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W Polsce Litania Loretańska ma dodatkowe wezwanie: 

„MATKO MIŁOSIERDZIA”. 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce w 

Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej Litanią Loretańską, mogło być dodane 

wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko 

Łaski Bożej”. 

Za wprowadzeniem nowego tytułu Matki Bożej w Litanii Loretańskiej przemawiają 

racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa Chrystusa, jest 

matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia (Ef 2,4-10). Dała temu wyraz w słowach wypowiedzianych 

do św. Elżbiety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). 

Już w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina” znajduje się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Potem 

pojawiało się ono w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bratnie w 

Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”. 

Kult Matki Miłosierdzia w Polsce zapoczątkował abp Romuald Jabłrzykowski po przesiedleniu z 

Wilna do Białegostoku w 1945 r. W prokatedrze białostockiej w 1977 r. utworzono kaplicę z wierną 

kopią wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej. Dziś Białystok posiada swe sanktuarium Matki Miłosier-

dzia, jako wspomnienie wileńskiego i kontynuację wiekowej tradycji czci Matki Ostrobramskiej w części 

dawnej diecezji wileńskiej, pozostającej w granicach Polski. Również na terenie diecezji radomskiej, w 

Skarżysku-Kamiennej, istnieje Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które stanowi wierną kopię z 

Wilna. Sanktuarium powstało w 1989 r. i jest odpowiedzią bp. Edwarda Materskiego, z pochodzenia 

wilnianina, na prośbę diecezjan. 

Z inicjatywą wprowadzenia wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej zwróciła się do 

bp. Edwarda Ozorowskiego Białostocka Kapituła Metropolitalna. Podczas 363. zebrania plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski sprawę tę przedstawił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Następnie abp Józef Michalik, ówczesny przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski, napisał do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów: „W opinii biskupów polskich, umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście Litanii 

Loretańskiej wyrażałoby głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce nie tylko w tajemnicę Miłosier-

dzia Bożego objawioną w misterium Jezusa – Syna Najświętszej Maryi Panny, ale byłoby kolej-

nym potwierdzeniem kultu Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej szeroko w Polsce, w cudownym 

obrazie z Wilna, nazywanym również przez Jana Pawła II obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. Rze-

czywiście on sam mówił: Maryja jest więc równocześnie Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego 

miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy Ją również 

Matką miłosierdzia — Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia… (Dives in Misericordia, 

9)”. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 8 listopada 2014 r. 

przychyliła się do tej prośby i zezwoliła, aby w polskiej wersji Litanii do Najświętszej Maryi Panny 

dodać wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. 



Głos Małego Rycerza Nr 18 (2/2015)        kwiecień-maj-czerwiec 2015 

  

2 
 

 
 

AKT ODDANIA SIĘ (w niewolę) KRÓLOWEJ SERC 

Najświętsza, Matko Boża, Maryjo, wybieram Cię dzisiaj, najmniej 

godnego między wszystkimi Twoimi sługami, których kiedykolwiek 

przyjmowałaś, ufając w Twoją cudowną miłość, pragnąc Ci służyć przed 

Twoim najczystszym oblubieńcem św. Józefem i moim aniołem stróżem 

i całym niebieskim zastępem świętych, na moją osobistą Królową, 

Orędowniczkę i Matkę, trwałą decyzją, by Cię naśladować, Tobie 

służyć i starać się, aby Ci inni służyli. Proszę Cię więc. pokorna, najła-

skawsza Matko, przez najdroższą Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, dla mnie przelał, 

byś mnie przyjęła do grona Twoich dzieci, i łaskę u Bogu mi uprosiła, bym wszystkimi 

swoimi myślami, słowami i działaniami, był taki, jakim pragniesz, by nie było we mnie 

nic, co byłoby przykre dla Ciebie i Boga. Pamiętaj o mnie w godzinie mojej śmierci. Amen. 

KAŻDY RYCERZ OFIARUJE SIĘ MNIE, JEZUSOWI 
POPRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI... 

Środa, 13.02.1991 r. 

Córko moja. Dziś pragnę wskazać tobie sposób, w jaki odnajdziesz wszystkie 

moje dzieci wybrane na Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, przeznaczonych 

na czasy ostateczne. 

Wyjawisz biskupowi moją Wolę powierzenia Małym Rycerzom Miłosierdzia Bożego misji krzewienia 

Miłosierdzia Bożego po całej ziemi. Działając w pełnej pokorze, będziesz przybliżać kapłanom zakres 

misji Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i dopilnujesz, żeby moje narzędzie - Mali Rycerze Miło-

sierdzia Bożego apostołowali poprzez Kościół, z Kościołem i pośród mojego ludu. Zgarniesz 

wokół siebie tych, których obdzieliłem darem postrzegania pełni barw otaczającego świata. Córko moja, 

nie wyobrażasz sobie jak wielu zostało powołanych na Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ich 

liczba zadziwi cały świat. Każdy rycerz ofiaruje się Mnie, Jezusowi poprzez Niepokalane Serce Maryi 

i pozwoli mi działać w sobie, by zbawić jak najwięcej grzeszników. Sprawisz to mały rycerzu Miłosier-

dzia Bożego, że nie ty będziesz kierował swoją wolą, ale JA, twój Bóg. Każde twoje tchnienie, 

każde uderzenie twojego serca będzie echem pochodzącym ode mnie. Twoim pragnieniem będzie 

wypełnienie Woli Bożej, a dokonasz wszystkiego, aby Jej nie uchybić. W pełni poznasz otchłań zła z 

jego ukrywającym się architektem - szatanem. 

Dane ci będzie poznać zniewolenie świata przez szatana, którego zasięg jest apokaliptyczny. 

Uratowanie każdej duszy sprawi ci rozkosz, bo poznasz moją radość z odnalezienia zbłąkanej owieczki. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego - walka ze złem będzie ogromna. Nagrodą dla wszystkich utrudzo-

nych wierną służbą jestem Ja, Jezus Chrystus. 
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Fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, założycielki Legionu MRMSJ stanowiące zapis jej wewnętrznych dialogów (m.in. z 

Bogiem Ojcem, Panem Jezusem, Duchem Świętym, Matką Najświętszą, świętymi) umieszczane na stronie mali-rycerze.pl (w 

zakładce tej witryny - "zapiski sprawdzone") są sprawdzone pod kątem poprawności doktrynalnej przez ks. doktora Wojciecha 

Wójtowicza (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), specjalistę z zakresu teologii fundamentalnej i teologii pastoralnej, absolwenta 

Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. 

RADY i UWAGI ks. JACKA dot. REKOLEKCJI 

Chciałbym ujednolicić przygotowanie do rekolekcji w sensie duchowym i tak jak to robimy w Rzeszowie 

zrobić podobnie w Koszalinie, Hodyszewie, Niepokalanowie. Doświadczenie uczy, że tylko nieliczni z 

uczestników czynią osobiste przygotowanie gorliwie. Tak było nie dawno, że na  około 70 uczestników - 

tylko 8 osób odmówiło gorliwie 7 koronek do Miłosierdzia Bożego, i 1 dzień pościło... Reszta pozostała 

tylko na przygotowaniu powierzchownie swojej spowiedzi i to bardzo niedokładnie. Potem brakuje nam 

wszystkim światła Ducha Świętego na  rozpoznanie przyczyn problemów i trzeba powiedzieć osobie, że 

nie jest przygotowana do rekolekcji. (to się zdarza – bardzo często).  

Dlatego przemodliłem temat i ogłaszam co następuje: 

Osoby, które jadą na rekolekcje z księdzem Jackiem proszone są, aby wyprosić wielkie łaski dla siebie i 

uczestników rekolekcji przez: 

 udział 3 razy na Mszy św. lub adoracji (Najświętszego Sakramentu) - w tygodniu, oraz 

odmówić jeden różaniec cały (20 tajemnic), dopiero potem przygotowują spowiedzi św. i 

idą do spowiedzi przed rekolekcjami - tam gdzie jest to dla nich możliwe. Wówczas dopiero 

jadą na rekolekcje i wtedy łaski Boże na ich osobiste sprawy będą wielkie.  

Chcę tu jasno powiedzieć, że osoby, które nie zrobią tego przygotowania nie będą brane pod uwagę na 

rozmowy indywidualne, czy spowiedź.  

Proszę o przekazanie tego dla uczestników. Uczestnicy musza poczuć odpowiedzialność za reko-

lekcje i owoce indywidualne i wspólne  tych rekolekcji. Dziękuję.  

Ks. Jacek Skowroński 

ECHO Z REKOLEKCJI W CZĘSTOCHOWIE, 17-19.04.2015 

Jubileuszową  X Pielgrzymkę Zawie-

rzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej 

17-19 kwietnia 2015 poprzedziły kolejny 

raz rekolekcje. 

Miejsce rekolekcji to kaplica w Domu 

Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Często-

chowie. W tym DP była możliwość 

zakwaterowania dla wszystkich uczest-

ników. Bliskość do klasztoru oo. Pauli-

nów to jeden z głównych atutów wyboru 
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tego miejsca. 

Prowadził je montfortianin o. Michovil  Filipović, chorwacki misjonarz, który na rekolekcje przybył pro-

sto z Krakowa z godzinnym usprawiedliwionym opóźnieniem. Czas ten został zagospodarowany na 

modlitwę i zawierzenie rekolekcji oraz właściwe informacje foramacyjno – informacjne co do przebiegu 

uczty duchowej i zaprezentowania publikacji i związanych z nimi praktykami duchowymi. 

Zaprezentowane zostały dwie publikacje związane z niesieniem pomocy bezpośredniej uczestnikom i 

ich bliskim. Prezentacje „Podręcznika niewolnika” i modlitewnika „Jezu zburz mury Jerycha” dokonał br. 

Wiesław. Natomiast rycerka Maria z Warszawy przybliżyła publikację o istotnej praktyce duchowej jakim 

jest „Modlitwa uniżenia” 

Rekolekcje przebiegały zgodnie z programem. W pierwszą noc licznie adorowany był Król Miłosierdzia w 

Najświętszym Sakramencie w modlitwie i adoracji osobistej. 

Codziennie była możliwość uczestniczenia w Apelu Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu. 

Temat wiodący to: Poświęcenie się Jezusowi przez Maryję według „Traktatu o doskonałym nabo-

żeństwie do NMP” św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. 

Poświęcenie to wiązało się z aktem ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi. Dokonane zostało to w 

sobotę, 19 kwietnia 2015, przed Apelem Jasnogórskim. Każdy mógł nabyć poświęcony łańcuszek 

niewolnika Maryi oraz  „Podręcznik niewolnika”, który ma służyć, jako pomoc w przeprowadzeniu 

33-dniowego ćwiczenia duchowego do dokonania tego ofiarowania i corocznego odnawiania. Była też 

możliwość nabycia innych pozycji związanych z „Traktatem” i św. Ludwikiem u br. Jacques Hubert, SG – 

gabryielisty, francuskiego zakonnika mieszkającego razem z o. Michovilem w Domu św. Gabriela w 

Częstochowie. 

Oddanie się w niewolę Miłości w ocenie o. Michovila ma służyć lepszemu, doskonalszemu peł-

nienia w misji Legionu czy innego ruchu czy stowarzyszenia. ( Akt oddania, jakim posługuje się o. 

Michovil zamieszczony jest na str. 2 tego Głosu Małego Rycerza ). 

Dla tych, którzy dokonali Akt Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję była możliwość wstąpienia w sze-

regi Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc. Z tej oferty skorzystało blisko 70 uczestników. Każdy z nich 

otrzymał pamiątkowy DYPLOMIK Małego Rycerza, obrazek i medalik Matki Bożej Królowej Serc. Człon-

kowie Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc mogą uzyskać odpust zupełny, o ile - spełniając zwykłe 

warunki (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca świętego) oraz 

wyrzekając się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, złożą lub odnowią, obietnicę wiernego prze-

strzegania Statutów, przynajmniej prywatnie: 

1. W dniu wstąpienia do Stowarzyszenia; 

2. W Wielki Czwartek, liturgiczne święta Bożego Narodzenia, Zwiastowania Pańskiego, Niepoka-

lanego Poczęcia NMP, w dniu wspomnienia św. Ludwika Marii Grignion de Montfort a także w 

pierwszą sobotę każdego miesiąca. 
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Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał specjalne błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji z 

nałożeniem relikwii św. Ludwika i ich uczczeniem przez ucałowanie. 

Ks. Lesław wręczył osiem Dyplomików Małego Rycerza na ręce zadeklarowanych Małych Rycerzy 

oraz na ręce przedstawicieli tych osób, którzy nie mogli odebrać bezpośrednio. 

W rekolekcjach wzięło udział blisko 100 uczestników z Polski i jedna osoba z Berlina. 

PODZIĘKOWANIE ULI Z BERLINA 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 

Chciałam jeszcze raz podziękować za te rekolekcje i zawierzenie się Matce Bożej, za to, że mogłam się 

do Was przyłączyć. Bardzo z całego serca dziękuję.  

Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem     Urszula 

ŚWIADECTWO - REFLEKSJA DANIELA  
ZE SZCZECINA PO REKOLEKCJACH W CZĘSTOCHOWIE 

Pan Bóg dał mi poznać, co daje radość prawdziwa. Mój Jezus przygotował dla mnie jak zwykle niespo-

dziankę. Dał mi radość z opieki nad drugim człowiekiem. Dał pokój w sercu. Wlał w me serce anielską 

wprost cierpliwość i ochronił moja miłość własną przed wzgardą innych, nie pozwalając jej się ujawnić. 

Obdarował też siłą do opieki. Jak zwykle naładował „djurasele” (baterie) do pełna. 

Pan  Bóg pokazał także jak wiele mi jeszcze brakuje w relacji z Nim. Zobaczyłem, że sporo jest jeszcze 

we mnie dumy a raczej pychy oraz to, że nie z wszystkim jeszcze zwracam się do Niego w pełni zaufa-

nia. 

Powiedziano na tych rekolekcjach: „...Skupić się na kimś innym, żeby wyzbyć się skupiania na sobie.” 

Oraz „... bo wszystko jest łaską... krzyż jest błogosławieństwem.” 

Nauczyłem się też od mojego podopiecznego nowej relacji z Maryją. Jest już teraz dla mnie nie tylko 

Królową, ale też i Matką, Mateńką, Mamusią. Nauczyłem się także nowego podejścia do drugiego czło-

wieka. 

Ukazane zostało mi również to, że jak mówię o Panu Bogu a zaczynam się ekscytować swoją elokwen-

cją to należy przerwać. Aby pycha nie zawładnęła sercem a kłamstwo nie wkradło się do wypowiedzi. 

W moim spojrzeniu na relacje z Najświętszą Maryją Panną pojawił się nowy aspekt. 

Powiedział O. Mihovil „... Z siebie samego nie jestem zdolny do dobra nadprzyrodzonego. Dlatego nale-

ży złożyć siebie w ręce Najświętszej Dziewicy, aby Ona działała w nas.” 

Rozumiem tą relacje już nie, jako cześć tylko należną Maryi  za to, że dała nam Pana Jezusa. Ale Mary-

ję pojmuje już, jako Tą Panią, która może i pragnie zaprowadzić nas do Domu Ojca najkrótszą i najbar-

dziej chwalebną drogą. Często idziemy jak ten człowiek z „Opowieści Pielgrzyma''- razem, ale jednak 

osobno. Jak byśmy wiedzieli lepiej i znali łatwiejsze drogi. To prowadzi najczęściej do tzw.  „..szukania 

kamieni szlachetnych w sklepie z tania biżuterią”. 
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 Nie ma łatwiejszej drogi. Jedyna prawdziwa droga wiedzie przez krzyż. I to nie jakiś tam krzyż. Ale 

właśnie przez „Krzyż Chrystusa''. 

Wzgardzony i opuszczony nasz Pan Jezus. Ale właśnie tam na krzyżu powiedział: 

„Matko oto syn twój. Synu oto Matka twoja.'' Jest gdzieś bardziej bezpośrednia wskazówka a wręcz 

nakaz do ukochania naszej Mateńki Maryi i do bardziej zagorzałej współpracy z Nią i przez Nią w dziele 

zbawienia Jej ukochanego Syna Jezusa? 

No nie ma. 

Jeżeli Święci Pańscy to rozumieli... 

Tak pięknie ujął to Św. Ludwik w swym „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 

Panny”. Przedstawił tam Rebekę żonę Izaaka, syna Abrahama jako archetyp NMP a synów jej jako 

dzieci, które są reprezentantami dwóch światów: 

- Ezaw jako ten, który wolał świat i jego złudne piękno, myśląc, że tak zdobędzie wszystko, odrzucił dla 

tego świata nawet błogosławieństwo ojca. 

- I Jakub, który choć słaby to jednak posłuszny matce a tym samym osiągający największy skarb- błogo-

sławieństwo ojca. 

Tak i my często zapatrzeni w ten świat i kierujący się często miłością własną dajemy się ponieść ułudzie, 

że możemy osiągnąć zbawienie bez pomocy. 

Jednak przykład biblijnego Jakuba i jego postawa wobec matki a także słowa Pana Jezusa na krzyżu o 

oddaniu się matce, nie pozostawiają wątpliwości co do naszej drogi do Domu Ojca. 

Tak więc proszę Was Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, abyście przestali się zamartwiać i 

wszystko powierzyli naszej Mateńce Maryi. Zwracajcie się do niej czule a z głębi  waszych serc niech 

płyną nie tylko Różańce, ale też gesty pełne czułości. To mogą być pieśni od serca i pełne zawierzenia 

akty oddania  w najdrobniejszych sprawach. A i kwiaty należy Królowej Naszej kupować, tak od serca a 

nie tylko od święta. Skoro mamie, dziewczynie i żonie mężczyźni kupują kwiaty to, dlaczego nie kupują 

swojej Królowej Niebieskiej Pani? 

Jestem bardzo wdzięczny mojej grupie Małych Rycerzy ze Szczecina za wszelkie wskazówki na drodze 

duchowej i pomoc finansową odkąd do nich dołączyłem. 

Z wdzięczności Panu Bogu i Maryi 

Brat Daniel 
Jasna Góra 17-19 kwietnia 2015 

 

P.S. Brat Daniel opiekował się niepełnosprawną osobą, wymagającą siły, czasu, cierpliwości, wyrozu-

miałości. Przyglądając się z boku z jakim poświęceniem, ofiarnością to czynił byłem pełen uznania 

udzielonej łaski Bożej. Czytając powyższe świadectwo-refleksje jeszcze bardziej doświadczam jaki 

wielki potencjał duchowy, ile ewangelicznych pereł, talentów drzemie w małych rycerzach powołanych i 

wezwanych przez Króla Miłosierdzia. Chwała Panu! 

mr Wiesław 
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Echo X PIELGRZYMKI ZAWIERZENIA  

Legionu MRMSJ Matce Bożej, Jasna Góra, 19-20.04.2015 

Jubileuszowa  X PZ rozpoczęła się tym razem o 14:00, (godzinę wcześniej) Drogą Krzyżową na Wałach 

Jasnogórskich. Rozpoczął ją i rozważania do poszczególnych stacji ułożył ks. dr Lesław Krzyżak, od 

pięciu lat opiekun corocznych pielgrzymek zawierzenia. 

Droga Krzyżowa zakończona została o 15:00 koronką do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem 

udzielonym Pasyjnym Krzyżem Serca Jezusowego oraz uczczeniem go przez ucałowanie Św. Ran 

Chrystusowych. 

O 15:30 była możliwość uczestniczenia we Mszy św. dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć we mszy 

św. dla rekolektantów (o 7:00 w kaplicy DP). 

Od 17:00 do 20:00 udostępniona została aula Augustyna Kordeckiego dla przybyłych blisko 230 uczest-

ników X Pielgrzymki Zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej z: Kraśnika, Koszalina, Pelplina, 

Pleszewa, Dobrzycy, Ostrowa Wlkp., Odolanowa, Cieszyna, Wadowic (i okolic), Głubczyc, Biel-

ska-Białej, Poznania, Zabrza, Szczecina, Głuchołaz, Wrocławia, Kielc, Boguszowa Gorce, Piotr-

kowa Trybunalskiego, Konstantynowa Łódzkiego, Bochni, Opola, Bierunia, Gdańska, Poddębic, 

Radomia (wykaz ten jest na podstawie listy zapisanych przedstawicieli Małych Rycerzy obecnych na 

spotkaniu w Auli o. Augustyna Kordeckiego).  

Spotkanie modlitwą i fragmentem z Pisma Św. („Hymn o miłości”) rozpoczął prezes zarządu Legionu 

MRMSJ. Gościem specjalnym spotkania X PZ w tym roku był o. Michovil Filipović z misjonarką z 

Brazylii Mariane Magalhaes de Souza. 

O. Michovil podzielił się w skrócie treściami, które głosił na rekolekcjach, po czym był tłumaczem misjo-

narki z Brazylii. W przerwie podzielił się medalikami i obrazkami Matki Bożej Królowej Serc. Po przerwie 

o. Filipović przybliżył modlitwę z obrazka MB Królowej Serc i posłużył się ta modlitwą do oddania się na 

służbę Matce Bożej przez wszystkich obecnych w auli. 

Animatorka Ania ze Szczecina poinformowała zainteresowanych Krucjatą Wieczystych Adoracji Wyna-

gradzających za Ojczyznę o włączenie się i wypełnienie wolnych "okienek" w grafiku Krucjaty. 
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Animatorka z Pelplina podjęła inicjatywę (i otrzymała na to aprobatę w imieniu wspólnoty) udziału Leg io-

nu w uroczystych obchodach 30-lecia święceń kapłańskich kapelana Małych Rycerzy ks. dr Aleksandra 

Jacyniaka SJ, obecnie pełniącego obowiązki kustosza Sanktuarium matki Bożej w Świętej Lipce. 

W stoiskach z publikacjami i dewocjonaliami mogli zaopatrzyć się wszyscy zainteresowani. 

Apelem o 21:00 zostało rozpoczęte czuwanie Legionu przed obrazem Królowej Polski i adoracja Króla 

Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. Modlitwy prowadził i nad całością czuwał ks. Lesław Krzy-

żak, angażując uczestników tej uczty duchowej w intencji Legionu i Polski, szczególnie spraw związa-

nych z wyborami prezydenckimi. W prowadzeniu modlitw wykorzystano treści rozważań i modlitw z 

modlitewnika „JEZU, ZBURZ WSZYSTKIE MURY” i „PODRĘCZNIKA NIEWOLNIKA” oraz Śpiewnicz-

ka Małego Rycerza”. O północy Msza św. celebrowana przez naszego opiekuna a przed nią odnowienie 

aktu zawierzenia Legionu MRMSJ Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski. Czuwanie zakończone ok. 

4:00 nad ranem. 

Za dar rekolekcji i X Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu – Bogu niech będą dzięki! 

Za kapłanów: o Michovila i ks. Lesława oraz ich ofiarną posługę – Bogu niech będą dzięki! 

Za zaangażowanych w organizację tej uczty duchowej – Bogu niech będą dzięki! 

Za trud uczestników, ich rozmodlenie, świadectwo wiary oraz złożone ofiary – Bogu nich będą dzięki! 

Za kandydatów i nowych zadeklarowanych małych rycerzy – Bogu niech będą dzięki! 

Za niewolników Boga i Maryi – Bogu niech będą dzięki! 

Za wspierających rekolekcje i X Pielgrzymkę Zawierzenia Legionu modlitwa i ofiarą – Bogu niech będą 

dzięki! 

Za dar pogody - Bogu niech będą dzięki! 

Za pokój i otoczenie tej uczty duchowej specjalną Bożą łaską opieki – Bogu niech będą dzięki! 

Za wsparcie Matki Bożej, Patronów Legionu, Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych – Bogu niech 

będą dzięki! 

P.S. Witam serdecznie. Raduje się serce moje z każdego zawierzenia u stóp Mateńki Najświętszej. Na 

które to spotkanie czekam cały rok. Cieszę się także ze wspólnoty Małych Rycerzy i grupowej modlitwy, 

bo w jedności w modlitwie jest siła. Po takim zawierzeniu i modlitwie czuję się umocniona na długi okres 

czasu.  Dziękuję Panu Bogu za prowadzących tę wspólnotę kapłanów a także za naszych cichutko 

pracujących, tak bardzo oddanych wspólnocie organizatorów. 

Wiesława 

O OBRAZIE NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Najświętsza Maryja Panna Częstochowska 

Tajemnica pochodzenia Wizerunku Maryi 
Zagadka pochodzenia Cudownego Obrazu, znajdującego się obecnie na 

Jasnej Górze, właściwie nie została do tej pory wyjaśniona. Pomimo licznych 

badań historyków sztuki i konserwatorów nie zostało ustalone miejsce ani nawet 

https://mali-rycerze.pl/czytam,981
https://mali-rycerze.pl/czytam,989
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wiek powstania Obrazu. Zdania w tej sprawie są rozbieżne. Trwają dyskusje czy Obraz powstał w regio-

nie włoskim czy bizantyjskio-ruskim. Dowodzi to potrzeby dalszych badań nowoczesnymi metodami 

które mogą w przyszłości przynieść wyjaśnienie tajemnicy powstania i dziejów Jasnogórskiego Wizerun-

ku Bogarodzicy.  

Historię Cudownego Obrazu, którą przekazała nam tradycja, trudno byłoby dzisiaj udokumentować.  

Według zapisu Obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na życzenie i prośby wier-

nych oraz aby ukazać niezwykłą piękność Maryi. Powstał na desce stołu, przy którym modliła się i spo-

żywała posiłki Najświętsza Rodzina. Święty Łukasz Ewangelista miał namalować w Jerozolimie dwa 

obrazy Matki Bożej, z których jeden dostał się do Italii i jest czczony we Florencji, a drugi został przenie-

siony z Jerozolimy do Konstantynopola przez cesarza Konstantyna i złożony w jednej z tamtejszych 

świątyń. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął ten Obraz przywieźć z Konstantynopo-

la do swoich posiadłości i umieścić w specjalnie na ten cel wzniesionej świątyni. Konstantyn ustąpił jego 

usilnym naleganiom i podarował mu cenny Wizerunek, który został przeniesiony na Ruś. Książę Lew 

przyozdobił Obraz złotem, szlachetnymi kamieniami i kosztownościami i polecił czcić go poddanym.  

Obraz zasłynął licznymi cudami. Zbiegały się do niego coraz większe tłumy. W czasie walk prowadzo-

nych na Rusi przez Kazimierza Wielkiego, a następnie przez Ludwika Węgierskiego, Obraz Matki Bożej 

ukryto w zamku w Bełzie. Ludwik Węgierski powierzył zarząd Rusi Władysławowi księciu opolskiemu, 

który znalazł Obraz w Bełzie i postanowił go stamtąd zabrać do swoich posiadłości. Władysław zapałał 

szczególną czcią do Maryi z Cudownego Wizerunku z chwilą, kiedy za Jej przyczyną odniósł zwycięstwo 

nad oblegającymi Bełz wojskami litewskimi i tatarskimi. W czasie tego oblężenia książę prosił Najświę t-

szą Pannę o pomoc. Jedna ze strzał wypuszczona przez Tatarów zraniła szyję Maryi na Wizerunku. Po 

tym wypadku mgła otoczyła oblegających, ogarnął ich strach, a książę, wykorzystując okazję, rzucił się z 

wojskiem na nieprzyjaciół i rozpędził ich.  

Cudowny Obraz w Polsce 
Pod koniec rządów Władysława Opolczyka na Rusi, załadowano Cudowny Obraz na wóz i chciano go 

przewieźć na Śląsk. Konie nie mogły jednak ruszyć z miejsca. Książę kazał powiększyć zaprzęg, lecz i 

to nie pomogło. Wówczas Władysław Opolczyk ukląkł i złożył ślubowanie, że jeżeli przewiezie Obraz na 

wybrane miejsce, to wybuduje tam kościół na cześć Boga Wszechmogącego, Błogosławionej Maryi 

Panny i Wszystkich Świętych, umieści w nim Cudowny Wizerunek oraz ufunduje klasztor, w którym 

osadzi zakonników paulinów, odpowiednio ich uposażając. Gdy książę z otoczeniem powstał z modlitwy, 

konie ruszyły bez trudu.Obraz przywieziono do miejscowości zwanej Jasną Górą, w pobliżu miasta 

Częstochowy i złożono w tamtejszym kościele. Książę zgodnie ze ślubowaniem wybudował tu klasztor i 

sprowadził do niego Ojców Paulinów, którym oddał w opiekę te cenną relikwię.  

Obraz Maryi zasłynął tu licznymi łaskami i cudami. Oryginał pergaminowego dokumentu z aktem fun-

dacji Jasnej Góry przez Władysława Opolskiego z 1382 roku zachował się do dziś w bibliotece klasztor-

nej. Na płótnie naklejonym na odwrotnej stronie Cudownego Obrazu znajdują się sceny ilustrujące jego 

dzieje, namalowane przez paulińskiego monogramistę JK w 1682 roku.  
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O czym mówi Obraz  
Na przestrzeni wieków malarze ukazywali Matkę Bożą w różny sposób, starając się poprzez symbole, 

gesty, kolory opowiedzieć o przywilejach, jakimi obdarzyła Ją Trójca Przenajświętsza. Wykształciły się 

tzw. typy ikonograficzne, czyli sposoby plastycznego przedstawiania prawd wiary.  

Obraz Jasnogórski jest typem Hodegeteria. Określenie to oznacza Tę, Która prowadzi. Wyobraża 

Maryję tronującą z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu. Pierwowzór Obrazu stanowiła ikona umiesz-

czona na jednej z bram Bizancjum, dlatego też Bogarodzicę w tym wizerunku czczono jako Gwiazdę 

Przewodnią.  

Obraz ma 121,8 cm wysokości, 81,3 cm szerokości i 3,2 cm grubości. Nimbusy okalające głowy Matki 

Bożej i Dzieciątka Jezus są wypukłe, występują na wysokość 5-7 cm. Nad czołem Maryi widnieje sze-

ścioramienna gwiazda. Granatowy płaszcz i suknię Maryi zdobią stylizowane lilie andegaweńskie. Suk-

nia Dzieciątka Jezus koloru karminowego, pokryta jest złocistymi rozetami, ułożonymi z trójliści i rozw i-

niętych lilii. Dziecię Jezus prawą rączkę podnosi w geście nauczania, któremu odpowiada drugi gest - 

podtrzymywania lewą rączką Ewangelii. Bladoniebieskie tło Obrazu posiada lekko zielonkawy odcień.  

Najstarszy opis Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej podaje Jan Długosz (1415-1480) w Liber 

Beneficorum: Obraz Matki Najchwalebniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej... 

wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania... o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądają-

cych przenika szczególną pobożnością - jakbyś na żywą patrzył.  

Matka Najświętsza, przybywając na nasze ziemie w znaku Swego Obrazu, stała się Gwiazdą Przewod-

nią i natchnieniem Polaków, Bramą którą wchodzimy, aby spotkać się z Chrystusem. Jej przenikliwe, a 

zarazem łagodne spojrzenie kruszy zatwardziałych, podnosi powalonych przez cierpienie, uzdrawia 

chorych na duszy i na ciele, umacnia słabych, daje siły do wytrwania w przeciwnościach, pobudza do 

męstwa w walce o Królestwo Boże.  

Nowy okres w dziejach Polski  
Rok sprowadzenia do Polski Obrazu - 1382 - zamyka epokę Piastów. Zdawało się wtedy, że Polska jest 

jakby na krawędzi przepaści. Po śmierci Ludwika Węgierskiego panowało bezkrólewie, kraj nie posiadał 

dostatecznej obrony. Stało się jednak inaczej. Rozpoczęła się nowa epoka potęgi mocarstwowej Polski - 

epoka Jagiellonów. Królowa niebios i ziemi błogosławiła Narodowi Polskiemu, aby zrozumiał, że Ona 

chce być Królową Polski. W tym czasie na tron polski została powołana młodziutka, jedenastoletnia 

Jadwiga, wnuczka Kazimierza Wielkiego. Po raz pierwszy w naszych dziejach korona i berło - godło 

władzy królewskiej - zostały złożone w ręce niewiasty właściwie jeszcze dziecka. Działanie Opatrzności 

Bożej staje się tym jaśniejsze, im słabsze narzędzie powołuje Bóg do spełnienia Swej woli.  

15 października 1384 roku nastąpiła w Krakowie uroczysta koronacja królowej Jadwigi. Losy państwa i 

narodu zostały uzależnione od słabiutkiej, młodej dziewczynki, która jednak wykazała nadzwyczajną 

ofiarność i roztropność. Wyniki jej działalności przewyższyły czyny największych mężów stanu i do-

świadczonych wojowników. Święta królowa Jadwiga po wielu cierpieniach i walkach wewnętrznych 

wyrzekła się osobistego szczęścia, aby ochrzcić Litwę i połączyć ją z Polską. Z całkowitym zaparciem 
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się siebie służyła Bogu i obu narodom. Godziła zwaśnionych braci Jagiełły, przyłączyła także do Polski 

Ruś. Prowadziła działalność dyplomatyczną i nie dopuściła, aby za jej panowania rozgorzała wojna na 

ziemiach polskich. Starała się o podniesienie kultury i przyczyniła się do odnowienia Akademii Krakow-

skiej.  

Jadwiga była kochana przez wszystkie warstwy społeczeństwa, leczyła chorych, opiekowała się po-

krzywdzonymi i sierotami. Promieniując miłością do ludzi, wywierała wpływ na cały Naród. Jej duch 

ofiary przyczynił się do połączenia Polski z Litwą braterską unią, której hasłem było: Wolni z wolnymi, 

równi z równymi. Polscy potomkowie rodzin królewskich i możnowładczych wyrzekli się wielu przywile-

jów, stając się równi Litwinom w szlachectwie i wierze.  

Pierwsze cuda i łaski na Jasnej Górze  
Liczne cuda, których udzielała Matka Najświętsza modlącym się przed Jej Wizerunkiem, ściągały coraz 

większe rzesze pielgrzymów. Ludzie, jako podziękowanie i na znak otrzymanych łask składali dary, tak 

zwane wota: drogie klejnoty, tabliczki z opisami doznanych cudów, uzdrowieni z kalectwa zostawiali 

kule. Wśród wotów najwięcej jest tabliczek pierwotnie woskowych, a z czasem srebrnych. Tabliczki 

wotywne były zewnętrznym wyrazem dziękczynienia za doznany cud i najczęściej przedstawiały symbol 

danej choroby, np. w przypadku choroby oczu zawieszano tabliczki z wyobrażeniem oczu. (Sama nazwa 

wotum wzięła swój początek od składanych Matce Bożej ślubów, którymi zobowiązywano się do odbycia 

pielgrzymki oraz złożenia w dowód wdzięczności określonego daru).  

Święta Królowa Jadwiga ofiarowała własnoręcznie haftowany ornat, ozdobiony drogocennymi perłami, 

który zachował się do dziś w jasnogórskim skarbcu. Król Władysław Jagiełło często odwiedzał Jasną 

Górę. Ukończył także budowę murowanego kościoła, a w 1429 roku zwrócił się z prośbą do papieża 

Marcina V o udzielenie specjalnych odpustów pielgrzymom, których mnóstwo przybywa na Jasną Górę. 

W liście tym (z 1429 roku) pisał: We wspomnianym kościele Bogarodzicy Maryi (...) mocą Bożą dzieją 

się często tajemnice wielu cudów.  

Napad na Sanktuarium 
Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej był znany i czczony nie tylko przez Polaków, ale też przez Czechów, 

Słowaków, Litwinów, Węgrów. Świadczą o tym pielgrzymki opisane przez Długosza. Jednak początki 

kultu Bogarodzicy bardzo wcześnie zostały też naznaczone zniewagą. Długosz w swych kronikach 

opisuje napad łotrów na Jasną Górę w roku 1430, a więc 48 lat po zbudowaniu klasztoru. Wzięli w nim 

udział bezbożni rabusie, których przyciągnęły liczne cenne wota, a także - według tradycji - husyci, 

którzy zburzyli uprzednio wiele obiektów sakralnych w Czechach (ok. 550 kościołów i do 115 klaszto-

rów). Napad miał ponadto charakter polityczny, był próbą rozbicia Unii Polsko-Litewskiej. W obronie 

świętego miejsca zginęło wtedy śmiercią męczeńską 12 zakonników. Ich relikwie znajdują się w 

kaplicy przylegającej do prawej nawy Bazyliki.  

Jak mówi podanie, napastnicy zrabowali drogocenne przedmioty a Obraz załadowali na wóz, lecz nieda-

leko za Jasną Górą konie stanęły. Nie można było ruszyć z miejsca. Wtedy ze złością zrzucili Obraz, 

który pękł na trzy części. Jednak Najświętsze Oblicza Jezusa i Maryi pozostały nienaruszone. Bandyci 
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opanowani szatańską wściekłością, dwukrotnie uderzyli mieczem w Oblicze Maryi. Bóg jednak nie 

pozwolił bezkarnie znieważać Swej Matki i w tym momencie świętokradcy ponieśli śmierć. Reszta ban-

dytów przerażona znakiem z Nieba uciekła w popłochu.  

Cudowne Źródło  
Gdy powracający do klasztoru mnisi ujrzeli zbezczeszczony Wizerunek Matki Najświętszej, upadli na 

kolana i przepraszali Bogarodzicę. Wtedy, jak mówi tradycja, wytrysnęło obok źródełko. Paulini uznali 

wodę za dar Boży i obmyli nią Obraz z błota. W miejscu zniewagi postawiono najpierw krzyż, potem 

murowaną kapliczkę, a wodę ujęto w studzienkę. Źródło uznane zostało za cudowne, ponieważ korzy-

stający z niego pielgrzymi doznają często wielkich łask.  

Kroniki Jasnogórskie odnotowały ponad 50 wypadków cudownych uzdrowień wśród osób, które z 

wiarą używały tej wody. W XVII wieku wzniesiono w tym miejscu kościół pod wezwaniem św. Barbary z 

domem dla nowicjuszy i rozbudowano kaplicę, w której mieści się cudowne źródło.  

Rysy na obliczu Maryi  
Odnaleziony Obraz Matki Bożej odrestaurowano w Krakowie z polecenia króla Władysława Jagiełły. 

Niemniej do dziś dnia na obliczu Maryi pozostały znaki zniewagi - dwa duże cięcia i 28 małych. Pisarz 

pauliński Risinius (Piotr z Rozprzy) opowiada w swoim dziele pt. Historia pulchra (1523 r.), że pomimo 

trzykrotnego nakładania farb nie dawały się cięcia i rany zamalować. Niektórzy historycy uważają, że 

jest to średniowieczna poetycka opowieść. Tymczasem badania, jakie wykonał w 1983 roku konserwator 

Wojciech Kurpik, potwierdziły tradycję zapisaną przez Piotra z Rozprzy. Król Władysław Jagiełło ozdobił 

odrestaurowany Wizerunek Bogarodzicy srebrnymi blachami, złoconymi i grawerowanymi. Z Krakowa 

Obraz przeniesiono procesjonalnie na Jasną Górę. Była to narodowa pielgrzymka wynagradzająca, 

której król nadał wagę aktu rangi państwowej.  

Nowe odkrycie wymowy Cudownego Wizerunku  
W 1917 roku zabłysło nowe światło dla ludzkości. Były to objawienia w Fatimie, podczas których Mary-

ja ostrzegała i ukazała sposoby ratunku dla współczesnego świata. Papież Pius XII w 1942 roku uznał 

orędzie fatimskie za prawdziwe i nazwał żądania Najświętszej Panny jedynym ratunkiem dla świata. W 

tym świetle warto jeszcze raz zastanowić się nad wymową obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który 

Maryja wybrała sobie, jako znak pełnego łask królowania nad naszym Narodem. Przyjrzyjmy się pod tym 

kątem gestom Matki Bożej i Pana Jezusa na Obrazie Jasnogórskim. Dzieciątko Jezus wskazuje rączką 

na Matkę Bożą i jakby odwdzięczając się za słowa, które Ona powiedziała w Kanie Galilejskiej: Zróbcie 

wszystko cokolwiek wam powie, mówi do nas dzisiaj: zróbcie wszystko cokolwiek Ona wam powie. 

(Maryja mówi, bowiem do nas w swych objawieniach przez cały wiek dziewiętnasty i dwudziesty, aż do 

tej pory). Matka Boża zaś wskazuje ręką na swoje Serce jakby chciała powiedzieć: Wtedy moje Niepo-

kalane Serce zatriumfuje.  

To ostatnie zdanie można w pełni zrozumieć w świetle objawień fatimskich, gdzie Najświętsza Panna, 

przepowiadając z bólem cierpienia ludzkości, wojny i kataklizmy, obiecuje jednak: Ale na końcu Moje 

Niepokalane Serce zatriumfuje. Zatriumfuje zaś wtedy, gdy wypełnimy Jej żądania, gdy zaprzestaniemy 
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grzeszyć i będziemy czynić pokutę, gdy oddamy się całkowicie Jej Sercu, gdy różaniec stanie się naszą 

codzienną modlitwą jednoczącą nas z Królową. W Fatimie w 1917 roku Maryja wezwała całą ludzkość 

do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu. W tym samym roku rozpoczął swą działalność wielki 

apostoł Matki Bożej św. Maksymilian Kolbe. Walczył on, aby cały świat i każdą duszę z osobna zdobyć 

dla Niepokalanej. Jego święte życie jest dla nas drogowskazem i znakiem nadchodzących czasów 

maryjnych.  

Apel Jasnogórski  
8 grudnia 1954 roku, po uwięzieniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz pierwszy odmówiono 

Apel w intencji Kościoła, Ojczyzny i uwolnienia Księdza Prymasa. Od tej pory każdego dnia o godz. 

21:00 dzwony Sanktuarium wzywają do wieczornej modlitwy. W tym czasie odzywają się fanfary i odsła-

niany jest uroczyście Obraz. Apel rozpoczyna się pieśnią Bogurodzica. Następnie pielgrzymi śpiewają 

trzykrotnie: Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Po krótkim rozważaniu i 

przedstawieniu Matce Bożej aktualnych intencji Kościoła, świata i poszczególnych ludzi, odmawiana jest 

jedna tajemnica różańca. Apel kończy modlitwa za Ojca Świętego i błogosławieństwo. Potem przy śpie-

wie Obraz jest zasłaniany. W tym samym czasie czciciele Matki Bożej z Polski i całego świata stają w 

duchu przed Jej Cudownym Wizerunkiem i łączą się w modlitwie ze swoją Matką i Królową.  

Peregrynacja Matki Bożej w kopii Jej Wizerunku  
Program odnowy, zawarty w Ślubach Jasnogórskich przenikał w życie Narodu podczas Wielkiej No-

wenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski. W pierwszą rocznicę ślubów rozpoczęła się peregrynacja 

Maryi w kopii Jej Cudownego Obrazu, poświęconej przez papieża Piusa XII. Nawiedzenia parafii  przez 

Królową Polski były przygotowaniem do obchodów Millennium. W ciągu tej, trwającej 9 lat nowenny 

Matka Boża udzieliła naszemu Narodowi wiele łask. Obraz Jasnogórski, wędrujący ze świątyni do świą-

tyni, to - jak się wyraził kardynał Stefan Wyszyński - promień przesuwający się przez naszą ziemię. W 

jego świetle grzesznicy, niewierzący, nagle dostrzegali choroby swej duszy i powracali z ciemności 

grzechu, aby rozpocząć nowe życie.  

Zanotowano wiele faktów spowiedzi po 30, 35, a nawet 40 latach. Oto jedno ze świadectw:  

Pewna kobieta przyszła do kościoła zachęcona przez sąsiadkę. "Uległam, poszłam i stanęłam przed 

Obrazem Matki Bożej, a wzrok mój zanurzył się w oczach tej poważnej, zamyślonej Pani... Wydało 

mi się, że Ona patrzy tylko na mnie i że na mój widok posmutniała. Nie wytrzymałam, uklękłam, a 

wtedy coś się we mnie dokonało [...] I odczułam gwałtowną potrzebę zrzucenia z siebie straszne-

go ciężaru, który gniótł mnie przez 30 lat. Dusza moja jęczała, serce krwawiło, pławiłam się we 

krwi 12 moich niewinnych dzieci, zabitych. Odbyłam spowiedź. [...] O jak wielkie i dobre jest Ser-

ce Maryi. Póki życia mego - wychwalać będę Jej błogie miłosierdzie... Składano także pod przysię-

gą zeznania o cudownych uzdrowieniach i innych łaskach. Władze komunistyczne w różny sposób 

usiłowały przeszkodzić w peregrynacji Matki Bożej. 2 września 1966 roku w drodze z Warszawy do 

diecezji katowickiej Wizerunek Maryi został aresztowany. Wtedy przez 6 lat Nawiedzenia parafii przez 

Matkę Bożą odbywały się w znaku pustej ramy i insygniów władzy. Źródło: www.torun.paulini.pl  
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CO NAS CZEKA W KRÓLESTWIE BOŻYM? PRZECZYTAJ! 
Tam pełnia mądrości, w której nie ma żadnej niewiedzy i nie 

brakuje niczego prawdziwemu poznaniu. Tam jest szczęście 

najwyższe, bez żadnych już przeciwności, gdzie nie brak żadne-

go dobra. 

„Kiedyż się wyzwolimy z ciała tej śmierci?” - pyta mistyk. „Kiedy 

się upoimy obfitością domu Bożego, w Jego światłości oglądając 

światło? Kiedyż wreszcie ukaże się Chrystus, nasze życie, i 

będziemy z Nim razem w chwale? Kiedy ujrzymy Pana, Boga, w 

ziemi żyjących, litościwego Wynagrodziciela, Męża pokoju, 

Mieszkańca krainy spoczynku, Pocieszyciela strapionych, Pier-

worodnego spośród umarłych, radość zmartwychwstania, Męża 

prawicy Bożej, umocnionego przez Ojca? To On jest Synem 

Bożym, wybranym spośród tysięcy. Słuchajmy Go, biegnijmy do 

Niego, pragnijmy Go: niech z naszych oczu płyną łzy tęsknoty, aż 

zostaniemy z tej łez doliny zabrani, a złożeni na łonie Abrahama. 

Ale cóż to jest łono Abrahama? Co posiadają, co czynią ci, którzy tam mieszkają? Czyjże rozum to 

pojmie, czyje słowa zdołają wyrazić, czyje serce odczuje całą tę moc i piękno, chwałę, cześć, słodycz i 

pokój? Bo „łono Abrahama" to spoczynek Ojca. Tam się objawia otwarcie moc Ojca, blask Syna i 

słodycz Ducha. Tam święci obchodzą święto, tańcząc z radości w obecności Boga. Tam są siedziby 

świetliste, tam dusze świętych znajdują spoczynek i upajają się obfitością chwały Bożej. Tam się znajdu-

je radość i wesele, dziękczynienie i uwielbienie. Tam jest uroczyste święto, obfity odpoczynek, światłość 

niedostępna, pokój nieskończony. Tam razem jest wielki z pokornym, niewolnik jest wolny od pana. Tam 

mieszka Łazarz, niegdyś okryty wrzodami u bramy bogacza, a teraz szczęśliwy bez końca w chwale 

Ojca. Tam się radują chóry aniołów i świętych. [...] 

Więc dopóki jesteśmy, jak nasi ojcowie, obcymi i przychodniami, dopóki nasze dni mijają jak cień na 

ziemi, i nie ma wytchnienia, dopóki przez ten świat idzie anioł niszczyciel, chmura ciemności, trąba 

powietrzna i ogień pożerający - uciekajmy z mroków Egiptu w cień skrzydeł Bożych, i tam pozostawaj-

my, aż przeminie nieprawość, aż wiatr wieczorny powieje, aż się nachylą cienie; aby nam dano miejsce 

na łonie Abrahama. 

Tam są prawdziwe bogactwa, skarby mądrości, życie szczęśliwe i długie. Tam pełnia mocy bez żadnej 

domieszki słabości, żadnego braku odwagi. 

Tam pełnia mądrości, w której nie ma żadnej niewiedzy i nie brakuje niczego prawdziwemu poznaniu. 

Tam jest szczęście najwyższe, bez żadnych już przeciwności, gdzie nie brak żadnego dobra. 

Tam pełne zdrowie, bo pełnia miłości; tam pełne szczęście, bo pełne widzenie Boga. Widzenie, mówię, 

w poznaniu, poznanie w miłości, miłość w uwielbieniu, a uwielbienie w pewności; a ona bez końca. 
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Któż nam da skrzydła jakby gołębicy, a polecimy przez wszystkie królestwa świata i przenikniemy do 

głębin nieba nad gwiazdami? Któż nas zaprowadzi do miasta Wielkiego Króla, abyśmy to, o czym teraz 

czytamy ze stronic, co oglądamy niejasno i jakby w odbiciu - mogli już wówczas widzieć na obliczu Boga 

nam obecnego, i abyśmy się radowali? 

O Miasto Boże! Ileż to wielkich rzeczy powiedziano o tobie! W tobie jest siedziba tych, którzy trwają w 

radości, w tobie jest światło, życie wszystkich. Twym fundamentem jest kamień jedyny, kamień węgiel-

ny, żywy, szczególnie cenny. Twoje bramy lśnią wspaniałymi diamentami. Będą szeroko otwarte! Twoje 

mury będą z cennych kamieni, twoje wież będą z klejnotów. Twoje place, o Jerozolimo, wyłożone będą 

klejnotami i złotem czystym, podobnym do przejrzystego kryształu; będzie się w tobie oglądać widzenie 

chwały, będzie się w tobie śpiewać pieśni radości; wszyscy będą słyszeli słodką muzykę nieba, symfo-

nię, chóry - i wszyscy będą mówić jedno słowo: Alleluja! Słowo jedyne, słowo jakże słodkie, słowo pełne 

uwielbienia! 

W tym mieście żyją nasi rodzice i nasi ukochani przyjaciele, i tam błagają Boga za nami; oczekują 

naszego przyjścia i na ile mogą, przyśpieszają nasz bieg. Podnieśmy do nich serca razem z dłońmi; 

przekroczmy wszystkie rzeczy przemijające. Niech z naszych oczu strumień łez płynie nieustannie ku 

radościom, które nam obiecano. Cieszmy się z tego, co już się wypełniło w tylu wiernych, którzy wczoraj 

walczyli dla Chrystusa, a dziś królują z Chrystusem. Cieszmy się z tego, że nam prawdziwie powiedzia-

no: Pójdziemy do ziemi żyjących. 

O ziemio najsławniejsza ze wszystkich, ziemio chwalebna, którą Pan pobłogosławił! Ziemio opływają-

ca mlekiem i miodem, ziemio pożądana, którą ma za nic Izrael cielesny, ale, o którą walczy aż do śmier-

ci każdy prawdziwy Izraelita! Szczęśliwa to godzina, w której wejdziemy do tej ziemi, gdzie Pan prze-

chodząc będzie nam usługiwał, wśród radości aniołów i wesela świętych. 

W owym dniu Bóg sam się nam objawi, nam i wszystkim naszym przyjaciołom; otrze wszelką łzę z 

oczu świętych, za małe rzeczy da im wielkie, za przemijające - radość. Wtedy wszystko się dla nas 

stanie jasne, wszystko do wszystkich będzie należało; wtedy jawnie ujrzymy, jak Bóg jest Jednym i 

Trójcą, wszystkim we wszystkich, a zarazem ponad wszystkim. Wtedy rozraduje się nasze serce rado-

ścią pełną, której nikt nam nie odbierze: bo czym jesteśmy obecnie w nadziei, tym wówczas już będzie-

my w rzeczywistości: synami Królestwa, towarzyszami aniołów, wiecznymi dziedzicami Boga, współ-

dziedzicami Chrystusa - przez tegoż Chrystusa, naszego Pana, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i 

króluje na wieki wieków. Amen". 

 

Powyższy tekst o chwale niebieskiej Jerozolimy wyszedł spod pióra anonimowego mnicha benedyktyń-

skiego, żyjącego, jak się sądzi, na przełomie XI i XII stulecia. Jak charakteryzuje go o. Jean Leclerq 

OSB, z którego pracy zaczerpnęliśmy fragmenty tego opisu, tekst ten jest "jak rwący potok żarliwego 

entuzjazmu. [Autor], jak sam o sobie mówi, 'usłyszał w duszy głos Boga, mówiącego doń o Sobie', jest 

jednym z tych, przez których serce 'płynie już nieco rosy pochodzącej z nieba'. 

za: Jean Leclerq OSB, Miłość nauki a pragnienie Boga, "Źródła monastyczne", t. 14, Kraków 1997, s. 77-83. 

Źródło: http://www.fronda.pl/a/jak-bedzie-w-krolestwie-bozym-przeczytaj,50652.html 

http://www.fronda.pl/a/jak-bedzie-w-krolestwie-bozym-przeczytaj,50652.html
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DAR BOJAŹNI BOŻEJ 

Ten, kto kocha, nie boi się osoby kochanej. Im głębiej przeżywa prawdę 

o miłości, tym pełniej doświadcza miłości Boga, tym mniej się Go obawia. 

Miłość usuwa lęk. Jest nastawiona na ubogacenie, podnoszenie, uszczęśli-

wianie osoby kochanej, więc jakże pogodzić ją z lękiem? Chrześcijaństwo 

wśród wszystkich religii świata objawia miłość, podprowadzając człowieka, 

jako kochane dziecko najbliżej Boga. To religia, w której znika dystans między 

grzesznym człowiekiem a kochającym Bogiem Ojcem. Ktokolwiek jednak 

przeżył w sposób odpowiedzialny prawdę, że Bóg go kocha, spotyka się twarzą w twarz z niezwykłym 

zaufaniem, jakim Bóg go darzy. W zaufaniu tym dźwięczy struna bojaźni, by tego zaufania nie zawieść. 

Owa bojaźń się potęguje, gdy Bóg w imię miłości oczekuje od człowieka złożenia w świecie świadectwa 

tej miłości. Bóg pragnie, byśmy objawiali ludziom, jak bardzo On ich kocha. Nie łatwe to zadanie. 

Aby je dobrze wykonać, potrzebne jest poczucie odpowiedzialności za zaufanie. I to poczucie jest darem 

Ducha Świętego, który zwiemy darem bojaźni Bożej. 

Każdy chrześcijanin jest apostołem Jezusa Chrystusa w swoim środowisku. Od jego świadectwa 

zależy skuteczność odkrywania wartości Ewangelii we współczesnym świecie. To apostolstwo musi, 

więc być oparte w wielkiej mierze na darze bojaźni Bożej. 

Doskonale można obserwować dary Ducha Świętego w życiu i działalności św. Pawła. On, gorliwy 

prześladowca chrześcijan, obalony łaską Boga na ziemię w drodze do Damaszku, bardzo szybko odkrył 

gest zaufania, jakim go obdarzył zmartwychwstały Chrystus. Odtąd tylko jednego się obawiał, by nie 

zawieść Zmartwychwstałego. Nie bał się ludzi. Wzmocniony darem odwagi potrafił pokonywać wszystkie 

przeciwności, zwycięsko wyjść z najtrudniejszych sytuacji, bał się jedynie, by nie zawieść Chrystusa, 

w którym dostrzegał Mesjasza. Bojaźń Boga wzywała go do ustawicznego podejmowania trudnych misji, 

dotarł na Areopag w Atenach, by dyskutować o zmartwychwstaniu z ówczesną inteligencją Grecji; stanął 

przed namiestnikiem w Cezarei, przed Sanhedrynem w Jerozolimie i przed samym cesarzem w Rzymie. 

Bojaźń Boża była motorem jego apostolskiego działania. 

Każde sumienie dobrze ustawione lęka się, by Boga nie obrazić, by Go nie zranić grzechem. Dar bojaźni 

Bożej jest częścią apostolskiego wyposażenia dojrzałego chrześcijanina. To szczególna więź z Bogiem, 

oparta na odpowiedzialności za wykonanie zadania. To ona sprawia, że Bóg może spokojnie na danego 

człowieka liczyć, wiedząc, że on Go nie zawiedzie. 

Ten dar wzrasta, w miarę jak człowiek się do niego odwołuje. Duch Święty czuwa, by to poczucie odpo-

wiedzialności było coraz większe. Udział w pracy, do której Bóg angażuje swego apostoła, doskonali 

jego miłość, a ta w miarę jak wzrasta, pociąga za sobą wzrost odpowiedzialności. Jakże niewielu chrze-

ścijan obecnie jest dumnych z tego, iż Bóg potrzebuje ich na świadków swojej miłości. Często uciekają 

przed tą odpowiedzialnością, nie chcąc narażać się na przykrości ze strony otoczenia. Wolą zawieść 

Boga i nie świadczyć o Jego miłości, niż narazić się na atak świata, w którym żyją. To nie zawsze jest 

skutkiem braku odwagi, zawsze natomiast jest połączone ze zlekceważeniem daru bojaźni Bożej. To 
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znak braku odpowiedzialności za zadania, jakie Bóg chrześcijaninowi wyznacza i z których trzeba się 

będzie rozliczyć. 

Każdy z nas winien budzić się rano ze świadomością, że dziś Bóg go potrzebuje do dania świadectwa 

Jego miłości. Dla matki i ojca będzie to świadectwo dane wobec dzieci, dla pracownika świadectwo dane 

w zakładzie pracy, dla chorego, dane wobec tych, którzy się nim opiekują, dla młodzieńca dane wobec 

kolegów, koleżanek, wychowawców. To świadectwo trzeba składać wobec bliskich i wobec obcych. Nie 

ma dnia, w którym by Bóg nie wyznaczył nam takiego zadania. Czasem nawet nie jesteśmy świadomi, 

że ktoś, kto nas słucha, obserwuje i odkrywa w nas piękno ewangelicznego życia. Dar bojaźni Bożej 

jest nieodzowną pomocą w dawaniu świadectwa ewangelicznej prawdzie i miłości. 

Ks. Edward Staniek 

Z nauczania Kościoła:  
Z ENCYKLIKI ŚW. PIUSA X PAPIEŻA –  

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (5) 

e. Przemiana i odmiana zjawisk przez wiarę 

Zważać jednakże należy w toku wywodów, jak wedle modernistów 

powstaje wiara i objawienie, na jeden szczegół, niesłychanie ważny ze 

względu na konsekwencje historyczno-krytyczne, które stąd wysnuwają. – To bowiem, czego, jak utrzy-

mują, poznać nie można, nie przedstawia się wierze jako coś oderwanego, istniejącego dla siebie; prze-

ciwnie jednoczy się ono ściśle z jakimś zjawiskiem, które należy do dziedziny nauki albo historii, ale pod 

pewnym względem ją przekracza. Zjawisko to może być zdarzeniem w przyrodzie i zawierać jakąś 

tajemnicę; może też być człowiekiem, którego zdolności, czyny i słowa na pozór z zwykłymi prawami 

historii nie można pogodzić. Wtedy wiara, przywabiona tym, czego poznać nie można, a co z zjawiskiem 

się łączy, obejmuje całe one zjawisko i niejako własnym je tchnieniem przenika. Dwie stąd wypływają 

konsekwencje. Naprzód pewna przemiana zjawiska przez podniesienie go ponad prawdziwe jego wa-

runki, by odpowiedniejszym stało się materiałem do przyobleczenia się w nadprzyrodzoność, którą wiara 

sprowadza. Po wtóre: pewna, jeśli tak można się wyrazić, odmiana zjawiska przez to, że wiara, wyrywa-

jąc je z przestrzeni i czasu, przydaje mu coś, co w rzeczy samej ono nie posiada; zdarza się to prze-

ważnie przy zjawiskach wieków minionych, a tym szersze zatacza koła, im są dawniejsze. Z dwóch tych 

konsekwencji podwójne wysnuwają moderniści zasady, które łącznie z prawidłem, zapożyczonym z 

agnostycyzmu, stanowią podwaliny krytyki historycznej. Przykład, wzięty z osoby Chrystusa, rzecz 

wyjaśni. W osobie Chrystusa nauka i historia nie znajduje wedle nich nic więcej jak człowieka. Zatem 

należy wedle pierwszej zasady, przez agnostycyzm podanej, odrzucić z życia Jego wszystko, co się 

odnosi do bóstwa. Następnie przemieniła wedle drugiej zasady wiara osobę historyczną Chrystusa: 

skreślić więc należy w niej wszystko, co ją wynosi ponad rzeczywistość historyczną. W końcu odmienio-

no osobę historyczną Chrystusa wedle zasady trzeciej: usunąć więc należy w onej osobie słowa, czyny, 
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jednym słowem wszystko, co nie odpowiada jej zdolnościom, stanowi, wychowaniu, miejscu i czasowi, w 

którym żyła. – Dziwny zaprawdę sposób rozumowania, ale taka to krytyka modernistów. 

f. Powstawanie religii w szczególności 
Religijne zatem uczucie, które wybucha z ciemnych głębin podświadomości, zarodkiem jest całej religii a 

zarazem powodem wszelkich objawów, które w jakiejkolwiek religii istniały albo istnieć będą. Nieświa-

dome zrazu i prawie bezkształtne takie uczucie, wzrosło powoli i pod wpływem onego tajemniczego 

czynnika, z którego powstało, a wzrosło wraz z rozwojem życia ludzkiego, którego, jak powiedzieliśmy, 

jest zjawiskiem. To początek więc każdej religii, nawet nadprzyrodzonej; religie są tylko ewolucjami 

uczucia religijnego. Niech nikt nie sądzi, że religia katolicka tu wyłączona; nie, ona się niczym od innych 

nie różni, bo powstała w samowiedzy Chrystusa, męża w szczególniejszy sposób wybranego, jakiego 

nie było i nie będzie, a powstała nie inaczej jak przez immanencję życiową. Zdumienie ogarnie tych 

którzy to słyszą, wobec takiej zuchwałości, takiej bezbożności. Ale, Czcigodni Bracia, nie wymyślili tego 

nieopatrznie niedowiarkowie jedynie. Katolicy, nie, nawet wielu z kapłanów głosiło to otwarcie i chełpiło 

się, że takimi bredniami odnowią Kościół! Nie chodzi tu już o dawny błąd, wedle którego przypisywano 

naturze ludzkiej jakby prawa porządku nadprzyrodzonego. Posunięto się dalej. Twierdzi się, że najświęt-

sza religia nasza powstała w Chrystusie tak jak w nas, z natury, ze siebie, własnymi siłami. A nie ma 

zaprawdę sposobu, który by silniej wstrząsnął całym porządkiem nadprzyrodzonym. Stąd jak najsłusz-

niej zawyrokował Sobór Watykański: "Jeśliby kto twierdził, że człowiek w sposób nadprzyrodzony 

wznieść się nie może do poznania i doskonałości, przewyższającej poznanie i doskonałość przyrodzoną, 

lecz może i musi sam ze siebie przez ustawiczny rozwój dojść do posiadania wszelkiej prawdy i dobra, 

niech będzie wyklęty" (8). 

g. Działanie rozumu we wierze 
Widzieliśmy dotąd, Czcigodni Bracia, że nie uwzględniono działania umysłu. Ale i on odgrywa wedle 

nauki modernistów jakąś rolę w akcie wiary. Wypada zwrócić uwagę na to, w jaki to dzieje się sposób. – 

W onym uczuciu, o które potrąciliśmy częściej, ponieważ jest uczuciem a nie poznaniem, odsłania się 

Bóg człowiekowi, ale tak niewyraźnie i mglisto, że albo w części tylko, albo wcale nie różni się od wie-

rzącego. Stąd musi jakieś światło rozjaśnić ono uczucie, aby Bóg w nim wyraźniej wystąpił i się wyod-

rębnił. Zadaniem to rozumu, który myśli i bada; z jego pomocą ogarnia człowiek zjawiska życiowe na-

przód jako pojęcia, następnie w słowa je ubiera. Stąd rozpowszechniona zasada modernistów: człowiek 

religijny winien wiarę swą wyrozumować. – Rozum więc, przychodząc z pomocą onemu uczuciu, zniża 

się do niego i działa w niej (w wierze) jak malarz, który zatarte rysy obrazu rozjaśnia i odświeża: w ten 

bowiem sposób jeden z mistrzów modernistów rzecz tłumaczy. W zajęciu tym działa rozum pod dwoja-

kim względem: naprzód aktem przyrodzonym i samorzutnym a pogląd swój wypowiada w sposób prosty 

i zwyczajny; następnie z pewnym zastanowieniem i przenikliwością, albo, jak się wyrażają, wypracowu-

jąc myślenie, a poglądy swe wygłasza z pomocą poglądów zaczerpniętych z onego poglądu pierwszego, 

ale rozszerzone znacznie i jaśniej określone. Dalsze te poglądy stają się przez najwyższy urząd nauczy-

cielski Kościoła dogmatem dopiero po ich zatwierdzeniu. 

h. Dogmat 
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W ten sposób dobiegliśmy do pewnej wybitnej dziedziny w nauce modernistów, do powstawania dogma-

tów i ich istoty. Powstawanie bowiem dogmatów odnoszą do onych pierwotnych, prostych poglądów, 

które pod pewnym względem nieodzowne są dla wiary; objawienie bowiem, aby rzeczywiście się speł-

niało, domaga się jasnego poznania Boga w samowiedzy. Dogmat zaś sam polega, jak się zdaje, wedle 

ich twierdzeń, jedynie na onych poglądach (formułach) dalszych. – Aby zrozumieć istotę dogmatu, nale-

ży przede wszystkim zbadać stosunek, zachodzący pomiędzy formułami religijnymi a religijnym uczu-

ciem duszy. Z łatwością pojmie go ten, kto sobie uprzytomni, że celem takich formuł jest jedynie podanie 

wierzącemu człowiekowi środka do zdania sobie sprawy ze swej wiary. Pośredniczą więc one pomiędzy 

wierzącym a jego wiarą: ze względu na wiarę oznaczają niewyczerpująco jej przedmiot, zowią się za-

zwyczaj symbolami; ze względu na wierzącego zaś są tylko narzędziami. – Stąd żadną miarą wnosić nie 

wolno, że obejmują prawdę wszechstronnie: jako symbole bowiem obrazami są prawdy i stąd dostoso-

wać się winny do uczucia religijnego, jakie jest w człowieku; jako narzędzia są tylko prawdy pomostami i 

stąd dostosować się winny do człowieka, jeśli tenże ono uczucie religijne posiada. Przedmiot uczucia 

religijnego, rozlewający się w nieskończoności, nieskończone też przybiera postacie i raz w tej, drugi raz 

w owej pojawić się może. Podobnie i człowiek wierzący, rozmaite przechodzić może fazy rozwoju. Stąd 

też muszą i formuły, które nazywamy dogmatami, podlegać tej samej zmianie, nie mogą się ustalić. W 

ten sposób otwarła się droga do wewnętrznego rozwoju dogmatu. – Olbrzymi to zaprawdę zbiór sofi-

zmatów, który każdą religią wywraca i burzy. 

i. Zmienność dogmatu 
Że dogmat nie tylko rozwijać i zmieniać się może, ale i musi, twierdzą stanowczo moderniści sami i 

jawnie to z ich poglądów wynika. – Pośród najważniejszych systemu swego reguł, głoszą i oną, z zasady 

immanencji życiowej wysnutą: formuły religijne, jeśli rzeczywiście są religijnymi a nie dociekaniami jedy-

nie rozumu, winny odznaczać się żywotnością i na życie uczucia religijnego wpływać. Nie należy tego 

rozumieć w ten sposób, jakoby te formuły wytwarzać trzeba dla uczucia religijnego, zwłaszcza, jeśli 

mieszczą się w wyobraźni; bez znaczenia bowiem jest ich początek, również ich liczba i rodzaj. Raczej 

tak to rozumieć należy, że uczucie religijne przyswaja sobie one formuły w sposób żywotny, z pewną 

zmianą w razie potrzeby. Innymi słowy: formułę pierwotną winno przyjąć serce i uznać; serce też winno 

wpływać i na działanie, z którego formuły dalsze wynikają. Stąd wniosek, że te formuły dostosowują się i 

pozostają dostosowane do wiary i zarazem do wierzącego, jeśli mają być żywotne. Skoro więc ono 

dostosowanie z jakiej bądź przyczyny zanika, tracą znaczenia swe pierwotne i zmianie ulec muszą. – 

Wobec takiej wartości i niepewnego losu formuł dogmatycznych nie dziw, że moderniści z nich szydzą i 

spoglądają na nie z pogardą, a rozprawiają natomiast i sławią jedynie uczucie religijne i religijne życie. Z 

tego też powodu uderzają bardzo zuchwale na Kościół, jakoby się znajdował na bezdrożu, ponieważ nie 

rozróżnia pomiędzy zewnętrznym formuł znaczeniem a religijną i moralną ich wartością a trzymając się z 

daremnym wysiłkiem i wielką uporczywością formuł, pozbawionych treści, zezwala na religii zgubę. – 

Ślepi, zaprawdę, i wodzowie ślepych, pysznym umiejętności mianem nadęci, w swym nie rozumie po-

suwają się tak daleko, że odwieczne prawdy znaczenie i jedynie prawdziwe pojęcie religii wywracają: 

nowy wynajdując system, "w którym z powodu niegodziwej i nieokiełznanej żądzy nowości nie szuka się 

prawdy tam, gdzie się ona na pewno znajduje, ale z pominięciem świętych i apostolskich tradycji głosi 
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się inne poglądy, pozbawione treści, mgliste, niepewne, niezatwierdzone przez Kościół, którymi ludzie, 

hołdujący najzupełniej próżności, wedle swego mniemania podpierają i podtrzymują prawdę samą" (9). 

DRAMATYCZNY LIST ARCYBISKUPA LENGI  

NA TEMAT KRYZYSU W KOŚCIELE 

Niestety w naszych czasach staje się coraz bardziej oczywiste, że Sekretariat Stanu w Watykanie 

obrał kurs politycznej poprawności. W dzisiejszych czasach 

głos większości biskupów przypomina raczej milczenie bara-

nów w obliczu rozwścieczonych wilków, podczas gdy wierni 

pozostawieni są samym sobie niczym bezbronne owce – pisze 

abp Jan Paweł Lenga, emerytowany biskup Karagandy.  

Poniżej przedstawiamy pełną treść dramatycznego listu otwartego arcybiskupa Lengi: 

Refleksje na temat niektórych aktualnych problemów kryzysu Kościoła Katolickiego 

Znałem osobiście wielu kapłanów, którzy byli więźniami stalinowskich więzień i obozów, i którzy mimo 

wszystko zachowali wierność wobec Kościoła. W okresie prześladowań z miłością wypełniali oni swój 

kapłański obowiązek głoszenia doktryny katolickiej, a jednocześnie wiedli godny żywot, naśladując 

Chrystusa, swojego niebiańskiego Nauczyciela. 

Ja sam ukończyłem moje studia kapłańskie w podziemnym seminarium w Związku Sowieckim, zarabia-

jąc jednocześnie na chleb pracą własnych rąk. Zostałem wyświęcony na księdza potajemnie, pod 

osłoną nocy, przez bogobojnego biskupa, który sam cierpiał prześladowania za wiarę. Już w pierw-

szym roku mojego kapłaństwa zostałem wydalony przez KGB z Tadżykistanu. 

Później, podczas mojego 30-letniego pobytu w Kazachstanie, przez 10 lat służyłem jako kapłan, sprawu-

jąc opiekę duszpasterską nad wiernymi w 81 miejscowościach. Następnie przez 20 lat pełniłem posługę 

episkopatu, początkowo jako biskup pięciu państw Azji Centralnej, zajmujących teren ok. 4 milionów 

kilometrów kwadratowych. 

W trakcie mojej posługi episkopatu pozostawałem w kontakcie ze św. papieżem Janem Pawłem II, z 

licznymi biskupami, kapłanami i wiernymi w wielu krajach i w wielu rozmaitych okolicznościach. Byłem 

członkiem synodów biskupich w Watykanie, które poruszały kwestie Azji i Eucharystii. 

To wszystko i inne doświadczenia dają mi podstawę ku temu, aby wyrazić moją opinię na temat aktua l-

nego kryzysu Kościoła katolickiego. Moje przekonania podyktowane są miłością do Kościoła i pra-

gnieniem Jego prawdziwej odnowy w Chrystusie. Jestem zmuszony wybrać formę listu otwartego, 

ponieważ każda inna forma wypowiedzi napotkałaby na mur absolutnego milczenia i lekceważenia. 

Jestem świadomy reakcji, z jakimi może spotkać się mój list otwarty. Jednakże głos sumienia nie 

pozwala mi milczeć, gdy Boże dzieło jest poniewierane. Jezus Chrystus założył Kościół katolicki i poka-

zał słowem oraz czynem, jak powinno się wypełniać wolę Boga. Apostołowie, którym przekazał On 
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władzę w Kościele, wypełniali gorliwie powierzone im zadanie, cierpiąc za głoszoną przez siebie Praw-

dę, ponieważ „bardziej słuchali Boga niż ludzi“. 

Niestety w naszych czasach staje się coraz bardziej oczywiste, że Sekretariat Stanu w Watykanie obrał 

kurs politycznej poprawności. Niektórzy nuncjusze stali się na szczeblu kościoła światowego propagato-

rami idei liberalizmu i modernizmu. Biegle opanowali oni zasadę „sub secreto Pontificio“, przy pomocy 

której ucisza się biskupów i manipuluje nimi. Biskupom daje się do zrozumienia, że to, co powiedział 

nuncjusz, jest rzekomo życzeniem papieża. Przy pomocy tych metod dokonuje się rozłamu między 

biskupami, tak, iż czasami biskupi danego kraju nie są w stanie jednym głosem, w duchu Chrystusa i 

Kościoła, wypowiadać się w obronie wiary i moralności. Aby nie popaść w niełaskę u nuncjuszy, niektó-

rzy biskupi przyjmują ich zalecenia, mimo iż opierają się one czasem wyłącznie na własnych słowach 

tych nuncjuszy. Zamiast z gorliwością szerzyć wiarę i z odwagą głosić naukę Chrystusa, biskupi zgro-

madzeni na posiedzeniach konferencji episkopatu zajmują się często sprawami, które nie leżą w naturze 

obowiązków następców apostołów. 

Na wszystkich szczeblach Kościoła obserwuje się widoczny zanik „sacrum“. „Duch świata“ pasie 

pasterzy. Grzesznicy pouczają Kościół w kwestii tego, jak powinien im służyć. W swoim zakłopotaniu 

pasterze przemilczają aktualne problemy i opuszczają owce, które w rzeczywistości pasą się same. 

Świat jest kuszony przez szatana i sprzeciwia się nauce Chrystusa. Bez względu na to pasterze są 

zobowiązani do tego, aby „w porę i nie w porę” nauczać całej prawdy o Bogu i człowieku. 

Pod rządami ostatnich świętych papieży można było zaobserwować w Kościele olbrzymi nieład w kwestii 

czystości doktryny i świętości liturgii. W liturgii Jezus Chrystus nie odbiera należnej Mu, widzialnej 

czci. W wielu konferencjach episkopatu najlepsi biskupi traktowani są jako „persona non grata“. Gdzie 

podziali się współcześni apologeci, którzy w sposób wyraźny i zrozumiały ukazywaliby ludziom zagroże-

nia wiążące się z utratą wiary i zbawienia? 

W dzisiejszych czasach głos większości biskupów przypomina raczej milczenie baranów w obliczu 

rozwścieczonych wilków, podczas gdy wierni pozostawieni są samym sobie niczym bezbronne owce. 

Ludzie rozpoznawali Chrystusa jako tego, który mówił i działał, jako tego, który miał władzę i tę 

władzę przekazał On swoim Apostołom. W dzisiejszym świecie biskupi muszą wyzwolić się ze 

wszystkich ziemskich więzi i – odprawiwszy pokutę – nawrócić się do Chrystusa, aby umocnieni Du-

chem Świętym mogli Go odważnie głosić jako jedynego Zbawiciela. Na końcu każdy będzie musiał 

złożyć Bogu rachunek z tego, co uczynił i czego zaniechał. 

Wydaje mi się, że ten słaby głos wielu biskupów jest skutkiem tego, że w ramach procesu wyboru no-

wych biskupów kandydaci nie są wystarczająco sprawdzani, szczególnie w kwestii ich niewątpliwej 

niezłomności i nieustraszoności w obronie wiary, ich wierności wielowiekowej Tradycji Kościoła oraz ich 

osobistej pobożności. Coraz bardziej widoczne jest, że przy nominacjach biskupich, a nawet kardyna l-

skich, często preferowani są ci kandydaci, którzy reprezentują daną ideologię, lub którzy zostali zareko-

mendowani przez pewne obce Kościołowi grupy. Również przychylność mediów zdaje się być istotnym 

kryterium tych nominacji. Te same media, które zwykle wyśmiewają świętych kandydatów i odma-

lowują ich negatywny obraz, jednocześnie wychwalają tych, którym brakuje Ducha Chrystusa, 
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jako kandydatów otwartych i nowoczesnych. Z drugiej strony celowo eliminuje się kandydatów, 

którzy wyróżniają się apostolską gorliwością, odwagą w głoszeniu nauki Chrystusowej oraz miłością do 

wszystkiego, co święte i sakralne. 

Pewien nuncjusz powiedział do mnie kiedyś: „Szkoda, że papież [Jan Paweł II] nie bierze osobiście 

udziału w nominowaniu biskupów. Papież próbował zmienić coś w Kurii Rzymskiej, ale mu się to 

nie udało. Starzeje się i pewne rzeczy znowu przybierają dawny obrót“. 

Na początku pontyfikatu papieża Benedykta XVI napisałem do niego list, w którym prosiłem go, aby 

mianował świątobliwych biskupów. Donosiłem przy tym papieżowi o pewnym niemieckim świeckim 

wiernym, który wobec rozkładu Kościoła w jego kraju po Soborze Watykańskim II pozostał wierny Chry-

stusowi i gromadził młodzież na adoracji i modlitwie. Człowiek ten znajdował się wówczas u schyłku 

swego życia i gdy dowiedział się o wyborze nowego papieża, powiedział: „Gdyby papież Benedykt wyko-

rzystał swój pontyfikat tylko w tym celu, aby mianować dobrych i wiernych biskupów, wypełniłby tym 

samym swoje zadanie“. 

Niestety, oczywiste jest, że papież Benedykt XVI często ponosił porażkę w tej kwestii. Trudno jest 

uwierzyć, że papież Benedykt XVI w sposób zupełnie wolny zrezygnował ze swojego urzędu 

Następcy Św. Piotra. Ten papież był głową Kościoła, ale jego otoczenie rzadko wcielało w życie 

jego naukę, często zbywało ją milczeniem i blokowało jego inicjatywy zmierzające do prawdziwej 

reformy Kościoła, liturgii oraz sposobu udzielania Komunii Świętej. Wobec wielkiej zmowy mi l-

czenia w Watykanie wielu biskupów nie było w stanie wspierać papieża w jego obowiązkach 

zwierzchnika i przywódcy całego Kościoła. 

Nie będzie rzeczą zbędną przypomnieć braciom w biskupstwie o wypowiedzi jednej z włoskich loży 

masońskich z 1820 r.: „Nasza praca jest zadaniem na sto lat. Zostawmy ludzi starszych i wyjdźmy 

do młodych. Seminarzyści staną się kapłanami reprezentującymi nasze liberalne idee, a później 

zostaną biskupami reprezentującymi liberalne idee. Nie łudźmy się. Nie uda nam się zrobić ma-

sona z papieża. Ale liberalni biskupi, którzy będą pracować w otoczeniu papieża, będą mu pod-

suwali pomysły i idee, które przynoszą nam korzyść, a papież wcieli je w życie“. Staje się coraz 

bardziej oczywiste, że powyższy zamiar masonów realizuje się obecnie w wystarczającym stopniu, nie 

tylko dzięki zadeklarowanym wrogom Kościoła, lecz również z pomocą fałszywych świadków, którzy 

piastują wysokie hierarchiczne urzędy w samym Kościele. Nie bez przyczyny bł. papież Paweł VI powie-

dział: „Swąd szatana przeniknął przez jakąś szczelinę do wnętrza Kościoła“. Myślę, że owa szczelina 

zrobiła się obecnie dość szeroka. Diabeł mobilizuje wszystkie siły, aby obalić Kościół Chrystusowy. Aby 

to się nie stało, konieczne jest, aby powrócić do precyzyjnego i jasnego głoszenia Ewangelii na 

wszystkich szczeblach urzędu kościelnego, ponieważ Kościół posiada wszelką władzę i łaskę, którą dał 

mu Chrystus: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie naro-

dy, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20), 

„prawda was wyzwoli” (J 8,32) i „niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
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Złego pochodzi” (Mt 5,37). Kościół nie może się dostosowywać do ducha tego świata, lecz musi 

zmieniać świat z duchem Chrystusa. 

Oczywiste jest, że w Watykanie czynione są coraz większe ustępstwa wobec medialnego szumu. Nie-

rzadko też, ku zadowoleniu massmediów, w imię niezrozumiałego spokoju i ciszy poświęcani są najlepsi 

synowie i słudzy Kościoła. Tymczasem wrogowie Kościoła nigdy nie poświęcają swoich wiernych 

sług, nawet gdy ich czyny są ewidentnie złe. 

Jeśli zachowamy wierność Chrystusowi w słowie i w czynie, On sam znajdzie sposób na to, aby prze-

mienić serca i dusze ludzi, a dzięki temu cały świat ulegnie również przemianie. 

W okresach kryzysu Kościoła Bóg często posługiwał się dla jego odnowy ofiarami, łzami i modli-

twami tych dzieci i sług Kościoła, którzy w oczach świata i w oczach biurokracji kościelnych 

postrzegani byli za nic nieznaczących lub którzy z powodu swojej wierności Chrystusowi byli 

prześladowani i marginalizowani. Jestem przekonany, że również w naszych ciężkich czasach to 

prawo Chrystusowe spełni się i że Kościół ulegnie odnowie. Wymaga to jednak naszej własnej, praw-

dziwej, wewnętrznej odnowy i nawrócenia. 

1 stycznia 2015 r., w uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi 

+ Jan Paweł Lenga 

za pch24.pl 

P.S. Warto tu odnieść się do zatwierdzonych przez Kościół objawień z Akita w Japonii, prorockich wizji 

bł. Anny Katarzyny Emmerich, św. Jana Bosco czy św. Faustyny, które potwierdzają jakże trudne i 

bolesne ale w trosce o dobro Kościoła ukazane w prawdzie słowa ks. abp Jana Pawła Lengi. Wobec 

tych faktów, które dostrzegamy dzisiaj pozostaje nam modlitwa i świadczenie o wierności Bogu i 

Kościołowi Jezusa Chrystusa nawet w obliczu tak bolesnych obrazów oraz wiary w słowa Zbawiciela: „ 

A bramy piekielne Go nie przemogą”.(red) 

BURZYCIELE – TAJEMNICA BEZBOŻNOŚCI 

Wyjątki z wizji prorockich Bł. Anny Katarzyny Emmerich 

(…) Widziałam różne części ziemi. Mój przewodnik wskazał mi Europę i pokazując 

mi piaszczyste miejsce, wyrzekł te znaczące słowa: «Oto wrogie Prusy». Pokazał 

mi następnie punkt najbardziej wysunięty na północ mówiąc: «Oto Moskwa nio-

sąca ze sobą wiele zła.» (A III.133)*  

Mieszkańcy odznaczali się niesłychaną pychą. Zobaczyłam, że zbrojono się i 

pracowano wszędzie. Wszystko było ciemne i zagrażające. Zobaczyłam tam świę-

tego Bazylego i innych (przyp. wyd. franc.: na Placu Czerwonym jest katedra św. Bazylego). Ujrzałam 

pałac o lśniących dachach. Na nim stał szatan na czatach. Widziałam, że spośród demonów związa-

nych przez Chrystusa w czasie jego zstąpienia do piekieł, kilku się niedawno rozwiązało i 

wskrzesiło tę sektę (masonerii). Zobaczyłam, że inne zostaną uwolnione... (19.10.1823)  
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Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów „światła” wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do 

władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwi-

czeń, albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego jak używane przez nich słowa: światło, miłość, 

duch. Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą i innymi opłakaną pustkę swych przedsięwzięć, w 

których Bóg był niczym. (A. III 161)  

Mój przewodnik poprowadził mnie wokół całej ziemi. Musiałam przemierzać bez przerwy ogromne jask i-

nie pogrążone w ciemności. Widziałam w nich ogromną ilość osób błąkających się wszędzie, we 

wszystkich kierunkach i zajętych mrocznymi dziełami. Wydawało się, że przebiegłam wszystkie za-

mieszkałe miejsca globu, widząc w nich tylko ludzi pełnych wad. Widywałam coraz to nowe zastępy 

ludzi, wpadających jak gdyby z góry w to zaślepienie nieprawością. Nie widziałam żadnej poprawy... 

Musiałam wchodzić w te ciemności i patrzeć wciąż na nowo na złośliwość, zaślepienie, przewrot-

ność, zastawione zasadzki, mściwe żądze, pychę, mamienie, zazdrość, chciwość, niezgodę, 

zabójstwo, rozwiązłość i straszliwą bezbożność ludzi, wszystkie rzeczy, które jednak nie przyno-

siły im żadnej korzyści, ale czyniły ich coraz bardziej zaślepionymi, nędznymi i pogrążały ich w 

coraz głębszych ciemnościach. Często miałam wrażenie, że całe miasta znajdowały się na bardzo 

cienkiej skorupie ziemi i grozi im wkrótce stoczenie się w otchłań.  

Zobaczyłam ludzi wykopujących dla innych rowy lekko zakryte: ale nie zobaczyłam dobrych ludzi w tych 

rowach ani nikogo, kto by do nich wpadał. Widziałam wszystkich tych złych, jak gdyby byli ogromną 

ciemną przestrzenią rozciągającą się od jednego krańca ziemi do drugiego. Widziałam ich w nieładzie. 

W hałaśliwym zamieszaniu, jak na wielkim jarmarku, zakładających różne grupy, podsycające się do zła. 

Ujrzałam masy ludzi, które mieszały się ze sobą, popełniając wszelkie rodzaje czynów grzesznych. 

Każdy grzech pociągał za sobą inny. Często wydawało mi się, że pogrążam się jeszcze głębiej w noc. 

Droga prowadziła stromo w dół. Była przerażająca. Oplatała całą ziemię. Widziałam ludy wszystkich ras, 

noszących najróżniejsze szaty, wszystkie pogrążone w tych obrzydliwościach. (A II.154)  

Często budziłam się pełna przygnębienia i przerażenia. Księżyc świecił spokojnie przez okno, a ja modl i-

łam się jęcząc, aby mi nie kazano więcej patrzeć na te przerażające sceny. Wkrótce jednak znów musia-

łam wejść w te straszne ciemności i patrzeć na popełniane w nich obrzydliwości. Znalazłam się raz w 

obrębie grzechu tak strasznego, że wydawało mi się, że jestem w piekle i zaczęłam krzyczeć i 

jęczeć. Wtedy mój przewodnik powiedział: ‘Jestem przy tobie, a nie może być piekła tam, gdzie ja je-

stem’. Wydawało mi się, że widzę miejsce bardzo rozległe, w którym więcej było światła dziennego. Było 

to jakby miasto należące do tej części świata, na której mieszkamy. Zostało mi tam ukazane straszliwe 

widowisko. Zobaczyłam ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zadrżałam aż do szpiku kości, 

bo byli tam tylko ludzie naszej epoki. Męczeństwo Pana było straszniejsze i bardziej krwawe niż to, 

które wycierpiał od Żydów. (A.II.157)  

Zobaczyłam z przerażeniem wielką liczbę ludzi znanych mi, nawet kapłanów. Wiele linii i ścieżek od 

tych ludzi, błądzących w ciemnościach, prowadziło do tego miejsca (Ukrzyżowania). (A.II.157)  

Kończąc opowiadanie tej strasznej wizji, której wspomnienie przyprawiało ją o ból serca i nic nie mogło 

skłonić jej do przedstawienia jej w całości, Katarzyna Emmerich powiedziała:  
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Mój przewodnik rzekł do mnie: ‘Zobaczyłaś obrzydliwości, którym ludzie zaślepieni oddają się w 

ciemnościach’. Zobaczyłam niezliczony tłum prześladowanych, nieszczęśliwych, dręczonych i męczo-

nych w naszych czasach, w różnych miejscach. I zawsze widziałam, że przez to dręczono Jezusa Chry-

stusa we własnej Osobie. Żyjemy w czasach godnych pożałowania, w których nie ma schronienia 

przed złem: gęsta mgła grzechu ciąży nad całym światem i widzę ludzi czyniących rzeczy najbardziej 

obrzydliwe spokojnie i obojętnie. Widziałam to wszystko w wielu wizjach, gdy moja dusza była prowa-

dzona poprzez liczne kraje całej ziemi. (C. 89)** Potem ujrzałam męczenników nie czasu obecnego 

(r.1820), lecz czasów przyszłych. Jednak już widzę, jak się ich prześladuje. (A.III.112)  

BURZENIE KOŚCIOŁA  

Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki Kościół... (A. III.113) i zobaczyłam 

blisko nich obrzydliwą Bestię, która wyszła z morza. Miała ogon jak u ryby, pazury jak u lwa i liczne  

głowy, które otaczały jak korona jej największą głowę. Miała pysk szeroki i czerwony. Była w cętki jak 

tygrys i okazywała wielką zażyłość wobec burzących. Kładła się często pośród nich, gdy pracowali. Oni 

zaś często wchodzili do pieczary, w której czasami się chowała. W tym czasie widziałam tu i tam na 

całym świecie wielu ludzi dobrych i pobożnych przede wszystkim duchownych znieważanych, 

więzionych i uciskanych i miałam wrażenie, że któregoś dnia staną się męczennikami. (A. III.113)  

Kościół był już w dużej mierze zburzony, tak że pozostawało jeszcze tylko prezbiterium z ołtarzem. 

Ujrzałam burzących, jak weszli do niego razem z bestią. Wchodząc do Kościoła z bestią burzyciele 

napotkali tam potężną niewiastę pełną majestatu. Zdawało się, że spodziewała się dziecka, szła bowiem 

powoli. Nieprzyjaciół ogarnęło przerażenie na jej widok, a bestia nie mogła postąpić nawet o jeden krok. 

Wyciągnęła w powietrzu najbardziej wściekłą szyję w kierunku tej niewiasty, jak gdyby chciała ją pożreć. 

Lecz Ona się odwróciła i upadła na twarz. Zobaczyłam wtedy bestię uciekającą w kierunku morza, a 

nieprzyjaciele biegli w wielkim nieładzie. (A. III.113)  

Zobaczyłam Kościół św. Piotra i ogromną ilość ludzi pracującą by go zburzyć. Ujrzałam też innych 

naprawiających go. Linia podziału pomiędzy wykonującymi tę dwojaką pracę ciągnęła się przez cały 

świat. Dziwiła mnie równoczesność tego, co się dokonywało. Burzyciele odrywali wielkie kawały (budow-

li). Byli to w szczególności zwolennicy sekt w wielkiej liczbie, a z nimi – odstępcy. Ludzie ci, wyko-

nując swą niszczycielską pracę, wydawali się postępować według pewnych wskazań i jakiejś zasady. 

Nosili białe fartuchy, obszyte niebieską wstążką i przyozdobione kieszeniami z kielniami przy-

czepionymi do pasa. Mieli szaty wszelkiego rodzaju. Byli pomiędzy nimi ludzie dostojni, wielcy i potężni 

w mundurach i z krzyżami, którzy jednak nie przykładali sami ręki do dzieła, lecz kielnią oznaczali na 

murach miejsca, które trzeba było zniszczyć. Z przerażeniem ujrzałam wśród nich także katolickich 

kapłanów. Zburzono już całą wewnętrzną część Kościoła. Stało tam jeszcze tylko prezbiterium z Naj-

świętszym Sakramentem. (A. II. 202-203)  

Kościół św. Piotra był zniszczony, z wyjątkiem prezbiterium i głównego ołtarza. (A. III. 118) Wi-

działam znowu atakujących i burzących Kościół św. Piotra. Zobaczyłam, że na końcu Maryja rozciągnęła 

płaszcz nad Kościołem i nieprzyjaciele Boga zostali przepędzeni. (A. II.414) Znowu miałam wizję tajnej 

sekty podkopującej ze wszystkich stron Kościół św. Piotra. Pracowali oni przy pomocy różnego rodzaju 
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narzędzi i biegali to tu, to tam, unosząc ze sobą kamienie, które z niego oderwali. Musieli jedynie pozo-

stawić ołtarz. Nie mogli go wynieść. Zobaczyłam, jak sprofanowano i skradziono obraz Maryi. (A. III. 

556) Poskarżyłam się Papieżowi. Pytałam go, jak może tolerować, że jest tylu kapłanów wśród 

burzących. Widziałam przy tej okazji, dlaczego Kościół został wzniesiony w Rzymie. To dlatego, że tam 

jest centrum świata i że wszystkie narody są z nim na różne sposoby związane.  

Zobaczyłam też, że Rzym stoi jak wyspa, jak skała pośrodku morza, gdy wszystko wokół niego obraca 

się w ruinę. Gdy patrzyłam na burzących, zachwycała mnie ich wielka zręczność. Posiadali wszelkie 

rodzaje maszyn, wszystko dokonywało się według pewnego planu. Nic nie waliło się samo. Nie robili 

hałasu. Na wszystko zwracali uwagę, uciekali się do wszelkich rodzajów podstępów i kamienie wydawa-

ły się często znikać w ich rękach. Niektórzy z nich ponownie budowali; niszczyli to, co było święte i 

wielkie, a to, co budowali było próżne, puste i powierzchowne. Np. wynosili kamienie z ołtarza i budowali 

z nich schody wejściowe. (A. III. 556)  

CIEMNOŚĆ W KOŚCIELE  

Widziałam Kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnię Chrystusa w jej 

stanie przejściowym na ziemi, pogrążoną w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. (A. II. 352) Wy, 

kapłani, wy się nie ruszacie! Śpicie, a owczarnia płonie ze wszystkich stron! Nic nie robicie! Och! 

Jakże płakać będziecie nad tym dniem! Gdybyście choć wypowiedzieli jedno ‘Ojcze nasz’. Widzę 

tak wielu zdrajców! Nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi: «Źle się dzieje.» W ich oczach wszystko 

idzie dobrze, byle tylko doznawali chwały tego świata. (A. III. 184) Widziałam też wielu dobrych i po-

bożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. (A. II. 414) Widzę ułomności i upa-

dek kapłaństwa, widzę też przyczyny tego i widzę przygotowane kary. (A. II. 334) Słudzy Kościoła 

są tak gnuśni! Nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu. (A. II. 245)  

Dla niezliczonej liczby osób dobrej woli, dojście do źródła łaski z serca Jezusa było zamknięte i 

utrudnione z powodu zniesienia pobożnych praktyk oraz z powodu zamknięcia i profanacji ko-

ściołów. (A. III.167) Cały ten głęboki zamęt, z powodu którego cierpieli wierni, wynikał stąd, że wielu z 

tych, którzy przyoblekli się w Jezusa Chrystusa, coraz bardziej zwracało się w stronę bezbożnego świata 

i wydawało się zapominać o cnotach i nadprzyrodzonej mocy Kapłaństwa. W tym wszystkim poznałam, 

że czytanie genealogii naszego Pana przed Najświętszym Sakramentem w święto Bożego Ciała 

zamyka w sobie wielką i głęboką tajemnicę. Poznałam bowiem, że nawet pomiędzy przodkami Jezu-

sa Chrystusa – według ciała – liczni nie byli świętymi, a byli wśród nich nawet grzesznicy. Mimo to nie 

przestali być stopniami drabiny Jakubowej, po których Bóg przyszedł do ludzi. Tak więc nawet niegod-

ni biskupi są nadal zdolni do sprawowania Najświętszej Ofiary i do udzielania sakramentu ka-

płaństwa wraz z wszelką mocą z nim związaną. (C. 175)  

Widziałam wielką liczbę kapłanów dotkniętych ekskomuniką, którzy wydawali się tym nie przejmo-

wać, a nawet o tym nie wiedzieli. A jednak byli ekskomunikowani od chwili, gdy wzięli udział w pewnych 

przedsięwzięciach, gdy weszli do pewnych stowarzyszeń i przejmowali opinie, na których ciążyła klątwa. 

Widziałam tych ludzi w takiej mgle, że byli jakby oddzieleni murem. Widać z tego jak bardzo Bóg liczy 

się z dekretami, postanowieniami i zakazami głowy Kościoła i podtrzymuje je, choć ludzie się nimi 
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nie przejmują, przeciwstawiają się im lub wyśmiewają. (A. III. 148) Widziałam, jak smutne były konse-

kwencje przeciwstawiania się Kościołowi. Ujrzałam, jak ono rosło, a w końcu heretycy wszelkiego 

rodzaju przybyli do miasta (Rzym). (A. III. 102)  

Poznałam, że poganie adorowali niegdyś pokornie bóstwa odmienne od nich samych... Ich kult był 

lepszy niż kult tych, którzy sami siebie adorują w postaci tysiąca idoli, a pomiędzy nimi nie zostawiają 

żadnego miejsca Panu. (A. III. 102, 104)  

Ujrzałam, jak stawało się oziębłe duchowieństwo i zapadała wielka ciemność. Widok rozszerzył się 

i wtedy zobaczyłam wszędzie wspólnoty katolickie prześladowane, dręczone, uciskane i pozbawione 

wolności. Widziałam wiele zamkniętych kościołów. Ujrzałam wojny i rozlew krwi. Wszędzie widać było 

lud dziki, nieuczony, walczący przemocą. To nie trwało długo. Kościół św. Piotra był podkopywany, 

zgodnie z planem ułożonym przez tajną sektę. W tym samym czasie uszkadzały go burze. (A. III. 103) 

Widziałam, jak pomoc przyszła w chwili największego niebezpieczeństwa. (A. III. 104)  

Przekład z fr. E. B. Raoul Auclair. Prophétie de Catherine Emmerich pour notre Temps, Nouvelles Ed. Latines, Paryż 1974.  

Oznaczenia francuskiego wydawcy w tekście określają źródło cytatów:  

* A: Vie d’Anne-Catherine Emmerich (t. I-III) K. E. Schmoeger, Téqui 1950.  

** C: Vie de la Sainte Vierge d’apres les Méditations d’Anne-Catherine Emmerich, Téqui 

Zob. też: Życie błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich 

PAN JEZUS DO ŚW. S. FAUSTYNY: DOPUSZCZĘ,  
ABY BYŁY ZNISZCZONE KLASZTORY I KOŚCIOŁY 

Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i ka-

płańskie, na brak miłości u dusz wybranych. - Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. 

Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Odpowiedział Pan: - Ta chwała 

rani Serce Moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze 

pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, 

dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce Moje 

znieść tego nie może. Wszystkie łaski Moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po 

skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie 

uświęcać świat, z których ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i 

nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego. . . Jakżesz zasiędą na przyobie-

canej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata, ani pokuty, ani zadośćuczy-

nienia... Ach, serce, któreś Mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw Mnie 

pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze Mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś Mi 

więcej zadawało cierpień? – Wielkie grzechy świata są zranieniem Serca Mego jakby z wierzchu, 

ale grzechy duszy wybranej przeszywają: Serce Moje na wskroś... (Dz 1702) 

Kiedy chciałam się wstawiać za nimi, nic nie mogłam znaleźć na ich usprawiedliwienie, a nie mogąc nic 

ani pomyśleć w danej chwili ku ich obronie, ból mi ścisnął serce moje i płakałam gorzko. Wtem spojrzał 

się łaskawie Pan i pocieszył mnie tymi słowy: - Nie płacz, jest jeszcze wielka liczba dusz, które Mnie 

http://www.voxdomini.com.pl/sw/emmerich.htm
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kochają bardzo, ale Serce Moje pragnie być od wszystkich kochane, a że miłość Moja jest wielka, 

dlatego im grożę i karzę. (Dz 1703) 

Kard. Burke: MUSIMY BYĆ KATOLIKAMI,  

ZAWSZE POSŁUSZNI TRADYCJI 

Kard. Raymond Leo Burke: „Musimy pozostać katolikami zawsze posłuszny-

mi Tradycji wiary i nie dopuścić do zniszczenia oblicza Kościoła, by uznano 

go za jedną z denominacji protestanckich”  

„Kościół jest ciałem organicznym, które żyje poprzez Tradycję apostolską, 

nauczanie, sakramenty i życie w łasce trwające nieprzerwanie od czasów apostolskich. Nie mo-

żemy ulegać tego rodzaju rewolucyjnym pomysłom, które mówią, że nasza doktryna nie jest 

święta, że nauczanie o moralności nie jest święte i może być przedmiotem dla zmiennych idei lub 

wpływu pewnych grup” – powiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” kard. Raymond Leo Burke. 

Burke: - Dzisiejszy świat nie akceptuje chrześcijańskiej prawdy. Musimy zaakceptować tę wro-

gość, to także część naszego życia, tak jak częścią życia Zbawiciela były prześladowania. My 

także jesteśmy wezwani do cierpienia, by dać świadectwo naszej wierze -dodał hierarcha. 

Amerykański duchowny podkreślił, że dziś katolicy muszą być realistami. - Współczesna kultura upa-

dła nisko, pokazuje to teoria gender. Człowiek próbuje wybierać sobie tożsamość odrzucając tą, 

której źródłem jest Bóg. Zanika życie sakramentalne, rozpada się coraz więcej małżeństw. 

– Musimy być realistami! Podczas każdej Mszy świętej rozpoznajemy, że Chrystus jest z nami, 

schodzi na ołtarz, aby odnowić Ofiarę z Kalwarii. Ale to się dokonuje, aby nas umocnić do nie-

sienia tego krzyża razem z Nim! To jest realizm naszego życia: Chrystus mówi w Ewangelii: „Kto-

kolwiek nie idzie za Mną i nie niesie krzyża, nie jest Mnie godzien!”. To jest nasze życie: jesteśmy 

żołnierzami Chrystusa! Ludzie nie lubią używać tego terminu, ale rzeczywistość pozostaje ta 

sama – przekonywał kard. Raymond Burke. 

ed/Nasz Dziennik 

Kard. Müller: KOŚCIÓŁ NIE PÓJDZIE NA KOMPROMIS! 

Kard. Müller powiedział, że Kościół święty nie pójdzie na ża-

den kompromis w sprawie rozwodników w nowych związ-

kach. Nauczanie Chrystusa jest tutaj oczywiste!  

W ramach przygotowań do drugiego synodu biskupów o rodzinie 

kard. Gerhard Müller po raz kolejny przypomina, że rozwiązanie 

które zaproponował kard. Kasper dla rozwodników żyjących w 

nowym związku jest nie do przyjęcia. W wywiadzie dla tygodnika La Vie prefekt Kongregacji Nauki Wiary 

http://intext.contextad.pl/core/ad_transaction?att=4&atd=122;9086563496951899185;1640610980;401;1235;494145;2059;938287928421703698;60;1;6;3761448295&curl=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FMTDC_Context%3Futm_campaign%3D401%26utm_term%3DROZMOWA%26utm_medium%3Dintext%26utm_source%3DContextAd
javascript:void(0)
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zaznaczył, że wszyscy są zgodni, co do tego, że trzeba pomóc wiernym, którzy żyją w takiej nieupo-

rządkowanej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że nauczanie Kościoła nie jest jakąś teorią, lecz opiera 

się na wierności Słowu Bożemu. Małżeństwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem, rzeczywisto-

ścią obiektywną. Kościół nie może zmieniać sakramentalności małżeństwa: ślubuje się w nim 

wierność aż do śmierci – podkreśla kard. Müller. 

Przypomina on również, że głównym celem synodu nie jest dyskusja o problemie rozwodników w 

nowych związkach, ale potwierdzenie roli małżeństwa jako fundamentu społeczeństwa i wspól-

noty Kościoła. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że skupimy się na tej konkretnej kwestii, zapomina-

jąc o tym, co istotne – ostrzega prefekt watykańskiej kongregacji. Przyznaje on, że pójście na kompro-

mis byłoby dla wszystkich łatwym rozwiązaniem. Nie można jednak dostosowywać nauczania Kościoła 

do oczekiwań naszych zeświecczonych krajów, ani zaakceptować chrześcijaństwa powierzchownego, 

które rozpowszechniło się w wielu krajach Europy. Takie powierzchowne chrześcijaństwo, rzutuje na 

poglądy i zachowania osób, które przyjęły chrzest, ale nie przyjmują istoty chrześcijańskie j wiary – zau-

waża kard. Müller.  radiowatykańskie.pl Źródło: pch24.pl/ 

Kard. Muller do kard. Marxa:  
Jesteście filią Rzymu, nie decydujecie o doktrynie! 

Odsyłanie do krajowych konferencji biskupów podejmowania pewnych decyzji doktrynalnych 

czy dyscyplinarnych dotyczących małżeństwa albo rodziny „to idea zupełnie antykatolicka”. Tak 

wyraża się prefekt Kongregacji Nauki Wiary w wywiadzie dla francuskiego tygodnika „Famille Chrétien-

ne”. Kard. Gerhard Ludwig Müller potwierdza raz jeszcze nierozerwalność chrześcijańskiego mał-

żeństwa. Ubolewa nad pomijaniem wartości całkowitego wzajemnego oddania sobie mężczyzny i 

kobiety. 

Niemiec stojący na czele watykańskiej dykasterii doktrynalnej uważa, że cedowanie decyzji w tym 

względzie na episkopaty „nie respektuje katolickości Kościoła”. Przyznaje wprawdzie, że mają one wła-

dzę w pewnych sprawach. Tym niemniej nie stanowią jakiegoś „magisterium” odrębnego od Urzędu 

Nauczycielskiego Kościoła, które byłoby niezależne od Papieża w jedności z wszystkimi biskupami. 

Kard. Müller nawiązuje do przyjętego w grudniu ub. r. przez większość niemieckich biskupów raportu 

grupy roboczej ds. duszpasterstwa osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Opowiada się 

on za dopuszczeniem ich pod pewnymi warunkami do sakramentów Eucharystii i pojednania. 

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary odnosi się do stwierdzenia jednego z biskupów – zresztą samego 

przewodniczącego niemieckiej konferencji episkopatu, kard. Reinharda Marxa – że episkopat jest jednak 

„filią Rzymu”, czemu wprost zaprzeczał kard. Marx podczas jednej ze swych ostatnich wypowiedzi. 

Kard. Müller zwrócił uwagę, że taka postawa „grozi rozbudzeniem polaryzacji między Kościołami loka l-

nymi a powszechnym”, która po obu Soborach Watykańskich wydawała się zażegnana. Przestrzega 

przed niebezpieczeństwem „stosowania do Kościoła kategorii politycznych zamiast prawdziwej eklezjo-

logii katolickiej. Kuria Rzymska nie jest czymś takim jak administracja europejska w Brukseli, ani 
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też organizacją stojącą ponad Kościołami lokalnymi, której biskupi byliby tylko delegatami” – powiedział 

szef watykańskiej dykasterii w wywiadzie dla francuskiego tygodnika chrześcijańskich rodzin.  

radiowatykańskie.pl  Źródło: pch24.pl/ 

POSŁUSZEŃSTWO W KOŚCIELE 

Posłuszeństwo w Kościele nie jest bezwzględne. Ojciec Maksymilian Kolbe twierdził, że zakonnik jest 

winny posłuszeństwa we wszystkim poza grzechem, a jeśli wymagano by od niego coś złego ma on 

obowiązek odmowy, inaczej jego posłuszeństwo byłoby fałszywe (gdyż sprzeczne z prawem wyższym), 

a tym samym grzeszne. Posłuszeństwo, które jest cnotą moralną (nie teologiczną) polega zawsze na 

złotym środku między dwiema skrajnościami: nieposłuszeństwem i posłuszeństwem w rzeczach złych. 

Można więc zgrzeszyć zarówno przez nadmiar posłuszeństwa dla papieża, jak również przez niedomiar. 

„Posłuszeństwo jest złotym środkiem między nadmiarem a niedomiarem. Ów zaś nadmiar zależy nie 

od ilości, ale od innych okoliczności. A mianowicie zachodzi wówczas, gdy ktoś jest posłuszny albo 

temu, komu nie powinien być posłuszny, albo w czymś, w czym nie wolno być posłusznym. (św. Toma-

sza z Akwinu) 

Pismo Święte nakazuje, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29), a św. Augustyn 

przestrzega, że "zły pasterz prowadzi do śmierci nawet mocne owce." 

OSTRZEŻENIE DLA POLITYKÓW 

Byłoby głębokim fałszem, gdyby ktoś, kto świadomie i dobrowolnie narusza jedność Kościoła, 

głosząc publicznie prawdy sprzeczne z jego nauczaniem, przystępował do Komunii św. – podkre-

ślił ks. abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wczoraj (3 maja 2015) na 

Jasnej Górze zwracał uwagę, że katolicki polityk nie może abstrahować od zasad wiary i popierać 

regulacji prawnych, które sprzeciwiają się tym zasadom. Podkreślił z mocą, że biskupi mają prawo 

ostrzegać polityków przed osłabieniem lub zerwaniem wspólnoty z Kościołem, co skutkować może 

utratą dyspozycji do przyjmowania Komunii św. – Ostrzeżenie polityków, którzy publicznie sprzeci-

wiają się nauczaniu Kościoła, że mogą utracić właściwą dyspozycję do przyjmowania Komunii św., nie 

jest więc uzurpacją ze strony pasterzy Kościoła, ale ich obowiązkiem – mówił przewodniczący 

KEP. Zwracał uwagę, że wierność nauczaniu Kościoła pozwala katolickiemu politykowi uniknąć swego 

rodzaju schizofrenii duchowej.    

Artykuł opublikowany na stronie: naszdziennik.pl 

Kolejne dwa z 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH – (2) 
RACHUNEK SUMIENIA wg o. Jamesa Manjackala 

4. Lenistwo (opieszałość) 
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„W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy 

nie ustaniemy” (Ga 6,9). Bóg obdarował wszystkich talentami i różnorakimi darami, więc wszyscy 

powinni starać się ich używać w możliwie najlepszy sposób. W przypowieści o talentach Pan był 

zadowolony z tych, którzy pracowali ciężko i zarobili więcej, a niezadowolony był z tego, który zakopał 

swój talent w ziemi, sam nie robiąc nic, aby go pomnożyć (Mt 25,14-30). W przypowieści o wiernym 

słudze Jezus prosi nas, abyśmy byli wierni, roztropni oraz czujni w wypełnianiu swoich obowiązków i 

powinności (Mt 24,45-51). Lenistwo może prowadzić do zaniedbywania obowiązków wobec Boga i 

wobec siebie nawzajem. Św. Paweł mówi, że ten, kto nie pracuje, nie powinien jeść (2 Tes 3,10). „Leni-

stwo zwierzyny nie upiecze” (Prz 12,27). Jest wielu ludzi na świecie, którzy spędzają czas bezczynnie 

i leniwie, co może doprowadzić ich do melancholii, znużenia, niezadowolenia i biedy. 

a) Czy spędzasz czas bezczynnie, snując marzenia? 

b) Czy wypełniasz swój czas oglądaniem filmów, telewizji, grami wideo i innymi? 

c) Czy wypełniasz swoje obowiązki względem Boga, takie jak modlitwa, chodzenie do kościoła, i pozo-

stałe? 

d) Czy wypełniasz swoje obowiązki i powinności względem innych? 

e) Czy często wymawiasz się i uchylasz od wypełniania swoich obowiązków? 

f) Czy wiernie wypełniasz swoje obowiązki względem Boga i innych? 

g) Czy jesteś ospały i ,,letni”? 

h) Czy jesteś niespokojny? 

i) Czy zawsze narzekasz, że nie masz czasu? 

j) Czy wszystko robisz W należytym porządku, czy też odkładasz wykonanie czegoś, mówiąc „Później 

lub jutro”? 

k) Czy spędzasz czas na bezużytecznych rozmowach? 

l) Czy wiernie wypełniasz swoje obowiązki w pracy? 

5. Chciwość (zachłanność) 

„Dom niszczy, kto zgarnia zyski” (Prz 15,27). Chciwość i nadmierne pragnienie posiadania bogactw 

oraz pieniędzy może nawet doprowadzić człowieka do skąpstwa i sknerstwa. ,Istnieje wielkie poczucie 

braku bezpieczeństwa i niepewności w sercach ludzkich we współczesnym, konsumpcyjnym społeczeń-

stwie; dlatego też wzrasta w człowieku tendencja do posiadania dóbr i pieniędzy, które dają fałszywe 

poczucie bezpieczeństwa i władzy. „Tak mówi Pan: ‹‹Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję W czło-

wieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Błogosławiony mąż, który 

pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją››” (Jr 17,5,7). 

Zachłanność może prowadzić do zdobywania bogactwa w nielegalny sposób, jak lichwa, defraudacja, 

kradzież, fałszerstwo, naruszenie własności, uzurpacja, itd. „Wstrętne Panu podwójne ciężarki i waga 

fałszywa przestępstwem” (Prz 20,23). Są ludzie, którzy nadużywają swojej władzy i stanowiska dla 
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nadmiernego nagromadzenia bogactwa, tak jak to czynią niektórzy dzisiejsi przywódcy polityczni i reli-

gijni. W Starym Testamencie czytamy historię przejęcia winnicy Nabota. Król Achab zabił Nabota, swego 

biednego sąsiada; przelał tym samym niewinną krew, aby przejąć jego winnicę i zaspokoić żądanie 

swojej żony lzebel. (1 Krl 21,1-29). 

Posiadanie wielkiego bogactwa jest samo w sobie przeciwne woli Bożej, ponieważ nie ma tam miejsca 

na dzielenie się dobrami z biednymi. W przypowieści o bogatym człowieku i Łazarzu czytamy: „Żył 

pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. 

U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz...” (Łk 16,19-31). „Kto bliź-

nim gardzi, popełnia grzech, błogosławiony, kto lituje się nad uciśnionym” (Prz 14,21). „Kto uci-

ska ubogiego, lży jego Stwórcę, czci Go, kto ma litość dla biednych” (Prz 14,31). W przypowieści o 

bogatym głupcu widzimy, że bogaty człowiek zgromadził wielkie bogactwa i spędzał czas na jedzeniu i 

piciu, zaniedbując swoje obowiązki, jako że poczucie bezpieczeństwa znalazł w swoim bogactwie (Łk 

12,16-21). „Kto ufa bogactwu, upadnie, jak liście zazielenią się prawi” (Prz 11,28). „Popada w 

biedę, kto lubi uciechy, kto lubi oliwę i wino, nie wzbogaci się” (Prz 21,17). „Kto daje ubogim, nie 

zazna biedy, kto oczy zamyka, obfituje w przekleństwa” (Prz 28,27). 

a) Czy zgromadziłeś pieniądze lub bogactwo w sposób niezgodny z prawem? 

b) Czy jesteś przywiązany do swego bogactwa? 

c) Czy uważasz pieniądze i bogactwo za swój cel? 

d) Czy dajesz dziesięcinę? 

e) Czy płacisz podatki na rzecz Kościoła? 

1) Czy trwonisz pieniądze na luksusy i zbytki? 

g) Czy przeznaczasz część swego majątku dla biednych? 

h) Czy gardzisz biednymi? 

i) Czy obwiniasz Boga, gdy stracisz pieniądze lub gdy spotka cię nieszczęście? 

j) Czy dziękujesz Bogu i wielbisz Go za wszystko, co posiadasz, w przekonaniu, że to On dał ci wszyst-

ko i że wszystko pochodzi od Niego? 

k) Czy jesteś skąpy (wydajesz za mało)? 

l) Czy znajdujesz fałszywe poczucie bezpieczeństwa W swoim bogactwie? 

Źródło: książka o. Jamesa Manjackala: "Oto stoję u drzwi i kołaczę" 

GRZECH ŚWIADOMY –  
GRZECH, PRZECIWKO SUMIENIU 

Najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich grzechów jest grzech świadomy - grzech, który dokonywany 

jest przeciwko sumieniu. W szerokim znaczeniu jest to już grzech przeciwko Duchowi Świętemu - 

ogromne zło naszych czasów. Ludzie starają się ukryć przed prawdą, ale to jest niemożliwe. Z obawy, 

http://jmanjackal.net/daria/ksiazki.html
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że napisane i wypowiedziane może być prawdą, wolą oni o nim nie słyszeć, aby zachować dobre sto-

sunki z kapłanem, kaznodzieją i wspólnotą. Przecież to może spowodować przykre konsekwencje i 

utratę szacunku. Sprawa dochodzi do tego, że najbliżsi krewni unikają kontaktu. Rzeczywiście, atmosfe-

ra czasu ostatniego, gdzie obok zatrutego powietrza, wód gruntowych i wód deszczowych zatrute są 

również serca ludzi. Najbardziej niebezpiecznym ze wszystkich grzechów jest grzech świadomy - 

grzech, który dokonywany jest przeciwko sumieniu. W szerokim znaczeniu jest to już grzech przeciwko 

Duchowi Świętemu - ogromne zło naszych czasów. Ludzie starają się ukryć przed prawdą, ale to jest 

niemożliwe. Z obawy, że napisane i wypowiedziane może być prawdą, wolą oni o nim nie słyszeć, aby 

zachować dobre stosunki z kapłanem, kaznodzieją i wspólnotą. Przecież to może spowodować przykre 

konsekwencje i utratę szacunku. Sprawa dochodzi do tego, że najbliżsi krewni unikają kontaktu. Rze-

czywiście, atmosfera czasu ostatniego, gdzie obok zatrutego powietrza, wód gruntowych i wód 

deszczowych zatrute są również serca ludzi. 

Nadesłała mr Małgosia 

LEŻĄC PRZED BOGIEM, PRZEPRASZAŁEM GO  

ZA GRZECHY PRZODKÓW I RODZICÓW 

Kiedy czytałem ten opis i medytowałem nad nim, zatrzymywałem się nad każdym wierszem i próbowa-

łem przyswoić sobie ducha tej modlitwy. Podobnie postępowałem, gdy czytałem modlitwy innych bibli j-

nych bohaterów.  W końcu postanowiłem modlić się tak, jak oni: w samotności, ciemności i ciszy, 

leżąc przed Bogiem, przepraszałem Go za grzechy przodków i rodziców, wspominałem wszystkie 

zdrady, bo tak należałoby chyba wyjaśnić słowo „grzech”! 

Uzmysławiając sobie grzechy, przyglądałem się im i szukałem ich gorzkich korzeni w mojej rodzinie, 

środowisku, we wspólnocie. Podczas pierwszej takiej nocy, poczułem się jak lodowaty kamień rzucony 

w sam środek ognia. Otaczał mnie jednak jakiś dziwny pancerz obojętności na Bożą obecność czekałem 

na Niego długo, w końcu jednak poczułem jak rozdziera moje serce i duszę. I jak ogromna i miłosierna 

jest jego obecność. Usiłowałem odrzucić jakąkolwiek interesowność. Przywoływałem myśl, że modlę się 

przecież bez przymusu. bez konkretnej intencji, że podejmuję pokutę nie z powodu tej. zadanej na spo-

wiedzi. Zobaczyłem, że wszystkie dotychczasowe, "odrabiane" po spowiedzi pokuty, były jedynie 

jakąś nieprawdopodobną farsą. kpiną z Pana Boga. Mógłbym je porównać do rutynowego regulowa-

nia rachunku, np. za światło. albo do zapłacenia żałośnie niskiego mandatu za drobne, uliczne przewi-

nienie, Wydawało mi się, że wszystkie moje dotychczasowe pokuty były jedynie bezdusznymi, bezuczu-

ciowymi próbami załatwiania tych spraw ze swoim sumieniem, tak jak się to robi z kontrolerem ruchu na 

autostradzie, która wiedzie do nieba, czyli ze spowiednikiem. Przepraszałem Boga za to, że tak nie-

poważnie Go traktowałem, dokładnie tak samo jak moi przodkowie: dziadkowie i rodzice. Przeprasza-

łem za to, że pełnił On w naszej rodzinie rolę takiego „dziadka”, trochę przygłuchego i niedowidzą-

cego, którego jedynie z poczucia obowiązku i kultury trzeba było od czasu do czasu przeprosić za "nie-

odrobione lekcje", czyli za opuszczony "paciorek". 
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Długo się tak modliłem, wchodząc coraz głębiej w swoje wnętrze. Odczuwałem przy tym opór, jakby coś 

we mnie kipiało, sprzeciwiało takiemu dochodzeniu do prawdy dotyczącej osobistej bezbożności. Dane 

mi było zobaczyć wiele grzechów, wyłaniały się całe ich chmary, przywoływane z pamięci, a raczej z 

mroków zapomnienia, z przeszłości, ale także te niedawne. 

To doświadczenie poruszyło mnie tylko w niewielkim stopniu, był to bowiem początek długiej drogi. 

Potem przyszedł czas na przypomnienie sobie wszystkich młodzieńczych zdrad Bożej miłości. Wywoły-

wałem z pamięci liczne pożądliwości i skłonności do nałogów, dumę, lenistwo, niechęć do modlitwy, 

pogardę dla wielu osób, wyrażającą się w obmowie i krytyce. Zobaczyłem jak wstrętny jest ten cały 

grzech, jak głęboko ukrywa się pod postacią mojego osobistego niezadowolenia! Zrozumiałem, że 

pewne grzechy są dokładną repliką, albo przynajmniej pochodną grzechów mojego ojca, matki, a 

nawet przodków. Bolałem nad tym bardzo długo, wpatrując się oczami sumienia w te wszystkie nie-

wierności. Czyniłem to dotąd, aż dojrzałem na tyle, że mogłem zdecydowanie powiedzieć w sercu: „nie 

chcę!” 

Próbowałem płakać nad sobą… ale jakoś nie wychodziło. Poczułem natomiast, że im bardziej upoka-

rzałem się przed Bogiem, tym mocniej odczuwałem Jego miłość i moc. Było to tak silne doświad-

czenie, że moje ciało zaczęło drżeć od Jego obecności. Przechodziły przeze mnie jakieś fale niewidzial-

nych mocy Bożego przebaczenia. 

Drugiego dnia, kiedy ponownie przed nim leżałem i zacząłem przypominać sobie grzechy mojej 

rodziny i duchowych dzieci, nie czułem nic tylko pustkę, ciemność, jakby Bożą nieobecność, ale mimo 

to trwałem nadal rozdzierając przed Nim serce, na ile tylko potrafiłem. Kiedy na trzeci dzień wstałem, 

ze zdumieniem stwierdziłem, że nie chcę popełnić już nawet najmniejszego grzechu. Miałem tę, że 

to pragnienie nie wypływało  z mojego mocnego postanowienia, czy przekonania, ale z łaski Pana, która 

jak zdołałem się przekonać, dostępna jest dla każdego, kto wejdzie w przestrzeń pokornej modlitwy. Im 

bardziej uniżysz się przed Bogiem, tym wyższych łask ci udzieli. Jakby tego było mało, w ciągu kolej-

nych kilku dni zatelefonowało do mnie parę osób, informując, że zaobserwowali pewną zmianę w swoim 

życiu. Poczuli, że są wolni od swoich zniewoleń. Jedna z takich osób, od trzech lat nieprzerwanie uza-

leżniona od alkoholu wyznała, że po raz pierwszy od tak długiego czasu po niego nie sięgnęła. Jak 

później udało mi się ustalić, akurat stało się to w momencie, kiedy podjąłem modlitwę skruchy. Ktoś inny 

zaczynał nagle płakać bez powodu w różnych, wcale nie przykrych okolicznościach. Okazało się, że 

przypomniał sobie grzechy sprzed kilku lat, które zaczęły wydostawać się z jego niepamięci. 

Owszem, były wyznane w sakramencie pokuty, ale nigdy nie zostały prawdziwie odżałowane, 

ponieważ ta osoba nie dopuszczała do swojej świadomości ogromu winy. Patrzyłem na skutki mojej 

modlitwy skruchy. Znali ją ojcowie pustyni i nazywali: PENTHOS – to το πενθοσ, czyli „przedłużenie 

chrztu”, albo „płacz nad sobą”. 

Znali ją mistycy i wiedzieli, że od niej zaczyna się właściwie wszystko: nawrócenie, przemiana, 

miłość, żal. I że jest to taka szczelina w murze dzielącym nas od Boga. (…) 

Świadectwo o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE  

z książki pt. „Umieranie ożywiające” (s. 203- 206) 
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WAŻNE UZUPEŁNIENIE JAKO WSTĘP PUBLIKACJI 

„MODLITWY UNIŻENIA – LEŻENIE KRZYŻEM” 

PROSTACJA (leżenie krzyżem lub padanie na twarz)  

- to prastara i najrzadziej spotykana postawa liturgiczna i postawa pobożności prywatnej. 

Wzmianki na ten temat znajdujemy już w Starym Testamencie ( Rdz 17,3; Joz 5,15; Pwt 9.13; 1Kr 8,54 ). 

Od samego początku postawa ta była przyjmowana do pobożności prywatnej, zaś do liturgii rzymskiej 

weszła prawdopodobnie pod wpływem ceremoniału bizantyjskiego. 

Celem publikacji jest przybliżenie czytelnikowi tej formy modlitwy, bowiem może ona nam ułatwić głębo-

kie zjednoczenie z Bogiem, który „pokornym łaskę daje”. 

Człowiek przyjmując tę postawę, nie może bardziej się uniżyć, pokazać swą bezsilność, ufne i całkowite 

zdanie się na Bożą Opatrzność, okazać wiarę w Miłosierdzie Boże. 

Przykłady owocności tej modlitwy znajdujące się w tej broszurce ilustrują jak Bóg jest wrażliwy na nasze 

potrzeby duchowe i fizyczne i jak taka forma modlitwy zmienia modlącego. 

Pragnę jednak zauważyć, że Modlitwa Uniżenia nie jest panaceum na wszystko i nie może być 

traktowana konkurencyjnie w stosunku do innych, danych nam od Boga, znanych, wskazywanych i 

zatwierdzonych przez Kościół Katolicki modlitw i praktyk religijnych, pobożnościowych. 

W żadnym razie nie może ona mieć charakteru zewnętrznego, gdyż Bóg patrzy w serce człowieka 

modlitwy. Serce ufne, pokorne, przebaczające krzywdzicielom, otwarte na Boga i bliźnich, pochylające 

się nad cierpiącym bratem - otwiera morze Bożych łask i błogosławieństw. 

Skuteczność naszych modlitw nie ma nic wspólnego z zewnętrznymi gestami, formami i wielkością 

pokuty, lecz z usposobieniem serca ludzkiego. „Bo z serca biorą się wszystkie sprawy” 

Maria z Warszawy  

Autorka publikacji „MODLITWY UNIŻENIA – LEŻENIE KRZYŻEM” 

W KAŻDEJ KOMUNII ŚW.  
– CZŁOWIEK PRZEBYWA W BOGU 

JEZUS: Posłuchaj i zapisz to dla dobra dusz. W żadnym udzielaniu się Boga na zewnątrz, tj. poza nie-

skończony obręb życia Trójcy Przenajświętszej, nie oddaje się Bóg tak stworzeniu jak w Komunii św. 

Bóg tak jest zajęty duszą, która się zbliża do ołtarza dla przyjęcia Najświętszej Eucharystii, że zdaje się 

zapominać o całym wszechświecie, bo ma dokonać największego cudu wszechmocy, miłości i miłosier-

dzia. Jezus w białej Hostii cichy i milczący – ale równocześnie jak przepastnych dokonywa tajemnic. 

Ojciec przedwieczny otwiera swoje łono, przyjmuje do swego wnętrza swoje stworzenie i daje mu 

własnego Syna, Boga równego sobie, wyrażenie swojej istoty. Syn Boga żywego przenika tę duszę, 
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żyje w niej, a dusza w Nim i razem z Nim w Ojcu. Ojciec obejmuje Słowo Odwieczne nieskończoną 

miłością, a z Nim razem taką samą miłością obejmuje duszę, żyjącą w Jezusie, z Nim zespoloną 

tak, że tworzą jedno, z zachowaniem odrębności osób. Jezus karmi własnym Ciałem, poi własną 

Krwią. To przebywanie duszy w Bogu jest aktem tak niepojętym i tak wielkim – choćby dokonał się on 

tylko raz w życiu – że między Bogiem a duszą zawiązuje się niejako Boskie pokrewieństwo. Do pełnego 

szczęścia duszy brakuje już tylko jasnego widzenia Boga, którego posiada w swym wnętrzu. Bóg żyje 

duchowo przez łaskę poświęcającą przez cały dzień w duszy, ale w Komunii św. oddaje się jej więcej, 

oddaje się jej bardziej wewnętrznie, wlewa się w nią niejako. Dusza staje się najmilszą przyjaciółką 

Bożą. 

Niech dusze dokładają wszelkich starań na [178] przygotowanie się do tej uczty niebiańskiej. Ona 

powinna być centrum, dookoła którego ma się obracać całe życie duszy. Z niczym Komunia św. porów-

nać się nie da. Jest ona pokarmem, to prawda, ale takim, który duszę wchłania w siebie, by ją przemie-

nić, przeistoczyć w siebie. Dla dusz maleńkich może posłużyć za porównanie karmienie niemowlęcia 

mlekiem matki, ale i to porównanie jest za słabe, bo któraż matka karmi dziecię własną krwią, gdy je tuli 

do piersi? Tak dusza przez Komunię św. żyje w Bogu jak dziecię w łonie matki przed przyjściem 

na świat. Bóg kształtuje duszę w sobie, na swoje podobieństwo, żywi ją sobą, napełnia sobą. Teraz 

rozumiesz, moje dziecię, dlaczego Bóg tak bardzo kocha dusze, które przyjmują Komunię św. ? Zapytaj 

się matki, dlaczego kocha swoje niemowlę. Zapytaj się matki, dlaczego ona gotowa [jest] skoczyć w 

ogień i w wodę dla ratowania swego dziecka; dlaczego poświęca mu bezsenne noce i wszystkie siły 

swego życia. Bóg napełnia duszę Boskim życiem. 

Dziecino, Ja mam prawo domagać się miłości, a dusza, której – jako nicości – nic się nie należy, 

przez to zjednoczenie z Bogiem nabiera niejako prawa, by ją Bóg kochał, jak kocha siebie same-

go – i Bóg to czyni, obejmuje duszą w uścisku swojej miłości. Słyszałaś niegdyś moje słowa: Miło-

ścią wieczną umiłowałem cię (Jr 31,3). Posłuchaj dzisiaj silniejszego akcentu – [179] miłością Boską, 

nieskończoną umiłowałem cię i dlatego oddałem ci się cały. Moje dziecię – Ja każdą duszę, która Mnie 

darzy miłością, kocham miłością nieskończoną i gdyby tylko dusza pozostała Mi wierna, dałbym jej 

odczuć tę miłość bez granic.  

To, co ci dzisiaj powiedziałem o Komunii św., powiedziałem dla dobra dusz; dla rozbudzenia w 

ich sercach wiary, że je bardzo kocham, że większych dowodów miłości – Ja Bóg – dać nie mo-

głem nad Komunię św. Będą dusze, które pomyślą, że daję więcej duszom, które obdarzam łaskami 

nadzwyczajnymi. Nie, to nie jest więcej. Jedna Komunia św. to więcej niż wszystkie zachwyty, bo w nich 

nie udziela się Jezus aż w ten sposób, by duszę karmił własnym Ciałem, by ją poił własną Krwią. Niko-

mu krzywdy nie robię. Niech dusze przychodzą, niech czerpią – krynica otwarta, zdrój dostępny, skar-

biec napełniony. A Ja nie tylko brać pozwalam, ale zachęcam – przyjdźcie do Mnie wszyscy po życie, 

ochłodę, po miłość. Przynieście tylko serca czyste. Ja napełnię, ubogacę, wzmocnię je. Jeżeli nie 

odczujecie całego ogromu szczęścia, jakim was napełniam, odnajdziecie je w całości w niebie. 

1936r. Siostra Leonia Nastał 
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PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (5) 

 FUNDAMENTY KRÓLEWSKIEJ GODNOŚCI CHRYSTUSA 

 13.  Na czym zaś polega ta godność i władza Pana Naszego, trafnie 

określa Cyryl Aleksandryjski: "Dzierży On, jednym słowem, panowa-

nie nad wszystkim stworzeniem, nie siłą wymuszone, ani od nikogo z 

zewnątrz, ale na mocy swej istoty i natury" (In Luc. 10); znaczy to, że 

władza Jego opiera się na tym przedziwnym zjednoczeniu, które 

zwiemy hipostatycznym. Stąd wniosek, że Chrystusowi należy się 

uwielbienie od ludzi i od aniołów, nie tylko jako Bogu, lecz zarazem 

aniołowie i ludzie mają być posłuszni i ulegli Jego władzy, jako Czło-

wieka, mianowicie, iż na mocy samego zjednoczenia hipostatyczne-

go Chrystus panuje nad całym stworzeniem. 

Atoli cóż może być dla nas piękniejszego lub milszego do pomyślenia 

jak to, że Chrystus panuje nad nami nie tylko z prawa natury, lecz także i z prawa, które Sobie nabył, 

mianowicie przez dzieło odkupienia? Oby wszyscy ludzie, zapominający o tym, rozważyli to, jak drogo 

kosztowaliśmy Zbawcę Naszego: "nie skazitelnym złotem albo srebrem jesteście wykupieni... ale drogą 

krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego Chrystusa (1 P l,18-19). Nie należymy już do siebie, 

skoro Chrystus "zapłatą wielką" (1 Kor 6, 20) nas kupił; same nawet ciała nasze "są członkami Chrystu-

sowymi" (1 Kor 6, 15). 

TROJAKA WŁADZA PANOWANIA CHRYSTUSA 

 14.  Aby zaś teraz określić pokrótce moc i istotę tego panowania, wystarczy wspomnieć, że obejmuje 

ono trojaką władzę, bez której nie można pojąć panowania. Dowodzą tego aż nadto świadectwa za-

czerpnięte i podane z Pisma św. o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela i należy wierzyć jako 

w dogmat, iż Jezus Chrystus dany jest ludziom jako Odkupiciel, aby weń wierzyli, a równocześnie jako 

prawodawca, aby Go słuchali (Trid. Sess. VI. can. 21). Ewangelie zaś opowiadają o Nim, nie tyle, że 

ustanowił prawa, ile przedstawiają Go, jako ustanawiającego prawo: którzykolwiek zaś zachowują Jego 

przykazania, o tych mówi Boski Mistrz w różnych okolicznościach i w różnych wyrażeniach, iż dadzą oni 

dowód swej ku Niemu miłości i w tej miłości wytrwają (J 14,15; 15,10). O władzy zaś sędziowskiej, którą 

otrzymał od Ojca, Sam oznajmił Żydom, kiedy ci oskarżali Go o naruszenie spoczynku szabatu przez 

cudowne uzdrowienie człowieka chorego: "Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd oddał Synowi" 

(J 5,22). W tym zaś, jako rzecz nieodłączną od sądu zawiera się także i to, by jako sędzia miał prawo 

nagradzać i karać ludzi jeszcze za ich życia. Chrystusowi ponadto należy przyznać władzę, zwaną 

wykonawczą, ponieważ wszyscy powinni słuchać Jego rozkazów i to pod groźbą kar, jakich uparci nie 

mogą ujść.   

Źródło: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php 

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quas_primas/qp.php
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GOLENIÓW W OSOBIE BURMISTRZA DOKONAŁ AK-

TU ZAWIERZENIA CHRYSTUSOWI KRÓLOWI – ŚWIA-

DECTWO 

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem…” (J15,16) 

Wrzesień 2013r. 

W świątyni panowała atmosfera głębokiej modlitwy i odczuwało się obecność Ducha Świętego. Ojciec 

Antonello Cadeddu podszedł do mnie, położył mi ręce na głowę i zaczął się modlić. Powiedziałam wtedy 

Panu w ciszy swego serca: Ty wiesz, kim byłam i czym się zajmowałam, że wiele jest takich osób w 

Goleniowie, które błądzą, jak ja dawniej. Proszę Cię zatem wyślij Świętego Michała Archanioła 

nad nasze miasto by odciął swym mieczem więzy łączące nas ze złem i wyzwól nas. Może to 

tylko my zbłądziliśmy, a może ci, co przed nami tu mieszkali skazili tę ziemię niedobrymi czyna-

mi. Proszę Cię jeszcze byś wszystkie łaski, którymi chcesz mnie teraz obdarzyć, przelał na 

mieszkańców Goleniowa. 

W czasie modlitwy ojciec Antonello miał widzenie, którym się z nami podzielił. Powiedział, że 

widział ognisty krzyż w kształcie miecza Świętego Michała Archanioła nad miastem i widział jakiś ko-

ściół. Nabrałam wtedy przekonania, że prośba moja została wysłuchana. 

Dwa tygodnie później 

Jestem w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli.  Ten święty jest mi bardzo bliski i staram się go zaw-

sze odwiedzić, gdy tylko przebywam w Warszawie. Przekonałam się wielokrotnie, że ten patron naszej 

Ojczyzny wysłuchuje naszych próśb. Po Mszy Świętej, gdy kościół został prawie pusty, podszedł do 

mnie ksiądz, któremu sprawa Goleniowa również nie była obojętna. Zaczęliśmy się modlić, po czym 

patrząc na szklaną trumnę, w której leżą zachowane szczątki  Świętego, zapytałam wprost: „Święty 

Andrzeju, co mamy czynić by Goleniów zaczął tętnić życiem Bożym, bo mam takie wrażenie, że 

Bóg nas opuścił. Wstaw się za nami, pomóż!” 

I tak modląc się spostrzegliśmy, że ogromny witraż po prawej stronie świeci nienaturalnie jasno, po 

czym jego blask wygasa i znów się rozświetla. Powtarzało się to kilka razy i w sercu poczułam, że tu 

należy szukać odpowiedzi. Ksiądz zauważył, że ten witraż jest podobny do tego w kościele Świętego 

Jerzego w Goleniowie. Tym bardziej zaczęliśmy prosić Pana o światło w zrozumieniu przesłania. Ksiądz 

zaczął „czytać” witraż, na którym był Jezus Ukrzyżowany, a za nim podtrzymujący Go, Bóg Ojciec. 

Wyjaśnił mi, że Jezus umierając czuł się jakby Bóg go opuścił („Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 

opuścił?” Mt 27,46), a jednak Ojciec cały czas przy Nim był i trzymał krzyż, na którym wisiał Jezus. W 

sercu otrzymałam poznanie, że Bóg jest w naszym mieście, ale my Go nie widzimy. Jest jakby zakryty 

dla naszych oczu. Po tym poznaniu witraż znowu zaczął się rozświetlać. Czuliśmy, że to nie koniec 

przesłania. Pomyślałam, że skoro my Boga nie zauważamy, to są jakieś tego przyczyny. Witraż 

świecił się w górnej swej części, gdzie za Bogiem Ojcem była jakaś budowla, a raczej miasto. W tym 
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momencie przyszło rozpoznanie. Wszystko stało się jasne. Przypomniałam sobie jak prosiłam by Świę-

ty Michał Archanioł przeleciał nad Goleniowem ze swoimi wojskami i odciął nas od wszystkiego, 

co złe. Teraz przyszedł moment byśmy to miasto oddali Bogu z powrotem, gdyż Pan upomniał się o nie. 

Po tym rozpoznaniu wstąpił w nas pokój. Powiedziałam wtedy: Panie, jeśli dobrze odczytaliśmy wolę 

Twoją, to daj znak. W tym momencie rozległ się po całym kościele dźwięk włączonych maszyn remon-

towych. Hałas był tak duży, że nie dało się dalej modlić. Opuściliśmy mury kościoła. Następnie sięgnęl i-

śmy do Pisma Świętego by prześledzić czytania z owego dnia, słowo po słowie. Okazało się, że tu była 

kolejna odpowiedź i zarazem wskazówka. Słowo Boże przemawiało. Odczytaliśmy, że zawierzenie 

miasta miałoby nastąpić dnia dwudziestego trzeciego i ma go dokonać włodarz miasta. Spojrzeli-

śmy po sobie, bo żadne z nas nie znało obecnie rządzącego burmistrza, nic o nim nie wiedzieliśmy. Nie 

mieliśmy pojęcia czy jest osobą wierzącą, czy może ateistą. Powiedzieliśmy tylko sobie, że jeśli to jest 

wola Boża, to się dokona. 

Witraż podobny do tego w kościele Świętego Jerzego w Goleniowie i dzień dwudziesty trzeci, w którym 

parafia wspomina swego patrona dały nam odpowiedź, w którym kościele i kiedy ma się dokonać akt 

zawierzenia.  W ostatnim dniu naszej pielgrzymki, w kościele Świętego Michała Archanioła usłyszeliśmy 

słowa zagrzewające do działania: Nabierzcie Ducha i do pracy! 

Po powrocie powiadomiliśmy o tym przesłaniu jednego z księży z kościoła św. Jerzego, kościoła wybra-

nego przez Pana. Obawiałam się, że mi nie uwierzy, ale nie zadawał zbędnych pytań, tylko od razu 

zapytał, co ma robić. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że przesłanie jest wiarygodne. Teraz przyszedł 

czas na najtrudniejszą kwestię, czyli poinformowanie burmistrza o tym, czego powinien dokonać, gdzie i 

w jakim dniu. Uczyniliśmy tak, jak jest napisane w Piśmie, że Pan posyłał po dwóch, więc dwóch księży 

poszło, jako Boże przedstawicielstwo do włodarza, by prosić o akt zawierzenia naszego miasta Chry-

stusowi Królowi. Przedstawili krótko i zwięźle, o co chodzi, nie ujawniając szczegółów tego zamysłu 

Bożego. Burmistrz okazał zaskoczenie, bo czuł się niegodny takiego zadania. Zapytał: „Czy księża 

wiedzą, kim jestem i czy znają moje życie?” Księża nie znali i w tym momencie nie było to najistotnie j-

sze, bo wiedzieli, że człowiek otwarty na Ducha Świętego odpowie na wolę Bożą. Dodali jeszcze, mając 

wiedzę z rozmów z wiernymi, że wiele osób odczuwa pewnego rodzaju obciążenie, ludzie doświadczają 

duchowej niemocy i istnieje duża potrzeba Bożej ingerencji. Burmistrz wyciągnął z kieszeni  różaniec, 

który – jak stwierdził - dodaje mu sił, po czym wyraził zgodę na zawierzenie. 

Zgoda burmistrza na ten akt była dla nas utwier-

dzeniem, że dobrze odczytaliśmy wolę Bożą. To 

Pan Bóg ułożył ten plan dla nas. Czekał tylko na 

odpowiednich ludzi, by plan ten mógł się wypeł-

nić. Od czasu rozmowy z burmistrzem do zawie-

rzenia miasta i gminy Święty Michał Archanioł 

nas strzegł, a Pan Bóg prowadził za rękę. Za-

wierzenie nastąpiło 23 listopada 2013 roku w 

dzień wigilii uroczystości Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata. Pomyślałam, że piękną datę wybrał sobie Pan na ten akt. 
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Obecnie 

Od tego czasu w Goleniowie Duch Boży „wieje kędy chce”. Podczas pobytu w Warszawie otrzymaliśmy 

Bożą podpowiedź, by zająć się rodzinami. Przy pomocy księży z Instytutu Świętej Rodziny z Łomianek 

rozpoczęła się formacja. Dzisiaj jest nas spora grupa. Na naszych oczach dzieją się cuda, rozbite, 

skłócone małżeństwa nawracają się i na nowo łączą. Powstają także inne organizacje wewnątrz 

parafii. Również samo miasto doznaje wielu łask, cieszymy się licznymi nowymi inwestycjami i wygra-

nymi przetargami. 

Mieszkając w mieście oddanym Panu Bogu czuję się bezpieczniej, jakby pod stałą ochroną. Moż-

na tu spokojnie spać, wiedząc, że mamy swojego Króla, który czuwa dniem i nocą z Anielską 

Armią.         

Ela z Goleniowa 

INTRONIZACJA w ZĄBKACH (k/Warszawy) 

Również w minionym roku, w niedzielę 23-11-2014 w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-

ta w kościele w Ząbkach pod wezwaniem Świętej Trójcy odbyła się intronizacja Chrystusa na Króla 

Polski.  

Mszę Świętą odprawił i dokonał intronizacji i poświęcenia obrazu ksiądz proboszcz i gospodarze tego 

terenu - starosta wołomiński, burmistrz Ząbek i przewodniczący rady miasta z radnymi.  

Z wielką radością intronizację przyjęli parafianie i goście. Wierni zapraszali się na intronizację w konsp i-

racji, bojąc się interwencji władz masońskich. Po Mszy Świętej i wystawieniu Najświętszego Sakramentu 

obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski został zawieszony w budynku gminnym w Ząbkach, w sali obrad i 

ślubów - Jezus Chrystus jako Pan, Król i Bóg. 

 Burmistrz Ząbek, starosta wołomiński i wszyscy przyjęli Komunię Świętą na klęcząco, całowali obraz, 

klękali ze łzami w oczach i okazywali swoje przywiązanie do Króla Polski. Burmistrz Ząbek tydzień 

wcześniej wygrał wybory na kolejną kadencję - w pierwszej rundzie. Ten prawdziwie polski polityk (z PiS-

u) postawił Boga na pierwszym miejscu. Króluj nam Chryste! 
Za neon24.pl 

SNY I WIZJE ŚW. JANA BOSCO, APOSTOŁA MŁODZIEŻY  

REFLEKSJA Leszka ze Szczecina  
dot. ŚWIADECTWA Eli z Goleniowa 

Dziękuję za powyższe przesłane świadectwo, które z zainteresowaniem przeczytałem i rozesłałem do 

kilku osób. 

Chciałem powiedzieć, że w trakcie jego czytania o ognistym mieczu w kształcie krzyża św. Michała 

Archanioła odcinającym więzy/pępowinę łączące/ą mieszkańców Goleniowa z szatanem (a Goleniów 

przecież może być to przykładowym modelem dla innych miast) przyszły mi skojarzenia z dwoma 
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snami św. Jana Bosko, w których mowa była o  pętlach, sidłach zastawianych przez złego ducha i 

sposobami z ich uwolnienia się. 

Treść fragmentów tych snów - jako swego rodzaju dopowiedzenie do tego Świadectwa - przesyłam w 

postaci dwóch plików noszących nazwę tych snów  w załącznikach do ewent. wykorzystania na blo-

gu/stronie Małych Rycerzy. Sny pochodzą z zapewne znanej Ci książki "Sny i wizje św. Jana Bosko 

apostoła młodzieży" (Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1984). 

SZEROKA DROGA (por. Mt 7,13 i pkt 153  Dz. św. Faustyny) 

Weszliśmy na drogę szeroką, piękną i doskonale wybrukowaną. «Droga grzeszników gładka, bez ka-

mieni, a na jej końcu - przepaść piekła» (Syr 21,10). ... Na pierwszy rzut oka droga wydawała się równa i 

wygodna. Wszedłem na nią bez najmniejszych podejrzeń, lecz bardzo szybko zauważyłem, że prawie 

niedostrzegalnie pochylała się ku dołowi. ... Droga wciąż biegła w dół. W czasie tego schodzenia wzdłuż 

ukwieconych poboczy, pełnych róż, uświadomiłem sobie, że wielu chłopców z oratorium, a także innych 

nieznanych mi chłopców postępowało za mną.  Nagle znalazłem się pośród nich. Przypatrując się im, 

zobaczyłem, że co chwila któryś z nich padał na ziemię. Jakaś niewidzialna siła wlokła (por. Prz 24,11a) 

go jednak dalej i wciągała do przepaści podobnej do ziejącego pieca.  

‘Dlaczego ci chłopcy upadają?’ – zapytałem towarzysza.  

«Przypatrz się dokładniej» - odparł. 

Uczyniłem wedle jego słów. Dookoła ujrzałem pułapki. Jedne na samej ziemi, inne na wysokości oczu, 

a wszystkie doskonale zamaskowane. Chłopcy, nieświadomi niebezpieczeństwa, wpadali w sidła. Poty-

kali się o nie, przewracali się w zamieszaniu na ziemię, koziołkując rękami i nogami w powietrzu. Jeśli 

czasem udało im się stanąć na nogi, jakaś niewidzialna siła ciągnęła ich ku otchłani. 

Niektórym sidła zaciskały się na głowie, innym na szyi, rękach, ramionach, 

nogach. W każdym wypadku prędzej czy później zwalali się na ziemię.  

Sidła ukryte tuż przy samej ziemi, było bardzo trudno zauważyć, ze względu na ich delikatne i cieniutkie 

nitki niby pajęczyna. Zdawało się, że są bardzo kruche i niegroźne. Ku mojemu zdziwieniu każdy z 

chłopców, który się w nie zaplątał, upadał na ziemię. 

Spostrzegając moje zdziwienie, przewodnik powiedział: «Wiesz, co to jest?» 

‘Rodzaj włókna utkanego z siatek odpowiedziałem’.  

«Nie, to niby nic – powiedział – to po prostu ludzki wzgląd». 

 Na widok tak wielkiej liczby chłopców schwytanych w sidła, zapytałem: 

‘Dlaczego aż tylu dało się w nie wplątać? Kto ich powala na ziemię?’  

«Podejdź bliżej, a zobaczysz» - powiedział mi.  

Podszedłem, lecz nie zauważyłem nic szczególnego.  

«Patrz dokładniej» - nalegał.  
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Podniosłem jedną z pułapek i silnie pociągnąłem. Poczułem mocny opór. Zacząłem się z nią mocować 

jeszcze zdecydowanie, a ponieważ nie trzymałem nici właściwie naciągniętych, nie wiem, kiedy sam 

uwikłałem się w sidła, upadłem i czułem, że lecę w dół. Nie stawiałem dużego oporu i wkrótce znalazłem 

się w wejściu do olbrzymiej, strasznej czeluści. Zatrzymałem się, bo nie miałem najmniejszej ochoty 

dostać się do jej wnętrza. Nici podciągnąłem ku sobie. Tylko trochę się poddały i to przy wielkim wysiłku 

z mojej strony. Szamotałem się dalej, a po chwili ukazał się ogromny i ohydny potwór, trzymający w 

szponach sznur, do którego przyczepione były wszystkie sidła. To on nieustannie ściągał w dół tych 

wszystkich, którzy dostali się w sidła. Nie spróbuję w żadnym wypadku zmierzyć moich sił z jego - po-

myślałem sobie. Na pewno bym przegrał. Zwyciężę go znakiem Krzyża Świętego i aktami strzeli-

stymi.  

Powróciłem do swojego przewodnika. «Już wiesz teraz, kto to jest - rzekł mi. - Tak, doskonale wiem. To 

przecież sam szatan!’ 

NOŻE / MIECZE 

Przy dokładniejszych oględzinach sideł zobaczyłem, że każde nich ma napis: pycha, nieposłuszeństwo, 

zazdrość, nieczystość, kradzież, obżarstwo, lenistwo, złość i jeszcze inne. Rozglądnąłem się wokół 

siebie, by sprawdzić, który grzech najczęściej i najwięcej usidlał chłopców. Okazało się, że najbardziej 

niebezpiecznym, to nieczystość, nieposłuszeństwo i pycha (zob. Syr 10,12n). Wszystkie trzy wiązały się 

ściśle ze sobą. Inne sidła czyniły także wielkie spustoszenie i zło, lecz najwięcej dwa pierwsze. Pilnie 

obserwując wszystko wokoło ujrzałem, że wielu chłopców biegnie szybciej od innych.  

‘Skąd ten pośpiech?’ - zapytałem.  

«Ci wpadli w sidła ludzkich względów».  

Rozejrzałem się jeszcze dokładniej wokoło i zaobserwowałem między sidłami rozrzucone noże. 

Jakaś opatrznościowa ręka tam je umieściła, dzięki nim można się było uwolnić. Jedne dość znacznych 

rozmiarów symbolizowały rozmyślanie i pozwalały bez trudu zniszczyć sidła pychy. Inne nieco mniej-

sze oznaczały czytanie duchowe. Dwa specjalne miecze wyrażały 

nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza częstą Komunię Świętą i nabożeństwo do 

Matki Bożej. Młotek to Spowiedź Święta. Na kilku mniejszych nożach widać było napisy: nabożeń-

stwo św. Józefa, św. Alojzego i innych świętych. Przy pomocy tych środków wielu chłopców, którzy mieli 

dobrą wolę, potrafiło uwolnić siebie z poniżającej niewoli. Niektórzy, o dziwo, zupełnie bezpiecznie prze-

chodzili wśród wszystkich zasadzek. Udawało się to im wspaniale, ponieważ jakoś umiejętnie obliczyli 

czas sideł i mijali je, zanim wprawiały się w ruch.  

(...) ROZPOCZĄŁEM SŁUCHANIE SPOWIEDZI.  

...zauważyłem, iż niektórzy z chłopców mają na szyi zawiązane pętle, które przyprawiały ich o duszność:  

«Po co ten sznur» - pytałem – «Zdejmij go».  

Zamiast odpowiedzi, ujrzałem jedynie oczy nieruchome szeroko otwarte i wpatrzone we mnie.  

Usłyszałem głos: «Podejdź do tamtego chłopca i usuń z szyi tę pętlę». 
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- Zwróciłem się do jednego z nich. Chłopiec usłuchał mnie, wkrótce jednak wrócił i powiedział: «Niestety, 

nie daję rady. Coś czy ktoś wyraźnie ją przytrzymuje. Chodź i zobacz. 

Zacząłem dokładnie przyglądać się tej wielkiej masie chłopców i zauważyłem, że para bardzo długich 

rogów wystawała z za wielu z nich. Podszedłem do jednego z najbliżej stojących młodzieńców, a zacho-

dząc od tyłu, ze zdziwieniem odkryłem obrzydliwego i wielkiego kota, który ściągał mocno pętlę na jego 

szyi. ... 

Zauważyłem, że ma w swoim pysku kilka pętli. «Co tutaj porabiasz» - zapytałem ponownie, skrapiając 

równocześnie wodą święconą. Potwór sprężył się a potem rozluźnił. Robił wrażenie, jak by chciał uciec. 

«Stój!» - krzyknąłem- «Stój! Musisz tu zostać. - A zatem patrz» - warknął i pokazał mi zwój pętli.  

«Co to jest? Co to znaczy?» - zapytałem. «Nie wiesz? Po to wiążę tych chłopców, aby się źle spo-

wiadali. Pętle są sidłami, przy pomocy których dziewięć dziesiątych ludzkości wciągam do piekła». 

Wyjaśnij mi to w imię Jezusa Chrystusa! 

Zwijając się w straszliwy sposób, potwór odpowiedział: «Przy pomocy pierwszej pętli sprawiam, że 

chłopcy tają grzechy pod czas spowiedzi». 

«A co z drugą? - Sprawiam, że spowiadają się bez należytego żalu». 

«A trzecia? - Nie powiem ci tego». 

«Mów, albo przemoczą cię wodą święconą do suchej nitki. - Nie, nie. Nie chcę. Nie mogę. I tak już za 

dużo powiedziałem» - i zaczął w opętańczy sposób warczeć. 

«Mów do końca, bym mógł o tym powiadomić dyrektorów na szych zakładów*. W sposób stanowczy 

uniosłem kropidło w górę. Ogniste błyski strzeliły ze ślepi bestii i kilka kropli krwi potoczyło się z jej py-

ska. Niechętnie wymamrotała:  

«Dzięki trzeciej pętli nie mają mocnego postanowienia poprawy i nie stosują się do zaleceń spo-

wiednika*. ... 

Chłopców, za których plecami czają się te wstrętne potwory, jest o wiele więcej, niż kiedykolwiek przy-

puszczałem. O śnie możecie myśleć, co chcecie. Lecz faktem jest, że zastanawiałem się nad nim, i 

wiem, że to, co śniłem, w całej pełni potwierdza się w życiu.  

Skorzystajmy, zatem ze sposobności, by uzyskać odpust zupełny przez dobrą spowiedź i Komu-

nię św. Zróbmy wszystko, celem uwolnienia się od diabelskich pętli... 

KS.  ALEKSANDER JACYNIAK SJ 
ANTYKRYZYSOWY PORADNIK BIBLIJNY (4)   

GDY ZAGROŻONE JEST ŻYCIE NAJBARDZIEJ BEZBRONNE 

Jedną z największych tragedii współczesnego świata jest mordowanie najbardziej 

bezbronnych ludzkich istot, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego i które prze-

bywając pod sercem swych matek powinny mieć zapewnione pełne bezpieczeń-

stwo, ochronę i opiekę. Nie brak też innych form braku otwarcia na Boży dar życia. 

Wymienia je bardzo jednoznacznie Benedykt XVI w swej encyklice Caritas in verita-
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te: „(…) utrzymują się w różnych częściach świata praktyki kontroli demograficznej ze strony rządów, 

które często propagują antykoncepcję, a nawet narzucają aborcję. W krajach bardziej rozwiniętych 

ekonomicznie prawodawstwa przeciwne życiu są bardzo rozpowszechnione i uwarunkowały już obycza-

je i praktykę, przyczyniając się do upowszechnienia mentalności antynatalistycznej, którą często stara 

się przekazać także innym państwom, tak jakby chodziło o postęp kulturowy. Następnie niektóre organ i-

zacje pozarządowe angażują się czynnie w propagowanie aborcji, promując niekiedy w krajach ubogich 

stosowanie praktyki sterylizacji, także w wypadku kobiet nieświadomych tego. Istnieje ponadto uzasad-

nione podejrzenie, że czasami pomoc na rzecz rozwoju jest związana z określoną polityką sanitarną, 

zakładającą faktyczne narzucenie silnej kontroli urodzin. Budzą niepokój zarówno prawodawstwa prze-

widujące eutanazję, jak i naciski grup krajowych i międzynarodowych żądających prawnego jej uznania” 

(nr 28). 

W refleksji nad tym problemem niech przynajmniej do pewnego stopnia pomoże nam doświadczenie na 

pozór nie związane bezpośrednio z ochroną nienarodzonych. Chodzi o perypetie związane z początkiem 

życia biblijnego Mojżesza. Ono może jednak poszerzyć nasze refleksje na temat tego, jak należy wal-

czyć o każde życie, zwłaszcza te najbardziej bezbronne. 

Biblia dzieli długie, trwające 120 lat życie Mojżesza, na trzy równe etapy po 40 lat każdy. Jest to - jak 

napisze ks. kard. Carlo M. Martini Życie Jezusa, życie Mojżesza, istnienie paschalnie - gra symboli 

właściwa Pismu św., które lubi przedstawiać niektóre sprawy posługując się pewnymi wielkimi struktu-

rami. A więc trzy wielkie etapy po 40 lat i o dziwo u początku i kresu każdego z nich znajduje się jakieś 

doświadczenie, jakaś sytuacja krytyczna: 

 pośród sytuacji krytycznej Mojżesz przychodzi na świat, 

 pośród sytuacji krytycznej kończy się jego dostatnie życie w Egipcie, 

 sytuacją krytyczną rozpoczyna się czas jego misji, polegającej na wyprowadzeniu Narodu Wy-

branego z Egiptu, 

 pośród wielkiego kryzysu samotności Mojżesz odchodzi z tego świata. 

Przypatrzmy się w czterech kolejnych rozdziałach tym doświadczeniom krytycznym i temu, jak pośród 

nich przeobraża się spojrzenie Mojżesza na Boga. Każde z tych doświadczeń staje się dla niego nowym 

doświadczeniem Boga, który objawia się mu jako Bóg coraz większy, jako misterium coraz bardziej 

niepojęte i niedoścignione. 

Choć trudno jest początek Mojżeszowego życia określić mianem sytuacji krytycznej samego Mojżesza, 

to jednak dla jego rodziców było to doświadczenie niezmiernie krytyczne. Ich syn przychodzi na świat  

naznaczony piętnem śmierci: 

"Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: «Wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucajcie 

do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu». Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przy-

szedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, 

że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z 

papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki (…). 

A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać (…). Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posła-
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ła służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała 

się nad nim" (Wj 1, 22-2, 3. 5-6). 

Mojżesz winien umrzeć tuż po narodzeniu. Ktoś czyha na jego życie od momentu jego pojawienia się na 

tym świecie. Trudno uwierzyć, by trwoga matki spodziewającej się dziecka, przepojona świadomością, 

że jeśli będzie to chłopiec, nie uda się ocalić jego życia, nie udzieliła się synowi, gdy jeszcze był w jej 

łonie. Potem trwożne ukrywanie dziecka przez trzy miesiące i wreszcie, gdy dłużej nie było to już możl i-

we, malutki Mojżesz zostaje powierzony wodom Nilu, rzeki, która była podstawowym widzialnym źró-

dłem życia wszystkich żyjących na egipskiej ziemi. Być może ten niesamowity imperatyw życia zawarty 

w wodach Nilu, doprowadził intuicję matki Mojżesza do powierzenia tym właśnie wodom kilkumiesięcz-

nego syna. Jeśli zechciał Bóg, by Nil dostarczał ludziom, zwierzętom i roślinom życiodajnej wody, jeśli 

ratuje i podtrzymuje życie, może zechce sprawić, by te same wody Nilu uratowały życie Mojżesza? I 

rzeczywiście - wody Nilu i ... córka faraona stają się upragnionym ratunkiem. 

Zobaczmy, jak przedziwny w swoim działaniu jest Bóg i jak wszechmocny; jak potrafi uczynić narzę-

dziem swej Mocy człowieka, który zupełnie nie jest tego świadom, jak potrafi zaczyn dobra wyprowadzić 

spośród siedliska zła, zaczyn życia spośród klimatu śmierci. Faraon był tym, który nakazał zabijać każde 

niemowlę hebrajskie płci męskiej, jego własna córka ratuje życie hebrajskiego niemowlęcia płci męskiej, 

zagrożone rozkazem jej własnego ojca. Początek życia Mojżesza związany jest z doświadczeniem 

Boga, który w swojej opatrzności ratuje, czuwa, ochrania. Będzie ono towarzyszyło Mojżeszowi w pierw-

szym etapie jego życia, przygotowującym go do pełnienia szczególnej misji. W obliczu poczętego, ale 

jeszcze nie narodzonego życia, lub w wielu innych sytuacjach, może pojawić się w nas wiele lęków lub 

naznaczonych beznadzieją prognoz. Warto więc te kwestie dogłębnie przetrawić przez Bogiem i przed 

sobą samym/samą. Refleksja ta powinna bazować na podstawowym przekonaniu, że dla Boga nie ma 

nic niemożliwego. 

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Czy w sytuacji niepewnej przyszłości zamykam się w posępnych kalkulacjach, coraz bardziej 

czarnych scenariuszach, czy też pomimo wszystko, a czasami i wbrew wszystkim otwieram 

się na Boga życia? 

 Czy w sytuacji zagrożenia życia jestem wytrwałym promotorem życia, czy też staję się sługą 

śmierci? Czy potrafię zdobyć się zwłaszcza w takich sytuacjach na bezgraniczne zaufanie, 

zawierzenie Bogu? 

 Czy zawsze towarzyszy mi świadomość, że Bóg w swej wszechmocy jest w stanie skorzystać 

z najbardziej nieprzewidywalnych środków, niemożliwych do przewidzenia w ludzkich, przy-

ziemnych rachubach i kalkulacjach? 

ŚWIADECTWO RYCERZA JACKA – KIEROWCY TIRA  

W sobotę, to jest 21 marca 2015r w okolicach Lipska, podczas pauzy weekendowej, po południu stałem 

z czterema kolegami z ciężarówek i rozmawialiśmy (…) na tematy sytuacji w Polsce i Europie. (…) 

Rozmawiało się miło, gdy starszy z nich wsiadł [do mojej kabiny] i zobaczył święte obrazki: Przena j-
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świętsze Oblicze Pana Jezusa i Maryi. [Wówczas] odezwał się: (cyt.) - "Widzę, że masz tu cały zwierzy-

niec ". Za trzęsło mną w środku!  

Potem powiedział: "Ja jestem ateistą i nie wierzę w żadnego Boga, ale ty widzę nie”.  

Odpowiedziałem: „Ja wierzę!”  

Drugi kolega powiedział ja niby wierzę, ale urodziło mi się dziecko z daunem i przestałem, bo jaki Bóg 

pozwoliłby, żeby rodziły się takie dzieci, żeby cierpiały, i na inne straszne rzeczy na tym świecie. Powie-

działem, że te dzieci mają zmysł, którego my nie mamy i są wspaniałe.  Odpowiedział, że wie o tym. 

Starszy kolega podłapał kwestię i zaczął przypisywać Bogu wszystkie okropieństwa tego świata i że w 

sposób perfidny bawi się człowiekiem.  

Znów poczułem ból duszy, aż mną zatrzęsło.  

Tłumaczyłem więc, że to ludzie ludziom za każdym razem gotują straszny los - morderstwa, gwałty, 

oszustwa, wojny, chciwość, zdrady, terroryzm itd. i że dobry Bóg dał człowiekowi wolną wolę, z której 

człowiek korzysta czyniąc [dobro lub] zło, i o które zawsze oskarża Boga, i że to szatan jest tak napraw-

dę przyczyną [wszelkiego zła]. Widziałem jak starszy się obruszył w środku i zaczął wywód, że co to za 

Bóg Wszechmogący, że patrzy i nie może tego powstrzymać? A ludziom karze być miłosierny zwłaszcza 

wam Chrześcijanom! Wybaczać! Ludzie mają wolną wolę i powinni żyć jak chcą i wybierać w co mają 

wierzyć, że nie ma żadnego Boga, że on odrzucił takiego Boga i jemu taki Bóg nie jest do niczego po-

trzebny!  Znów poczułem ból i mną [ponownie] za trzęsło. Nagle starszy uderzył młodszego w plecy 

zirytowany i zapytał: "Zabolało?" Młodszy odparł: „Nie mocno.” „Ale poczułeś?” Odparł: „Tak.” Potem 

spojrzał na mnie i powiedział: „Są trzy rodzaje bólu. Pierwszy to fizyczny, drugi psychiczny, a trzeci to 

ten, który on czuje (wskazał na mnie), gdy obrażam Boga! Ten jest najgorszy! Prawda?”  

Wtedy włączyło mi się rozeznawanie duchów, ale jeszcze nie miałem pewności. Starszy dalej zaczął 

mówić coś drwiąco, że Boga nie ma (był zadowolony z siebie) i nagle zaczął dalej: ”Przecież Bóg stwo-

rzył człowieka...” Przerwałem, mówiąc: „Zaraz, to, jak kto jest? Przed chwilą powiedziałeś, że nie ma 

Boga, a teraz mówisz: - Przecież Bóg stworzył człowieka... To coś tu jest nie tak, albo Bóg jest albo go 

nie ma? Musisz odpowiadać za swoje słowa!” Na to on: „Ja nic takiego nie powiedziałem!” Młodszy 

kolega potwierdził, że też słyszał. Starszy się zirytował, mówiąc: „Ja tego nie chciałem powiedzieć, 

chyba mi się wymskło. To, co bawimy się teraz w łapanie za słówka?”  

Młodszy powiedział, że ma już dość alkoholu i idzie spać. Odprowadziliśmy go i wróciliśmy do mnie. Po 

powrocie zaczął mówić spokojniejszy, że ludzie w różnych wiarach modlą się do różnie nazywanych 

bogów, a to ten sam bóg. Wtedy ja powiedziałem, że jest jeden Bóg i jeden jest Pan Jezus Chrystus! 

Wtedy zirytował się i nie wiedział, co powiedzieć… i powiedział, choć cię przytulę. Wtedy dostałem pełne 

rozeznanie. Wtedy przemieścił się w moją stronę, jedną ręką mnie objął, a drugą chwycił za nóż, który 

po krojeniu kiełbasy zostawiłem na łóżku pod poduszką (widziałem kątem oka, gdy mnie objął). Odrzucił 

go z powrotem, jakby ktoś mu nie pozwolił go wziąć. Gdy się prostował, prawą ręką zrobiłem mu znak 

Krzyża na czole, odskoczył i siadł na łóżku obok mojego fotela kierowcy, na którym siedziałem. Wtedy 

jakby z (rozkazu, natchnienia) zacząłem na głos stanowczo mówić wyznanie Wiary: - Wierzę w Jednego 

Boga, Ojca Wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego.... Wtedy on zaczął 
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krzyczeć: „Przestań! Przestań mówić, nie mogę tego słuchać! Nie!” Ja nie przestawałem.  

Wtedy wyprostował się na de mną i krzyknął: "Kim Ty Jesteś?!!!”  

Odpowiedziałem stanowczo: „Sługą Bożym!”  

Wtedy w furii rzucił się na mnie i tak wykręcił głowę, że od spodu przez polar z tak wielką siłą zębami 

wgryzł mi się w prawą rękę. Uścisk zębów był tak mocny, że przez chwilę nie mogłem się uwolnić. Wy-

skoczyłem z auta, a on krzycząc chwycił jak piórko pełną, około dwudziestolitrową bańkę z wodą i cisnął 

we mnie. Udało mi się odskoczyć. Nie czułem strachu, myślałem trzeźwo, choć adrenalina działała. 

Wyskoczył rozwścieczony za mną z zaciśniętymi pięściami, a ja zakreślając znak Krzyża powtarzałem: 

„Demonie błogosławię cię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Demonie, Rozkazuję ci w imię 

Jezusa Chrystusa: wyjdź z niego i zostaw go w spokoju.” Wtedy on zaczął wchodzić z powrotem do 

samochodu.  

Próbowałem go wyciągnąć, ciągnąc go za nogę i koszulę. Dziwne, bo koszula nagle spadła z niego 

jakby ją ktoś rozciął, została mi w rękach, a on wskoczył do ciężarówki. Miałem pełną świadomość, że 

nie walczę z człowiekiem, ale z demonem, choć w ciele człowieka, którego było mi żal. Gdy dalej go 

egzorcyzmowałem, wyskoczył z ciężarówki i w jakiś dziwny sposób naskakiwał na mnie z pięściami. Nie 

chciałem go uderzyć, czułem też litość. Otrzymałem jeden cios w okolice oka, dwa razy odskoczyłem, 

potem drugi cios w twarz… i trzeci…. Nagle poczułem, jakby moc i przyzwolenie obrony nie pasywnej i 

powiedziałem: „Demonie chcesz poczuć inną moc?” Gdy rzucił się na mnie po raz kolejny z wielką 

wściekłością, wymierzyłem mu cios. Wpadł pod naczepę stojącą półtorej metra dalej. Gdy wyszedł, 

rzucił się ponownie, otrzymał drugi cios i znów się przewrócił. Nagle zaczął krzyczeć: „Już przestań 

wygrałeś! Dobrze, wygrałeś!” Opuściłem ręce, podbiegł wołając: „Kocham cię!” Rzucił mi się na szyję i 

wyszlochał: „Ja cię naprawdę kocham!” Po czym odepchnął mnie, krzycząc: „Jeszcze chcesz w pier…?” 

Znów zacząłem go wyrzucać, ale za każdym znakiem Krzyża, wściekłość jego rosła i w pewnym mo-

mencie zaczął mówić drwiąco i płynnie w trzech językach (niemieckim, francuskim i którego jeszcze nie 

słyszałem). Trwało to krótko. Bałem się! Demon doprowadził mnie do sytuacji, w której mogłem zrobić 

krzywdę człowiekowi, a jego i tak nie wyrzucę. Pobiegłem do parkingowej restauracji, żeby wezwali 

policję. 

Pracownicy nie pozwolili mi wrócić do samochodu. Gdy czekałem z nimi zobaczyłem, że w samochodzie 

zapalone są światła awaryjne i słyszeliśmy jak włączony silnik mało nie wyskoczy z ramy. Kazali mi 

wejść do środka za szklane drzwi i czekać. Po około dwudziestu minutach przed drzwiami restauracji 

zjawił się demon, na boso w samych spodniach. Nie wpuścili go. Zapytali, czy to ten człowiek. Gdy mnie 

zobaczył rzucił się do szklanych drzwi i pokazał mi okazałym gestem, że mi poderżnie gardło. Potem 

zrobił się spokojny i próbował pod różnymi pretekstami wejść do środka. Gdy odmówili mu toalety, to 

demonstracyjnie chciał się załatwić na drzwi. Niedługo przyjechały cztery radiowozy. Gdy zabrali mnie 

do mojego auta, jego tam nie było. Wezwali pogotowie, opatrzyli mi rękę. Pytali czy chcę wnieść sprawę 

o napaść i pobicie? Odmówiłem.  

Poszedłem do auta i próbowałem się otrząsnąć. Gdy wszystko ucichło i radiowozy odjechały, niespo-

dziewane walenie pięściami do drzwi. Odsłoniłem okno i zapytałem: „Czego ode mnie chcesz? Powie-

dział spokojnym głosem: „Już dość wycierpiałem od policji, chodźmy się najeść. Powiedziałem: „Idź 
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precz szatanie, nigdzie z tobą nie pójdę i cię nie wpuszczę!” Chciał się dobrać do drugich drzwi, ale 

Policja obezwładniła go i zaprowadziła do jego auta. Gdy go prowadzili a raczej wlekli, słyszałem jak 

krzyczał. Na drugi dzień nie wyszedł nawet na chwilę z auta, a gdy młodszy kolega, który noc przespał, 

pytał go o wczoraj odparł, że nie wie co się stało i nic kompletnie nie pamięta.  

Objąłem go Różańcem, o co i Was moi Bracia i Siostry w Panu proszę!  

Giermek Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa - Jacek O. 

 

 

Ślady po walce… 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 7 

27 listopada - Pismo animatora ośrodka koszalińskiego do kapelana Małych Rycerzy ks. Alek-

sandra Jacyniaka (SJ) z prośbą o zorganizowanie, zwołanie i przeprowadzenie pierwszych 

wyborów do władz kół Rejonowych, do zgromadzenia animatorów i do Rady Głównej Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Rok 2 0 0 8 

8/9 kwietnia -  III Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski Ma-

łych Rycerzy MSJ na Jasnej Górze. Duchowymi przewodnikami w tym spotkaniu modlitewnym 

byli: ks. Marek Szymborski salezjanin z Tolkmicka i ks. kan. Stanisław Tkacz z parafii pw. Św. 

Katarzyny w archidiecezji warmińskiej.  

Odnowiono Akt zawierzenia dokonany na Jasnej Górze, w kaplicy cudownego obrazu podczas Mszy św. o północy 

(25/26.10.2006) Treść dostępna także w „Śpiewniku Małego Rycerza str. 128 oraz w głosie Małego Rycerza nr 17/2015 s. 41-42. 

Świadectwo rycerza Romana z Niemiec:  

„PODRÓŻ Z DUCHEM ŚWIĘTYM – POCIĄG DO NIEBA" 

Podróż z Duchem Świętym – Pociąg do "nieba". 

Po rekolekcjach we Frankfurcie nad Menem , które odbyły się koniec 

stycznia bieżącego roku, prowadzone przez księdza Jacka 

Skowrońskiego, doświadczyliśmy niesamowitej podróży z Duchem 



Głos Małego Rycerza Nr 18 (2/2015)        kwiecień-maj-czerwiec 2015 

  

49 
 

 
 

Świętym... 

Ostatniego dnia w niedzielę nie byliśmy zdecydowani czy zostaniemy do samego końca. Kiedy przyje-

chaliśmy na rozpoczęcie rekolekcji Duch Święty zaczął działać. Czekając z bagażami na Siostrę, pode-

szła do mnie siostra (w Chrystusie) oferując nam pomoc w schowaniu naszych bagaży w samochodzie. 

A po chwili dodała, że jej mąż zawiezie nas na dworzec główny. Wtedy już wiedziałem, że Pan chce 

abyśmy przeżyli te rekolekcje do końca! 

Nigdy przedtem nie doświadczyliśmy tak wielkiego poruszenia! 

To, co działo się we Frankfurcie jest dopiero początkiem wielkiego Miłosierdzia Bożego, które zbliża się 

wielkimi krokami… 

To świadectwo jest ku czci Ducha Świętego i Jego przeogromnej mocy! 

Pisząc te słowa uświadamiam sobie, że nie dojechalibyśmy do domu w tak krótkim czasie bez pomocy z 

samej góry. 

Kiedy podchodzę do automatu w celu zakupienia biletu słyszę wyraźny głos w sercu: 

Słuchaj Mego głosu, cokolwiek się wydarzy ufaj Mi!  

Kupiłem bilet na dwie osoby o 22:25, tak jak mi nakazał Pan, zdając sobie sprawę, że po godzinie 24. 

straci ważność! 

Kiedy to czyniłem powiedziałem: 

Duchu Święty ufam Ci! Prowadź nas, abyśmy szczęśliwie wrócili do domu. 

Wydrukowałem rozkład jazdy pociągów, jakimi będziemy jechać. 

Po czym udaliśmy się na kawę do lokalu, aby przed odjazdem jeszcze na chwilę się ogrzać. W drodze 

mijamy informacje, która mimo późnej pory ciągle była otwarta. I w tej chwili moje wnętrze zaczął ogar-

niać niepokój i drżenie! 

Natychmiast na głos powiedziałem: 

Duchu Święty cokolwiek się stanie ufam Tobie, prowadź nas! 

Po kawie wychodząc zagadał nas właściciel lokalu. Siostra dostała z natchnienia wręczyła mu Różaniec, 

podziękował i z radością ucałował Pana Jezusa. Co za nie spotykany widok! 

Po przedłużającej się rozmowie powoli udajemy się na peron pod ziemią, z którego za kilkanaście minut 

miał odjeżdżać nasz pociąg. 

Kiedy tak staliśmy na peronie, natchnęło mnie, aby przyzywać Ducha Świętego. Po chwili ogarnęła nas 

radość. Przypadkowi podróżni dziwnie na nas patrzyli, co nas wcale nie zaskoczyło i kontynuowałem 

uwielbienie. 

Po czasie zorientowałem się, że pociąg, na który czekamy odjechał z zupełnie innego peronu! 

Uświadomiłem sobie, że wydruk rozkładu pociągów był nie poprawny! 

Nie, nie przeraziliśmy się! Ufamy Duchowi Świętemu i prosimy, aby nas prowadził... 

W końcu to On od samego początku nas kierował! Ewakuujemy się na inny poziom, aby udać się na 

inny pociąg. W między czasie podchodzi do mnie człowiek i prosi o pieniądze. 

Wyraźnie usłyszałem głos w sercu: 

Zapłać mu jałmużnę… 

Za chwilę wjeżdża na peron nasz pociąg z lekkim opóźnieniem. 

Podczas tych minut spóźnienia słyszę słowa: 
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Cokolwiek się stanie, wszystko będzie dobrze, tylko trwajcie we Mnie!  

Nie zapomnę tej chwili, kiedy pociąg zbliżał się do nas, a wraz z nim przekaz, który pozwolił nam przygo-

tować się rzucić na głęboką wodę. 

Kiedy pociąg się zatrzymał Pan pokazał mi człowieka, za którym mieliśmy pójść. Tak też uczyniliśmy. 

Kiedy usiadł usłyszałem głos: 

Usiądźcie za nim i nie zmieniajcie miejsca… 

Po chwili ten człowiek wstał i zmienił miejsce! 

Kiedy nareszcie usiedliśmy razem, usłyszałem słowa: 

Odpocznijcie, będziecie potrzebowali siły.  

Jechaliśmy sześć godzin, podczas których wielokrotnie sprawdzano bilety i ani razu nie poproszono nas 

o bilet! 

Kiedy coś się działo Duch Święty prowadził nas krok po kroku. 

I tak ze spokojem dojechaliśmy do Monachium, gdzie nad ranem zjedliśmy śniadanie. Wiedziałem, że 

teraz będziemy kontrolowani, ale ciągle ufałem Duchowi Świętemu, że nas zawiezie do domu cokolwiek 

się wydarzy! 

Choć niepokój w jakimś stopniu próbował ogarnąć moje wnętrze, wtedy za każdym razem wołałem z 

wiarą do Ducha Świętego, że Mu ufam! 

Kiedy nasz pociąg przyjechał, emocje wzrastały! 

Cały niepokój oddawałem Panu i wierzyłem, że choćby nie wiem jak będzie źle, dziś dojedziemy szczę-

śliwie do domu. Wchodząc do pociągu usiedliśmy zaraz przy wyjściu w ostatnim wagonie. Niesamowite 

jest to, kiedy Duch Święty działa wyostrza się wzrok i szczegóły (detale) przyciągają naszą uwagę. 

Po naszej lewej stronie siedzieli chłopak z dziewczyną. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie troska 

tej dziewczyny o swojego chłopaka. Poczułem pragnienie, aby się modlić za nich. 

Po chwili modlitwy nadszedł czas, aby zacząć uwielbiać Ducha Świętego, ale za nim zaczęliśmy wyda-

rzyło się coś, co nas bardzo poruszyło, a nawet zdumiało! 

Na przeciwko nas usiadł pewien mężczyzna. Przywitał się, co zwróciło moją uwagę. Po chwili przeszła 

mnie myśl, że on będzie nam tu przeszkadzał. Za chwilę będziemy kontrolowani i wszystko musi być tak 

jak Duch Święty chce. 

W między czasie wyciągamy Różańce. Mój leżał na stoliku i był widoczny. Mężczyzna zwrócił na Róża-

niec uwagę. Kiedy zrobiłem znak krzyża i rozpocząłem modlitwę uwielbienia, mężczyzna, który do nas 

się przysiadł natychmiast uciekł! 

Jak wielką moc ma znak krzyża świętego, naszego Pana! 

Kiedy nareszcie ruszyliśmy po chwili wychodzi konduktorka. 

Słuchając poleceń Pana umówiliśmy się, że jak będziemy kontrolowani ja będę mówił i tak też było. 

Kiedy podeszła konduktorka wyciągając bilet w myślach powiedziałem: 

Duchu Święty, obiecałeś nam, że dojedziemy do domu, cokolwiek się stanie, czyń, co masz czynić. 

Ze spokojem ducha pokazałem bilet do kontroli. Pani konduktor zrobiła minę jak policjantka i zapytała 

skąd jedziemy. 

Odpowiedziałem grzecznie, że z Frankfurtu. Odburknęła, że ten bilet jest nieważny. Odpowiedziałem, że 

nie bardzo mam doświadczenie i ten bilet kupiłem pierwszy raz. 
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Zwróciła uwagę, że bilet był kupiony po 22. i dodała, że od dziś jest ważny od godziny 9.00, po czym się 

uśmiechnęła i przekreśliła datę wczorajszą i wpisała dzisiejszą przybijając pieczątkę potwierdzającą 

ważność biletu! Nasza radość była wielka! Dziękowaliśmy Panu i Duchowi Świętemu, że ze spokojem 

możemy wracać do domu.  Leer, 03.02.2015      mr Roman 

S. ZOFIA  MÓWIŁA: „BĘDZIE ŻYŁ, JEST SILNY” 
ŚWIADECTWO KATARZYNY I TOMASZA 

Nasz syn urodził się z poważną wada serca. Byliśmy bezradni. W czwartym miesiącu życia naszego 

syna przyjechała do nas s. Zofia. Modliła się, masowała go pobłogosławiła wodę. Emilian przybierał na 

wadze. Mając pół roku przeszedł skomplikowaną operację serca. Przeżył, ale nie został obudzony. Leżał 

pod respiratorem. Wdało się zakażenie organizmu. Lekarze nie dawali mu szans przeżycia. Bardzo 

schudł i wydawać się mogło, że jego godziny są policzone. Tymczasem s. Zofia mówiła: „Będzie żył, 

jest silny”. Ona jedna dawała nam nadzieję. Przyjeżdżała do niego, co Centrum Zdrowia Dziecka. 

Emilian zastał w końcu odłączony od respiratora po dwóch miesiącach (w Wielki Piątek). W Święta 

Wielkanocne wiedzieliśmy już, że kryzys minął. Nasz syn do nas wrócił. Dziś ma 3 lata (w chwili pisania 

tego świadectwa) i jest pełen energii. Nadal jeździmy z nim do s. Zofii „po wsparcie”. Katarzyna i Tomasz. 

Modlitwa z prośbą O CHRZEST NIENARODZONYCH 

Ojcze Niebieski, Twoja Miłość jest wieczna. W Twoim oceanie Miłości zbawiłeś świat przez 

Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Spojrzyj teraz na Twojego Syna na 

krzyżu, Który nieustannie krwawi z miłości do swojego ludu i dla wybaczenia światu. Oczyść 

i ochrzcij nienarodzone dzieci z powodu aborcji Najdroższą Krwią i Wodą, Które wypłynęły 

ze świętego boku Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Który umarł na krzyżu także dla ich zbawienia w 

imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Niechaj przez Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna otrzy-

mają życie wieczne; przez Jego Najświętsze Rany zostaną uzdrowieni a przez Najdroższą Krew zostaną 

napojeni, by mogli radować się wraz ze Świętymi w niebie. Amen. Wierzę w Boga… 

Imprimatur: Bishop Ayo-Maria Atoyebi, O.P. Diecezja Ilorin, Nigeria 

P.S. Od rycerki Małgosi:  Kochani, kiedy się modlicie w intencji wynagradzającej Panu Bogu za grze-

chy aborcji w Polsce, koniecznie zapraszajcie Dzieci Nienarodzone - tą wielką rzeszę bezimiennych 

Świętych Męczenników! Ich modlitwa w tej intencji razem z wami przebija Niebiosa, ponieważ Oni w niej 

potwierdzają, że przebaczają swoim katom, oprawcom (rodzicom, lekarzom i in.), że tak jak Jezus modlą 

się za swoich morderców. Dlatego ta wspólna modlitwa jest tak skuteczna i ma wielką moc! 

PAPIEŻ FRANCISZEK WYJAŚNIA: PO CO NADZWYCZAJNY 
ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA 
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[Papież] Franciszek przypomniał, że pokój wciąż jest pragnieniem wielu ludów, które znoszą niesłychaną 

przemoc dyskryminacji i śmierci, tylko dlatego, że noszą chrześcijańskie imię. 

W czasie wielkich przemian epokowych Kościół wezwany jest do moc-

niejszego zaoferowania światu znaków obecności i bliskości Boga. W tym 

celu ogłoszony został właśnie Jubileusz Miłosierdzia. Papież Franciszek 

mówił o tym w czasie Pierwszych Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia Bo-

żego w bazylice watykańskiej, podczas których odczytana została bulla 

„Misericordiae vultus” (Oblicze miłosierdzia) ogłaszająca Nadzwyczajny 

Rok Święty Miłosierdzia. Dzisiaj bulla zostanie uroczyście odczytana w 

pozostałych papieskich bazylikach Rzymu, które centralnym miejscem 

obchodów Roku Świętego - podaje "Radio Watykańskie". 

Ojciec Święty wskazał, że ten szczególny czas ma służyć temu, byśmy zostali dotknięci przez Jezusa i 

przemienieni Jego miłosierdziem. „To nie jest czas na rozrywkę, lecz wręcz przeciwnie po to, by czuwać 

i rozbudzić w sobie umiejętność dostrzegania tego, co istotne. Dla Kościoła jest to czas ponownego 

odkrycia sensu misji, jaką Pan powierzył mu w dzień Wielkanocy: bycia znakiem i narzędziem miłosier-

dzia Ojca – mówił Franciszek. - Dlatego też Rok Święty będzie musiał podtrzymywać pragnienie umie-

jętności zrozumienia wielu znaków czułości, jakie Bóg daje całemu światu, a szczególnie tym, którzy 

cierpią, są samotni i opuszczeni a także pozbawieni nadziei na przebaczenie i poczucia, że są kochani 

przez Ojca. Rok Święty, by mocno doświadczyć radości z tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, 

który jako Dobry Pasterz przyszedł, by nas szukać, bo się zagubiliśmy. Jubileusz, by doświadczyć ciepła 

Jego miłości, gdy bierze nas na swe ramiona, aby nas zaprowadzić z powrotem do domu Ojca. Rok, w 

którym można być dotkniętym przez Pana Jezusa i przemienionym Jego miłosierdziem, abyśmy także i 

my stali się świadkami miłosierdzia. Właśnie dlatego Jubileusz: bo jest to czas miłosierdzia. Jest to czas 

stosowny, aby leczyć rany, niestrudzenie spotkać tych, którzy czekają, dostrzec i dotknąć znaki bliskości 

Boga, by zaoferować każdemu drogę przebaczenia i pojednania”. 

Nawiązując do słów zmartwychwstałego Jezusa: „Pokój wam!” Franciszek przypomniał, że pokój wciąż 

jest pragnieniem wielu ludów, które znoszą niesłychaną przemoc dyskryminacji i śmierci, tylko dlatego, 

że noszą chrześcijańskie imię. „Nasza modlitwa jest jeszcze bardziej intensywna i staje się wołaniem o 

pomoc do Ojca bogatego w miłosierdzie, aby wspierał wiarę wielu braci i sióstr, którzy cierpią, prosząc 

jednocześnie o nawrócenie naszych serc, abyśmy przeszli od obojętności do współczucia” – mówił 

Papież. Obchody Roku Jubileuszowego zawierzył Matce Bożej Miłosierdzia modląc się, by wyjednała 

łaskę jego owocnego przeżywania. 

Franciszek przekazał też przedstawicielom Kościoła na wszystkich kontynentach egzemplarze bulli 

„Misericordiae vultus”, ogłaszającej Rok Miłosierdzia. Otrzymali ją czterej kardynałowie-archiprezbiterzy 

rzymskich bazylik papieskich, które są centralnym miejscem obchodów Roku Świętego (św. Piotra – 

Angelo Bagnasco, św. Jana na Lateranie – Agostino Vallini, św. Pawła za Murami – James M. Harvey i 

Matki Bożej Większej – Santos Abril y Castelló), kardynałowie-prefekci trzech kongregacji watykańskich 

(ds. Biskupów – Marc Ouellet, Ewangelizacji Narodów – Fernando Filoni i Kościołów Wschodnich – 
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Leonardo Sandri) oraz pochodzący z różnych stron świata biskupi kurialni jako przedstawiciele swych 

kontynentów i katolickich Kościołów wschodnich (pochodzący z Hongkongu abp Savio Hon Tai-Fai, 

sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów – reprezentant całego Wschodu, urodzony w Beninie bp 

Barthélemy Adoukonou, sekretarz Papieskiej Rady ds. Kultury – w imieniu Afryki i prał. Khaled Ayad 

Bishay z Kościoła koptyjskiego – jako przedstawiciel katolickich Kościołów wschodnich). 

Ceremonia ogłoszenia papieskiej bulli odbyła się w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, obchodzonej – 

na mocy decyzji św. Jana Pawła II z 2000 r. – w drugą Niedzielę Wielkanocną. Nadzwyczajny Rok Świę-

ty Miłosierdzia Papież Franciszek zapowiedział 13 marca br. podczas nabożeństwa pokutnego w bazyli-

ce św. Piotra. Rozpocznie się on w całym Kościele katolickim w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. i potrwa do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 

2016. 

kad/radio watykańskie       Źródło: fronda.pl 

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W RODZINACH 

APEL  RYCERKI JÓZEFY DO  MAŁYCH  RYCERZY MSJ 
ORAZ  DO  WSZYSTKICH  CZCICIELI  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  

Nadszedł czas, aby święta ikona Miłosiernego Jezusa rozpoczęła peregrynację w RODZINACH w 

naszej Ojczyźnie, a także w innych narodach tak jak kiedyś wędrowała ikona Matki Bożej Jasnogórskiej 

Królowej Polski. 

Z racji poważnego zagrożenia w wielu aspektach życia rodzinnego, a szczególnie moralnego, naszym 

obowiązkiem Małych Rycerzy MSJ jest zwrócenie się z prośbą do naszych biskupów 

oraz proboszczów, a także do innych zgromadzeń przyparafialnych i do samego 

Episkopatu Polski w tej kwestii. 

Nie zapominajmy słów Pana Jezusa do Św. siostry Faustyny o tym, jak  mamy:  

1. Czyn    2. Słowo    3. Modlitwa. 

Jest to priorytetowa odezwa niecierpiąca zwłoki! 

mr MSJ Józefa z Kóz k/Bielska-Białej 

P.S. Od Redakcji: Pomimo wielu peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego po para-

fiach kilku diecezji Polski jest pożądana przez wiernych Kościoła w Polsce peregrynacja obrazu 

Bożego Miłosierdzia po rodzinach.  

Stąd powyższy apel o włączenie się i świadczenie miłosierdzia: 1. Czynem 2. Słowem 3. Modlitwą. 

Amen.  

ABP HOSER:  

TARCZĄ KOŚCIOŁA POWINNI BYĆ ŚWIECCY 

http://www.fronda.pl/a/papiez-wyjasnia-po-co-rok-milosierdzia,49931.html
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„Widać mnóstwo świetnych inicjatyw i wspólnot, które się tworzą. Nowe pomysły i projekty pojawiają się 

niemal codziennie. Powstaje nowa elita wiernych świeckich” - powiedział abp Henryk Hoser.  

- Często mówi się o klęsce Kościoła, o pustoszejących świątyniach, a potem widzę, że księża muszą 

spowiadać do północy bo takie są kolejki do konfesjonałów, to chyba o czymś to świadczy – mówi abp 

Henryk Hoser w wywiadzie na „Gazety Polskiej”. 

Zdaniem metropolity warszawsko-praskiego mocną stroną Kościoła w Polsce jest stabilność. Abp Hoser 

jest optymistą, jeśli chodzi o przyszłość Kościoła. Jak podkreśla, nie przeszedł on kryzysu posoborowe-

go. - Widać mnóstwo świetnych inicjatyw i wspólnot, które się tworzą. Nowe pomysły i projekty pojawiają 

się niemal codziennie. Powstaje nowa elita wiernych świeckich – zaznacza duszpasterz. 

Abp Hoser wezwał, by świeccy stali się tarczą Kościoła, bo mają mandat kształtowania przestrzeni 

politycznej, prawnej i społecznej,  a duchowni nie mają takiej możliwości. 

Słabością Kościoła w Polsce zdaniem ks. abp. Hoser jest zbyt wolne tempo wprowadzania zmian, które 

są niezbędne i konieczne dla Kościoła. - Tworzenie np. Parafialnych Rad Duszpasterskich, efektywnie 

działających przebiega bardzo opornie. Także rozwijanie przystosowanego duszpasterstwa rodziny, 

propozycje dla młodzieży po udzielenia sakramentu bierzmowania – powiedział duchowny. 

Zagrożeniem zewnętrznym jest natomiast ideologia gender. - Ten lewicowy dryf, który widać u rządzą-

cych, jest bardzo niebezpieczny – podkreślił. 

ed/Gazeta Polska za Fronda.pl 

PRZEPOWIEDNIA Z ROKU 1888 

Arcybiskup Jan Cieplak (*17 VIII 1857 †17 II 1926), obraz Leonarda Mierkiewicza. 

Arcybiskup Jan Cieplak 

To postać dziś już legendarna. Reprezentuje  tych  wszystkich  polskich ka-

płanów,   którzy cierpieli z  rąk bolszewików.  

Dwukrotnie  przez  nich  aresztowany, skazany na karę śmierci, cudem ocalony  dzięki  interwencjom  

Stolicy  Apostolskiej i rządu Rzeczypospolitej.  

Przed wojną  każdy  Polak  o  nim   słyszał.  I o jego dzielnym wikariuszu generalnym  ks. Konstantym 

Budkiewiczu, którego nie udało się wyrwać z rąk bolszewickich oprawców. 

Sługa Boży arcybiskup Jan Cieplak urodził się w Dąbrowie Górniczej i tam pamięć o nim do dziś się 

zachowała.   Pamięć o dobrym kapłanie,   duszpasterzu, duchowym przywódcy powierzonych mu wier-

nych.   Jego ojciec Jacek był górnikiem, matka Julia z Bugajskich wcześnie odumarła synka.  Wycho-

wywał się u babci, potem u ks. Jana Bugajskiego z rodziny mamy.  Po gimnazjum w Kielcach i Semina-

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/02/18/arcybiskup-jan-cieplak-wielki-swiadek-wiary-katolickiej-przepowiednia-z-roku-1888/
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rium Duchownym tamże,    studiował  a później wykładał w Akademii Duchownej  w  Petersburgu,   co  

miało  decydujący wpływ na jego dalsze życie. 

W czerwcu 1908 r. został biskupem pomocniczym diecezji mohylewskiej – naj większej obszarowo 

diecezji katolickiej  na świecie.   Został  tam  zapamiętany jako duszpasterz całkowicie oddany wiernym, 

przy tym powszechnie  akceptowany przewodnik duchowy  na  nadciągające bardzo trudne czasy  dla  

katolików w Rosji. W roku 1909 odbył pierwszą wizytację duszpasterską na Syberii.  

W ciągu 5 miesięcy wybierzmował ponad 20 tysięcy wiernych! Miało to szczególne znaczenie dla poroz-

rzucanych po całej Syberii Polaków.   

Rosjanie prawosławni bali się kapłana o takiej sile duchowej jako przedstawiciela Kościoła katolickiego 

w Rosji. Donoszono na biskupa, że zwalcza prawosławie, że nie modli się za cara, że jest animatorem 

polskich manifestacji narodowych. 

Za wystąpienia   „w kierunku antypaństwowym”  rząd rosyjski  go  represjonował,   policja  nadzorowała. 

  Sługa Boży  arcybiskup  metropolita mohylowski, administrator apostolski diecezji mińskiej 

ks. Wincenty Kluczyński wstawiał się za nim, ale  po wizytacji parafii katolickich w Rosji środkowej za-

częły się nowe represje. Oskarżono biskupa Cieplaka m.in. o uprawianie  „polskiej polityki”.  

Rzeczywiście, biskup Cieplak rozbudzał ducha polskiego, traktował Polaków nie tylko, jako bliskich 

sercu rodaków, ale też, jako ostoję katolickości w Rosji. 

Po rezygnacji arcybiskupa Kluczyńskiego, biskup Jan Cieplak został administratorem archidiecezji mo-

hylewskiej. Bronił praw katolików w Rosji. 

W początkach rewolucji bolszewickiej wydawało się, że uciemiężony w Rosji carskiej Kościół katolicki 

zdobędzie wreszcie wolność.  Niestety, okazało się wkrótce, że nietolerancyjnego cara zastąpił sam 

diabeł… 

Nowy arcybiskup mohylewski Edward Ropp został przez bolszewików uwięziony, biskup Cieplak znów 

kierował archidiecezją, w warunkach ekstremalnie trudnych. W  warunkach  bolszewickiego  bezprawia,  

chaosu  i  głodu  bronił wiary świętej katolickiej i Kościoła.  

Pojawiły się nowe problemy,  trzeba  było starać się o uwolnienie aresztowanych i prześladowanych 

kapłanów, których było za mało jak na potrzeby rozległej archidiecezji. 

W roku 1920 – w okresie wojny z Polską  –  biskup  Cieplak  został  uwięziony przez bolszewików, którzy 

„nacjonalizowali”  kościoły i zabraniali nauczania religii. 

W czerwcu 1922 r. został  ponownie aresztowany a w marcu 1923 r. osadzony w moskiewskim więzie-

niu. Skazany na śmierć przez bolszewików 25 marca za „akcję kontrrewolucyjną”. Zachował się z god-

nie,  jak przystało  na hierarchę Kościoła katolickiego. 

Cały świat był pod wrażeniem tej sprawy.  
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Wtedy jeszcze Europą nie rządzili socjaliści, kuzyni bolszewików…  Bolszewia musiała się jednak liczyć 

z opinią Europy. Zamieniono karę śmierci na więzienie  a potem wypuszczono biskupa na wolność.   W 

kwietniu 1924 r. wrócił do Polski,  witany manifestacyjnie  jako bohater narodowy  i obrońca wiary kato-

lickiej. 

Nie radował się z wolności.  

Wiedział,   że pozostawił w Rosji setki  tysięcy  bezbronnych, wystawionych na najdziksze bolszewickie 

prześladowania wiernych.   Płakał  nad  losem  swego najwierniejszego  kapłana  i  współpracownika,  

ks. Konstantego Budkiewicza, którego bolszewicy też skazali na śmierć i zamordowali 31 marca lub 1  

kwietnia  1923 r. na Łubiance. 

Biskup wyjechał do Rzymu i złożył Piusowi XI dokładny raport z tego, co się dzieje z Kościołem  katolic-

kim  pod  rządami  bolszewizmu. Podziękował za wstawiennictwo. 

Był gorącym orędownikiem kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, którego relikwii bronił przed zbezczeszcze-

niem w Bolszewii. 

Przez kilka miesięcy wizytował z poświęceniem kościoły katolickie w Stanach Zjednoczonych. Pracował 

ponad siły, co nadszarpnęło jego zdrowie. 

Z woli Piusa XI został 14 grudnia 1925 r. arcybiskupem wileńskim. 

Rząd Rzeczypospolitej  za zasługi dla narodu polskiego uhonorował go wielką wstęgą Orderu Polonia 

Restituta. 

Do  ingresu  wileńskiego już nie doszło, arcybiskup umarł 17 lutego 1926 r. w Passaic (Jersey City).   

Ciało  sprowadzono  na koszt państwa do Wilna, gdzie 16 marca 1926 r. zostało uroczyście złożone  z  

honorami  wojskowymi, w obecności Prezydenta RP –  w katedrze wileńskiej. 

PRZEPOWIEDNIA Z ROKU 1888 
Autorstwo przypisywane arcybiskupowi Janowi Cieplakowi 

Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze: 

Patrz, to wszechświata pisane są losy 

I ręką Bożą rzucone w kolei tak, 

Jak Bóg ułożył losy człowiecze. 

A tej, o którąś się modlił i płakał, 

Ojczyźnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje. 

Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje, 

Niedługo będzie jęczeć pod przemocą. 

Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie, 

Świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje, 
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A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna 

Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży, 

Na straży ziem tych swe serce położy. 

Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze, 

Ciężko doświadczą was wyroki Boże. 

Nim się następne ćwierćwiecze przechyli 

Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny, 

Co się pod znakiem krzyża zawsze chowa, 

Krzyż splugawiony znów weźmie za godło, 

Pocznie narody pożerać dokoła. 

Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci 

Zastęp pancerny na kształt chmury ptactwa 

Całą potęgę na kraj twój rzuci. 

A drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły wali, 

Który prawo Boże wokół depta, nóż wam w plecy wrazi. 

Próżno dobywać będziecie oręża, 

Na ten raz w walce on zwycięża! 

Lecz zginie własnym jadem zatruty. 

Wicher z południa zawieje na państwa, 

Runie najeźdźca i przemoc tyrańska! 

Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony 

Choć wszystkim groził, dokoła ściśnięty, 

Próżno się miotać będzie jak szalony – 

W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty! 

Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci 

Krwią się zachłyśnie własną i upadnie. 

Ten niby „olbrzym” przed karłem z północy 

Drugi cios straszny z południa otrzyma, 

A smok ze wschodu dobije olbrzyma. 

Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni. 

W stolicy Pańskiej tajne dokumenta 

Ze 113 papież wyjmie szafy. 

W Rzymie się pocznie odrodzenie świata. 

Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy. 

Gdy zacznie mijać strasznie sroga zima, 
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Od Boga danym będzie znak widomy. 

Od gór i stepów idzie wybawienie. 

Pokój się Boży ustali w Warszawie, 

Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie 

Polska ku morzom granicami sięgnie. 

Dla tych co cierpią, przyjdzie dzień wesela, 

Dla tych co wątpią, dzień sądu i kary. 

Tak mówił Anioł i uleciał w gwiazdy 

A jam się ocknął na swoim klęczniku 

I jeszczem słyszał jak mówił z daleka: 

Niech się twój naród burzy nie ulęknie, 

Gdy Bogu ufa to w gromach nie pęknie. 

Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy 

I nim nadejdą dni lata gorące, 

W proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce. 

NIECHCIANA I NIEZNANA HISTORIA  

POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 

Wielu nam wydaje się, że orzeł będący symbolem narodowym zawsze wyglądał 

tak jak obecnie, jest to nieprawda. Zachęcam do lektury bardzo ciekawego artykułu 

opowiadającego o manipulacjach dokonanych na symbolach narodowych w okresie międzywojennym. 

Lektura bardzo ciekawa i pokazująca jednocześnie skalę masońskiego oddziaływania w II RP. 

Jak można logicznie wywodzić sprawiedliwość społeczna musi różnić się od zwyczajnej sprawiedliwości, 

dlatego też per analogiam polityka historyczna to nie to samo co przedstawianie historycznych faktów, w 

rzeczywistości okazuje się nawet, że owej polityce historycznej z historycznymi faktami może być nie po 

drodze. 

Zaskakująco często polityka historyczna w krajowym wydaniu polega na takim przedstawianiu histo-

rycznych wydarzeń, aby stanowiło to uzasadnienie dla bieżących zamierzeń politycznych, także dlatego, 

aby owe działania w jakiś sposób usprawiedliwić a nawet legitymizować. Ale takie rozumienie polityki 

historycznej zaczyna sprawiać, że coraz częściej zamiast przedstawiać fakty, zaczynamy o tych faktach 

opowiadać, tworzyć rodzaj historycznej hagady będącej kompilacją wybranych faktów, komentarzy do 

tych faktów i praktycznych konsekwencji takich ustaleń. 

Często możemy usłyszeć wzdychania niektórych do czasów Gierka lub Jaruzelskiego, kiedy to może i 

nie wszystko było jak należy ale ludzie mieli pracę, była większa pewność jutra itp. itd. Z kolei ci, którzy 

dostrzegają absurd takich tęsknot sami wzdychają np. do wyidealizowanej II Rzeczpospolitej - nagroma-
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dzenie takich infantylnych komentarzy występuje zwykle z okazji takich rocznicowych świąt jak 11 Listo-

pada - przeciwstawiając ówczesne porządki, także polityczne tym panującym obecnie. 

Tymczasem gdyby rzeczywiście było tak pięknie to z jakich powodów różni wybitni Polacy w tym m.in. 

prymas Hlond czy ks. kard. Sapieha mieliby w okresie międzywojennym wypowiadać określone sądy, 

które dzisiaj tak oględnie są przypominane. Z jakich powodów miałoby dojść do wielkiego strajku chłop-

skiego w sierpniu 1937 r., o którym dzisiaj także tak niechętnie się przypomina chociaż strajkowało 

wtedy kilka milionów chłopów, zginęło kilkadziesiąt osób a kilka tysięcy aresztowano. Z jakich wreszcie 

powodów tacy zasłużeni dla polskości i obrony niepodległości politycy jak np. Wincenty Witos czy Woj-

ciech Korfanty musieliby uciekać za granicę na - jak to sam określił Witos w tytule jednej z części swoich 

wspomnień - tułaczkę. 

Z okazji Święta Niepodległość chciałbym zwrócić uwagę na sposób wykreowania polskich symboli 

państwowych, bo chociaż problemy te poruszałem już wcześniej przy innych okazjach to myślę, że -

mając na uwadze chociażby ciągle mała wiedzę na poruszony temat- warto jeszcze raz zebrać i przy-

pomnieć te sprawy ku pewnej refleksji historycznej oraz wyciągnięcia z tych historii wniosków 

„NIE DEPTAĆ FLAGI I NIE PLUĆ NA GODŁO” 

Wspomniany wcześniej prymas Hlond już po klęsce wrześniowej i swoim wyjeździe do Rzymu napisał 

tamże 21 listopada 1939 r. bardzo znamienny list, w którym poddając krytyce niektóre elementy przed-

wojennej polskiej rzeczywistości zauważył, że 

„...sprawy państwowe traktowano z reguły na zasadach laicystycznych i wolnomularskich (…) 

Smutną pamiątką tych lat są wprowadzone do godła państwowego gwiazdy masońskie, które 

zeszpeciły Orła Białego, skaleczyły jego skrzydła i obniżyły jego loty”. 

Po tym cytacie każdy współczesny powinien zerknąć na nasze obecne godło państwowe by przekonać 

się, co miał na myśli ks. kardynał a jednocześnie skonstatować, że oprócz praktycznej walki poli tycznej, 

w II RP toczono także walki o symbole. Już u samego zarania odrodzonej Rzeczpospolitej powołane 

na początku socjalistyczne gabinety artykułowały swoje przekonania w sferze symboli co ówczesny 

minister robót publicznych Andrzej Kędzior wyrzekając na szerzące się w państwie porządki skomento-

wał następująco: 

„Thugutt  taki sam jak i Piłsudski. Jako minister zabrał się do walki z orłem polskim, jakby nic innego 

nie miał do czynienia...”. 

Mowa oczywiście o Stanisławie Thuguttcie sprawującym w rządach Daszyńskiego I Moraczewskiego 

tekę ministra spraw wewnętrznych, który zaraz po objęciu tego urzędu wydał okólnik następującej treści: 

“Państwo polskie na mocy reskryptu obywatela Naczelnika Państwa do obywatela Ignacego Daszyń-

skiego z dnia 14-go listopada 1918 i późniejszych ustaw otrzymało ustrój republikański. W konsekwencji 

pociąga to za sobą drobną zmianę w herbie państwa, mianowicie: usunięcie z nad głowy Orła Białego 

korony królewskiej. Zgodnie z opinią rady ministrów polecam z pieczęci usunąć rzeczoną koronę.” 

http://m.in/
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Jednakże wbrew pragnieniom naszych ówczesnych rewolucjonistów do 1927 r. godłem II RP był orzeł 

w koronie zwieńczonej krzyżem, który wyglądem przypominał godło z czasów stanisławowskich. 

Wzór godła i flagi wprowadzono ustawą z 1 sierpnia 1919 r. i symbole te miały obowiązywać aż do 

momentu uregulowania tej sprawy w konstytucji. Jednakże konstytucja marcowa nie odniosła się w 

ogóle do spraw symboli państwowych przez co ustawa obowiązywała nadal i mogła być zmieniona 

jedynie inną ustawą, którą mógł uchwalić sejm. 

Sejm nie mógł uchwalić ustawy bez zgody prawicowej większości, której dotychczasowe symbole odpo-

wiadały. Ale po zamachu majowym wprowadzono tzw. nowelę sierpniową do konstytucji marcowej, która 

zmieniała także Art. 44 tejże konstytucji wprowadzając m.in. zapis, że 

„Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie gdy Sejm i Senat są rozwiązane, aż do chwili ponow-

nego zebrania się Sejmu (art. 25), wydawać w razie nagłej konieczności państwowej rozporządzenia z 

mocą ustawy w zakresie ustawodawstwa państwowego...”. 

Prezydentem wybrano najpierw Piłsudskiego a po nieprzyjęciu przez Piłsudskiego tego stanowiska 

dokonano powtórnego wyboru w osobie spolegliwego wobec Marszałka i majowych zamachowców - 

Ignacego Mościckiego. Tenże prezydent Mościcki 28 listopada 1927 rozwiązał parlament (nowy zebrał 

się dopiero 27 marca 1928) i praktycznie zaraz po rozwiązaniu parlamentu bo 13 grudnia 1927 roku 

wydał rozporządzenie wprowadzające nowy wzór godła państwowego. 

Odjęto mu krzyż z korony. Widocznie zmiana godła stanowiła "nagłą konieczność państwową", bo 

tylko w takich sytuacjach prezydent mógł zgodnie z nowelą wydawać rozporządzenia z mocą ustawy a 

pomijając sam wygląd orła (autorem konkursowego projektu był profesor architektury na Politechnice 

Warszawskiej Zygmunt Kamiński, który posłużył się wizerunkiem tzw. orła Stefana Batorego), należy 

zaznaczyć, że odjęto mu krzyż z korony a dodano na skrzydłach owe pentagramy, o których pisał 

cytowany wcześniej prymas Hlond zwane eufemistycznie rozetami. 

CZERWONI CZY BIAŁO-CZERWONI 

Co ciekawe stalinowska konstytucja z 1952 r. stanowiła, że godłem jest "wizerunek orła białego w 

koronie”, co tak naprawdę zmieniła (pomijając dekret z 1955 r.) dopiero zmiana do konstytucji z 1976 r., 

kiedy to rządziła „liberalna” i do dzisiaj przez wielu ubóstwiana ekipa Edwarda Gierka. Z kolei już po 

1989 r. posłowie sejmu kontraktowego uchwalając pośpiesznie w lutym 1990 zmianę ustawy o symbo-

lach państwowych nie zdobyli się na zwieńczenie państwowego godła krzyżem (jak mówiono potocznie -

 przykryto wtedy orła czapką), który wydarto z korony nie za powojennych rządów komunistów, ale w 

roku 1927. 

Tymczasem orła bez korony konsekwentnie nosił na swojej maciejówce nie kto inny tylko „Pierwszy 

Marszałek”, co miało swoje korzenie jeszcze w tradycji strzeleckiej. Godłem „Strzelca” był właśnie orzeł 

bez korony, żołnierze legionowi wywodzący się z tego ruchu ignorowali szarże wojskowe zwracając się 

do wyższych stopniem per „obywatelu” a dominującą ideologią w tym kręgu był socjalizm ewoluujący 

nawet w kierunku tego co dzisiaj nazywamy komunizmem. 

http://m.in/
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Charakterystycznie dla propagandy tamtych i dzisiejszych czasów kwestie te przedstawił nie tak dawno 

prof. Janusz Cisek pisząc: 

„Orzeł ten nie miał korony. Nie wynikało to raczej z socjalistycznego rodowodu Piłsudskiego. (...) Pol-

skiego orła z koroną car zastąpił ukoronowanym orłem dwugłowym. Poza tym jeden z programów pol i-

tycznych mówił o powiązaniu Galicji z Królestwem Polskim. Okazało się, że niezależnie od realności 

tych zamierzeń korona na orle mogła przypaść zaborcy. Dlatego orzeł strzelecki pozostał bez korony.” 

 Jak ktoś coś z tego bełkotu zrozumiał to pogratulować, tym którzy cechują się niższą inteligencją emno-

cjonalną musi zadowolić inne tłumaczenie przedstawione przez tegoż samego prof. Ciska: 

„...Okazało się, że w trakcie transportu woskowa forma utraciła koronę, a skonfundowany Trojanowski 

nie wyjawił, iż projekt oryginalny taką koronę posiadał. Podobno Piłsudski w pośpiechu zatwierdził or-

ła....”. 

Profesor Cisek ma pewnie w zandrzu jeszcze kilka takich historyjek historycznych, więc Vivat Academia, 

vivant professores. 

Są to oczywiście dzisiaj bardzo niewygodne fakty i stąd zazwyczaj taktownie przemilczane ale trudno nie 

wspomnieć, że jak tylko owi socjaliści z Daszyńskim na czele objęli premierostwo to na Zamku Królew-

skim w Warszawie natychmiast wywieszono czerwony sztandar, który został zdjęty dopiero po zdecy-

dowanych protestach mieszkańców i delegacji politycznych. 

Obok istniejącej policji stworzono także oddziały milicji ludowej występującej również pod czerwonym 

partyjnym sztandarem i śpiewających pieśni rewolucyjne. Także Witos wspomina, że przebywając w tym 

okresie w Radomiu nie dało się nie zauważyć, że “...poza błotem i w oczy bijącym niechlujstwem, kipiało 

ono od czerwonych, socjalistycznych i bundowskich sztandarów, powywieszanych prawie na każdym 

domu.” 

Na szczęście zdecydowana postawa prawicy mającej poparcie większości społeczeństwa polskiego 

wkrótce zmusiła socjalistów do odwrotu a Sejm Ustawodawczy w sierpniu 1919 r. uchwalił, że „Za barwy 

Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach...”.Czerwony sztan-

dar powrócił jeszcze na krótko w lecie 1920 r. w kluczowych dniach wojno polsko-bolszewickej, co tak z 

wrodzonym sobie talentem opisał cytowany wcześniej premier Witos: 

 

„W Siedlcach zaraz na wstępie uderzyło mnie dziwnie, że obowiązki straży obywatelskiej spełniali pra-

wie że wyłącznie Żydzi. Nosili oni biało-czerwone opaski na rękach i kłaniali się do pasa każdemu, kogo 

spotkali na ulicy. (...) Wszystkie domy żydowskie były gęsto udekorowane flagami polskimi. To nie prze-

szkadzało, że przed paru dniami zaledwie na tych samych domach powiewały czerwone, bolszewickie 

sztandary. Od prezydenta miasta Siedlec, p. Koślacza, dowiedziałem się tej smutnej prawdy, że prawie 

cała ludność żydowska Siedlec nie tylko stanęła po stronie bolszewików, ale razem z nimi zaczęła nękać 

ludność polską...” 
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Aha... Witos wspominał jeszcze, że po zamachu majowym “tarnowscy i okoliczni socjaliści” “...przez 

kilka nocy z rzędu demonstrowali przed moim domem, wznosząc krzykliwe okrzyki przeciw mnie, a na 

cześć Piłsudskiego, śpiewając Pierwszą Brygadę i Czerwony Sztandar.” 

ROTA KONTRA HYMN LEGIONÓW 

Na szczęście „Czerwony Sztandar” nie okrzyknięto hymnem narodowym, nie jest natomiast także żadną 

tajemnicą, że po odzyskaniu niepodległości spory o ustalenie jaka pieśń ma symbolizować naszą pań-

stwowość  były tak duże, że sejm nie zdołał tej sprawy ustawowo rozstrzygnąć. „Rota” nie przeszła, bo 

zbyt kojarzyła się z endecją no i odwoływała się do Boga, odśpiewany przez posłów w pierwszym sejmie 

na jego inaugurację hymn „Boże coś Polskę” był za bardzo klerykalny a ponadto za bardzo kojarzył się 

z hymnem Alojzego Felińskiego na cześć cara („Pieśń narodowa za pomyślność króla”), z kolei środowi-

ska narodowe nie godziły się na „Mazurka Dąbrowskiego” pamiętając, że jeszcze niedawno refren śpie-

wano jako: 

„Marsz, marsz Piłsudski 

Prowadź na bój krwawy, 

Pod twoim przewodem 

Tryumf naszej sprawy”. 

za pomocą okólnika. Tymczasem niewiele osób w Polsce wie, że pieśń „Jeszcze Polska nie zginę-

ła” zrobiono hymnem II Rzeczpospolitej za pomocą jeszcze bardziej ewidentnego fortelu niż w przypad-

ku  godła, gdyż zrobiono to za pomocą okólnika Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26.02.1927 r., 

przy czym niektórzy powołują się jeszcze dodatkowo na okólnik Ministra Wyznań i Oświecenia Publicz-

nego do "Kuratorjów Okręgów Szkolnych", w którym „Ministerstwo podaje niniejszym do wiadomości 

harmonizację na fortepian pieśni „Jeszcze Polska ...”. Juliusz Willaume i współautorzy opisując historię 

naszych narodowych symboli skomentowali ten fakt następująco: 

„Ostatecznie tę sporną sprawę (hymnu-przyp.) załatwiono poza sejmem po przewrocie majowym 

w 1926 r., z chwilą podjęcia przez obóz sanacyjny tzw. „ideologii państwowej”. 

 Jednakże zwykle zapomina się, że w tym okresie obowiązywała ciągle konstytucja marcowa, której art. 

3 stwierdzał, ze "nie ma ustawy bez zgody sejmu" oraz, że "rozporządzenia władzy, z których wynikają 

prawa lub obowiązki obywateli, mają moc obowiązującą tylko wtedy, gdy zostały wydane z upoważnie-

nia ustawy i z powołaniem się na nią". Okólniki poszczególnych ministrów będących jedynie organami 

władzy wykonawczej nie stanowiły prawa i nie mogły określać sposobu jego wykonywania a były jedynie 

wskazaniami dla pracowników resortów, którym dany minister kierował. 

Stąd formalnie i zarazem paradoksalnie także dopiero stalinowska konstytucja z 1952 r. ustanawiała 

w art. 103, że "hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest "Mazurek Dąbrowskiego". Dwa najważniej-

sze symbole państwowości, zmiany pozornie nie majace związku z bieżąca polityką, ale jakże istotne i 

dla niektórych jakże ważne skoro dokonywane z taką żelazną konsekwencją będąc zarazem przykładem 

swoistego sposobu rozumienia państwa i rządu oraz podejścia do legalizmu, procesu legislacyjnego, 

tradycji etc. 
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GENEZA ŚWIĘTA 11 LISTOPADA 

Dzień 11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 r. (Dz.U. 

nr 33 z 1937 r. poz. 255) przy czym ówczesny ustawodawca czyli sejm zaludniony wyłącznie nominata-

mi sanacji wyraźnie określił w art. 1, że święto to jest ustanowione „jako dzień po wsze czasy związa-

ny z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego”. 

Tak się złożyło, że kilka miesięcy później bo na początku 1938 r. Stanisław Cywiński, wykładowca na 

Uniwersytecie Stefana Batorego w recenzji książki Wańkowicza wspomniał o „pewnym kabotynie”, co 

ówcześni oficerowie ideologiczni (tak, tak - to wcale nie wynalazek dzisiejszych czasów, tak samo jak 

„nieznani sprawcy”) zinterpretowali jako atak na dobre imię marszałka Piłsudskiego. 

W ramach „honorowego” załatwienia sprawy, Cywińskiego pobito w jego własnym mieszkaniu, ale w i-

docznie takie „honorowe” załatwienie sprawy nie gwarantowało, że nie znajdą się inni krytykanci dlatego 

też 7 kwietnia 1938 r. (Dz.U. nr 25 z 1938 r. poz. 219) uchwalona została ustawa o ochronie dobrego 

imienia Józefa Piłsudskiego (tak się „przypadkowo” złożyło, że prawie natychmiast, bo 9 kwietnia 

Stanisław Cywiński został uwięziony, skazany za lżenie narodu polskiego! spędzając w więzieniu łącznie 

5 miesięcy – co na to dzisiejsi krytycy dławienia wolności słowa przez sądy, którzy często są bezreflek-

syjnymi admiratorami przedwojennych porządków?). 

Wypada także przynajmniej przez chwilę zadumać się nad treścią wspomnianej ustawy o ochronie 

imienia Marszałka, która w pierwszym artykule brzmi (w końcu nie została nigdy odwołana ani zmienio-

na) następująco: 

„Pamięci czynu i zasługi Józefa Piłsudskiego – Wskrzesiciela Niepodległości Ojczyzny i Wychowawcy 

Narodu (podkr.- K.M.) – po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szcze-

gólną ochroną prawa”. 

Niezależnie od tego jaki kto ma stosunek do przedstawionych faktów warto uprzytomnić sobie, że walka 

nie tylko o symbole religijne, ale także symbole państwowe nie jest domeną współczesności, nie jest 

także wynalazkiem komuny, ale ma nieco głębsze korzenie. 

Autor: Krzysztof Mazur 

Źródło: http://w-sercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6818:pl&catid=6:warto-

przeczytac&Itemid=18 

O MOJA POLSKO 

O moja Polsko gdzie złotem błyszczy pszenica 

Ojczyzno Szopena i Mickiewicza, 

gdzie wierzby płaczące w pieśniach zawodzą, 

że ciężkie czasy dla nas nadchodzą. 

Orzeł bez korony z płaszcza kolejarza 
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dziś jak leśne echo słowa nam powtarza 

koronę mu zabrali z prostego powodu, 

aby zniszczyć wiarę naszego narodu. 

Lecz tam z Jasnej Góry przybyło Orędzie,   

by Polska o wolność modliła się wszędzie 

szumi las dębowy stary las knyszyński 

jakim bohaterem był Prymas Wyszyński 

A na Anioł Pański stary dzwon z Bohdana 

Dzwoni, że ta Wolność znowu jest nam dana. 

Ludność z Krucjaty  na kolanach klęczy 

niech się nasza ziemia dłużej już nie męczy. 

Bo Krew Zbawiciela na Krzyżu przelana, 

znów woła do ludu padnij na kolana, 

przypomnij wartości tak mało kochane 

przez Królową Polski dawno nam nadane 

 

Autor Halina Sawicka 

6 listopada 2012 

ZNAKI I SYMBOLE CZAROWNIKÓW  

(…) Jak można rozpoznać czarownika lub czarownicę? Czarownicy rozpoznają się po oczach. Są 

również ozdoby, które noszą czarownicy, aby przyciągać do siebie demony. Najgłupszą rzeczą dzisiaj 

jest to, że chrześcijanie również noszą modne ozdoby, więc w tym sensie nie można ich odróżnić od 

czarowników. Symbole te są wykonywane przez czarowników według wskazówek demonów. Oto 

krótkie podsumowanie:  

Podstawowy symbol - pięcioramienna gwiazda (pentagram). Jeszcze ważniejszy symbol – „Gwiazda 

Dawida”, zwana również heksagramem. Kozioł - symbol diabła. Bardzo chętnie noszą także pojedynczy 

róg; oznacza on, że jego nosiciel zawierza sprawy finansowe szatanowi. Ten znak noszą dzisiaj tysiące 

Chrześcijan.  

Inny symbol dotarł do nas z Egiptu i przedstawia krzyż z kokardą, wskazując na to, że jego nosiciel 

oddaje cześć egipskiemu bogu słońca Ra, którego imię powinno oznaczać - Lucyfer.  

Następny symbol - półksiężyc z gwiazdą, który noszą poświęceni kultowi czarów kapłani.  

Za pomocą deseczki kwija (łac. „Kwietas” -. Pokój) rozmawia się z diabłem.  

Ludzie, którzy mają te i inne nie opisane tu znaki i symbole w domu lub nawet noszący ich na 

sobie jako ozdoby na szyi, nigdy nie będą miały zwycięstwa i pokoju w swoim życiu.  
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Ostatnio pewna znana gwiazda TV (homoseksualistka) uznała, że to, że homoseksualni czarodzieje nie 

mogą sprawować kapłańskich „nabożeństw”, jest niesprawiedliwe. Została ona wyświęcona jako cza-

rownica i założyła w Hollywood ze swoją koleżanką, piosenkarką rockową, magiczny krąg. Po trzech 

miesiącach było już w nim dwieście tysięcy członków. Po tym wszyscy homoseksualni czarodzieje 

noszą sześcioramienną gwiazdę.  

Chrześcijaństwo i kult czarów  

Kiedy przyjeżdżasz do Waszyngtonu, stolicy Stanów Zjednoczonych, to można zauważyć, że cale mia-

sto rozmieszczone jest na ośmiu stopniach. Prawie wszystkie budynki użyteczności publicznej 

przedstawiają symbole okultystyczne. Dzisiaj jest tam kościół, należący do "chrześcijańskich" cza-

rowników, nazywany "Katedra – Kamień Węgielny". Zbudowana jest w formie piramidy, symbolu Ilumi-

natów. W Phoenix (Arizona) Iluminaci zbudowali katedrę, która kosztowała miliony dolarów. W tym 

kościele tylko dwa razy w roku odbywa się służba boża – wtedy "chrześcijańscy" czarownicy zjeżdżają 

się ze wszystkich stanów USA. 

Wszędzie mamy sprawy z pieniędzmi Iluminatów: ja, na przykład, miałem polecenie podpisywania róż-

nych czeków. Były to czeki na setki tysięcy, miliony dolarów; przy czym polowa tych pieniędzy szła na 

politykę, a druga do chrześcijańskich kościołów. W dwóch charyzmatycznych kościołach pomogłem 

nowej inicjatywie: Jezus - dla rock muzyki. Jeden z kościołów, który to organizował, w ciągu dwóch lat 

otrzymał osiem milionów dolarów. Pieniądze te pochodziły od Iluminatów na organizację tego dzieła 

muzycznego. 

Jaki jest związek pomiędzy muzyką rockową a chrześcijaństwem?  

Jeżeli czarownik lub czarownica nawracają się, to kaznodzieja nie powinien nic im mówić o muzyce 

rockowej. Wręcz przeciwnie, oni co nieco mogą kaznodziei opowiedzieć o tym. Kiedy przyszedłem ze 

skruchą do Jezusa, to spaliłem wszystkie moje przedmioty okultystyczne, w tym również wszystkie 

płytki z muzyką rockową. 

Na początku lat 70-ch zorganizowałem wiele koncertów i dlatego znałem każdą grupę w USA; mieszka-

łem w Los Angeles, aby być stale w kontakcie z aktorami i muzykami, ponieważ było to naszym głów-

nym zadaniem w tamtym czasie. Znaliśmy również wszystkie znakomite gwiazdy telewizyjne. W rze-

czywistości, nie było ani jednego wieczoru telewizyjnego bez udziału gwiazdy telewizyjnej, którą 

bym nie wprowadził w czary. Podzielałem również z nimi wiele spraw osobistych. Jeżeli zostajesz z 

nimi sam na sam, to one zwierzają się również z tego, jak doszły do takiej muzyki. Jedni robią muzykę, 

znajdując się pod wpływem narkotyków. Inni robią to podczas medytacji transcendentalnej (nadprzyro-

dzonych rozmyślań) lub preferują automatyczne nagrywanie w czasie seansu spirytystycznego. Więk-

szość z nich idzie potem do okultystycznego kapłana, jeżeli sami jeszcze nie są czarownikami i 

proszą go o określoną ceremonię w kręgu czarodziejskim, aby ich muzyce towarzyszyła siła i władza. 

Większość znakomitych dzisiaj płyt ma na sobie magiczne błogosławieństwo. Oznacza to, że 

demonom powierzono towarzyszenie wytworzonemu produktowi - płytce. 

Kupując taka płytkę, człowiek otwiera demonom drzwi do swego domu ! (…) 
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Fragment pochodzi z tekstu „POKOLENIE W KAJDANACH SZATANA”. 

Część I z nagrania magnetofonowego świadectwa Johna Todda, byłego masona i czarodzieja. 

Źródło: http://3rm.info/mainnews/12042-pokolenie-v-okovax-satany-chast-i.html 

Tłumaczył i opracował: Andrzej Leszczyński 

P.S. W następnym fragmencie ciąg dalszy poniższego tematu:  

Jaki jest związek pomiędzy muzyką rockową a chrześcijaństwem? (red) 

2 x 30 MSZY ŚW. w intencjach Ojczyzny w Świętej Lipce 

Ks. Aleksander Jacyniak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce 
przyjął intencje 2x30 mszy św. od Małych Rycerzy w trosce o Polskę, Ojczyznę 
naszą.   

 Pierwsze 30 mszy św. odprawione zostały do 10 maja 2015, czasu 
pierwszej tury wyborów prezydenckich.  

 Kolejne 30 mszy św. odprawione zostały do 24 maja 2015, czasu II tury 
wyborów prezydenckich.  

30 MSZY ŚW. w intencjach MAŁYCH RYCERZY  

Z kolejnych ofiar rycerzy zostało zamówionych dalsze 30 Mszy św. u Księży Pallotynów w Warszawie. 

Będą sprawowane w lipcu w intencji jak niżej: 

Za dusze zmarłych przodków z rodzin Małych Rycerzy, ks. opiekunów i sympatyków Legionu 

oraz rodziny założycielki Legionu śp. Zofii i jej męża śp. Ryszarda, aby ich przewinienia (klątwy, 

pakty, aborcje, czary, wróżby itp.), które mają korzeń kontynuacji zła i skutków na żyjących 

obecnie i pokolenia przyszłe, – aby te skutki grzechów były przecięte, zerwane, a obecnie żyjące 

osoby odpowiadały za siebie tu i teraz za swoje myśli, słowa i czyny w miłości Bożej. Amen..” 

OPINIE I ŚWIADECTWA Z ROPCZYC I WAŁBRZYCHA 

Jezu, ufam Tobie! 

Pragnę poinformować, że zamówionych zostało 30 Mszy św. (1-30 stycznia 2015) w intencji: 

„Przez Niepokalane serce do Najświętszego Serca Pana Jezusa i przez wstawiennictwo Wszystkich Świę-

tych, Chóry Anielskie i dusze w czyśćcu cierpiące o światło i dary Ducha Świętego, wierność Ewangelii i 

Boże błogosławieństwo dla kapłanów, biskupów, kardynałów, papieży oraz wynagrodzenie za grzechy 

nieczystości w Polsce i na świecie oraz w intencjach Matki Bożej.” 

Chcemy wyrazić swoją opinię odnośnie biuletynów (kwartalników „Głos Małego Rycerza”). 

Są one konieczne w takiej częstotliwości jak dotychczas. Internet nie wszyscy mają. Pismo jest zawsze 

pod ręką i można go czytać w różnych okolicznościach: w autobusie, pociągu, w poczekalni u lekarza, 

http://3rm.info/mainnews/12042-pokolenie-v-okovax-satany-chast-i.html
https://mali-rycerze.pl/czytam,783
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podać dalej innym bliźnim skserowany ważny artykuł itd.). Dziękujemy za wszelkie wysiłki. Pozdrawiamy 

cały Zarząd Legionu MRMSJ. Z Panem Bogiem.  

Ropczyce, 29.XII. 2014 

Ludwika i rycerze z Ropczyc  

Szczęść Boże redakcji Głosu Małego Rycerza! 

Chcę podziękować za artykuł i modlitwy o uwolnienie międzypokoleniowe i wewnętrzne. Tydzień temu 

zamówiłam mszę świętą w tej intencji i efekt tej modlitwy był nieoczekiwany… Matka kłóciła się kilka lat z 

córką. Po tej Mszy św. kłótnie ustały i jest przyjaźń (zgoda).  

Maria z Wałbrzycha 

Od Redakcji: 

Dziękujemy za każdą opinię, sugestię, radę, uwagę a także za świadectwa, dzięki którym wielu czytelni-

ków korzysta z doświadczenia i praktyk innych osób. Przez to wzrasta wiara a dzielenie się nią to radość 

oraz jeden z uczynków miłosierdzia względem bliźniego, to pomnażane dobro, które ma swe źródło w 

pełnym Miłosierdzia, Dobrym Bogu. Niech tekst ks. Edwarda Stańka na str. 16 tego Głosu Małego Ryce-

rza  dot. jednego z darów Ducha Świętego jakim jest DAR BOJAŹNI BOŻEJ wyzwala w nas stosowne 

cnoty do apostolstwa w Legionie i wszędzie tam, gdzie postawiła nas Boża Opatrzność i dokąd posyła 

nas Król Miłosierdzia, aby świadczyć o Nim. 

SPOTKANIA LEGIONU MAŁYCH RYCERZY w 2015  

►15-17 maja 2015 - w miejscu życia i grobu założycielki Legionu MRMSJ odbędą się dwudobowe nieplanowane 

rekolekcje W Tolkmicku z ks. Stanisławem Kaczmarczykiem, marianinem.  

►13-14 czerwca 2015 – nieplanowane okolicznościowe spotkanie modlitewne w Sanktuarium Matki Bożej w 

Świętej Lipce z okazji 30-lecia kapłaństwa ks. dr Aleksandra Jacyniaka, kapelana Legionu MRMSJ. 

►19-21 czerwca 2015 – rekolekcje w Bochni z ks. dr Leszkiem Leszkiewiczem, nowym proboszczem parafii św. 

Mikołaja. Informacje szczegółowe i zgłoszenia: Halina tel. 146116320, kom. 798275848  

►25-26 czerwca 2015 – rekolekcje w Hodyszewie z ks. Jackiem Skowrońskim 

►31 lipca – 2 sierpnia 2015 – XVII Triduum ku czci Boga Ojca w Kaliszu, VIII Zgromadzenie Animatorów. Opiekun 

spotkania ks. dr. Lesław Krzyżak. Zgłoszenia Maria – tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180 

►21-24 września 2015 – rekolekcje w Koszalinie z o. Janem Pawłem (ks. Maciejem Bagdzińskim), (wychowan-

kiem o. Sylwestra Haśnika), który prowadził rekolekcje w Tolkmicku, 15-18 września 2010 roku. Na tych rekolek-

cjach będzie możliwość uroczystego Akt Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję – stania się niewolnikiem z 

miłości tak jak to było na rekolekcjach w Częstochowie. 

► 3 października 2015 III Zjazd Legionu w Krakowie w ramach jubileuszu Małych Rycerzy z Bochni, którzy 

zapraszają z okazji 10 rocznicy nocnych adoracji Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, jakie co miesiąc 

są organizowane w Kaplicy Adoracji przy Bazylice Bożego Miłosierdzia. Jubileusz połączony i zawierzeniem Legio-

nu Królowi Miłosierdzia jest planowany na pierwszą sobotę października. Rozpoczęcie Mszą św. o 18:00 w 

Sanktuarium, adoracja nocna w kaplicy św. Faustyny od 20:30 do 5:00 z Mszą św. o północy. 
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OGŁOSZENIA 

1. Dla zainteresowanych Małych Rycerzy, kandydatów i czytelników: są jeszcze do nabycia archiwalne kwartalniki 

Głos MR nr 5 i 17 oraz okolicznościowo wydane (na rekolekcje i X PZ Legionu w Częstochowie) modlitewniki: 

JEZU ZBURZ WSZYSTKIE MURY i PODRĘCZNIK NIEWOLNIKA. Ponadto są jeszcze dostępne książki s. Zofii 

Grochowskiej: U ŹRÓDEŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, tom I i II. 

2. Kandydaci, którzy złożyli formularz „ZGŁOSZENIA” do Legionu MRMSJ oraz rycerze, którzy nie otrzymali jesz-

cze DYPLOMIKU Małego Rycerza a chcą taki dokument przynależności do Legionu otrzymać proszeni są o wy-

pełnienie druku „DEKLARACJA Małego Rycerza MSJ” i wysłania go na adres redakcji Głosu MR (zob. niżej REDAK-

CJA-KONTAKTY)  

Kapelan Legionu MRMSJ zaprasza Małych Rycerzy na  

UROCZYSTOŚCI i NABOŻEŃSTWA 
do Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce 

3.       Nabożeństwa Fatimskie rozpoczynają się w naszym Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce każdego 13. 

dnia miesiąca Mszą św. o 18.00 (w październiku o 17.00), potem jest różaniec, procesja w krużgankach, wspólna 

modlitwa i Apel Maryjny o 21.00. 

4.       Główne odpusty są w ostatnią niedzielę maja (Nawiedzenie NMP), w tym roku przypada w niedzielę 31 maja 

oraz 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP). Czuwanie modlitewne rozpoczyna się w wigilię odpustu Apelem Maryjnym 

o 21.00 i trwa przez całą noc. Główna uroczystość na placu przed Bazyliką o 11.00 (Msza św. + procesja wokół 

placu). 

5.       Uroczystość 30-lecia mego kapłaństwa będę przeżywał w niedzielę 14 czerwca podczas Mszy o 11.00. W 

sobotę będzie Nabożeństwo Fatimskie. Dla tych, którzy chcieliby skorzystać z noclegu jesteśmy w stanie je zapew-

nić. Trzeba jedynie wcześniej je zgłosić, byśmy wiedzieli, jak wszystko rozdysponować. Zgłoszenia noclegów pod nr 

tel. 512 730 375. 
Pozdrawiam, ks. Olek Jacyniak SJ 

INTENCJE dla RYCERZY – do MODLITW i MSZY Św. 

W intencjach Matki Bożej, Polski – Ojczyzny naszej, Kościoła, szczególnie za kapłanów i zakonników, oraz 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Patronów Legionu MRMSJ. 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

Asystenci REDAKCJI… ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja……….Wiesław Kaźmierczak, ul. Starzyńskiego 2b/5, 75-356 Koszalin.  

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

Zamówienia……Maria Mrózek, tel. 22/781-67-81 kom. 664 035 180. 

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła św. tyle razy ile 

sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w tej publikacji, na wyjednanie przez Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski 

ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz błogo-

sławieństwa Bożego dla tych wszystkich osób, które będą mieć ten kwartalnik w swoim domu i czytać go będą. Amen. 

Nasza witryna:  
mali-rycerze.pl 

  
e-mail: 

malirycerze@gmail.com 
 


