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LIST RYCERKI DANUTY  
NA ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA 

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jeusowego! 

Ku naszej wielkiej radośći zbliża się Rok Miłosierdza Bożego. 

To czas wielkiej łaski danej nam od Boga –  dla nas rycerzy i świata całego. 

Wykorzystajmy go jak najlepiej  i dziękujmy za niego już dzisiaj! 

Niech ten pełen nadziei rok stanie się dla nas, Małych Rycerzy, wielką szansą uproszenia obfitych 
owoców dla nas samych, naszych rodzin, naszej ukochanej Ojczyzny i całego świata! 

W związku z Rokiem Miłosierdzia zachęcamy wszystkich Małych Rycerzy do skladania dodatkowych 
ofiar, Mszy Świetych, modlitw oraz uczynków milosierdzia, którymi Pan Jezus Miłosierny będzie mogł się 
posłużyć, aby  nawrócić ten tak dzisiaj  grzeszny świat.    

Również my w Berlinie myślimy o tym, co w tym błogoslawionym czasie możemy ofiarować naszemu 
Panu i Królowi  - Jezusowi Miłosiernemu. 

 Dotychczas złożyliśmy ofiarę następujących Mszy Świętych:  

 za nawrócenie grzeszników i miłosierdzie dla nas i całego świata – 50 Mszy Świętych  

– będą one odprawiane w każdą niedzielą, w całym Roku Miłosierdzia Bożego, w 4 punktach 

Berlina. Prosimy o łączenie się z tymi ofiarami i przyjmowaniu Komunii Swiętej w tych dniach w 

wyżej podanych intencjach  

 o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu za zniewagi i świętokradztwa, którymi 

ono jest obrazane przez współczesny świat.  

Msze te odprawiane będą we wszystkie I piątki miesiąca  

 o wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i świętokradztwa, ktorymi ono jest 

obrażane przez współczesny świat.  

Msze będą odprawiane w I soboty każdego miesiąca 

 udział w pelplińskim Jerychu Różańcowym w intencji, aby Jezus Chrystus został uznany jako 

Król naszego narodu i koronowany jako król Miłosierdzia    

Pozdrawiamy wszystkich Małych Rycerzy i życzymy każdemu z was wspaniałych pomysłów ofiar na rok 
Miłosierdzia Bożego.  

Niech te nasze wspólne i indywidualne ofiary utworzą piękny bukiet różnorodnych kwiatów, którego 
zapachem będzie mógł się ukoić nasz Zbawiciel Jezus Chrystusa. Amen. 

Berlin, dnia 1.11.2015       

MRMSJ z Berlina 
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Świadectwo rycerki Eli –  

O. SYLWESTER WRACA DO MAŁYCH RYCERZY,  
WRACA Z PRZESŁANIEM MIŁOŚCI 

O Sylwester "wraca" do małych rycerzy. "Wraca" z przesłaniem miło-

ści. 

Od dnia jego śmierci (5.12.2014), ciągle myślałam o tym, że winna mu 

jestem to zaniedbane świadectwo, które miałam po pamiętnych rekolek-

cjach w Koszalinie, kiedy tak pięknie i wzruszająco mówił o miłości; o tej 

bezwarunkowej – Chrystusowej. 

Pamiętam jak bardzo nas poruszył, kiedy dobitnie i z wielkim uczuciem 

mówił o pragnieniu miłości każdego człowieka i dziecka i dorosłego i tego 

godnego miłości i tego "niegodnego"- tego odurzonego narkotykami i tego 

ciągle pijanego. 

Człowiek stworzony jest z miłości i do miłości. Gdy jej zabraknie, to cierpi. 

„Jezus kocha bez względu na osobę i mówi: Trzeba wytrzeźwieć do prawdziwej miłości i dobroci. 

Więc kochaj i służ, a będziesz prawdziwy Rycerz”. Miłość braterska. Powszechną obojętność na niedolę 

ludzi, zmienić na świadomość obecności Boga w każdym czasie"(słowa O. Sylwestra) 

Dlaczego piszę właśnie o tym aspekcie duchowości, choć było też wiele innych? Otóż jak to często 

bywa, prawda oczywista zostaje potwierdzona konkretnym, rzeczywistym zdarzeniem. 

 

Świadectwo 

Po zakończonych rekolekcjach, długo czekaliśmy na dworcu w poczekalni, na godzinę odjazdu naszego 

pociągu. Była bardzo wczesna godzina poranna. 

W dużej poczekalni niewiele osób i kilkuosobowa grupa tzw. "wczorajszych" i pewnie nocnych. Byli 

hałaśliwi i wulgarni. Żal mi się ich zrobiło i zaczęłam się modlić. Łukasz (rycerz) popatrzył na  mnie i 

domyślił się, że modlę się za nich i też dołączył swoją modlitwę. Reakcja była natychmiastowa. Dwóch 

mężczyzn zaczęło zaczepiać bliżej nich siedzące osoby - nie byli agresywni, ale natarczywi, a jedna z 

kobiet – ta najgłośniejsza zaczęła wychodzić i wchodzić do poczekalni zerkając na nas. Udając, że nie 

zwracamy na nich uwagi, dalej modliliśmy się z jeszcze większą żarliwością. 

Kobieta wróciła do swojej grupy zaczęła śpiewać i tańczyć i ciągle patrzyła w naszą stronę. W pewnej 

chwili podeszła do nas, stanęła przede mną i mówi: "Chcę coś dla pani zrobić", więc mówię: - „Proszę 

zatańczyć”. Jej odpowiedź: "Wstydzę się". „To proszę zaśpiewać”. Odpowiedź: - "To niech pani ze mną 

zaśpiewa". - „Nie mogę, bo nie mam słuchu muzycznego”. - "To złożę pani życzenia. Dużo dobrego dla 

pani". - Dziękuję. 
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Podeszłam do niej, przytuliłam ją i powiedziałam, że życzę jej błogosławieństwa Bożego. A ona sięgnęła 

ręką za dekolt i wyjęła zawieszony na łańcuszku krzyżyk z Panem Jezusem i powiedziała: "Wie pani 

kiedyś niezły wpiernicz dostałam, ale nie pozwoliłam go sobie ściągnąć". Pocałowała krzyżyk. Ja też. 

Jeszcze raz ją przytuliłam i powiedziałam, że już musimy iść, bo zapowiedzieli nasz pociąg. Wyszła za 

nami. W holu było już sporo ludzi. Szybko szliśmy w kierunku peronu, a ona w przeciwną stronę – do 

wyjścia (chyba do domu). Usłyszałam jak z daleka woła: "Dziękuję pani". Zatrzymałam się i odpowie-

działam: "Będę się za panią modlić". 

Po raz drugi mnie zatrzymała wołając: "Proszę pani, ja już nie będę pić". Odpowiedziała - już też 

panią wołają. „Wierzę. Bóg ci pomoże, bo cię kocha”. 

Trudno opisać moją radość – nie wiem kiedy weszliśmy na peron, jeszcze chwilę czekaliśmy, a mnie 

rozpierała ta radość i miłość do tej wspaniałej kobiety. W kółko powtarzałam : Jakie to niesamowite i tuż 

po rekolekcjach. Taki dar Boży, takie potwierdzenie tych wszystkich prawd. W miejscu nie mogłam 

ustać, chciałam tańczyć i krzyczeć. "Bóg jest miłością i kocha nas wszystkich". Towarzyszący mi 

rycerze: Tomek i Łukasz uśmiechali się, też poruszeni tym niesamowitym, zaskakującym zdarzeniem. 

Siostra Faustyna żaliła się do Pana Jezusa, że bardzo cierpi , bo nie może pokochać pewnej siostry, 

która jej sprawia wiele przykrości. I chociaż za nią tak długo się modli, nie potrafi jej kochać. Pan Jezus 

jej odpowiedział: „Modlisz się za nią , to wystarczy - to też jest wyraz miłości.” 

"Uklęknij na oba kolana i nie pytaj, tylko się módl" (słowa O. Sylwestra) 

Niezapomniany Ojcze Sylwestrze, przepraszam cię za tak opóźnione świadectwo, które kazałeś mi 

koniecznie napisać (kiedy opowiedziałam ci o tym zdarzeniu), a ja ci to obiecałam. 

Niestety zło "zakleszczyło" mnie opieszałością, z którą walczę nieustannie, a która niezmiennie powraca 

– często druzgocząco. Pisząc to świadectwo uwolniłam się od wyrzutów sumienia i demona opieszało-

ści, długo tolerowanego i wreszcie "zatopionego". 

P.S. Przeglądając Głosy Małego Rycerza a wielkim zainteresowaniem przeczytałam nr 1 str. 18. Z rado-

ścią skorzystałam z niektórych wypowiedzi O. Sylwestra (zawartych w Echu rekolekcji w Koszalinie), 

które wybrałam jako wprowadzenie do mojego świadectwa. 

Kiedy na stronie 18-tej zaczęłam uroczystą Przysięgę rycerską, a potem uroczyste Błogosławieństwo 

o. Sylwestra poczułam tak wielką moc, że aż "zesztywniałam", a potem rozlewający się we mnie pokó j, 

ciszę i dziwny bezruch, jakbym chciała zatrzymać ten moment – kojącego stanu fizycznego, psychicz-

nego i duchowego. Nie potrafię tego opisać. Pierwszy raz w życiu doznałam tego nowego stanu - Bożej 

miłości. Kiedy po chwili wróciłam do "normalności", pomyślałam jak mogłam zapomnieć o tak mocnym 

błogosławieństwie, bo przecież byłam na tych rekolekcjach. 

Wtedy usłyszałam wewnętrznym głosem: "Niech tym błogosławieństwem, powołując się na O. Sylwe-

stra, błogosławi was ks. Lesław – podczas waszych spotkań. 



Głos Małego Rycerza Nr 20 (4/2015)        październik-listopad-grudzień 2015 

  

4 
 

 
 

Nie wiem czemu, pomyślałam o tym pierwszym (Przysięga). I znowu usłyszałam: "Całością!" Zamyśliłam 

się rozważając usłyszane słowa. Wynikało z nich jasno, że złożona Bogu przysięga, 

jest dla nas błogosławieństwem. 

mały rycerz Ela. 

PRZYSIĘGA 

Boże w Trójcy Osób, stajemy przed Tobą jako rycerska drużyna Polska, mając za 

sobą tradycję wiary z roku 966 

- PRZYRZEKAMY! Bronić Polski Katolickiej 

- PRZYRZEKAMY! Być odpowiedzialnymi za nasz kraj; 

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

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

Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci! Amen. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

Nakładam na was moc Boga Wszechmogącego, zazdrosnego o swoje Królestwo, 

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

ze św. Michałem Archaniołem. 

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

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

Niech spłynie na was błogosławieństwo oręża Królestwa Niebieskiego, Boga Praw-

dziwego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 

KILKA REFLEKSJI i RAD dot. OWOCNEGO 
UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.  
oraz o RELACJACH i RACHUNKU SUMIENIA MAŁYCH RYCERZY  
Podczas rekolekcji w Koszalinie, 21-24.09.2015, uczestnicy w czasie Mszy św. mogli doświadczyć nie 

codziennych łask. Ja również tego doświadczyłem. 

Działo się to za przyczyną ks. Macieja, rekolekcjonisty, który mocą Ducha Świętego oraz swoją wiarą i 

rozmodleniem a także praktycznymi wskazówkami przyczynił się do głębszego i owocniejszego uczest-

nictwa w Najświętszej ofierze naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

To doświadczenie rekolekcyjne a także praktykowany „Sposób słuchania Mszy św. z wykładem ceremo-

nii wg Najśw. Ofiary krwawej Pana Naszego Jezusa Chrystusa na ołtarzu Krzyża” (w czasie Mszy św. w 
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rycie klasycznym) z książeczki Hołd Bogu od Narodu Polskiego stało się inspiracją do zweryfikowania 

mojego dotychczasowego przygotowania się i uczestnictwa we Mszy św. 

Na uwagę zasługuje stosowne przygotowanie się do Mszy św. modlitwami osobistymi lub posługując się 

stosownymi, ulubionymi modlitwami przed Mszą św. prosząc swojego św. Anioła Stróża i św. Patrona a 

także patrona kościoła, parafii, aby w tym pomogli i orędowali razem z innymi zaproszonymi:  

o św. Aniołami Stróżami osób obecnych na Mszy św., szczególnie Aniołami Stróżami kapłanów, 

oraz Aniołem parafii. 

o św. Aniołami Stróżami osób nieobecnych z rodziny, grupy modlitewnej, parafii, miejscowości, 

diecezji. 

o Św. Aniołami Stróżami wszystkich Polaków w Polsce i na świecie szczególnie z Aniołem Stró-

żem Polski oraz Aniołami Stróżami wszystkich ludzi świata. 

Omodlenie kapłana(ów) to bardzo ważny moment w przygotowaniu do Mszy św. Kapłan, który w na-

szym imieniu składa Bogu Ojcu Najdoskonalszą ofiarę połączoną z naszą marną, nie doskonałą. To tak 

jak kropla wody dodana do wina, która w istotny sposób nie zmienia jego właściwości – wino pozostaje 

winem. 

Ważnym jest wskazówka wzbudzenia intencji i ofiarowania jej. Powinno się to uczynić do momentu w 

którym kapłan zbiera wszystkie intencje i ofiaruje je Bogu Ojcu. (jest to moment, w którym kapłan mówi: 

Módlmy się… Ta modlitwa kapłana jest tuż przed czytaniami. 

Kolejnym dla mnie istotnym momentem we Mszy św. jest ofiarowanie darów. Proszę wtedy Anioła 

Stróża, aby w stosownym momencie zaniósł na ołtarz Pana modlitwy moje i świętych, wszelkie ofiary 

duchowe i doczesne (także tę składaną na tacę – warto ją ofiarować za dusze czyśćcowe jako zadośću-

czynienie, swoista jałmużna w ich imieniu), udręczenia, obciążenia swoje i wszystkich bliźnich… (mówi 

przecież Pan Jezus: „Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”). W 

szczególny sposób kładę nacisk na te momenty obciążeń u siebie i swoich praprzodków oraz bliźnich 

jakie miały miejsce w samym „zarodku zła”, czyli ten pierwszy moment zła (np. zawarty pakt, klątwa, 

aborcja, morderstwo i inne) popełnionego w jakimś pokoleniu i skutkującego do chwili obecnej, nawet na 

dzieci i wnuki. Można to zobrazować przez ten moment zła w jakim popełniony został grzech pierworod-

ny skutkujący do chwili obecnej u każdego nowo rodzącego się człowieka a gładzony w sakramencie 

Chrztu św.   

Inny obraz: wiemy, że kamień szlachetny jakim jest diament powstaje z węgla, a po obróbce jubilerskiej 

powstaje piękny brylant. Tak można porównać dokonane zło w duszy ludzkiej, które mocą Chrystusowej 

ofiary i Jego Przenajdroższej Krwi zostaje przemienione w piękne, szlachetne dobro. Trzeba wierzyć i 

ufać w to głęboko, że tak się stanie, iż nasi bliźni zostaną przemienieni, uleczeni, uwolnieni a najtrud-

niejszych sprawy naprawione i rozwiązane po Bożemu.  

„Choćby wasze grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją” 

i „U Boga wszystko jest możliwe”. 
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Ostatnio jadąc do Krakowa na III Zjazd Miłosierdzia, dowiedziałem się podczas postoju w Kaliszu od ks. 

Zdzisława Pałubickiego, że najwięcej łask otrzymujemy w czasie przeistoczenia chleba w Ciało Chrystu-

sowe a wina w Krew Pańską.  

Bliska mi dusza znajoma w czasie przemiany chleba w Ciało Chrystusa, przeprasza i uwielbia Pana,  

zaprasza go do swego serca i dziękuje, że jest z Nim i w Nim.  

Podczas przemiany wina w Krew Pańską zanurza siebie, bliźnich i wszystkich ludzi świata, aby byli 

zjednoczeni w Miłości Bożej, aby wszyscy wymienieni zostali obmyci Przenajświętszą Krwią Chrystusa. 

Prosi o otwarcie serca na natchnienia duchowe, o łaski, które Pan pragnie nam udzielić poprzez św. 

Aniołów, o zjednoczenie z Panem (na wzór, tak jak mówi św. Paweł Apostoł: „Już nie ja żyję a żyje we 

mnie Chrystus!).  

Aktywność św. Aniołów we Mszy św. jest ogromna a przez wiarę i ufność doświadczymy ogromnych 

skutków ich działań i orędownictwa. Doświadczyło tego wielu świętych: m.in. św. Faustyna, św. Jan 

Maria Vianney czy św. Ojciec Pio oraz wielu mistyków w tym współczesna mistyczka Catalina Rivas.  

Dzielę się tym doświadczeniem i praktykami duchowymi, aby tą wiedzą szczerze pomóc wszystkim 

potrzebującym wsparcia i rady.  

Wszyscy, którzy chcieliby podzielić się swoim uczestnictwem i owocami z przeżywania Mszy św. pro-

szeni są o napisanie swoich świadectw i doświadczeń. To wszystko dla wzajemnego ubogacenia siebie i 

wszystkich bliźnich, czyli braci i sióstr w Chrystusie! 

Wzbudzajmy więc zażyłość z naszymi św. Aniołami Stróżami, którzy oczekują na nasze prośby, modl i-

twy, westchnienia, bo kochają nas miłością Bożą i chcą nam pomagać, ale dla ich uaktywnienia po-

trzebna jest nasza wolna wola i modlitwa. 

Na koniec podam przykładową modlitwę dla Małych Rycerzy, którzy w swoich lokalnych grupach prze-

żywają nie zawsze dobre wzajemne relacje. Sam tego doświadczam więc po duchowym rozeznaniu tym 

się dzielę. 

Aniele Stróżu mój proszę, abyś prosił Ducha Świętego dla członków Le-

gionu i kandydatów na Małych Rycerzy, aby w ich sercach zakrólował 

Duch Święty, a tym samym poskromiony został Wąż starodawny, który 

się zwie diabeł i szatan, zwodzący nas i całą zamieszkałą ziemię. Niech 

nam w tym dopomoże św. Michał Archanioł i jego aniołowie oraz Patro-

nowie Legionu. Amen 

Oprócz modlitwy potrzeba jest nam nieustannej formacji duchowej. Dlatego zachęcam an imatorów i 

każdego rycerza oraz kandydata do częstego korzystania i rozważania poszczególnych punktów Regu-

laminu Małego Rycerza oraz książek naszej założycielki s. Zofii Grochowskiej „U Źródeł Bożego 

miłosierdzia”.  
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W zdecydowany sposób pomoże to nam do przypomnienia kim jesteśmy i do czego powołani oraz 

jakie mamy obowiązki i zadania. Bez tej formacji, ćwiczeń duchowych i wiedzy czerpanej też ze świa-

dectw, sprawozdań oraz innych artykułów i ogłoszeń (zawartych w Głosie Małego Rycerza a także na 

stronie internetowej Legionu), zabraknie gorliwości i inspiracji do wzrostu duchowego i liczebnego, do 

jednolitej ofensywy duchowej w walce ze złem i autentycznego świadczenia o przynależności do Legio-

nu – dzieła Jezusa, Króla Miłosierdzia, u którego jesteśmy na służbie, zobowiązani dobrowolnym przy-

rzeczeniem. 

Zróbmy tu osobisty rachunek sumienia  odpowiadając na pytania:  

Panie Jezu, jakim jestem rycerzem a jakiego chciałbyś mnie widzieć? Czy chętnie uczestniczę w zobo-

wiązaniach regulaminowych? W co miesięcznych spotkaniach formacyjnych? Czy staram się wypełniać 

podjęte modlitwy i praktyki duchowe jako rycerz? 

Panie Boże, czy jesteś ze mnie zadowolony? Może zbyt wiele narzekam, obmawiam, plotkuję? Zbyt 

wiele widzę błędów i grzechów u innych bliźnich a nie dostrzegam ich u siebie? A może to co widzę u 

innych jest we mnie? Czy za popełnione zło przeprosiłem Boga i bliźniego? Czy zadośćuczyniłem, wy-

nagrodziłem? Jak jest z przebaczeniem bratu, siostrze? Czy żywię urazy? Czy chętnie przebaczam? 

Czy nie jestem zbyt leniwy i opieszały w wypełnianiu podjętych zobowiązań i praktyk duchowych? 

mr Wiesław z Koszalina 

Echo rekolekcji w Koszalinie,  
21-24 września 2015 

„Nie wypowie ludzka mowa i nie pojmie ludzkie serce…” 

Nawiązując do powyższego fragmentu tekstu Godzinek o Bożym Miłosier-

dziu - tak by można określić rekolekcje z ks. Maciejem Bagdzińskim (zwa-

nym tez o. Janem Pawłem) w Koszalinie, 21-24 września 2015r. 

Blisko 60 osób zakwaterowanych w domu rekolekcyjnym oraz kilkanaście 

dojeżdżających mogło skorzystać z posługi charyzmatycznego kapłana z 

archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W pierwszych godzinach trwania 

rekolekcji w posłudze spowiedzi wspomógł rekolekcjonistę ks. Wojciech 

Panek, który mając dzień do osobistej dyspozycji przybył na rekolekcje z 

Kołobrzegu. 

Od pierwszych chwil uczestnicy mogli doświadczyć ofiarne i pełne wiary modlitewne oddanie ks. Macieja 

posłudze obecnym na rekolekcjach. 

Uczta duchowa rozpoczęła się zgodnie z planem, a i sam przebieg nie odbiegał od programu. Porusza-

ne tematy, nauk rekolekcyjnych poddane były działaniu Ducha Świętego, któremu rekolekcjonista poddał 

http://www.mali-rycerze.pl/czytam,1088
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się bez reszty. Na początku ks. podkreślił, że na rekolekcje przybyliśmy nie po to, aby się wymodlić, ale 

po to by się nawracać. 

Owoce były imponujące. Uczestnicy od początku byli zaskoczeni formą modlitwy i Bożą odpowiedzią już 

pierwszego dnia. W tym dniu jak i w dalszym przebiegu rekolekcji dominowała modlitwa uniżenia, proś-

by, dziękczynienia i uwielbienia. 

Nauki rekolekcyjne przeplatane były modlitwami o uzdrowienie, uwolnienie. Przebieg uczty duchowej 

można by porównać do słów św. Piotra Apostoła: 

(…) posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez 

niego dokonał wśród was (…) (Dz 2,22-24).   

Podczas rekolekcji obowiązywało święte milczenie wszędzie nawet w pokojach. 

Podczas posiłków mogliśmy słuchać nagranych interesujących konferencji na temat błogosławieństwa 

i przekleństwa, zaproponowane przez o. Jana Pawła. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu zaproponowana przez o. Jana Pawła (ks. Macieja Bagdzińskiego) 

była indywidualna tzn. jedna osoba nie skrępowanie mogła adorować króla Miłosierdzia przez wyzna-

czoną godzinę w oratorium. Odbyło się to przez losowanie, przez to Pan sam zapraszał takie dusze 

adoracyjne. Pozostali, którzy nie mieli szczęścia wylosowania godzinnej adoracji „sam na sam” mogli 

modlić się do woli w kaplicy rekolekcyjnej. W ostatnią noc adoracja była dostępna dla wszystkich 

uczestników rekolekcji, którzy zostali zaproszeni (wylosowani) na poszczególne godziny z prośbą, aby 

nieustannie, zmiennie trwała modlitwa uniżenia (leżenia 

krzyżem z przeproszeniem, wynagrodzeniem i przebłaga-

niem za grzechy nasze i świata całego). 

Z uwagi na konieczność powrotu rekolekcjonisty do swojej 

parafii (śmierć siostry proboszcza ks. Macieja) od 15-tej w 

środę, 23 września zostaliśmy osieroceni, ale nie na długo. 

Po godzinie Bożego Miłosierdzia uczestnicy nawiedzili pobli-

skie Wyższe Seminarium Duchowne diecezji koszalińsko-

kołobrzeskiej. Za wiedzą ks. rektora Wojciecha Wójtowicza 

rekolektanci zostali przyjęci serdecznie przez alumnów drugie-

go roku Aleksandra i Huberta.  Klerycy zaproponowali modli-

twę w intencji seminarium szczególnie powołań. W kaplicy 

seminaryjnej, w której nad tabernakulum zawieszony jest 

ogromny obraz Króla Miłosierdzia została odmówiona koronka 

do Bożego miłosierdzia oraz uczczone przez ucałowanie reli-

kwie św. o. Pio ( był to dzień liturgicznego wspomnienia Świętego Zakonnika). Ta obecność w semina-

rium i modlitwa w rozeznaniu duchowym przyczyniła się do uproszenia potrzebnych łask dla tego miej-

sca i wszystkich mieszkańców. Klerycy zapoznali nas jeszcze z warunkami panującymi w zabudowa-

http://www.wsdkoszalin.eu/index.php
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niach Seminarium. Mogliśmy usłyszeć wiele interesujących informacji o codziennym życiu, zajęciach 

alumnów i zobaczyć miejsca nauki, modlitwy, rekreacji. 

Wizyta zakończona śpiewem „Życzymy, życzymy”. 

Ok 20-tej dyrektor domu rekolekcyjnego, ks. Paweł Wojtalewicz dokonał wystawienia Najświętszego 

Sakramentu. Obecność Króla Miłosierdzia i możliwość nocnej adoracji do rana następnego dnia zre-

kompensowała brak ks. Macieja. Msza św. o 7:30 sprawowana przez ks. dyrektora zakończyła nocną 

adorację. O 10:00 modlitwa różańcowa (która towarzyszyła nam każdego dnia), a po niej podziękowanie 

Królowi Miłosierdzia, podsumowanie, świadectwa, Anioł Pański i wdzięczne Te Deum. 

Obiadem zakończona została 3-dobowa uczta duchowa, która przejdzie do historii Legionu MRMSJ… 

Na pewno była to uczta duchowa jako mająca formować rycerzy przez wyciszenie, zasłuchanie, podda-

nie się działaniu Ducha Świętego. Owoce rekolekcji odczuli wszyscy a większość potwierdziła swoimi 

świadectwami o otrzymaniu konkretnych łask uzdrowień duchowych i fizycznych oraz otrzymaniu kon-

kretnych charyzmatów. Ale o tym niech napiszą sami zainteresowani. Niech czas zweryfikuje doznane 

łaski i dary. 

Otrzymane świadectwa natychmiast zostaną opublikowane na tej stronie oraz w kwartalniku „Głos 

Małego Rycerza”. 

O. Janowi Pawłowi za jego ofiarne głoszenie nauk z mocą, za wyciszenie, studzenie emocji, posłuch, 

modlitwę i wszelkie ofiary – Bóg zapłać! 

Wdzięczność należy się przede wszystkim dobremu Bogu, Matce Najświętszej, świętym Aniołom i 

Wszystkim Świętym oraz duszom wspierającym te rekolekcje i jego uczestników. To właśnie omodlenie 

tego błogosławionego czasu przyniosło tak niezwykłe owoce dla rycerzy i uczestników z Berlina, Gdyni, 

Konikowa, Koszalina, Malborka, Pelplin, Poznania, Prabut, Pucka, Sianowa, Sławna, Słowianko-

wa, Słupska, Szczecina, Szczecinka, Warszawy, Wrocławia. 

Ten czas świętych rekolekcji przejdzie do historii naszych uczt duchowych jako jedno z owocniejszych 

spotkań modlitewnych. Za to Bogu bogatemu w miłosierdzie niech będą dzięki! Amen. 

Zrelacjonował: mr Wiesław z Koszalina 

P.S. Z okazji kolejnej rocznicy urodzin za przyczyna patronki dnia św. Teresy od Dzieciatka Jezusa jak 

najobfitszych Bożych łask szczególnie prostoty, pokory i wiary nadprzyrodzonej w owocnej i błogosła-

wionej posłudze duszpasterskiej ks. Maciejowi Bagdzińskiemu zwanemu też o Janowi Pawłowi z serca 

życzą Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

OPINIA i 2 OBRAZY rycerza z Berlina  
z rekolekcji w Koszalinie 

Nie chcę wszystkiego w szczegółach opisywać, ograniczę się do minimum. 

http://www.mali-rycerze.pl/strona,4,12
http://www.mali-rycerze.pl/strona,4,12
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Dziękuję każdemu z osobna, każdej Rycerce i Rycerzowi, przebywając wśród Was rozkoszowało się 

moje serce, kiedy mogłem podziwiać Waszą silną wolę trwania przy Jezusie i Maryi. Chyba najlepszym 

prezentem dla Was wszystkich jest opinia i stwierdzenie Ojca Jana Pawła, że tak długo jak jest 

zakonnikiem i kapłanem, to nigdy jeszcze nie był świadkiem tak wielu Łask Bożych zesłanych 

przez Niebo, które właśnie na tych rekolekcjach mógł widzieć i przeżyć. 

W grupie Małych Rycerzy panuje Duch Wiary, jest szczere 

pragnienie ofiarowania swoich cierpień przez Niepokalane Serce 

Maryi Samemu Jezusowi. Jezus i Maryja całym swoim Ser-

cem kochają Małych Rycerzy i troszczą się o nas tak czule 

jak tylko Oni to potrafią. Nigdy nie byłoby tego gdybyśmy nie 

trwali przy Ich Sercach; to jest owoc naszych modlitw, ofiar, 

przyjęcia różnych krzyży wszystkich Małych Rycerzy, nie tylko 

tych, którym dane było być na tych rekolekcjach, ale też tych, 

którzy w cichości i pokorze trwają tam gdzie ich Boża Opatrzność postawiła. 

Pragnę podzielić się jeszcze z Wami dwoma obrazami, które pod koniec rekolekcji wszyscy otrzymali-

śmy i ci co byli i Ci, którzy nie mogli być razem. 

Podczas uwielbienia pojawiła się piękna duża tarcza obejmująca cały ośrodek rekolekcyjny i na hory-

zoncie wschodzące śliczne słońce, od którego emanowała niesamowicie piękna jasność. 

W drugim obrazie widać było jak Jezus Chrystus wraz z Maryją biorą wszystkie swe dzieci do środka 

swych Serc i idą z nimi na zewnątrz budynku rekolekcyjnego. Ich Serca powoli otwierają się i wyfruwa 

duża ilość białych gołąbków w różne strony świata. Każdy z tych gołąbków miał na swojej piersi małe 

czerwone serduszko, na którym były takie oto słowa: 

Ja kocham Cię miłością Chrystusa. 

Boże błogosław nam wszystkim i daj nam Twą Łaskę byśmy mogli przy Tobie trwać i żyć na Twoją 

Chwałę. Amen 

Berlin, 14.10.2015       Krzysztof z Berlina 

3 ŚWIADECTWA RYCERKI MARII Z ZĄBEK 

 I. Często modląc się przed obrazem Jezusa Miłosiernego ( pamiątka po św. pamięci Zofii) prosiłam 

Pana Jezusa o jeden maleńki promyk miłości, abym umiała kochać ludzi, tak jak kocha nas Pan Jezus. I 

co? I nic. W ubiegłym roku na rekolekcjach w Koszalinie z ks. Jackiem Skowrońskim słyszymy słowa: 

„Mało prosicie – mało otrzymujecie”. Zaczynam prosić dużo, mówię: „Panie Jezu ja nie proszę Cię o 

promyk miłości, ja proszę Cię o wiadro Twojej miłości”.  

Kochani, to co zaczyna się dziać ze mną przechodzi moje najśmielsze oczekiwanie. W zimnej kaplicy 

zaczynam płonąć (zdejmuję z siebie polar, sweter) zostaję w samej cienkiej bluzce i nie wiem co mam 
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dalej robić, czy pójść do pokoju i wejść pod zimny prysznic czy wyjść na dwór i ochłonąć. Zaczynam 

dziękować i uwielbiać Boga za Jego hojność w obdarzaniu nas swoimi darami.  

(Gdybym prosiła o cysternę Bożej miłości pewnie bym spłonęła na popiół). 

II. Bardzo podobnie działo się na ostatnich rekolekcjach z ks. Jackiem w Hodyszewie (w październiku). 

W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu i uwielbiania Pana Jezusa ks. Jacek przez prawie 

półtorej godziny mówił: „Proście. Dużo proście o miłość, o wiarę, o ufność a szczególnie o pokorę.  

Często powtarzał, że mało prosimy. Proście więcej, jeszcze więcej.”  

Ale jak to zrobić? Na początku było trudno, ale po modlitwie do Ducha Św. zaczęłam prosić o wszystkie 

te dary przez Rany i Mękę Pana Jezusa, przez radości i cierpienia Matki Bożej, przez wstawiennictwo 

aniołów i wszystkich świętych a szczególnie moich patronów o pomnożenie wiary, miłości, ufności a 

przede wszystkim o głęboką pokorę mówiąc:  

„Panie Jezu napełnij to naczynie swoimi darami. Ze swojego oceanu darów wlej we mnie ile tylko 

się zmieści a ty mój Aniele ugniataj te dary, aby ich weszło jak najwięcej”.  Po zakończonej adora-

cji około 23:30 idziemy spać. Mija 0:00 a później 1:00, 2:00,3:00 a ja nie śpię i czuję się jak nadmuchany 

balon, rozsadza mi nogi, ręce i całe ciało. Tak byłam napełniona tymi darami, iż wydawało mi się że 

zaraz pęknę. Moja współlokatorka Iwonka o 3:40 mówi: Idę do kaplicy, bo nie mogę spać – poszłyśmy 

obydwie. Uwielbiałyśmy Boga leżąc krzyżem, odmówiłyśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i odśpie-

wałyśmy Suplikację. Położyłyśmy się o 4:00 i po dwóch godzinach snu wstałyśmy wypoczęte, aby znów 

zacząć dzień uwielbieniem i dziękczynieniem. 

Bądź uwielbiony Boże w swej ogromnej miłości i cierpliwości do nas grzeszników. 

III. Co robi mężczyzna którego zostawia żona zabierając dziecko i zakładając rodzinę – oczywiście 

zaczyna pić.  

I tak było w przypadku mojego brata. Taki stan trwał blisko 20 lat. Tłumaczyłam, prosiłam, modliłam się i 

nic nie pomagało. Rok temu na rekolekcjach ks. Jacek Skowroński mówił o potędze imienia Jezus. 

Zdesperowana nie wiedziałam już co mam robić. Mówię do Pana Jezusa: „Panie Jezu to jest twoje 

dziecko, ja już nie mam siły walczyć o niego, oddaję go Tobie, będę codziennie uwielbiać Twoje 

Święte Imię, a Ty rób z nim co chcesz”. Na efekt nie trzeba było długo czekać, bo od następnego dnia 

mój brat nie pije. A ja codziennie w jego intencji odmawiam litanię do Imienia Jezus wielbiąc Je i dzięku-

jąc. 

Bądź uwielbiony Jezu w swojej miłości i dobroci.     mr Maria  

III Zjazd Miłosierdzia Legionu w Krakowie  
– relacje rycerek z Haliny, Danuty i Renaty 

I. Relacja rycerki Halinki z BOCHNI 
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Króluj nam Chryste ! 

Przepełniona wielką radością pragnę zrelacjonować III Zawierzenie Królowi Miłosierdzia w  Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach, które odbyło się 3.10.2015r. Na tym wyjątkowym nabo-

żeństwie zgromadzili się Mali Rycerze z całej Polski i zagranicy. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Bazylice 

BM o godzinie 18.00. Głównym celebransem był nasz duchowy opiekun ks. dr Lesław, współcelebran-

sem był ks. dr Stanisław Szczepaniec, który wygłosił Słowo Boże.  Po Mszy Świętej była 15 minutowa 

adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Na zakończenie adoracji ks. Stanisław udzielił nam błogo-

sławieństwa Najświętszym Sakramentem. Umocnieni dobrze przeżytą Mszą Świętą i adoracją Najświęt-

szego Sakramentu rozpoczęliśmy „Wieczór Świętego Jana Pawła II” już po raz 124, pt. „Błogosławieni 

powołani do małżeństwa”. 

Na początku tego Wieczoru odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, a potem medytowaliśmy myśli Świętego 

zawarte w różnych homiliach, listach dotyczące rodziny chrześcijańskiej.  Na zakończenie nabożeństwa 

J.E. ks. bp Jan Zając udzielił nam błogosławieństwa i z serca Sanktuarium przekazał nam Ogień Miło-

sierdzia, abyśmy sami byli miłosierni i nieśli go całemu światu. 

Z otrzymanym Ogniem Miłosierdzia przeszliśmy do dolnej części Bazyliki, tam zawiązywaliśmy wspólno-

tę. Z kolei zgromadziliśmy się w kaplicy św. Siostry Faustyny gdzie o godzinie 20.20 mr Andrzej w imie-

niu Wspólnoty z Bochni przywitał ks. dr Lesława, Prezesa Wiesława, cały Zarząd i wszystkich członków 

wspólnoty MR. Omówiono sprawy organizacyjne. Ks. dr Lesław wystawił Najświętszy Sakrament i roz-

poczęliśmy adorację wg ustalonego programu. 

Miesiąc październik w sposób szczególny poświęcony jest MB Różańcowej. Temat adoracji do północy 

to: „Maryja w Bożym planie zbawienia”.  Rozważaliśmy w naszych sercach jak Ojciec Niebieski urze-

czywistnił Swój plan zbawienia z udziałem Maryi. Dziękowaliśmy Panu Bogu, że pozwolił nam przez tę 

adorację jeszcze bardziej i głębiej wniknąć w Boży plan zbawienia. Doświadczyliśmy czułej matczynej 

miłości naszego Ojca Niebieskiego. Czujemy to, że bardzo, bardzo nas kocha mimo naszych słabości. 

Jest niewyobrażalna i nie do ogarnięcia Twoja wielka miłość i miłosierdzie do nas, a my dzieci Twoje 

nawet nie potrafimy Ci za to podziękować i god-

nie Cię za to uwielbić. 

W czasie tej adoracji świętowaliśmy jubileusz 10-

lecia adoracji Króla Miłosierdzia w Najświętszym 

Sakramencie jakie co miesiąc odprawiamy w 

kaplicy Wieczystej Adoracji przy Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia. Dziękowaliśmy Bogu Ojcu 

Niebieskiemu z głębi naszych serc, że w Swoim 

niezmierzonym miłosierdziu pozwolił nam żyć, 

przychodzić przed Jego oblicze, aby uwielbiać 

Święte Imię Jego. Składać mu dziękczynienie za 

przeżyty czas, prosić o przebaczenie naszych 

grzechów i zanosić błagalne prośby o miłosierdzie dla wszystkich MR i całego świata.  
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W dalszej kolejności przed Najświętszym Sakramentem rozważaliśmy tajemnice różańca świętego. 

Trwamy w 7 roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej pod hasłem: „Potęga rodziny”. W tym duchu były rozwa-

żane tajemnice różańca świętego. W związku z tym, że nasze Zawierzenie miało miejsce w pierwszą 

sobotę miesiąca kontynuowaliśmy adorację wynagradzając Najświętszej Maryi Pannie za grzechy świa-

ta, zniewagi jej imienia, modliliśmy się m.in. słowami Litanii Loretańskiej, śpiewając Magnificat i rozważa-

jąc przez 15 minut w ciszy tajemnice Maryi. 

Głównym celebransem Mszy Świętej o północy  był ks. dr Lesław, współcelebransami byli: ks. dziekan 

Leszek Leszkiewicz- proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni i nasz opiekun ks. dr Marek Mierzyński, 

który wygłosił Słowo Boże. Po Mszy Świętej była możliwość otrzymania Balsamu Miłosierdzia. 

Wspólna agapa sprawiła, że mogliśmy nacieszyć się sobą i wzmocnić się herbatą, kawą oraz ciastem (i 

możliwość rozmów nie dokończonych). 

Po agapie ks. Lesław udzielił błogosławieństwa olejkiem MB z Loretto i św. Charbala i wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy adorację. 

Uwielbialiśmy nieskończoną i niepojętą tajemnicę Boże Miłosierdzie. 

Jest ono największym i najwyższym przymiotem Boga Trójjedynego. Boże Miłosierdzie jest źródłem 

wszystkiego co istnieje i obejmuje wszystkie stworzenia. 

Radowały się nasze serca, że w tym dniu Pan wybrał dla nas to szczególne miejsce, to święte miejsce, 

to światowe miejsce, z którego już wydobywają się iskry Bożego Miłosierdzia na cały świat. 

Prawdziwie to był święty czas łaski dla każdego z nas.  W czasie tego modlitewnego spotkania nasze 

serca otwierały się na Słowo Boże, które ma moc oczyszczać i przemieniać. 

Pan Jezus patrzył z miłością na każdego z nas i pragnął zaprosić do spotkania z nim w dialogu miłości i 

miłosierdzia. Myśmy usłyszeli ten głos i przyjęliśmy to zaproszenie, aby opowiedzieć mu o naszym 

trudnym dziś, o walce o Królestwo Boże, ale i o zmarnowanych łaskach, których nie wykorzystaliśmy. 

Pokornie prosiliśmy, aby Pan swoją mocą otworzył to co w nas jest jeszcze zamknięte, aby do końca 

wypełniła się i  spełniła Jego Boża wola w nas. 

I gdy nadeszła godzina 3.00  zanurzyliśmy się w promieniach Bożego Miłosierdzia uwielbiając Jego 

miłość i miłosierdzie nad nami w postawie uniżenia.  Wielbiliśmy Pana koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Z tak rozpalonymi sercami dokonaliśmy Aktu zawierzenia świata i siebie samych Bożemu Miłosierdziu. 

Ufni w Boże Miłosierdzie zwróciliśmy się do Pana Jezusa, aby spojrzał łaskawie, miłościwym okiem na 

nas grzeszników i zaczęliśmy rozpamiętywać Mękę naszego Pana Jezusa. Prosiliśmy, aby ona przejęła 

nasze serca, tak jak przeszyła mieczem boleści serce naszej Matki – Maryi. Rozważania Drogi Krzyżo-

wej prowadził mr Wiesław. 

Końcowym aktem wspólnego uwielbienia było zawierzenie Królowi Miłosierdzia LMRMSJ zakończone 

uroczystym odśpiewaniem z głębi naszych serc hymnu Te Deum.      
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Dziękujemy Królowi Miłosierdzia, że dostąpiliśmy tej szczególnej łaski trwania na modlitwie w Świato-

wym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dobremu Bogu niech będą dzięki za to duchowe spotkanie. 

mr Halina z Bochni 

II. Relacja rycerki Danuty z BERLINA 

Jeszcze kilka lat temu regularne spotkania Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w 
Krakowie były naszym cichym marzeniem, a już od 3 lat stały się one dla nas łaskawym faktem! 

Pan Jezus odczytał pragnienia naszych serc i długo nie czekał, aby je spełnić. 

Dziękujmy za ta wielką łaskę naszemu Bogu! 

Tej nocy z 3/4.10.2015 w kaplicy św. s. Faustyny (w dolnej części sanktuarium) popłynęła szczera i 
żarliwa modlitwa naszych serc do Boga. 

Modlitwa ta przepojona była radością i miłością, jaką my, Mali Rycerze, pałamy do Króla Miłosierdzia - 
Jezusa Chrystusa. 

Słowa tej modlitwy wypowiadane były w wielkim zjednoczeniu i stały się świadectwem naszej jedności 
rycerskiej - wszystkiemu towarzyszyła piękna harmonia. 

Wagę wspólnej modlitwy podkreśliło następujące zdanie, które padło podczas naszego czuwania noc-
nego z ust jednego z kapłanów: 

"Spodobało się Panu zbawiać ludzi we wspólnocie, nie w pojedynkę". 

To  nasze trwanie na wspólnej modlitwie docenione zostało przez gospodarza tego miejsca – ks. bpa 

Jana Zająca. 

Powiedział on, że te modlitwy Małych Rycerzy MSJ podczas nocnego czuwania mają wielką wartość i są 

aktem naszej ofiary wobec bliźnich, są jakby obdarowywaniem i pocieszeniem innych w ich smutkach, 

niesieniem im  radości i podnoszeniem ich z ich upadków. 

Te ciepłe słowa Biskupa w naszym kierunku i to w takim miejscu, bardzo nas ucieszyły i umocniły oraz 

zmotywowały do trwania w tym, co robimy! 

Intencje naszych modlitw objęły bardzo ważne potrzeby tego świata, takie jak: 

 Synod Biskupów na temat rodziny w Rzymie 

 łaski potrzebne Ojcu Św. Franciszkowi w prowadzeniu Kościoła 

 potrzeby Episkopatu Polski 

 zdrowie fizyczne i duchowe naszych kapłanów 

 powołania kapłańskie 

 błogosławieństwo i ratunek przed złem dla naszej Ojczyzny 

 błaganie o miłosierdzie dla całego świata i inne... 

To nasze tegoroczne modlitewne spotkanie u tronu Króla Miłosierdzia w Łagiewnikach było radosnym 

trwaniem przy Panu, z Nim i w Nim. 
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Pięknym akcentem tego nocnego czuwania były też pieśni śpiewane nie tyle naszymi ustami, co naszy-

mi "sercami". Tym razem śpiewanym przez nas pieśniom towarzyszyła gra wykonana przez naszego 

kandydata na rycerza z Bochni. Serdecznie za to dziękujemy. 

Osobne podziękowanie należy się całej grupie bocheńskiego koła Małych Rycerzy na czele z br. An-

drzejem Wilkiem oraz animatorką tej grupy Haliną Wysokińską za: 

 utorowanie drogi Małym Rycerzom do tronu Króla Miłosierdzia w Krakowie 

 długoletnie i wierne trwanie przy Panu w Łagiewnikach oraz systematyczne wyna-

gradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi w tym miejscu 

 dawanie rycerskiego świadectwa w tym miejscu 

 przywiezienia z sobą 2 kapłanów na czuwanie: ks. dr Leszka Leszkiewicza, probosz-

cza parafii pw. Św. Mikołaja w Bochni i ks. dr Marka Mierzyńskiego, opiekuna koła 

Legionu MRMSJ w Bochni.      

 przygotowanie pokrzepiającego nas posiłku 

Bóg wam za to zapłać! 

Drodzy Rycerze z Bochni, pamiętajcie o tym, że Bóg w dawaniu nie daje się nikomu prześcignąć! 

Specjalne podziękowanie za tak pełne łask spotkanie modlitewne należy się księdzu dr. Lesławowi 

Krzyżakowi, który już od wielu lat tak wiernie towarzyszy nam w naszym rycerskim spotkaniom i działa-

niu. 

Ksiądz Lesław pełnił posługę księdza opiekuna ogólnopolskich spotkań modlitewnych Legionu, słucha 

spowiedzi, prowadzi z nami rozmowy, udzielał nam rad duchowych, a przede wszystkim sprawuje Eu-

charystię i obficie nam błogosławi. 

 A oto słowa tego kapłana, które utkwiły mi w pamięci na tej uczcie duchowej: 

"Cieszcie się bardziej niż lękajcie, że wasze imiona zapisane są w niebie". 

Nie może tutaj zabraknąć też słów podziękowania dla tak bardzo zaangażowanych w sprawy naszego 

rycerstwa ludzi jak: prezesa MRMSJ Wiesława Kaźmierczaka oraz Marii Mrózek - sekretarz MR. 

Bóg zapłać wam za wszystko, wam i wszystkim, którzy tam trwali na modlitwie, bo bez waszego udziału 

kochani nie byłoby potrzeby pisać tego listu... 

... i chociaż od naszego spotkania minął już tydzień, to moje myśli jeszcze wciąż krążą wokół tego, co 

działo się w Krakowie... 

Już teraz cieszę się na następny rok i już teraz gorąco zapraszam wszystkich Małych Rycerzy na to 

spotkanie. Amen. 

Kraków, dnia 5.10.15 

mr Danuta 
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III. Relacja rycerki Renaty  z  NOWEGO SĄCZA 

3 października miała miejsce wspaniała uroczystość 10-lecia nocnych czuwań bocheńskiego koła Le-

gionu MRMSJ u Króla Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Na to szczególne święto za-

wierzenia z radością udałam się wraz z moim mężem i córeczką. 

Wybiła godzina osiemnasta i pośpiesznie udałyśmy się na Mszę Świętą. 

Od początku Mszy Świętej, rozpoczynającej naszą rycerską uroczystość, starałam się wyciszyć, by w 

skupieniu odebrać Głos Boży. W Liturgii Słowa już zostałam bardzo umocniona. Przed samym przyję-

ciem Komunii Świętej myślałam już tylko o tej Chwalebnej chwili, by przyjąć do serca Pana najgodniej 

jak potrafię, ofiarując Mu te zbolałe dusze żyjące w ciemności, które było mi dane tego dnia poznać i o 

których było mi danym usłyszeć. Moje serce, które chwilami dosłownie przestawało bić, dopiero po 

przyjęciu Ciała ukochanego Zbawiciela otrzymało prawdziwą radość i ukojenie. Wzniosłam oczy do 

Pana dziękując mu po stokroć za ten Balsam dla mej duszy, modląc się za tych ludzi biednych, pogrą-

żonych w ciemności, by jeszcze tego wieczoru ogarnął je płomieniem swego Miłosierdzia i dał odczuć 

swą obecność. 

Około godziny 21-ej zebraliśmy się w Kaplicy Św. Siostry Faustyny, gdzie do godziny 24 adorowaliśmy 

Najświętszy Sakrament. Były to niezwykłe 3 godziny, w czasie których siostra Halina Wysokińska oraz 

brat Andrzej Wilk, czołowi przedstawiciele naszego bocheńskiego koła, poprowadzili całe zgromadzenie 

poprzez głębokie czuwanie, z udziałem licznych modlitw i pieśni pochwalnych. Nie zabrakło również 

chwili, w której każdy z nas mógł w ciszy uwielbić Najwyższego Pana. 

Ta pierwsza część zakończyła się uroczystą północną Mszą Świętą z udziałem Ks. dr Lesława Krzyża-

ka, wieloletniego opiekuna ogólnopolskich spotkań Legionu, naszego bocheńskiego opiekuna Ks. dr 

Marka Mierzyńskiego, oraz proboszcza Parafii Świętego Mikołaja w Bochni – Ks. dr Leszka Leszkiewi-

cza. Kazanie skierował do nas nasz czcigodny opiekun Małych Rycerzy w Bochni. W czasie Mszy, jako 

dary złożone zostały deklaracje nowych członków zgromadzenia. 

Tuż po Mszy świętej, udaliśmy się na krótkie spotkanie, w czasie którego każdy mógł z każdym poroz-

mawiać, podzielić się swoimi rycerskimi doświadczeniami. 

Tej nocy około godz. 2-ej, Ksiądz prowadzący każdemu z nas, udzielił namaszczenia cudownym Balsa-

mem Miłosierdzia oraz pobłogosławił kładąc ręce na nasze głowy. To było wspaniałe doświadczenie. Po 

zawierzeniu naszego Legionu poczułam prawdziwe zjednoczenie się z Bogiem, a ostateczną ogromną 

ulgę odczułam w czasie modlitwy uwielbienia, gdy z ofiarnymi Rycerzami padliśmy krzyżem przed Naj-

świętszym Sakramentem odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie składaliśmy liczne 

modlitwy, które poprowadził dla nas Prezes Zarządu Legionu MRMSJ Wiesław Kaźmierczak. 

Dzięki Ci Boże że pozwalasz mi doznawać takich uczuć, tego nie da się opisać ani wyrazić w słowach, 

jedynie serce może oddać wspaniałość tej chwalebnej chwili. Najsilniej przeżyłam ten moment cudowny, 

gdy Kapłan błogosławił nas wszystkich Najświętszym Sakramentem, w tymże momencie jedna z rycerek 
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przeżywając prawdziwe spotkanie z Naszym ukochanym Panem wyróżniona została spoczynkiem w 

Duchu Świętym. 

To moje pierwsze wspólne nocne czuwanie w obecności tak licznie zgromadzanych Rycerzy z całego 

kraju a nawet zagranicy. Na nasze spotkanie przybyła również rycerka Danuta z Berlina, która reprezen-

tuje nasz Legion w Niemczech, i na zakończenie spotkania wygłosiła słowo. Nazajutrz rano ucieszył 

mnie jej widok, gdyż 

okazało się, że dom w którym zatrzymaliśmy się był również jej domem i innych rycerzy. 

W ciągu jednego zaledwie wieczoru doświadczyłam tak wiele. Chwała Najwyższemu  Panu.  

Króluj Nam Chryste!    Renata Janowska 

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

Wtorek, 23.07.1991 r. 

Córko moja. Dziś będziesz pisać orędzia dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Orędzie dotyczyć 

będzie szczególnie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego na dni ostateczne. Ofiarowanie woli swojej 

Bogu w Trójcy Jedynemu ma dokonać Rycerz apostoł Miłosierdzia Bożego. 

Ty córko pobłogosław go w imieniu Jezusa Miłosiernego. Uczyń to jak najszybciej, a odczujecie obec-

ność Boga w swym życiu. Oddajcie swoją wolę z miłości a Ja z miłością ją przyjmę. Rozpowszech-

niajcie Mali Rycerze koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze upadłe, bo dla nich przez wasze 

modlitwy i ofiary jeszcze okażę Miłosierdzie Boże. Te dusze już nic nie mogą uczynić dla siebie. Daję 

wam moc przez Miłosierdzie Boże, abyście sprowadzili te dusze upadłe do źródła Miłosierdzia Bożego, 

które dla nich wytrysnęło z Mojego Serca. 

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

im światło, aby poznali prawdę i pokochali swego Boga wielką miłością i szli drogą prawdy.  

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

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

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

przebiegłości, aby wam przeszkodzić i zechce was zwieść. Dzieci Moje bądźcie czujni, bo to jest walka 

przeciw złu. 

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. 
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Kard. Piacenza: Skupianie się na miłosierdziu daje 
księdzu popularność, ale ludziom nie pomaga 

Głosząc miłosierdzie Kościół nie może rezygnować z prawdy i wymogów życia chrześcijańskiego – 

przypomina w kontekście aktualnej debaty synodalnej kard. Mauro Piacenza, papieski penitencjarz. To 

właśnie on na co dzień jest wykonawcą sprawiedliwości i miłosierdzia Papieża w sprawach duchowych. 

W jego bowiem imieniu udziela rozgrzeszeń w sprawach zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej. 

Komentując w Radiu Watykańskim trwający obecnie Synod kard. Piacenza przestrzega przed sztucz-

nym przeciwstawianiem miłosierdzia i sprawiedliwości. W Bogu jedno i drugie stanowi jedną całość. My 

natomiast, ze względu na nasza niedoskonałość opowiadamy się za tym, co 

nam bardziej w danym momencie odpowiada, ale nie jest to uczciwe. I jeśli ktoś 

chce jako duszpasterz być popularny, zwraca uwagę na to, że Bóg jest miło-

sierny, wszystko przebacza... – mówi kard. Piacenza. Zdaniem papieskiego 

penitencjarza nie należy jednak zapominać, że naśladowanie Chrystusa wiąże 

się też nieodłącznie z pewnym trudem, ascezą. 

„Niekiedy my pasterze wpadamy w pułapkę, mówiąc, że jakieś prawo moralne 

jest zbyty wymagające – powiedział kard. Piacenza. – Abstrahujemy w tym 

momencie od łaski Bożej i tajemnicy Krzyża, trudu. Ale wtedy nie możemy już 

ludziom pomóc, nie mamy dla nich żadnych odpowiedzi. Jest to błąd, który dziś popełnia się dość czę-

sto. Kiedy my pasterze mówimy, że jakieś prawo moralne dotyczące rodziny, małżeństwa jest zbyt 

wymagające. Jeśli przekreślamy na przykład samą możliwość zachowania czystości. A przecież są 

pewne sytuacje, w których wstrzemięźliwość jest jedyną drogą. A my mówimy, że to za trudne. Oczywi-

ście, że jest to trudne. Ale czyż na tym świecie nie ma trudu? A co z tajemnicą Krzyża? Czyż nasz Pan 

nie trudził się jako człowiek, aby nas odkupić? Ten trud, ta asceza jest częścią życia chrześcijańskiego. 

Nie możemy go wymazać i tylko się do ludzi uśmiechać, do wszystkiego podchodzić pozytywnie, mówić 

tylko to, co piękne. Istnieje również trud i rzecz w tym, że również on jest pozytywny i piękny, bo jest 

elementem naśladowania Chrystusa”. kb/ rv 

Radio Watykańskie 

NWO, SŁUŻBA SZATANOWI, ROLA ISLAMU -  
I NAJŚWIĘTSZA PANNA MARYJA 

Z książki: „Królestwo Ciemności - samozniszczenie świata i "wspaniała odnowa" Kościoła !” Ks. Martin Malachi 

Bernard: Czy Szatan wywiera wpływ na stosunki międzynarodowe? 

Ks. Martin: Z całą pewnością. Nie znamy wszystkich szczegółów, wiemy jednak iż istnieje międzynaro-

dowa organizacja, której formalnym celem jest służba Szatanowi. Wiemy, że wśród jej członków znajdu-

ją się bardzo ważne osobistości. Mam tu na myśli ludzi, których nazwiska pojawiają się w doniesieniach 
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o wydarzeniach międzynarodowych. Wielu z nich jest bardzo wpływowych, czy to w sferze finansów, 

polityki, nauki czy dyplomacji. 

Wszyscy oni trzymają się razem i wspierają się wzajemnie. Biorą aktywny udział w tworzeniu traktatów i 

międzynarodowych porozumień handlowych. Działają w ONZ. Jesteśmy pewni, że organizacja taka 

istnieje, nie mamy jednak dla niej nazwy. Owa pozostająca w cieniu organizacja wywiera wpływ na 

wszystkie aspekty naszego życia. Nie wiemy o niej wiele, wiemy jednak że jest bardzo potężna. 

Nie ma co do tego wątpliwości. Owa tajna organizacja istnieje naprawdę. Członkowie jej nie zbierają się 

wokół stołów w piwnicach w opuszczonych na oczy kapeluszach, nie sprawiają wrażenia ludzi gwałtow-

nych i złych. Bardzo często są osobami powszech-nie szanowanymi, ich cechą wspólną jest jednak 

niechęć do religii. „To religia jest przyczyną wszystkich wojen. To ona jest powodem dzisiejszych konflik-

tów pomiędzy Arabami i Żydami, Grekami i Turkami, Irlandczykami i Anglikami, Serbami i Chorwatami, 

Flamandami i Walonami". Pragną więc „uwolnić” świat od religii - i odnieśli w tej sferze spore sukcesy. W 

USA Kościół został całkowicie zmarginalizowany. Nie posiada żadnych wpływów, chyba że idzie razem 

z duchem czasów lub ulega dominującemu obecnie światopoglądowi, który jest z gruntu pogański. 

Musimy pamiętać o czymś jeszcze. Każdego dnia na głównych międzynarodowych giełdach w miastach 

takich jak Tokio, Singapur, Frankfurt, Paryż, Londyn i Nowy Jork dokonuje się miliardowych transakcji w 

obrocie akcjami. Na całym świecie są miliony małych inwestorów, istnieje jednak garstka finansistów, 

którzy zdominowali wszystkie te rynki. Jedynie oni wiedzą, co się naprawdę dzieje. Rządzą pieniądzem. 

Rządzą codziennym przepływem kapitału oraz podstawowych towarów do i z każdego kraju. Nie tylko 

rządzą oni pieniędzmi, ale też decydują o tym kto żyje a kto umiera. To oni o tym decydują! I jestem 

przekonany, że ludzie ci znajdują się w obozie Lucyfera. Realizują jego plan, którym jest stworzenie 

świata bez Boga i który jest nieludzki w naszym rozumieniu tego słowa. Mają oni wielką władzę. Mówil i-

śmy przed chwilą o narzuconych nam zmianach: w sposobie odżywiania się, w strojach, w tym co oglą-

damy w telewizji i kinach oraz co słyszymy w radiu. Wszystkie te narzucone nam zmiany zostały staran-

nie zaplanowane. Mają one swój cel, a cel ten jest zdecydowanie szatański. Celem tym jest zniszczenie 

cywilizacji chrześcijańskiej. Diabeł ma na to bardzo mało czasu, jest już jednak bliski jego realizacji. 

Bernard: Przyjrzyjmy się więc niektórym z tych narzędzi służących znisz-

czeniu chrześcijaństwa. Jedną z nich jest z pewnością komunizm. Może 

więc powie teraz Ksiądz parę słów o komunizmie oraz Rosji. 

Ks. Martin: Nie ma wątpliwości, że środki czy też narzędzia jakimi posłużono się do zniszczenia naszej 

cywilizacji rzeczywiście doprowadziły do dechrystianizacji milionów ludzi. Jedną tych narządzi jest mark-

sizm - dziwaczna doktryna stworzona przez Karola Marksa, który zmarł zanim jeszcze wdrożona ona 

została w jakimkolwiek kraju. Po śmierci Marksa rozwinął ją Włodzimierz Lenin, przywódca rewolucji 

rosyjskiej. Z Rosji propaganda marksistowska szerzona była na cały świat. Nie ulega wątpliwości, że 

marksizmu i chrześcijaństwa nie da się ze sobą pogodzić. Nie można być marksistą i chrześcijan inem, a 

tym bardziej katolikiem. Rodzina Marksa była pochodzenia żydowskiego, w pewnym momencie przeszła 

jednak na chrześcijaństwo (luteranizm - przyp. tłum.). Jej członkowie odznaczali się nawet wielką gorli-
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wością, a sam Marks napisał kilka pięknych wierszy o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiedziałeś o 

tym? 

Bernard: Nie, nie wiedziałem. 

Ks. Martin: Tak było. Później Marks podjął studia na uniwersytecie w Berlinie, gdzie dołączył do słynne-

go Doktorklub. Był to klub satanistyczny i Marks sam stał się satanistą. Ostatecznie zaczął pisać ody do 

Szatana. Do końca swego życia uczestniczył w obrzędach satani-stycznych. Człowiek ten pisał pod 

natchnieniem Lucyfera. Jego książki, Manifest komunistyczny oraz Kapitał zmieniły życie wielu ludzi we 

wielu krajach. Zbrodnie popełniane w imię doktryny marksistowskiej doprowadziły do śmierci dziesiątków 

milionów niewinnych ofiar, zwłaszcza Ukraińców i Rosjan. Skaziła ona całe kraje, deprawowała umysły i 

zatruwała uniwersytety. Jej wytworem jest również teologia wyzwolenia, pozująca na ideologię chrześci-

jańską, która jednak w istocie nie jest. Jest to po prostu marksizm w chrześcijańskim opakowaniu. 

Obecnie ludzie często ulegają iluzji iż marksizm jest już martwy. Tak niestety nie jest. Jest on wciąż 

żywy i stanowi wielkie zagrożenie. Gdybyś jednak powiedział to w Waszyngtonie, przy Downing Street 

10 lub w Pała-cu Elizejskim, zostałbyś wyśmiany. Urzędujący tam ludzie wolą myśleć, że wszystko jest 

już w porządku. Powinniśmy też pamiętać, że my sami finansowaliśmy Saddama Husseina przez 15 lat. 

Prowadziliśmy z nim romans. Wspieraliśmy go. Obecnie mówimy, że jest on potworem, bo zwrócił się 

przeciwko nam. 

Bernard: Tak więc komunizm nie jest martwy. Po prostu przybrał inną po-

stać. 

Ks. Martin: Właśnie tak! Założył po prostu inną maskę. Posłużmy się pewnym przykładem. Załóżmy iż 

postanowilibyśmy że do września bieżącego roku musimy zlikwidować rząd federalny. Jak coś takiego 

przeprowadzić? Zamknąć wszystkie instytucje federalne? Zwolnić wszystkich pracowników rządowych? 

To zajęłoby lata! A nas przekonuje się, że cały aparat komunistyczny aparat rządowy w Rosji po prostu 

zniknął. Przez 73 lata istniała tam silna partia zrzeszająca ponad 22 milionach członków, a poza tym 

cała armia oprawców, szpiegów, strażników obozowych i agentów KGB. Aparat komunistyczny posiadał 

siły specjalne, rozbudowane agencje szpiegowskie, radio, telewizję i komunikację satelitarną. I nagle 

wszystko to po prostu znikło? To absurd! To nie mogło rozpłynąć się w powietrzu. Komunizm nie jest 

martwy. Myślę, że zmienił jedynie nazwę. W każdym mieście, miasteczku i wiosce w dalszym ciągu przy 

władzy pozostają marksiści. Tak więc niebezpieczeństwo nie minęło. 

Bernard: A jakie znaczenie ma wojna pomiędzy Serbami a Chorwatami na 

terytorium Jugosławii? [nagranie z 1992 r md] 

Ks. Martin: Mamy tu do czynienia z dwoma czyn-nikami. Pozornym powodem tego konfliktu jest to, że 

na przestrzeni minionych wieków Serbowie i Chorwaci wielokrotnie walczyli ze sobą i dopuszczali się 

różnorakich okrucieństw. Podczas II Wojny Światowej toczyli ze sobą zażartą walkę. Tak więc to 

wszystko, czego obie strony dopuszczały się w przeszłości, zrodziło taką wzajemną nienawiść, że nie są 

one w stanie jej przezwyciężyć. Podobnie postępowanie Brytyjczyków w Irlandii Północnej doprowadziło 
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do tak silnie zakorzenionej nienawiści do nich, że obecnie Irlandczycy nie potrafią im przebaczyć. Nie 

przestaną z nimi walczyć. Taki jest pierwszy powód. 

Rzeczywistym powodem obecnego konfliktu jest fakt, iż ludzie decydujący o losach świata chcieli rozpa-

du Jugosławii. Pragnęli podzielić ją w taki sposób, by pokój pomiędzy tymi narodami możliwy był jedynie 

dzięki interwencji sił ONZ. Ścisły nadzór przez siły ONZ ma stać się elementem Nowego Porządku 

Świata. Po wkroczeniu ONZ żadna ze stron nie będzie w stanie dokonać agresji i wyrządzić większych 

szkód. Bardzo szybko zostanie poskromiona. Taki jest prawdziwy powód tej wojny, w której dotkliwe 

cierpienia są udziałem obu stron konfliktu. 

Tak więc z żelazną konsekwencją obie walczące strony zaopatrywane są w sprzęt wojskowy, doradców 

i pieniądze. Wojna ta została celowo wywołana przez ludzi, którzy pragnęli doprowadzić do rozpadu 

Jugosławii. Chcieli oni stworzyć sytuację, w której ani Chorwacja ani Serbia nie będą samowystarcza lne, 

tak więc oba kraje będą musiały być zintegrowane ze wspólnotą międzynarodową. Cała ta taktyka pole-

ga na uzależnianiu narodów, ponieważ w ten sposób zyskuje się nad nimi kontrolę. 

Bernard: Tak więc konflikty międzynarodowe wykorzystywane są do budo-

wania Nowego Porządku Światowego. 

Ks. Martin: Tak jest. Stanowią one nieodłączną część planu jego zaprowadzania. Do niedawna wszyscy 

cenili sobie suwerenność - obecnie przekonuje się nas jednak, że nie gwarantuje ona bezpieczeństwa. 

Innymi słowy - wasza suwerenność nie uchroni was przed bombą atomową. Mówi się nam, że jedynie 

garstki nacjonalistów pragną zachować swe własne małe kraje i zakazać do nich wstępu wszystkim 

obcokrajowcom. 

Dlatego ludzie budujący Nowy Porządek Świata zamierzają ukarać tych nacjonalistów. Pozwolą, by 

wyniszczali się wzajemnie. Będą dostarczać broń obu stronom. Stwarzają w ten sposób sytuację, w 

której ostatecznie wkroczą władze międzynarodowe i powiedzą: „Dzieci, spokój! Cisza! Niech nikt się nie 

rusza, albo otworzymy ogień!”. Wszystko to realizowane jest zgodnie ze starannie opracowanym pla-

nem. Nowy Porządek Świata jest antychrześcijański i antykatolicki. Zaprowadzany jest ze względów 

praktycznych - w celu pomnożenia zysków. Nie chodzi tu bynajmniej o budowanie harmonijnego współ-

istnienia. 

Bernard: Czy chrześcijaństwo będzie miało do odegrania jakąś rolę w tym 

Nowym Porządku Świata? 

Ks. Martin: Żadnej. Biedny Paweł VI - który zmarł w roku 1978 - powiedział, że prawdopodobnie w 

przyszłości Kościół zredukowany zostanie do bardzo znikomej części rodzaju ludzkiego, pozbawionej 

jakiegokolwiek wpływu. Wróg przetoczył się przez Kościół, podobnie jak naziści przeszli przez Belgię 

podczas II wojny światowej. Wziął szturmem nasze społeczeństwo, które tak bardzo potrzebuje dziś 

egzorcyzmów. Pewne organizacje usiłowały powstrzymać tę katastrofę, nie udało im się jednak, ponie-

waż słudzy Lucyfera są zbyt potężni. 

Bernard: A jaka będzie rola islamu w Nowym Porządku Świata? 
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Ks. Martin: Na świecie żyje około 800 milionów muzułmanów i liczba ich stale rośnie. W Afryce Za-

chodniej istnieją obecnie państwa, jak Gwinea czy Benin, które są de facto w całości muzułmańskie. 

Widziałem niedawno statystyki. W Afryce na islam przechodzi każdego dnia około 1600 ludzi. To wielka 

liczba. Islam przemawia do umysłów Afrykańczyków, ponieważ wszystko inne ich zawiodło. Islam obie-

cuje im lepsze życie. Przyjmując islam mieszkaniec subsaharyjskiej Afryki dostaje do ręki broń i może 

mieć tyle żon, ile tylko zapragnie. Tak więc będą oni walczyć. Będą toczyć świętą wojnę! Wcześniej idea 

taka była im zupełnie obca. 

Gdyby był to jedyny liczący się czynnik można by oczekiwać, że zamieszki zaczną się powiedzmy w 

Algierii i jak płomień rozprzestrzenią się przez Północną Afrykę, Egipt aż po Izrael i Palestynę. Cały 

Bliski Wschód stanąłby w ogniu. Tak się jednak nie stanie. [Ale tek się jednak, wbrew prostej logice, 

stało! MD] 

Jak wiesz Najświętsza Maryja Panna przedstawiona jest w Apokalipsie jako niewiasta z księżycem pod 

jej stopami. A półksiężyc jest symbolem islamu. Jestem przekonany, że w pewnym momencie doprowa-

dzi Ona do powszechnego nawrócenia muzułmanów. Islam jest w gruncie rzeczy herezją chrześcijań-

ską. Osobiście uważam, że nawróci ich Ona wszystkich za jednym zamachem. Pewien znany mi czło-

wiek postanowił nosić na ciele metalowy krucyfiks aż do czasu, gdy islam zostanie nawrócony. Powie-

działem mu, że nie będzie musiał czekać na to zbyt długo. Ekspansja islamu postępuje tak szybko, że 

Matka Boża będzie musiała wkroczyć i coś z tym zrobić. 

Tymczasem jednak islam stanowi poważny problem dla ludzi budujących Nowy Porządek Świata. Mu-

zułmanie nie pójdą na kompromis. Oni nie uznają kompromi-sów: wiara w Allacha albo nic! Uważam, że 

jednym z celów wojny w Zatoce Perskiej - poza pozbyciem się Saddama, który stał się dla wszystkich 

zbyt niewygodny - było pokazanie Bliskiemu Wschodowi, że jeśli my, na Zachodzie, zdecydujemy się na 

interwencję, nie będą w stanie nam się oprzeć. Konflikt jest nieunikniony. Na świecie żyje 800 milionów 

muzułmanów, a większość z nich są to ludzie ubodzy i rozgoryczeni. Zachód udziela pomocy jedynie ich 

przywódcom, szejkom, którzy są bogaci i nie dzielą się swymi pochodzącymi z handlu ropą pieniędzmi. 

Bernard: Innym zauważalnym trendem w polityce światowej jest narastanie 

konfliktów. Populacja krajów zachodnich staje się coraz bardziej spolary-

zowana i podzielona. W Stanach Zjednoczonych jako Amerykanie definiuje 

się znacznie mniej ludzi niż 30 lat temu, dziś mieszkańcy ich określają się 

raczej jako Czarni, Latynosi lub biali. W Kanadzie narasta podział pomię

dzy ludnością anglo i francuskojęzyczną. 

Ks. Martin: Tak jest! Innymi słowy, wszędzie szerzą się podziały. Oczywiście sprzyja to budowaniu 

Nowego Porządku Świata. Jego architekci stwarzają sytuacje nierozwiązywalne. Chorwaci nie mogą 

pokonać Serbów, a Serbowie nie są w stanie pokonać Chorwatów. Irańczycy nie mogą pokonać Irakij-

czyków, a Irakijczycy nie są w stanie pokonać Irańczyków. Izraelczycy nie potrafią poradzić sobie z 

Palestyńczykami, a Palestyńczycy nie mogą pokonać Izraelczyków. Wszyscy oni staną się ostatecznie 

tak sfrustrowani, że powiedzą: „Nie możemy sobie z tym poradzić. Poradźcie nam, co mamy robić”. 
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Architekci Nowego Porządku Świata mają nadzieję, że wszyscy zmuszeni zostaną w końcu poprosić: 

„Powiedzcie nam co robić! Podajcie nam rozwiązanie, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie z tym pora-

dzić”. W jaki sposób starają się do tego doprowadzić? To bardzo proste. Przykładowo nasz dyplomata 

Cyrus Vance przebywał w Jugosławii całymi miesiącami starając się wynegocjować porozumienie poko-

jowe, podczas gdy jego rodacy i jego rząd zaopatrywali obie strony konfliktu w broń. Wspieramy obie 

strony, ponieważ pragniemy wycisnąć z nich jak najwięcej pieniędzy. Ostatecznie chodzi nam jedynie o 

dolary. 

Bernard: Tak więc plan zaprowadzania Nowego Porządku Świata przewidu-

je inspirowanie coraz to nowych konfrontacji, wojen, aktów terroryzmu 

etc. 

Ks. Martin: Tak, i pojawiać się będą kolejne projekty pokojowe, które niczego nie rozwiążą. A oni 

po-nawiać je będą raz za razem. Czeka nas kolejnych kilka wojen. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie-

które z tych konfliktów będą bardzo poważne. Musimy zawsze pamiętać, że rozmawiamy o istotach 

ludzkich. Sami ściągamy na siebie to nieszczęście! Wydaje się, że nie ma żadnego sposobu by po-

wstrzymać ludzi od tego. Nienawiść zapuszcza korzenie tak głęboko, że trudno później o jakąkolwiek 

miłość bliźniego. 

Bernard: Jak możemy wybrnąć z tej sytuacji? 

  Ks. Martin: Powiem ci, co o tym myślę. Nie sądzę, byśmy byli w stanie z niej wybrnąć zanim nie wkro-

czy w to osobiście Najświętsza Maryja Panna. Patrząc na to po ludzku nie widzę jak moglibyśmy roz-

wiązać problemu aborcji. Nawet jeśli zostałaby ona zdelegalizowana, nie ma skutecznego sposobu na 

wymuszenie respektowania takiego prawa. Myślę że aborcje będą kontynuowane aż do czasu gdy sam 

Bóg interweniuje. 

Wywiad z ks. Malachi Martinem. O egzorcyzmach, opętaniu i działaniu Szatana we współczesnym świecie. Str. 88 
inn. 

http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016699-23010001__PZTA_2.html 

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

„O ZASADACH MODERNISTÓW” (7) 

3. Modernista jako teolog (1) 

a. Immanencja i symbolizm teologiczny 

Przechodzimy teraz, Czcigodni Bracia, do modernistów w dziedzinie teologicznej. 

Przedmiot to pełen trudności, ale w krótki załatwimy się z nim sposób. – Chodzi o 

pogodzenie wiary z nauką, nie inaczej, jedno przez zależność jednej od drugiej. W tym względzie posłu-

guje się modernista-teolog zasadami, których, jak widzieliśmy, używa filozof i stosuje je do człowieka 
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wierzącego: mamy na myśli zasady immanencji i symbolizmu. Załatwia się zaś z sprawą w sposób 

nadzwyczaj łatwy. Filozof głosi: zasada wiary tkwi wewnątrz (immanens); człowiek wierzący dodaje: 

zasadą tą jest Bóg i wnioskuje sam: więc Bóg tkwi w człowieku. Tak powstaje immanencja teologiczna. 

Po wtóre: Filozof uważa za pewnik, że wyobrażenia przedmiotu wiary są tylko symboliczne; człowiek 

wierzący podobnież uważa za pewnik, że przedmiotem wiary jest Bóg sam w sobie: stąd wnosi teolog: 

wyobrażenia rzeczywistości Bożej są symboliczne. W ten sposób powstaje symbolizm teologiczny. – 

Potworne to zaiste błędy a z konsekwencji okaże się, jak jeden i drugi jest niebezpieczny. – Rozpocz-

nijmy zaraz od symbolizmu. Ponieważ symbole te symbolami są ze względu na przedmiot, a narzędzia-

mi ze względu na wierzącego, strzec się winien wedle ich zdania człowiek wierzący, żeby nie zawierzał 

zbytnio formule jako formule, lecz posługiwał się nią, aby osiągnął prawdę zupełną; formuła odsłania ją, 

ale i zasłania równocześnie i usiłuje ją wyrazić bez skutku. Nadto używać winien, jak objaśniają, czło-

wiek wierzący, tych formuł, o ile mu one przynoszą pomoc; dla korzyści bowiem dane są, nie dla prze-

szkody: naturalnie czynić to winien bez ujęcia czci, która ze względu na dobro ogółu należy się formu-

łom, odpowiadającym wedle uznania publicznego urzędu nauczycielskiego wyrażeniu ogólnej samowie-

dzy, dopóki tenże urząd nauczycielski inaczej nie rozporządzi. – O immanencji trudno podać rzeczywiste 

modernistów zapatrywania, bo nie wszyscy na jedno się godzą. Niektórzy upatrują ją w tym, że Bóg w 

działaniu swym znajduje się wewnątrz człowieka, więcej jeszcze, aniżeli człowiek wewnątrz jest siebie; 

jeśli to trafnie się rozumie, nie zasługiwałoby wcale na naganę. Wedle innych polega ona na tym, że 

działalność Boża nie różni się od działalności natury jako przyczyna pierwsza złączona z przyczyną 

drugą; zapatrywanie takie znosi w rzeczywistości porządek nadprzyrodzony. Jeszcze inni tak ją tłuma-

czą, że budzą podejrzenie, jakby o panteizmie myśleli a pogląd taki zgadzałby się więcej z innymi ich 

poglądami. 

 b. Permanencja Boża 

 Z zasadą immanencji łączy się druga zasada, którą permanencją Bożą nazwać możemy; obydwie 

różnią się pomiędzy sobą tak mniej więcej, jak doświadczenie osobiste od doświadczenia, przekazane-

go przez tradycję. Przykład rzecz wyjaśni; weźmy jako przykład Kościół i Sakramenty. Wedle ich nauki, 

nie należy wcale wierzyć, że Chrystus ustanowił Kościół i Sakramenty. Przestrzega przed taką wiarą 

agnostycyzm, który w Chrystusie uznaje jedynie człowieka, którego samowiedza religijna rozwinęła się 

jak samowiedza innych ludzi, powoli; przestrzega przed nią prawo immanencji, które odrzuca wpływy jak 

mówią, zewnętrzne; przestrzega również prawo rozwoju, które domaga się czasu do rozwinięcia roślinki 

i pewien szereg okoliczności, następujących po sobie; przestrzega w końcu i historia, która wykazuje, że 

rzeczywiście w ten sposób rzecz się działa. Mimo to przyjąć należy, że Chrystus ustanowił pośrednio 

Kościół i Sakramenty. W jaki sposób? Głoszą, że wszelkie samowiedze chrześcijańskie jakby w zarod-

ku, jak roślina w nasieniu, w samowiedzy Chrystusa się znajdowały. Ponieważ roślinki czerpią życie z 

nasienia, rzec można, że chrześcijanie wszyscy żyją życiem Chrystusa. A życie Chrystusa Bożym jest 

wedle wiary, więc Bożym jest i życie chrześcijan. Jeśli więc to życie zapoczątkowało w ciągu wieków 

Kościół i Sakramenty, słusznie zupełnie powiedzieć można, że ten początek od Chrystusa pochodzi i 

jest Boży. W ten sposób Bożym jest wedle nich i Pismo św., Bożymi dogmaty. – W tych poglądach 

mieści się prawie teologia modernistów. Niewielki to zaprawdę skarb; ale aż nadto bogaty dla tego, który 
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wyznaje, że wszelkim nauki przepisom należy się bezwzględne posłuszeństwo. – Zastosowanie wywo-

dów naszych dotychczasowych do uwag następnych każdy z łatwością dostrzeże. 

c. O dogmacie 

Mówiliśmy dotąd o początku wiary i jej istocie. Wiara wiele jednakże posiada latorośli, przede 

wszystkim Kościół, dogmat, obrządki święte, księgi święte; zbadać należy również zapatrywania na nie 

modernistów. Rozpocznijmy z dogmatem. Rozwiedliśmy się już powyżej o jego powstawaniu i jego 

istocie. Powstaje z jakiegoś popędu albo konieczności człowieka wierzącego, który zapatrywania swoje 

opracowuje, aby i jego własna samowiedza i samowiedza innych ludzi więcej się wyjaśniła. Opracowa-

nie to polega na pogłębieniu i udoskonaleniu pierwszego ujęcia myśli (formula mentis), jednakże nie na 

podstawie logicznego rozumowania, lecz jak okoliczności poddadzą, czyli, jak niejasno się wyrażają, w 

sposób żywotny (vitaliter). Stąd tworzą się powoli, jak już nadmieniliśmy, wokoło onego pierwszego 

ujęcia myśli jakieś formuły dalsze: w jeden system zebrane albo w jeden gmach naukowy a przez pu-

bliczny urząd nauczycielski jako odpowiadające ogólnej samowiedzy zatwierdzone, zowią się one do-

gmatem. Od dogmatu wyraźnie odróżnić należy rozprawy teologów; lubo nie wynikają z życia wiary, 

przyczynić się mogą wielce do pogodzenia wiary z wiedzą, do usunięcia nieporozumień pomiędzy nimi, 

do wyjaśnienia i obrony wiary na zewnątrz; może też i tę przynoszą korzyść, że przygotowują materiał 

do przyszłego jakiegoś a nowego dogmatu. (c.d.n.) 

Źródło: http://www.ultramontes.pl/pius_x_pascendi_encyklika.htm 

Biskup Schneider:  

TRADYCJONALIŚCI ODNAWIAJĄ KOŚCIÓŁ 

W obszernym wywiadzie udzielonym hiszpańskojęzycz-

nemu portalowi „Adelante la Fe” biskup Atanazy Schnei-

der skrytykował zachodzące w Kościele negatywne zjawi-

ska, które doprowadziły do osłabienia wiary. Są nimi 

udzielanie Komunii Świętej na rękę i odejście od liturgii 

łacińskiej. Duchowny porównał dzisiejszych tradycjonali-

stów do katolików, którzy sprzeciwili się herezji ariańskiej. 

Jako sekretarz Konferencji Episkopatu Kazachstanu w 2005 roku biskup wziął udział w synodzie o Eu-

charystii, gdzie przywołał wspomnienia z dzieciństwa odnoszące się do właściwej postawy wobec Ko-

munii świętej. Hierarcha mówił m.in. o dwóch księżach: błogosławionym Aleksieju Sarickim, który zginął 

śmiercią męczeńską i ks. Janisie Pawłowskim. Zdaniem matki bp Schneidera, znającej osobiście bł. 

Sarickiego, „nigdy wcześniej nie spotkała bardziej świętej osoby”. Duchowny był bardzo łagodny i wyro-

zumiały, ale jednocześnie „nauczał wiernych bez uszczerbku dla pełnej prawdy o prawie Bożym”. 

Z kolei ks. Janis Pawłowski był proboszczem parafii w Estonii. To on udzielił młodemu wtedy Atanazemu 

Schneiderowi Pierwszej Komunii Świętej i dał mu przykład oddania i czci, z jakimi należy odprawiać 

http://m.in/
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Mszę Świętą. Bp Schneider wspomniał, że w chwili, gdy po raz pierwszy poczuł w swoim sercu powoła-

nie do kapłaństwa  - miał wówczas dwanaście lat - przypomniał sobie święte oblicze tego kapłana. - On 

był naprawdę człowiekiem Bożym -  wspomniał. Podczas synodu o Eucharystii 86-letni kapłan pomógł 

nałożyć biskupowi szaty liturgiczne i służył mu podczas Mszy z prostotą i pokorą ministranta. 

Hierarcha powiedział, że w 1973 roku, gdy jego rodzina opuściła Związek Sowiecki, ksiądz Janis Paw-

łowski dał jemu i jego bliskim następującą radę: „Kiedy przyjedziecie do Niemiec, nie idźcie do ko-

ściołów, gdzie Komunia Święta jest udzielana na rękę”. Biskup wyjaśnił, że w owym czasie wstrzą-

snęły nimi te słowa, ale jak mówi, „to jest teraz udowodnione, że znaczna część ludzi, którzy przyj-

mują Komunię Świętą na rękę - zwłaszcza młode pokolenie, które nie poznało innego sposobu 

przyjmowania Komunii na kolanach i na język – ma osłabioną wiarę, ponieważ nie wierzy w real-

ną obecność Pana Jezusa w przemienionych Hostiach. Traktują Hostię konsekrowaną prawie w 

ten sam sposób jak zwykłą żywność”. 

Biskup, który niebawem odwiedzi Polskę, wskazał na pięć „ran liturgicznych”, m.in. udzielanie Ko-

munii na rękę, zanik łaciny, służenie kobiet podczas Mszy Świętej, nowe formuły modlitewne, 

wprowadzone pod dyktando niewielkiej grupy liturgistów, zajmujących kluczowe stanowiska w Kurii 

Rzymskiej bezpośrednio po Soborze Watykańskim II. Wykorzystując – jak to ujął hierarcha - „spryt i 

różne triki” wdrożyli oni radykalne zmiany (z wyjątkiem praktyki Komunii na rękę) czasami wbrew woli 

papieża, a niekiedy w wyniku niemal jednomyślnej decyzji członków komisji reformy liturgicznej. - Tego 

typu manipulacje – przypomina duchowny - są udokumentowane np. w książce kardynała Fernan-

da Antonellego pt. „Rozwój reformy liturgicznej" oraz w "Pamiętnikach" Ludwika Bouyera." Obaj 

autorzy byli członkami posoborowej komisji liturgicznej, a więc także naocznymi świadkami wyżej wy-

mienionych manipulacji. 

Liturgia w rękach bezbożnych 

- Jest tajemnicą Bożą, że dobre intencje Ojców Soboru Watykańskiego II i ich umiarkowane dys-

pozycje dotyczące reformy liturgicznej, wpadły w ręce bezbożnych i rewolucyjnych ideologów 

liturgicznych – stwierdził biskup Schneider. Purpurat ocenia, że ludzie ci „wprowadzili świętą liturgię 

Kościoła Rzymskiego w stan niewoli, coś w rodzaju liturgicznego ‘wygnania awiniońskiego’. Aby uwolnić 

ją z tego stanu – według duchownego – należałoby dokładne zbadać przyczyny „pięciu ran liturgicznych” 

i przyznać uczciwie, że stanowią one radykalne zerwanie z odwiecznym prawem lex orandi, a zatem 

również zerwanie z tradycją apostolską. Należałoby także – zdaniem biskupa Schneidera - dokładnie 

zbadać tekst „Sacrosanctum Concilium”, a szczególnie przebieg dyskusji soborowych w celu poznania 

prawdziwych intencji ojców soborowych. Zdaniem hierarchy, wiele praktyk liturgicznych, takich jak Ko-

munia udzielana na rękę czy służba kobiet podczas Mszy świętej itp. powinno być natychmiast zarzuco-

nych. Winno się także poprosić Stolicę Apostolską, aby wydała dokument, który przyzna celebransowi 

swobodę wyboru pomiędzy „nowoczesną” a „tradycyjną” modlitwą Ofiarowania podczas celebracji Mszy 

Świętej w zwykłej formie. Należy także organizować liturgiczne konferencje naukowe dla seminarzystów, 

duchownych i świeckich w celu pokazania wieloletnich zasad liturgicznych i organicznego charakteru 

świętej liturgii, a także, by zdemaskować współczesne mity liturgiczne. Biskup Schneider uważa, że 

http://m.in/
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katolicy powinni zaangażować się w upowszechnianie motu proprio "Summorum Pontificum" papieża 

Benedykta XVI. 

Wedle hierarchy z Kazachstanu, fakt, że Chrystus pod postaciami eucharystycznymi stał się dziś bez-

bronny i wyszydzany w samym Kościele, „jest wyraźnym i smutnym wskaźnikiem, w jakim stopniu miłość 

i integralność wiary katolickiej zostały umniejszone w Eucharystii.” 

Na protestanckiej fali 

Biskup Schneider podkreślił, że postępuje „protestantyzacja” Kościoła Katolickiego. Istotą protestanty-

zmu jest odrzucenie pełni prawdy o Wcieleniu z wszystkimi tego konsekwencjami. Obecny kryzys Ko-

ścioła objawia się głównie w dwóch postawach: w gnostyckim spirytyzmie i naturalizmie, które z kolei są 

źródłem antropocentryzmu, typowej cechy protestantyzmu. 

Hierarcha odrzucił także tezę „reformatorów”, jakoby Kościół przedsoborowy był zamknięty i odizolowa-

ny od prawdziwego świata. Biskup Schneider przypomniał, że okres przed Vaticanum II, zwłaszcza po 

Soborze Trydenckim, charakteryzował się rozległą i dynamiczną działalnością misyjną, a skutki tej dzia-

łalności są porównywalne do pewnego stopnia do okresu misyjnego po Pięćdziesiątnicy. Praca misyjna 

św. Franciszka Ksawerego, zwłaszcza zakonu jezuitów jako całości i kilku innych zgromadzeń zakon-

nych na kontynentach: afrykańskim i azjatyckim jest godna podziwu. Praca ta zdecydowanie przyczyniła 

się do rozwoju wyższej kultury, nauki i podniesienia poziomu życia wielu narodów. Hierarcha dodał, że w 

okresie przed Soborem Watykańskim II Kościół dokonał „epokowego wkładu” do nauk przyrodniczych, 

między innymi dzięki kapłanom Gregorowi Mendelowi (genetyka), George’owi Lemaitre (astronomia i 

fizyka). Dla większości rodzimych ludów Ameryki, Afryki i Azji misjonarze katoliccy opracowali pierwsze 

książki gramatyki i alfabet ich języków. Kościół wniósł decydujący wkład do zniesienia niewolnictwa 

(począwszy od Pawła III i Las Casas w XVI wieku, aż do Leona XIII i księżnej Izabeli Katolickiej w Brazy-

lii w XIX wieku). 

- W związku z tym Kościół przed Vaticanum II nie był w żaden sposób zamknięty w sobie i odizo-

lowany od świata realnego – mówił biskup Schneider. - Ani papież Jan XXIII, ani ogromna więk-

szość Ojców Soboru Watykańskiego II nie zamierzała stworzyć innego Kościoła. Wszystkie do-

kumenty i przemówienia Jana XXIII, dokumenty wstępne Rady Soborowej i dzieje samej Rady to 

pokazują wystarczająco dobrze. Prawdziwy stosunek Kościoła do świata realnego lub społe-

czeństwa doczesnego był zawsze realizowany według zasady teologicznej 'gratia supponit natu-

ram', czyli łaska (Kościół) przyjmuje naturę (świat), oczyszczając ją i udoskonalając. Jeśli zaś 

Kościół nie ma na tyle dużego wpływu na świat i jego rzeczywistość, by go ubogacać darami 

nadprzyrodzonymi (łaską prawdy Bożej) i zamiast tego zajmuje się przede wszystkim sferą przy-

rodniczą i społeczną, np. sprawiedliwością społeczną i ekologią, wtedy tenże Kościół ogranicza 

się do kwestii doczesnych i pozbawia tym samym świat perspektywy wieczności. Fakt, iż domi-

nująca aktywność wielu oficjalnych struktur Kościoła katolickiego jest odizolowana od nadprzy-

rodzoności i zanurza się w doczesności, stanowi podstawowy problem obecnego kryzysu w 

Kościele – tłumaczył duchowny. 
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Przywilej wierności 

Na pytanie, dlaczego tak wielu sprzeciwia się motu propio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI, 

hierarcha podkreślił, że dokument ten jest aktem Najwyższego Magisterium i „ma prawdziwie epokowy 

wymiar”. Motu proprio było „absolutnie konieczne, by przekazać przyszłym pokoleniom integralnie i bez 

oznak pęknięcia skarby wiary (lex credendi) i kultu (lex orandi)”. Pęknięcia widoczne w postaci rewolu-

cjonizowania wiary oraz kultu publicznego zaprzeczają organiczności natury Kościoła. 

- Przeszkody w realizacji 'Summorum Pontificum' opierają się na fakcie, że znaczna część du-

chowieństwa ma zaburzoną relację z zasadą tradycji organicznej i manifestuje ducha pęknięcia w 

kierunku umniejszania znaczenia liturgii – powiedział bp Schneider. Purpurat podkreślił, że duchowny 

pełniący Najświętszą Ofiarę Mszy w nadzwyczajnej formie ma świadomość, że jest jedynie sługą, speł-

niającym wolę i nakazy Kościoła, Oblubienicy Chrystusa, modląc się w duchu, a nawet wykorzystując 

konkretne formuły i gesty, wykonywane od ponad tysiąca lat. Podczas takiej Mszy ma miejsce najwyż-

szy akt adoracji niewysłowionego majestatu Boga w Trójcy Jedynego Prawdziwego, który obdarza nas 

tyloma łaskami. 

Hierarcha podczas wywiadu wielokrotnie zwracał uwagę, że najgłębszym źródłem kryzysu wiary jest 

antropocentryzm i naturalizm, które przejawiają się w postawie postrzegania i osądzania prawd Obja-

wienia Bożego i kultu Bożego w oparciu o czysto humanistyczne, racjonalne kryteria i zgodnie ze zmie-

niającymi się kryteriami ludzkości. Taka postawa prowadzi do dogmatycznego, moralnego i liturgicznego 

relatywizmu. Osłabia wiarę i w konsekwencji wiedzie do apostazji oraz pogaństwa. 

Ekscelencja pocieszył kapłanów, którzy za wierność Tradycji Kościoła, są izolowani i którym odmawia 

się prawa do odprawiania Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, jak również wiernych 

pozbawionych tradycyjnej Najświętszej Ofiary. 

- Chciałbym powiedzieć tym księżom, seminarzystom, młodzieży i rodzinom: to zaszczyt i przywi-

lej, aby być wiernym prawdzie Bożej i duchowej, a także liturgicznej tradycji naszych przodków i 

świętych w sytuacji marginalizowania przez tych, którzy mają obecnie władzę administracyjną w 

Kościele. To Twoja wierność i odwaga stanowią realną władzę w Kościele. Jesteście prawdziwym 

– chociaż na uboczu – skarbem duchowym, który z mocy Bożej odnawia Kościół. 

Ekscelencja na prośbę Stolicy Apostolskiej niedawno odwiedził dwa seminaria Bractwa św. P iusa X 

(FSSPX) w Stanach Zjednoczonych i Francji w celu, jak przyznał, „przeprowadzenia dyskusji na okre-

ślony temat teologiczny z grupą teologów FSSPX i z Jego Ekscelencją biskupem Fellayem”. Kazachski 

hierarcha wyjaśnił, że fakt ten pokazuje, iż dla Stolicy Apostolskiej Bractwo Świętego Piusa X nie jest 

„znikomą” rzeczywistością kościelną i że musi być traktowane poważnie. Biskup Schneider stwierdził, że 

„odniósł dobre wrażenie ze swoich wizyt.” - Według mojej wiedzy nie istnieją ważkie powody, aby 

odmówić duchowieństwu i wiernym FSSPX prawa oficjalnego, kanonicznego uznania – dodał. 

Źródło: onepeterfive.com 

http://onepeterfive.com/
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PIUS XI: Z ENCYKLIKI QUAS PRIMAS (7) 

DOBRODZIEJSTWA KRÓLESTWA CHRYSTUSA 

19.  Przeto gdyby kiedy ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królew-

ską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane 

dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój. 

Albowiem jak królewska godność Pana Naszego, ludzką powagę książąt i władców przyobleka pewnym 

urokiem religijnym, tak też uszlachetnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to Apostoł Paweł, 

lubo nakazał żonom, aby w mężu swym, a sługom, aby w swych panach czcili Chrystusa, jednak upo-

mniał, aby nie jako ludziom byli im posłuszni, lecz jedynie dlatego, ponieważ oni zastępują Chrystusa, 

gdyż nie przystoi, ludziom odkupionym przez Chrystusa, służyć ludziom: "Za wielką cenę zostaliście 

kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi" (1 Kor 7,23). 

Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa 

własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, to niezawodnie święcie i mądrze używać będą 

swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych, skoro wydawać 

będą prawa i domagać się ich wypełnienia. Wtedy zaiste, po usunięciu wszelkiej przyczyny zamieszek 

zakwitnie spokój i ład: chociaż bowiem obywatel patrzeć będzie na władców i innych rządców państw, 

jako na ludzi podobnych do siebie, lub nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i zasługujących na naganę, 

to jednak nie odrzuci ich rozkazów, skoro w nich będzie widział obraz i powagę Chrystusa Boga i Czło-

wieka. 

Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jest to pewną rzeczą, że im szerszym jest królestwo i 

obejmuje cały ród ludzki, tym więcej ludzie stają się świadomi tej łączności, która ich wzajem jednoczy; 

ta zaś świadomość, z jednej strony usuwa i rozprasza często zatargi, z drugiej strony zaś zmniejsza i 

osładza gorycze tychże. 

 20.  Dlaczegóż więc, gdyby królestwo Chrystusowe objęło wszystkich ludzi w rzeczywistości tak, jak ich 

z prawa obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym pokoju, który przyniósł na ziemię Król pokój czyniący, On, 

który przyszedł "pojednać wszystko", który "nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył" i który będąc 

Panem wszystkich, dał z siebie przykład pokory i ustanowił prawo szczególnej miłości; który powiedział 

też: "Jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie"? 

O jakiejże szczęśliwości zażywalibyśmy, gdyby tak jednostki, jak rodziny i państwa pozwoliły, by Chry-

stus nimi kierował. "Wtedy dopiero - że użyjemy słów, jakie przed 25 laty wypowiedział do wszystkich 

Biskupów, Poprzednik Nasz Leon XIII - będzie można uleczyć tyle ran, wtedy wszelkie prawo odzyska 

swą dawną powagę, powróci pokój, wypadną z rąk miecze i broń, kiedy wszyscy chętnie przyjmą pano-

wanie Chrystusa i będą Mu posłuszni, kiedy wszelki język wyznawał będzie, iż Pan Nasz Jezus Chrystus 

jest w chwale Boga Ojca" (Encyklika Annum Sanctum).  

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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KS.  ALEKSANDER JACYNIAK SJ 
ANTYKRYZYSOWY PORADNIK BIBLIJNY (6)   
GDY MUSISZ PODJĄĆ WYZWANIE CAŁKOWICIE CIĘ PRZERASTAJĄCE  

Wielu z nas nie raz snuło piękne plany, marzenia, których niełatwa lub 

wręcz brutalna rzeczywistość nie pozwalała zrealizować, lub też mniej lub bardziej 

drastycznie je ograniczyła lub przekreślała. Im bardziej frustrujące było lub jest to 

doświadczenie, tym trudniej przychodziło lub przychodzi nam uwierzyć, że jakaś 

nowa perspektywa może otworzyć się przed nami. A nawet, gdy się otwiera, pa-

trzymy na nią z nieufnością, niedowierzaniem, irytacją lub zniechęceniem. Prze-

szedł przez to także biblijny Mojżesz, który spotkał z misterium Boga w krzaku 

gorejącym: 

„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb 

pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 

krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział 

do siebie: ‘Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?’ Gdy 

zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: ‘Mojżeszu, 

Mojżeszu!’ On zaś odpowiedział: ‘Oto jestem’ Rzekł mu [Bóg]: ‘Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, 

gdyż miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą (…). Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w 

Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby 

go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej (…). Idź przeto teraz, oto 

posyłam Cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu (Wj 3, 1-5. 7-10). 

Doświadczenie to staje się kolejnym, niezmiernie istotnym stopniem w Mojżeszowym pojmo-

waniu Boga, przepojonym przeżyciem nieprawdopodobnej Jego bliskości. Kim był wówczas Mojżesz? 

Jak przeżywał swoją codzienność? Ten człowiek, który znaczył tak wiele na dworze faraona, który był 

jedną z najważniejszych osobistości na największym dworze w ówczesnym cywilizowanym świecie, 

przebywał w kraju Madianitów jako zwykły cudzoziemiec, któremu nie przysługiwały żadne prawa, któ-

rymi cieszyli się obywatele tego kraju. Na dodatek właśnie tam, w tym kraju musiały umrzeć jego wielkie 

idee o wyzwoleniu zniewolonego narodu. Teraz musiał stać się najzwyklejszym, często pogardzanym 

pastuchem wypasającym owce. Pośród spieczonej pustyni, na której było tak mało trawy i wody szukał 

pożywienia dla stada. Pustynia stała się jego ziemią trudną, przeklętą. I oto nagle Mojżesz właśnie tam 

słyszy słowa Pana: "Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą" (Wj 3, 5). 

Ta twoja ziemia trudna, spieczona, ta twoja ziemia przeklęta jest twoją ziemią świętą. Nie szukaj innej 

ziemi, łatwiejszej, bo jej nie znajdziesz. Naucz się natomiast żyć na tej twojej niełatwej ziemi. Wielkim 

złudzeniem jest przekonanie, że może istnieć jakaś inna ziemia, która jest łatwa i bezproblemowa. To 

jest pierwsza wielka nauka płynąca z tego Mojżeszowego spotkania z Bogiem na pustyni.  

 To spotkanie jest jednak także spotkaniem wzywającym do podjęcia misji. Pośród tego we-

zwania Mojżesz odkrywa, że misja, do realizowania której powołuje go Bóg, pokrywa się z jego pierwot-
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nym marzeniem bycia wyzwolicielem zniewolonego narodu. Czyż więc misja ta ma być dosłownie taka 

sama jak ta, o której marzył Mojżesz 40 lat wcześniej? Tak, z tą "drobną" różnicą, że w jej centrum ma 

stanąć nie ludzka potęga wykształconego we wszystkich naukach Mojżesza, lecz potęga niezmierzone-

go Boga, z misterium którego spotyka się w krzaku gorejącym. I tak jak przedtem Mojżesz był przekona-

ny o słuszności swojej misji, tak teraz sam Bóg musi go przekonywać, gdyż Mojżesz zaczyna mnożyć 

trudności i obiekcje, by jednak Bóg zechciał go zwolnić od podejmowania tej misji. Wymienia aż pięć 

tych obiekcji: 

 że jest zbyt "mały", by podjąć tę misję (por. Wj 3, 11), 

 że nie zna imienia Boga, który go posyła (por. Wj 3, 13), 

 że i tak mu nie uwierzą (por. Wj 4, 1), 

 że nie ma daru wymowy (por. Wj 4, 10), 

 że Bóg może przecież posłać kogoś innego (por. Wj 4, 13). 

Szuka wszelkich możliwych motywów i sposobów, by wymigać się od zadania, do którego Bóg go powo-

łuje, bowiem czuje, jak go ono przerasta. Jak wielka, jak potężna musiała być jego frustracja pośród 

kryzysu podejmowania misji wyzwolenia 40 lat wcześniej... I jednocześnie jakże trudno jest podjąć misję, 

gdy ma się świadomość, że własne siły są znikome i gdy trzeba bezgranicznie zawierzyć niezmierzone-

mu i nieuchwytnemu Bogu...  

Myśli do osobistej refleksji modlitewnej: 

 Na ile świadomość przeżytych upokorzeń, klęsk i niepowodzeń paraliżuje moją inicjatywę lub 

pozytywne otwarcie na pojawiające się lub mogące zaistnieć nowe szanse? 

 Czy przeważa we mnie koncentrowanie się na wielości trudności i przeszkód, mogących po-

jawić się podczas prób realizacji nowych wyzwań i przedsięwzięć, czy też w takich sytuacjach 

dochodzi we mnie do głosu bardziej optymistyczne podejście? 

 Czy mam świadomość, że w takich sytuacjach sam Bóg zaprasza mnie do zaangażowania się 

w pełniejsze poznanie Jego samego, do pogłębienia mej więzi z Nim? 

KALENDARIUM Małych Rycerzy 

Rok 2 0 0 9 

2 marca 
-  W wyniku choroby nowotworowej i złożonej ofiary za kapłanów, o godz. 15:15 odeszła po zasłużoną 

nagrodę do Boga Ojca bogatego w Miłosierdzie założycielka Wspólnoty Małych Rycerzy s. Zofia Gro-

chowska. 

17 marca 

- LIST ks. Aleksandra Jacyniaka z Sekretariatu do Małych Rycerzy informujący śmierci założycielki i 

pierwszego prezesa wspólnoty śp. Zofii Grochowskiej oraz o czasowo pełniącym obowiązki prezesa z 
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woli założycielki przez Wiesława Kaźmierczaka, który do momentu śmierci pełnił funkcję wiceprezesa. 

Ponadto autor listu zaprasza na rekolekcje do klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie. 

19-20 marca 

- IV Pielgrzymka Zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski. Duchowymi przewodnikami w 

tym modlitewnym spotkaniu był: ks. kan. Stanisław Tkacz. (WIĘCEJ: zob. RELACJA z Jasnej Góry) 

22 marca 

- Pierwszy list do Małych Rycerzy przez pełniącego obowiązki prezesa Legionu Małych Rycerzy Miło-

siernego Serca Jezusowego Wiesława Kaźmierczaka. 

ŚWIADECTWO RYCERZA MICHAŁA: 

NIE LĘKAJ SIĘ POZOSTAĆ W TYM DZIELE, 
KTÓRE JA SAM POWOŁAŁEM DO ISTNIENIA 
Zdarzenie to miało miejsce w czwartek,  8 października 2015. Było to o godz. 15:00. Jak zawsze stawa-

łem do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia ze świadomością, że Pan Bóg wszystko widzi i zna dokładnie 

serce każdego z nas, także moje. Polecałem w modlitwie wszystkie int. Ojca Św. Franciszka, wszystkie 

intencje Małych Rycerzy (żyjących, zmarłych: śp. s. Zofie  oraz jej śp. męża Ryszarda, wszystkie akcje 

podejmowane przez Legion MR MSJ, a także sprawę powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, w 

tym do naszej Wspólnoty). 

Zacząłem modlitwę tak, jak powinno się ją odmawiać. Pierwsze "Ojcze Przedwieczny...", 10 „Dla Jego 

bolesnej męki...” Następnie drugi raz to samo. 

Tak doszedłem do trzeciej dziesiątki. Wyobraziłem sobie, że każde ziarenko różańca to jedna kropla 

Krwi Chrystusa Pana. Wtedy, po odmówieniu trzeciej dziesiątki, trwając na modlitwie, poczułem lekkie 

ukłucie w okolicy serca. Było to bardziej „dotknięcie”, mojego serca przez Pana Jezusa. Usłyszałem w 

duszy także głos (jak sądziłem od Pana Jezusa):  

„Nie lękaj pozostać w tym dziele (czyli Legionie MR), które Ja sam powołałem do istnienia. Ja udzielam 

łask każdemu, kto o nie prosi Moje Miłosierne Serce ...”  

Poczułem się wtedy tak szczęśliwy, jak nigdy wcześniej. Miałem wrażenie, że nie istnieje nic poza mną i 

Jezusem Miłosiernym, 

Piszę to, ponieważ chcę podzielić się tym doświadczeniem i pewną refleksją. Może ktoś pomyśli, że 

zwariowałem lub że to, o czym napisałem, przyśniło mi się. 

Jednak św. Piotr powiedział : 'Nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli i słyszeli' (a ja dodam: i 

czuli). 

Tak to było. Czy jest to prawda, niech każdy sam oceni. 
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Do końca odmawiania Koronki zastanawiałem się, czy to aby nie szatan próbuje mnie zwieść. Jednak 

czułem w sercu pokój i przekonanie, że były to słowa Jezusa Miłosiernego. 

Tak dotrwałem do końca, po czym, do ok. 15:45 trwałem w dziękczynieniu tę łaskę Nieba. 

mr Michał z Barda (Śląskiego) 

STAŁE INTENCJE MODLITEWNE  
GRUPY MAŁYCH RYCERZY MSJ w BERLINIE 

 Aby Chrystus stał się Królem każdego ludzkiego serca i został uznany Królem każdego naro-

du. 

 O Boże Miłosierdzie dla nas wszystkich i świata całego. 

 Aby ludzkość umiała skorzystać z czasu Miłosierdzia Bożego. 

 Za nawrócenie zatwardziałych grzeszników i ich ratunek. 

 Za papieża, o światło Ducha Świętego i Kościół Święty, aby nie ulegał modernizacji. 

 Za Episkopat polski i niemiecki, kardynałów, biskupów i kapłanów, o światło Ducha Świętego 

dla nich, świętość i gorliwość w wykonywaniu ich obowiązków, o rozpalenie ich miłości do Je-

zusa Chrystusa. 

 O święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie w Berlinie. 

 Za wszystkich kapłanów w stanach kryzysowych, o ich umocnienie w wierze, powrót tych, któ-

rzy odeszli od kapłaństwa. 

 O świętość, jedność, miłość i gorliwość kapłanów PMK w Berlinie i z kościoła St. Marien na 

Spandau. Za naszą parafię i wszystkich parafian.  

 Za naszego proboszcza - ks. Marka Kędzierskiego, o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski 

potrzebne jemu do prowadzenia naszej parafii i nas do Boga.  

 O zatrzymanie sprzedaży Kościołów w Niemczech, szczególnie w Berlinie, o ich zapełnienie 

wiernymi! 

 O zachowanie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, szczególnie w Berlinie. 

 O pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu. 

 Za naszą Ojczyznę, aby była mocna wiarą i wierna Chrystusowi. 

 Za prezydenta, rząd i parlament polski - o Bożą modrość ich działań. 

 Za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich rychłe wybawienie z czyśćca. 

 O obronę ludzi przed eutanazją i ratunek dzieci nienarodzonych przed aborcją. 

 O nawrócenie Niemców, szczególnie Berlina. 

 O rozwinięcie Kultu Jezusa Miłosiernego w Niemczech, szczególnie w Berlinie... w kościele St. 

Marien na Spandau, aby w tym kościele zawisł i był czczony obraz Jezusa Miłosiernego, a Ko-

ronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana była przez wielu parafian tego kościoła! 

 Za wszystkich prześladowanych chrześcijan, aby mieli siłę dawać świadectwo swojej wiary. 

 O ratunek dla dzieci i młodzieży przed złem tego świata. 
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Intencje rycerskie: 
 Za kapłanów prowadzących MRMSJ: ks. A. Jacyniaka, ks. L. Krzyżaka,                                  

ks. J. Skowrońskiego i innych, o pomnożenie ich liczby. Za ks. Józefa. 

 Prosimy, aby Pan Bóg obdarzał Rycerstwo kapłanami według Jego Serca, o takiego kapłana 

prosimy dla naszej grupy MR w Berlinie i jej zalegalizowanie  w naszej parafii. 

 O wieczne zbawienie dla dusz zmarłych kapłanów, którzy współpracowali z MR oraz wszyst-

kich zmarłych rycerzy. 

 Za członków zarządu MRMSJ, szczególnie prezesa, W. Kaźmierczaka,  o Światło Ducha Św. i 

pomoc dla niego w prowadzeniu tej grupy. 

 Aby MRMSJ  umieli wypełnić wolę Bożą. 

 O nowe liczne powołania do naszego Rycerstwa, także ludzi młodych,  

 O jedność, miłość, wierność swemu powołaniu i gorliwość rycerską w każdej grupie MR i w ca-

łej naszej Wspólnocie. 

 O błogosławieństwo Boże i wzrost wiary dla nas, członków naszych rodzin i wszystkich człon-

ków Legionu MRMSJ. 

mr Danuta 

Sprawozdanie z działalności Koła Legionu 
Małych Rycerzy MSJ w Kraśniku  
za okres 2.VIII. 2014r. do 1.VIII. 2015r. 

Sprawozdanie z działalności Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Kraśniku za 

okres od sierpnia 2014 r. do sierpnia 2015r. 

1. Przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kraśniku skupiają się członkowie wspólnoty z 5-ciu parafii kraśnic-

kich. 

2. Wspólnota powstała w 1995r.w następujących okolicznościach: od 25 stycznia 1992r. modlimy się w 

kaplicy szpitalnej w Kraśniku  w każdą sobotę  najpierw jako grupa modlitewna wzorująca się na adora-

cjach nocnych prowadzonych w kościele Chrystusa Króla w Warszawie, za wiedzą i zgodą ówczesnego 

księdza proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku św. pamięci ks. Stanisława Szczuki. Po 3-ch 

latach prowadzonych adoracji, na które przychodziło dość dużo osób, dotarła do nas książka s. Zofii 

Grochowskiej „Czas ostatniej szansy”  wydana przez Apostolstwo Miłosierdzia Bożego w Warszawie, w 

której był apel o przyłączenie się do tworzącej się wspólnoty Legionu Miłosierdzia Bożego. Chyba pod 

działaniem Ducha Świętego, bo  bardzo szybko do Apostolstwa wysłało zgłoszenia aż 20 osób. Pierw-

sze wpisy widnieją z  datą 28.02 i 25.03.1995r. Później okazało się, że pierwszy wpis miała osoba z datą 

17.10.1994r., która nie kontaktowała się wtedy z nami. Następne wpisy są z datą 1.04.1995r. 

25.05.1995r. a kolejne  to rok 1996 i następne lata związane w głównej mierze z przyjazdami s. Zofii 

Grochowskiej do Kraśnika. 
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3. Wspólnota działa aktualnie za aprobatą ks. proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego, ks. Wiesława 

Szewczuka. 

4. Ksiądz wie o naszej działalności modlitewnej,  prowadzonych adoracjach, zamawianych Mszach Św. 

naszych inicjatywach i akceptuje je. 

5. Wspólnota nie posiada opiekuna. 

6. Stan osobowy wspólnoty na terenie miasta tj. łącznie 60 osób i tak: 

 z parafii Miłosierdzia Bożego - 18 osób 

 z parafii Wniebowzięcia NMP - 19 osób 

 z parafii Świętego Józefa - 10 osób 

 z parafii Matki Bożej Bolesnej - 11 osób 

 z parafii Świętego Antoniego - 2 osoby 

w tym są 3 kandydatki. 

Nie wszyscy jednak odnowili przynależność. Dyplomiki Małego Rycerza posiada 38 osób 

Niektórzy nie kontaktują się, ale uważają, że są we wspólnocie i modlą się indywidua lnie - 11 osób 

    1 mężczyzna złożył rezygnację  na piśmie po wstąpieniu do Legionu Maryi, oficjalnie z terenu miasta 

zrezygnowało 7 osób / nie licząc okolic / 

    15 osób nie uczestniczy w spotkaniach i wspólnej modlitwie  głównie ze względu na starość i chorobę 

zmarli – 12 osób / z Kraśnika, nie wliczając okolic/ tj. 

 Janina Gąsiorowska, zm. 19.04.1997r. 

 Sylwina Kulczyńska, zm. 19.10.1999r. 

 Krystyna Łazarz, zm. 14.04.2007r. 

 Genowefa Lubas, zm. 16.06.2007r 

 Anna Gołębiowska, zm. czerwiec 2008r. 

 Irena Maksjan, zm. 9.04.2009 r. 

 Krystyna Chabros, zm. 30.04.2010 r. 

 Irena Kącka, zm. 11.11.2010 r. 

 Helena Wojtaszek, zm. 26.05.2013r. 

 Bolesław Kurzyna, zm. 13.04.2014 

 Marianna Ślepaczuk, zm. 11.07.2014 

 Apolonia Baj, zm. 24.08.2014 

7. Członkowie wspólnoty należą także do innych wspólnot i tak: Kółek różańcowych. Kółek rodziców za 

dzieci. Wspólnoty Krwi Chrystusa, Legionu Maryi, Akcji Katolickiej, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Straży 

Honorowej Niepokalanego Serca Maryi, Przyjaciela Oblubieńca, stowarzyszenia modlitewnego „Róża”. 

która modli się o intronizację Chrystusa Króla, do Bractwa Różańcowego, wspólnoty Świętego Józefa. 
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8. Wspólnota Małych Rycerzy jest priorytetowa dla części osób, głównie z naszej parafii Miłosierdzia 

Bożego i parafii Wniebowzięcia NMP, dla niektórych główną wspólnotą jest Wspólnota Krwi Chrystusa 

lub Legion Maryi.  Część osób angażuje się czynnie w swoich parafiach, ale nie pod sztandarem naszej 

wspólnoty. Często, kiedy my prowadzimy adoracje, mamy Msze św. itp. oni udzielają się w swojej para-

fii, i nie mogą uczestniczyć z nami, podobnie jest z wyjazdami na rekolekcje, czy pielgrzymki , jadą ze 

swoją parafią. 

9. Tylko mała grupka 10 – 13 osób jest zaangażowana czynnie w życie naszej wspólnoty, ponadto kilka 

osób nie modlących się z nami w kaplicy uczestniczy w adoracjach Miłosierdzia Bożego prowadzonych 

w kościele w  3-cie piątki miesiąca.  Na Mszy Świętej i adoracji poświęconej Bogu Ojcu w dniu  

2.08.2015r.  było 20 osób małych rycerzy. Niektórzy tylko kontaktują się ze mną biorąc „Głos Małego 

Rycerza”, ale nie wszyscy czytają , bo albo nie mogą czytać ze względu na słaby wzrok, albo nie mają 

kiedy czytać opiekując się chorą osobą, czy małym dzieckiem. 

10. W zasadzie nie organizujemy dodatkowych spotkań wspólnoty, a tylko w ramach sobotnich adoracji 

poruszamy sprawy organizacyjne. Spotkanie większej grupy osób było raz w roku, podczas rekolekcji  w 

2014 r. W bieżącym roku planujemy spotkanie przy naszym kościele w dniu 9 października wraz z wybo-

rem zarządu i Mszą Św. w intencji wspólnoty. 

11. Msze Św. planujemy na cały rok,  raz w miesiącu oraz składamy intencje na Msze Św. zbiorowe w 

każdy 3-ci piątek miesiąca. Ponadto zamawiamy Msze Św. za zmarłych członków wspólnoty lub bliskich 

zmarłych z rodziny,  za 7 księży wysłaliśmy intencje do księży werbistów w Nysie na Msze Święte wie-

czyste. Intencje Mszy  świętych zarówno tych indywidualnych, jak i zbiorowych to Msze Św. przebłagal-

ne, wynagradzające, za Ojczyznę, za Polaków w kraju i za granicami, o  ustanowienie Dnia Boga Ojca i 

intronizację Chrystusa Króla, o obmycie Polski i  Polaków Najdroższą Krwią Chrystusa,  o dary Ducha 

Świętego, o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata oraz dusz czyśćcowych, o nawrócenie tych , 

którzy odeszli od Boga, o światło Ducha Świętego dla rządzących, za dzieci nienarodzone, aby szczę-

śliwie przyszły na świat, o trzeźwość narodu polskiego, za nasze rodziny, kapłanów i za wspólnotę 

małych rycerzy oraz zmarłych ze wspólnoty itp. 

12. Adoracje prowadzimy w kaplicy szpitalnej w każdą sobotę miesiąca.  Przychodzi od 3 do 9 osób / 

początkowo przychodziło do 40 osób/. Ponadto każdego 5-go dnia miesiąca odmawiamy 7 koronek do 

Miłosierdzia Bożego. Od kwietnia 2012r. do tego roku odmawialiśmy też część różańca i inne modlitwy 

w ramach Krucjaty za Ojczyznę, obecnie odmawiamy tylko koronki, ze względu na ograniczony czas 

modlitwy, gdyż o godz. 20-tej  zamykane są drzwi szpitala, gdzie mieści się kaplica.  Uczestniczy prze-

ważnie 7 – 9 osób.  Ponadto prowadzimy adoracje po Mszy Św. w kościele w 3-cie piątki miesiąca przy 

wystawionym Przenajświętszym Sakramencie. Tu oprócz  naszej wspólnoty uczestniczą  osoby z innych 

wspólnot, czciciele Miłosierdzia Bożego oraz ksiądz. W odpusty Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny 

prowadzimy adoracje od godz. 15-tej do 18-tej. Także w okresie triduum paschalnego uczestniczymy i 

prowadzimy adoracje. W dniu 8 grudnia od kilku lat modlimy się w godzinie łaski dla świata.  Jak już 

wspomniałam nasi członkowie z innych parafii uczestniczą w adoracjach pierwszo-sobotnich, czwartko-

wych i innych w swoich parafiach, ale w ramach innych wspólnot. 
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13. Spotkania modlitewne j.w. 

14. Włączaliśmy się do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę od kwietnia 2012r. do bieżącego roku, odma-

wiamy 7 koronek do Miłosierdzia Bożego od 5 maja 2008r. i nadal każdego 5-go dnia miesiąca, kilka 

osób włącza się w nowennę Pompejańską. 

15. Od kilku lat odmawiamy koronki do Miłosierdzia Bożego na skrzyżowaniach ulic w dniu 28 września 

łącząc się z innymi modlącymi się.  W ubiegłym roku i w bieżącym ksiądz proboszcz ogłosił nam tę 

inicjatywę apelując o włączenie się innych osób. Odmawiamy różaniec za Ojczyznę, włączamy się w 

adopcje dziecka poczętego /inicjatywa Legionu Maryi/. 

16. Od 24 stycznia br.  tj. wigilii naszej 23 rocznicy cosobotnich adoracji modliliśmy się codziennie w 

kilka osób przez 52 dni do dnia 16 marca br. W dzień roboczy przez godzinę w niedzielę nieco dłużej 

wynagradzając za grzechy nasze, rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata. Od 2013 r. modlimy się 

codziennie modlitwą „Pod Twoją obronę…” za poszczególnych członków wspólnoty. Jeśli była taka 

potrzeba to organizowaliśmy w 9 osób 9-cio dniowe nowenny w intencjach potrzebujące pomocy. Przed 

świętem Chrystusa Króla, Matki Bożej Szkaplerznej, Dniem Boga Ojca itp. prowadzimy nowenny czę-

ściowo indywidualnie w domach, częściowo podczas wspólnych modlitw. 

Czynnie uczestniczymy w życiu parafii, np. prowadzonym różańcu na ulicach miasta, drodze krzyżowej 

ulicami miasta, nowennie bożonarodzeniowej, w okresie triduum paschalnego, odpustach tj. Dniu Miło-

sierdzia i Świętej Faustyny, ostatnio w uroczystości perygrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży. 

Przez cały rok dbamy o wystrój kaplicy szpitalnej w której się modlimy, układając zawsze świeże kwiaty i 

dbając o porządek. 

17. Co roku uczestniczymy w pielgrzymkach na Jasną Górę. Uczestniczy ok 13 – 15 osób. W bieżącym 

roku wybieramy się  na Zjazd Miłosierdzia do Łagiewnik. Większość osób w naszej wspólnocie to ludzie 

starsi, chorzy, którzy modlą się w domu, ale nie są w stanie pojechać na pielgrzymkę, a nawet przyjść 

na wspólna modlitwę. 

18. W dniach 6 i 7 października ubiegłego roku organizowaliśmy w Kraśniku rekolekcje dla małych ryce-

rzy, gdzie uczestniczyło ponad 40 osób ze wszystkich 5-ciu parafii kraśnickich i okolic, a także uczestni-

czyli miejscowi parafianie. W rekolekcjach w Częstochowie uczestniczyła ostatnio 1 osoba z Kraśnika i 1 

z Łęcznej z naszego okręgu. W Kaliszu uczestniczyło 5 osób, ale to było dawniej w 1999 r. Trudności są 

zarówno zdrowotne, jak i finansowe. 

19. Chcielibyśmy odmłodzić naszą wspólnotę, ale to trudne, bo nawet ci młodsi, którzy ostatnio się 

wpisali nie mają czasu na uczestniczenie w naszych spotkaniach, a nam przybyło 20 lat od czasu wstą-

pienia do wspólnoty, a więc  znacznie postarzeliśmy się, a część się wykruszyła. Cieszy to, że intencje 

naszych Mszy Św. przebłagalne, wynagradzające, czy dziękczynne mobilizują do uczestnictwa parafian, 

a kiedy mieliśmy Mszę Św. o ustanowienie Dnia Boga Ojca i adorację poświęconą Bogu Ojcu, a ksiądz 

ogłosił intencje i wspólnotę prowadzącą adoracje to ludzie dowiedzieli się, że jest takie  Święto i część 

ludzi pozostała po Mszy Świętej, podobnie jest w Święto Chrystusa Króla kiedy modlimy się o introniza-

cję Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie,  te intencje powtarzamy też co miesiąc we Mszach o Miłosier-
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dziu Bożym w 3-cie piątki miesiąca. Podobnie do Matki Bożej np. w święto Matki Bożej Szkaplerzne j, 

kiedy przede Mszą odmawiamy litanie do Matki Bożej z Góry Karmel i informujemy o  możliwości nało-

żenia  i noszenia szkaplerza .Odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszami Świętymi też 

była naszą inicjatywą, czy głośne, grupowe pożegnanie Przenajświętszego Sakramentu po Mszy Świę-

tej. Bardzo dobre były odczucia po przeprowadzonych na miejscu w Kraśniku rekolekcjach, należałoby 

kontynuować rekolekcje bliżej ludzi, szkoda tylko, że tak mało osób jest angażujących się w życie 

wspólnoty i wszystko spoczywa na barkach tych samych kilku osób. 

Za wspólnotę animatorka Cecylia Dudek 

MISJONARZ LUDOWY, KS. ZDZISŁAW PAŁUBICKI  

ZAPAMIĘTANY PRZEZ RYCERKĘ Z KRAŚNIKA  

Bardzo się ucieszyłam kiedy zobaczyłam  na stronie małych rycerzy książkę o. Pałubickiego „Miłosier-

dzie Boże na drodze mojego życia”. My „starzy” mali rycerze z Kraśnika bardzo polubiliśmy o. Pałubic-

kiego.  Kiedy spotykaliśmy Go w Kaliszu biegliśmy do Niego, witaliśmy się serdecznie, prosiliśmy o 

błogosławieństwo, dzieliliśmy się swoimi sprawami. Mam list od Niego z Goteborga pisany 18 stycznia 

1999r. który umieściłam w naszej kronice lokalnej małych rycerzy. List napisany oczywiście z humorem. 

W dniu 11 listopada 2000r. mieliśmy spotkanie małych rycerze z naszego kraśnickiego ośrodka i Mszę 

Świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach, na które przyjechał nasz opiekun ojciec Zdzisław 

Pałubicki z siostra Zofią Grochowską oraz siostrą  Dorotką Michaluk prowadzącą wtedy sprawy rycerzy 

w sekretariacie. Ojciec Zdzisław odprawiał Mszę Święta, ale też  jak zwykle serdeczny dzielił się z nami 

swoim niegasnącym humorem. Pamiętam jak opowiadał o chrapiącym dziadku, który zasnął podczas 

kazania, a kaznodzieja zdenerwowany jego chrapaniem powiedział do babci – obudź go. Babcia odpo-

wiedziała: „Jak go ksiądz uśpił, to niech go sam obudzi”.  Słyszałam Ojca w radiu Maryja, kiedy głosił 

Miłosierdzie Boże, wtedy dzwoniłam do innych informując, że tam mówi nasz Ojciec Zdzisław. Oglądal i-

śmy też kasetę o świętym  Andrzeju Boboli z o. Zdzisławem w roli głównej.  

Drogi Ojcze Zdzisławie dużo zdrowia, radości, jeszcze długich lat życia wielu, wielu łask od Jezusa 

Miłosiernego i nieustającego humoru, no i nadal  głoszenia Miłosierdzia Bożego swoim życiem – życzę 

we własnym imieniu oraz rycerzy z Kraśnika, dziękując za Ojca rady, wskazówki i niezmierną życzliwość 

i tulę się do serca  Ojca jak dawniej w Kaliszu, Puławach czy Częstochowie. 

 mr Cecylia Dudek z Kraśnika 

P.S. Więcej o O. Zdzisławie można doczytać w wydanej broszurce „Miłosierdzie Boże na drodze Mojego życia” 

dostępne w sekretariacie. W publikacji zamieszczona jest Litania do Miłosiernego Serca Jezusowego, autorstwa 

ks. Pałubickiego. 

Książeczka ta to osobiste świadectwo o. Zdzisława Pałubickiego a zarazem swoisty prolog w oczekiwaniu na 

ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA jaki nas czeka w najbliższym czasie. Święty Rok Miłosierdzia zacznie się od 

8.12.2015 – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a zakończy 20.11.2016 r., w uroczystość Chrystusa 

Króla Wszechświata, w którym to dniu zostanie dokonane zawierzenie Polski Jezusowi Chrystusowi Królowi 

Wszechświata - Królowi Miłosierdzia i Polski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.  



Głos Małego Rycerza Nr 20 (4/2015)        październik-listopad-grudzień 2015 

  

39 
 

 
 

WYWIAD z MISJONARZEM O. Z. PAŁUBICKIM na DVD 

Oprócz broszurki „Miłosierdzie Boże na drodze Mojego życia” wydanej drukiem został nagrany także wywiad z 

zasłużonym jubilatem, który w tym roku obchodził 80 lat życia i 50 lat kapłaństwa.  

Realizacji tego wywiadu i nagrania podjął się rycerz Zdzisław Kurcz z ośrodka kaliskiego Legionu MRMSJ. U niego 

jest do nabycia ten wywiad na płytach DVD, jak również inne archiwalne nagrania z dotychczasowych spotkań i 

uczt duchowych Legionu MRMSJ – w tym ze spotkań z s. Zofią i jej pogrzebu. 

Kontakt do rycerza Zdzisława Kurcza: tel. 62 722-42-25    kom. 788-688-148    e-mail: zdzislawkurcz@o2.pl 

TATUAŻE, MAKIJAŻE, PRZEKŁUWANIE CIAŁA 
I TYM PODOBNE PRAKTYKI  
SĄ RÓWNIEŻ CIĘŻKIM GRZECHEM (1) 

Słowo wstępne od autora opracowania: 

W pierwszej części tematu „Znaki apostazji (odstępstwa od wiary). Nowa moda i jej skutki”, doty-

czącej noszenia spodni przez kobiety, zamieściłem liczne wypowiedzi Pasterzy i Świętych Kościoła 

Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej, wyjątki z objawień Matki Bożej, cytaty z Pisma Świętego i dokumen-

tów Soborów i Synodów Powszechnych, jednoznacznie potępiających ten niegodziwy sposób ubierania 

się kobiet. Wielka szkoda, że obecnie w naszych kościołach nie słyszy się podczas kazań od kapłanów 

ostrzeżeń dla niewiast przed tą modą XX i XXI wieku, tak jak to jest w cerkwi Prawosławnej w Rosji, 

gdzie często kapłani bez ogródek ostrzegają kobiety, że np.: […] „całe piekło zapchane jest przez kobie-

ty w spodniach” lub […] „Kobiety wlazły w męską odzież, stara i młoda zaczęła nosić spodnie. Wszystkie 

one rozum straciły, jest to bardzo złe, bardzo złe, nie wolno tego robić, kobieta powinna być kobieca, w 

sukience lub spódnicy. To – jest grzech śmiertelny”. 

Dopiero po śmierci przekonamy się, czy ostrzeżenia Kościoła, Świętych i nauk Pisma Świętego o nie-

bezpieczeństwie utraty Królestwa Niebieskiego z powodu korzystania coraz to nowych trendów mody są 

prawdziwe. Gdy poznamy wtedy całą prawdę, na zmianę naszego postępowania będzie już za późno. 

Przyjdzie za swoją lekkomyślność, albo przebywać przez całą wieczność w zapchanym piekle, albo 

przez długie lata cierpieć w czyśćcu. Warto się zatem zastanowić i zmienić swoje życie tak, aby nie być 

obrzydliwym z racji swego postępowania w oczach Boga i żyć w zgodzie z Jego naukami, aby po śmier-

ci znaleźć się w Jego Królestwie. 

Zdaję sobie sprawę, że przeciętnej kobiecie o wiele trudniej będzie zrezygnować z kosmetyków, nosze-

nia kolczyków, chodzenia do fryzjera, głębokich dekoltów itd., niż z noszenia spodni. Natomiast diabe l-

ska moda na tatuaże i przekłuwanie ciała stanie się obecnie powszechną, albowiem zapisane w Apoka-

lipsie św. Jana przyjmowanie znaku Bestii przez ludzi musi się wypełnić. W chwili obecnej odbywa się 

psychologiczne przygotowanie ludzi - "do czipa poprzez piercing (z ang., czytaj pirsing) – przekłuwa-

nie ciała". 
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W części (2) opracowania wykorzystałem kilka artykułów z portali Cerkwi Prawosławnej, podobnie jak i 

w części (1), uważając, że podane w nich treści mogą być przydatne dla Katolików i przyczynić się do 

zmiany życia i powrotu na drogę zbawienia, szczególnie w obecnych czasach, gdy pasterze w kościo-

łach nie ostrzegają wiernych przed niegodziwym ubieraniem się i korzystaniem z praktyk, obrzydliwych 

Bogu. Podaję tytuły artykułów, zamieszczonych w opracowaniu: 

1. Tatuaże zgubne są dla duszy i niebezpieczne dla zdrowia 

2. Biblia i tatuaże 

3. Dlaczego Cerkiew nie pochwala tatuaży i przekłuwania ciała (piercingu)? 

4. Tatuaże. Skąd ta moda i czym grozi? 

5. Szkody, powodowane przez tatuaż i przekłuwanie ciała 

6. O kolczykach 

7. Makijaże, kosmetyki 

Zdaję sobie sprawę z tego, że ostrzeganie i nawoływanie do zmiany stylu życia, jest walką z wiatrakami, 

większość ludzi będzie szła za Zwodzicielem jak stado baranów. Dlatego jeżeli nadal kobiety i mężczyź-

ni będą „ozdabiać” swoje ciała tatuażami i piercingiem, to chciałbym podać chociaż pewne informacje o 

tym, jak w miarę bezpiecznie z nich korzystać, aby unikać różnych chorób i dolegliwości. Oczywiście, 

informacje te nie będą reklamą tych zakazanych w wierze chrześcijańskiej pogańskich metod ozdabiania 

ciała, lecz jedynie ostrzeżeniem. Może uchroni to niektóre osoby przed osobistą tragedią. Podam rów-

nież krótkie wprowadzenia do tematyki, zamieszczając historie tatuaży, pojawienia się kolczyków i pier-

cingu. Kolczyki również należą do piercingu, chociaż zwykle nosi się dwa kolczyki lub jeden. Nie jest 

istotne, ile jest kolczyków. Nawet przy jednym kolczyku jest to piercing - przekłucie ciała i to jest bunt 

wobec Pana Boga, który stworzył nasze ciała i usiłowanie poprawiania swego Stwórcy, dlatego osoba 

taka jest w oczach Boga obrzydliwa.       

Świadomość religijna jednoznacznie określa tatuaż jako zwrócenie się do demonów ... Niemożli-

we jest zwrócenie się do Boga, nie zrywając więzów z demonami ... 

Jeśli przyjrzymy się temu związkowi człowieka z demonem z innej strony, to tatuaż można uważać za 

swego rodzaju przysięgę wierności. Człowiek poświęca siebie temu duchowi. W wielu kulturach wy-

kształcił się niezbyt poważny stosunek do słowa. Słowo jest łatwo zmienić. Łatwo jest oszukać słowem. 

Ale wykonany tatuaż towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Przez tatuaż duch nieczysty pozyskuje 

sobie człowieka na zawsze – zarówno do czasu, dopóki nosi on swoje marne ciało na ziemi, jak i po 

śmierci. I to jest straszne wyobrazić sobie pośmiertny los chrześcijanina, kiedy stojąc przed Bogiem, na 

swoim ciele będzie miał tatuaż, wskazujący na jego przynależność do demona. 

Niedawno Stowarzyszenie „Róża” w Krakowie (www.intronizacja.pl) wydało 2 broszurki pod tytułem 

„Droga do paszczy smoka”, które tworzą przewodnik wiedzy na temat współczesnych zagrożeń du-

chowych ze strony szeroko pojętego okultyzmu. Autorka opracowań Anna Kuraś wyjaśnia, co jest grze-

chem, a co nie jest w przypadku kontaktu z okultyzmem. Czytelnik zdobywa wiedzę nie tylko na temat 

omawianych praktyk okultystycznych, ale może sobie wyrobić opinię o metodach działania złego ducha i 

ustrzec się przed nowymi formami jego podstępów, ukrytych w trendach szeroko pojętej mody (niego-

http://www.intronizacja.pl/
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dziwe stroje, masaże, piercing, bioenergoterapia, homeopatia, muzyka rockowa, literatura, gry kompute-

rowe, zabawki dla dzieci, pewne formy rozrywki, samorozwoju czy terapii itp.); mody, czyli najrozmait-

szych „nowości” we wszystkich dziedzinach życia człowieka, za pomocą których szatan zamierza znisz-

czyć Kościół Chrystusowy i doprowadzić do upadku religii chrześcijańskiej.      

W części, mówiącej o masażach i piercingach, autorka podaje ich pochodzenie i wskazuje na zło, które 

niosą dla człowieka, na zagrożenie dla jego życia duchowego. Warto zapoznać się z obu częściami tego 

bardzo dobrego opracowania. 

*** 

1. Tatuaże zgubne są dla duszy i niebezpieczne dla zdrowia 

W Biblii jest jednoznaczny zakaz tatuaży: "Nie będziecie nacinać ciała swego na znak żałoby po 

zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan". (Księga Kapłańska 19:28); 

"Wy jesteście dziećmi Pana, Boga waszego. Po zmarłym nie będziecie nacinać sobie skóry ani 

strzyc krótko włosów nad czołem, bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu" 

(Księga Powtórzonego Prawa 14:1-2). 

Bóg powtórzył to przykazanie dla kapłaństwa: Potem Pan powiedział do Mojżesza: "Mów do kapła-

nów, synów Aarona, i powiedz im…  Nie będą sobie strzygli głowy do skóry, nie będą golili kra-

jów brody, nie będą nacinali swojego ciała”. (Księga Kapłańska 21: 1,5). 

Bardzo ważnym jest, że zakazowi towarzyszy odniesienie do tego, 

że ich Bogiem jest Pan. To jest – do Pierwszego Przykazania Pra-

wa: "Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egip-

skiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok 

Mnie"(Wj 20: 2-3). 

Tatuaż w całej historii ludzkości odgrywał różną rolę. W starożytnym 

świecie, gdzie jeden człowiek mógł zostać własnością innego, tatuaż, na przykład, spełniał funkcję zna-

ku (cechy). Tatuaż redukuje człowieka do poziomu zwierzęcia: bydło nosi znak (piętno) właściciela, a 

niewolnik tatuaż z imieniem swego właściciela. 

Jednak w świecie pogańskim podstawą znaczenia tatuażu było odwołanie się do duchów (to jest, jak 

my, chrześcijanie wiemy, do demonów). Przez wizerunek na ciele (symbole sakralne) człowiek przywo-

łuje ducha, któremu oddaje pokłon, do swojego życia. 

Tatuaż odrzucany jest przez Cerkiew właśnie ze względu na jego mistyczne znaczenie. Przez 

tatuaż człowiek łączy się z duchami nieczystymi i złymi, ale - nie z Bogiem. Natura tatuażu jest 

zawsze kultowa, magiczna. 

Oczywiście, dzisiaj tatuaże robi się nie dla jakiegoś mistycznego rytuału, a prędzej ze względu na modę 

lub tradycję. Ale sama ta czynność – naniesienie tatuażu – jest głęboko pogańskie ... 
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Dlatego nie ma nic dziwnego w tym, że tatuaże mają negatywny wpływ na ludzkie życie. I tak, dzienni-

karka Swietłana KUZINA w swoim artykule "Fatalne tatuaże", po rozmowach ze specjalistą od usuwania 

tatuaży Konstantinem Awramienko, podała na to wiele przykładów:  

Aleksiej Woronin z Odincowa napisał do naszej gazety: "Moja ukochana dziewczyna była cichym, do-

brym Aniołem. Żyliśmy ze sobą w doskonałej harmonii przez dwa lata, nawet zamierzaliśmy wziąć ślub. I 

oto pewnego razu w salonie wykonała na pośladku tatuaż – diabełka ze sztyletem. I nagle bardzo się 

zmienił jej charakter. Zaczęła wywoływać kłótnie o nic, stała się zazdrosną i dostała zły język. Jakby ten 

diabełek dźgał ją nożem w plecy. W końcu rozstaliśmy się. Czy tatuaż może zmienić człowieka?" 

- Może – zapewnia Konstantin Awramienko - tatuaż zmienia życie ludzi - tych, którzy nieświadomie 

wykonali tatuaż o wątpliwej treści. Przekonałem się o tym sam.  

Konstantin Awramienko, optyk - fizyk z wykształcenia, od kilku już lat zajmuje się usuwaniem tatuaży ze 

skóry swoich klientów. Powiedział, że tatuaże czasami zmieniają charakter ludzi i dosłownie przyciągają 

kłopoty. Ale moda na te "ozdoby", niestety, nie przechodzi. Zazwyczaj pacjenci opowiadają Konstanti-

nowi, dlaczego postanowili pozbyć się tatuażu. 

DZIEWCZYNA I DEMONY 

- Przyszła do mnie dziewczyna z chińskim hieroglifem. Również na pupie – opowiada Awramienko. - 

Płakała i błagała, abym natychmiast usunął tatuaż. Według jej słów, natychmiast po naniesieniu rysunku, 

posypały się na nią nieszczęścia. W ciągu roku straciła pracę, urodziła martwe dziecko i odszedł od niej 

mąż. A ostatnią kroplą, która nieomal nie doprowadziła ją do samobójstwa, był grupowy gwałt, dokonany 

na niej przez pijanych nastolatków. Gdy trochę doszła do siebie, przybiegła, aby usunąć swój tatuaż, 

który, jak wyjaśniłem, oznaczał słowo "demon". Obecnie w jej życiu wszystko jest w porządku.  

SPADOCHRONIARZ I PAJĄK  

- Był u mnie były spadochroniarz ze skomplikowanym tatuażem: samolociki, skrzydła, spadochron i 

śmierć z kosą. Błagał mnie, abym za wszelkie pieniądze starł rysunek śmierci. Powiedział, że jest real i-

stą i nigdy nie wierzył w magię. Ale kiedy zaczął chodzić z tym tatuażem, szczęście (powodzenie – dod. 

A.L.) odwróciło się do niego plecami. 

OCHRONIARZ I LICZBA „13” 

- Dwadzieścia lat temu, 40-letni strażnik w banku na Arbacie wyko-

nał na małym palcu tatuaż - liczbę "13". I przez te wszystkie lata, jak 

powiedział, prześladował go "pech". Wpierw ciężko zachorowała 

matka i żeby zapłacić za leczenie, musiał sprzedać dom. Potem 

miał wypadek samochodowy, za który  w rozliczeniu stracił miesz-

kanie. Córka stała się narkomanką. Rodzina się rozpadła.  
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Kiedy usunąłem tatuaż, w jego życiu wszystko się zmieniło ... Poznał kobietę, którą pokochał, a od 

zmarłego dziadka odziedziczył wspaniały dom letniskowy. Teraz liczba "13" jest jeszcze trochę widocz-

na. Niedawno zadzwonił do mnie i poprosił: - Przyjdź i usuń do końca, może życie zmieni się jeszcze 

bardziej na lepsze? 

DZIEWCZYNA I MOTYL 

- 16-letnia dziewczyna wykonała sobie tatuaż na plecach - 

pięknego kolorowego motyla. Od tego czasu najważniejszą 

sprawą w jej życiu było, aby każdego wieczoru zapoznawać 

nowego chłopca. Po ukończeniu szkoły średniej, nie poszła na 

studia, tylko biegała do nocnych klubów. Młodzi ludzie trakto-

wali ją bez szacunku. Nie wyłaziła z cudzych łóżek. 

Jej chłopak naopowiadał jej różnych świństw i zaczął się spotykać z jej przyjaciółką. Ktoś poradził jej, 

aby pozbyła się tatuażu, kierując do mnie. Wyjaśniłem jej, że według starych wierzeń, motyl – to znak 

prostytutek. Po usunięciu tatuażu jej chłopak wrócił do niej i po miesiącu się pobrali. Obecnie spodziewa 

się ona dziecka. 

CHŁOPIEC I ŚMIERĆ 

- Ostatnio poproszono mnie, abym przyjechał do I-go Szpitala Miejskiego i usunął tatuaż z 15-letniego 

chłopca, leżącego w śpiączce - mówi Konstantin. - Byłem bardzo zaskoczony: czy nie można zaczekać, 

aż się obudzi? Okazało się, że na mój przyjazd bardzo nalegali jego rodzice, którzy dopiero w szpitalu 

zobaczyli u syna straszny napis na prawym ramieniu: «Live quickly die young» (co po rosyjsku znaczy: 

"Żyj szybko, umrzyj młodo"). 

Okazuje się, że rodzice wysłali chłopca na wypoczynek na Cypr. Tam zrobiono mu tatuaż. Po tym on 

jakby się zerwał z łańcucha. W ciągu dwóch miesięcy zdążył rzucić szkołę, kilka razy trafić do milicji za 

chuligaństwo i złapać chorobę weneryczną. A potem wziął samochód ojca i przy prędkości 120 km na 

godzinę uderzył w słup. Poduszka bezpieczeństwa (Airbag) uratowała życie. Ale złamał miednicę i bio-

dro. 

- Usuwać cały napis bałem się - kontynuuje Awramienko – a nuż nagle powstaną komplikacje? Posta-

nowiłem usunąć tylko słowo «DIE» (umrzyj), co zmienia sens napisu. I wtedy nastąpiło coś dziwnego. 

Chłopiec leżał nieprzytomny. A ja zrobiłem mu również miejscowe znieczulenie. Zacząłem usuwać 

tatuaż, a chłopak w śpiączce (!) nagle zaczął odsuwać swoje ramię, a drugą ręką próbował odepchnąć 

urządzenie. 

Puls wzrósł do 138 uderzeń. Podwoiłem dawkę - chłopak jednak wciąż wszystko czuł. Obecne przy tym 

trzy pielęgniarki i ordynator oddziału intensywnej opieki medycznej, podobnie jak i ja, byli w szoku. Od-

nosiło się wrażenie, jakby sam szatan wszedł w niego i nie pozwalał pozbyć się śmiertelnych słów. Kiedy 

usunąłem tatuaż, tętno wróciło do normy, a stan zdrowia chłopaka szybko się polepszył.  
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SUMUJĄC 

- Uważam, że nie powinniśmy robić tatuaży - podsumowuje Awramienko. – Nie bez powodu jest zakaz w 

Ewangelii: "Nie ozdabiajcie swoich ciał rysunkami i napisami." 

- Wykonać tatuaż jest łatwo, - mówi Konstantin. - Znacznie trudniej jest się go pozbyć. Niestety, ludzie 

nie mają pojęcia, z czym przyjdzie im się zmierzyć. Jakie męki przeżyć ... Tutaj niezbędna jest ingeren-

cja chirurga. Najstarszy sposób - ściąć kawałek skóry nożem lub skalpelem. 

U chirurga plastycznego usuwanie tatuażu o dużej powierzchni trwa kilka lat. Czas ten można skrócić  

przez przeszczepienie na wycięte miejsce skóry pacjenta, na przykład, z pleców lub pośladków. Ale 

wówczas pojawią się rany w dwóch miejscach. Próbuje się usuwać tatuaże również laserem. Przepala 

on tkanki na znaczną głębokość. One obumierają. W tym miejscu pojawią się blizny. Dlaczego to 

wszystko opowiadam? Po to, abyś dziesięć razy wpierw pomyślał, zanim zrobisz sobie tatuaż. 

Na Witrynie Kulturolog.ru w artykule o tatuażach podano analizę tego zjawiska. 

Dla przykładu, jest oczywistym, że posiadacz tatuażu prowokuje uwagę otoczenia. To daje mu poczucie 

własnej wartości. Przyciąga uwagę dowolny tatuaż, ale trzeba konkretyzować - uwagę na co? W pierw-

szej kolejności - na ciało ... Tatuowanie jest ze swej natury spowiedzią, wyznaniem cielesności. Czło-

wiek, który zrobił sobie tatuaż, można powiedzieć, wyznaje kult swego ciała ... Oczywiście, taki bieg w 

to, co jest zewnętrzne, jest oznaką duchowej słabości. 

Składowa mistyczna 

Tatuaż może zmienić życie człowieka. Aby to zrozumieć, niekoniecznie trzeba zwracać się do mistyki. 

Po dokonaniu świadomego aktu naniesienia tatuażu na swoje ciało, biorąc za wyznacznik jakiś znak, 

określający siebie, a często rzucając tym wyzwanie dla ludzi wokół ciebie, człowiek w żaden sposób nie 

może już pozostać takim, jakim był przedtem. I ta zmiana nie przyniesie człowiekowi ani ciszy, ani poko-

ju w duszy. Tatuaż działa jak kotwica, mówiąc językiem psychoanalizy. 

Tatuaż nieustannie przypomina swemu nosicielowi o tym, jakiego wyboru on dokonał, przynaglając 

odpowiednie emocje. Nie można nakłuć sobie rysunku wilka i nie nabyć przy tym trochę czegoś wilcze-

go. Naturalnie, zwyczaje prawdziwego wilka nie wchodzą tu w rachubę, mówimy o wizerunku zwierzę-

cia, tak jak go sobie wyobrażamy. 

Ogólnie rzecz biorąc, człowiek jest istotą symboliczną, a świat, który postrzegamy i uświadamiamy 

sobie, w mniejszym stopniu jest światem fizycznym. Za każdym obiektem fizycznym, za każdą rzeczą 

stoi tradycja uświadomienia sobie, symbole i znaki, których nawet nie zawsze zauważamy. Wiele zna-

ków wpływa na nas przez podświadomość. 

Czasami nie doceniamy siły znaku, ale tatuaż wcale nie jest takim przypadkiem. Nie wolno tylko ulegać 

handlowej reklamie salonów tatuażu, dążących do przedstawienia tatuaży jako swojego rodzaju modnej 

ozdoby. Wykonującym tatuaże niewygodne jest mówić o poważnych rzeczach, ale ci, którzy podchodzą 

do tatuażu poważnie, znają jego symboliczną moc. Oto dlaczego nie należy nakłuwać nawet niewinne, 
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na pierwszy rzut oka, rysunki. Nawet nakłuty na ciało wizerunek motyla, jak pokazuje podany powyżej 

przykład, może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w życiu. 

Również wśród znaków, używanych w tatuażach, jest dużo pentagramów i innych magicznych symboli, 

w tym również takich, których magiczny charakter jest nieoczywisty. Ale on jest; takie są, na przykład, 

hieroglify lub runa. Magiczne znaki od dawien dawna wykorzystywano dla różnych pogańskich rytuałów, 

w których zwykle były potrzebne krew i ofiara. Tatuowanie nie odbywa się bez krwi; osoba na ciele której 

jest ono wykonywane, występuje w charakterze ofiary. Znak, ofiara i krew - wszystko jest na swoim 

miejscu, co przemienia nanoszony tatuaż w pogański rytuał. 

Współczesna świadomość uważa podobne rytuały za bezzębną archaiczność, jednak psychologia czło-

wieka nie bardzo się zmieniła. W przeszłości za pomocą podobnych rytuałów ustalano władzę jednej 

osoby nad drugą. Są podstawy, aby uważać, również dziś, że tatuaż może być wykorzystywany w cha-

rakterze jednej z technik zombie, czyli poddanie woli człowieka woli innej osoby. Pozostaje tylko powie-

dzieć, że wola może być nie tylko ludzką, ale i demoniczną. Dlatego świadomość religijna jedno-

znacznie określa tatuaż jako zwrócenie się do demonów ... Niemożliwy jest powrót do Boga, nie 

zrywając więzów z demonami ... 

Jeśli przyjrzymy się temu związkowi człowieka z demonem z innej strony, to tatuaż można uważać za 

swego rodzaju przysięgę wierności. Człowiek poświęca siebie temu duchowi. W wielu kulturach wy-

kształcił się niezbyt poważny stosunek do słowa. Słowo jest łatwo zmienić. Łatwo jest oszukać słowem. 

Ale wykonany tatuaż towarzyszy człowiekowi przez całe życie. 

Przez tatuaż duch nieczysty pozyskuje sobie człowieka na zawsze – zarówno do czasu, dopóki nosi on 

swoje marne ciało na ziemi, jak i po śmierci. I to jest straszne wyobrazić sobie pośmiertny los chrześci-

janina, kiedy stojąc przed Bogiem, na swoim ciele będzie miał tatuaż, wskazujący na jego przynależność 

do demona. 

Tutaj, podobnie jak i wszędzie, lepiej nie przekraczać fatalnej granicy, - jest to łatwiejsze niż wracać z 

powrotem. 

Źródło: 

Tatuaże zgubne dla duszy i niebezpieczne dla zdrowia 

Татуировки душепагубны и опасны 

http://3rm.info/publications/58551-tatuirovki-dushepagubny-i-opasny 

Tłumaczył i opracował: Andrzej Leszczyński 
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/tatuaze-makijaze-przekluwanie-ciala-itp-praktyki-sa-rowniez-ciezkim-grzechem-2015-09 

c.d.n. 

MODLITWY DLA KAPŁANÓW I ŚWIECKICH 
MODLĄCYCH SIĘ O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA  
PROPONOWANE PRZEZ EGZORCYSTĘ  – O. AMORTHA i S. ANGELĘ  

http://3rm.info/publications/58551-tatuirovki-dushepagubny-i-opasny
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Ojciec Gabriel Amorth przez 30 lat swojej posługi egzorcyzmu i modlitwy uwolnienia zapewnia, 

że modlitwa uwolnienia jest niejednokrotnie skuteczniejsza niż uroczysty egzorcyzm, jeśli jest 

odmawiana z wielką wiarą, a modląca się osoba, stara się być nieustannie zjednoczona z Bogiem 

przez głęboką modlitwę i święte życie w łasce uświęcającej. 

O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać bezpo-

średnio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym egzorcyzmem 

zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia, którą każdy wierzący 

chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej i mający wiarę w moc Jezusa Chrystusa, może stosować. 

Szczególnie jeśli odmawia się takie modlitwy na mocy sakramentu małżeństwa w przypadku współmał-

żonków, czy w autorytecie rodziców nad dziećmi lub dzieci nad rodzicami. 

Według księdza Amortha i innych egzorcystów najbardziej udręczone życie jest często efektem działania 

przekleństw rzuconych na daną osobę, przez osoby zawistne, mściwe i zazdrosne lub wprost oddane 

szatanowi. Często są to przekleństwa mające wpływ pokoleniowy. Wiele małżeństw jest dotkniętych 

takimi przekleństwami spotęgowanych jeszcze bardziej niszczącą relacją między sobą, generującą 

kolejne przekleństwa rzucane na siebie w różnych kłótniach i awanturach. Dlatego tak ważna jest umie-

jętność łamania i uwalniania się od przekleństw stosowana tak przez współmałżonków (wzajemnie 

modlących się za siebie, nawet jeśli współmałżonek z różnych powodów nie jest obecny) jak i kapłanów 

modlących się za małżeństwa. Ogólny schemat takiej modlitwy wygląda następująco: 

1. Rozpoczynamy od znaku krzyża, następnie dziękujemy za życie współmałżonka, uwielbiamy Miło-

sierdzie Boga, które nieustannie otacza tę osobę, oddajemy ją i całą modlitwę Matce Bożej, zanu-

rzamy współmałżonka i samych siebie we krwi Pana Jezusa i razem z Matką Bożą, wszystkimi 

świętymi i aniołami a szczególnie św. Michałem Archaniołem zaczynamy wzywać Ducha Świętego, 

który zawsze jest prowadzącym każdą modlitwę i Którego mocą dokonują się każde cuda i nawró-

cenia. 

2. Następnie zaczynamy odmawiać modlitwę uwolnienia zdejmującą każde przekleństwo i wszelki 

diabelski wpływ, którego ofiarą może być osoba współmałżonka (małżeństwo), a następnie nakazu-

je się wszelkim legionom diabelskim, aby odeszły od tego współmałżonka czy małżeństwa i nie 

wracały nigdy więcej 

Podczas stosowania modlitw o uwolnienie z rozkazem bezpośrednim ważne jest bycie precyzyjnym (tak 

jak to tylko możliwe). Słuchając historii życia i znając życie współmałżonka, lub domyślając się rodzajów 

duchowych ataków na niego, staramy się odkryć jakie złe duchy kryją się za jego cierpieniem. Na przy-

kład Lucyfer – jest duchem od zamętu umysłu, chorób umysłu, chorób fizycznych i psychicznych, jest 

duchem samobójstwa, przemocy i zabójstwa. Belzebub jest demonem podziału, niezgody i dręczenia. 

Belzebub, Szatan i Asmodeusz odpowiadają za niemoralność seksualność. Szatan odpowiada też za 

rozwody, jest demonem nieporozumień, zemsty, złości, kłótni, wrogości i wszelkiego podziału. Asmo-

deusz jest duchem, który kusi do zdrad małżeńskich i wszelkiej niemoralności seksualnej. Alimai jest 

demonem kuszącym do perwersji seksualnej i prostytucji, Dan jest duchem diabelskim niszczącym 

uczucia miłości i przywiązania, rozbija małżeństwa, dzieli rodziny, niszczy zdrowie, prace, ściąga nędze, 
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bankructwo i długi. Jest demonem zniszczenia i samozniszczenia. Każdy z tych głównych przywódców 

ma swoje legiony diabelskie, którymi się posługuje i które współpracują ze sobą. 

Gabriel Amorth i siostra Angela Musolesi często zalecają modlitwę uwolnienia współmałżonka, 

którą podaję poniżej (może być odmawiana nawet nad zdjęciem współmałżonka). Po uwielbieniu 

Boga i dziękczynieniu za życie współmałżonka, oddaniu go Matce Bożej oraz zanurzeniu we krwi 

Pana Jezusa razem z całym Niebem, wszystkimi świętymi i Aniołami rozpoczynamy się modlić w 

następujący sposób: 

MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA 

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą 

wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, 

wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, 

wszystkich Świętych Archaniołów i Aniołów i wszystkim Świętych w Niebie, 

razem ze świętym ojcem Pio, św. Janem Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. 

Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem Savio (wymienić wszyst-

kich bliskich sobie Świętych) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, 

Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego 

legionom, Lucyferowi i jego legionom a szczególnie wszystkim złym duchom 

kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych i fizycznych, zamę-

tu myślenia, Danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom 

diabelskim, które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od 

Niego i nigdy więcej nie wracały! Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chry-

stusa! 

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą 

ludzkość, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i wszystkich Świętych a 

szczególnie Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości NA MOCY SAKRAMENTU MAŁ-

ŻEŃSTWA zdejmuję i zrywam, rozwiązuję, niszczę, łamię i unicestwiam wszelki 

wpływ diabelski, którego mój mąż (moja żona) doświadcza na skutek przekleń-

stwa rzuconego na niego i na nas, na Jego i naszą rodzinę; zdejmuję, zrywam i 

niszczę każde zaklęcie, urok i związanie na skutek rytuałów, czaru, magii i okul-

tyzmu wykonanego przeciwko mojemu współmałżonkowi, mojemu małżeństwu 

w celu wywołania kłótni, podziału, cudzołóstwa, rozwodu i potępienia wieczne-

go. W Imię Jezusa Chrystusa rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde 

życzenie śmierci, niepowodzenia, klęski, zniszczenia i samozniszczenia rzuco-

ne na mnie, na mojego współmałżonka, na nasze małżeństwo, na nasz dom i 

nasze potomstwo. Rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde przekleństwo 

rzucone na mnie i mojego współmałżonka przez osoby, które mnie nienawidzą 

z powodu zazdrości, zawiści i złośliwości serca. W święte Imię Jezusa Chrystu-

sa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, 
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św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świę-

tych Aniołów i wszystkich Świętych, NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, 

rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi nieczystemu, duchowi pornografii, 

masturbacji, cudzołóstwa i homoseksualizmu, który dręczy moje małżeństwo, 

mojego współmałżonka i mnie, żeby odszedł precz od nas i żeby nigdy więcej 

nie wracał! Rozwiązuję i niszczę te przekleństwa przywiązując je do krzyża Je-

zusa Chrystusa. Działaj Jezu, uwalniaj, uzdrawiaj i lecz, nawracaj i uświęcaj 

nasze serca, nasze małżeństwo, naszą rodzinę i nasze pokolenia żyjące, minio-

ne i przyszłe, przez wzgląd na wiarę, którą pokładam w Tobie i w Twoje nie-

skończone miłosierdzie. Dziękuję Jezu, dziękuję Tobie Maryjo-Matko Pięknej 

Miłości, dziękuję Wam wszyscy Święci i Aniołowie za walkę o tę osobę, o moje 

małżeństwo. 

Tę przykładową modlitwę uwolnienia należy odmawiać dwa razy dziennie, równocześnie odprawia-

jąc nowennę do Krwi Pana Jezusa. Modlitwy te, jak i nowenna powinny być tak długo odmawiane aż do 

całkowitego zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszym małżeństwie. Nowennę do Najdroższej Krwi Pana 

Jezusa należy odmówić minimum trzy razy w następujących intencjach: 

1. zbawienie duszy współmałżonka 

2. pragnienie nieustannego nawracania serca do Boga. 

3. powrót do współmałżonka i pełnego realizowania przysięgi małżeńskiej 

 * * * * * 

MODLITWY  

o uwolnienie od przekleństwa do osobistego odmawiania,  

w zależności od rodzaju duchowych ataków 

OBCIĄŻENIA POKOLENIOWE 

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za 

wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archanio-

łów, a szczególnie św. Michała Archanioła, zrywam i kruszę pęta niegodziwości 

popełnione przeciwko Bogu przez moich przodków, zdejmuję i niweczę wszel-

kie zło, które mnie dotyka za przyczyną wszelkich związków, jakie zawarli moi 

przodkowie i zmarli krewni z: czarownikami, bałwochwalcami, oszustami, ludź-

mi niemoralnymi, zabójcami, nikczemnikami, niewierzącymi, astrologami, 

wróżbitami, duchami nieczystymi. Mocą imienia Jezusa Chrystusa i przez Jego 

Najdroższą Krew zrywam i przerywam, zdejmuję i gładzę skutki skażenia okul-
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tyzmem, które docierają do mnie od przeszłych pokoleń. Zdejmuję i niweczę w 

Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego. 

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew, która zwyciężyła piekło, za wsta-

wiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a 

szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich 

Świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. 

Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, św. Judy Tadeusza, św. Pawła Apostoła, 

św. Pawła od Krzyża, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następ-

stwa obciążeń pokoleniowych będące wynikiem złorzeczenia, klątwy, rzucenia 

czaru, uroku, założenia wiązania, użycia filtra magicznego, przeprowadzenia 

rytuału wudu, makumba, a także magii i wszelkiego rodzaju okultyzmu, których 

jestem ofiarą. Zrywam je i gładzę w Imię Jezusa Chrystusa i przywiązuję je do 

Krzyża Jezusowego. 

MODLITWA ZA UZDROWIENIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO 

W święte Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy 

zostaliśmy wybawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszyst-

kich świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich 

Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca 

Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i 

nakazuję: Belzebubowi, Szatanowi, Lucyferowi, Danowi, Abu, Alimainowi, 

Asmodeuszowi i każdemu innemu zastępowi duchów nieczystych czarów, ma-

gii, a zwłaszcza duchom powodującym chorobę umysłową, psychiczną, i fi-

zyczną, duchowi destrukcji i rezygnacji, samozniszczenia, smutku, niepokoju, 

przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego, ucisku, żeby natychmiast 

odeszły precz ode mnie od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i 

żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w święte Imię Jezusa 

Chrystusa. 

W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną również za 

mnie, przez potęgę wstawiennictwa Maryi Dziewicy i wszystkich świętych Ar-

chaniołów, szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych Aniołów i 

wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z 

Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II, zdejmuję, 

rozwiązuję, przerywam i niweczę wszelki związek mediumiczny i okultystyczny 

wywierający wpływ na moje zdrowie, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko 

mnie, które wywołuje u mnie choroby, ból fizyczny, wszelkie przekleństwo rzu-

cone na moją głowę, na mój mózg, na mój kark, na mój żołądek, na mój układ 

trawienny, na moje narządy rozrodcze, na moje plecy, na moje nogi. 
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Zdejmuję i gładzę mocą Imienia Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci Jezu, za Twoje 

zwycięstwo, dziękuję, Jezu, że działasz, dziękuję za Twoje miłosierdzie. Tyś jest 

jedynym Panem i Zbawicielem świata. Bądź uwielbiony i bądź błogosławiony. 

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostali-

śmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świę-

tych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych 

Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. 

Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II 

rozkazuję i nakazuję wszelkiej sile diabelskiej uzależnienia od narkotyków, od 

gier, wszelkim zastępstwom diabelskim alkoholizmu, wszystkim złym duchom 

choroby umysłowej, psychicznej i fizycznej, destrukcji i autodestrukcji, rezy-

gnacji i zniechęcenia, niepokoju, przesadnego lęku, strachu, zamętu umysło-

wego, wszelkiego rodzaju ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie, od 

mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały już nigdy 

więcej. Rozkazuję to i nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, 

Boga Żywego. 

SKUTECZNA POMOC BOŻA:  

10 INTENCJI MSZY ŚW. i WIECZYSTE 
ZA BLISKIE OSOBY (także zniewolone… obciążone…) 

Z uwagi na zainteresowanie 10 intencjami Mszy św. (zamieszczone w Głosie 

Małego Rycerza nr 4 s.16) ponawiamy tę praktykę duchową. Poniżej na nowo 

zredagowane intencje dla jednej z sióstr w Chrystusie po rozeznaniu ducho-

wym jako wzór dla każdego zainteresowanego, który przyjmie tę radę i ze-

chce zastosować tę konkretną pomoc. Dodatkowe informacje szczegółowe 

oraz ewentualną pomoc w zamówieniu Mszy św. można zasięgnąć w redakcji 

(kontakt na ostatniej stronie Głosu).  

„Proszę o odprawienie 10 Mszy św. jak niżej za Grażynę i bliskich jej sercu (rodzinę)” 

1. O przebłaganie Boga Ojca i miłosierdzie Boże dla np. Ryszarda B. i Bronisławy z d. S. oraz ich 

dzieci Grażyny i Ireneusza i ich wszystkich praprzodków za przewinienia ziemskiej pielgrzymki za 

przyczyną św. Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

2. O przebłaganie Boga Ojca i miłosierdzie Boże dla np. śp. Henryka J. i śp. Zofii z d. S. oraz ich syna 

śp. Ryszarda J. i ich wszystkich praprzodków za przewinienia ziemskiej pielgrzymki za przyczyną św. 

Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

3. Wynagrodzenie i przebłaganie Boga Ojca za grzechy przodków z prośbą o Boże miłosierdzie dla 

praprzodków w pokoleniu Grażyny, Ryszarda, Bronisławy, Ireneusza, Kamila, Moniki, Pawła, Filipa i 
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całej ich rodziny oraz zburzenia wszelkich murów zła, przecięcia wszelkich węzłów i obmycie najdroższą 

Krwią Chrystusa i unicestwienie wszelkich zarodków zła jako owoc grzechów popełnionych przez ich 

przodków za przyczyną św. Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

4. Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby np. Grażyna, jej rodzice Ryszard i 

Bronisława, brat Ireneusz, dzieci: Kamil i Monika oraz zięć Paweł i wnuk Filip oraz ich cała rodzina 

otrzymali stosowną Bożą pomoc w zerwaniu z obciążeniami pokoleniowymi i ze złem wszelkiego rodza-

ju, aby wszyscy doznali trwałego uzdrowienia i uwolnienia z szatańskich pęt za przyczyną św. Aniołów 

Stróżów i swoich św. Patronów. 

5. Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, aby np. Graży-

na, jej rodzice Ryszard i Bronisława, brat Ireneusz, dzieci: Kamil i Monika oraz zięć Paweł i wnuk 

Filip oraz ich cała rodzina otrzymali stosowną Bożą pomoc w zerwaniu ze złem wszelkiego rodzaju, aby 

wszyscy doznali trwałego uzdrowienia i uwolnienia z szatańskich pęt za przyczyną św. Aniołów Stróżów 

i swoich św. Patronów. 

6. Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej 

Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci, aby np. Grażyna, jej rodzice Ryszard i Bronisława, brat 

Ireneusz, dzieci: Kamil i Monika oraz zięć Paweł i wnuk Filip oraz ich cała rodzina otrzymali stosowną 

Bożą pomoc w zerwaniu ze złem wszelkiego rodzaju, aby wszyscy doznali trwałego uzdrowienia i uwol-

nienia z szatańskich pęt za przyczyną św. Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

7. Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej 

śmierci, aby np. Grażyna, jej rodzice Ryszard i Bronisława, brat Ireneusz, dzieci: Kamil i Monika oraz 

zięć Paweł i wnuk Filip oraz ich cała rodzina otrzymali stosowną Bożą pomoc w zerwaniu ze złem 

wszelkiego rodzaju, aby wszyscy doznali trwałego uzdrowienia i uwolnienia z szatańskich pęt za przy-

czyną św. Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

8. Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, aby np. Grażyna, jej rodzice Ryszard i Bronisława, 

brat Ireneusz, dzieci: Kamil i Monika oraz zięć Paweł i wnuk Filip oraz ich cała rodzina otrzymali sto-

sowną Bożą pomoc w zerwaniu ze złem wszelkiego rodzaju, aby wszyscy doznali trwałego uzdrowienia i 

uwolnienia z szatańskich pęt za przyczyną św. Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

9. Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, aby np. Grażyna, jej rodzice Ryszard i 

Bronisława, brat Ireneusz, dzieci: Kamil i Monika oraz zięć Paweł i wnuk Filip oraz ich cała rodzina 

otrzymali stosowną Bożą pomoc w zerwaniu ze złem wszelkiego rodzaju, aby wszyscy doznali trwałego 

uzdrowienia i uwolnienia z szatańskich pęt za przyczyną św. Aniołów Stróżów i swoich św. Patronów. 

10. Podziękowaniu dobremu Bogu przez Niepokalane Serce Maryi za udzielone łaski np. Grażynie, 

Ryszardowi, Bronisławie, Ireneuszowi, Kamilowi, Monice, Pawłowi, Filipowi i całej ich rodzinie, z 

prośbą o modlitwę, pokutę, ofiarę, wiarę i ufność w Bożą pomoc w uporządkowaniu życia duchowego i 

doczesnego w całej rodzinie oraz WYTRWANIE w DOBRYM przez wstawiennictwo Świętych Aniołów i 

ich Patronów. 
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INTENCJE DO MSZY ŚW. WIECZYSTYCH  
jako skuteczna pomoc nieustannej Bożej pomocy i opieki.  

(można  zamawiać np. na Jasnej Górze, w sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie  

czy u Księży Pallotynów w i innych miejscach gdzie takie intencje zostaną przyjęte.) 

O Boże błogosławieństwo dla np. Grażyny, Moniki i Kamila o zdrowie na duszy i ciele, o uwolnienie od 

obciążeń i zniewoleń pokoleniowych i zbawienie dusz potrzebujących.  

O Boże błogosławieństwo dla np.  Moniki, Pawła i Filipa o zdrowie na duszy i ciele, o uwolnienie od 

obciążeń i zniewoleń pokoleniowych i zbawienie dusz potrzebujących.  

O Boże błogosławieństwo dla np. Ryszarda, Bronisławy, Grażyny i Ireneusza o zdrowie na duszy i 

ciele, o uwolnienie od obciążeń i zniewoleń pokoleniowych i zbawienie dusz potrzebujących.  

„TAKIE MIAŁEM PRZEŻYCIE, TAKIE 
ZROZUMIENIE, TAKIE MAM ŚWIADECTWO” 

I 

Było to latem 2014r. Zdaje się, że lipiec. 

Nie jestem całkowicie pewien, bo czas w którym to zdarzenie miało miejsce, nie był taki istotny, jak  

wrażenia które pozostały.  

Stało się coś czego do tej pory nie jestem w stanie do końca zrozumieć i nazwać słowami. Dlatego 

nawet teraz po upływie wielu miesięcy nadal nie potrafię dobrać odpowiednich słów i rzeczowo to opi-

sać.  

To gdzie byłem, kim byłem i co czułem, było jednocześnie dwuwymiarowe. 

W obu wymiarach niezwykle złożone i przerażające. Mam na myśli wymiar fizyczny i duchowy. 

Pamiętam jasne słoneczne światło na przeciwległej ścianie pokoju w kierunku której szedłem. 

Nagle bez jakiegokolwiek przeczucia z mojej strony stało się to... 

1. W wymiarze fizycznym 

W jednej chwili stałem się martwy. 

Nie miałem żadnych myśli ani jakiejkolwiek pamięci, że byłem żywy. 

Stałem po środku pokoju na własnych nogach pomimo, że byłem martwy.  

Czułem się tak, jak bym nigdy nie oddychał. 

Odczuwałem, moje oczy jako czarne i puste w środku, tak jak całe moje ciało (przeraźliwa ciemność  

i samotność). 

Wyglądało to tak, jak by nagle powstało całkowite zaćmienie słońca. A ta resztka światła, która dociera 
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do mych oczu, zatrzymała się na ich powierzchni i nie mogła przeniknąć głębiej, aby choć trochę oświe-

tlić tą czarną wewnętrzną i pustą przestrzeń. 

Fizycznie odczuwałem kształt ludzkiego ciała, które z zewnątrz wyglądało normalnie. Jednocześnie od 

środka było widać ogromną przeraźliwie czarną otchłań. 

Byłem martwą skorupą, czymś wypalonym od środka. 

Czułem, jak bym nie posiadał ani jednej żywej komórki mego ciała i jakichkolwiek organów wewnętrz-

nych czy kości. Wiedziałem też, że nie byłbym w tym stanie się z nikim porozumieć. Nie miałem też 

żadnych ludzkich uczuć. Bez względu na to cokolwiek i komukolwiek by się obok działo, nic bym nie 

poczuł. Potrafiłem tylko patrzeć. 

Wiedziałem też, że gdybym zobaczył drugiego takiego jak ja, to od razu byśmy się rozpoznali, po tej 

otchłani w środku i jednocześnie widział bym i odczuwał również jego otchłań tak jak moją. 

To co do tej pory opisałem, było odczuwane w ciele i było zamknięte w czasie tu na ziemi. 

Trwało to kilka minut. 

Jakkolwiek bym opisywał ten stan nie jest to możliwe do opisania słowami. 

Otchłań w najciemniejszej formie. 

2. W wymiarze duchowym. 

Nie było tam żadnych ograniczeń odczuwania cierpienia! To znaczy wszystko czuło się w pełni, całkow i-

cie i w całej rozciągłości. Nie było tam czasu tylko wieczność. Zupełnie ciemna wieczność, którą odczu-

wało się jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość trwającą teraz i ciągle teraz. Nie ma poczucia bli-

skości kogokolwiek. Nie ma poczucia odniesienia do jakiegokolwiek punktu czy płaszczyzny.  Każde z 

doznań czuło się osobno i wszystkie jednocześnie razem. Wszystko czuło się na zewnątrz tego, czym 

się było i równocześnie wewnątrz siebie. Na zewnątrz i wewnątrz siebie wyglądało to jak ogromny zu-

pełnie czarny kosmos bez gwiazd i jakiegokolwiek światła.  

Na zewnątrz i wewnątrz tego czym byłem, ta ogromna czarna pusta przestrzeń stale się rozrastała. Nie 

było możliwości zadać żadnego pytania nawet w umyśle. Nie było możliwości pomyśleć o czymkolwiek. 

Była tylko jedna niezmienna możliwość odbierania tego wszystkiego przez patrzenie, słuchanie i odczu-

wanie całym sobą i tak miało być bez końca. Znaczyło się tak mało, jak by się było tylko samym wzro-

kiem i słuchem. Było to tak niezmienne, stanowcze i nieodwołalne, aż czuło się paniczną grozę. 

Głównym i najbardziej przerażającym ze wszystkich cierpień to utrata BOGA na zawsze.  

Największa strata, tak wielka, że prawie nie można od tego istnieć (wieczne szaleństwo umierania), a 

jednak się tam jest i musi być.   

 

II 

Przerażenie, ogromna pustka, strach, gorycz, beznadziejność, samotność, wszystko do granic wytrzy-
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małości i to wszystko wciąż narastające, bo oddalenie od Boga było postępujące i bez końca. Słyszało 

się ciągle powtarzane zdania, jak by nie słabnące echo raz wypowiedzianych słów. „Jesteś tu od wie-

ków i na wieki”, „Nie ma już nadziei i nie będzie”, „Nie ma już Boga i nie będzie”. 

Miałem mgliste wspomnienie, że kiedyś byłem człowiekiem na ziemi, że miałem rodz iców, znajomych, 

ale to wszystko ciągle się oddalało, a ja nieustannie zapadałem się w tą ciemność i samotność. Bycie 

człowiekiem oznaczało wielką godność, bo nadaną przez Boga. Tam nie miało najmniejszego znaczenia 

kim się na ziemi było i co posiadało. Od momentu trafienia tam, jest się formą istnienia, którą można 

nazwać - to.  

Byłem martwą otchłanią bez światła i życia. I tak miało być już zawsze i ciągle to samo na wieki . Tak jak 

nagle to wszystko się pojawiło, tak nagle odeszło. A ja żyję… znowu żyję! Oglądałem moje dłonie i czu-

łem, że są żywe, że jestem tak bardzo żywy! Od razu miałem niesłychaną  pewność, że to z Woli Bożej 

dostałem to ostrzeżenie i że tak wygląda stan duszy potępionej. Ja mogłem wrócić, bo nie było wyro-

ku. Dusza potępiona traci światło, bo światło pochodzi od Boga. Wraz ze światłem dusza traci zdolność 

posiadania wszelkich dobrych cech i uczuć takich jak: miłość, radość, współczucie, troskliwość, nadzie-

ję, przebaczenie, oddanie, pokorę, ogólnie całą dobroć. 

Jeśli ktoś wyzbywa się miłości i dobroci, tracąc po kolei te dobre cechy, to stopniowo gasi w sobie świa-

tło. A ta resztka światła, która pozostaje w duszy, z chwilą śmierci może zostać odebrana.  

W czasie, gdy jeszcze żyjemy, mamy szansę i możliwość w każdej chwili zwrócić się do Pana Jezusa, 

prosząc o Jego Miłosierdzie. Wiem, że z chwilą powrotu, Pan Jezus złagodził te przeżycia, abym nie 

umarł z przerażenia. Mamy Ciebie Boże, który powinieneś być dla nas WSZYSTKIM!  Jest tak ogromna 

ilość darów, które mamy od Pana Boga, że ta ilość przytłacza.  

Dziękuję Ci Panie Jezu za życie, które mi dałeś. Za to, że jesteś Miłością i Światłością każdej duszy. 

Przepraszam Cię Jezu, za wszystkie moje tak liczne braki i niedociągnięcia. 

Proszę Cię o pomoc, siłę i wytrwałość dla nas wszystkich ludzi, tak często błądzących z dala od Ciebie 

Jezu. 

Chwała Tobie Panie - Boże Żywy - Światłości Przedwieczna - Dawco Życia. 

P.S. Po napisaniu tego świadectwa, zacząłem zastanawiać się nad każdym napisanym zdaniem. 

Zwróciłem uwagę na pierwszy opis. Dlaczego tyle i tak strasznych przeżyć dotyczyło ciała, skoro potę-

pienie, raczej dotyczy duszy? Dlaczego w ciele fizycznym, miałbym spotkać takiego jak ja (z tą otchła-

nią) i z pełną gotowością do działania? 

Zrozumienie, jakie potem pojawiło się w moim umyśle, było przerażające.  

To będzie się działo w niedalekiej przyszłości. Każdy, kto odrzuci Miłość Bożą, tak będzie istniał. Kto 

wybierze zło w jakiejkolwiek formie, będzie w takim stanie.  

Największym (ukrytym) zagrożeniem jest mikro-czip.   
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Każdy, kto przyjmie mikro-czip, czy inne paskudztwa pod skórę, automatycznie oddaje się pod władzę 

szatana. Będzie wykonywać jego polecenia, bez możliwości jakiegokolwiek protestu. 

Nie będzie z takim żadnej formy dialogu czy dyskusji.  

Będzie bezrozumnym narzędziem sterowanym z piekła. Będzie jak żywy “robot”! 

Takie miałem przeżycie, takie zrozumienie, takie mam świadectwo.    Jacek 

BOGATY OJCIEC CHCIAŁ POKAZAĆ SYNOWI, 
JAK ŻYJĄ BIEDNI LUDZIE… 

Pewnego dnia, bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na wieś, aby pokazać mu, jak żyją biedni 

ludzie. Spędzili kilka dni i nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć życie zupełnie inne od 

swojego. 

Kiedy wracali ze swojej podróży, ojciec zapytał syna: 

- Jak ci się podobała nasza wycieczka? 

- Było fantastycznie, tato! 

- I już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie? – dopytywał ojciec. 

- Tak, już wiem. 

- No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży. 

Syn odpowiedział: 

Zobaczyłem, że my mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, który sięga do środka 

naszego ogrodu, a oni mają strumyk bez końca. My mamy lampiony, a im noc rozświetlają 

gwiazdy. My mamy patio, a oni mają cały horyzont. My mamy mały kawałek ziemi, a oni duże 

pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My mamy służących, którzy nam służą, a oni 

służą innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. My mamy wysokie mury, które nas 

bronią, a ich chronią przyjaciele. 

Ojciec chłopca zamilkł. Nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Wtedy chłopiec dodał: 

- Dziękuję ci tato, że pokazałeś mi, jak bardzo biedni jesteśmy. 

Ta wspaniała historia ma nam pokazać, że bogactwo to nie tylko pieniądze, szlachetne kamienie, piękne 

budowle. To przede wszystkim to, co uznamy za bogactwo, czyli przyjaciele, niebo pełne gwiazd, możli-

wość kąpieli w czystym strumyku. Doceniajcie to, co macie! 

ŚWIADECTWO RYCERKI z BERLINA  

i TRZY SKUTECZNE MODLITWY  
ODMAWIANE PRZY KONAJĄCYM  
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Historia “Trzech pięknych modlitw” 

(przypisy z modlitewnika “Pieta”, str. 20-22 ) 

Pewnego razu w Rzymie umierał Papież, który miał na sumieniu wiele grzechów.  Zgromadził on wokół 

siebie kardynałów, biskupów i uczonych w Piśmie Św., i powiedział do niech: “Moi kochani przyjaciele!  

Jakże możecie mi teraz pomóc, gdy umieram i za moje grzechy czeka mnie wieczne potępienie?”  Nikt 

nie umiał mu dać odpowiedzi.  Ale był wikary imieniem Jan który powiedział: “Ojcze, dlaczego wątpisz w 

Boże Miłosierdzie?  Przeczytam nad Tobą te trzy modlitwy i ufam, że znajdziesz ukojenie i że uzyskasz 

Miłosierdzie od Boga.”  Wikary ukląkł, razem z nim wszyscy pozostali, odmówili Ojcze Nasz. a następnie 

te trzy modlitwy.  W trakcie ich odmawiania, Papież umarł.  Wikary pozostał do godz. 3 po poł. a wtedy 

ukazał mu się Papież, jego twarz jaśniała jak słońce, jego ubranie było białe jak śnieg, i powiedział: “Mój 

ukochany bracie!  Pomimo tego, że powinienem być dzieckiem zatracenia, stałem się dzieckiem szczę-

ścia.  Gdy odmawiałeś pierwszą modlitwę, wiele moich grzechów spadło ze mnie jak deszcz z Nieba. 

Gdy odmawiałeś drugą, byłem oczyszczany tak, jak złotnik czyści złoto w gorącym ogniu. Oczyszczanie 

nadal trwało, gdy odmawiałeś trzecią modlitwę.  Potem zobaczyłem jak otwiera się Niebo, widziałem 

Pana Jezusa, jak stoi po Prawicy Boga Ojca, i mówi do mnie: “Przyjdź, wszystkie twoje grzechy zostały 

ci przebaczone, będziesz i pozostaniesz na zawsze w Królestwie Mojego Ojca.  Amen!”  

Wikary odpowiedział: “O Ojcze Św. nikomu nie będę mógł tego powiedzieć, bo nikt mi nie uwierzy.”  

Wtedy Papież powiedział: “Prawdziwie mówię Ci, stoi przy mnie Anioł Boga, i zapisał te Modlitwy złotymi 

literami na pocieszenie dla wszystkich grzeszników.  Jeśliby osoba popełniła nawet wszystkie grzechy 

świata, ale te Trzy Modlitwy zostaną nad nią przeczytane, to przy jej śmierci, wszystkie grzechy zostaną 

jej odpuszczone, i jej dusza zostanie zbawiona, nawet jeśliby miała cierpieć aż do Dnia Sądu Ostatecz-

nego.  Osoba, która słucha czytania tych modlitw, lub w której domu są one czytane, nie umrze nie-

szczęśliwą śmiercią.  Dlatego też, weź te modlitwy i złóż je w Bazylice Św. Piotra, w Kaplicy Wniebo-

wzięcia Maryi, dla pocieszenia wielu.   Osoba bliska śmieci, gdy je przeczyta, lub też, w której obecności 

zostaną one przeczytane, uzyska odpust 400 lat, za te dni które powinna cierpieć w Czyśćcu z powodu 

swoich przewinień.  Również ta osoba, która czyta te modlitwy, lub ich słucha, tej zostanie objawiona 

godzina jej śmierci.  Amen!”     

Bardzo pomocne dla umierających, powinny być też często odmawiane jako akt miłosierdzia. Znane w Polsce w okolicach 

Kalwarii Zebrzydowskiej. Tłumaczenie modlitw z modlitewnika „Pieta”, Miraculous Lady of Roses Corp.1186 Burlington Dr., Hicko-

ry Corners, MI 49060, USA, rok: 2001 (do tej pory wydano 6 milionów egz.), str. 20-22; na interne-

cie: http://www.olrl.org/pray/pieta/  

PIERWSZA  MODLITWA 

Panie Jezu Chryste!  Jesteś Synem Boga i Synem Dziewicy Maryi, Bogiem i 

Człowiekiem. Ty, Który z trwogi, pociłeś się za nas krwawym potem na Górze 

Oliwnej, aby przynieść pokój, i aby ofiarować Swoją Przenajświętszą Śmierć 

Bogu, Twojemu Niebieskiemu Ojcu, dla zbawienia tej konającej osoby... Jeśliby 

jednak tak było, że przez grzechy, osoba ta zasługuje na wieczne potępienie, to 

niechaj to zostanie jej uchylone.  Niechaj tak się stanie, O Przedwieczny Ojcze, 

http://www.olrl.org/pray/pieta/
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za przyczyną Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Ukochanego Syna, 

Który żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym teraz i na wieki.  Amen. 

DRUGA  MODLITWA     

Panie Jezu Chryste!  Ty, Który cicho umarłeś za nas na drzewie Krzyża, podpo-

rządkowując całkowicie Swoją Wolę Twojemu Niebieskiemu Ojcu, aby przy-

nieść pokój, i aby ofiarować Swoją Przenajświętszą Śmierć Twojemu Niebie-

skiemu Ojcu, aby uwolnić ..... (tą osobę), i ukryć przed nią to, na co zasłużyła 

przez swoje grzechy; prosimy spraw tak, o Niebieski Ojcze!  Przez Naszego 

Pana Jezusa Twojego Syna, Który żyje i króluje z Tobą w jedności z Duchem 

Świętym teraz i na wieki.  Amen. 

TRZECIA MODLITWA 

Panie Jezu Chryste!  Ty, Który pozostałeś milczącym, aby przemawiać przez 

usta Proroków:  Przyciągnąłem Cię do siebie mocą Odwiecznej Miłości, która to 

Miłość przyciągnęła Cię z ciała Dziewicy do tej doliny świata w potrzebie, która 

to Miłość trzymała Cię przez 33 lata na tym świecie, i jako znak Wielkiej Miłości, 

oddałeś Swoje Święte Ciało jako Prawdziwe Pożywienie i Swoją Świętą Krew 

jako Prawdziwy Napój, jako znak Wielkiej Miłości, zgodziłeś się aby być więź-

niem i być prowadzonym od jednego sędziego do drugiego, i jako znak Wielkiej 

Miłości zgodziłeś się, żeby być skazanym na śmierć, i zgodziłeś się, aby 

umrzeć, i być pogrzebanym, i prawdziwie zmartwychwstać, i ukazać się Swojej 

Świętej Matce, i wszystkim Świętym Apostołom, i jako znak Wielkiej Miłości, 

wniebowstąpiłeś mocą Swojej własnej Siły i Potęgi, i siedzisz po Prawicy Boga, 

Twojego Niebieskiego Ojca, i posłałeś Swojego Ducha Świętego do serc Two-

ich Apostołów i do serc wszystkich którzy ufają Ci, i wierzą w Ciebie.  Za przy-

czyną Twojego Znaku Przedwiecznej Miłości, otwórz dzisiaj Niebo, i weź tą ko-

nającą osobę... i wszystkie jej grzechy do Królestwa Twojego Niebieskiego Oj-

ca, aby mógł królować z Tobą teraz i na wieki.  Amen... 

Świadectwo rycerki z Berlina dot. TRZECH MODLITW j.w.: 

„MODLITWY NIE ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU!” 

Mam na imię Lucyna, od 5 lat opiekuję się osobami chorymi i co jakiś czas mam łaskę towarzyszyć 

niektórym z nich podczas ich śmierci, modląc się o ich zbawienie. 

Niestety większość przebywających w moim ośrodku ludzi jest niewierząca i odchodzi z tego świata bez 

pojednania z Bogiem! Ten stan rzeczy bardzo mnie smuci i niepokoi... 

A teraz opiszę to, czego ostatnio doświadczyłam w pracy w związku z powyższym: 



Głos Małego Rycerza Nr 20 (4/2015)        październik-listopad-grudzień 2015 

  

58 
 

 
 

W sobotę, dnia 17.10.2015, pracując na popołudniowej zmianie, zauważyłam, że jedna z naszych pa-

cjentek leży w agonii i byłam przekonana, że tej nocy umrze. Jakże zdumiałam się jej widokiem na 

następnej mojej zmianie, która przypadała w nocy z niedzieli na poniedziałek.  

Ta kobieta jeszcze żyła, 

a ja poczułam, że ona czeka na moją modlitwę! 

Gdy popołudniowa zmiana opuściła już nasz ośrodek, wtedy ja udałam się do umierającej, aby ofiaro-

wać za jej duszę Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie obeszłam wszystkich pacjentów i znów 

powtórzyłam odmawianie tej modlitwy przy niej, a z nią nic się nie działo...   

Dokonałam następnego obchodu chorych, aby powrócić do konającej i tym razem odmówić w jej intencji 

Drogę Krzyżową... i dalej nic się z nią nie działo!  

Zniechęcona już powoli małą skutecznością moich modlitw,  wypowiedziałam w duchu następujące 

słowa: "Panie Boże, co Ty byś jeszcze chciał, abym dla niej zrobiła?" Wtedy nasunęła mi się myśl, aby 

sięgnąć po komputer i tam wyszukać  jakąś modlitwę za konających i poszukałam...  

To były 3 skuteczne modlitwy za umierających! 

Wydrukowałam je sobie i natychmiast udałam się do łóżka odchodzącej z tego świata kobiety, aby się 

nimi za nią pomodlić. 

Zmówiłam je wszystkie, dołożyłam do tego Koronkę, a na nią jakby to nic nie działało... Moja wytrwałość 

wystawiona była na próbę, ale ja się nie poddawałam i zaczęłam ponownie odmawiać za nią te 3 sku-

teczne modlitwy i podczas II-iej jej części zauważyłam,  że coś się zaczęło się u niej zmieniać…  

Kobieta zaczęła konać i po kilku minutach odeszła do Pana... 

Było to ok. godz.1:30 w nocy.  

W tym momencie doznałam wielkiej ulgi, otworzyłam okno w jej pokoju, zakluczyłam drzwi i odeszłam 

spokojna do moich dalszych obowiązków, by kilka godzin później wpuścić tam lekarza, który miał 

stwierdzić jej zgon. Mogłam ją jeszcze raz zobaczyć i przy tym ujrzeć jej bardzo pogodną twarz... W tym 

momencie odczułam wielką radość w moim sercu, za którą podziękowanie należy się samemu Miłosier-

nemu Bogu. Amen       

P.S. Chcę tutaj dodać, że tej nocy inni pacjenci naszego ośrodka byli bardzo niespokojni, oni często 

czują nadchodzącą śmierć... Pragnę, aby to moje świadectwo stało się zachętą do częstego sięgania po 

te 3 skuteczne modlitwy za konających. Są one nadal aktualne a ich moc, pomimo ich wieku ( XII w.) i 

nic nie straciły za swej wielkiej wartości! 

Berlin, dnia 20.10.2015      mr Lucyna 

SĄD DUSZY PO ŚMIERCI 
– z objawień św. Brygidy 
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Objawienia św. Brygidy potwierdzone są i zalecane przez Papieży oraz uznane przez Ojców i Doktorów 

Kościoła. W przykładzie, który tu przytaczamy, obok sprawiedliwości jaśnieje nieskończone Miłosierdzie 

Boże, oraz ukazana jest opieka Matki Najświętszej, która nas broni przed trybunałem Sędziego. Widz i-

my także, że modlitwy i ofiary wiernych skracają męki czyśćcowe i wprowadzają dusze do nieba. Bóg 

dla pouczenia ludzi przedstawia św. Brygidzie w wielu obrazach to, co dokonuje się w jednym momen-

cie. 

Św. Brygida podczas modlitwy miała następujące widzenie: Ujrzałam szatana stojącego przed Tronem 

Bożym, który rzekł do Najwyższego Sędziego: Oto dusza, którą zdobyłem. Twój anioł i ja walczyliśmy o 

nią przez całe jej życie na ziemi. Dusza ta wpadła w moje ręce a nie w ręce Twego Anioła, dlatego też 

czekam na Twój wyrok. 

Bóg odrzekł: - Dlaczego dusza ta wpadła w twoje ręce, a nie w ręce mojego Anioła? 

Szatan: - Bo grzechy tej duszy są większe niż dobre uczynki.  

Sędzia: - Jakie są te grzechy? 

Szatan: - Mam ich całą księgę zapisaną. 

Sędzia: - Co to za księga? 

Szatan: - W księdze tej jest siedem rozdziałów: pycha, łakomstwo, nieczystość, gniew, zazdrość, obżar-

stwo i lenistwo. Najwyższy Sędzio, księga ta jest cała zapisana, oddaj mi tę duszę! 

Gdy Sędzia nic nie odpowiedział ujrzałam z daleka nadchodzącą Matkę Miłosierdzia, która rzekła: - 

Synu miły, pozwól mi walczyć z szatanem o sprawiedliwość. 

Jezus odpowiedział: - Jeżeli nie odmawiam szatanowi to tym bardziej Tobie, Mojej Najmilszej Matce, 

Królowej Aniołów. 

Matka Boża rzekła do szatana: - Rozkazuję ci abyś odpowiedział na trzy pytania. Czy znasz wszystkie 

ludzkie myśli? 

Szatan: - Nie, znam tylko te, które objawiają się przez zewnętrzne uczynki, te które ja sam podsuwam, 

oraz te których mogę się domyślić. Bo chociaż straciłem swoją godność, to jednak pozostała mi natura l-

na bystrość, która pozwala mi z czynów zewnętrznych poznać wewnętrzne usposobienie człowieka. 

Matka Boża: - Powiedz, jak można usunąć twoją księgę. 

Szatan: Jedna rzecz może ją skasować: miłość. Kto wprowadza miłość do swego serca, ten kasuje moją 

księgę. 

Matka Miłosierdzia powiedziała do obecnych: - Dusza tego żołnierza, opuszczając ziemię, zawoła do 

mnie: „Tyś jest Matką Miłosierdzia, Ty litujesz nad nędznymi. Obraziłem ciężkimi grzechami i Twojego 

Syna; nie jestem godny jego łaski. Ale do Ciebie się uciekam, bo Ty nikim nie gardzisz; błagam Cię zlituj 

się nade mną. Jeżeli będę żyć, przyrzekam się poprawić. Żałuję teraz, że nic nie uczyniłem dla Miłości 

Jezusa, który tyle dla mnie wycierpiał”. Tak mówiła do mnie ta dusza. Czy nie powinnam jej wysłuchać? 

Każdy człowiek powinien wysłuchać brata skruszonego i upokorzonego; tym bardziej ja. Matka Miłosier-

dzia, takiej prośby nie mogę odrzucić. 

Szatan: - Nie wiedziałem o tym. 
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Matka Boża: - Złośliwy duchu, nie możesz słuchać słów moich ponieważ nie chcesz, aby ta dusza była 

zbawiona. Jednakże ty sam wyznałeś, że miłość kasuje pismo twej księgi. – Synu mój – rzekła Maryja. – 

Niech szatan otworzy swoją księgę i czyta co w niej zostało skasowane a co pozostało. 

Jezus rzekł do szatana: - Gdzie jest twoja księga? 

Szatan: - We wnętrznościach moich. 

Sędzia: - Jakież są twoje wnętrzności? 

Szatan: - Moimi wnętrznościami jest pamięć, bo jak we wnętrznościach zbierają się wszystkie nieczy-

stości, tak w pamięci mojej złe czyny. Kiedy przez pychę oddaliłem się od Ciebie i Twojej światłości, 

pozostała we mnie tylko złość a w pamięci mojej tylko brudy grzechowe. 

Sędzia: - Pokaż wszystkim, co napisane jest w twojej księdze. 

Szatan: - Niestety, wszystko co napisałem zostało skasowane małe rzeczy tylko zostały. 

Sędzia rzekł do Anioła stróża: - Gdzie są dobre uczynki tej duszy? 

Anioł odpowiedział: - Dobre uczynki tej duszy są przed Tobą. Ty wiesz wszystko. Panie Boże, my w 

Tobie ufność pokładamy, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, ale będę mówił bo Ty chcesz objawić 

miłość Twoją ku Ludziom. Od połączenia tej duszy z ciałem wziąłem ją w moją opiekę i nigdy jej nie 

opuściłem. Ja także napisałem księgę, dobrych jej uczynków; jest ona otwarta przed Tobą wszystko 

wiedzącą miłością i mądrością. 

Wtedy Sędzia rzekł do Królowej Niebieskiej: - Najmilsza Matko moja, sprawiedliwie otrzymałaś przeba-

czenie dla tej duszy. 

Szatan: - Biada mi, jestem zwyciężony, lecz powiedz mi Sędzio, jakie męki ma cierpieć ta dusza za 

małe grzechy, które zostały zapisane? 

Sędzia: - Odpowiedz mi najpierw, czy ta dusza powinna wejść do Nieba. 

Szatan:  - Ty jesteś sprawiedliwy i wiesz wszystko. Kto umiera nie mając na sumieniu ciężkości grzechu 

nie idzie do piekła. Ty jesteś Sprawiedliwy i Miłosierny, dlatego też kto ma miłość ten ma prawo do 

Nieba. Dusza ta wyszła z ciała z miłością powinna zatem wejść do Nieba; ale wejść nie może. 

Sędzia: - Cóż jej pozostało? 

Szatan: - Dusza ta musi oczyścić się poprzez cierpienie, aby żadna skaza grzechu w niej nie pozostała. 

Pytam Cię Sędzio jakie będą jej męki? 

Sędzia: - Kara będzie stosowna do winy. Pięć zmysłów ciała były przyczyną jej grzechów. Za grzechy 

wzroku dusza będzie widziała straszliwą postać szatanów, własne grzechy, i męczarnie innych dusz w 

raz z nią uwięzionych. Będzie słyszała krzyki cierpienia, oraz będzie czuła męki ognia, który będzie palił 

ją wewnątrz i od zewnątrz. 

Szatan: - Jak długo będą trwały te jęki ? 

Sędzia: - Dusza ta chciała zostać w ciele do końca świata, zatem pokuta jej będzie trwała do końca 

świata. 

Najświętsza Dziewica pełna miłosierdzia rzekła do Sędziego: Mój Synu, niech będzie uwielbiona Twoja 

sprawiedliwość, powiedz proszę, aby pouczyć ludzi w jaki sposób można skrócić tak długie męczarnie. 

Sędzia: - Matko Miła. Matko Miłosierdzia, Ty pocieszasz i ratujesz wielu, nie mogę zatem Ci nic odmó-

wić. Dusza ta może być wybawiona z mąk, wtedy, gdy jałmużna gładzi grzechy, oraz wtedy, gdy wielo-

krotnie będzie ofiarowana za nią Msza św.  
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Matka Boska powiedziała: - Synu mój, powiedz proszę jakie zasługi ma ta dusza i jaką nagrodę otrzy-

ma? 

Sędzia: - Ty o tym wiesz, droga Matko, bo ty wszystko widzisz we mnie. Pytasz mnie dlatego, ponieważ 

chcesz, żeby ludzie poznali moją miłość jaką mam do wszystkich, dlatego powiem, że każda dobra myśl 

tej duszy, każde pragnienie chwały mojej będzie jej hojnie nagrodzone. Cokolwiek dobrego dusza ta 

uczyniła dla miłości mojej, będzie pociechą w jej mękach. 

Matka Boska: - Synu mój, dlaczego ta dusza jest milcząca i zawstydzona między nieprzyjaciółmi swy-

mi? 

Sędzia: - Prorocy napisali o mnie: Zamilknie jak baranek, przed strzygącym go. Taki właśnie byłem w 

ręku mych nieprzyjaciół; ta dusza mało rozważała mękę i śmierć moją, dlatego też sprawiedliwość moja 

domaga się, aby ta dusza milczała wśród nieprzyjaciół swoich. 

Matka Boska: - Chwała Tobie, Najmilszy Synu, że wszystko sprawiedliwie rozsądzasz. Powiedziałeś, 

że przyjaciele Twoi mogą ratować tę duszę. Żołnierz ten, jak wiesz, czcił Mnie za życia: pości ł w wigilię 

świąt moich, odmawiał różaniec śpiewał pieśni na moją chwałę. Proszę cię Synu miły jeżeli przyjmujesz 

prośby sług Twoich, żyjących na ziemi, wysłuchaj i mnie. 

Sędzia: - Im milszy królowi jest pośrednik, tym prędzej będzie wysłuchany. Proś o co chcesz. Matko 

moja, wszystko otrzymasz, bo jesteś mi droższa nad wszystkie stworzenia. 

Matka Boska: - Dusza ta cierpi trzy męki. Proszę Cię, racz uwolnić ją od widoku strasznych szatanów, 

od ich wzgardliwego naśmiewania się z tej duszy i od męczarni srogiego zimna na które zasłużyła obo-

jętnością względem Ciebie, Stwórcy  i swego Pana… Nie mogę jej wybawić od innych mąk,  ponieważ 

tak postanowiła sprawiedliwość Twoja. 

Sędzia: - Nie mogę Ci nic odmówić. Najmilsza Matko, niech się stanie jak chcesz.  

Matka Boska: - Bądź uwielbiony, mój Synu, za Twoją wielką miłość do ludzi. 

Po upływie czterech lat – mówi Św. Brygida – ujrzałam duszę tego żołnierza w postaci pięknego dziec-

ka, na pół ubranego. 

Sędzia zasiadał na tronie, a wiele dusz prosząc mówiło: - Błagamy Cię, Panie o wybawienie tej duszy z 

mąk czyśćcowych. 

Sędzia odpowiedział: - Jeżeli z wozu, napełnionego snopami zboża, każdy weźmie po snopie, wóz 

prędko będzie pusty. Tak, że teraz modlitwy i ofiary składane za tą duszę przebłagały sprawiedliwość 

moją. Aniele Stróżu, wprowadź tę duszę do przybytku chwały których wspaniałości i piękna żadne oko 

nie widziało, żadne ucho nie słyszało i żadne serce nie zdołało pojąć. 

W tejże chwili ujrzałam tę duszę w wielkiej światłości ulatującą do Nieba… 

Słyszałam też Sędziego mówiącego: Przyjdzie czas, gdy ogłoszę wyrok na rodzinę tego zmarłego. 

Popełnia ona grzech pychy. Karą zaś pychy będzie poniżenie.   
Objawienia świętej Brygidy. ks.VI, rdz. 39-40 
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"MODLITWA ZA ŻYWYCH I ZMARŁYCH" 

Proboszcz z Ars w taki sposób tłumaczył swoim parafianom skuteczność Mszy św.: „Moje dzieci, pew-

nego dobrego kapłana spotkało nieszczęście, stracił przyjaciela, którego ogromnie kochał. Toteż bardzo 

modlił się za spokój jego duszy. Któregoś dnia Pan Bóg pozwolił mu poznać, że jego przyjaciel jest w 

czyśćcu i że strasznie cierpi. Ten święty ksiądz wierzył, że nie może zrobić nic lepszego, jak ofiarować 

najświętszą ofiarę Mszy św. za swojego drogiego zmarłego. W momencie przeistoczenia wziął Hostię w 

swoje ręce i powiedział: „Ojcze święty i wieczny, zrobimy zamianę. Ty trzymasz duszę mojego przyjacie-

la, który jest w czyśćcu, a ja trzymam Ciało Twojego Syna, który jest w moich rękach. Tak więc Ojcze 

dobry i miłosierny, uwolnij mojego przyjaciela, a ja ofiaruje Tobie Twojego Syna z wszystkimi zasługami 

Jego śmierci i Jego męki”. Jego prośba została wysłuchana. Rzeczywiście, w momencie podniesienia 

zobaczył duszę swojego przyjaciela, całą promieniejącą chwałą, jak wstępowała do nieba. Bóg zaakcep-

tował zamianę. A więc moje dzieci dodał święty Proboszcz z Ars, gdy chcemy wyzwolić z czyśćca du-

szę, która jest nam bardzo droga czyńmy tak samo. Ofiarujmy Bogu, przez świętą ofiarę Mszy św., Jego 

umiłowanego Syna z wszystkimi zasługami Jego męki i śmierci. Bóg nie będzie mógł nam niczego od-

mówić ". 

Innym, bardzo potężnym środkiem pomocy duszom w czyśćcu, jest ofiara złożona z naszego cierpienia. 

Z naszego cierpienia dobrowolnego postu, pokuty, wyrzeczenia (nawet najmniejszego) i cierpienia, 

którego nie wybraliśmy, choroby, żałoby, niepowodzenia. 

"Modlitwa za żywych i zmarłych" jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas 

- pojmowany jako coś co ogranicza - nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać 

się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. 

Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Człowiek za życia stoi na każdym kroku 

wobec konieczności wyboru dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostatecz-

ności dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z 

Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

ŚWIADECTWO ANNY S. z PRZEWORSKA  
dot. MODLITWY UNIŻENIA I UWIELBIENIA 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Pisząc świadectwo otrzymanych łask modlitwą uwielbienia, chciałabym podziękować Bogu obecnemu w 

Najświętszym Sakramencie za Jego nieskończoną miłość, dobroć i miłosierdzie.  Od kilku lat miałam 

ogromne problemy ze znalezieniem pracy, wysyłałam dużo podań, byłam wzywana na rozmowy, z 
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których nie wiedziałam do końca co wnioskować. Bardzo cierpiałam z tego powodu i byłam strasznie 

zagubiona. Modliłam się tak wiele, odmówiłam nowenny, pytałam się Boga dlaczego nie chce mnie 

wysłuchać. Bałam się swojej przyszłości.... Nie miałam żadnych znajomości, wsparcia ze strony rodziny, 

ciągle tylko słyszałam uwagi, że za mało się staram i nie chce mi się pracować.                                                

W każdą środę miesiąca w innej miejscowości odbywało się nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, na 

które tym razem pojechała moja mama. Jak do tej pory wspomina miała ogromny wewnętrzny przymus, 

aby uczestniczyć w nabożeństwie. Po Eucharystii ksiądz zachęcał do lektury książeczki Pani Marii Ry-

bińskiej-Górki ,,Modlitwa uniżenia”, będąc samemu jej wielkim zwolennikiem. Kiedy trafiła w moje ręce 

zaczęły się prawdziwe cuda. Byłam bardzo poruszona jej treścią, a najbardziej modlitwą uwielbienia, 

którą zapragnęłam odmawiać natychmiast ilekroć uklęknę przed Najświętszym Sakramentem. Jest 

przepiękna, to za mało powiedziane, ona wyraża prawdziwą miłość i wdzięczność człowieka wobec 

prawdziwej Potęgi i Wszechmocy Boga. 

Postanowiłam również napisać do Pani Marii, mając wielką nadzieję na pomoc, radę co mam robić, 

kiedy Bóg nie chce wysłuchać moich modlitw. Postawa i zachęta do szukania odpowiedzi na dręczące 

pytania sprawiły kulminacyjny zwrot w moim życiu. Jeszcze w tym samym dniu, kiedy dostałam odpo-

wiedź kupiłam książkę Merlin R. Carothers „Moc uwielbienia”, którą Pani Maria mi zaproponowała. 

Zaczęłam wertować kartki już  w trakcie drogi, na ulicy czytałam fragmenty wystarczyło kilka, aby zro-

zumieć wszystko.... Poszłam z tą książką od razu na adorację i zaczęłam uwielbiać Boga za całe życie, 

dziękowałam za wszystko, cierpienia, ból, zranienia, choroby, trudne relacje i odrzucenie. A najbardziej 

dziękowałam za brak pracy i wszystkie trudności z jej znalezieniem. Uwielbiałam Boga całym sercem za 

nędzę duchową i materialną, wykorzystywanie przez innych, brak pieniędzy, za wszystkie łzy, które 

wylałam przez tyle lat. Zrozumiałam, że w ten sposób wypełniała się w moim życiu wola Boża, tak 

trudna, niezrozumiała i nigdy tak naprawdę  przeze mnie nie zaakceptowana. Bardzo płakałam.... 

Na drugi dzień po tym zdarzeniu otrzymałam poważną propozycję pracy i to w swoim upragnionym 

całym sercem zawodzie. Nie wiem jeszcze nie mogę ochłonąć, jeszcze nie dociera to do mnie, nie 

wierzę do końca, że tak może być.... 

Od tamtej pory książeczkę Pani Marii mam zawsze przy sobie, odmawiam z niej tą cudowną modlitwę 

uwielbienia Pana Jezusa w kościele, instytucjach, ilekroć mam trudne spotkanie, rozmowę i wszystko 

układa się tak wspaniale, ludzie są przychylni i jest inaczej, czuje się obecność i ciepło Boga. Również 

cieszę się bardzo, że nasza kochana Ojczyzna odzyskała po tylu latach totalitarnych rządów prawdziwą 

wolność, demokrację, która zacznie się nareszcie odradzać. Prawdziwy cud Boga, zwycięstwo Maryi 

zapowiadane już wcześniej przez mistyków.  

Na początku tego roku miałam sen, wysoko w chmurach nieba na białym orle w koronie i czerwonym 

płaszczu, bardzo szybko leciał Pan Jezus. Nie wiedziałam, co on znaczy, aż do tej chwili wygranych 

wyborów. Modliłam się nocami, nawet w dniu ogłoszenia ostatecznych wyników modlitwą uniżenia, bo 

wiedziałam, że walka toczy się do końca o wszystko... 

Panie Boże bądź uwielbiony za czas Twojej wielkiej mocy, siły i potęgi. 

  Anna S. z Przeworska 
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Kocham NARÓD POLSKI i bronię was przed karami... Jest 
tylko jeden ratunek dla waszej OJCZYZNY - INTRONIZACJA 
Jezusa na Króla Polski. W Nim jest cała nadzieja. 

Wtorek, 20.03.2007. Częstochowa 

Kochana Moja Mateczko, przyjechałam do Ciebie aby Cię prosić o zdrowie i Wolną Ojczyznę. Zawie-

rzam Ci NARÓD POLSKI. 

Ja, Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski, daję wam dzieci poznać o zagrożeniu jakie zawisło nad 

Polską. Brak odpowiedzialności nad narodem, stajecie się coraz bardziej słabi, o ile się nie nawrócicie 

spotka was niewolnictwo i nędza. 

Kocham NARÓD POLSKI i bronię was przed karami ale czas jest wyznaczony do przemiany duchowej.   

Jest tylko jeden ratunek dla waszej OJCZYZNY – INTRONIZACJA Jezusa na Króla Polski.  

W Nim jest cała nadzieja.  

Bądź chrześcijaninem takim, jakim powinieneś być. 

Ja, Matka Boża ostrzegam was wracajcie póki czas, bądźcie przygotowani duchowo i pojednani z Bo-

giem. 
Z książki s. Zofii Grochowskiej: U źródeł Bożego Miłosierdzia 

AKTUALNE INTENCJE  
do OFIAROWANYCH MODLITW i MSZY Św. 

1. Przez przyczynę Matki Kapłanów o pomoc Bożą dla wszystkich kapłanów, aby Pan Jezus 

obmył swoją Krwią wszystkie obciążenia pokoleniowe w samym zarodku zła, aby skutki tych 

obciążeń nie miały wpływu w posłudze kapłańskiej. 

2. O królowanie Ducha Świętego w narodzie i państwie polskim szcze-

gólnie  w sercu każdego Polaka przez przyczynę św. Jana Pawła II i 

św. Anioła Stróża Polski. 

W intencji drugiej i poniższej: 

Za przyczyną Królowej Polski, św. Michała Archanioła, św. Anioła Stróża Polski, oraz wszystkich Anio-

łów Stróżów Polaków i Patronów Polski, prośba: O pomoc Bożą w przebiegu wyborów parlamentarnych 

o liczny udział i właściwy wybór; zniszczenie wszelkich planów i dzieł szatana w mediach; poskromienie 

wszelkiego zła i nadużyć w pracach Państwowej Komisji Wyborczej i w lokalnych, obwodowych komi-

sjach wyborczych. były już zamówionych kilka mszy św. przed  wyborami parlamentarnymi.  

W drugiej intencji wraz z poniższą  na Jasnej Górze zostały zamówione 26.10.2015 msze św. wieczyste: 
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O Pomoc Bożą i ochronę Polski przed wszelkimi działaniami szatana i innych złych duchów za 

przyczyną św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski i św. Aniołów Stróżów Polaków.  

Dziękując dobremu Bogu za wynik wyborów parlamentarnych w imieniu Legionu zostało zamówionych u 

Księży Pallotynów 30 mszy św. „O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Maryi Niepokala-

nej za wybory i prośba o dalszą opiekę dla Naszej Ojczyzny” 

To wszystko w zjednoczeniu wszystkich, którzy w trosce o Ojczyznę ofiarują msze św. składają modli-

twy, ofiary, posty, aby Polska stała się prawdziwym Królestwem Jezusa i Maryi! 

OFIARUJCIE MI  W TEN DZIEŃ (Chrystusa Króla) 3 MSZE ŚW. 

Córko moja. Pragniesz uczcić i uwielbić Mnie Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata - daję ci 

wskazówki, w jaki sposób macie czcić ten dzień z miłości do Mnie. Ofiarujcie Mi  w ten dzień trzy 

Msze Św., uwielbiając Mnie za innych, którzy nawet nie wiedzą, że Jestem. 

Ty córko jesteś tym głosem, którym wezwę wszystkie dzieci do tej ofiary z miłości do Mnie, abyście 

otrzymali te trzy błogosławieństwa Mszy Św., które będą wam potrzebne. Uwielbić Króla Wszechświata, 

to znaczy uwielbić cały świat ( dzieło Bożej Miłości ), włączając wszystkich grzeszników. 

W tym dniu wasze serca będą zdolne ogarnąć cały świat, który rani Moje Serce. I w tych trzech Mszach 

Św., trzykrotnie złożycie cały świat przed Moim Majestatem Królewskim, włączając go do Mojej Ofiary 

Mszy Św. Przez to uczestnictwo będę błogosławił cały świat, jako Król Miłosierdzia Bożego. Wielkie łaski 

wypłyną z Mojego przebitego Serca. Kto kocha Mnie, to i ofiara nie będzie ciężka, ani przykra, wiedząc, 

jak wielkie łaski spłyną. Miłość jest zdolna do wszystkiego, nawet do rzeczy niemożliwych. Miłość czysta, 

ofiarna zawsze zwycięża. Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. Darzcie Mnie dziecięcą miłością! Takiej miłości 

jestem spragniony, a szczególnie w tym dniu. 

Błogosławię was, Moje dzieci ofiarne, trzykrotnym błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świę-

tego . (Niedziela, 17.11.1991) 
Z książki s. Zofii Grochowskiej: U źródeł Bożego Miłosierdzia 

POŚĆCIE I POKUTUJCIE! 

Z powodu złej sytuacji w kraju i grożącej nam wojnie, już w 2010r. podjęliśmy inicjatywę stałego postu za 

Ojczyznę tj. każdy deklarował jeden dzień w miesiącu, w którym pości każdego miesiąca (chodzi o stałą 

ochronę dla kraju oraz przebłaganiu i wynagrodzeniu za grzechy Narodu Polskiego).  

Na ostatnim spotkaniu Zarządu w Kaliszu (1.08.2015), temat wrócił, a z tytułu pogarszającej się sytuacji 

w kraju, wzrastającemu zagrożeniu wojny i mordów za granicą i na świecie – Zarząd Legionu, świadomy 

mocy postów i nawoływań Nieba, postanowił reanimować tą inicjatywę i ponownie nagłośnił informację o 

podejmowanie stałego postu za Ojczyznę pragnąc także uprosić dokonanie dzieła intronizacji, jako 

antidotum w zniszczeniu dzieł szatana. Bo „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczył dzieła diabła” 

(1J 3,8) 
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Umiłowani Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego! Z uwagi, że jedyną i pewną drogą do Nieba 

są Sakramenty Święte, a możemy je otrzymać tylko za pośrednictwem kapłanów – szatan przeprowadza 

straszliwy atak na dobrych kapłanów, by odciąć nas od tego niezbędnego źródła wparcia. Z tego też 

powodu z miłością i wiarą proszę Was o podjęcie postu w intencji kapłanów. Akcja ta rozpoczęta była w 

2010 roku, ale nie udało się nam uzbierać kompletu osób do tego jakże ważnego postu. Proszę Was 

kochani, jeśli ktoś czuje się na siłach (jeśli nie niech prosi o to Boga), o zadeklarowanie konkretnego 

dnia w miesiącu, w którym obejmiecie postem kapłanów. Niech Wam Bóg wynagradza obfitością łask za 

tę ofiarę. Z Panem Bogiem Ania. 

Rycerze, kandydaci i wszystkie osoby, które w trosce i odpowiedzialności za losy Ojczyzny i Kościoła (w 

tym duchowieństwa) - pragną zadeklarować stały post, mogą dokonać zgłoszenia do z-cy prezesa 

Zarządu Legionu MRMSJ, Anny Antosik-Stemplowskiej, odpowiedzialnej za inicjatywy rycerskie. Do niej 

też można zgłaszać krótkie prośby i podziękowania. Będą one zamieszczane na stronie Legionu jak i w 

Głosie Małego Rycerza. 
e-mail: agte03@wp.pl tel. 604 872 263 

WASZA MODLITWA MOŻE ODMIENIĆ LOSY POLSKI  
I UWOLNIĆ OD ZŁYCH LUDZI  

Poniedziałek, 29.01.2007. 

Drogi Jezu daj nam poznać czy nasza ojczyzna Polska już nigdy nie będzie wolna od złych ludzi. Ratuj 

nas Jezu bo Ty wszystko możesz. 

Córko moja, Ja, Bóg wszystko widzę i nie może się nic ukryć przede Mną. Stańcie do walki dzieci moje, 

dam wam poznać co macie czynić. Wasza modlitwa może odmienić losy Polski i uwolnić od złych 

ludzi.  

Dla was Mali Rycerze MSJ przygotowałem ten czas. Módlcie się o Jezusa Króla w narodzie, On was 

wyzwoli, a ci co odrzucili Go jako Króla poniosą klęskę którą będziecie oglądać. 

Dla was maluczcy już jestem Królem a wy módlcie się o Moje Królestwo abym przez was był wielbiony, 

darzcie mnie swoją miłością. Niech zamilkną wasze usta, abym mógł do was mówić i kierować 

waszymi sercami. Tylko proszę nie zniechęcajcie się brać czynny udział o Moje Królestwo. 

Ja, Jezus Chrystus pragnę radości Mego Serca, połączeni z Moim Sercem będziecie pełnili Moją wolę. 

Błogosławię was i udzielam wszelkich łask do wypełniania Moich planów. Amen. 
Z książki s. Zofii Grochowskiej: U źródeł Bożego Miłosierdzia 

KĄCIK POGOTOWIA MODLITWY SZTURMOWEJ s. ZOFII 

SZCZEGÓLNIE ZA DZIECI i CHORYCH  
za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Patronów Legionu 

Kochani, jest wielkie zapotrzebowanie i oczekiwanie na pomoc duchową dla szukających i oczekujących wsparcia duchowego. 

Niech więc w tym miejscu Głosu Małego Rycerza będą mogły być zamieszczane te treści. Pragnie tego także nasza s. Zofia i 

zachęca do wzajemnego wspomagania, okazywania miłości i miłosierdzia względem bliźniego (zob. Regulamin MR). Zapewnia, że 

Pan Jezus będzie błogosławił, bo powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmiejszych, mnieście uczynili”.  

mailto:agte03@wp.pl


Głos Małego Rycerza Nr 20 (4/2015)        październik-listopad-grudzień 2015 

  

67 
 

 
 

1. Proszę o modlitwę za Bernadetę R. Jest ponad 3 m-ce przed terminem porodu, a już łapią ją skurcze, 

a do tego ma problemy z sercem, lekarze obawiają się, że może nie przeżyć porodu. Wielkie Bóg zapłać 

za każda modlitwę, [westchnienie]. Ania 

2. Pani Aniu! Jestem córka Haliny Sz. i bardzo bym prosiła o modlitwę za mamę. Leży w szpitalu po 

udarze i straciła wzrok. Jeżeli mogła by Pani przekazać grupie prośbę o modlitwę, aby odzyskała wzrok 

byłabym bardzo wdzięczna. Z góry bardzo dziękuje. Dołączam się do prośby córki Halinki. Z Panem 

Bogiem Ania 

3. Polecam Waszej modlitwie naszą siostrę  w Chrystusie, Małgosię W. która bardzo cierpi. Błagajmy 

Boga Ojca o pomoc w znoszeniu cierpień. Wielkie Bóg zapłać za każdą modlitwę. Ania. 

Proszę o modlitwę w intencji rycerki Basi Antoniak - animatorki z Gniezna. W poniedziałek spadła ze 

schodów (popchnął ją diabeł) i połamała biodra. Leży w szpitalu, bardzo cierpi… W przyszły poniedzia-

łek czeka ją ciężka operacja. Wielkie Bóg zapłać za każda modlitwę, [westchnienie] w jej intencji. Z 

Panem Bogiem Ania. 

4. Czuję się osamotniona, ale milczenie pana składam na karb wyborów i dzisiejszych czuwań nocnych. 

Bez przerwy coś się dzieje. Od chwili kiedy mam łańcuszek [niewolnika] na prawej ręce, przysyłani mi są 

ludzie proszący o pomoc duchową. Dziś po południu ks. Kamil udzielał mi wskazówek jak sobie radzić! 

Od 12 września choruje bez przerwy. Modlitwa, praca i chorowanie i tak w kółko. Myślę, że Duch Święty 

da czas napisania tego wszystkiego [co zamierzałam i co jest ode mnie oczekiwane], zgodnie z Wolą 

Boża. Cały czas pamiętam, ale chyba jeszcze nie czas. Pozdrawiam.  mr Agnieszka S. Stargard  

LEKTURA DUCHOWA POLECANA PRZEZ RYCERZY 

I. Rycerka Maria z Ząbek i Iwona z Ostrołęki prezentują książki, które przeczytały i zachęcają do ich lektury dla 
pogłębienia wiedzy religijnej i wzrostu osobistej formacji duchowej oraz rady i pomocy w wielu aspek-
tach życia duchowego i doczesnego dla naszych bliskich, także jako dobry upominek.  

 „Modlitwa Jezusowa” Mnich Kościoła Wschodniego - Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji 

bizantyńsko – słowiańskiej” Książeczka ta jest kontynuacją poprzednio polecanych pozycji: „Opowie-
ści pielgrzyma” i „Filokali”  

Modlitwa Jezusowa, jak stwierdził rumuński pisarz N. Crainic (1889–1972), jest „sercem prawosławia”. Praktykują ją unici, łacinni-

cy są nią zainteresowani, nawet niektórzy anglikanie czy protestanci oddają się z zapałem tej metodzie. Ona jest naszym wspól-
nym dziedzictwem…  
Książeczka ta jest kontynuacją poprzednio polecanych pozycji: „Opowieści pielgrzyma” i „Filokali”. Pierwsze wydanie książki 

„Modlitwa Jezusowa” wydało owoce. Niniejsza praca, wedle opinii niektórych, dopomogła pewnym duszom w odkryciu skarbów 

ukrytych w najsłodszym Imieniu Zbawiciela.  

Zamówienia – Kontakt: (12) 688-52-90  e-mail: zamowienia@tyniec.com.pl 

 „Droga do uzdrowienia” s. Mary Usha SND  
Książka złożona jest z dwóch części. W części pierwszej Autorka podejmuje problematykę roli i funkcji przebaczenia, które jest 
źródłem wewnętrznego uzdrowienia oraz podkreśla działanie uzdrawiającej mocy Boga. Dostrzega ścisły związek pomiędzy 
zranieniami doznawanymi przez człowieka w ciągu życia a chorobami psychosomatycznymi, depresją, smutkiem, gniewem, 
strachem, poczuciem niższości. Treść niniejszej pozycji pozbawiona jest tonu moralizatorskiego i w sposób konkretny podaje kroki 

prowadzące do pełnego przebaczenia. W procesie tym istotną rolę odgrywa uzdrawiająca moc Boga Ojca, oczyszczająca moc 
krwi Chrystusa i oświecająca moc Ducha Świętego. Druga część książki jest swoistym świadectwem życia Autorki, która prowa-
dząc przez wiele lat rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pragnie podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem. 

Zamówienia – Kontakt: tel. 12 413 03 50 e-mail: echo@ceti.pl  

mailto:zamowienia@tyniec.com.pl
mailto:echo@ceti.pl
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 „Niemoc chrześcijan” – dlaczego? Prof. dr Tomislav Ivančić 
Przez chrzest święty staliśmy się Dziećmi Bożymi, dlatego mamy tę sama siłę jak Jezus. Dlatego Jezus mówi: 
będziecie czynić takie dzieła, jakie Ja czynię i większe od tych. Dlaczego tego nie czynimy? Dlatego, że nigdy nie 
staliśmy się Jezusem. 

„Chrześcijanie przeważnie żyją dla techniki, dla swojego brzucha, aby mieli co jeść, co pić, a nie po to, aby stać się 
Dziećmi Bożymi. My myślimy, że Bóg kocha nas, kiedy mamy to wszystko i kiedy możemy rozkoszować się życiem. Jezus wisi na 
krzyżu za nas, a my nie jesteśmy w stanie niczego dla Niego zrobić, nawet wierzyć. Doprawdy jest to wstyd. Największą słabością 
chrześcijan jest właśnie ta niemoc chrześcijańska, aby pokazać tę siłę Chrystusa”. To słowa wypowiedziane podczas rekolekcji o 

leczeniu duszy, które wygłosił w Krakowie-Łagiewnikach ks. Ivančić.  

Zamówienia – Kontakt: tel. 12 413 03 50 e-mail: echo@ceti.pl 

 „Zwabiona ateistka”, Maria Bieńkowska – Kopczyńska,  

Bóg okazał Swą Moc bardziej w naszym nawróceniu niż w stworzeniu z niczego nieba i ziemi, ponieważ odległość 
pomiędzy grzesznikiem a łaską jest między nicością a istnieniem" - tak powiedział św. ojciec Pio. I jest to prawda, o 
której świadczy Marysia, nawrócona ,,schwytana" przez Boga ateistka, którą Bóg odzyskał dla siebie jako swoją własność. 

II. Z kolei rycerka Bożenka z Koszalina polecają: 

 Anioł Stróż Polski - Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014), Adam Człowiek 

Wszyscy wiemy, że posiadamy własnego Anioła Stróża, ale nie wszyscy z nas wiedzą,  że istnieją 

Aniołowie, którzy sprawują opiekę nad całymi narodami. Anioł Stróż Polski przekazał orędzie dotyczące losów naszej Ojczyzny. 
Jest to szczególny plan Pana Boga dotyczący naszego Narodu, ale jego spełnienie zależy od naszej postawy i zaangażowan ia. 

Adam Człowiek (1969-2014): współczesny polski wizjoner, który otrzymał Orędzia w latach 1990-2014. Została mu 
przez Boga powierzona misja ukazywania Kościoła, Polski i świata. Wraz z tą misją otrzymał symboliczne nowe imię. Przez cały 

czas wypełniania tej misji Adam Człowiek pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów Kościoła rzymskoka-
tolickiego, bezwarunkowo wierny Jego nauczaniu i posłuszny Niebu, aby pozostać w ukryciu. Publikacja zatwierdzona do studio-
wania i medytacji prywatnej. Nihil obstat – Ks. Abp Andrzej Dzięga. 

Zamówienia – Kontakt: tel. 52 382 40 27 (p. Janusz, od 10-tej) 

 „Prawne podstawy działalności stowarzyszenia Małych Rycerzy Miłosier-
nego Serca Jezusowego”  to artykuł ks. dr Lesława Krzyżaka, zamieszczony (str. 90-

110) w naukowym czasopiśmie PEDAGOGIKA KATOLICKA Nr 16 (1/2015, styczeń-

czerwiec). Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Prawa i 
Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.  

Zamówienia – Kontakt: tel. 15 642 25 77 kom. 602 67 99 30  

e-mail: pedkat@sandomierz.opoka.org.pl 

RYCERKA z PLESZEWA dołączyła do grona LEGIONU w wieczności 

12 październiku 2015 w wieku 83 lat odeszła do wieczności rycerka śp. Zofia Bocheńska z Pleszewa, (ośrodek 

kaliski). Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Amen. 
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