym Sakramentem 
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(grupowe i indywidualne) to bardzo ważne momenty w tym trwaniu modlitewnym. Od niektórych 

osób można było się uczyć wytrwałości i wielkiego zaangażowania w modlitwie. Spotkanie z ks. 

Wacławem – 90-cio letnim seniorem – to dopełnienie tej uczty duchowej. Młody i uśmiechnięty 

proboszcz, ks. Sławomir – bardzo życzliwy – wpływał na atmosferę tego miejsca. Odwiedzenie 

kilka razy grobu śp. s. Zofii dawało uczucie jej obecności na tych rekolekcjach. Obowiązkowe 

posty wspólnotowe, to też mobilizacja do tych pokutnych aktów.  

Cieszę się z tych rekolekcji, które nas ubogaciły wszechstronnie, a szczególnie o Aniołach. 

Uczuliły nas na stany zniewolenia, opętania i sposoby uwalniania się z tych sytuacji. Wreszcie 

modlitwy jeden za drugiego w formie nowenny zaowocują wielkimi łaskami.  

Dziękuję ci Panie Jezu i Matko Boża za tych wspaniałych ludzi: za o. Jana Pawła - rekolekcjoni-

stę, organizatorów…i wszystkich obecnych.     Helena Prabut 

Echo rekolekcji w Koszalinie 12-14.01.2011:  

„ZDECYDUJ SIĘ!!! ALBO BĘDZIESZ RYCERZEM 
CHRYSTUSA, ALBO GIERMKIEM SZATANA!” 

Pismo Święte jest bezcenne. Należy dbać o godne 

miejsce dla Pisma Świętego. Słowo Boże ma moc. Moc Słowa 

Bożego jest w orędziu… dla wszystkich przekleństw i złorze-

czeń. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” 

(z listu św. Pawła Ap.) Antidotum na Owsiaka: „Róbta co chce-

ta… a z piekła nie wyjdzieta”. Współczesny świat jest zainfeko-

wany przez przekleństwo, oszustwo, kłamstwo, małą wrażl i-

wość na język ojczysty…  a więc na niecenzuralne słowa, ob-

mowy i wszelkie zło staliśmy się nie wrażliwi. Często katolicy 

wzywają na pomoc „kurdów” (o kurde…) To słowo do rycerza nie przystoi, który ma w sercu i na 

sercu Jezusa. Zaśmiecanie języka niewłaściwymi słowami jest nie godne. Ma to swoje źródło w 

nieopanowaniu emocji.  

W Piśmie Świętym jest wiele miejsc, gdzie jest ukazana zazdrość , zło – ale zaraz po-

tem jest Boża odpowiedź na to. Budzi się świadomość. Posługiwać mamy się Słowem Bożym, 

Jego Mądrością.  W dzień kuszenia przez szatana (w chwilach pokusy) pamiętajmy o kuszeniu 

Jezusa, kiedy ON  rozprawił się z nim Słowem Bożym.  
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Pan Jezus na Golgocie powiedział: „ Przebacz im bo nie wiedzą co czynią”.  

PISMO ŚWIĘTE – MIEJCIE TEN ORĘŻ, AŻEBY GO MIEĆ, TO TRZEBA 

GO ZNAĆ. Słowo Boże rodzi pokój, trzeba z nim przebywać co dzień i real i-

zować je. Czy mamy zabrać słowo Boże czy Ono nas? 
Dusza ludzka jest stęskniona za Królestwem niebieskim. Trzeba Niebo czynić 

tu na ziemi. Zadaniem jest stwarzać warunki dla Królestwa Niebieskiego, choć 

trudniej nam bo poruszamy się wśród bezbożników. Potrzebne jest mówienie o Królestwie Bo-

żym w jego Sercu. Sercem Królestwa Bożego jest Boże Miłosierdzie. Potrzeba nam zgłębiać się 

w Słowo Boże codziennie, systematycznie.  

Modlitwa dziś dla Was – kierowana do Słowa Bożego – nie do Ojca a do Jezusa. Ta 

modlitwa jest w waszych śpiewnikach na str. 130 to „Modlitwa do niezgłębionego Miłosierdzia 

Bożego.” Zwróćcie się do Słowa Bożego a będziecie mieć moc. Innych będziesz pouczał o głę-

bokości bogactw, która wypływa z mocy Słowa Bożego. Pismo Święte ma moc rozwiazywania 

życiowych spraw. Amen. 

Badać od dziś będziecie ludzkie serce ostrzem zanurzonym w Sercu Jezusa, tak jak na 

odznace macie. Weźcie od św. Franciszka sznur braterstwa – czyli przywiązanie do człowieka. 

Pan Jezus mówi do nas – katolików – pomóżcie: wytrzeźwieć do prawdziwej miłości i dobroci. 

Jezus kocha bez względu na osobę. Służba – trudzić się trzeba po żołniersku. Rycerzu XXI 

wieku, jak jesteś mały, czyli pokorny, to bądź WIELKI. A więc kochaj i służ a będziesz RYCERZ.  

Trzeba zrozumieć program, który nam Bóg wyznacza. Mamy ewangelizować świat. Na 

wzór Serca Bożego  - nieść miłość tam gdzie jej nie ma: DOBRO, PRAWDĘ, ZYCZLIWOŚĆ, 

WIARĘ. Trzeba więc zabrać się za wykonywanie tych zadań. Zdecyduj się: albo będziesz ryce-

rzem Chrystusa, albo giermkiem szatana.  

Dni puste – z braku świadomości i odpowiedzialności – zaprawić solą PRAWDY i 

wszelkimi ziołami MIŁOŚCI. Trzeba dawać – w naszej wolnej woli. Ciągłe branie by ciągle da-

wać. Takie jest SERCE – wypełnione nieustanną tęsknotą za BOGIEM. W jaki sposób walczyć 

ze złem? Walka będzie nierówna. Potomstwo Ewy ma ścierać głowę węża, a potomstwo węża 

może tylko kąsać. To go będzie wciąż upokarzało i rozwścieczało. Któż przeciwko nam, jeśli z 

nami Bóg?  

Św. Kamil służąc chorym mawiał do pomagających: „Bracie, więcej serca w rękach”. 

Trzeba włożyć więcej serca, tu jest życie i wielka stawka, większa niż życie. Poprzestać na tych 
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słowach: „Zabiorę Cię właśnie tam,..” a druga zwrotka dla nas: Zabiorę się właśnie tam, gdzie oni 

czekają - … bezbożnicy choć mienią się być katolikami.  

W każdym miejscu i w każdym czasie mieć widzialny znak, który rodzi autorytet. Nie 

odkładać, nie dać nabrać się na: po co ci to? I później. Bądźcie widzialnym znakiem i okazujcie 

serce wszystkim. Patrzeć i zauważając wypatrywać wroga – sokoli wzrok mieć.  

Rycerz – jak Zawisza Czarny – można na nim polegać. Chodzi o to byście byli nie skalani przed 

Jego obliczem. Walczyć orężem PRAWDY, MIŁOŚCI i ŚWIĘTOŚCI, ale też orężem sprawiedl i-

wości, by oddać to, co się komu należy, orężem Jezusa Miłosiernego ale zarazem sprawiedliwe-

go. Zasada sprawiedliwości – oddać co się komu należy. Polacy obecnie nie mają HONORU.  

Konferencja zakończona uroczystą PRZYSIĘGĄ rycerską a następnie uroczystym bło-

gosławieństwem charyzmatycznego rekolekcjonisty o. Sylwestra Haśnika, franciszkanina.  

PRZYSIĘGA 

Boże w Trójcy Osób, stajemy przed Tobą jako rycerska 

drużyna Polska, mając za sobą tradycję wiary z roku 966  

- PRZYRZEKAMY! Bronić Polski Katolickiej 

- PRZYRZEKAMY! Być odpowiedzialnymi za nasz kraj; 

- PRZYRZEKAMY! Rozkrzewiać Twoje Królestwo Twoim orężem miłości, sprawie-

dliwości, pokoju, dobra, przebaczenia i świętości. Tak nam dopomóż Panie Boże 

Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci! Amen.  

BŁOGOSŁAWIEN STWO: 
Nakładam na was moc Boga Wszechmogącego, zazdrosnego o swoje Królestwo, 

mającego do swojej dyspozycji swoje wojsko. Niech staną przy was zastępy Anio-

łów ze św. Michałem Archaniołem. 

Niech stanie przy was Wielka Mistrzyni Kościoła św. Matka Niepokalana. 

Niech staną przy was zastępy Świętych Polskich, Błogosławionych i sług Bożych.  

Niech spłynie na was błogosławieństwo oręża Królestwa Niebieskiego, Boga 

Prawdziwego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 
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Podsumowanie relacji z rekolekcji 12-14 stycznia 2011 
Zakończyliśmy 3 dniowe rekolekcje w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy WSD w 

Koszalinie. Był to błogosławiony czas. O. Sylwester ma bowiem szczególny dar odczytywania 

natchnień Bożych na obecna chwilę. Prowadził niepowtarzalne modlitwy o uzdrowienie i uwo l-

nienie przed Najświętszym Sakramentem. Była spowiedź i rozmowy indywidualne z pragnącymi 

tego, oraz bardzo uroczyste odnowienie laski Chrztu św. Swoimi naukami Ojciec budził w nas 

świadomość i odpowiedzialność wobec zadań wynikających z godności bycia dzieckiem Bożym i 

Rycerzem w Kościele i świecie na fundamencie Pisma Świętego.  

Elżbieta z Koszalina 

SEN, KTO RY MNIE MOCNO ZANIEPOKOIŁ 
Dziś (10.02.2011) miałam sen, który mnie mocno zaniepokoił: byliśmy na jakimś wyjeź-

dzie - rekolekcje, konferencje, spotkania przy stołach - różni ludzie, vipy i oczywiście nasze ry-

cerstwo. Spośród obecnych, jedna osoba się nie podobała organizatorom - prowadzącym spo-

tkanie i postanowili ją zgładzić. Była to zbrodnia doskonała, perfekcyjna, choć wcale nie ukryta. 

Wręcz na oczach wszystkich siedzących przy stołach (a więc i nas - rycerzy też) dokonano mor-

du kobiety - urywając jej głowę i inne części ciała, po prostu masakra. Ci którzy tego dokonali byli 

bezwzględnymi sadystami, zero litości i współczucia... wyglądało to jakby zwyczajnie zakręcali 

np. słoik... Wszyscy byliśmy w szoku i osłupieniu na widok tej grozy, nie byliśmy w stanie nic 

powiedzieć, ani zareagować.  Ponadto wiedzieliśmy - my rycerze, że za piśnięcie słówkiem grozi 

nam to samo... nie mogliśmy nic zrobić, jakby nam ktoś związał ręce i zakneblował usta... W 

dodatku musieliśmy nadal brać udział w tym "przedstawieniu", siedzieć za stołem z mordercą i 

udawać, że się nie orientujemy w sytuacji (jak zombi), bo zdemaskowanie oprawcy grozi nam 

śmiercią... 

Osobę zamordowaną pochowano, rodzina nic nie mogła zrobić, choć domyślała się fak-

tów, otoczenie zewnętrzne też... zadawano nam pytania, mówiono o powiadomieniu policji, ale 

my nie mogliśmy nic odpowiedzieć, bo była obawa czy nie są to osoby podstawione przez wro-

ga, aby nas zbadać, czy coś powiemy... 

Okazało się, że mimo wszystko policja zajęła się tym tematem  dogłębnie i co prawda 

nie od razu ale za jakiś czas sprawę wyjaśni... jednak to jeszcze potrwa... 

Brak reakcji, milczenie, ze strony nas wszystkich - świadomych, był zdumiewający... jednak, był 

to efekt nie hipnozy wroga, ale doznanego szoku - wstrząsu i przerażenia... 
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W pewnym momencie, wobec wszystkich pojawiła się postać mężczyzny - był to duch osoby 

zabitej (dziwne, bo uśmiercono kobietę, a pojawił się mężczyzna), z bardzo ciepłym, pogodnym 

wyrazem twarzy, jakby przebaczenia, ale i tryumfu zwycięstwa - który podchodził do każdego z 

osobna i mówił - prosił: pomódl się za mnie! Widzieli go wszyscy, wrogowie też. 

Pomyślałam sobie, jak dobrze, że Tamten Świat sam zareagował, bo w takim skorumpowaniu od 

szczytów i zaszczuciu ludzi, nic się nie wyjaśni... 

Wtedy usłyszałam budzik. 

Pierwsza myśl jak mi przyszła do głowy to - Smoleńsk, absolutne skojarzenie sytuacji: 

niemoc społeczeństwa w wyjaśnieniu sprawy, zbrodni, tak oficjalnej, tak bezczelnej, tak jawnej, 

że aż nie możliwym jest uwierzenie, że tak można zdziałać... z drugiej strony, jakby otumanienie, 

hipnoza wielu, brak wiary , że można posunąć się aż tak daleko w zbrodni dokonanej w skali 

max, czyli na całym narodzie... 

A trzecia refleksja to: porażający brak odwagi w działaniu, w wyjaśnieniu sprawy, że aż 

musiało zadziałać Niebo (co we śnie, mnie bardzo ucieszyło)... No i prośba: módlcie się za mnie 

- jest zastanawiająca, nie za morderców, ale za mnie (za ofiarę)... znacząca była w tym śnie 

także obecność rycerzy - jakby wszystkie reakcje skupiały się na nas (niemoc, zastraszenie, 

przerażenie, trauma, pełna świadomość faktów, atak wroga i jego obserwa-

cja, ale i prośba o modlitwę)  

Rzadko miewam sny z akcją tak filmową, więc długo nie mogłam 

się dziś otrząsnąć... ale: Dziś jest 10 luty i 10 miesięcy od katastrofy Smo-

leńskiej... 

P.S. Jacek (rycerz ze Szczecina) twierdzi, że w moim śnie zabita kobieta to 

Polska, a mężczyzna - duch, który za nią oręduje, to Anioł Stróż Polski. 

Małgosia ze Szczecina 

MODLITWY: 
MODLITWA ZA NASZYCH WROGO W 

… kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody. (…) módlcie się w taki sposób: 

Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęcicie-

la, swoją miłość ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w 

obrębie swego królestwa. Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prze-
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śladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją święta 

obecność!  

Ojcze ześlij swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę 

ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec. Ojcze wylej swoją miłość na wszystkich przestępców, 

na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa ślepej rządzy, władzy, aby nie szkodzili nam i 

całej ludzkości. 

Ojcze pozwól, aby święta siła Twojej miłości, niby piorun, spadła na ziemię, kiedy mordercy  

będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom. Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź 

naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą. Bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą. 

Ojcze, daj, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawne-

go. Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na 

miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi. 

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja miłość ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, praw-

dziwe i święte! W to wierzymy i tego jesteśmy pewni. Amen.  

…To jest dla was kolejna kotwica na nadchodzące nieszczęścia. 

MODLITWA O SPECJALNE ŁASKI 
Panie Jezu Chryste proszę cię dzisiaj o łaskę zdolności przebaczania, abym przeba-

czył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi sił, abym mógł 

tego dokonać i dziękuję ci, że kochasz mnie bardziej niż ja siebie i bardziej pragniesz mojego 

szczęścia niż ja pragnę.  

Boże Ojcze przepraszam i proszę o przebaczenie za wszystkie te momenty mego 

życia, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę, chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, 

które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie, gdy inni mówili „widać Bóg tak chciał”, a ja stałem 

się zgorzkniały, i obraziłem się na ciebie. Proszę dzisiaj oczyścić me serce i mój umysł.  

Panie Boże wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tabl i-

cami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczyty-

wania przyszłości, używania talizmanów i wymawianie zaklęć na szczęście, branie Twojego 

Imienia na daremno.  

Zrzekam się lenistwa i niechęci do uczestniczenia w adoracji Najświętszego Sakra-

mentu, oraz do uczestniczenia w świątyni podczas Najświętszej Ofiary Eucharystycznej Mszy 

św., zrzekam się ranienia moich rodziców, upijania się, cudzołóstwa, homoseksualizmu, aborcji, 
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kradzieży, kłamstwa, oszustw, zniesławiania innych, oraz wszystkiego tego, co złe jest we mnie, 

lub to, co ja uważam za złe.  

Panie Jezu, ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty. Wybieram Ciebie, jako 

Jedynego Pana i Zbawiciela. Zechciej mnie napełnić Duchem Świętym. Amen.  

TRZY "ZDROWAS  MARYJO" RANO I WIECZO R,  
NA CZES C  NIEPOKALANEJ (modlitwa z odpustem) 

Sławny misjonarz, św. Leonard a Porto Maurizio, polecał odmawiać trzy "Zdrowaś Ma-

ryjo" rano i wieczór, na cześć Niepokalanej, a dla otrzymania łaski uniknięcia wszelkiego grzechu 

śmiertelnego tak w dzień jak i w nocy; nadto obiecywał zbawienie tym, którzy stale tej praktyce 

będą wierni. Także św. Alfons Liguori tę pobożną praktykę rozszerzał i wielką swoją powagą 

popierał; w szczególności zachęcał rodziców i spowiedników do starannego czuwania nad 

dziećmi, aby odmawiały te trzy "Zdrowaś Maryja" rano i wieczór. 

Ojciec św. Leon XIII na prośbę jednego z Braci Mniejszych zatwierdził to pobożne ćw i-

czenie brewem z dnia 8 lutego 1900, i udzielił na zawsze 200 dni odpustu (który można też od-

stąpić duszom w czyśćcu), wszystkim tym, którzy do tych "Zdrowaś" rano i wieczór dodawali 

wezwanie: 

"Maryjo, Matko moja, uchroń mnie dzisiaj od grzechu 
śmiertelnego!" – 
 

Zaś Pius X udzielił brewem z 5 grudnia1904 r. odpustu 300 dni dwukrotnie na 
dzień tym, którzy rano i wieczór odmówią te trzy "Zdrowaś Maryja" dodając do każdego 
"Zdrowaś" wezwanie ułożone przez św. Alfonsa Liguoriego:  

"Przez Twoje Niepokalane Poczęcie, o Maryjo, oczyść 
ciało moje i uświęć duszę moją". 
Trzymajmy się tej praktyki, a Maryja będzie ochroną czystości ciała i duszy naszej.  
Św. Alfons pisze, że Przenajświętsza Panna przyrzekła św. Matyldzie szczęśliwą śmierć, jeśli 

codziennie odmawiać będzie trzy "Zdrowaś Maryja" na cześć Jej POTĘGI, MĄDROŚCI i MIŁO-

SIERDZIA. 
Źródło: Modlitewnik "HOŁD BOGU OD NARODU POLSKIEGO" , Kraków 26 września1927. Nakład s.s. Bernardy-

nek przy kościele św. Józefa w Krakowie. 
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MODLITWA DLA UCZCZENIA ŁONA MATKI BOZ EJ  
I OTOCZENIA MODLITWĄ ANIOŁ PAN SKI  
DZIECI POCZĘTE 
 

Śp. s. Zofia będąc w szpitalu w Niemczech otrzymała z natchnienia Bożego polecenie uczczenia 

ŁONA Matki Bożej i otoczenia modlitwą „Anioł Pański” (raz dziennie w dowolnym czasie) dzieci 

poczętych przez dziewięć m-cy od Zwiastowania Pańskiego – 25 marca. Przed odmówieniem 

„Anioł Pański” złóżmy modlitwę ofiarowania: 

 

Maryjo, uwielbiam Twoje Przeczyste Łono i to Dzieciątko, które się w Nim 

poczęło i proszę o wszystkie dzieci poczęte, aby rodzice dali im życie, któ-

rym Bóg ich obdarzył i kochali je w życiu taką miłością, jaką Ty kochałaś 

swojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Anioł Pański… 

MODLITWA O MIŁOSIERDZIE  
DLA TYCH, KTO RZY MIELI BYC  POTĘPIENI 

 Każdego dnia  wiele dusz, schodzących z tego świata wg Sprawiedliwości Bożej winno zostać 

potępionych, jednakże dzięki Niezgłębionemu  Miłosierdziu Bożemu, można ich jeszcze ratować, 

wstawiając się za nimi do  Pana Boga i błagając o miłosierdzie słowami poniższego Aktu Strzeli-

stego. Należy go odmawiać: 

1) szczególnie w I soboty miesiąca  

2) po przyjętej Komunii św. 

3) po każdej 10 różańca ) 

„ O mój Jezu Niezgłębionego Miłosierdzia Boże-

go, zbaw te dusze, które miały być potępione. 

Amen.”  
Otrzymana przez s. Zofię dnia 19.05.2008 r. 
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MODLITWA DO MATKI BOZ EJ KONAJĄCYCH 
„Matko Boża, w Twoim Miłosiernym Sercu składam wszystkie dusze konają-

ce, bądź przy nich, jak byłaś przy swoim Synu. Niech żadna dusza nie ode j-

dzie z tego świata do wieczności bez Twojej  opieki; bądź Matką  żywych i 

umierających, prowadź ich do Swego Syna – Jezusa Chrystusa. Amen.” 

Odmówić: 1 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 3 x Wieczny odpoczynek  

Otrzymana przez s. Zofię dnia 19.05.2008 r. 

PRAKTYKI DUCHOWE: 
POST PRZEZ 12 PIĄTKO W Z OBIETNICAMI 
DROGA ZBAWIENIA czyli o 12 – tu PIĄTKACH i ich „CUDOWNYCH SKUTKACH DUCHO-

WYCH”  

przepisanych  i zalecanych przez papieża Klemensa VIII  

Człowiek, który będzie szczerze pościł i niniejsze piątki o suchym chlebie i wodzie żył, a do tego 

odmawiał niżej podane na dole modlitwy, otrzymuje od Stwórcy następujące łaski darów: 

1.- piątek przed Wielkim Postem (piątek przed Środą Popielcową) – przynosi dar Ducha Święte-

go 

2.- piątek przed Zwiastowaniem NMP (piątek przed 25 marca) – o co tylko prosić będzie od 

Ducha Świętego otrzyma. 

3.- piątek przed Zmartwychwstaniem Pańskim (w Wielki Piątek) – od wszelkich nieprzyjaciół 

widzialnych i nie widzialnych uwolniony będzie 

4.- piątek przed Wniebowstąpieniem Pańskim – od nieprzyjaciół uwolniony będzie. 

5.- piątek przed Zesłaniem Ducha Świętego – bez Sakramentów św. nie umrze 

6.- piątek przed świętem Trójcy Przenajświętszej – swoją godzinę śmierci widzieć będzie. 

7.- piątek przed świętem św. Jana Chrzciciela (piątek przed 24 czerwca) – od zaraźliwych cho-

rób i od czarta uwolniony zawsze będzie. 

8.- piątek przed świętem św. Piotra i Pawła (piątek przed 29 czerwca) – w grzechu śmiertelnym 

nie umrze. 

9.- piątek przed Narodzeniem NMP (piątek przed 8 września) – sam NMP ukaże się w jego go-

dzinie śmierci.  
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10.- piątek przed świętem św. Michała Archanioła (piątek przed 29 września) – lękać się śmierci 

nie będzie. 

11.- piątek – przed Wszystkimi Świętymi (piątek przed 1 listopada) – nie dozna nigdy niedostatku 

w domu swoim. 

12.- piątek – przed Bożym Narodzeniem (piątek przed 25 grudnia) – przy konaniu jego ukaże się 

mu sam Bóg, Aniołowie i Archaniołowie. 

W wyżej wymienione piątki zachować post o chlebie i wodzie oraz pobożnie odmówić modlitwy:  

1 x Wierzę w Boga ...12 x Ojcze nasz...12 x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu... 

Z Dzienniczka św. Faustyny:  

JESTEM KRÓLEM MIŁOSIERDZIA 
I zapytałam się Jezusa, czy może być ten napis: „Chrystus, Król Miłosier-

dzia.” Jezus mi odpowiedział: - Jestem Królem Miłosierdzia, a nie mówił 

– „Chrystus”. (Dz.88) 

14.08.1997 Pan Jezus do s. Zofii:  

WYBIERZCIE MNIE  
NA KRÓLA POLSKI! 

Nie ograniczajcie Mnie, bądźcie otwarci na Moją Miłość i Miłosierdzie, a zobaczycie, że wypro-

wadzę naród polski z tej nieprawości. Od dawna wołam do was: Wybierzcie Mnie na Króla Po l-

ski! Narodzie polski, przecież masz prawo mieć Króla, Króla Bożego Miłosierdzia! Wszystko by 

się zmieniło, wszelka nieprawość musiałaby ustąpić, bo gdzie króluje wybrany przez naród Król 

Miłosierdzia, tam zło nie ma dostępu, musi ustąpić albo - przemieniać się w dobro.  

LITANIA DO KRO LA MIŁOSIERDZIA  
NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO ZBAWICIELA 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, 

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 
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Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Jezu, Królu miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało, ufamy Tobie,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęcasz, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Tajemnicę Trójcy świętej nam objawiłeś,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszechmoc Boga okazałeś, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które duchy niebieskie stworzyłeś,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nicości do bytu powołałeś,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które cały świat obejmujesz,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas życiem nieśmiertelnym obdarzyłeś,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas przed karami należnymi zasłaniasz,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nędzy grzechu podnosisz,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które mękę i śmierć za nas poniosłeś, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nam zawsze i wszędzie towarzyszysz,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas łaskami swymi uprzedzasz,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w objawieniu Tajemnic Bożych okazałeś,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w ustanowieniu Kościoła ujawniłeś, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w darowaniu nam sakramentów wyświadczyłeś,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w chrzcie i pokucie przede wszystkim okazujesz,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w Eucharystii i kapłaństw ie rozdajesz, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w powołaniu nas do wiary ujawniasz,  

Jeży, Królu Miłosierdzia, które w nawróceniu grzeszników rozlewasz.  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w uświęceniu sprawiedliwych obja-wiasz,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w oświeceniu niewiernych okazujesz, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z ran Twoich wypływa, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z Serca Twego wytryska, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ulgą chorych i cierpiących,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest pociechą uciśnionych, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest nadzieją rozpaczających,  
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Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ostoją umierających, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ochłodą dusz w czyśćcu cierpiących,  

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest radością niebian, 

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest koroną wszystkich świętych, ufamy Tobie,  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, alleluja (Ps. 144, 9).  

R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę, alleluja (Ps. 88, 2).  

Módlmy się: 

Najmiłosierniejszy Odkupicielu — Królu Miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzeszn i-

ka, lecz by się nawrócił i żył wejrzyj — prosimy — na nas i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje, 

byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze  ufnie zga-

dzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem 

i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. (Z modlitewnia: JEZU UFAM TOBIE, wydanie III Warszawa 

1982 z pozwoleniem Kurii Metropolitarnej w Warszawie nr 3547/K/72 z dnia 7 czerwca 1972,) 

MODLITWA do NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOZ EGO 
Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych 

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

Miłosierny, niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu nie 

pojednawszy się z Tobą i nie wezwawszy Imienia Twego. Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy 

Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje. Kto na ziemi więcej kocha nas jak Ty 

Jezu? Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą. Okazywałeś Miłosie r-

dzie przez Tyle wieków, okaż i teraz w te ostatnie czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje, 

Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy ciebie o słodki Jezu i woła-

my tysiąckrotnie – ratuj ich. Wiemy, że Twe Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. 

Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba I 

ziemi, okaż Swoja Wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego. Jezu Ufamy Ci i 

ufać nie przestaniemy. Ofiarę składamy z siebie u Twych Stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w zbawieniu świata. Amen.  
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O 2:50 MODLĘ SIĘ O INTRONIZACJĘ KORONKĄ 
DO MIŁOSIERDZIA BOZ EGO 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus. 

Podzielę się z  nowym przeżyciem. Od kilku dni budzę się w nocy o 2:50, gdy się budzę 

to z uśmiechem upewniam się, że to 2:50. Gdy byłam na rekolekcjach z ojcem Jonem Bashobo-

rom ( na początku listopada w Koszalinie)  to powiedział, że Pan Bóg jego budzi w nocy o tej 

samej porze do modlitwy i nie ważne, o której poszedł spać czy o 12:00 czy o 2:00 zawsze o tej 

samej godzinie się budził i modlił. 

Pierwszy raz gdy się obudziłam, to nie pomyślałam, że to czas na modlitwę. Chociaż 

jestem zatrudniona na 2 etatach,  czyli pracuję od rana do wieczora i modlę się: różaniec cały, 

różaniec jedna dzieciątka z róży różańcowej, o 15 Godzina Miłosierdzia Bożego za zmarłych za 

najbliższych o wiarę, po godz. 22:00 koronką za grzechy popełniane nocą i inne modlitwy nie 

przypuszczałam, że Pan chce jeszcze ode mnie modlitwy ale tak budzę się o 2:50 modlę się o 

intronizację koronką do Miłosierdzia Bożego po modlitwie usypiam. Jak pierwszy raz się 

obudziłam to nie modliłam się i ponad godzinę nie mogłam usnąć. Jednak myślę, że moja modl i-

twa taka skromna podoba się Panu a ja tak bardzo ubolewam, że taka jest skromna  ta moja 

modlitwa - taka płytka, taka ... Jak Pan mnie kocha taką.... że podoba się taka moja modlitwa. Z 

Panem Bogiem.        Teresa z Koszalina 

P.S. Gdy bracia w Chrystusie pościli i modlili się o intronizacje, ja także pościłam o 

chlebie i wodzie w piątki i modliłam się o intronizacje. Po pewnym czasie pościłam i modliłam s ię 

w innych intencjach. Pan Bóg jednak chce, abyśmy modlili się tą modlitwą i jest potrzebna. Dla-

tego Pan budzi mnie o 2:50 na modlitwę i czuję, że powinnam się modlić o intronizacje. Z Panem 

Bogiem życzę Darów Ducha Świętego sił i wytrwałości. 

PRZYJMIJCIE KAZ DY KRZYZ  WASZEGO Z YCIA 
PAN JEZUS DO S. ZOFII (18.02.1998) 

(…) Ja, Bóg, wszystko mogę i w chwili grozy, otoczę was, 

swoją Boską mocą. Wszyscy wierni łączcie się w jedno, bo tylko w 

jedności jest wasza siła i moc zwalczania zła. Ja, Jezus Chrystus, 

wezwałem was, Moje dzieci, na te ostatnie czasy, po imieniu. Kocha j-
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cie mój KRZYŻ, nie patrzcie, jaki on jest, bo każdy symbolizuje moją MĘKĘ KRZYŻOWĄ. 

Przyjmijcie każdy KRZYŻ waszego życia, bo on jest waszym zwycięstwem i zbawieniem, a 

moje Miłosierne Serce będzie waszym schronieniem. 

Wynagradzajcie to Serce, które jest przepełnione miłością do człowieka, choć człowiek 

rani To, jakże już bolesne Serce. 

Poprzez dopust Boży, z bólem serca, wypełni się kara, aby zatriumfowały Dwa 

Najświętsze Serca Jezusa i Maryi. Zaufajcie Im, a będziecie ocaleni! 

Wiele możecie uczynić dobra, aby w całym narodzie odrodziła się silna wiara w Boga. 

Jak odrzucicie te słowa wezwania, będziecie zbierać owoce swej nieprawości - to mówi do was, 

Jezus Chrystus.  

PROŚBA MARII 0 PILNĄ MODLITWĘ 

Rycerka Maria prosi pilnie o modlitwę: o uwolnienie oraz nawrócenie dla Wiridianny, która ma 

powiązania masońskie i nie chce jej oddać długu. Maria już kilkakrotnie pomagała w dziełach 

Bożych ofiarując 3 tys. Mszy św. w intencjach ważnych dla Kościoła i Polski. Módlmy się, by 

mogła kontynuować dzieła Boże. Polecajmy tę sprawę szczególnie za przyczyną św. Rafała 

Archanioła. 

PO JDZ CIE MOJE BIEDNE, ZBŁĄKANE 
DZIECI DO KONFESJONAŁU. 

Dnia 20.02.1998 r., Tolkmicko 

Córko moja. Ja, Jezus Chrystus, pragnę jeszcze, okazać przez moje 

Miłosierdzie Serce, Miłość dla tych, co już zatracili swoją dusze. Czas mego Miłosierdzia dla 

was, jest krótki, ale jakże zbawienny, gdy człowiek się nawróci i nie grzeszy więcej. Pójdźcie, 

moje biedne, zbłąkane dzieci, do konfesjonału. 

Ja, wasz. Bóg, będę na was czekał w każdym kapłanie, o ile skorzystacie z tak wielkiej 

łaski udzielonej wam, w tych ostatnich czasach. Czas oczyszczenia się zbliża, choć wy, ranicie 

Mnie swoim życiem bez Boga, Ja, pragnę was zbawić i ochronić przed potępieniem. Jestem 

samą Miłością, i przebaczę każdemu, bo kocham swoje stworzenie.  

Pozwólcie, aby Moje rany się zabliźniły poprzez wasze nawrócenie. Wracajcie do źródła 

Bożej Miłości, bo tylko tu, w źródle Bożego Serca, można odnaleźć zbawienie i przebaczenie.  
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Żałuj, człowiecze, za swoje grzechy i okaż swojej duszy litość, aby odzyskała promyk Bożego 

światła i poszła za tym światłem, którego była pozbawiona przez grzech. Obudź się, człowiecze, 

abyś zaczął współpracować z łaską zbawienia. Tak, Moje dzieci, udzielam łaski zmartwychwsta-

nia dla dusz, które są już umarłe dla Boga. 

O ile się nawrócicie do Boga, to dzięki tej łasce, dusza zmartwychwstanie do życia z 

Bogiem i nie pójdzie na potępienie. Nie lękajcie się, a nawracajcie, Jam Jest Bogiem MIŁO-

SIERNYM, ale i SPRAWIEDLIWYM. 

OGŁOSZENIA: 
INICJATYWY Małych Rycerzy:   

1. CZYTANIE PISMA ŚW. przez pół godziny na czas Wielkiego Postu – (inicja-

tywa MR z Kalisza). „Zachęcamy do czytania lektury Pisma świętego w okresie Wielkiego Postu 

począwszy od środy popielcowej do Wielkiej Soboty każdego dnia przez 30 minut ofiarując w 

intencjach: papieża Benedykta, za duchowieństwo i osoby konsekrowane, za grzeszników, któ-

rzy dobrowolnie stronią od pokuty i za braci odłączonych od Chrystusowej owczarni. W imieniu 

Małych Rycerzy z Kalisza i Pleszewa - Rafał Mikołajczyk” 

2. NOWENNA POMPEJAŃSKA – podjęta modlitwa za ojczyznę od Środy 

Popielcowej, inicjatywa polecona z Nieba pewnej osobie duchownej.  „Jeśli w parafii zbi e-
rze się kilka osób modlących kary przewidziane (za popełnione grzechy) mają być złago-
dzone.” Więcej o NOWENNIE należy odprawić. 
 

MODLITEWNE POSPOLITE RUSZENIE DLA OJCZYZNY 
Źródło: Nasz Dziennik - 19.03.2011 

Do podjęcia kolejnego już wspólnotowego szturmu modlitewnego 

do Nieba w formie Nowenny Pompejańskiej zachęca ks. Jacek Skowroń-

ski, promotor i organizator tejże modlitwy trwającej w Polsce od Środy 

Popielcowej. Wierni, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło - prosząc za 

przyczyną bł. Jana Pawła II, by owoce miłosierdzia Bożego spłynęły w 

obfitości na Kościół Święty i na wszystkich Polaków - będą mogli to zrobić 25 marca, w święto 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Dzień Świętości Życia. 



Głos Małego Rycerza 1/2011        10 kwietnia 2011 

  31  
  

- Po publikacji "Naszego Dziennika" dotyczącej Nowenny Pompejańskiej odzew był 

wspaniały. Zgłosiło się ponad tysiąc osób z całej Polski, nie licząc diecezji szczecińsko-

kamieńskiej, w której tę szczególną modlitwę podjęło ponad trzystu ludzi. Wiem też, że od Środy 

Popielcowej włączyło się w nią kilkuset Małych Rycerzy Serca Jezusa Miłosiernego oraz Polonia 

z Kanady i Niemiec. To jak pospolite ruszenie! - podkreśla ks. Jacek Skowroński z archidiecezji 

szczecińsko-kamieńskiej, inicjator rozpoczęcia Nowenny Pompejańskiej w intencji Ojczyzny.  

- Wszelkie objawienia Matki Bożej związane z Różańcem pokazują, że modlitwa ta jest 

liną ratunkową dla pojedynczych ludzi, grup społecznych, całych narodów, zatem w dobie laicy-

zacji, powszechnego przyzwolenia na grzech nie tylko należy, ale warto chwycić za różaniec i w 

ten sposób roztoczyć parasol ochronny nad Polską - podkreśla ks. Skowroński. Zauważa też, że 

"moment jest alarmujący". - Za przyczyną przyszłego błogosławionego - Jana Pawła II, który 

zwrócił oczy świata na Miłosierną Miłość, winniśmy prosić o Boże miłosierdzie dla Polski - doda-

je. W odpowiedzi na pytanie ludzi pragnących podjąć trud nowenny, ale obawiających się, czy 

temu podołają, kapłan zachęca, by wcześniej przystąpili do sakramentu pokuty, ofiarowali pracę, 

cierpienie i obowiązki Bogu. 

54-dniową nowennę może podjąć każdy, niezależnie od dnia, jednak ci, którzy chcieliby 

dołączyć do wspólnoty wiernych polecających w modlitwie naszą Ojczyznę, będą mogli to uczy-

nić 25 bm. Nowenna ta zakończy się wówczas 17 maja, w dzień Nieszporów kolejnej rocznicy 

urodzin bł. Jana Pawła II. (Następna NOWENNA rozpocznie się 8 maja  a zakończy 1 lipca w 

uroczystość Serca Pana Jezusa i Najdroższej Krwi Chrystusa – dop. WK).  Nowennowy trud 

z pewnością stanie się lżejszy, jeśli podejmiemy go w łączności z Radiem Maryja, gdzie co-

dziennie odmawiany jest Różaniec. Oczywiście wówczas trzeba będzie pamiętać o odmówieniu 

dodatkowych modlitw właściwych Nowennie. 

- Bardzo wiele osób pyta, czy mogą dołączyć swoje własne intencje, w tym za rodziny. 

Przyglądając się polskiej scenie politycznej, sporo ludzi dostrzega niepokojące osłabienie moral-

ne Polaków. Z tej też przyczyny czują się zatroskani o losy Kościoła, Polski i rodziny i dołączają 

inne intencje - wyjaśnia ks. Skowroński. - Należy ufać, że będą wysłu-

chane nie tylko prośby za Kościół i Ojczyznę, ale i te dodatkowe, bo 

Maryja, Królowa Różańca Świętego, nigdy nie zapomina o tych, którzy 

przez gorliwe odmawianie Różańca oddają Jej cześć. Warto przypo-

mnieć, że Różaniec jest egzorcyzmem i chroni nas przed działania-

mi szatana - dodaje. 
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Ksiądz Skowroński prosi uczestników tej inicjatywy o zgłaszanie ewentualnych świa-

dectw już po beatyfikacji Jana Pawła II. Dziękuje też wszystkim, którzy podjęli lub dopiero po-

dejmą tę formę modlitwy. Przypomina, że wszyscy oni są objęci codzienną modlitwą.  

Udział w Nowennie można zgłaszać do ks. Jacka Skowrońskiego pod nr. tel.: 600 883 301, (91) 561 84 54, bądź 

listownie: parafia Świętych Piotra i Pawła, Barzkowice 11/4, 73-131 Barzkowice, lub drogą elektroniczną: 

barzpar@neostrada.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce 

musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    Małgorzata Bochenek 

NOWENNA POMPEJAN SKA 
Nowenna trwa 54 dni i obejmuje 3 nowenny błagalne i 3 dziękczynne. Każdego dnia od-

mawiamy trzy bądź cztery części Różańca Świętego. Po każdej z nich trzykrotnie wypo-

wiadamy wezwanie:  

"Królowo Różańca Świętego, módl się za nami". 
Przez pierwsze 27 dni prośby dołączamy modlitwę błagalną:  

"Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze 

nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy 

Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą 

moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez 

upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei, wysłuchaj mnie 

dobrotliwie. Amen".  
Przez następne 27 dni (czas nowenn dziękczynnych) po każdej części Różańca należy odmówić modlitwę:  

"Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświę-

cam Tobie - ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Ró-

żańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła 

mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wy-

świadczyłaś; o ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świę-

tego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i nie-

godni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby 

cały świat wiedział, jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, 

wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen". (Małgorzata Bochenek) 
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GŁÓWNE INTENCJE:  
DO MSZY S W. I ZANOSZONYCH MODLITW 
1. O rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa nad szatanem w duszach ludz-

kich, w Polsce i na całym świecie za przyczyną św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.  

2. O łaskę świętości dla wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie dla Episkopatu Polski 

oraz o wypełnienie planów Bożych wobec całego Kościoła przez posługę Ojca św. Benedykta 

XVI. 

3. Aby Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za swego Króla i Pana przez Intronizację, za przyczyną 

Królowej Polski, Aniołów i Wszystkich Świętych oraz wyniesienie na ołtarze sł. B. Rozalii Cela-

kówny. 

4. O uznanie święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele Chrystusowym przez wstawiennictwo 

Aniołów i Wszystkich Świętych. 

5. W intencjach, które w swoim Niepokalanym Sercu nosi Matka Boża.  

6. Nadal jest prośba o Msze św. wyznaczony post  (2-go dnia m-ca lub inny wyznaczony dzień 

przez członka) i modlitwę w intencji: O pomoc Bożą w uregulowaniu spraw Wspólnoty Małych 

Rycerzy. 

7. O Miłosierdzie Boże dla Polski i wszystkich Polaków (w kraju i na świecie) za wstawiennic-

twem bł. Jana Pawła II. 

Uwaga: W tej ostatniej w intencji powinno się zamówić jak najwięcej Mszy św. 1 maja 2011 (w 

dniu beatyfikacji Jana Pawła II ale po uroczystości). 

OGO LNOPOLSKIE SPOTKANIA   
(pozostałe do kon ca roku 2011) 
► 29-31 lipca 2011 - Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, w roku 2011 wyjątkowo zaplanowa-

ne jest na ostatni weekend lipca tj. 29-31 LIPCA. To spotkanie jest jednym z dwóch naszych 

planowanych spotkań ogólnopolskich. (DRUGIE na Jasnej Górze, 10/11 kwietnia)  

Informacje i zapisy: Maria Mrózek tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 

►20-22 czerwca 2011 rekolekcje lokalne  w Bochni (przed Bożym Ciałem) rekolekcjonista: o. 

Sylwester Haślik – franciszkański rekolekcjonista, misjonarz, charyzmatyk. 

Informacje i zapisy: Halina Wysokińska 14/611-63-20 
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►12-15 i 15-18 września 2011 – ustalone dwa turnusy rekolekcji w Tolkmicku; rekolekcjonista: 

o. Sylwester Haślik – franciszkański rekolekcjonista, misjonarz, charyzmatyk 

Informacje i zapisy: Maria Mrózek tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 

Wiesław Kaźmierczak, Tel. 94/343-47-59; kom. 668 093 700  

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

DZIWNE I CIEKAWE: 
JEZUS POWRO CI 

15 czerwca 2007 roku w szpitalu w Itaguai (Rio de Janerio), przyszła na świat dziewczynka ze 

złożonymi (jak do modlitwy) i zrośniętymi rączkami. Lekarze oświadczyli rodzicom, że konieczna 

jest operacja, do której też niezwłocznie przystąpiono. Nie była ona trudna ponieważ rączki 

dziewczynki były przedzielone jedynie jakąś błoną i do niej przystąpiono. Jakież jednak było 

zdziwienie lekarzy, kiedy po rozdzieleniu rączek ujrzeli na jednej z nich napis: "JEZUS POWRÓ-

CI". Widząc to lekarze zaczęli płakać a wraz z nimi wszyscy, którzy wtedy przebywali w szpitalu. 

Po tym wydarzeniu mieszkańcy Itaguai przeżyli wielką przemianę. Ludzie, którzy przestali cho-

dzić do kościoła, do niego powrócili, inni zaś przyjęli Jezusa Chrystusa za swojego jedynego 

Pana i Zbawcę. 

To Bóg posłał tę dziewczynkę, aby za jej pośrednictwem przekazać nam swoje orędzie. W kilka 

godzin po operacji, dziewczynka zmarła, a jej misja została wypełniona: "JEZUS POWRÓCI"  

SYMBOLE I ZNAKI  
STOSOWANE W OKULTYZMIE I SATANIZMIE 

Na zakończenie pierwszej publikacji Głosu Małego Rycerza proponujemy, aby w każ-

dym numerze znalazła się informacja o symbolach i znakach stosowanych w okultyzmie i sata-

niźmie. Niektóre znaki i symbole widzimy noszone przez wielu ludzi jako talizmany a nie zawsze 

mamy wystarczającej wiedzy na ten temat jak np. pierścień atlanty. Znaki te to zakamuflowane 

zło, używane nieświadomie przez wielu braci i sióstr w wierze, które zwykle są znakami i symbo-

lami stosownymi w okultyźmie i sataniźmie.  

Należy być bardzo ostrożnym mając do czynienia z tego typu symbolami. Zwłaszcza je-

śli nie znamy ich pochodzenia i znaczenia. 

mailto:mrycerzemsj@koszalin.opoka.org.pl
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Znak 

Bestii 

Cztery różne symbole znaku Bestii, czyli szatana. 666 - w numerologii biblijnej jest licz-

bą niedoskonałą w przeciwieństwie do liczby 777, którą tłumaczyć możemy jako "Święty, Święty, 

Święty". W hebrajskiej  nuemrologii-gematrii konkretne litery odpowiadają cyfrą np. Litera ו (va) w 

tłumaczeniu to litera W, jest szóstą literą alfabetu hebrajskiego  i oznacza również w syste-

mie gematrii liczbę 6. Był to system ustanowiony i stosowany głównie przez pisarzy oświeconych 

starego testamentu, szczególnie w księdze rodzaju, jednakże  gematria została wynaturzona 

przez okultystów i ludzi parających się kabałą. Uważają oni że konkretne słowa i ich odpowiedni-

ki liczbowe mają tajemną bliżej nieokreśloną moc. Sataniści odnieśli liczbę 666 do słów Apoka-

lipsy (por. Ap.13,18 Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: 

liczba to bowiem człowieka. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć. ).  

A. Crowley sam nazwał siebie "Bestią 666". Wśród satanistów liczba ta oznacza niena-

wiść do chrześcijaństwa, pogardę względem tego co święte, dobre i sprawiedliwe. Często bywa 

ona kodowana, np. w formie FFF (F - szósta litera alfabetu), 333, 18 (6 3) lub 216 [(6 6) 6]. Sym-

bol ten występuje także w postaci trzech połączonych okręgów. Symbole te występują w wielu 

grach komputerowych, filmach i książkach, na wielu okładkach płyt.  

Egzorcysta Gabriel Amorth:  
PRZYZYWAŁEM WSTAWIENNICTWA  

JANA PAWŁA II  
JUZ  PO JEGO S MIERCI 
(…) Chcę podkreślić jedną rzecz, która, jak mniemam, jest bardzo 

istotna dla was Polaków. Jeszcze za życia Jana Pawła II, podczas 

odprawiania egzorcyzmów, bardzo często przywoływałem przykład 

osoby Papieża i jego modlitwy. Wówczas wywoływało to wielką furię demonów. Ich wściekłość 

była jeszcze większa, kiedy przyzywałem wstawiennictwa Jana Pawła II już po jego śmierci. 
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Dlaczego? To pytanie postawiłem również demonom i otrzymałem od nich dwie różne odpowie-

dzi. Pierwsza brzmiała następująco: „Ponieważ zburzył on wszystkie moje plany.” Myślę, że 

szatanowi chodziło o znaczny udział Papieża w upadku komunizmu. Innym razem demon odpo-

wiedział: „Ponieważ zabrał mi rzeszę młodzieży”. To prawda, gdyż dokonało się to dzięki wiel-

kiej wrażliwości Jana Pawła II na problemy ludzi młodych i poprzez szczególną więź, jaką Papież 

z nimi nawiązywał. (…)  

Źródło: „Wspomnienia Egzorcysty” Gabriel Amorth s.5 

BO G POTRZEBUJE S WIĘTYCH KAPŁANO W  
A WASZE ZADANIE JEST BYC  PRZY NICH 

Droga mała Biała Skało, Ja, Jan Paweł II daję ci polecenie o wypełnieniu tej 

misji, którą ci daje Bóg. Przed tobą jest wielkie zadanie, aby znaleźć ludzi o 

dobrym sercu, które wezmą do serca i będziecie pracować w winnicy Pana. 

Troską waszą niech będzie, aby ci kapłani, którzy zostali powołani - oto-

czcie ich modlitwą i ofiarą, aby zło nie miało dostępu do nich. W waszej 

mocy wraz z Matką Najświętszą stanąć do walki duchowej. Bóg potrzebuje 

świętych kapłanów a wasze zadanie jest być przy nich a owoc waszych 

modlitw zobaczycie pod koniec ich nauki. Nie bójcie się podjąć ofiar za dobrych i świętych 

kapłanów. Oni będą drogowskazem dla wielu pokoleń, bo zanoszone modlitwy za nich przed 

Tron Boży - oni otrzymują światło, życie dla Boga i człowieka. Serca ich będą pełne miłości, 

dobroci i pokory. Trwajcie przy nich a nagrodą będzie dla was Jezus Chrystus, bo zastępy do-

brych kapłanów dadzą świadectwo żywej wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 

(15.07.2005.) 

Modlitwa za OJCZYZNĘ wraz z Janem Pawłem II 
Jezu, Królu Miłosierdzia, / powiedziałeś do świętej siostry Faustyny, że „Polskę szczególnie 

umiłowałeś’”./ Stajemy dziś przed Tobą / i odwołując się do tej szczególnej miłości / wołamy o 

Twoje miłosierdzie dla Ojczyzny naszej. / Przebacz nam nasze grzechy i niewierności, / pochyl 

się nad naszą słabością. / Jezu, ufamy Tobie! / Ufamy Twoim obietnicom! / Ufamy wszech-

mocy Twojego Miłosierdzia! / „Jesteśmy Twoim ludem, Panie”, / dlatego zjednoczeni w Twoje 

IMIĘ, w tak trudnym momencie dziejów,/ wzywając orędownictwa Maryi naszej Królowej i na-

szych Świętych / wołamy wraz z Janem Pawłem II: „Niech zstąpi Duch Twój! / Niech zstąpi 

Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, / tej ziemi!” / Amen. 


