
TERMIN SPOTKANIA W NIEPOKALANOWIE, 30.07.–1.08.2021 

►30 lipca – 1 sierpnia 2021 – XXIII TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, w tym VI 

rekolekcje, XII posiedzenie Zarządu i XIV obrady Zgromadzenia Animatorów i XXIII czuwanie ku czci 

Boga Ojca (noc z soboty na niedzielę, 31.07./1.08.2021). Jeśli Pan Bóg pozwoli to nauki rekolekcyjne 

poprowadzi ks. Grzegorz, Misjonarz Jezusa Miłosiernego, zaś opiekunem XXIII Tridduum i asystentem 

spotkań – ks. dr Lesław. Zapisy na XXIII TRIDUUM: u Marii kom. 664 035 180, od 25 maja 2021. 

Pierwszeństwo zgłaszania mają członkowie Zarządu (winni być na XII obradach Zarządu), animatorzy i 

przedstawiciele kół i grup modlitewnych, którzy będą reprezentantami swoich lokalnych wspólnot także 

w ramach XIII Zgromadzenia Animatorów. 

Wiersz na Dzień Boga Ojca 

1-go sierpnia Święto Boga Ojca, do dnia dzisiejszego Kościół nie spełnił Jego Życzenia z 1932 roku…  
Mój wiersz sprzed ponad 10 lat: 

BOGU   OJCU  –  TATUSIOWI 

Stworzyłeś wszechświat w Swej Miłości 
Świat materialny i duchowy 
Jakże niezwykły w swej piękności 
Dobry, przyjazny, kolorowy 

We wszystko tchnąłeś Swoje Prawa 
W życie gwiazd, planet, żywych stworzeń 
Iskierkę Twoją ma też trawa 
I listek każdy, kwiatek, korzeń 

Wśród dzieci Swych jesteś nieznany 
Twój obraz w sercach ich fałszywy 
Nie czczony, jak też nie kochany 
Nie Tatuś, lecz Sędzia Prawdziwy 

Nie Tatuś, który daje dary 
Ten Sędzia widzi nasze winy 
I zsyła na nas wielkie kary 
My, Tato, Ciebie się boimy 

Orędzie Swe do wszystkich ludzi 
Dałeś trzy ćwierci wieku temu * 

Czy ludzkość ze snu się obudzi, 
Hołd serca złoży Stwórcy swemu? 

 

Prosiłeś w nim, by Papież w Rzymie 
Twe Święto ustanowił w świecie 
By było czczone Twoje Imię 
Przez każde chrześcijańskie dziecię 

Sabat obchodzi lud wybrany 
A my nie mamy Twego Święta 
Jesteś zupełnie zapomniany 
Tak mało ludzi Cię pamięta 

Nie ma kościołów z Twym Imieniem 
W modlitewnikach brak litanii 
A serca nasze są kamieniem 
We władzy diabelskiej tyranii 

Ten brak Twej czci już nas nie wzrusza 
Nie dręczy nas wyrzut sumienia 
Jakże nieczuła nasza dusza 
Nie ma dla Ciebie zrozumienia 

Proszę pokornie, Ojcze w Niebie 
Racz zmienić duszę, serce moje 
Bym poznał i pokochał Ciebie 
Bym czcił i święcił Imię Twoje 
 

* Jedyne w dziejach ludzkości Orędzie Bóg Ojciec skierował do Swoich dzieci przez Siostrę Eugenię Ravasio w 1932 

roku. Uznane przez Kościół za prawdziwe po 10 latach wnikliwych, teologicznych badań do dziś jest niewypełnione. 

Bóg Ojciec prosił w tym Orędziu  Papieża Piusa XI o ustanowienie Jego Święta w dniu 7 sierpnia lub w pierwszą 

niedzielę tego miesiąca. 

Andrzej Leszczyński 

1.08.2010 r. 
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Pan Jezus do św. s. Faustyny: DOPUSZCZĘ  
ABY BYŁY ZNISZCZONE KLASZTORY I 
KOŚCIOŁY 

Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze 

zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. – Dopuszczę, aby były zniszczone 

klasztory i kościoły. – Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. – 

Odpowiedział Pan: Ta chwała rani serce Moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez 

miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze 

pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy 

życiu utrzymać. Serce Moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski Moje, które codziennie na 

nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to 

powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; z nich ma wybuchać silny płomień miłości i 

ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata 

tego… Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli 

świata – ani pokuty, ani zadośćuczynienia… Ach, serce, któreś Mnie przyjęło rankiem, w 

południe pałasz nienawiścią przeciw Mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze 

Mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś Mi więcej zadawało cierpień? Wielkie grzechy 

świata są zranieniem serca Mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają 

serce Moje na wskroś… 

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

mogąc nic ani pomyśleć w danej chwili ku ich obronie, ból mi ścisnął serce moje i płakałam 

gorzko. Wtem spojrzał się łaskawie Pan – i pocieszył mnie tymi słowy: Nie płacz, jest jeszcze 

wielka liczba dusz, które Mnie kochają bardzo, ale serce Moje pragnie być od wszystkich 

kochane, a że miłość Moja jest wielka, dlatego im grożę i karzę. 

Św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, „Dzienniczek”, p. 1702-1703 

o. Jozo Zovko: Przez POST i MODLITWĘ, 
przeciwstawicie się tej napaści i  napastnikom… 

Droga rodzino modlitewna! 

Czas w którym obecnie  żyjemy jest znaczony poważnymi kryzysami. 

Trzęsienia ziemi, pandemia Covid 19, powodzie, wybuchy wulkanów, 

wywołują wielki strach w każdym ludzkim sercu. Wiemy już, że 

medycyna i służba zdrowia nie chroni w wielu przypadkach przed 

chorobami i śmiercią. Kryzys zrównał wszystkich w przeżywaniu 

obecnych zjawisk. Ignoranci i geniusze, bogaci i biedni, wszyscy 



Głos Małego Rycerza Nr 42 (2/2021                                                      KWIECIEŃ–MAJ–CZERWIEC 2021 

 

 
 

3 
 

  

stanęli w obliczu wielkiego wyzwania, wszyscy żyją w niepewności. W tym to kryzysie 

przesłanie Matki Bożej, Królowej Pokoju, brzmi jak znak nadziei, znak pokoju. Tak było u nas 

na początku objawień, kiedy kolejne działania wojenne pozostawiały po sobie ruiny i zgliszcza, 

spustoszenie i dewastację, kiedy ludzie w służbie zła, opętani nienawiścią, niszczyli wszystko, 

rujnowali wszystko, prześladowali niewinnych ze śpiewem na ustach. Podpalali, rabowali 

myśląc, że wygrają. Tamten czas grozy był czasem ciemności. Maryja, jak Matka, poucza nas, 

swoje dzieci, że to wszystko można powstrzymać. Post i modlitwa rodzą nawrócenie ludzkich 

serc, a te  odnowione serca, tęsknią za pokojem. 

Kiedy się już czara goryczy w nas przelewa wskutek niemocy przy poddawaniu nas kolejnym 

próbom, Jej łagodny głos dociera z mocą do każdego serca - nie lękaj się! Jestem twoją 

Matką i kocham cię. Przez post i modlitwę, przeciwstawicie się tej napaści i napastnikom. 

Powstrzymacie tę falę choroby i strachu przez post i modlitwę. Pamiętam, wtedy z wiarą 

posłusznie odpowiedzieliśmy na Jej wezwanie. I wszystko zaczęło kiełkować na nowo. 

Nastąpiła odnowa rodzin, pojawił się  na nowo entuzjazm w Kościele i pośród ludzi Kościoła. I 

prowadziła nas dobra i wierna Matka każdego dnia, a my, choć udręczeni i poranieni, 

trzymaliśmy się mocno Jej ręki. Dziś, ponownie zmęczeni przeciwnymi wiatrami i 

śmiercionośnymi falami wołamy do Matki, a Ona nas wysłuchuje. Mówi nam o nowych czasach 

i o nowym porcie ku któremu zmierzamy. 

Powtarza, że bez spełnienia pewnych warunków nie uda nam się odnieść sukcesu, ani 

osiągnąć pokoju. Nawracajmy się przez post i modlitwę, pokorne życie ze Słowem Bożym, a 

wtedy nastąpi odrodzenie przez sakramenty pojednania i Eucharystię. 

Droga Rodzino modlitewna, nie bądźmy głusi na ten głos, bo Maryja właśnie nas powołuje i do 

nas mówi, więc nie  zatwardzajmy serc naszych. Wsłuchujmy się z uwagą w Jej glos i Jej  i 

wezwania. 

Święto Zmartwychwstania Jezusa i Jego zwycięstwo nad śmiercią niech stanie się dla nas 

duchową inspiracją. My możemy stać się  nowymi ludźmi. 

Niech Zmartwychwstały Pan osobiście spotka się 

z każdym z was na waszej życiowej drodze, jak 

onegdaj spotkał się ze swoimi uczniami w drodze 

do Emaus. Niech dołączy do was na drodze 

waszego życia i niech wam  towarzyszy na stałe. 

Niech wam otworzy oczy, byście rozpoznali cel, 

ku którego zmierzamy. Niech swoim Słowem 

ponownie rozpali wasze serca i otworzy je na 

przyjęcie Wielkanocnych darów łaski. Amen!  

o. Jozo Zovko 
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Relacja z XVI PIELGRZYMKA ZAWIERZENIA 
MATCE BOŻEJ Miłosierdzia i Królowej Polski  
Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, 

23.05.2021 

Nieplanowana Droga Krzyżowa na rozpoczęcie XVI Pielgrzymki Zawierzenia Matce Bożej 

Legionu MRMSJ, 17.03.2019 

O 15:00 Skromne kilkunastoosobowe spotkanie uczestników XVI Pielgrzymki Zawierzenia 

Legionu MRMSJ tradycyjnie przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. 

Niespodziewanie dołączył do zebranych misjonarz na urlopie zdrowotnym z 30-letnim stażem 

kapłańskim – ks. dr. Ireneusz Krużel. 

Na początku Drogi Krzyżowej odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

Rozważania oparte na tekście Drogi Krzyżowej ze św. Józefem  w opracowaniu 

Stowarzyszenia Pomocników 

Mariańskich, Zgromadzenie Księży Marianów poprowadził ks. dr Lesław Krzyżak. Rozważania 

oparte na motywach listu apostolskiego o św. Józefie „Patris Corde”. Był to ukłon do 

podkreślenia Roku św. Józefa oraz zaproszenia Opiekuna Kościoła św. by modlił się z nami w 

naszych intencjach, a także w intencjach Kościoła i świata, oraz pomagał nam każdego dnia 

dorastać do podjęcia i pełnienia naszej życiowej misji. 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne nie odbyła się tradycyjne spotkanie w auli Augustyna 

Kordeckiego. 

Uczta duchowa w kaplicy Cudownego Obrazu. 
Wzorem poprzednich lat udaliśmy się na Apel Jasnogórski, który był poprowadzony przez o. 

paulina, który w trakcie rozważań poinformował o naszej obecności i podkreślił o nocnym 

czuwaniu przez Legion MRMSJ. 
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Nocne czuwanie z Matką Bożą i adorację Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie 

rozpoczął ks. dr Lesław Krzyżak, wieloletni duchowy opiekun pielgrzymek zawierzenia 

Legionu MRMSJ na Jasnej Górze. W przygotowanym ofiarowaniu zaprezentował intencje 

polecane w modlitwie całonocnej. Dla zainteresowanych była możliwość duchowej łączności jak 

również śledzenia przez łącza internetowe z kaplicy Cudownego Obrazu.  

 

PROGRAM NOCNEJ ADORACJI – 

ZAWIERZENIA LEGIONU MRMSJ 

MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
część I 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

Po apelu rozdanie śpiewniczków potrzebującym  

ok. 2145 – Wyst. Najświętszego Sakramentu – pieśń str.49 

– o milcząco Hostio Biała śpiew. nr 88 

– Ofiarowanie adoracji  

– Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem (3 str. okładki śpiew.) 

– Koronka do Ducha Świętego z Różańcem św. za Kościół – śpiew.  str. 136 

2245 – Różaniec św. cz. Bolesna za Ojczyznę 
– rozważania sugerowane z Naszego Dziennika z dnia 15-16.05.2021  

2325 – Odnowienie Aktu uznania Jezusa Królem w Legionie – śpiew. str. 128 / Te Deum 

– śpiew. str.52 

2340 – Adoracja w ciszy – modlitwa osobista – przygotowanie do Mszy św. 

2400 – Msza św. koncelebrowana w intencjach: 

Ks. Lesław: „w zanoszonych przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy do Boga Ojca przez 

Jezusa Chrystusa mocą  Ducha Świętego za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego. 

Ks. Ireneusz: Podziękowanie Trójcy Świętej i uwielbienie Ducha Świętego przez Niepokalane 

Serce Maryi Matki Kościoła, Przeczyste Serce św. Józefa, Aniołów, Apostołów i Świętych oraz 

przez wszystkie Boże Stworzenia. 

– po kazaniu złożenie przyrzeczeń, zgłoszeń kandydatów na rycerzy i deklaracji 

kandydatów po okresie próbnym na rycerzy rzeczywistych złożyły 4 osoby:  

Renata i Anna z Bochni, Mariola z Bełchatowa oraz Stanisław z Siedlec. 
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– po Komunii św. Akt osobistego ofiarowania się i przyrzeczenia Małego Rycerza 

– po Mszy św.: Akt ofiarowania Ojczyzny Bożemu Mił. tekst wg bł. Ks. Michała Sopoćki / 

śpiew. str. 56/ 

– Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Litania do Króla Najmiłosierniejszego Zbawiciela z 

modlitwą do Króla Miłosierdzia i Polski. 

– Adoracja w ciszy (czas na modl. osobistą  po Mszy św. i Komunii św.;  

OGŁOSZENIA RYCERSKIE 

Nasze następne spotkanie ogólnopolskie planowane 

jest  

►30 lipca – 1 sierpnia 2021 w Niepokalanowie w 

ramach – XXIII TRIDUUM ku czci Boga Ojca. W tym 

czasie VI rekolekcje na temat św. Józefa jako, że trwa 

rok Patrona Kościoła, XII posiedzenie Zarządu i XIV 

obrady Zgromadzenia Animatorów no i XXIII czuwanie 

ku czci Boga Ojca (noc z soboty na niedzielę, 

31.07./1.08.2021). Jeśli Pan Bóg pozwoli to nauki 

rekolekcyjne poprowadzi ks. Grzegorz, Misjonarz 

Jezusa Miłosiernego, zaś opiekunem XXIII Tridduum i 

asystentem spotkań – ks. dr Lesław. Zapisy na XXIII 

TRIDUUM: u Marii kom. 664 035 180, od 25 maja 2021. Pierwszeństwo zgłaszania mają 

członkowie Zarządu (winni być na XII obradach Zarządu), animatorzy i przedstawiciele kół i 

grup modlitewnych, którzy będą reprezentantami swoich lokalnych wspólnot także w ramach 

XIII Zgromadzenia Animatorów oraz kandydaci na rycerzy pragnący wstąpić w szeregi Legionu. 

►Podziękowanie Marii Mrózek za wsparcie duchowe i modlitwę. 

„21 maja o godz. 15.00 w Hodyszewie w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania odprawiona była 

Msza św. za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali i modlili się za Marię i o 

szczęśliwy przebieg operacji [a także i powrót do zdrowia]. Wdzięczna wszystkim, Maria 

Mrózek. 

►Przy tej okazji także podziękowanie Bogu Bogatemu w Miłosierdzie, Matce Bożej, Aniołom i 

Świętym, duszom zbawionym i Wam kochani za wielkie wsparcie duchowe dla Wiesława w 

trudnym czasie doświadczenia choroby, operacji i wracania do normalności i za to że pozwolił 

się jeszcze spotkać tu i służyć dziełu Jezusa Miłosiernego.  

►Dla zainteresowanych są do nabycia śpiewniczki Małego Rycerza, książka s. Medardy 

„Jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia”. Przyprowadź mi dusze” oraz książki na czasie o św. 

Józefie polecane w Głosie MR: „Trzeci – jak św. Józef Ratuje Kościół” oraz „Konsekracja św. 
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Józefowi”. Zainteresowanych odsyłamy do Sekretarza Legionu s. Marii kom. 664 035 180 

►W tegoroczną XVI Pielgrzymkę Zawierzenia reprezentuje skromna 50 osobowa grupa  

rycerzy ze Szczecina, Koszalina, Warszawy, Bochni, Krakowa, Siedlec, Rybnika, Kielc, 

Bełchatowa, Jastrzębia Zdroju, Zakopanego, Nowej Wsi (Andrychów), Wrocławia. Ale w 

duchowej jedności i być może przez łącza internetowe łączą się z tym świętym miejscem 

pozostali w większości członkowie Legionu. Dziękujemy. 

►Do wieczności w ostatnim czasie odeszło 10 rycerzy: 

W Poznaniu:  

+ 16.09.2020 zmarła śp. Krystyna Kornosz. 

W Warszawie: 

+ 5.11.2020 zmarł śp. Sławomir Pawlak. 

W Jastrzębiu Zdroju: 

– 17.11.2020 odeszła śp. Jadwiga Dźwilewska – lokalna animatorka grupy rycerskiej 

 Z Kraśniku odeszli:  

+ 26.11.2020 śp. Marianny Wik 

+ 19 grudnia 2020r.  zmarł   Józef Góźdź  

+ 6.01.2021 zmarła śp. Henryka Mazurek 

We Włocławku: 

+ 6.01.2021 odszedł śp. Leszek Tryburski  

W Pionkach (diecezja radomska): 

+ 3.04.2021 zmarła śp. Anna Góra - lokalna animatorka grupy rycerskiej.  

W Lublinie: 

+ 16 kwietnia 2021 zmarł śp. Albin Kędziora  

W Bełchatowie: 

+ 12.5.2021 odeszła śp. Jolanta Jaros lokalna animatorka grupy rycerskiej. Wieczne 

odpoczywanie racz im dać Panie… 

W  Sianowie k/Koszalina 

+ 23.05.2021 odszedł śp. Antoni Trzonkowski  

część II 

Poniedziałek - Matki Kościoła 
 

200 – Modlitwy na rozpoczęcie II części adoracji  

– Modlitwy i Koronka do Ducha Świętego str. 71 

– Litania do Ducha Świętego 
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215 – Różaniec św. cz. I – Tajemnice radosne – śpiew. str. 83 

– Magnificat – śpiew. str. 113 

300 – Modlitwy do Bożego Miłosierdzia 

- Modlitwy do niezgłębionego Miłosierdzia – śpiew. str. 130 

- Koronka do Bożego Miłosierdzia 

315 – Różaniec św. cz. III  

– Tajemnice chwalebne śpiew. str. 85 

340 – Rota – śpiew. str.53 

ok. 355 – Zakończenie Adoracji  

– Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem 

 

GŁÓWNA INTENCJA  

ADORACJI-CZUWANIA MODLITEWNEGO PRZEDSTAWICIELI 

LEGIONU: 

Zawierzenie Matce Chrystusowej – Królowej Polski  

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

OFIAROWANIE  
 ADORACJI - CZUWANIA MODLITEWNEGO – 23.05.2021 

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko – słowami tej modlitwy uczestnicy 

dzisiejszego czuwania obecni tu w swoich przedstawicielach i w łączności duchowej (i przez 

internet) z wszystkimi pozostałymi członkami wspólnoty pragną kolejny – XVI raz zawierzyć 

Tobie Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski dzieło Jezusa Króla Miłosierdzia (i Polski) – 

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.  

– Czynimy to zawierzenie tu na Jasnej Górze w obecności Twego Syna – Króla Miłosierdzia, 

Króla Narodów i Polski i tak jak w roku ubiegłym w noc uroczystości Zesłania Ducha Świętego i 

Matki Kościoła w miesiącu maryjnym i w roku św. Józefa – Patrona Kościoła i także Małych 

Rycerzy. 

– Dziękujemy Tobie, Boże Ojcze za dar tego co rocznego modlitewnego zgromadzenia; za to, 

że możemy dzisiejszej nocy przepraszać, wynagradzać, błagać, dziękować i wielbić  w Duchu 

Świętym przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi i Przeczyste Serce 
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Św. Józefa, wraz z wszystkim naszymi Patronami, Aniołami Stróżami, duszami zbawionymi 

także z wszystkimi zmarłymi rycerzami. 

– W naszych zanoszonych modlitwach obejmujemy wszystkich członków Legionu: żywych i 

zmarłych. Wspominamy założycielkę Legionu śp. Zofię Grochowską a także dusze zmarłych 

ostatnio śp. Albina z Lublina, śp. Jadwigę z Jastrzębia Zdroju, śp. Jolantę z Bełchatowa. 

– Troską obejmujemy rycerzy chorych w tym…  i  wszystkich innych borykających się z nie 

najlepszą kondycją fizyczną i zdrowotną z wielu miejscowości w kraju i zagranicy. 

– Polecamy zgłoszonych kandydatów na rycerzy i tych którzy dzisiaj dokonają uroczystego 

wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ. 

– Polecamy wszystkich Pasterzy Kościołów lokalnych, Proboszczów parafii, w których są i 

działają Mali Rycerze a także ich asystentów – opiekunów duchowych. Polecamy także 

kapelana Legionu o. Aleksandra Jacyniaka, naszego asystenta ks. Lesława Krzyżaka i 

wszystkich innych kapłanów postawionych na naszej drodze życia, którym winniśmy nieść 

pomoc duchową w tym dla: ks. Tadeusza, ks. Tomasza, ks. Zbigniewa , ks. Jacka, ks. 

Macieja, ks. Marka, ks. Zenona, ks. Krzysztofa, ks. Sebastiana, ks. Dariusza, o. Józefa 

(ofm), ks. Emiliana, ks. Ludwika, i innych kapłanów w tym zmarłych: Śp. o. Zdzisława 

Pałubickiego, śp.  o. Sylwestra Haśnika, Śp. ks. Jana Steckiewicza, Śp. ks. Lecha 

Stasiewskiego, Śp. Ks. Andrzeja Smołka.  

– Prosimy o błogosławieństwo dla zwiększonej aktywności i obecności wiernych w adoracji 

codziennej w naszych parafiach, miejscowościach, diecezjach i całej Polsce, i dla dusz 

adorujących codziennie Najświętszy Sakrament.  

– Dziękujemy za wszystkie ruchy, stowarzyszenia i osoby zaangażowane w obronę życia 

poczętego. Jednocześnie przepraszamy za dopuszczanie mordowania dzieci poczętych w 

majestacie prawa stanowionego. Prosimy o pomoc i interwencje Nieba w tej jakże priorytetowej 

kwestii jaka jest obrona i ochrona życia poczętego – dar Boga Stworzyciela oraz o opamiętanie, 

nawrócenie i pokutę dla zwolenników aborcji. Amen.  

– O błogosławieństwo dla wszystkich intencji zanoszonych przez Legionu, Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego, zgodnych z wolą Bożą a szczególnie: by Maryja była 

bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznała i wypełniła Polska, Kościół i 

cały świat.  

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

– O rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jej zwycięstwa nad szatanem w duszach 

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

ich legionów.  

– O łaskę odwagi w głoszeniu nauki Chrystusowej, męstwa i mądrości w rozeznawaniu Woli 
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Bożej w prawdzie i w duchu nauki Chrystusowej, gorliwości apostolskiej i świętości dla 

wszystkich biskupów i kapłanów, a szczególnie dla Episkopatu Polski oraz o światło Ducha 

Świętego w przyjęciu i pełnieniu planów Bożych wobec Polski i Kościoła.  

– Aby Polska z prezydentem, rządem i całym episkopatem przyjęła Jezusa Chrystusa 

Króla Miłosierdzia za swego Króla i Pana przez Intronizację.  

– O spełnienie oczekiwań NMP Pani Wszystkich Narodów oraz uznanie święta Boga Ojca 

całej ludzkości w Kościele Rzymsko-Katolickim mocą Ducha Świętego i całego Dworu 

Niebieskiego. 

Zatroskani o stan obecny i przyszłość Ojczyzny błagamy o Bożego Ducha dla wszystkich 

rodaków zatroskanych o sprawy państwa i Narodu Polskiego,  

– O wypełnienie się woli Bożej względem Polski i wszystkich Polaków oraz ducha 

pojednania, zgody, pokuty, przebłagania i wynagrodzenia za grzechy narodu polskiego. 

Wołamy o Ducha mądrości, męstwa i wiary dla rządzących i rządzonych. 

– Błagamy o posłanie Polsce PROROKA i Bożych Mężów na miarę tego trudnego czasu, 

aby mądrość i światło Ducha Świętego umacniały Naród Polski w prawie i w duchu nauki 

Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, modlitw i ofiar zatroskanych o 

Ojczyznę i  Kościół… (int. Anioła Stróża Polski) 

– Powierzamy także nasze i wszystkie rodziny, aby były Bogiem silne i całą ludzkość, aby 

poznała i doświadczyła Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie oraz z ufnością zwróciła się 

do Ciebie wielbiąc i dziękując za otrzymane łaski oraz wynagradzając za liczne grzechy 

wszystkich narodów. Szczególnie zaś błagamy: 

– O uzdrowienie relacji pokoleniowych między żywymi i zmarłymi w rodzinach oraz 

oddalenie wszelkiego rodzaju zła również dla tych którzy polecają się modlitwie naszej i Małych 

Rycerzy. Przepraszamy w imieniu przodków, wybaczamy im i prosimy dla nich o Miłosierdzie 

Boże. 

– O wiarę dla naszych dzieci, współmałżonków, rodziny obojga  stron, znajomych i wszystkich 

naszych rodaków w kraju i na świecie. 

– O błogosławieństwo dla Radia Maryja, TV Trwam, Naszego Dziennika o. Tadeusza 

Rydzyka jego działań i przedsięwzięć oraz wszystkich pracowników tych dzieł. 

– O potrzebne łaski dla wszystkich mediów w obiektywnym, prawdziwym świetle 

przedstawianiu informacji i kreowaniu dobrych wartości a także o opamiętanie i pokorę dla 

przedstawicieli mediów będących na usługach szatana.  

– Dziękujemy za termin beatyfikacji sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia 

(12.09.2021). Prosimy o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. ks. Michała Sopoćki; 
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także o szybką beatyfikację sł. B. kard. Augusta Hlonda, sł. B. Wandy Malczewskiej, sł. B. 

Rozalii Celakówny, sł. B. s. Marii od Krzyża Morawskiej, o proces beatyfikacyjny Luizy 

Piccaretty, Marty Robin, s. Zofii Grochowskiej i innych kandydatów na ołtarze, aby ich 

przykład świętości był uwielbieniem chwały Bożej i wzorem i motywacją do naśladowania dla 

wiernych.  

 O Boże Miłosierdzie dla konających i dusz czyśćcowych szczególnie dusz pobożnych i 

wiernych Chrystusowi. 

 O opamiętanie i nawrócenie Rosji i Żydów oraz wszystkich wrogów Boga, Kościoła i 

Polski, w tym zatwardziałych grzeszników; o zniszczenie sideł, planów i wszelkich dzieł 

szatana mocą Matki Bożej Niepokalanej – Pani Wszystkich Narodów. 

 Powierzamy dzieci i młodzież szczególnie duchowo i fizycznie zaniedbane, 

krzywdzone, zagubione, gorszone oraz demoralizowane i zniewolone młode pokolenie 

prosząc o łaskę uwolnienia z mocy zła, nawrócenie, wiarę, umocnienie, uświęcenie i 

wytrwanie w dobrym mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego. 

 W dalszym ciągu Pomocy Aniołów i interwencji Bożej oczekujemy wobec - masonerii – o 

prawdę i udaremnienie planów, sideł i wszelkich działań sił ciemności wobec dzieci 

Bożych. Dziękujemy za już widoczną Bożą pomoc, w tryumfie Niepokalanego Serca Maryi. 

Amen. 

 Boże w Trójcy Świętej Jedyny za przyczyną Królowej Aniołów i Polski, św. Michała 

Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich, Patronów naszych, Kościoła, Ojczyzny, 

Legionu Małych Rycerzy w tym tych, których liturgia Kościoła wspomina w tym miesiącu - 

błagamy o łaskę ubiegania i niszczenia wszelkich planów, sideł i zasadzek szatana i 

innych złych duchów i ludzi wobec Kościoła Rzymsko – Katolickiego, Polski–Ojczyzny 

naszej i całego świata, a także o Bożą pomoc dla zniewolonych, opętanych i wszystkich 

tych, którzy potrzebują i proszą o potrzebne łaski z uwolnienia wszelkich nałogów, 

zniewolenia i opętania. Amen. 

 Dziękujemy Ci Boże Ojcze za wszystkie dotychczas wysłuchane modlitwy, otrzymane 

łaski i błogosławieństwa szczególnie udzielone Światu, Europie, Polsce, Kościołowi, 

naszym rodzinom, grupom modlitewnym. Jednocześnie polecamy wszystkie intencje 

skryte w naszych sercach…..  

(zgodne z wolą Bożą i w chwili ciszy wymieniamy te które są w naszym zatroskaniu ) 

…łącząc je z tymi wyżej wymienionymi oraz z intencjami Matki Bożej Niepokalanej, aby je 

zaniosła przed Twój tron mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Amen. 

 Kończąc tę litanię błagań, przyjmij Boże Ojcze nasze pragnienie połączone z Twoją łaską 

– szczerego przeproszenia, przebaczenia naszym winowajcom zmarłym i żywym, naszym 

nieprzyjaciołom i wrogom. Przebaczamy duszom naszych przodków i prosimy o Twoje 

Ojcze wybaczenie i Miłosierdzie dla Nich jak również przebacz nam tu dzisiaj zebranym 

krzywdy wyrządzone naszym bliźnim. Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu a nie 
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bądź na nas zagniewany na wieki. Amen. 

 O wsparcie naszych modlitw przebłagalnych, wynagradzających, błagalnych i 

dziękczynnych oraz uwielbienia, prosimy Królową Nieba i Ziemi, Wszystkie Chóry 

Anielskie, Wszystkich Świętych Pańskich, dusze zbawione w łączności ze wszystkimi 

modlitwami dusz sprawiedliwych na ziemi szczególnie z modlitwami i ofiarą wszystkich 

Mszy św. w intencjach znanych Panu Bogu. 

 

Modlitwa wiernych przygotowana i poprowadzona przez rycerzy z Bochni, rycerz Andrzej W.  

Niech będzie Bóg uwielbiony za wspólne, szczęśliwe, owocne przeżywanie tych świętych dni 

przy udziale wspaniałych Bożych Synów Kapłanów. Niech te dni czuwania, modlitwy i ofiary 

przyczynią się do nieustannego Zstępowania Ducha Świętego za przyczyną Aniołów i Świętych 

Patronów w trwającym Roku Darów Ducha Świętego. Amen. Króluj nam Chryste!  

mr Wiesław z Koszalina 

RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ 

„W 2001 roku, w dniu rocznicy swej męczeńskiej śmierci, przyszedł do mnie św. Andrzej Bobola i 

nadmienił, że pragnąłby, abym odmówiła Różaniec – cześć ́ bolesna ̨, ofiarując Ojcu Niebieskiemu 

cierpienia Jego Syna i cierpienia suw. Andrzeja – w intencji Ojczyzny... Podczas wspomnianego spotkania 

ze suw. Andrzejem zrozumiałam, ze Święty ma zlecona ̨ przez Boga opiekę ̨ nad narodem i nasza ̨ 

Ojczyzną... Spróbujmy nagłos nic ́ ten Różaniec Andrzejowy... Przecież ̇ on sam podał pomoc dla Ojczyzny 

– Różaniec” – tymi słowami w liście do ks. prał. Józefa Niżnika, kustosza sanktuarium w Strachocinie, 

podzieliła się̨ Ewa Stróżyńska z Warszawy. Dziś, jako Naród, podejmujemy modlitwę za Ojczyznę. Niech 

to rozważanie przed każda ̨ tajemnicą pomaga nam w odmawianiu Różańca. 

Ojcze Przedwieczny, niech ofiara pojmania Twego Syna 

i św. Andrzeja Boboli staną się źródłem łaski dla naszej 
Ojczyzny, Polski. 

ROZWAŻANIE TAJEMNIC BOLESNYCH  

I MĘCZEŃSTWA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

Rozważania poprzedzi śpiew poszczególnych tajemnic 

– śpiewniczek str. 84 

I TAJEMNICA BOLESNA – Modlitwa Pana Jezusa i pojmanie św. Andrzeja Boboli 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci spływające krople Przenajświętszej Krwi, które pojawiły się 

na ciele Twego Syna podczas modlitwy w Ogrójcu. Ofiarujemy lęk i trwogę przed śmiercią ̨, 

jakie ogarnęły Jego serce, oraz słowa modlitwy:, jeśli Ojcze możliwe, niech odejdzie ten kielich, 

ale nie Moja wola, ale Twoja niech się ̨ dzieje. 
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Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami Twego Syna w Ogrójcu ofiarujemy Tobie cierpienia 

ojca Andrzeja Boboli pojmanego przez Kozaków. Ofiarujemy te ̨ trwogę ̨ i niepokój na widok 

oprawców i ten ból, jaki napełnił jego serce. Ofiarujemy dobrowolne wydanie się w ich ręce, 

które dopełniło ofiary, kapłańskiej służby Tobie i ludziom. 

II TAJEMNICA BOLESNA – Biczowanie Pana Jezusa i katowanie św. Andrzeja 

Boboli 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci straszliwe cierpienia Zbawiciela podczas biczowania. 

Ofiarujemy te święte ręce przywiązane do słupa, ten ból uderzeń ́ raniących Przenajświętsze 

Jego ciało. Ofiarujemy te ̨ Krew pojawiająca ̨ się ̨ podczas biczowania i te rany na ciele Twego 

Syna. 

Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami biczowania Jezusa ofiarujemy ból, jakiego doznał 

św. Andrzej podczas okrutnego katowania, gdy był przywiązany do płotu, po pojmaniu. 

Ofiarujemy to poranione ciało Męczennika i te ̨ krew spływająca ̨ na ziemie ̨. 

Ojcze Przedwieczny, niech cierpienie, jakie niosło biczowanie Twemu Synowi i katowanie św. 

Andrzejowi Boboli, Beda ̨ wynagrodzeniem za grzechy bezbożności i niewiary, które ranią ̨ 

Ciebie na polskiej ziemi. 

Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami pogardzonego Zbawiciela ofiarujemy Ci upokorzenia 

św. Andrzeja bitego po twarzy, straszliwa ̨ torturę miażdżenia czaszki splecionymi gałązkami 

wierzbowymi, ból oślepienia oka przez wykłucie, wycięcia jeżyka przez otwór w karku, zrywania 

skóry z głowy i odarcia pleców ze skóry wyciętej na kształt ornatu. 

Ojcze Przedwieczny niech ból cierniem koronowania Twego Syna i torturowania suw. 

Andrzeja Beda ̨ wynagrodzeniem za grzechy Polaków, którzy dziś ́ gardzą ̨ Toba ̨ na polskiej 

ziemi. 

III TAJEMNICA BOLESNA – Cierniem koronowanie Pana Jezusa i miażdżenie 

czaszki św. Andrzeja Boboli 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci udręki Jezusa wyszydzonego, wyśmianego, obitego, 

policzkowanego i oplutego przez żołnierzy podczas okrutnej mekki. Ofiarujemy ból, jakiego 

doświadczył podczas wtłaczania korony cierniowej na głowę i to upokorzenie odziania Króla i 

Pana Wszechświata w stary, purpurowy łachman.  

Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami pogardzonego Zbawiciela ofiarujemy Ci upokorzenia 

suw. Andrzeja bitego po twarzy, straszliwa ̨ torturę miażdżenia czaszki splecionymi gałązkami 

wierzbowymi, ból oślepienia oka przez wykłucie, wycięcia jeżyka przez otwór w karku, zrywania 

skóry z głowy i odarcia pleców ze skóry wyciętej na kształt ornatu. 

Ojcze Przedwieczny niech ból cierniem koronowania Twego Syna i torturowania suw. Andrzeja 
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Beda ̨ wynagrodzeniem za grzechy Polaków, którzy dziś ́ gardzą ̨ Toba ̨ na polskiej ziemi. 

IV TAJEMNICA BOLESNA – Droga krzyżowa Pana Jezusa i trudna droga życia 

św. Andrzeja Boboli 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci cierpienia 

duchowe i fizyczne, jakie ponosił Zbawiciel lżony, 

popychany, kłuty, bity, znieważany w drodze na 

Golgotę ̨. Ofiarujemy wszystkie Jego bolesne upadki 

na kamienie kalwaryjskie, odnowione rany ciała oraz 

nowe rany powstałe podczas niesienia krzyża na 

ramionach. Ofiarujemy każda ̨ krople ̨ Krwi 

Przenajświętszej spadająca ̨ na ziemie ̨ i to wszystko, 

co sprawiło ból Twemu Synowi niosącemu krzyż. 

Ojcze Przedwieczny, z mekka ̨ Pana Jezusa, ofiarujemy udręki, jakie zniósł św. Andrzej od 

pojmania aż do położenia na stole w rzeźni zwierzęcej w Janowie Poleskim. Ofiarujemy ból rąk 

wyrywanych ze stawów podczas ciągnięcia po drodze końmi z miejsca pojmania aż na rynek 

miasta, rany tułowia oraz cała ̨ drogę życia Świętego, lata trudnej młodości w zakonie jezuitów, 

jego zmagania wewnętrzne i heroiczna ̨ prace ̨ nad sobą. 

Ojcze Przedwieczny, niech cierpienia z drogi krzyżowej Twego Syna i cierpienia, jakich doznał 

św. Andrzeja w życiu, gorliwy duszo chwat, przyniosą łaskę wytrwania w wierze na polskiej 

ziemi tym, którzy dziś ́ są skazani na ukrzyżowanie, za wierność ́ Jezusowi, Kościołowi i 

Ojczyźnie. 

V TAJEMNICA BOLESNA– Ukrzyżowanie Pana Jezusa i męczeńska śmierć św. 

Andrzeja BOBOLI. 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci trzygodzinne cierpienia ukrzyżowanego i umierającego na 

krzyżu Zbawiciela. Ofiarujemy miłość Jego Serca, gdy wstawia się ̨ do Ciebie za oprawcami, 

oraz ból ciała przybitego do drzewa krzyża. Ofiarujemy tez ̇ ból Maryi stojącej pod krzyżem, 

cierpienie pobożnych niewiast oraz ucznia Jana.  

Ojcze Przedwieczny, z mekka ̨ Zbawiciela ofiarujemy cierpienia św. Andrzeja rozciągniętego 

na stole w rzeźni zwierzęcej i przypalanego ogniem. Ofiarujemy ból, jakiego doznał przez 

okaleczenie warg i nosa, oraz ból umęczonego ciała bez skóry posypanego kłującymi, ostrymi 

plewami z orkiszu. Ofiarujemy agonie ̨ powieszonego za nogi Męczennika oraz te ostatnie 

drgnienia ciała, które poranione zostało i przebite szabla ̨ zadająca ̨ śmierć ́. 

Ojcze Przedwieczny, niech śmierć ́ Twego Syna, Zbawiciela świata i męczeńska śmierć ́ św. 

Andrzeja Boboli, patrona Polski, przyczynia ̨ się ̨ do odnowy religijno-moralnej naszego Narodu, 

do wierności katolickiej wierze, umocnienia Kościoła w Polsce oraz rzeczywistego dobra w 

naszej Ojczyźnie.  
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MOJE SPOTKANIE z Małymi Rycerzami 
Miłosiernego Serca Jezusowego  

Moja dawna sąsiadka Halinka,( jak się później okazało Mała Rycerka Miłosiernego Serca 

Jezusowego), zadzwoniła do mnie późnym wieczorem w piątek 5 marca 2021 r z propozycją 

wyjazdu następnego dnia, czyli w sobotę na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny połączony z 

rekolekcjami. Ponieważ miałam akurat problem zdrowotny z nogą, który utrudniał mi chodzenie, 

nie byłam też dość dawno na rekolekcjach wyjazdowych, cena turnusu była atrakcyjna, oraz 

mogłam zabrać się samochodem z osobą z mojej miejscowości, oferta była dla mnie bardzo 

atrakcyjna.  

Mieszkam z mężem i dorosłym niepełnosprawnym synem, który jest bardzo emocjonalnie ze 

mną związany i on nie chciał zgodzić się na mój wyjazd na dwa tygodnie. Mąż wyraził zgodę, 

co miało kluczowe znaczenie. Tym sposobem znalazłam się w Iwoniczu Zdroju.  Kiedy 

przyszłam do wyznaczonego pokoju, zastałam już Anię, (Małą Rycerkę jak się później 

dowiedziałam), która siedziała i modliła się mówiąc, że czeka na osoby, które będą z nią 

mieszkały. Za chwilę przyszła Basia. Chociaż widziałyśmy się po raz pierwszy czułyśmy się ze 

sobą dobrze i swobodnie. Organizatorem tego wyjazdu była Halinka, Mała Rycerka, która 

zwerbowała 16 osobową grupę składającą się z Małych Rycerzy i osób należących do innych 

wspólnot.  Mieszkaliśmy wszyscy w jednym budynku, aby mieć dobry kontakt ze sobą.  

Ponieważ dzień naszego przyjazdu był pierwszą sobotą miesiąca chcieliśmy uczestniczyć we 

Mszy Świętej. Była taka możliwość na miejscu w Iwoniczu, i w Miejscu Piastowym, odległym od 

Iwonicza kilka kilometrów.  Mieliśmy do dyspozycji tylko jeden samochód, dlatego część osób 

poszła do kościoła w Iwoniczu, a część pojechała na czuwanie do Miejsca Piastowego. 

W naszym budynku oprócz grupy mieszkali też inni kuracjusze. Halinka zorganizowała 

wieczorek zapoznawczy dla wszystkich mieszkających w tym budynku. Poinformowała, że 

przyjechaliśmy tutaj, aby się leczyć i modlić. Będziemy po obiedzie  jeździli do Miejsca 

Piastowego do Michalitów, może ktoś chciałby dołączyć do grupy.  Będzie także prowadziła 

ćwiczenia na korytarzu na które zaprasza osoby chętne i z góry przeprasza, gdyby było w 

czasie ćwiczeń głośno. W poniedziałek pojechaliśmy do Miejsca Piastowego do Sanktuarium 

Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza. Ksiądz Andrzej 

Wątroba opowiedział nam o Sanktuarium i zakonie Michalitów, potem poszliśmy do kaplicy na 

Mszę Świętą z kazaniem. Po Mszy Świętej była przez kilka godzin prowadzona adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Tak było przez cztery dni. W następne cztery dni były rekolekcje na 

miejscu w Iwoniczu prowadzone przez  jednego z Michalitów, w których grupa uczestniczyła. Ja 

nie mogłam uczestniczyć, bo się rozchorowałam. W czasie choroby zostałam otoczona  

intensywną modlitwą, której inicjatorką była mieszkająca razem ze mną Mała Rycerka Ania i 

wszelką życzliwością, oraz pomocą także ze strony mieszkającej z nami Basi. 

Pozostałe cztery dni grupa dalej jeździła do Miejsca Piastowego. 

Jestem pod wrażeniem rozmodlenia Małych Rycerzy, którzy wiele czasu i zaangażowania 
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poświęcają na modlitwę. Wszystkie sprawy swoje, także dotyczące innych ważnych wydarzeń 

w Ojczyźnie i na świecie omadlają, zamawiają Msze Święte, powierzają z ufnością Bogu, 

przyzywając wstawiennictwa Maryi, świętego Józefa i innych świętych. 

W grudniu planowany jest podobny rehabilitacyjno – modlitewny wyjazd do Iwonicza, który  

organizuje Mała, ale wielka duchem Rycerka Halinka 

Pozdrawiam wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Szczęść Boże. 

Barbara z Tarnowa.   

ŚWIADECTWA rycerki Stefanii dot. 
skutecznego i natychmiastowego wysłuchania 
próśb przez św. Józefa. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Bądź błogosławiony i uwielbiony Panie Boże, że dałeś nam tak wspaniałego, skutecznego i 

natychmiastowego (wysłuchania próśb kierowanych do) patrona i opiekuna jakim jest św. Józef 

w naszych potrzebach.  

Wymienię niektóre z mojego własnego życia.  

1. Mąż zaczął budowę domu – wylewała fundamenty. Moja mama zbierała do słoika różne 

przedmioty na kamień węgielny. Zobaczyła u mnie medalik św. Józefa; chciała bym jej dała – 

nie zgodziłam się. Ani ja, ani mama nie dotknęła go – sam nieodpięty upadł na podłogę. Mama 

szybko podniosła i zganiła mnie, że św. Józef chce być fundamentem naszego domu. Obie się 

popłakałyśmy z wrażenia. Z tego powodu kupiłam figurkę św. Józefa i poświęciłam, by mu 

podziękować. 

2. Przeżyłam wstrząsającą historię z siostrami. Moja mama upadła – połamała się, kość udowa, 

biodro – była operowana, ale już nie chodziła; został wózek inwalidzki. Nie mogła się z tym 

pogodzić, wpadła w depresję, usiłowała popełnić samobójstwo. Nie mogła spać, dostała lek 

nasenny, miała brać po pół tabletki na noc. Poprosiła mnie, bym jej dała całą, żeby się dobrze 

wyspała. Spełniłam prośbę – obserwowała, gdzie ja położę tabletki. Rano wstaje, dziwnie się 

zachowuje – mówi mi, że za trzy dni mnie pochowacie… – Skąd to wiesz? Odpowiada, że 

połknęła wszystkie tabletki nasenne. Natychmiast zaczęłam się modlić do św. Józefa 

telegramem, co godzinę i innymi modlitwami też. Powiedziałam siostrom – przyszły do niej, 

zaczęły na nią krzyczeć. Mama mówi tak: – Mam mocne serce. Odpowiedziałam jej: – 

Miałabyś, gdyby nie św. Józef. Modliłam się do Niego nieustannie. Mówiła nam też, że była już 

na tamtym świecie, widziała swoich bliskich zmarłych. 

3. Dostała od naszej drogiej siostry Marii Mrózek książkę: „Miesiąc ku czci Świętego Józefa”, 

opowiedziałam jej jak ów Święty przyszedł mi z pomocą.  
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8 grudnia 2017 leżałam w szpitalu – zadzwoniła do mnie siostrzenica z Anglii. Mówi: – „Ciociu, 

muszę ci opowiedzieć niesamowitą historię – jaki wielki cud wydarzył się u nas w parafii. Ksiądz 

proboszcz prosił, by odmawiać NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ  – można nią wszystko uprosić. 

Było tam małżeństwo – czterdziestolatki już, którzy kilkanaście lat po ślubie nie mieli dzieci. 

Podjęli się odmawiania – jeszcze nie skończyli a ona już poczęła dziecko.”  

W naszej rodzinie też mieliśmy takie małżeństwo – w dodatku chrześnica mojego męża. 

Dzwonię do moich sióstr – mam je trzy. Opowiedziałam o telefonie z Anglii – obiecały 

odmawiać po jednej części różańca. W takim razie muszę odmawiać cały różaniec. Nie miałam 

modlitwy na „przebłaganie” ani „dziękczynnej”. Mój różaniec trwał do 1 lutego 2018 r. – nic się 

nie wydarzyło. Od pierwszego lutego zaczęłam odmawiać modlitwy z książeczki „Miesiąc ku 

czci Świętego Józefa”. Odmawiałam cały luty i marzec, z 18/19 marca mam sen: – przyszedł 

do mnie szwagier  rozpromieniony, radosny – mówi, że dzięki twoim modlitwom [chrześnica 

męża]  jest już w stanie błogosławionym. Zaraz rano dzwonię do siostry i mówię jej o moim śnie 

– przyjęła to jako żart; – powtórz to mężowi co ci powiedziałam, córce też. Dzwonię do 

siostrzenicy i pytam jak się czuje. – Coś mnie mdliło, pewnie coś zjadłam, ale obiecuję, ze 

zaraz po świętach pojadę do ginekologa.  Jej męża wujek jest ginekologiem, nie umiał jej 

pomóc. Bóg wszystko potrafi. Święta były 1 i 2 kwietnia – 3.IV.2018 r. pojechała z mamą. Mam 

telefon od siostry – płacze i mówi mi, że miałaś rację, jest już w siódmym tygodniu, już bije 

serduszko. Po chwili dzwoni siostrzenica i mówi to samo – oczywiście zapłakana z radości. Ja 

tez płakałam z radości. 18 listopada przyszła na świat Marta – do przedszkola nie płakała, ona 

jedna wołała, że chce siusiu. 

Bardzo lubię odmawiać do św. Józefa poniższą modlitwę: 

Święty Józefie, (ja dodaję: Kochany św. Józefie) moc Twej modlitwy sprawia, że 

najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania. 

Błagamy cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w 

naszych zmartwieniach, obawach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam 

grożące, weź pod swą opiekę nasze życie, nasz dom i wszystko, co twojej przemożnej 

opiece polecamy. Okaż nam Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną 

pozostać na zawsze twoimi wiernymi sługami. 

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej rodziny, przyczyń się za nami. Amen 

Z Panem Bogiem! 

mr Stefania Chudzia 
Sosnówka, 19.I.2021 r. 

ŚWIADECTWO rycerza Jacka 
„Wewnętrznie wiedziałem, że przyszedł Św. Józef”  
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Chciałem się podzielić z wami moim świadectwem, które miało miejsce w Poznaniu kilkanaście 

lat temu. Byłem początkującym kierowcą TIRA z bardzo małym doświadczeniem zawodowym. 

Było lato, więc zakazy dla ciężarówek od piątku wieczór. Zaparkowałem niefortunnie obok ulicy 

Jana Pawła II, gdzie był krótki betonowy wjazd na bardzo dużą łąkę w mieście. Padały w tedy 

obfite deszcze i na łące były spore rozlewiska. Wjeżdżając nie zauważyłem końca betonowych 

płyt i wpadłem przednimi kołami w bagno, przy próbie wycofania spadłem tylnymi kołami z 

krawędzi płyt i tylne lewe koła również ugrzęzły. Zrobiło się późno i zdałem sobie sprawę, że nic 

już dzisiaj nie zrobię. Przyleciało stado kruków obsiadły kilkadziesiąt metrów przede mną te 

dwa rozlewiska. Zakończyłem dzień, zasłoniłem firany w aucie i przerażony sytuacją poszedłem 

spać.  

W sobotę po śniadaniu odsłoniłem okna i zobaczyłem dalej siedzącą w tym samym miejscu te 

same stado ptaków. wyszedłem z auta i próbując odkopać koła podkładać deski, kamienie, 

maty antypoślizgowe, klęcząc po kolana w błocie, wszystkimi siłami próbowałem wyjechać. 

Cały zestaw coraz bardziej się łamał i grzązł. Trwało to kilka godzin z przerwami na papierosa i 

kawę. Kiedy zabrakło mi sił i nadziei przerażony i zmęczony, przemoczony, cały w błocie z 

wizją konsekwencji, tj. kar finansowych łącznie z wyrzuceniem z pracy! Poszedłem do 

samochodu…   

Na trzeci dzień tj. w niedzielę po Mszy Świętej w radiu, prosząc Boga o pomoc, poszedłem 

dalej toczyć beznadziejną walkę, gdzie w rezultacie ciężarówka osiadła już na zbiornikach, już 

nie było nadziei!  Zrezygnowany poszedłem do samochodu. Chciało mi się płakać w bezsilności 

i naprawdę wielkim kłopocie, wołałem o pomoc na radiu CB, ale przecież był zakaz. Z łzami w 

oczach zasłoniłem zasłony… sięgnąłem po Armię Najdroższej Krwi Chrystusa - modlitewnik i 

znalazłem w nim TELEGRAM do Św. Józefa w sytuacjach beznadziejnych i zacząłem czytać 

na kolanach. Gdy kończyłem i robiłem znak Krzyża, ktoś pięścią uderzył w drzwi, aż 

podskoczyłem! Okazało się że to kierowca Chłodni, który mieszkał w wieżowcu na przeciwko i 

którego ciężarówka stała z tyłu za mną bliżej ulicy. Bardzo go prosiłem żeby mnie wyciągnął 

swoim autem ale powiedział, że tu to tyko pomoże ciężki holownik a jego ciężarówka jest lekka 

(a moje auto się zapadło i stoi na zbiornikach paliwa).  

Tak go prosiłem, że dla świętego spokoju powiedział: – OK ale to i tak nic nie da. 

Podczepiliśmy długie pasy z tyłu mojej naczepy do jego ciągnika i na jego sygnał na radiu mam 

wrzucić wsteczny bieg i próbować do tyłu. Myślałem że już naciągnął pasy i wbiłem wsteczny, 

nagle poczułem jak… cały zestaw się podnosi i prostuje i wyjeżdża do tyłu !!!  

Kierowca zaczął trąbić ja za hamowałem i po chwili przybiegł z wielkimi oczami pytając jak ja to 

zrobiłem, bo on nawet nie zaczął mnie ciągnąć i widział to wszystko. Gdy zapytałem, co chce 

za dobre serce, odpowiedział - zmów za mnie jedną zdrowaśkę. Gdy odjechał a ja wszedłem 

do auta szczęśliwy, nagle zobaczyłem jak całe stado kruków, które obserwowało trzy dni – 

naprawdę w dużym popłochu zaczyna się zrywać do lotu. Wtedy poczułem nad sobą, że 
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przyszedł KTOŚ POTĘŻNY, skłoniłem się nisko przed JEGO majestatem i wewnętrznie 

wiedziałem, że przyszedł Św. Józef.  

Plecy mnie bolały od ugięcia, czułem jego POTĘGĘ i ŚWIĘTOŚĆ. Powiedziałem wtedy tylko: – 

Jeżeli ty jesteś taki POTĘŻNY, to jaki musi być Bóg?!!! Gdy się wyprostowałem, serce zrobiło 

mi się jak gąbka, łzy same płynęły a ja czułem potężną MIŁOŚĆ która mnie maluczkiego 

dotykała, każdą cząstkę mojego ciała. Amen.  

Kochani – myślę, że jeżeli jesteśmy w roku Św. Józefa,  który jest nam dany na czasy 

ostateczne a wedle ostatnich orędzi z nieba płynących jest naprawdę groźnie, a 15 czerwca ma 

być światowym dniem modlitwy to może włączmy ten TELEGRAM DO ŚW. JÓZEFA z prośbą o 

pogromienie duchów piekielnych na tym świecie i zniweczenie planów antychrysta i opiekę nad 

nami i Polską. Amen. 

mr Jacek ze Szczecina 

Pan Bóg powołał do siebie Edsona Glaubera, 
wizjonera z Itapirangi (Brazylia) 

Komentarz włoskiego księdza Alessandro Minutella 

“Dowiedziałem się, że zmarł Edson Glauber, 

nie wiem czy to prawdziwa wiadomość, bo 

otrzymałem ją tuż przed nagraniem na żywo. 

Edson Glauber, wieloletni wizjoner z Itapiranga, 

nie żyje. Z tego co wiemy, zmarł 25 maja 2021, 

miał nowotwór mózgu. Lecz doszła do mnie 

wiadomość, że Edson oddał się jako ofiara w 

ostatnim czasie. To znaczy, oddał swoje życie 

by ratować Kościół. Wielki honor dla tej duszy – hostii. Dziś naprawdę 

jest czas by składać się w ofierze za Kościół, bo naprawdę jest źle. Edson Glauber widział 

jednej nocy diabła który próbował go udusić i miał głos Bergoglio. To mówił on sam, sam Edson 

Glauber. 

On też widział Matkę Bożą, która bierze w swe ręce klucze piotrowe, więc nie jest to taki sobie 

ktoś. Myślę dzieci drogie, że powinniśmy być wdzięczni temu młodemu Brazylijczykowi, 

któremu w pewnym momencie zostało zabronione jeżdżenie po Włoszech, przez tzw “kościół 

miłosierdzia” (kościół pod wodzą Franciszka) 

Widzicie, kościół miłosierdzia zabronił nawet Glauberowi jeździć po Włoszech… A on złożył się 

w ofierze. I Pan i Święta Dziewica Maryja najwyraźniej przyjęli jego ofiarę. Również Edsonowi w 

pewnym stopniu zawdzięczamy rozprzestrzenienie w Kościele Katolickim nabożeństwa do 

Trzech Serc, gdyż do tego momentu 
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powszechne było nabożeństwo tylko do Dwóch Serc, czyli do Niepokalanego Serca Maryi i 

Najświętszego Serca Jezusa, a on to rozszerzył, nawet dzięki orędziom. 

Teraz już kiedy odszedł, możemy o tym mówić z większym spokojem, bo wraz ze śmiercią nie 

ma już niebezpieczeństwa, że może w przyszłości zdradzić Boga. 

Wydaje mi się, że Edson był wierny aż do końca, do głębi i w ostatnich orędziach mówił ciągle o 

aktualnym kryzysie kościoła, i problemach z jakimi Kościół się zmaga. Dowiedziałem się, więc, 

że Edson zmarł, bo złożył się w ofierze. Oczywiście módlmy się za jego duszę” 

Widzący Edson Glauber odszedł do Boga po krótkiej i śmiertelnej chorobie 

„pozostawiając wszystkich w niepokoju i niedowierzaniu” - skomentował jego przyjaciel, 

z którym powstało to zdjęcie w lasach Amazonii w Brazylii, gdzie spędzili ostatni tydzień 

czasu.   Źródło: https://www.facebook.com/100003012259779/posts/3743864232390615/?d=n 

PRZESŁANIE TRZECH NAJŚWIĘTSZYCH SERC 
Objawienia Jezusa, Maryi i świętego Józefa  
w Itapiranga w Brazylii 

Od maja 1994 r. do maja 1998 r. dwa miasta w Amazonii, Manaus i Itapiranga, zostały wybrane 

jako miejsca wielu objawień Jezusa, Matki Bożej i Świętego Józefa. Te niezwykłe wydarzenia 

miały miejsce w życiu Edsona Glaubera i jego matki Marii do Carmo. 

Wśród licznych przekazów, które zachęcają do większej liczby modlitw o osobiste nawrócenie, 

za grzeszników i o zakończenie przemocy na świecie i zapanowanie pokoju, Jezus i Matka 

Boża proszą Kościół o wzrost nabożeństwa do św. Józefa i Jego Najczystszego Serca. 

Objawienia św. Józefa wraz z Jezusem i Maryją w latach 1994-1998 zostały zatwierdzone 

przez biskupa Carillo Grittiego z prałatury w Itacoatiara, w brazylijskiej Amazonii, w dniu 31 

maja 2009 r. 

OBJAWIENIA 

Początek wydarzeń 

Objawienia Matki Bożej rozpoczęły się w dniu 2 maja 1994 r., w mieście Manaus (Manaus 

znaczy “Matka Boża”). Maria do Carmo była pierwszą osobą, która zobaczyła Matkę Boską. 

Miało to miejsce w jej pokoju dziennym o czwartej nad ranem, podczas gdy się modliła. Po 

zakończeniu odmawiania Różańca Świętego, została zaskoczona nagle przez bardzo jasne 

światło, które oświetlało cały pokój. W tym świetle pojawiła się bardzo piękna młoda kobieta 

ubrana w białą suknię, okrywającą ją od szyi do stóp i w woalkę przykrywającą jej głowę po 

bokach. Młoda kobieta trzymała Różaniec z niebieskimi paciorkami i pokazując go Marii do 

Carmo mówiła: “Módlcie się, módlcie się!”. 

https://www.facebook.com/100003012259779/posts/3743864232390615/?d=n
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W czasie tego pierwszego objawienia miało miejsce bardzo poruszające zdarzenie: Matka 

Boża pokazała Marii do Carmo jej syna Quirino, który zmarł nagle 1 września 1989 r., gdy się 

bawił. Dała jej poznać, że Quirino był z Bogiem i z Nią w Niebie, i że było mu dobrze. Zachęciła 

ją, by się wiele modliła, tak aby mogła go zobaczyć znów pewnego dnia w chwale Pana. 

Rzeczywiście, Maria do Carmo z całą rodziną bardzo cierpiała z powodu przedwczesnej 

śmierci jej dziecka. 

W poprzednią sobotę, 30 kwietnia, syn Marii, Edson, modlił się ze swoimi braćmi i przyjaciółmi 

przed ołtarzem Matki Bożej w tym samym pokoju. Podczas modlitwy usłyszał bardzo piękny 

głos, który powiedział do niego: “Módl się sercem. Odmawiaj codziennie Różaniec. Nadejdę 

wkrótce: czekaj!”. 

Od tej chwili Matka Boża i Święty Józef objawiali się obojgu z nich, przekazując orędzia i 

zachęcając całą ludzkość do modlitwy, do nawrócenia i do zmiany życia. 

Miejsca objawień 

Początkowo objawienia miały miejsce w pokoju dziennym ich domu, kiedy rodzina zbierała się 

na modlitwę Różańcową. Matka Boża zawsze objawiała się podczas modlitwy, aby przekazać 

Swoje przesłania. Kiedy dni mijały, prosiła ich, aby modlili się za miasto Itapiranga (Itapiranga w 

języku lokalnym oznacza „czerwoną skałę”), gdzie urodził się mąż Marii do Carmo, gdzie 

urodzili się jego rodzice i gdzie teraz mieszkali jego bracia. Ojciec Edsona był tam właścicielem 

dużej posiadłości i miał plany pewnych projektów, a w przyszłości chciał tam zbudować dom. 

Matka Boża powiedziała Edsonowi, że ta posiadłość należy do Niej. Jego ojciec nie chciał w to 

uwierzyć. Na początku był bardzo uparty. Miał problemy z alkoholem i nie modlił się. Kiedy był 

pijany, stawał się agresywny. Edson powiedział mu, że nie może walczyć z Bogiem i że każde 

przedsięwzięcie, jakie by rozpoczął, zakończy się porażką. 

Ludzie zaczęli też przychodzić do jego ojca, aby dawać świadectwa i podziękować mu za 

nawrócenie ich członków rodziny i za uzdrowienia. To wtedy zaczął dostrzegać znaczenie tej 

niebiańskiej misji. Zaczął się zmieniać i przestał pić. Edson mówi nam: „Dzisiaj mój ojciec jest 

innym człowiekiem. Został nawrócony dopiero po wielu modlitwach na kolanach przed Jezusem 

i po wielu Mszach Świętych. Jest teraz człowiekiem modlitwy. Poświęcił się Najświętszemu 

Sercu Jezusa i uczestniczy w życiu parafii”. 

Edson nigdy wcześniej nie widział swojego ojca modlącego się z Różańcem w ręku. Teraz, gdy 

wstaje wcześnie rano, znajduje go na modlitwie w pokoju dziennym. Edson podziękował 

Jezusowi, mówiąc Mu, że nawrócenie ojca było największym darem, jaki otrzymał, bo 

przywróciło to spokój w życiu jego rodziny. 

Matka Boża powiedziała Edsonowi: „Jeśli jest trudna osoba w twojej rodzinie, nie trać nadziei. 

Módl się za nią”. A Edson mówi: „Tak jak zmienił się mój ojciec, tak członkowie waszych rodzin 
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też się zmienią. Staną się nowymi ludźmi. Nie traćcie nadziei. Odmawiajcie Różaniec, ofiarujcie 

go, ofiarujcie wasze Komunie i Msze Święte za ich nawrócenie. Ale pamiętajcie, że to nigdy nie 

stanie się w waszym własnym czasie. To wymaga czasu i będzie trudne, ale oni się nawrócą. 

Musicie tego pragnąć w Bożym czasie, tak jak tego chce Bóg”. 

W czerwcu 1994 r. Matka Boża poprosiła Edsona i jego matkę, by pojechali do Itapirangi i 

zaprosili tam ludzi do modlitwy i nawrócenia. Chciała, żeby opowiedzieli im o jej przekazach. Na 

początku było to trudne, ponieważ wielu z zatwardziałymi sercami nie dowierzało. Ale Matka 

Boża pomogła im cierpliwie to znosić i stawić czoła przeciwnościom z rezygnacją i spokojem, 

ofiarowując wszystko za nawrócenie i zbawienie świata. W tym mieście, na ziemi należącej do 

ojca Edsona, Maryja prosiła o wybudowanie małej kaplicy na Jej cześć. Miała być początkowo 

zbudowana ze słomy, by zaznaczyć i pamiętać o prostocie, ubóstwie i cierpieniu wszystkich Jej 

dzieci, Jej „seringueiros’ w Amazonii, którzy w przeszłości byli źle traktowani, wykorzystywani i 

zabijani przez silniejszych mieszkańców tej ziemi. Tą kaplicą Matka Boża chciała pokazać tym, 

którzy aspirują do władzy, wyrafinowanym armiom, bogactwu, złudzeniom światowego życia i 

pokusom rzeczy materialnych, że Królowanie Boga jest dla tych, którzy są uważani za nic w 

tym świecie; biednych, prostych, czystego serca. Tego uczy nas Jezus w Błogosławieństwach. 

Jak odbywały się objawienia? 

Objawienia Matki Bożej zawsze zdarzają się po Różańcu, albo podczas siedmiokrotnego 

odmawiania Składu Apostolskiego za ateistów i niewierzących lub w czasie pięciu Witaj 

Królowo, aby otworzyć zatwardziałe serca (Matka Boża wezwała wizjonerów do odmawiania 

tych modlitw ze wszystkimi obecnymi po Różańcu). Najpierw pojawia się piękne, jasne, owalne 

światło. To światło, gdy się przybliża, potęguje się, jakby eksplodowało. Następnie pojawia się 

Matka Boża, stojąc na obłoku, ubrana w długą białą suknię i biały płaszcz, który przykrywa Jej 

ciemne, faliste włosy. Jej twarz jest delikatna, ma niebieskie oczy. Wokół Jej głowy jest korona 

z dwunastu złotych, lśniących gwiazd, tworzących harmonijny okrąg. Jej wzrost nie przekracza 

160 cm i wydaje się mieć piętnaście lub szesnaście lat. Często towarzyszą Jej: Jej syn Jezus 

Chrystus, św. Józef oraz aniołowie i święci. 

Najważniejsze objawienia miały miejsce w Itapiranga, w latach 1994-1998. W tym czasie Jezus, 

Maryja i Święty Józef przekazywali przesłania dotyczące Kościoła, rodzin i całej ludzkości. 

Prawie zawsze przekazy są zapisywane podczas objawień. Matka Boża przemawia do Edsona 

lub do Marii do Carmo, a oni to zapisują w notatniku. Wielokrotnie Najświętsza Maryja Panna 

prosiła wizjonerów o głośne powtórzenie Jej przekazu obecnym osobom. Wiele razy też prosiła 

Edsona, żeby narysował podczas objawień, to co widział i przedstawił to wszystkim obecnym. 

Matka Boża wyjaśniła mu, że były to ważne przekazy i prosiła, żeby rozpowszechnił je w 

narodzie, w Kościele i na świecie. 

Innym razem Matka Boża czy Jezus chcieli, żeby Edson przeszedł na kolanach wzdłuż miejsca 

objawień, by odbyć pokutę za grzeszników. Powiedziała mu, by ofiarował wszystko za 
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realizację Jej planów w Itapiranga i za zbawienie wieczne wielu dusz, które znajdowały się na 

drodze do wiecznego potępienia. 

W roku 1994 Matka Boża powiedziała: „Pragnę być znana jako Królowa Różańca i Pokoju, bo 

chcę pokazać wszystkim, że odmawiając Różaniec świat odnajdzie pokój. Z tej przyczyny 

przybyłam tutaj do Amazonii jako Królowa Różańca i Pokoju; pokój, pokój! Módlmy się o 

pokój!”(5/13/94). 

Na początku wydarzeń objawienia Świętego Józefa były rzadkie. Czasem pojawiał się on obok 

Matki Boskiej i Jezusa nie mówiąc ani słowa. W 1995 r. Matka Boża zaczęła rozmawiać z 

Edsonem o Świętym Józefie i zalecała mu pozostawać w wielkim oczekiwaniu na jego wizyty. 

Matka Boża powiedziała mu, że Święty Józef przybędzie, aby przekazać ważne przesłania dla 

Kościoła i wszystkich rodzin na całym świecie. Objawienia Świętego Józefa stały się częstsze w 

marcu 1998 r. W tym czasie Edson leżał chory na zapalenie wątroby. Święty Józef objawił 

Edsonowi obietnice i nabożeństwo do jego Najczystszego Serca, których rozkwitu w Kościele i 

na świecie pragnął Bóg. Święty Józef wyjaśnił, że to nabożeństwo byłoby wielkim środkiem 

uświęcenia Kościoła i wszystkich, którzy godnie czciliby jego Najczystsze Serce. To 

nabożeństwo czciłoby Najświętszą Trójcę. (Zobacz MICHAEL, marzec-kwiecień 2017). 

W dniach 7 i 8 maja 1994 roku Matka Boża objawiła się Marii do Carmo, trzymając w dłoniach 

dziecko pokryte krwią, aby pokazać powagę aborcji: „Aborcja jest grzechem śmiertelnym! Kto 

popełnia grzech aborcji musi wyznać go kapłanowi na spowiedzi, płakać i paść na kolana, 

skruszony, i nigdy nie przestać się modlić. Tylko w ten sposób może uratować siebie!”. 

Następnie pokazała Marii do Carmo wielu mężczyzn ubranych na czarno, płonących w ogniu 

piekielnym: „Zobacz, tutaj są masoni, ponieważ masoneria jest sektą diabła. Jeśli ktoś umiera 

jako mason, idzie prosto do piekła! Ono jest dla tych wszystkich, którzy, choć znają prawdę, 

wybierają oszustwo; którzy wiedząc, gdzie jest Bóg, szukają diabła, wiedząc, gdzie jest światło, 

wybierają ciemność”. 

11 maja 1994 r. Jezus mówił Marii do Carmo o powadze problemu cudzołóstwa i konkubinatu. 

Te grzechy są dziś popełniane przez tak wielu ludzi, niszcząc prawdziwy sens rodziny, jej 

wartość i jej fundament. Takie grzechy nie będą ignorowane przez Boga, ponieważ zasługują 

tylko na karę: „Mario do Carmo! Nie śpij! Wstawaj, pisz. Nie trać czasu. Cudzołóstwo jest 

grzechem ciężkim, ale jest przebaczenie po dobrej spowiedzi i prawdziwym żalu za grzechy! 

Ucz tego. Wiesz jak odbyć dobrą spowiedź. Nie można się bać i wstydzić powiedzieć 

kapłanowi. Jeśli odpuści, Ja także odpuszczam. Jeśli nie odpuści, i Ja nie odpuszczam!”. 

Jezus następnie potwierdza nauczanie Kościoła dotyczące małżeństwa: „Ci, którzy są 

małżeństwem, ale żyją w separacji, jeśli wciąż kochają się wzajemnie, muszą z przebaczeniem 

i szczerością, szukać ponownego połączenia! Ci, którzy są małżeństwem, ale żyją w separacji i 

żyją z kimś innym, muszą się rozdzielić, albo żyć jak przyjaciele [zachowując wstrzemięźliwość] 

w tym samym domu. Nie mogą oni żyć jak mąż i żona, nie mogą popełniać cudzołóstwa!”. 
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Przekazy o przygotowaniu 

Pierwsze przekazy Matki Bożej w Itapiranga były wytycznymi skierowanymi w szczególny 

sposób do jej mieszkańców i wszystkich, którzy brali udział w objawieniach od początku. 4 

września 1994 r. Maryja powiedziała: „Jestem Królową Pokoju! Módlcie się za młodych, 

ponieważ bardzo potrzebują waszych modlitw do oświecenia w ich życiu. Również teraz, w tym 

małym mieście, prostym i skromnym, ludzie przywiązali się do rzeczy materialnych, głównie do 

pieniędzy. Módlcie się dużo. Potrzebuję waszych modlitw do zrealizowania wszystkich Moich 

planów. Odmawiajcie Różaniec! Szatan prowadzi wiele dusz Moich dzieci w ciemność. Z tego 

powodu musicie wiele się modlić, żeby je uratować. Moje dzieci nadal nie rozumieją, że chcę, 

aby uroczystości na Moją cześć dokonywały się z modlitwą i w milczeniu”. 

Drugi przekaz przygotowania miał miejsce 5 września 1994 r. Matka Boża: „Jestem Królową 

Pokoju! Rozdzielam łaski na wszystkie Moje dzieci, tak aby ich serca były bardziej otwarte na 

wszystko, co będę objawiać w tym mieście. Błogosławię wam i mam was wszystkich w Moim 

sercu. Módlcie się, módlcie się dużo”. 

Trzeci przekaz został przedstawiony 8 września 1994 r., kiedy to odbywała się procesja Matki 

Bożej z Nazaretu, patronki miasta Itapiranga. Jezus pobłogosławił ludzi, a Matka Boża była 

bardzo szczęśliwa. Światło promieniowało z jej dłoni, rozpościerając się nad wszystkimi tymi 

wiernymi, którzy przyszli oddać cześć Jej i Jej Synowi Jezusowi. Maryja powiedziała: „Kocham 

te Moje dzieci, które tak Mnie potrzebują. Łaski, których udzielam, wyrażają Moją miłość i 

przywiązanie do nich. Tego dnia uwolniłam wiele dusz z Czyśćca: łaska udzielona przez 

Mojego syna Jezusa Chrystusa za cześć, którą Mi oddają”. Kiedy procesja przechodziła obok 

kościoła protestanckiego, Matka Boża powiedziała: „Oni Mnie nie kochają, ale dlatego Ja 

kocham bardzo te Moje dzieci i błogosławię im. W przyszłym roku w tym mieście odbędzie się 

procesja na Moją cześć, na cześć Królowej Pokoju, w której weźmie udział wiele z Moich dzieci. 

W tym roku wielu przyszło Mnie uczcić, ale w przyszłym przyjdzie ich dużo więcej. Udzielam 

łask Memu synowi (Edsonowi) tak, że może on uczestniczyć w Moich prośbach i potwierdzić 

wszystko, co realizuję tutaj w Itapiranga. Dotykam jego serca”. 

Czwarty przekaz miał miejsce 9 września 1994 r. Matka Boża powiedziała wizjonerom: „Módlcie 

się, aby wszystko stało się zgodnie z Moimi planami. Potrzebuję waszych modlitw i waszego 

udziału. Odmawiajcie Różaniec! Nie przestawajcie się modlić, ufajcie Mi! Nie martwcie się! 

Oddajcie wszystkie wasze zmartwienia Bogu. Ta praca należy do Mnie, a nie do was. Módlcie 

się, aby was oświecił Duch Święty!”. 

Piąty przekaz Matki Bożej dany 10 września 1994 r.: „Moje dzieci, pomóżcie Mi swoimi 

modlitwami, żeby wszystko, co zaplanowałam, zostało spełnione. Odmawiajcie Różaniec. 

Módlcie się, módlcie się! Miejcie ufność we Mnie. Jestem z wami, pomagając wam.Miejcie 

wiarę!”. 
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Matka Boża uczy Swoje dzieci 

W wielu objawieniach Matka Boża stosowała macierzyńskie środki, aby zwrócić uwagę Swoich 

dzieci, pokazując im całą Jej Matczyną czułość, żeby zrozumieli, że będąc matką całej 

ludzkości, jest Ona zawsze blisko Swoich synów i córek, którzy potrzebują Jej błogosławieństw 

i matczynej wrażliwości. Maryja wykorzystywała różne środki, by dotknąć serc Swoich dzieci, 

nawracając je do Boga. 

Matka Boża mówiła Swym dzieciom, żeby miały szacunek dla świętych rzeczy: obrazów, 

różańców, Pisma Świętego, medalików itd. Prosząc ludzi o podniesienie w górę tych świętych 

przedmiotów, żeby mogła je pobłogosławić i pocałować, pokazywała im wartość tych 

sakramentaliów. Potwierdzała także znaczenie błogosławienia ich domów, obrazów, różańców, 

Biblii, itd. przez księży, jako szafarzy Kościoła. 

Podczas niektórych objawień Matka Boża prosiła Edsona, żeby trzymał Krucyfiks tak, aby 

ludzie mogli go pocałować. Tym gestem miłości i przywiązania zaprosiła Swoje dzieci do 

myślenia o Jezusie, pamiętając Jego mękę i śmierć na Krzyżu, aby nas zbawić od grzechu i 

abyśmy zawsze byli z Nim złączeni w miłości. 

Po przyprowadzeniu Edsona do wskazanej przez Siebie osoby pocałowała Krucyfiks, potem 

poprosiła Edsona, aby podał Krucyfiks tej osobie, by go też pocałowała. 

Podczas objawień w Manaus i w Itapiranga Matka Boża często prowadziła Edsona przez tłum 

do osoby, którą błogosławiła, polecając mu dać jej pocałowaną przez Siebie, błogosławioną 

różę. Maryja przekazywała też specjalne przesłania, prosząc Edsona o przytaczanie ich albo od 

razu, podczas objawienia, albo po nim, szeptem do ucha osoby wskazanej po imieniu przez 

Matkę Bożą. 

Rysunki wykonane podczas objawień są uważane za specjalne przesłania, które Matka Boża 

przekazuje Kościołowi i światu. Edson rysuje z wiarą wizje, jakie mu ukazuje Maryja. Rysunki te 

przedstawiają sceny z życia Jezusa, Matki Bożej i Świętego Józefa. Inne ukazują trudne 

wydarzenia dotyczące Kościoła, Amazonii, Brazylii i przeznaczenia świata. Są to proroctwa, z 

których pewne już się spełniły, a inne zostaną zrealizowane wkrótce. 

Czasami Matka Boża prowadziła Edsona w inne miejsca Jej objawień. Zapraszała go w trudne 

miejsca, na wyczerpujące do przejścia drogi, aby pokutował za grzeszników i za świat. 

Zdarzało się w czasie tych marszów, że zatrzymywała się w pewnych miejscach i Edson nagle 

upadał na kolana, na znak szacunku dla Jej macierzyńskiej obecności. Ludzie byliby zdziwieni i 

poruszeni gwałtownością i siłą jego upadku, nawet na poszarpanych skałach, choć Edson nigdy 

nie był ranny. Te marsze były sposobem pokuty dla wielu wiernych, ponieważ musieli iść 

szybko, aby podążać za Maryją prowadzącą Edsona, a nawet biec, żeby nadążyć za nimi. 

Niektórzy potykali się, inni upadali lub całkowicie rezygnowali. Ale w tym wszystkim Matka Boża 

dotyka nawet najbardziej zatwardziałych i niewierzących serc. 
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Tajemnice, wielki znak i przepowiednie 

W Itapiranga Matka Jezusa ujawniła Edsonowi tajemnice, które odnoszą się do przeznaczenia 

Kościoła i świata; bardzo poważne przyszłe wydarzenia, które będą dotyczyły całej ludzkości, 

jeśli się nie nawróci. Obecnie jest dziewięć tajemnic: cztery odnoszące się do Brazylii, dwie do 

świata, dwie do Kościoła i jedna do tych, którzy nadal żyją w grzechu i bezbożności, w 

nieposłuszeństwie Bogu. Ta ostatnia tajemnica jest najbardziej bolesna i straszna. 

Maria do Carmo otrzymała od Jezusa i Matki Bożej różne nauki dla rodzin. 

Maryja Dziewica pokazała Edsonowi i jego matce Niebo, Czyściec i Piekło; rzeczywistość, która 

została zapomniana w naszych czasach, i w którą wielu już nie wierzy. 

Matka Boża w Itapiranga w Amazonii zaczęła walkę z diabłem o zbawienie wszystkich Jej 

dzieci. 4 października 1996 r., pojawiając się na Górze Krzyża, obok małej kaplicy, Maryja 

powiedziała Edsonowi: „Kochany synu, dzisiejszego popołudnia chcę powiedzieć tobie i 

wszystkim moim dzieciom o znaczeniu życia tymi przekazami. Tym, którzy nie wierzą, chcę 

powiedzieć, że pewnego dnia, tam gdzie jest ten krzyż, dam widzialny znak, a wszyscy uwierzą 

w moją macierzyńską obecność tutaj w Itapiranga. Ale wtedy będzie za późno dla tych, którzy 

się jeszcze nie nawrócili; nawrócenie musi nastąpić teraz! We wszystkich miejscach, w których 

się objawiłam i nadal się objawiam, zawsze potwierdzam Moje objawienia, tak żeby nie było 

żadnych wątpliwości. Tutaj w Itapiranga moje niebiańskie objawienia zostaną potwierdzone. 

Stanie się to, gdy moje objawienia tutaj Itapiranga dobiegną końca. Wszyscy zobaczą znak 

dany w tym Krzyżu. Będą żałowali, że Mnie nie słuchali, że wyśmiewali się z Moich przekazów i 

z Moich posłańców, ale będzie za późno, ponieważ zmarnują Moje łaski: stracą okazję do 

zbawienia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”. 

Przy innej sposobności Maryja powiedziała Edsonowi: „Kiedy nadejdzie chwila dla znaku 

pozostawionego na Krzyżu, skończy się czas na nawrócenie świata. Cała ludzkość dozna 

wielkich nieszczęść i zostanie zdruzgotana przez kary, co się nigdy nie zdarzyło od stworzenia 

świata. Otwórzmy nasze serca dla Boga i uczyńmy szczere zobowiązanie do nawrócenia, a On 

zmiłuje się nad nami”. 

Niektóre proroctwa ujawnione przez Matkę Bożą już miały miejsce, jak tsunami w Azji, które 

zabiło setki tysięcy ludzi. Matka Boża objawiła to wydarzenie w 1997 r. i ponownie w 1998 r., 

kiedy Edson na Jej życzenie narysował wizję wielkiej fali, która mogłaby zniszczyć wiele miast i 

odebrać życie tak wielu ludzi. Inne proroctwo, które ostatnio się spełniło, to było trzęsienie 

ziemi, które spowodowało śmierć ponad 290 osób we Włoszech i zostawiło tysiące 

bezdomnych rodzin w pilnej potrzebie. Edson narysował to na prośbę Maryi we włoskim 

mieście Modena, na oczach wielu ludzi. Matka Boża powiedziała Edsonowi: „To tylko początek 

bólu. To, co przyjdzie na świat, jest czymś tak strasznym, że wielu nie będzie gotowych, bo nie 

wierzą i nadal żyją w grzechu, daleko od Boga”. 



Głos Małego Rycerza Nr 42 (2/2021                                                      KWIECIEŃ–MAJ–CZERWIEC 2021 

 

 
 

27 
 

  

Podczas objawień obecni wierni otrzymali wiele znaków: w słońcu, księżycu, w zapachu róż, w 

tysiącach nawróceń i w uzdrowieniach tych, którzy wypili wodę ze źródła pobłogosławionego 

przez Maryję. Znaki te nie były dane tylko dla zwiększenia ciekawości ludzi, ale aby pokazać 

powagę tych przekazów. Z każdym znakiem Matka Boża chce prowadzić nas z powrotem do 

Boga i do Jego miłości. Itapiranga, błogosławiona przez Matkę Bożą, może być uważana za 

mały kawałek Nieba na Ziemi. 

„Powtarzaj trzy razy: 

Miłosierdzie Jezusa, 

Miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, 

Miłosierdzie dla całej ludzkości!” 
− Matka Boża do Edsona 

Źródło: sanctuariodeitapiranga.com.br 
https://www.czasopismomichael.pl/archiwa/item/przeslanie-trzech-najswietszych-serc 

Sugestie rycerki Jadzi z Jastrzębia Zdroju 

Czy można coś napisać w Głosie MR o Trójprzymierzu trzech Najświętszych Serc i pokazać 

obraz podobny bardzo do obrazu w Itapiranga (pamiętając że poza rokiem św. Józefa też 

ogłoszony przez papieża rok rodziny)? Szczególnie w tych czasach ważne jest, aby ludzie 

włączali się w Trójprzymierze Trzech Najświętszych Serc a co zostało dane ludzkości w 

Medjugorie (na wyszukiwarce należy wbić - Trójprzymierze Trzech Najświętszych Serc. Został 

też dany przepiękny do tego obraz  bardzo podobny do obrazu trzech Trzech Najświętszych 

Serc z Itapiranga.  

Odp. Red. Wszystkie materiały posiadają prawa autorskie i są własnością Medziugorje "Mir" - 

Polskiego Serwisu Informacyjnego. © 2008 - 2020 Medziugorje "Mir" | Jeśli będzie możliwe 

uzyskanie zgody na korzystanie z treści tego serwisu to teksty te mogą pojawić się w kolejnym  

numerze głosu MR nr 43. 

W Itapiranga w Brazylii jest przekazany wiernym szkaplerz trzech Najświętszych Serc oraz 

specjalny różaniec do św. Józefa jak też akt konsekracji trzem Najswiętszym Sercom, ale w 

Polsce trudno znaleźć ten szkaplerz jak też tekst owego różańca z Itapiranga. Czy nasi mali 

rycerze nie mogliby tu coś zadziałać, jako wspólnota, by owe święte sprawy objawione przecież 

przez niebo po to by wierni z nich korzystali i by to wszystko było również jakoś dostępne w 

Polsce tym bardziej, że mamy przez papieża Franciszka ogłoszony nie tylko rok św. Józefa, ale 

też papież Franciszek w dniu 19 marca tego roku ogłosił ten rok także Rokiem Rodziny? 

Odp. Red. Są to świeże sprawy i jeśli tylko będą jakiekolwiek możliwości przekazania 

konkretnych informacji – zostanie to uczynione. Są to świeże dla nas informacje. Pozostaje 

modlitwa do św. Józefa, aby dla zainteresowanych pomógł zdobyć te dewocjonalia. Trzeba też 

przy okazji podkreślić, że może inny różaniec św. Józefa został zamieszczony w poprzednim 
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Głosie MR. Nie mamy wykonawcy na zrobienie koronki z paciorków. Były też rozprowadzane 

szkaplerze św. Józefa we wspólnocie. Ponadto peregrynuje w Legionie Figurka św. Józefa – 

Patrona Kościoła. Ostatnio owocnie peregrynowała w parafiach w Bełchatowie. Przywieziona 

do Częstochowy została przekazana rycerzom z Siedlec. W perspektywie peregrynacji jest też 

obraz św. Józefa (taki jak na okładce Głosu MR nr 41) który obiecany jest przez ks. Macieja 

Bagdzińskiego jeszcze w trwającym roku św. Józefa. 

W internecie jest też mowa jak ważne jest prosić naszych kapłanów by przynajmniej raz w 

miesiącu odprawiono i uczestniczono we mszy św. wotywnej do Ducha Świętego, o co tak 

bardzo w objawieniach prosił św. Małą Arabkę sam Duch Święty. Proszę wbić w wyszukiwarkę 

msza św. wotywna o Duchu świętym a wyskoczą właśnie informacje na temat tejże mszy św.  

Odp. Red. Informacje o mszy św. wotywnej są już zamieszczona jest w tym Głosie MR. 

Czy można przybliżyć też w naszym Głosie tzw. ŚWIĘTĄ NOC MIŁOŚCI, kiedy to z 

pierwszego piątku na pierwszą sobotę trwa się przed Najswiętszym Sakramentem a wszystko 

rozpoczyna się w pierwszy piątek od mszy św. wynagradzającej (ok. godz. 18.00) 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa potem jest w obliczu Najświętszego Sakramentu 

nabożeństwo pokutno - wynagradzające dwom najświętszym Sercom z mocnym żalem i aktem 

skruchy za swoje grzechy (w tym leżenie krzyżem) i przebłaganiem za grzechy wszystkich ludzi 

w tym najbliższych z prośbą o litość i miłosierdzia Boże nad nędznym światem a kończy się ta 

noc różańcem godzinkami a następnie mszą św. wynagradzającą Niepokalanemu sercu Maryi  

gdzieś ok. godz. 7.00 rano dnia następnego takie zadośćuczynienie za grzechy swoje swej 

rodziny i zmarłych przodków i wszystkich grzeszników prosząc za pośrednictwem tych dwóch 

Najswietszych Serc o Boże zmiłowanie nad nami i cała ludzkością wszystkimi narodami.  

Odp. Red. Powyższa sugestia jest już spełniona przez zamieszczenie powyższej informacji.  

Myślę że warto, aby się z tym bogactwem ludzie zapoznali skoro niebo udziela nam tych 

skarbów aby przez małych rycerzy poznali inni, bo w tych czasach próżno szukać takich 

wiadomości gdzie indziej a skoro niebo nas tym obdarza to po coś to czyni, tylko żeby ludzie 

tego nie lekceważyli.  

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, objawiłeś nam w tych czasach 

wielkie dzieło Trójprzymierza Serc Jezusa Maryi i Świętego 

Józefa i zaprosiłeś nas do uczestnictwa w nim. Świadomie z 

wiarą i z miłością pragnę przyłączyć się do wspólnoty Trzech 

Serc Jezusa Maryi i Świętego Józefa i poświęcić się tym 

Sercom. 

Wierzę o Panie że w Trójprzymierzu Serc Jezusa Maryi i 

Świętego Józefa znajdę schronienie przed różnymi 

niebezpieczeństwami i będę mógł dojść bezpiecznie do portu 
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zbawienia pozwól mi o Jezu wejść całym sercem wzięło Trójprzymierza Serc: Jezusa 

Maryi i Świętego Józefa. Uproś mi Maryjo łaskę poznania doniosłości tego wielkiego 

dzieła. Wspomóż mnie Święty Józefie abym wytrwał na drodze pięknej miłości wspólnoty 

Świętej Rodziny. Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa ofiaruje się Tobie! 

Niepokalane Serce Maryi poświęcam się Tobie! Przeczyste Serce Świętego Józefa 

oddaje się Tobie! Amen. 

OBRAZ i MODLITWA 
DO ZJEDNOCZONYCH SERC 

JEZUSA I MARYI 

Matko Boga i ludzi, poświęcam Ci moją osobę serca, umysł, wszystko co do mnie należy. 

Pragnę uczcić Twego Boskiego Syna przez poświęcenie się Jego Sercu płonącemu miłością, 
aby zapalił nią moje serce. 

Jezu, Maryjo! Niech Wasze Serca zjednoczone miłością Ducha Świętego raczą udzielić mi łaski 
ukochania Boga ponad wszystko miłością, która niech złączy mnie węzłem braterskiej jedności 
z ludźmi. 

Oddaję się ufnie Waszym Sercom z pokornym błaganiem o łaskę 
wytrwania w wieczności Bogu aż do śmierci. Amen. 

OBRAZ ZJEDNOCZONYCH SER JEZUSA I MARYI 

„Chcę, aby ten obraz był rozpowszechniony. Wszędzie, gdzie 

będzie on czczony, objawiać się będzie moje miłosierdzie i miłość, a 

widok Mojego serca zranionego tą samą raną co Serce Mojej Matki, 

będzie wzruszał dusze oziębłe i słabe, które będą się nawracały.” (P. 

Jezus do Berty Petit)  

 

SEN MATKI BOŻEJ 

(modlitwę należy odmawiać przez 9 kolejnych wtorków.  

Podczas modlitwy powinna się palić świeca. Modlitwa jest bardzo pomocna.  

Na koniec tej  9-cio wtorkowej nowenny zostanie wysłuchane to,  

o co prosimy, choćby to było trudne do osiągnięcia). 

O Święta Maryjo Ty Cudowna, uciekam się do Twojej pomocy i całkowicie ufam że w moich 

potrzebach zawsze będziesz mi pomocą. Z wdzięczności za to obiecuję tę modlitwę 

rozszerzać. Pocieszaj mnie w moich troskach i trudnościach. Błagam Cię o to pokornie, przez 

wielką radość, która napełniła Twoje serce, gdy w Betlejem Zbawicielowi Świata schronienie 
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dałaś. Błagam Cię i proszę dla mnie i mojej rodziny, żebyśmy zawsze Boga w sercach naszych 

strzegli i na Ciebie jako na środek leczniczy zasłużyli. A przede wszystkim w moich troskach, 

które mnie najbardziej obciążają. Błagam pośredniczko naszej niedoli. Zwiąż wszystkie moje 

utrapienia tak, jak zwyciężyłaś smoka, aż poległ pod Twoimi stopami. 

Ojcze nasz... 

Zdrowaś Maryjo... 

Chwała Ojcu... 

Święta Maryjo, módl się za nami (3x). 

Przyszedł Pan Jezus do Niej i zapytał: "Matko, czy śpisz?". "Zasnęłam" - powiedziała Panu 

Maryja - "A tyś mnie mój ukochany Synu obudził. Widziałam Cię w Ogrójcu obnażonego, gdzie 

na Twoją Świętą Twarz pluto, cierniem Cię ukoronowanego do krzyża przybito i bok włócznią 

przebito, z którego popłynęła Woda i Krew Święta, a potem Twe martwe ciało z krzyża zdjęto, a 

na moje ręce włożono". I zapłakała Panna Maryja. Pan Jezus najczulej powiedział: "Matko 

Miłosierdzia, ktokolwiek będzie ten "sen" nosił lub słuchał otrzyma sto dni odpustu i w drodze 

nie umrze nagłą śmiercią bez przyjęcia Ciała i Krwi mojej. Ktokolwiek Ciebie Matko i mnie o co 

poprosi - pomoc otrzyma. Ten, kto będzie ten "sen" nosił stale przy sobie, ani w drodze, ani na 

wojnie, ani w innym miejscu nic mu się nie stanie. W domu, w którym znajduje się ten "sen" ani 

woda, ani ogień, ani inna szkoda stać się nie może. 

Ojcze nasz... 

Zdrowaś Maryjo... 

Chwała Ojcu... 

Święta Maryjo, módl się za nami (3x). 

 

Źródło: https://www.facebook.com/radioniepokalanow/posts/1082817461751774/ 

Błogosławieństwo z Sanktuarium Pani Wszystkich 
Narodów  (List ojca Gabriela)  

Drodzy Kapłani 

Drodzy bracia i siostry w życiu konsekrowanym,  

Drodzy wierni, 

Drodzy przyjaciele Pani i Matki wszystkich narodów! 

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z kaplicy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie. 

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wizerunek Pani Wszystkich Narodów będzie teraz 

czczony także w waszym kraju, u stóp wspanialej figury Pani Wszystkich Narodów [w 

Domacxynie], którą w 1995 r. uroczyście poświecił kardynał Vidal w obecności polskich 

biskupów. 

https://www.facebook.com/radioniepokalanow/posts/1082817461751774/
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Ten obraz łaski ukazuje nam Matkę Bożą jako "Niewiastę", która już w Księdze Rodzaju została 

zapowiedziana jako ta, która miażdży głowę węża. Jest to "Niewiasta", za której 

wstawiennictwem Pan Jezus Chrystus dokonał pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Jest to 

"Niewiasta", która - jak wasz Słowiański Papież Jan Paweł II powiedział - "uczestniczyła we 

wszystkich cierpieniach Syna". Dlatego z krzyża Pan dał Jej powołanie Matki i Pani wszystkich 

ludów i narodów. Jest to "Niewiasta", o której czytamy w Apokalipsie, przez nią Bóg ostatecznie 

zwycięży zło. Dlatego w tym wizerunku nie ma już węża. Ten obraz już ukazuje nam 

zwycięstwo nad złem. 

Bóg powierzył to zwycięstwo Matce oraz wszystkim Jej synom i córkom, którzy całkowicie się 

Jej poświęcają i idą za Jej wezwaniem - a więc także wam, drodzy bracia i siostry. 

Dlatego dziękuję wam wszystkim - także w imieniu biskupa Amsterdamu, biskupa Jana 

Hendriksa - za współpracę w rozpowszechnianiu tego obrazu łaski, a zwłaszcza za 

rozpowszechnianie modlitwy Pani Wszystkich Narodów. 

Jest to "modlitwa Trójcy Świętej" z błagalną prośbą o wylanie Ducha Świętego: "... ześlij teraz 

Ducha Twego na ziemię....". 

Teraz, w tych trudnych godzinach, które przeżywa Kościół i świat, ale także wielu z nas 

osobiście, potrzebujemy Ducha Świętego bardziej niż kiedykolwiek" 

Kiedy prosimy "... Spraw aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów...", 

prosimy o Ducha Miłości. 

Błagamy Boga, aby wlał swoją Boską miłość w nasze serca, aby również tam zło mogło być 

pokonane; abyśmy mieli siłę kochać Boga Jego miłością; abyśmy mieli siłę przebaczać sobie 

nawzajem i kochać bliźniego Bożą miłością. 

Tak, "... niechaj Duch Święty zamieszka w sercach wszystkich narodów...", aby każdy z nas 

"został zachowany, od upadku, klęski i wojny". 

Niechaj Pani Wszystkich Narodów, Swięta Dziewica Maryja, będzie naszą Orędowniczką! 

Z głęboką wdzięcznością i zjednoczeni w modlitwie i w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej przed 

obrazem łaski w Amsterdamie, przesyłam wam moje kapłańskie błogosławieństwo. 

Amsterdam, 30 maj 2021r.     Gabriel Heinzelmann – Rektor  

 

ŚWIADECTWO Marii z Gliwic 
Zachwyciła mnie ta Maryja Współodkupicielka, 
Orędowniczka i Pośredniczka Łask. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
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Z Panią Wszystkich Narodów spotkałam się dzięki śp. ojcu Józefowi mojemu przewodnikowi 

duchowemu, kiedy otrzymałam w styczniu 2020 r. obrazek z wizerunkiem i modlitwą. Wcześniej 

tylko słyszałam o objawieniach w Amsterdamie. Bardzo spodobała mi się króciutka modlitwa i 

wizerunek naszej Współodkupicielki. Codziennie odmawiałam modlitwę i z wielką czcią 

spoglądałam na ten piękny obrazek. Miałam przekonanie , że Maryja przyszła do mnie z 

określonym zamiarem, ale rozpoznanie nie przychodziło. 

W Wielkim Poście roku 2020 w pamiętny piątek przed zamknięciem kościołów i tuż przed 

nabożeństwem Drogi Krzyżowej modląc się, jak co dzień, słowami Pani Wszystkich Narodów, 

ujrzałam na globie Świętą Głowę Jezusa Chrystusa cierniem ukoronowaną. Oblicze całe 

zakrwawione, widok mojego Boga został wyryty w sercu moim na zawsze. 

W październiku na nocnym czuwaniu u św. Andrzeja Boboli w Warszawie, zobaczyłam moją 

Panią w przepięknym obrazie, zachwyciłam się Nim i jednocześnie zapragnęłam. Wiedziałam w 

sercu, że tę pielgrzymkę zaplanowała moja Mateńka. W tym czasie obraz był dla mnie nie 

osiągalny, ale otrzymałam Orędzia i Nowennę od prezesa Małych Rycerzy. Książkę z orędziami 

przeczytałam jednym tchem, nazajutrz rozpoczęłam nowennę. Zachwyciła mnie ta Maryja 

Współodkupicielka, Orędowniczka i Pośredniczka Łask. Podczas powtórnego odmawiania 

nowenny, przyszło rozpoznanie: chcę być wszędzie znana i kochana. 

Dobrze Mateńko będę Ci służyć, tylko Ty prowadź. Upragniony obraz Pani Wszystkich 

Narodów przybył do mojego domu w wigilię Święta Niepokalanego Poczęcia Maryi w godzinie 

Miłosierdzia Bożego prosto z Amsterdamu. O wszystko Matka Najświętsza zadbała. 

Zgodnie z modlitwą zaprowadziła mnie Matka Boża do mojej parafii św. Jacka w Gliwicach 

Sośnicy. Ksiądz proboszcz i wszyscy nasi kapłani z radością przyjęli  naszą Królową. Obrazki 

zostały poświęcone, a my parafianie zabieraliśmy je do naszych do domów. Modlitwa płynęła w 

naszych sercach i rodzinach, a Maryja Orędowniczka nasza wypraszała nam Łaski Ojca, 

Zbawienie Syna i Pokój Ducha Świętego przez czas Adwentu. Nie zwlekała długo Mamusia 

nasza, bo w okresie Świąt Bożego Narodzenia, przyszła myśl w sercu o Rekolekcjach Oddanie 

33. Promieniami wychodzącymi z Jej dłoni Matka Najświętsza zaprosiła nas do Swojego 

Niepokalanego Serca. Święty Józef obrany Patron objął nas Swoją opieką, a święty Michał 

Archanioł z Aniołami Stróżami strzegł nas i bronił. Mając taką siłę Nieba i przychylność naszych 

kapłanów odpowiedzieliśmy licznie na matczyne wezwanie. 

Przy współpracy z Fundacją TOTA TUA sprostaliśmy zadaniu zaopatrzenia  wszystkich 

uczestników rekolekcji w potrzebne materiały. Widać bardzo Mamusi naszej zależało na nas, 

bo zgromadziła sporą trzódkę, około 120 parafian. 

Rekolekcje odbywały się w trybie indywidualnym. Rozpoczęliśmy Mszą świętą 20 lutego w 

naszym parafialnym kościele, w dzień Wspomnienia św. Hiacynty i św. Franciszka. To w 

Fatimie Maryja zapowiada zwycięstwo Jej Niepokalanego Serca. Czyż nie powinno ono 

polegać na tym, aby jak najwięcej serc upodobniło się do Serca Matki Bożej? 
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Jedno z ważniejszych proroctw siostry Łucji podaje, że pojawi się na świecie "pokolenie 

Niepokalanego Serca Maryi", nazywane przez nie "nowym pokoleniem", które przejmie władzę 

nad światem. Ono zwycięży pokolenie szatańskie. Dobrzy ludzie będą gromadzić się 

wokół  Matki Najświętszej, poświęcając się Jej Niepokalanemu Sercu. 

Jezus Chrystus pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie bardziej znana i kochana. 

Nasze rekolekcje były 33-dniowym przygotowaniem na oddanie się Jedynemu Bogu przez 

Niepokalaną Maryję. Przez ten czas wybrani za Łaską Ducha Świętego poznawali Gwiazdę 

Morza, aby szczęśliwie dotrzeć do poświęcenia się Jej służbie, jako poddani i niewolnicy z 

miłości. 

Zostaliśmy wezwani, aby czynić Maryję znaną i kochaną, po to, aby Jezus był znany i kochany. 

Wezwani, aby przyprowadzać wszystkich naszych braci i nasze siostry do Niepokalanego 

Serca Maryi, w którym Bóg przygotował bezpieczne schronienie dla  

Rekolekcje dobiegły końca, powołani parafianie w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

zgromadzili się w naszej świątyni w galowych strojach i z białą różą. Wszystko z szacunku dla 

Naszej Pani, która nas wybrała. Najukochańsza Mamusia znowu zadbała o wszystko, nasi 

święci kapłani przygotowali nam Ucztę duchową. Eucharystia połączona z Nieszporami 

Maryjnymi, ksiądz proboszcz najpierw oddał Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi 

całą naszą parafię i wszystkich nieobecnych, z nadzieją skrócenia dla nich drogi do 

Najświętszych Serc. Potem uroczyste Oddanie się każdego indywidualnie, homilia cudowna 

wygłoszona przez ks. Proboszcza, na pewno podyktowana przez Maryję. Przy odnowieniu 

przyrzeczeń Chrztu Świętego ze świecą w ręku, Duch Święty poruszył każde poświęcone 

Niepokalanej serce. 

Niech z wszystkich serc płyną podziękowania dla Matki Najświętszej Pani Wszystkich Narodów 

za otwarcie naszych serc, św. Józefowi za opiekę, św. Michałowi Archaniołowi i Aniołom 

Stróżom za obronę, a naszym kapłanom za prowadzenie nas do Boga przez Serce Maryi. 

Bogu niech będą dzięki! 

mr Maria B. 

3 ŚWIADECTWA Teresy T. 
 

ŚWIADECTWO Z DZISIAJ W ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA  - 11 kwietnia 2020r.  

Kochani dziś o 4.00 rano w naszej parafii  zmarła młoda Agnieszka mama i żona, chorowała od 

kilku lat na raka.  

W Święto Zwiastowania Pańskiego życzliwa osoba z hospicjum wezwała dla tej Pani kapłana  - 

otrzymała rozgrzeszenie, Wiatyk. Kapłan polecił odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Sytuacja duchowa była b. trudna.  Modiliśmy się dalej  -  codziennie przy koronce do Bożego 
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Miłosierdzia modlimy się w parafii za tych, których zbawienie jest zagrożone i którzy chcą 

targnąć się na swoje życie. (Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego ) 

 Adorujemy Pana Jezusa od roku - cały dzień i nikt nie umarł w naszej parafii ma covid, nie ma 

jakiś poważnych zachorowań. Pogrzebów w 2020 było mniej niż w 2019. Doświadczamy 

wielkiego pokoju wokół i ochrony.  Jesteśmy przekonani że to łaska Bożego Miłosierdzia,  Pan 

Jezus z Maryją nas bronią, żaden covid nie straszny bo Bóg nad nim panuje, jeśli my przy Nim 

trwamy z Pomocą Matki Miłosierdzia. Amen. 

ŚWIADECTWO ZE ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA -  

Kochani pewna osoba z zagranicy miała ogromny problem ze spowiedzią  ogromne skrupuły. 

Odciągała wciąż spowiedzi. A gdy po roku poszła z kartką kapłan jej wyrwał kartkę i nie 

powiedziała wszystkiego i znowu skrupuły.  Wcześniej rozmawiała z ks. Jackiem, modlił się nad 

tą osobą, radząc by patrzyła na obraz Jezusa Miłosiernego i mówiła Mu: Jezu kocham Ciebie, 

Jezu ufam Tobie, ale miała straszną blokadę, nie była w stanie wypowiedzieć tych słów a nawet 

ciągnęły się na usta - słowa nienawidzę Cię ( na pewno podsuwane przez zło) Wczoraj 

wysłałam świadectwo i słowa Pana Jezusa o Jego miłosierdziu powiedziane do Cataliny Rivas 

dla całej ludzkości - czułam przed Najświętszym Sakramentem wyraźnie że Pan Jezus tego 

chce.  Ta osoba napisała. "Dziękuję.  Spróbuję się przygotować i pójść na wieczorną Msze Św. 

" przed 23.00 -  wczoraj otrzymuję wiadomość "Byłam p Tereso!!! Bóg jest miłością. Jezu ufam 

Tobie."  

„ŚWIADECTWO  -  MARYJA GROMADZI SWOICH KAPŁANÓW  

Ks. J. uczestniczył w spotkaniu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Polsce w Częstochowie (po 
Niedzieli Miłosierdzia – poniedziałek). 

Pewien kapłan wahał się czy jechać na to spotkanie i poprosił Matkę Bożą o SŁOWO z książki 
ks. Gobbiego - Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej  - (fragment, który otrzymał 
poniżej): 

Rzym, 28.01.1974 | Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła 

36 Wszystko, co potrafi zdziałać Mama 

a Jestem bardzo zadowolona, Mój synu, ze spotkania się tu dwunastu Kapłanów należących do 
Mojego Ruchu! To jest małe ziarenko, które wkrótce stanie się drzewem i stąd – z Mojego 
ukochanego miasta – rozciągnie gałęzie na cały Kościół w świecie. 

b Czy nie zauważyłeś, że to Ja Sama przemawiałam przez ciebie do serc Moich Kapłanów? 
Tak, otrzymali nadzwyczajną łaskę, która przemienia całe ich życie. Odtąd będą apostołami 
Mego Ruchu. 

c Pozwól, żebym cię zawsze nosiła, a zobaczysz wszystko, co Matka potrafi uczynić dla Swoich 
dzieci. 
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 - Jak przeczytał go, postanowił pojechać zobaczyć czy będzie ich 12. Było razem z nim 12 
kapłanów. Przewodniczący KRM też nie wiedział ilu kapłanów przyjedzie - zamówił obiad dla 12 
osób. Nie ma przypadków. To jest Maryja, odpowiada konkretnie i z miłością.” 

To jest Maryja, odpowiada konkretnie i z miłością. 

Teresa T. 

WIECZERNIKI DLA RODZIN  
w Kapłańskim Ruchu Maryjnym 

Od pierwszej soboty lutego (1.02.1992r) prowadziłem już modlitwy wg programu Domów 

Modlitw św. Charbela. Potem dotarła do mnie informacja, aby w każdą III sobotę miesiąca 

odmówić modlitwę egzorcyzmową i cały różaniec za KAPŁANÓW.  Kilkanaście dobrych lat 

temu zacząłem najpierw sam a potem w swojej rodzinie (3-cia sobota miesiąca) modlitwy za 

duchowieństwo na wzór podany w książce ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów, umiłowanych 

synów Matki Bożej”. Modlitwy wg Przebiegu Wieczernika w Ruchu Maryjnym (zob. poniżej). 

Dzisiaj wiem, że wiele osób praktykuje te wieczerniki, ale wielu nie wie i nie zna tej formy 

wspierania duchowieństwa jak również wspólnoty kapłanów, którzy istnieją i działają dzisiaj w 

niewielkiej 12 osobowej wspólnocie (ostatnie spotkanie 11-12.04.2021 w Częstochowie 

zgromadziło tylu właśnie kapłanów maryjnych, którzy mieli i doznają wielu przeciwności – jak 

każde dzieło Boże i potrzebują Bożego, Kościoła i naszego wsparcia).  

Dlatego ta informacja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych i zatroskanych 

wsparciem duchowym duchowieństwa i tego dzieła maryjnego, aby wzrastało duchowo i 

liczebnie oraz wypełniało misję według znaków czasu wskazywanych przez Matkę Kapłanów w  

książce ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” 

OBIETNICE MARYI DLA RODZIN,  

które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi i będą prowadziły w swoich domach 

Wieczerniki lub będą brały udział w Wieczernikach organizowanych przez innych: 

 Maryja pomoże w uświęceniu ich małżeństwa, pogłębi ich jedność, wierność i więzy 

rodzinne. 

 Będzie się starać o dzieci - małe i duże rodzin poświęconych Jej Niepokalanemu 

Sercu, które organizują Wieczerniki rodzinne lub biorą w nich udział. 

 Zatroszczy się o dobro duchowe i materialne tych rodzin. 

 Sama będzie bronić tych rodzin w trudnych okresach. 

Przebieg Wieczernika w Ruchu Maryjnym 

1. Modlitwa do Ducha Świętego, np.  

«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo 
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Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.» (3x) 

2. Odmówienie jednej części Różańca Świętego. 

3. Lektura fragmentu książki «Do Kapłanów, umiłowanych synów...». 

4. Chwila rozmyślania. 

5. Modlitwa za Papieża i w jego intencjach, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo... i Chwała Ojcu 

lub Pod Twoją Obronę. 

6. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi (poniżej) 

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 

Modlitwa osób zakonnych i świeckich przyłączających się do Ruchu Maryjnego 

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników! 

Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, poświęcamy się w szczególny sposób Twojemu 

Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy się Tobie w tym celu, aby z Tobą i przez Ciebie 

przeżywać wszystkie obowiązki podjęte w sakramencie chrztu świętego. 

Zobowiązujemy się również wypracowywać w sobie owo wewnętrzne nawrócenie, tak 

wymagane przez Ewangelię, które wyzwoliłoby nas od wszelkiego przywiązania do 

siebie i do kompromisów ze światem, abyśmy tak jak Ty byli gotowi pełnić zawsze i 

wyłącznie wolę Ojca. 

Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie i chrześcijańskie 

powołanie, abyś nim rozporządzała na rzecz Twoich zbawczych planów – w tej 

decydującej godzinie, jaka ciąży nad światem – zobowiązujemy się żyć zgodnie z 

Twoimi pragnieniami. W szczególności zaś zobowiązujemy się odnowić ducha 

modlitwy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św. i w apostolstwie, odmawiać 

codziennie Różaniec Święty i prowadzić tak poważny sposób życia, zgodny z Ewan-

gelią, by był dla wszystkich dobrym przykładem zachowywania Bożego prawa i 

praktykowania cnót chrześcijańskich, zwłaszcza czystości. 

Przyrzekamy Ci także, że będziemy zjednoczeni z Ojcem Świętym, z Hierarchią i 

naszymi Kapłanami, aby w ten sposób postawić tamę zagrażającemu samym fun-

damentom Kościoła procesowi kontestacji wobec Jego Nauczycielskiego Urzędu. 

Chcemy raczej, pod Twoją macierzyńską opieką, być apostołami tak bardzo dziś 

potrzebnej jedności z Papieżem, wyrażającej się w modlitwie i miłości. Błagamy Cię o 

szczególną nad nim opiekę. W końcu przyrzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, 

prowadzić ludzi, z którymi będziemy się spotykać, do gorliwego nabożeństwa ku Tobie. 

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, że desakralizacja weszła do 

samej Świątyni Bożej, że zło i grzech coraz bardziej szerzą się w świecie, ośmielamy 

się wznieść ufnie oczy ku Tobie, Matko Jezusa i Matko nasza, Miłosierna i Potężna, by 
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błagać Cię dzisiaj znowu i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku i zbawienia dla 

wszystkich Twoich dzieci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. 

 

Można odśpiewać pieśń na cześć Maryi, np. «My chcemy Boga...». 

Wieczernik kończy się chwilą braterstwa. Kiedy jesteśmy zgromadzeni z Dziewicą – na Jej 

prośbę – w Wieczerniku, panuje w nim duch, który pozwala nam lepiej się poznać, kochać i 

udzielać sobie wzajemnie pomocy. 

Mr Wiesław z Koszalina 

ŚWIADECTWO MR Wiesława z Koszalina:  
Jak Matka Boża pomaga objaśniać Słowo Boże 

Czytając natrafiony losowo fragment 12 rozdziału Apokalipsy św. Jana w ramach modlitwy 

pierwszo-sobotniej (szarbelowej) przeczytałem poniższy tekst: 

 
LOSY KOŚCIOŁA 

Niewiasta i Smok1 

121 Potem wielki znak się ukazał na niebie: 

Niewiasta2 obleczona w słońce 

i księżyc pod jej stopami, 

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

2 A jest brzemienna. 

I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. 

3 I inny znak się ukazał na niebie: 

Oto wielki Smok3 barwy ognia, 

mający siedem głów i dziesięć rogów 

- a na głowach jego siedem diademów. 

4 I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: 

i rzucił je na ziemię. 

I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, 

ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. 

5 I porodziła Syna - Mężczyznę, 

który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. 

I zostało porwane jej Dziecię do Boga 

i do Jego tronu4. 

6 A Niewiasta zbiegła na pustynię, 

gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, 

aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni5. 
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7 I nastąpiła walka6 na niebie: 

Michał6 i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 

I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 

8 ale nie przemógł, 

i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. 

9 I został strącony wielki Smok, 

Wąż starodawny, 

który się zwie diabeł i szatan, 

zwodzący całą zamieszkałą ziemię, 

został strącony na ziemię, 

a z nim strąceni zostali jego aniołowie7. 

10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:  
«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego 

i władza Jego Pomazańca, 

bo oskarżyciel braci naszych został strącony, 

ten, co dniem i nocą oskarża8 ich przed Bogiem naszym. 

11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka 

i dzięki słowu swojego świadectwa 

i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. 

12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! 

Biada ziemi i biada morzu - 

bo zstąpił do was diabeł, 

pałając wielkim gniewem, 

świadom, że mało ma czasu». 

13 A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, 

począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę9. 

14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, 

by na pustynię leciała na swoje miejsce, 

gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, 

z dala od Węża10. 

15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli 

wodę jak rzekę, 

żeby ją rzeka uniosła. 

16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście 

i otworzyła ziemia swą gardziel, 

i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. 

17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, 

i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa11, 

z tymi, co strzegą przykazań Boga 
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i mają świadectwo Jezusa. 

18 I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.
 
Po przeczytaniu otworzyłem losowo książkę ks. Stefano Gobbiego pytając się w myśli czy będzie to w 

temacie powyższego 12 rozdziału z księgi Apokalipsy. Uradowałem się z faktu jak bardzo obie treści 

korespondują ze sobą no i żeby tak trafić? Nadspodziewanie Matka Boża przyszła z pomocą 

wyjaśniając czym są dwa skrzydła wielkiego orła – „I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego” oraz 

„A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę”. Sami zresztą oceńcie porównując oba teksty. 

 
Sant'Omero (Teramo), 6.05.1989, Pierwsza sobota miesiąca 

403 Dwa skrzydła wielkiego orła 

a Moi najmilsi synowie, czcicie Mnie dziś w sposób szczególny w pierwszą sobotę maja – miesiąca, 

który Mi specjalnie poświęcacie. Gromadzicie się z waszą Niebieską Mamą w Wieczernikach braterstwa 

i modlitwy. 

b Jaką pociechę przynosicie Mi w Moim głębokim bólu! Jakiej radości udzielacie Mojemu 

Niepokalanemu Sercu! Dzięki wam – którzy Mi odpowiedzieliście – okazywana Mi cześć rozkwita 

obecnie w całym Kościele. 

c Przez to mogę w waszych czasach korzystać z wielkiej mocy udzielonej Mi przez Przenajświętszą 

Trójcę. Dzięki niej unieszkodliwiam atak, który Mój przeciwnik, czerwony Smok, rozpętał przeciw Mnie, 

wymiotując ze swej gardzieli wodę jak rzekę, aby Mnie zatopić. Tę rzekę tworzą wszystkie nowe 

doktryny teologiczne, usiłujące rzucić cień na postać waszej Niebieskiej Mamy, zaprzeczyć Moim 

przywilejom, zmniejszyć oddawaną Mi cześć, ośmieszyć wszystkich oddanych Mi. Z powodu tych 

ataków Smoka pobożność Maryjna zmniejszała się coraz bardziej w ostatnich latach u wielu Moich 

wiernych, a w niektórych miejscach nawet zupełnie zanikła. 

d Pomocą jednak dla waszej Niebieskiej Mamy stały się dwa skrzydła wielkiego orła. Wielki orzeł to 

Słowo Boże, zwłaszcza Słowo zawarte w Ewangelii Mojego Syna Jezusa. 

e Orzeł symbolizuje jedną z czterech Ewangelii: Ewangelię według świętego Jana, gdyż wznosi się 

wyżej niż inne i wchodzi w samo Serce Przenajświętszej Trójcy. Ewangelia ta głosi z mocą Boskość, 

odwieczność i współistotność Słowa a także – Bóstwo Jezusa Chrystusa. 

f Dwa skrzydła orła – to Słowo Boże słuchane, kochane i zachowywane z wiarą; to Słowo Boże 

stosowane z miłością w życiu dzięki łasce. Dwa skrzydła wiary i miłości – czyli Słowo Boże, którego 

słuchałam i którym żyłam – pozwoliły Mi wznieść się ponad rzekę wszystkich ataków skierowanych 

przeciwko Mnie, ponieważ ukazały światu Moją prawdziwą wielkość. 

g Następnie znalazłam schronienie na pustyni. Tą pustynią, na której wzniosłam Moją stałą siedzibę, są 

serca i dusze wszystkich Moich dzieci przyjmujących i słuchających Mnie, całkowicie powierzających Mi 

siebie, poświęcających się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Na tej pustyni, na której się znajduję, 

dokonuję dziś największych cudów. Czynię je w sercach i w duszach, to znaczy w życiu wszystkich 
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Moich najmniejszych dzieci. Sprawiam, że idą za Mną drogą wiary i miłości. Przygotowuję je do 

przyjmowania, kochania i zachowywania Słowa Bożego. Pomagam im żyć nim każdego dnia 

konsekwentnie i odważnie. 

h W ciszy i ukryciu – to znaczy na pustyni, na której się znajduję – działam z mocą, aby poświęceni Mi 

synowie wierzyli dziś w Ewangelię, pozwalali się prowadzić jedynie Mądrości Ewangelii i byli zawsze 

żywą Ewangelią. 

i Przez Mój Kapłański Ruch Maryjny uformowałam we wszystkich częściach świata Mój zastęp. Jego 

zadanie polega na tym, by pozwolić się przenieść ze Mną na skrzydłach wielkiego orła, to znaczy na 

skrzydłach wiary i miłości, przyjmując w waszych czasach Słowo Boże z miłością i żyjąc tylko Nim. 

j Wielkie cuda – jakich dokonuję dziś na pustyni, na której się znajduję – polegają na takiej zupełnej 

przemianie życia Moich małych dzieci, by stały się odważnymi świadkami wiary i przykładami 

jaśniejącymi świętością. W ten sposób każdego dnia w ciszy i ukryciu przygotowuję Moje wielkie 

zwycięstwo nad Smokiem – przez tryumf Mojego Niepokalanego serca w świecie. 

AKTUALNE ORĘDZIE  
MATKI BOŻEJ OSUCHOWSKIEJ z 1910 r. 

 
 

Nowa Osuchowa, Objawienie Maryi w 1910 r. - Marianna Andryszczyk (oraz Józefa i Rozalia) 
Obecnie obok miejsca objawienia znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Osuchowej 

•   Jam jest Służebnica Pańska, Matka Boża Częstochowska. 

• Miejsce, na którym klęczysz, przed wiekami zostało przez Boga przeznaczone i dla Mnie wybrane. Ja 

sobie to miejsce ulubiłam i przybyłam do was z Częstochowy. 

•   Jezus, mój Syn ukochany, jest srodze zagniewany na cały świat, wymierzona jest kara dla ludzkości. 

Miecz sprawiedliwości dosięgnie grzeszący świat, bo miara Bożej sprawiedliwości już się przebrała. 
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Kara Boża dosięgnie ludzkość. Ludzie z głodu lizać będą kamienie, a ludzkie trupy porozrzucane będą, 

jak snopy w żniwa. (W jednej z wizji Matka Boża błagała Jezusa słowami: „Synu mój, daruj im jeszcze 

tym razem, przepuść tę karę ") 

• Cały świat sponiewierał  prawa Boże i  poprzekręcano kościelne ustawy. 

Pycha tak dalece owładnęła ludzkością, że chwałę, jaka należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a 

wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom. 

• Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani. 

• Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie. 

• Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa, 

• Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym Różańcem, który jest Mi bardzo miłą modlitwą. 

• Jeżeli czci należnej nie będziecie Mi oddawać, biada wam! Kara Boża was dosięgnie, a bez mej opieki 

zginiecie. 

Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą i będą polecać się mojej opiece, nie zgina,. 

Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego Syna. Przychodźcie tu licznie. 

Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością, i pozdrowi 

Mnie modlitwą różańcowa. 

•   Miejsce to od wieków jest wybrane na chwalę moją i Syna mojego. 

Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica Króla Polski. 

Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce, gdyż jak ogonek w jabłku pośrodku się znajduje, tak 

to miejsce na kuli ziemskiej. Tu będzie Sąd Boski - Dolina Jozafata. 

• Z miłości ku wam, dzieci moje, dam wam źródło wody", a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie - 

chociaż rąk, nóg lub oczu nie ma - otrzyma zaraz nowe członki i wszelkie choroby znikną bez śladu. 

Nawet zmarły skropiony tą wodą, z woli mojego Syna powróci do życia. A każdy, kto będzie prosił o 

laski, odbierać je będzie w obfitości. 

(Po jednej z wizji Marianna Andryszczyk złożyła następujące świadectwo: „Widziałam źródło cudowne, z 

którego płynęła czysta woda, Przy nim stała Matka Boża, a wokół źródła mnóstwo przeróżnych kalek i 

chorych. 

Matka Boża wzięła w rękę wody z tego źródła i pokropiła nią złożonych niemocą  i kaleki. Boże, co za 

widok! 

Wszyscy wstali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięczności. Tym, co rąk i nóg nie mieli, odrosły im 

momentalnie. Ci, co byli złożeni paraliżem, odrzucili kule, aby chodzić o własnej sile. Innym, ranami i 

wrzodami okrytym, pod działaniem tej cudownej wody zagoiły się te bolesne rany, i tak wszyscy zostali 

uzdrowieni. Ci zaś, których diabeł trzymał w swej władzy, a nawet ci, którzy byli opętani, zostali w jednej 

chwili uwolnieni. Grzesznicy bili się w piersi a wszyscy razem chwalili Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił 

przez Maryję.") 
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• Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu przepływa. 

Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy, a Ja będę je błogosławiła. 

Płótno i woda mają moc leczniczą, aby wszyscy, którzy będą ich używać, otrzymali pomoc dla duszy i 

ciała. 

Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego miejsca jak to, na którym klęczycie. Bóg Ojciec od 

wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały mojej i swojego Syna Jednorodzonego. 

Ja jestem z wami i po wszystkie wieki tu pozostanę. 

Oczekuję was z utęsknieniem, dzieci moje. 

Orędzie to było przekazywane przez Mariannę Andryszczyk (ur. 1877- zm. 1935) 

w Nowej Osuchowej od 1910 roku. 

Spisał je na podstawie relacji naocznych świadków ks. Edmund Szuba (ur. 1913 - zm. 1959) 

© 2010 Zgromadzenie Redemptorystów 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Osuchowej, 

ul. Kościelna 66, Nowa Osuchowa, 07-308 Poręba n/Bugiem, 
tel.: 29-645-92-07, e-mail: sankt.osuchowa@cssr.pl 

Źródło: http://www.duchprawdy.com/nowa_osuchowa_marianna_andryszczyk.htm 

Od red.: Więcej o wydarzeniach w Osuchowej – jeśli Pan Bóg pozwoli – w następnym numerze Głosu MR 

PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ „NA RĘKĘ”  JEST 
ZNAKIEM NIEPOSŁUSZEŃSTWA WOBEC TRADYCYJNEJ 
NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

1. Zwolennicy wprowadzenia Komunii Świętej „na rękę" twierdzą, że powrócili do starożytnej tradycji 

Kościoła. Czy tak jest naprawdę? Czy udzielanie Komunii Świętej „na rękę” jest godne naśladowania? 

 Kapłani  dociekający  prawdy odkrywają  fakty historyczne, które przeczą,  temu, że Komunia Święta 

„na rękę” jest  powrotem do starożytnej tradycji Kościoła. 

Na Soborze Trydenckim, na którym obradowali wielcy teologowie stwierdzono, że wierni świeccy mają 

otrzymywać od kapłana Komunię Świętą (a nie podawać sami sobie, tak jako to jest przy podawaniu 

Komunii Świętej „na rękę”), a ten zwyczaj wywodzi się z Tradycji Apostolskiej. Teologowie, ci byli 

gruntownie wykształceni i sięgali również źródeł historycznych, zapewne nie tworzyli mitów i legend, a 

ich poglądy stoją w całkowitej sprzeczności z teologami, którzy dzisiaj – podobnie jak niegdyś 

protestanci – wracają do „źródeł wiary". 

Znajdziemy więc wiele wypowiedzi i wydarzeń świadczących o tym, że Komunia Święta „do ust” nie 

powstała jako zwyczaj średniowieczny. Przykładowo: 

Św. Eutychian, papież (275-283) zakazywał wiernym brania Konsekrowanych Hostii w ręce. 

Papież Leon Wielki (440-461) w swych komentarzach do szóstego rozdziału Ewangelii św. Jana mówił 

o Komunii Świętej „do ust” jako panującym zwyczaju. 

mailto:sankt.osuchowa@cssr.pl
http://www.duchprawdy.com/nowa_osuchowa_marianna_andryszczyk.htm
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Papież Grzegorz Wielki (590-604) opowiadał w swoich dialogach, jak po umieszczeniu przez papieża 

Agapita w ustach  wiernego Ciała Pańskiego dokonał się cud. Jan diakon wspominał z kolei o sposobie 

udzielania Komunii Świętej przez tego papieża. 

Święty Bazyli (330 - 379) dopuszczał przyjmowanie Komunii Świętej do ręki tylko podczas 

prześladowania mnichów, albo w czasie gdy mnich przebywał na pustyni, a nie było kapłana, bądź 

diakona: „Gdy zaś w czasie prześladowania jest ktoś zmuszony z braku kapłana lub diakona 

wziąć Komunię Świętą własną ręką, to nie jest to grzechem”. 

Synod w Saragossie (380) ekskomunikował każdego, kto odważyłby się przyjmować Komunię Świętą 

„do ręki". Dekret ten został później potwierdzony przez Synod w Toledo. 

Synod w Rouen (650 rok) zaleca: „Nie kładźcie Eucharystii na ręce żadnego świeckiego mężczyzny 

czy kobiety, ale jedynie w ich usta”. 

Natomiast zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej „do ust” istotnie wziął się z Tradycji Apostolskiej. 

Świadczy o tym sformułowanie: „Bierzcie i Jedzcie" i nie było to dziwne, bowiem na bliskim Wschodzie 

powszechny był zwyczaj, że gospodarz karmił gościa swoją ręką. Fragment z Pisma Świętego z 

Ewangelii św. Jana świadczy o istnieniu takiego zwyczaju, a przecież Jezus nie mógł umoczonego 

kawałka chleba podać Judaszowi „na rękę”: 

 „Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek [chleba] i podam mu». Umoczywszy więc kawałek 

[chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty” (J 13, 26). 

Symbolika przyjmowania Komunii Świętej „do ust” będzie wskazywała więc na to, że to Bóg nas 

karmi  Chlebem Życia, wcześniej Pan karmił nas swoim Słowem. Kapłan uobecniający sakramentalnie 

Chrystusa przekazuje nam  swoje Ciało, abyśmy to Ciało spożywali. 

 W Komunii Świętej „na rękę” człowiek przypisuje sobie władzę zarządzenia Ciałem Pańskim i sam 

karmi się Ciałem Chrystusa, zachwycając się przy tym, jak to Bóg oddaje mu się w jego ręce. Dziwny to 

zachwyt, bo istotnie Bóg oddaje się w ręce człowieka, a co robi człowiek: „rozpryskuje” cząstki Ciała 

Pańskiego, wcierając je w ubranie, zrzucając na podłogę czyli Bóg wychodzi z miłością do człowieka a 

człowiek odpowiada też z „miłością”, strząsając na podłogę okruchy Ciała Pańskiego. To tak, jakby 

człowiek do człowieka powiedział „kocham cię” i zaraz uderzył go w twarz.  Nadto ten, co udziela 

Komunii Świętej „na rękę" nie  jest czujnym stróżem Ciała Pańskiego i zostawia Największy Skarb bez 

żadnej ochrony, aby sataniści mogli go z łatwością wynieść z kościoła. To tak jakby ktoś z kolei, wielki 

skarb zostawił na ulicy i poszedł załatwiać jakieś sprawy. Powrócił i zdziwił się, bo tego skarbu już nie 

było. W kościołach zachodnich (a nie są to odosobnione przypadki) znajduje się przyklejone do ławek 

Hostie Konsekrowane, a zrobili to ci którzy „zabawiali się" Ciałem Pańskim. Czy tylko jest ich wina, a 

może też tych, którzy rozdają Ciało Pańskie „na rękę”? 

 Św. Tomasz z Akwinu stwierdza, że przez Chrzest Święty chrześcijanin zostaje poświęcony Bogu, co 

czyni go zdolnym przyjmowania Komunii Świętej. Nie uprawnia go to jednak do rozdawania Hostii 



Głos Małego Rycerza Nr 42 (2/2021                                                      KWIECIEŃ–MAJ–CZERWIEC 2021 

 

 
 

44 
 

  

Świętej sobie samemu czy jak też innym, jak też dotykania Ciała Pańskiego bez absolutnej 

konieczności. 

 Zwolennicy przyjmowania Komunii Świętej  w starożytności i przyjmowaniu Komunii Świętej na stojąco i 

na „rękę" uparcie jednak twierdzą, że do X wieku Komunia Święta była udzielana „na rękę". Owszem 

tak, ale przez kogo? Ten zwyczaj był propagowany przez arian, którzy rozprzestrzeniali się i zdobywali 

coraz większe wpływy i mogli też oddziaływać na prawowiernych katolików. Członkowie tej heretyckiej 

grupy religijnej, do której przechodzili nawet biskupi, nie wierzyli, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, 

więc jak mogli udzielać Komunii Świętej w postawie adoracji i uniżenia względem Boga? Arianie w 

Eucharystii upatrywali jedynie symbol jedności a nie wierzyli w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w 

„Chlebie Życia”. 

 Zwolennicy przyjmowania Komunii Świętej „na rękę" jako uzasadnienie takiego sposobu rozdawania 

Ciała Pańskiego przytaczają słynną wypowiedź Cyryla Jerozolimskiego – opis przyjmowania Komunii 

Świętej „na rękę". Znany jest fakt, że niektórzy teologowie podważają wiarygodność tego tekstu, i 

uważają oni, że tekst ten mógł być zniekształcony, gdyż następcą Cyryla Jerozolimskiego był biskup 

nestoriański. 

Święty Cyryl Jerozolimski zalecał wiernym, aby podchodzili do przyjęcia Komunii, trzymali [prawą] 

rękę wyciągniętą, z palcami złączonymi razem, oparte o lewą rękę i z dłonią lekko ugiętą, w momencie, 

kiedy Ciało Chrystusa składane było na jego dłoni, przyjmujący odpowiadał. Amen" 

Czy w czasach Cyryla Jerozolimskiego ludzie byli „leworęczni"? Zapewne nie. Jeśli ten tekst jest 

wiarygodny, to i tak chodziło o zupełnie inny sposób przyjmowania Komunii Świętej niż proponują 

dzisiejsi zwolennicy przyjmowania Ciała Pańskiego „na rękę". 

Tekst Cyryla Jerozolimskiego zawiera też wiele różnych dziwnych sformułowań i te stawiają  pod 

znakiem zapytania jego poprawność w świetle Tradycji Kościoła. 

„Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem (...) A kiedy już spożyłeś Ciało 

Chrystusa, przystąp do kielicha Krwi. (...) Kiedy twe wargi są jeszcze wilgotne, dotknij ich rękami i 

uświęć nimi oczy, czoło i inne zmysły". 

Gdyby jednak zwolennicy przyjmowania Komunii Świętej „na rękę " mieli rację i do X wieku ten sposób 

przyjmowania Komunii Świętej był wpisany w Tradycję Kościoła, to i tak są  inne jeszcze ważniejsze 

przesłanki, które wskazują, że ten sposób  przyjmowania Komunii Świętej jest błędny (w znaczeniu 

pastoralnym) i trzeba go odrzucić. 

2. Ósmego grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu 

Najświętszej Maryi Panny. W 1858 roku Matka Boża, objawiając się Bernadecie Soubirous, w Lourdes, 

jakby uwiarygodniła to, co zrobił  papież Pius IX ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu 

Najświętszej Maryi Panny podając widzącej, że jest Niepokalanym Poczęciem. Było to ważne 

wydarzenie, bo pokazywało osobom kontestującym wiarygodność kościelnych ujęć dogmatycznych, 

nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności. 
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Do tej pory teologowie toczyli spory czy Maryja jest Niepokalanie Poczęta czy też nie. Wiemy, że  np. 

św. Ildefons z Toledo – żyjący w VII wieku – wierzył, że Matka Boża została zachowania od grzechu 

pierworodnego, od pierwszej chwili zaistnienia, ale byli też inni teologowie, a nawet święci, którzy mieli 

na ten temat odmienne poglądy. Po 1854 roku każdy katolik obowiązany jest w tą prawdę wierzyć, a 

kontestowanie jej oznacza, że ktoś sam wyłącza się ze wspólnoty Kościoła Katolickiego. 

3. Podobnie, jak w kwestii Niepokalanego Poczęcia Kościół sformułował precyzyjnie wyrażoną 

naukę o Eucharystii. W 1215 roku  Sobór Laterański IV ogłosił, jako fakt niepodważalny realną 

obecność Chrystusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina i sformułował to dogmatycznie: 

 „Jeden jest przeto powszechny Kościół - zgromadzenie wierzących, poza którym nikt nie doznaje 

zbawienia, w którym też Jezus Chrystus jest kapłanem i jednocześnie ofiarą, którego ciało i krew 

prawdziwie zawarte są w sakramencie ołtarza pod postaciami chleba i wina, po przeistoczeniu mocą 

Bożą chleba w ciało i wina w krew: abyśmy dla doskonałego osiągnięcia tajemnicy jedności, otrzymali 

my sami od Niego to, co On otrzymał od nas". 

Jeszcze precyzyjniej tą naukę sformułował Sobór Trydencki. Jedenastego października 1551 roku 

ogłosił on Dekret o Eucharystii i Kanony o sakramencie świętej Eucharystii (DS 1635–1661). W dekrecie 

tym wyrażono prawdę o tym, że po konsekracji Chrystus obecny jest w obu postaciach podpadających 

pod zmysły: prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie (vere, realiter et substantialiter). Cała substancja 

chleba zamienia się w Ciało Chrystusa, a wina w Krew Chrystusa : 

„Gdyby ktoś mówił, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii pozostaje substancja chleba i wina 

wraz z ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przeczył tej przedziwnej i jedynej w swoim 

rodzaju przemianie całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew, z zachowaniem jedynie 

postaci chleba i wina, przemianie, którą Kościół katolicki bardzo trafnie nazywa przeistoczeniem – niech 

będzie wyklęty”. Trzeba  podkreślić, że  w czasie trwania Soboru Watykańskiego II były naciski teologów 

holenderskich, aby przewartościować  tradycyjne pojęcie przeistoczenia (transsubstantiatio) na inne 

określenia: zmianę znaczenia (transsignificatio) i zmianę celu (transfinalisatio). 

Papież Paweł VI w 1965 roku ogłosił encyklikę Mysterium fidei, w której bardzo mocno podkreślił 

prawdziwość  tradycyjnej nauki Kościoła o Eucharystii. Zwrócił przy tym uwagę, że  wyrażenie 

transubstancjacja, w nauczaniu Kościoła Katolickiego o Eucharystii pełni kluczową rolę. Paweł VI 

powtórzył to nauczanie w trzy lata później, w 1968 r. w uroczystym Wyznaniu wiary Ludu Bożego: 

„A wszelkie tłumaczenia teologów, które starają się nieco rozumieć tę tajemnicę, aby zgodne były z 

wiarą katolicką, powinny niewzruszenie utrzymywać, że niezależnie od naszej świadomości chleb i wino 

po konsekracji rzeczywiście przestają istnieć, tak że po niej godne uwielbienia Ciało i Krew Pana Jezusa 

są prawdziwie przed nami obecne pod postaciami sakramentalnymi chleba i wina, jak życzył sobie tego 

sam Pan, aby dać nam siebie na pokarm... ". 

4. Nauczanie Kościoła Katolickiego o transsubstancjacji ma wyraźne konsekwencje praktyczne. 

Możemy bowiem przechowywać Najświętszy Sakrament w tabernakulum, udzielać go chorym, 
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adorować Pana Jezusa poza Mszą Świętą. Z nauczania Kościoła o Eucharystii i transsubstancjacji 

wynika też zobowiązująca  dla każdego katolika dbałość o każdą cząstkę Ciała Pańskiego. 

Jak poucza św. Augustyn: „Każda cząstka mieści w sobie Chrystusa, a On jest cały w każdej cząstce... 

Ciało naszego Pana zawarte jest całe i w pełni pod najmniejszą cząstką chleba". 

Sobór Trydencki ujmuje to w słowach: „Zbawiciel jest obecny w pełni i cały w taki sposób, że 

łamanie chleba nie dzieli Chrystusa". 

5. Tak jak Matka Boża  w objawieniu Lourdzkim potwierdziła nauczanie Kościoła o Jej 

Niepokalanym Poczęciu, tak sam Pan Jezus przez rozliczne Cuda Eucharystyczne – gdzie 

następowała przemiana postaci Chleba w postać Ciała czy Wina w postać Krwi – potwierdził 

prawdziwość katolickiej nauki o transsubstancjacji w czasie Mszy Świętej (a nie protestanckiej 

konsubstancjacji). Bowiem jeśli cała postać Chleba przemieniała się w Ciało, a czasami Wino 

Konsekrowane w Krew, to pokazuje nam to, jako znak na całkowitą przemianę chleba w Ciało Pańskie i 

wina w Krew Pańską. I to w każdej cząstce postaci Chleba. 

Tak jak w pierwszym tysiącleciu zdarzały się cuda gdzie postać Chleba przemieniała się w Ciało bądź 

Krew, to w drugim tysiącleciu takich cudów było znacznie więcej. Przykładowo: w Trani (Włochy), w 

Ivorra (Hiszpania), w Ferrarze (Włochy),  w Alatri (Włochy), we Florencji (Włochy) i wiele innych 

miejscach.  Przez Cuda Eucharystyczne Pan Jezus  jakby sam utwierdzał nas w wierze podawanej w 

nauczaniu Kościoła o Eucharystii, szczególnie na Soborze Laterańskim IV i Soborze Trydenckim. 

6. Skąd wziął się więc zwyczaj udzielania Komunii Świętej na „rękę"? 

Ten sposób  udzielania Komunii Świętej zaczął się upowszechniać we wczesnych latach 

sześćdziesiątych szczególnie w Holandii. Z tego kraju wyszły też idee, które miały przewartościować 

pojęcia używane w tradycyjnym sprawowaniu Ofiary Mszy Świętej. Było to oczywiste nieposłuszeństwo 

Kościołowi w jego nauczaniu o Eucharystii, a potwierdzone przez rozliczne Cuda Eucharystyczne. To, 

że tradycyjny Kościół nie akceptuje tego sposobu przyjmowania Komunii Świętej przytoczmy niedawną 

wypowiedź  Prefekta Kongregacji ds Kultu Bożego kardynała  Roberta Saraha. Poucza on, że: 

„Diabeł atakuje na dwa sposoby: osłabiając pojęcie «rzeczywistej obecności» i poprzez „próbę usunięcia 

z serc wiernych poczucia sacrum". 

W tym pierwszym przypadku „wielu teologów nie ustaje w wyśmiewaniu lub lekceważeniu określenia 

transsubstancjacja mimo stałych nawiązań do niego w Magisterium”. Kardynał zastanawia się nad tym, 

jak wiara w rzeczywistą obecność „wpływa na sposób przyjmowania Komunii i vice versa”. 

Kardynał stwierdza, że przyjmowanie Komunii „na rękę" prowadzi do rozpraszania wielkiej ilości 

fragmentów, z drugiej strony „uważanie na najdrobniejszy okruszek, troska przy oczyszczaniu świętych 

naczyń, nie dotykanie Hostii spoconymi rękami, w każdym przypadku staje się wyznawaniem wiary w 

rzeczywistą obecność Jezusa, nawet w najmniejszych częściach konsekrowanych postaci”. Nie ma 

bowiem znaczenia, jak mały jest fragment Hostii, gdyż „istota jest ta sama! To On!” – Jezus. 
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7. Posłuszeństwo Kościołowi, który przekazuje nam wiarę o prawdziwej, realnej i substancjalnej 

obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, nie polega tylko na teoretycznym przyjęciu 

Prawd Objawionych, ale wprowadzeniu także tego nauczania  w życie. 

Jeśli ktoś przyjmuje Komunię Świętą „na rękę” (czy Jej udziela) i naraża świadomie (bo inni mu o tym 

zagrożeniu wciąż powtarzają) Cząstki – gdzie prawdziwe obecny jest Jezus Chrystus, czy ta osoba jest 

posłuszna Kościołowi i Panu Jezusowi? 

Zapewne nie, gdyż Kościół poprzez naukę o Eucharystii i transsubstancjacji zobowiązał każdego 

katolika do właściwego zachowania się wobec najmniejszej Cząstki Chleba Konsekrowanego. 

Nadto  człowiek, który przyjmuje Komunię Świętą „na rękę" wchodzi w przestrzeń świętokradczej 

profanacji (także i kapłan, który tak udziela Komunii Świętej) . 

Paradoksem jest to, że Bóg w swojej łaskawości ochrania kapłana od wszelkiego zła, a ksiądz który 

udziela Komunii Świętej „na rękę”, naraża Boga, aby się stał łupem złoczyńców, był znieważony i 

wyniesiony przez satanistów. 

Cuda Eucharystyczne świadczą na korzyść tych, którzy przyjmują Komunię Świętą z miłością, a swoją 

postawą świadczą o tej miłości i przyjmując Komunię Świętą „do ust" i na klęcząco. Cuda 

Eucharystyczne dokonywały się często wtedy, gdy ktoś niedowierzał prawdom wiary objawionym o 

Eucharystii, ale także wtedy, gdy ktoś lekceważył postacie Eucharystyczne w różny sposób. Były więc 

swoistym upomnieniem człowieka przez Boga. Przez Cuda Eucharystyczne Bóg upomina także tych, 

którzy przyjmują Komunię Świętą „na rękę " bo nie mają oni właściwie ukształtowanej wiary, którą głosi 

Kościół od wieków.  

 Ks. Józef Misjonarz 

Treść dokumentu Stolicy Apostolskiej do Archidiecezji 
Wrocławskiej dot. przyjmowania Komunii Św.– 1.07.2002 

Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. 

Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na 

wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich 

sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokument Kuria Wrocławska 

przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji. 

Prot. n. 1322/02/L 

Rzym, 1 lipca 2002 r 

Wasza Ekscelencjo, 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje od wiernych 

Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komunii św. tym, którzy przyjmują postawę klęczącą zamiast 

stojącej. Informacje stwierdzają, że takie stanowisko zostało ogłoszone parafianom. Z tego można by 

wnioskować, iż ta praktyka może być bardziej rozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w 
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stanie tego zweryfikować. Ufa jednak, że Wasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawę. 

Wniesione skargi dają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do 

takiej kwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księżom, którzy mogą potrzebować 

takiej informacji. 

Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w 

ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej 

za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez 

swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 213). W świetle prawa "święci 

szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio 

przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania" (kan. 843 § l). Nie można więc jakiemukolwiek 

katolikowi, który przystępuje do Komunii św. w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających w 

publicznych grzechach ciężkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezji względnie schizmie, 

gdyż przypadki te grożą niebezpieczeństwem poważnego zgorszenia wśród wiernych. Nawet jeśli 

Kongregacja zaaprobowała prawo określające postawę stojącą przy przyjmowaniu Komunii św. zgodnie 

z adaptacjami dopuszczonymi przez Konferencje Biskupów w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału 

rzymskiego nr 160. akapit 2, udzieliła takiego zezwolenia z zastrzeżeniem, że przyjmującym Komunie 

św. w postawie klęczącej, nie można z tego powodu jej odmówić. 

Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas 

Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, 

odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami. Wziąwszy pod uwagę ważność sprawy, Kongregacja prosi, 

aby Wasza Ekscelencja szczegółowo zbadał, czy księża rzeczywiście regularnie odmawiają Komunii św. 

wiernym w opisanych wyżej okolicznościach i - jeśli skarga zostanie zweryfikowana – poinformował 

danego księdza i innych księży, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymali się od niej. 

Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką 

powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowanie dyscyplinarne zgodnie z wagą 

tego duszpasterskiego nadużycia. 

Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tym względzie. 

szczerze oddany w Chrystusie 

Jorge A. Card. MEDINA ESTÉVEZ 

Prefekt 

PIERWSZE ORĘDZIE [ s. Zofii ] 
po spotkaniu w Kaliszu, 28.06.1998 r. 

Córko Moja. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego - dla was ten dzisiejszy dzień 

wybrałem, bo pragnę was wszystkich mieć w Moim Sercu. 

+ Francesco Pio TAMBURRING 

Arcybiskup Sekretarz 
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W tym dniu, w Święto Mojego Serca, choć jesteście skalani grzechem, w Imię Moje zapragnęliście 

łaski oczyszczenia i dałem wam ją. Radowało się Serce Moje, gdy patrzyłem na was z wielką miłością 

Mego Serca, błogosławiłem was i zlewałem wszystkie łaski potrzebne wam w życiu duchowym. 

Drogie umiłowane dzieci, starajcie się żyć Bogiem - nie rańcie Mego Serca a wynagradzajcie za 

tych, co odeszli z Mych dróg. Niech wasze serca będą zjednoczone z Moim Sercem i ofiarujcie Mi je. 

Bądźcie jako narzędzie w ręku Boga, abym mógł przez nie działać. Dzieci Moje, nie dociekajcie, co się 

sanie, ale ufajcie w Miłosierdzie Boże - wszystko, co będzie się dziać w świecie jest dopustem Bożym. 

Grzechy ludzkości dochodzą do granic końcowych. Kary i kataklizmy dają znać o sobie, że gniew Boży 

się wzmaga, a ludzie nie nawracają się, ale popełniają coraz to większe grzechy. 

Drogie dzieci, jesteście radością Mego serca, że jesteście, żeście odnalazły drogę do Mego Serca. 

Proszę was i wzywam - módlcie się i składajcie ofiary i pośćcie, bądźcie pokornymi Moimi sługami, 

dbajcie o szaty waszych dusz, a Ja, Jezus, pomogę wam odzyskać piękno waszych dusz, ale trzeba 

dużego zaparcia swojego ja. Niech was porywają dobre czyny miłe Bogu, niech wasze dusze śpiewają 

hymn Najwyższemu i pragną ojczyzny niebieskiej. 

Niech ta pielgrzymka ziemska z Bogiem przyniesie wam zbawienie, radość i błogosławieństwo. 

Dziękujcie Bogu, że dałem wam kapłanów, którzy będą was prowadzić w tych trudnych czasach. 

Wspierajcie się nawzajem modlitwą i ofiarą, a słowo Boże wam przekazywane niech was umocni. 

Bądźcie jemu posłuszne i wypełniajcie wszystko, co wam wskażą dla umocnienia waszej wiary. 

Książki p. Mateusza Juszczyka, w których autor 

wykorzystał teksty s. Zofii Grochowskiej  

Po raz trzeci autor redagowanej książki pt. „O MĄDROŚCI BOŻEJ I KORONIE CIERNIOWEJ” p. 

Mateusz Juszczyk z Wrocławia zwrócił się do nas jako Zarządu – przedstawicieli Legionu, o zgodę na 

wykorzystanie fragmentów tekstów naszej Założycielki z książki Zofii Grochowskiej "U Źródeł Bożego 

Miłosierdzia".  

Wykaz tekstów dotyczy treści z przekazów: 8.04.1991, 12.07.1991, 1.10.1991, 9.03.1992, 23.06.1992, 

24.09.1992, 26.04.1993, 7.12.1993, 30 12.1993, 26.02.1994, 16.04.1994. 

W wyniku konsultacji członków Zarządu taka zgoda na prośbę p. Mateusza została wydana. 

Była to druga prośba p. Juszczyka, autora pierwszej publikacji pt. „Mówi Pan – przede Mną klęknie 

wszelkie kolano” w której autor uzyskał także zgodę na fragmenty z książki Zofii Grochowskiej "U 

Źródeł Bożego Miłosierdzia". 

Do wiadomości rycerzy – obie prośby zamieszczamy poniżej: 

Pierwsza prośba z dnia 12.12.2018. 

„Zwracam się z pytaniem czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tekstów zawartych w książce 

„U źródeł Bożego miłosierdzia” tom I i II – Zofii Grochowskiej. 
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Fragmenty dotyczą orędzi Pana Jezusa, NMP i św. Jana Pawła II na temat Komunii św. aby była 

przyjmowana na klęcząco. Te orędzia znajdują się w moim materiale od 43 do 51 strony. 

z książki Zofii Grochowskiej "U Źródeł Bożego Miłosierdzia".  

Wykaz tekstów użytych: 28.06.1990, 17.01.1998; 30.08.2000; 18.07.2003; 07.03.2004; 22-24-25-27-30-

31.05.2005; 16-17.06.2005, 02.07.2005; 1.01.-27.02.-11.03.-17.09.2006, 17.02.2008, 13.04.2008.  

Moja propozycja książki pt. „Mówi Pan – przede Mną klęknie wszelkie kolano” to zbiór fragmentów z 

różnych książek opisujących konieczność przywrócenia w kościele przyjmowania Komunii św. na 

klęcząco, tylko do ust, tylko z rąk kapłana. 

Wydawnictwo „3DOM” oceniło jako bardzo dobry i ciekawy materiał, ale oczywiście pierwszy i 

najważniejszy krok do działania to uzyskanie zgody od Państwa i pozostałych wydawnictw. 

Na chwile obecną wydawnictwo WERS z Poznania już wyraziło zgodę na skorzystanie z ich 

fragmentów, czyli „Szatan istnieje naprawdę” P. Bonifacius Gunther, „Ostrzeżenie z zaświatów” B. 

Meyer 

 Mój materiał jest zebrany także na podstawie takich książek jak m.in.: 

„,Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości” Ks. J. Bałemba 

SDB 

„Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów” ks. Ottavio Michellini, a także uzupełnione encyklikami i 

wypowiedziami papieży. 

W załączniku przesyłam mój materiał.  Czekam na Państwa odpowiedź. 

 

Serdecznie Pozdrawiam! 

Mateusz Juszczyk 

Kom. 503 44 91 21 

Ja jestem tylko autorem tego zbioru, a prawa autorskie należą do 

wydawnictwa 3DOM, 
https://www.3dom.pro/Przede-Mna-Kleknie-Wszelkie-Kolano-p582 

więc proszę się tutaj zapytać: 

kontakt: tgstala@tgstala.info 

tel. 34 307 08 88 

P.S. od red. Koszt książki 35 zł. 176 stron 

Od Autora: „Przede mną klęknie wszelkie kolano” to kultowe dzieło ukazujące zmiany, jakie nastąpiły w 

sposobie odprawiania Mszy Świętej. Sam tytuł nawiązuje do pozycji, w jakiej powinna być przyjmowana 

Komunia Święta. Msza trydencka akceptowała jedynie postawę klęczącą (chyba, że zdrowie 

przyjmującego Eucharystię na to nie pozwalało). Ważne jest również to, że niegdyś Eucharystii mogły 

dotykać jedynie dłonie osoby święconej – Komunia przyjmowana była więc bezpośrednio z rąk kapłana. 

W ten sposób oddawano ciału Pana Jezusa należyty szacunek. Każda inna forma przyjmowania 

Komunii Świętej powinna zatem kojarzyć się z profanacją i nienależytym postępowaniem. 

W niniejszej książce o tematyce religijnej zostały poruszone okoliczności, w jakich dokonano zmian, w 

sposobie przyjmowania sakramentu Komunii Świętej oraz innych istotnych kwestiach dotyczących 

https://www.3dom.pro/Przede-Mna-Kleknie-Wszelkie-Kolano-p582
mailto:tgstala@tgstala.info
tel:34%20307%2008%2088
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Kościoła – mowa tu przede wszystkim o modernistach i ich reformatorskim wpływie, atakującym wiarę w 

jej najgłębszych korzeniach.  

Jak powstrzymać zatracanie się tradycji Kościoła? 

„Ratunkiem dla Kościoła rzymskokatolickiego, Polski, całego świata oraz zwrot ku prawdziwej czci pana 

Boga i rozkwitu kultu Przenajświętszej Eucharystii byłoby przeciwstawienie się tym destrukcyjnym 

błędom i nadużyciom poprzez powrót do podstawy przyjmowania Komunii Świętej, który była 

praktykowana przez wieki – tylko na klęcząco, tylko do ust, tylko z rąk kapłana. (…) Najlepszym 

sposobem na wyeliminowanie tych błędów mógłby być powrót do rytu Trydenckiego odprawiania Mszy 

Świętej, która w pełni oddawała największą cześć, chwałę i uwielbienie dla Trójcy Przenajświętszej i 

Najświętszej Maryi Panny.” - Mateusz Juszczyk 

 

Druga prośba z dnia 2.10.2019 

Chciałbym  „zmontować”  jeszcze jedną książkę o NMP jako arcydzieło Bożej miłości i mądrości w 

wydawnictwie 3DOM. 

Ta książka by się składała z trzech fundamentalnych tematów, czyli Maryja jako arcydzieło Boga, o 

zagrożeniach piekielnych i masońskich, a także o potędze Różańca św. 

Więc mam prośbę, pytanie czy wyraża Pan zgodę abym mógł skorzystać z fragmentów orędzi NMP do 

Zofii Grochowskiej, które przesyłam  w załączniku (w załączniku także wersja robocza książki pt. 

NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT NIEBA I ZIEMI”). Serdecznie Pozdrawiam! 

26.09.1999, 7.01.1995, 15.01.2006, 15.08.1990, 3.12.1991, 2.01.1991, 28.02.1994, 20.05.1995, 

 08.05.1996, 18.05.1996, 22.05.1996, 2.11.1997, 21.02.200516.01.2006, 17.01.2006, 09.03.2006, 

 10.03.2006, 06.09.2006, 18.11.2006, 13.12.2006 

Trzecia prośba z dnia 27.05.2021 

„Szczęść Boże, 

Zwracam się z pytaniem, prośbą czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie w mojej książce, 

zbiorze o MĄDROŚCI BOŻEJ I KORONIE CIERNIOWEJ fragmentów z książki Zofii Grochowskiej "U 

Źródeł Bożego Miłosierdzia"? (Tytuł raczej będzie „Korona Cierniowa i Mądrość Boża”) 

Fragmenty z  książki Z. Grochowskiej przesyłam w załączniku... 

Wykaz tekstów dotyczy treści z przekazów: 8.04.1991, 12.07.1991, 1.10.1991, 9.03.1992, 23.06.1992, 

24.09.1992, 26.04.1993, 7.12.1993, 30 12.1993, 26.02.1994, 16.04.1994. Z góry dziękuję za odpowiedź! 

P. S. W  załączniku przesyłam również ot tak kartkę świąteczną z życzeniami od Zofii Grochowskiej dla 

mojej mamy bodajże sprzed 20 albo 25 lat jako odpowiedź na życzenia od mojej mamy...  

Od Redakcji: Inne publikacja tego autora to:  

– „Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne oddziały. O Najświętszej Maryi 

Pannie” 

– KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ — OSTATECZNY CEL MASONERII, Praca zbiorowa 

– "EUCHARYSTIA - SERCE BOGA"  
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MSZA ŚWIĘTA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM 
Proste nabożeństwo do Ducha Świętego 
Zobowiązanie czasu – godzina Ducha Świętego 

Istnieje kilka zobowiązujących okoliczności. Żyjemy w czasie, gdy wydaje się, że zatarły się wszystkie 

tradycyjne punkty odniesień dla rozsądku i mądrego życia. Ogromne duchowe spustoszenie, jakie czyni 

grzech, zatacza coraz większe kręgi, tworząc trwałe „struktury grzechu”. 

Piętrzący się lęk i gniew, czy brak wspólnego języka, coraz mocniej narusza wewnętrzny pokój serca, 

tak, że człowiek zaczyna nieproporcjonalnie agresywnie reagować na przejaw prawdziwych czy 

domniemanych zagrożeń. 

Również poczucie bezradności i zagubienia wobec coraz szybszych i powszechnych zjawisk 

socjologicznych, gospodarczych czy technologicznych może sprowokować pokusę ucieczki, czy 

porzucenia odpowiedzialności za własne życie czy najbliższych, a także świat. 

Dlatego też jedyną rzeczą rozsądną, by przetrwać ten trudny czas, jest czerpanie bezpośrednio z mocy 

łaski, by obronić nadzieję naszego powołania (por. Ef 1, 18-19), oraz ze światła mądrości pochodzącej z 

góry (por. Jk 3,17). 

Ponadto, jak stwierdza Konstytucja Dei Verbum w numerze 8: Wzrasta bowiem zrozumienie… rzeczy, 

jak słów przekazywanych, już to dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w 

sercu swoim (por. Łk 2,19 i 51). 

Współczesne „dociekanie wiernych”, jak i kontemplacja, mocno akcentują potrzebę wrażliwości 

pneumatologicznej, by móc godnie żyć pośród obecnego zamętu. Owo dociekanie i modlitwa ludu nie 

ma nic innego na celu poza sprostaniem wymaganiu pogłębienia wiary i umocnieniu się w „posłudze 

jedności” (Ut unum sint, 89). 

Droga Ducha Świętego, Ducha Miłości, wydaje się najbardziej właściwa w czasie, gdy odczuwa się tak 

drastycznie brak miłości.Jednym ze skutecznych rozwiązań jest usilne przyzywanie Ducha Świętego. Bł. 

Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, niezwykła Arabka, karmelitanka bosa z Palestyny, pozostawiła po 

sobie gorące wezwanie do nabożeństwa do Ducha Świętego. 

Nabożeństwo do Ducha Świętego 

Nabożeństwo polega na comiesięcznym uczestniczeniu we Mszy św. wotywnej ku czci Ducha Świętego. 

Jest to godne polecenia, gdyż z taką Mszą św. wiąże się wiele łask, zwłaszcza świateł dla praktycznego 

funkcjonowania w tym krytycznym momencie historii, po pierwsze dla kapłana – w ramach posługi 

kapłańskiej czy duszpasterskiej, po drugie – dla wiernych, przychodzących po światło dla trudnych 

spraw. Oprócz samego kapłana, dobrze by było, żeby i wierni mogli również z nastawieniem szukania 

światła Bożego, uczestniczyć w tej wotywie. Nabożeństwo ma na celu pogłębienie świadomości 

obecności Ducha Świętego – Ducha Miłości i Mądrości. Ostatecznie chodziłoby o rozwinięcie czci do 
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Ducha Świętego, podobnie, jak w zwyczaju są wotywy o Najświętszym Sercu Jezusa czy o Matce Bożej, 

np. w pierwsze (wolne liturgicznie) poniedziałki czy wtorki miesiąca. 

Z tekstów bł. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego 

Dla uzasadnienia przywołajmy teksty bł. siostry Miriam: Widziałam przede mną Synogarlicę i nad nią 

przelewający się kielich, tak jakby było w nim źródło. To, co wylewało się z kielicha, zraszało Synogarlicę 

i obmywało ją. Zarazem usłyszałam głos, który wychodził z tego wspaniałego światła. Głos powiedział: 

„Jeżeli chcesz mnie szukać, poznać, i pójść za mną, wzywaj Światło, tzn. Ducha Świętego, który 

oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy wzywające Go… 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i 

mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli 

będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak 

i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że 

wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A 

ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha 

Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć 

chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę św., 

albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie 

doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach”. Więc powiedziałam: „Panie, co 

ja mogę zrobić? Nikt mi nie uwierzy; widzisz, w jakim stanie jestem”. A On mi odpowiedział: „Kiedy 

nadejdzie chwila, ja uczynię wszystko, a ty będziesz niepotrzebna…”. [Za:] Bienheureuse Marie de 

Jésus Crucifié, Pensées, Editions du Serviteur, 1993, s. 85. 

Zdawało mi się, że widzę naszego Pana, opartego o duże drzewo, a wokół Niego była pszenica i 

winogrona, które dojrzały w woni światła, rozlewanego przez naszego Pana. Wtedy usłyszałam głos: 

„Świat i wspólnoty zakonne poszukują nowości w nabożeństwach a zaniedbują prawdziwe nabożeństwo 

do Pocieszyciela. To dlatego tkwią w błędzie, w rozłamach, to dlatego nie ma ani pokoju, ani światła. Nie 

wzywa się światła, jak winno być wzywane, a ono właśnie objawia nam prawdę. Zaniedbuje się tego 

nawet w seminariach… Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To dlatego 

świat jest w ciemnościach. Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha 

Świętego, nie umrze w błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy 

będzie mówił o tym innym.” 

Zostało mi powiedziane, że w całym świecie należy ustanowić to, by każdy kapłan raz w miesiącu 

odprawiał Mszę św. do Ducha Świętego. I ci wszyscy, którzy będą w niej uczestniczyć, otrzymają 

szczególne łaski i światła. 

Powiedziano mi ponadto, że nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie wykoślawiać obraz naszego Pana i 

jego słowa w osobach żyjących w świecie, kapłanach i zakonnicach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha 

Świętego, odkryje błąd. Widziałam też tyle rzeczy na temat tego nabożeństwa, że można by napisać 
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grube tomy, ale ja nie potrafię o tym mówić. A ponadto, jestem nieuczona, która nie umie ani czytać ani 

pisać. Pan odkryje to światło temu, komu zechce… [Za:] Tamże, s. 86. 

Źródło: https://duchowespotkaniasm.wordpress.com/2017/05/10/msza-swieta-wotywna-o-duchu-swietym/ 

Pan ukazał mi wszystko! Oto widziałam Gołębicę ognia! Wołajcie do Gołębicy ognia, do Ducha Świętego 

który ożywia wszystko. Usłyszałam głos: «Pójdź za mną». I ujrzałam jak zadrżały drzewa i góry. Pokój 

jest mym udziałem; pokój i krzyż są mym udziałem, ale krzyż i zniechęcenie są udziałem złego i tych, 

którzy złego słuchają.[Za:] A. Brunot, Miriam Mała Arabka, przekł. T. Szczepańczyk, Gdańsk 1995, s. 

123. 

Przyjmując Komunie Świętą zostałam uniesiona w miłości Bożej. Miłość nakłaniała mnie do czegoś, lecz 

nie wiedziałam do czego. Wezwałam wtedy Ducha Świętego: oświeć mnie Ty, który oświeciłeś 

apostołów i prostaczków, jestem nicością, oświeć mnie; pragnę jedynie wypełnić wolę Chrystusa. I oto w 

jednej chwili ujrzałam siebie w środku ciemności, we wnętrzu przepaści, gdzie otaczały mnie bestie. 

Wołałam do Boga i o światło Ducha Świętego. Pojawił się przede mną promień światła, w którym w oka 

mgnieniu ujrzałam grzechy swego życia. Gdyby tak było trzeba, to wyznałabym je wobec świata całego. 

Wtedy poczułam, że spalam się w miłości, niby wosk w płomieniu. I zawołałam do Boga: Panie, już 

więcej nie mogę! (…) Duchu Święty, oświeć mnie. Cóż mam czynić, by odnaleźć Jezusa? Apostołowie 

byli prości; przebywali z Jezusem, lecz Go nie rozumieli. Ja też jestem w domu Pana i nie rozumiem Go. 

O Duchu Święty, gdy zesłałeś Swe światło, przemieniłeś apostołów. Dałeś im moc. Wszelkie 

poświęcenia stały się im łatwe. O Źródło światła i pokoju, przyjdź i oświeć mnie. Zaspokój mój głód i 

pragnienie. Jestem ślepa, otwórz me oczy. Jestem nędzna, napełnij mnie Twymi darami[za:] A. Brunot, 

Miriam…, s. 92. 

Kapłani ! Zachęcajcie wiernych ! 
Wierni ! Zachęcajcie kapłanów ! 

Niech łączy nas święte światło Ducha Świętego ! 

LITANIA do Ducha Świętego i obietnice 

Obietnice Boga Ojca, dla tych, którzy w sposób żarliwy będą odmawiać tę Litanię przynajmniej trzy razy w tygodniu: 

1. W sposób widzialny wyrwę cię z rąk twoich przeciwników. 

2. Usunę przeszkody, które znajdują się na twej drodze do doskonałości. 

3. Dodam ci jeszcze jednego Anioła, aby on przez [specjalne] natchnienia chronił cię przed pokusami do grzechu. 

4. Wytrwasz na drodze cnoty. 

5. Dobrze poznasz swoje braki i niedociągnięcia. 

6. Otrzymasz moc, aby uwolnić się od grzesznych przyzwyczajeń. 

7. Umocnię twoją wiarę, nadzieję i miłość. 

8. Wyrwę cię z kłopotów materialnych. 

9. Twoja rodzina będzie żyć w zgodzie i wzajemnej miłości. 

10.Jeśli ktoś pragnie pomóc bliźniemu winien tę Litanię odmawiać codziennie, co najmniej przez pół roku. 

Obietnice Ducha Świętego: Litania ta będzie się rozszerzać jak lawina. Jeśli ktoś ją przekaże innej osobie, będzie miał udział w jej 

modlitwach. Jeśli ktoś nie chce zachować owoców tej modlitwy dla siebie, może powiedzieć Duchowi Świętemu, w jakich 

intencjach pragnie je ofiarować. 
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LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu … 

Bądź pochwalony! (powtarza się po każdym wezwaniu) 

Duchu Święty, zstąp z tronu Twojej chwały i rozbij swój namiot w sercach sług twoich, Bądź 
pochwalony 

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć w stałej obecności Bożej, Bądź 
pochwalony 

Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć zgodnie z wolą Najwyższego, Bądź 
pochwalony 

Duchu Święty, który mieszkasz w sercach synów Bożych,  pouczaj mnie, bym mógł Ciebie poznać i 
prawdziwie pokochać, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, który troszczysz się o Chwałę Ojca, ucz mnie żyć w całkowitym oddaniu i zawierzeniu 
Bogu, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, w znaku języków ognistych, zapal w moim sercu ogień Twej miłości, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, tajemnicza Gołębico, ucz mnie dobrze zrozumieć Pismo Święte, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, który nie masz ani oblicza ani imienia, naucz mnie dobrze modlić się, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, który przemawiasz przez usta proroków, naucz mnie żyć w równowadze ducha i 
zachować pokój serca, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, gorejące ognisko miłości, ucz mnie mądrości życia oraz cierpliwości, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, Dawco wszelkich darów, ucz mnie żyć w pokorze i skromności, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, przeobfita skarbnico łask, ucz mnie pojmować wartość cierpienia, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, bezdenna skarbnico łask, ucz mnie dobrze wykorzystać cenny czas, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, niewyczerpana skarbnico łask, broń mnie przed jakimkolwiek brakiem miłości i przed 
pychą, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, którego bogactwa nikt ogarnąć nie zdoła, ucz mnie odrzucać bezużyteczne wyobrażenia 
i myśli, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, Dawco wielu darów, ucz mnie rezygnować z bezużytecznych działań i unikać 
niepotrzebnych rozmów, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, ucz mnie milczenia i mówienia we właściwym 
czasie, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, wieczysta miłości, ucz mnie dawać innym dobry przykład, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, wieczysta Dobroci, daj mi wytrwanie w dobrym, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, słodki Nauczycielu, naucz mnie w sposób właściwy obchodzić się z ludźmi, Bądź 
pochwalony 

Duchu Święty, najmilszy przyjacielu dusz, ucz mnie nikogo nie sądzić i doznanych krzywd nie 
pamiętać, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, uszczęśliwiające światło duszy, tak mnie prowadź, bym widział potrzeby innych i nie 
zaniedbywał dobrych dzieł, Bądź pochwalony 
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Duchu Święty, Ojcze ubogich, daj bym poznał swoje błędy, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, który w duszach dokonujesz swych cudów, ucz mnie czuwać nad sobą i prowadź do 
doskonałości, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, przed którym nic nie jest zakryte, ucz mnie, jak unikać podstępu złego ducha, Bądź 
pochwalony 

Duchu Święty, który znasz przyszłość wszechświata, pomóż mi uwolnić się spod władania ciała i 
szatana, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, który znasz także moją przyszłość, Twojej opiece powierzam moją rodzinę, przyjaciół, 
dobroczyńców i wszystkich ludzi, Bądź pochwalony 

Duchu Święty, dzięki Twej Boskiej pomocy, nauczaj mnie żyć dla chwały Bożej, dla zbawienia dusz i ku 
czci Matki Bożej, abym mógł umierać, jako wierny sługa, Bądź pochwalony. [Amen] 

Jam Jest Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Słuchaj człowiecze Moich Słów, słuchaj uważnie. Dziś pragnę 
poprosić was Moje stworzenia, abyście zaczęli Mnie czcić w sposób szczególny. Pragnę, aby obchodzono 
każdego 3 dnia miesiąca, dzień przeznaczony ku czci Ducha Świętego. Głównym świętem nadal pozostaje 
Święto Zesłania Ducha Świętego. Ponadto proszę, aby każdy kto tylko zdoła, a obowiązku stanu pozwolą, niech 
się pomodli do Mojej Osoby – Ducha Świętego o 9:00 rano. Gdy jest to niemożliwe, aby się pomodlić, wystarczy 
choćby krótkie westchnienie. Obiecuję wszystkim, którzy czcić Mnie będą, szczególne Moje Łaski i Dary oraz Moją 
opiekę nad tą duszą oraz nad całą rodziną. Daruję przewinienia przodków karane do czwartego pokolenia. Pragnę, 
aby dusza wasza, przygotowała się do każdego święta Nowenną i Koronką do Ducha Świętego.” 

(Powyższa LITANIA jest z objawienia Najświętszej Trójcy) 

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

1. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, 

pocieszaj i pouczaj, co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie 

zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją św. Wolę. Amen. 

2. Duchu Święty – natchnij Kościół i Polskę. Miłości Boża – pochłoń Kościół i Polskę, na właściwą 

drogę – zaprowadź mnie Kościół i Polskę, Maryjo Matko, spojrzyj na Kościół i Polskę, z Jezusem 

błogosław Kościołowi i Polsce: od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego 

niebezpieczeństwa, zachowaj Polskę i Kościół. Amen. 

KORONKA do DUCHA ŚWIĘTEGO 

„Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13) 

Krzyżyk: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Wierzę w Boga Ojca... 

Oczko po krzyżyku – Sekwencja śpiewniczek MR str. 24 ♫ – 
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY… 

SIEDEM cząstek po 3 oczka – analogicznie jak w koronce do Królowej Pokoju: Pierwsze 3 cząstki o 
zwycięstwo Maryi, drugie 3 cząstki o pokonanie szatana, ostatnia siódma cząstka o tryumf 
Niepokalanego Serca Maryi. 
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1. ► Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, Świętych i 
Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia – Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze MĄDROŚCI.  

+ Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

2. ► Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, Świętych i 
Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia – Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze ROZUMU.  

+ Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

3. ► Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, Świętych i 
Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia – Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze RADY.  

+ Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

4. Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, Świętych i 
Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia – Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze MĘSTWA.  

+ Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

5. ► Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, Świętych i 
Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia – Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze UMIEJETNOŚCI  

+ Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

6. ► Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, Świętych i 
Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia – Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze ŚWIĘTOŚCI.  

+ Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

7. ► Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, Świętych i 
Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia – Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w 
darze BOJAŹNI BOŻEJ   

+ Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

– Ześlij Ducha Twego –  

– i odnowisz oblicze tej ziemi 

Módlmy się:  

Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest 
prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Oblubienico Ducha Świętego, - Módl się za nami! 

► „Przez Maryję – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego, Królową Aniołów, Apostołów, 

Świętych i Polski oraz wszystkie Boże Stworzenia” – Dodatkowe wezwanie, którym modli się 
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rycerz Wiesław z Koszalina 

MODLITWA DO NMP NIEPOKALANEJ OBLUBIENICY DUCHA ŚWIĘTEGO 

O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś 

czcią ludu naszego.  

Ty, jako mężna niewiasta zdeptałaś głowę węża, ponieważ w miłości Ducha Świętego. przyniosłaś 

Twego Boskiego Syna Ojcu Niebieskiemu w ofierze dla zbawienia świata. Przez zasługi tej drogocennej 

Ofiary, uproś mi siedem darów Ducha Świętego.  

Dziękuję Duchowi Świętemu, że wybrał Ciebie na Oblubienicę Swoją i uczynił Cię szafarką Swoich łask. 

Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami, na moją nędzę i biedę. Dopomóż mi, bym nigdy przez 

grzech ciężki nie utracił Łaski Bożej i nie zbezcześcił Jego świątyni. Spraw, bym kiedyś wraz z Tobą 

Niepokalana Maryjo, wiecznie wielbił i chwalił Ducha Świętego w Niebie. Amen. 

RÓŻANIEC TAJEMNICE ŚWIATŁA  
z KORONKĄ do Ducha Świętego  

Rozważania poprzedzi śpiew poszczególnych tajemnic – śpiewniczek MR str. 136 

Rozważanie tajemnic światła z s. Medardą 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

Kapłani, gdy chrzczą dzieci, niech już modlą się i niech czynią ten akt z wielkim namaszczeniem, 

wzywając Mnie, gdy wypędzają złego ducha, niech wołają, abym wszedł w tę duszę i pozostał z tą 

duszą przez całe życie. Gdy kiedy taki kapłan przyjdzie do przybytków Naszych, niech cały szereg 

przyprowadzi tych dusz niewinnych, które przez jego ręce zostały oczyszczone z grzechu 

pierworodnego i takie były, jak wtedy, w chwili chrztu św. Gdy w czasie chrztu św. zstępuję na taką 

duszę, daję wielką moc przeciwko wszystkim złym zakusom. – S. Medarda, O Duchu Świętym, 

5.07.1951:  

P – Ojcze Nasz… W– Chleba naszego … 

P – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 

owoc żywota Twojego Jezus, Który niech sposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha 

Świętego ►i nauczy nas pełnić Wolę Bożą…  

W – Święta Maryjo Matko Boża… 

P – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…  

W – O mój Jezu... 

W. – O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami 

2. Objawienie chwały na weselu w Kanie Galilejskiej 
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Duch Święty, gdy zstąpił na Apostołów, ukazał się w postaci języków [Dz 2,3], w płomieniach, w 

światłości. Płomień oświeca. Dusza, gdy posiada światłość – jest to największy dar i pierwszy punkt, 

warunek do świętości. Bo jeżeli ma światłość, ma wszystko. To tak, jak podróżny, gdy ma światło ze 

sobą, nie boi się niczego, bo, choćby szedł przez najciemniejsze miejsca, gdy oświeci sobie drogę, widzi 

gdzie idzie. Dlatego módlcie się, a nie ustawajcie w modlitwie, o ten dar Ducha Świętego, o ten dar 

Jego, nie tylko jako dar, ale o Niego Samego , bo On Sam jest Światłością [1 J 1,5]. S. Medarda, O 

Duchu Świętym, 2.05.1951:  

P – Ojcze Nasz… W. – Chleba naszego … 

P – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 

owoc żywota Twojego Jezus, Który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i umocni w nas 

wiarę, nadzieję i miłość ►i pomoże nam przebaczyć sobie i bliźnim… 

W – Święta Maryjo Matko Boża… 

P – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…  

W – O mój Jezu... 

W. – O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

Dusze, które apostołują w dalszym ciągu przeze Mnie i cierpią, te są najdroższymi Moimi dziećmi [Mt 

5,11]. Tymi się mogę chlubić, tych mogę nazywać synami Moimi, tych mogę nazywać strażą przyboczną 

Moją, hufcami Moimi. Tym mogę powiedzieć: „Przeznaczeni do Królestwa Mego, bo staczają bój o 

królowanie Moje”. A taki, który włada orężem Moim i trzyma sztandar w ręku swoim, choć miałby zginąć 

na polu bitwy, jest zwycięzcą samego siebie, zwycięzcą nad całym piekłem i nieprzyjacielem Moim, który 

walczy ciągle, aby zniszczyć Królestwo Moje w duszach, chce tryumfować na ziemi przez kłamstwo, 

grzech i nieprawość. Dusze cierpiące, dusze mężne, daję wam miecz w rękę waszą. Walczcie, to 

znaczy cierpcie! Nie zniechęcajcie się! Ufajcie Mi! Idźcie za Mną, bo Ja Jestem Tym, który zwyciężył 

świat [J 16,33]. A wy tymi, którzy zwyciężą świat, to jest zło, wtedy nastąpi wielkie Zmartwychwstanie, 

wielki tryumf Królestwa Mego na ziemi i będą śpiewać pieśni pochwalne: „Błogosławiony jest Bóg na 

Niebie i ziemi, a królowanie Jego jest bez końca” [por. Ap 11,15]. – s. Medarda, O Duchu Świętym, 

11.06.1951:  

P – Ojcze Nasz… W. – Chleba naszego … 

P – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 

owoc żywota Twojego Jezus, Który niech nas przez Ducha Świętego ►uwolni, ►ochroni, ►oczyści, 
►uzdrowi, ►uzdolni, ►osłoni, ►odnowi, ►odblokuje, ►naprawi, ►odnowi, umocni, oświeci, prowadzi, 

rządzi i uświęci… 

W – Święta Maryjo Matko Boża… 

P – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…  
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W – O mój Jezu... 

W. – O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami 

4. Przemienienie na Górze Tabor 

W wielkich cierpieniach niech dusze idą do Ducha Świętego i proszą Go o Jego dary. W tych darach jest 

umieszczona największa moc, światło, pomoc, pocieszenie, gdyż Duch Święty nazywa się 

Pocieszycielem [J 14,26]. 

Bardzo mało jest osób, które by czciły tę Trzecią Osobę Naszą i które by szukały ratunku i pomocy u 

Niego. A przecież On tak pragnie mieszkać w każdej duszy, bo każda dusza – to Kościół Jego [1 Kor 

3,16]. W każdej duszy pragnie spoczywać, pragnie wylewać Miłość Swoją, bo to jest Duch Miłości. 

Pragnie przeistaczać, upiększać, uświęcać. Pragnie by dusze były tą jasną gołębicą, tą czystością. 

Jeśli dusze pragną się oderwać od ziemi, a dojść do szczytów najściślejszego zjednoczenia z Nami, to 

niech ciągle wzywają pomocy Ducha Uświęciciela, który jest Samą Świętością i Jego dziełem jest 

uświęcać dusze [Rz 15,16]. – s. Medarda, O Duchu Świętym, 11.06.1951: 

P – Ojcze Nasz… W. – Chleba naszego powszedniego daj nam… 

P – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 

owoc żywota Twojego Jezus, Który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia 

największą pokorą, łagodnością, ►dobrocią, ►pokojem, cierpliwością, oddaniem, mocą, ►radością 

i świętością… 

W – Święta Maryjo Matko Boża… 

P – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…  

W – O mój Jezu... 

W. – O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami 

5. Ustanowienie Eucharystii 

Wiele łask otrzymuje każdy, kto żegna się: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Krzyż, 

przeżegnanie [się]  – dusze sobie lekceważą. Nie wiedzą, co to jest. Niech każdy zastanowi się, że 

mówiąc: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” wszystko czyni w Imię Nasze i to jest bardzo 

zasługujące. Niech każdy to czyni z wielką rozwagą, bo cokolwiek czyni w Imię Nasze, otrzyma. Krzyż 

taki jest bardzo pomocny we wszystkim, a zwłaszcza w pokusach. Wtedy szatan boi się tego krzyża i 

ucieka. 

Niech często dusze żegnają samych siebie i świat cały. Szatan, jakkolwiek jest bardzo złośliwy, 

podstępny, ale jest tchórzem. Boi się mocy Naszej, bo wie, że mimo wielkiego wysiłku swego, zawsze 

jest pobity, jeżeli kto z wielką wiarą i w Imię Krzyża Naszego zwalcza go. 

Kapłani powinni często egzorcyzmować świat cały, gdzie nie mogą słowami nawracać, tam, gdzie 

nie mogą w spowiedziach. Niech zaraz egzorcyzmują duszę tam, gdzie szatan przeszkadza 
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wyspowiadać się, albo ją opęta skrupułami, aby marnowała czas i nie postępowała w wyżyny, albo ją 

gnębi, a nieraz doprowadza ją aż do zupełnego zejścia z drogi Bożej. 

P – Ojcze Nasz… W. – Chleba naszego powszedniego daj nam… 

P – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 

owoc żywota Twojego Jezus, Który niech nam ześle siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego i 

użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe ►i zwiąże wroga dusz 

ludzkich… 

W – Święta Maryjo Matko Boża… 

P – Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…  

W – O mój Jezu... 

W. – O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami 

„ ►” tym symbolem oznaczone zostały dodatkowe wezwanie, którymi modli się rycerz Wiesław z Koszalina 

OSOBISTA MODLITWA 

św. Jana Pawła II do Ducha Świętego 
Młody Karol Wojtyła w wieku 9 lat stracił matkę. Po jej śmierci został ministrantem. 
Jak sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie. Gdy jego ojciec spostrzegł to 
powiedział do syna: „Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do 
Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. Po tych słowach pokazał małemu 
Karolowi pewną modlitwę: 

Duchu Święty, proszę Cię:  

O dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;  

O dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej;  

O dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;  

O dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował; 

O dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;  

O dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością;  

O dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. [ 
Amen ] 

Ś WIADECTWO RYCERKI BOZ ENKI:  
RADA I PRAKTYKA 3 ŁYKÓW WODY – 
„3 ŁYKO W WOLI BOZ EJ” z wezwaniami 
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Rycerka Bożenka doświadczona cierpieniem w rozeznaniu duchowym otrzymała od Pana wskazówkę 

korzystania z poniższej praktyki duchowej: 

Pijąc 3 łyki wody błogosławionej, egzorcyzmowanej – „Łyki woli Bożej”   

- Pierwszy łyk wody i słowa: "Jezu chroń mnie..." i znak krzyża + 

- Drugi łyk wody i słowa: "Jezu uzdrów mnie..." i znak krzyża + 

- Trzeci łyk wody i słowa: "Jezu spraw aby stał się niewidzialnym... (niesłyszalnym  

dla mych wrogów).  

Już po 2 dniach tej duchowej praktyki rycerka stwierdziła uwolnienie z udręk duchowych poprawę stanu 

zdrowia swojego i bliskich. 

P.S. od redakcji:  

Można też modlić się za wskazane osoby, rodzinę...np.  

Jezu chroń mnie i moją rodzinę... (lub podać imię osób polecanych) 

Jezu uzdrów mnie i moją rodzinę... (lub podać imię osób polecanych) 

Jezu spraw abym ja i moja rodzina była niewidzialna dla naszych wrogów... 

W zależności od potrzeby można jeszcze dostosować się do sytuacji i dodać 

inne wezwania według natchnienia Bożego np.  

Chroń i osłoń mnie i moją rodzinę  

Uwolnij i oczyść mnie i moją rodzinę  

Uzdrów i umocnij mnie i moją rodzinę   

Oświeć i uświęć mnie i moją rodzinę  

Uzdolnij mnie i moją rodzinę do wybaczenia sobie i bliźnim 

„Łyk woli Bożej” kojarzy się z rozważań Sł. B. Luizy Piccaretty „Dziewica Maryja w Królestwie Woli 

Bożej”. W każdym dniu przed lekcją Królowej Nieba przed modlitwa do Niebiańskiej Królowej odmawia 

się tzw. kwiat duchowy miesiąca.  

Przyjdź na kolana Niebiańskiej Mamy i powiedz do Niej:  

„Moja Mamo, kocham Cię i Ty także mnie kochaj i daj łyk Woli Boga dla mojej duszy. Daj mi również 

swoje błogosławieństwo, aby móc wykonać wszystkie moje uczynki pod Twoim Matczynym 

spojrzeniem.” 

90 Mszy św. zamówionych przez Zarząd Legionu i 
ofiarowanych przez małych rycerzy. 

Intencja 1 mszy św.  – ks. Lesław, 30.04.2021 
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Aby Duch Święty wypalił i oczyścił z przestrzeni duchowej naszej Ojczyzny, Europy i całego świata – 
całe zło zasiane złym słowem i zatrutym językiem w przekazie międzyludzkim i medialnym mocą 
wstawienniczą Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Królowej Aniołów, św. Michała Archanioła i 
wojsk anielskich. (1 msza św.) 

30 mszy błagalnych  – Ks. Andrzej K., 1-30.05.2021 
– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych, z prośbą o ich wstawiennictwo u dobrego Boga w 
int. Kościoła Chrystusowego i całego duchowieństwa oraz związania przeciwnika Boga i Kościoła 
Chrystusowego za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i całego Dworu 
Niebieskiego. (30 Mszy św.) 

1 uwielbienia i podziękowania, – Ks. Andrzej K., 1-30.05.2021 
– Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i 
za wysłuchanie zanoszonych modlitw przez 30 dni maja mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. 
za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i całego Dworu Niebieskiego. (1 
msza św.) 

9 Mszy św. błagalnych  – ks. Lesław K. 1-9.05.2021 
– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych, z prośbą o ich wstawiennictwo u dobrego Boga w 
int. uproszenia pokoju, zniweczenia złych dzieł i zamierzeń masonerii, przywódców i rządów państw i 
narodów planujących agresję i wywołanie wojny oraz o związanie mocy zła za przyczyną NMP Królowej 
nieba i ziemi, św. Michała i całego wojska niebieskiego. (9 mszy św.) 

1 uwielbienia i podziękowania – ks. Lesław K. 1-10.05.2021 
– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i 
za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 dni) mocą odprawionych i sprawowanych 
Mszy św. za przyczyną NMP Królowej nieba i ziemi, św. Michała i całego wojska niebieskiego. (1 Msza 
św.) 

9 Mszy św. błagalnych  – ks. Lesław, 11-20.05.2021 
– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych egzorcystów, charyzmatyków i mistyków, aby 
wstawiały się do dobrego Boga w int. związania szatana i zniweczenia planów i dzieł przeciwnika dusz 
ludzkich mocą ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną Królowej Aniołów i Zastępów Anielskich. (9 mszy 
św.) 

1 uwielbienia i podziękowania – ks. Lesław 20.05.2021 
– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom zbawionych 
egzorcystów, charyzmatyków i mistyków, i za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 
dni) mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Królowej Aniołów i Zastępów 
Anielskich. (1 Msza św.) 

3 msze św. w int. Legionu MRMSJ – ks. Lesław 21-22.05.2021 
– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych małych rycerzy, czcicieli Bożego Miłosierdzia, 
sympatyków, księży opiekunów, dusz zmarłych członków rodzin, przyjaciół, znajomych aby ich 
wstawiennictwo u dobrego Boga wyjednało DARY i OWOCE Ducha Świętego dla XVI Pielgrzymki 
Zawierzenia Legionu Królowej Polski uczestników bezpośrednich i pośrednich (duchowych) oraz 
gospodarzy miejsca i użyczyło z Bożego skarbca wszystkiego co dobre a powstrzymało od wszystkiego 
co złe i uzdolniło do przyjęcia Bożego błogosławieństwa dla całego Legionu mocą Niepokalanej 
Oblubienicy Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego oraz Patronów Legionu.  (3 Msze św.) 
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3 msze św. w int. Marii – sekretarz Legionu – ks. Lesław, 7-9.05.2021 
– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych lekarzy, personelu medycznego, aby wstawiały się 
do dobrego Boga o błogosławioną asystencję i prawidłowy przebieg operacji dla Marii Mrózek za 
przyczyną NMP Uzdrowienie Chorych, św. Rafała, św. Łukasza, św. Charbela, św. o. Pio i wszystkich 
świętych medyków i Patronów chorych i służby zdrowia i wszystkich świętych medyków. (2 Msze św. 7 i 
8 maj) 

– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom zbawionych 
lekarzy i medyków i za wysłuchanie zanoszonych modlitw i asystencję w przebiegu operacji Marii 
Mrózek z prośbą o szybki powrót do dobrej kondycji zdrowotnej za przyczyną NMP Uzdrowienie 
Chorych, św. Rafała, św. Łukasza, św. Charbela, św. o. Pio i wszystkich świętych medyków. (1 msza 
św. 9 maj) 

Intencja 9 mszy św.   – ks. Andrzej K. 
Aby Duch Święty wypalił Bożym ogniem i oczyścił Krwią i Wodą Chrystusa z przestrzeni duchowej i 
fizycznej naszej Ojczyzny, Europy i całego świata – całe zło zasiane złym słowem i zatrutym językiem w 
przekazie międzyludzkim i medialnym mocą wstawienniczą Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, 
Królowej Aniołów, św. Michała Archanioła i wojsk anielskich. (9 mszy św. 14-22 maj 2021) 

1 msza św. uwielbienia i podziękowania w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, – ks. 
Andrzej K. 
Uwielbienie Ducha Świętego i podziękowanie Panu Bogu mocą wstawienniczą Niepokalanej Oblubienicy 
Ducha Świętego za wypalenie Bożym Ogniem i oczyszczenie z przestrzeni duchowej – naszej Ojczyzny, 
Europy i całego świata – całego zła zasianego złym słowem i zatrutym językiem w przekazie 
międzyludzkim i medialnym za przyczyną Królowej Aniołów, św. Michała Archanioła i Chórów Anielskich. 
(1 msza św. 23.05.2021) 

9 Mszy św. błagalnych  – o. Józef K., 21-29.05.2021 
– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych biskupów, kapłanów i zakonników, aby wstawiali 
się do dobrego Boga w int. pokoju i związania szatana i zniweczenia planów i dzieł przeciwnika Boga, 
Kościoła i duchowieństwa mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, 
Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wszystkich Świętych. (9 mszy św.) 

2 msze św. o uwielbienia i podziękowania – o. Józef K., 30-31.05.2021 
– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom zbawionych 
biskupów, kapłanów i zakonników i za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 dni) 
mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki 
Kapłanów i Wszystkich Świętych. (1 Msza św.) 

– Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i 
za wysłuchanie zanoszonych modlitw przez 30 dni maja mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. 
za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i całego Dworu Niebieskiego. (2 
msze św.) 

9 Mszy św. błagalnych – ks. Sebastian, 11-19.052021 
– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych, aby ich wstawiennictwo u dobrego Boga 
wyjednało DARY i OWOCE Ducha Świętego dla żyjących i użyczyło z Bożego skarbca wszystkiego co 
dobre a powstrzymało od wszystkiego co złe i uzdolniło do związania wroga rodzaju ludzkiego mocą 
Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego.  (9 mszy św.) 



Głos Małego Rycerza Nr 42 (2/2021                                                      KWIECIEŃ–MAJ–CZERWIEC 2021 

 

 
 

65 
 

  

1 uwielbienia i podziękowania – ks. Sebastian, 20.05.2021 
– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i 
za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 dni) mocą odprawionych i sprawowanych 
Mszy św. za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego. (1 
Msza św.) 

Intencje MSZY Św. w formie Nowenny  
Sprawowane przez ks. Sebastiana w Częstochowie 

od 3.-11 kwietnia 2021 

Wielka Sobota, 3.04.2021  

1. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, 
Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na 
działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach kapłanów i zakonników. (int. Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Zmartwychwstanie Pańskie, 4.04.2021  
2. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach ofiarnych, 
pobożnych i wiernych Chrystusowi. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Poniedziałek Wielkanocny, 5.04.2021 
3. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) … szczególnie w duszach pogan i 
nie znających Chrystusa.  (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Wtorek, 6.04.2020  
4. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) …, szczególnie  w duszach 
schizmatyków, heretyków i odszczepieńców. (int. Małych Rycerzy Mił. Serca Jez.) 

Środa, 7.04.2021  
5. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) … szczególnie w duszach cichych, 
pokornych i duszach małych dzieci. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Czwartek, 8.04.2021  
6. Msza św. w int. O pokój i Boże …(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach, które czczą i 
wysławiają miłosierdzie Boże w tym Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. (int. Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

II Piątek, 9.04.2021  
7. Msza św. w int. O pokój i Boże …(dalej jak w int. 1) …a szczególnie o miłosierdzie Boże i wieczny 
pokój dla dusz, które są w więzieniu czyśćcowym. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego) 

Sobota, 10.04.2021  
8. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach 
oziębłych. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Niedziela Miłosierdzia, 11.04.2021 
9. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach 
grzeszników. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 
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Intencje MSZY Św. w formie Nowenny  
Sprawowane przez ks. Andrzeja na Białorusi  

od 3.-11 kwietnia 2021 

Wielka Sobota, 3.04.2021  
1. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, 
zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, 
Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło 
Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego 
Miłosierdzia, szczególnie w duszach kapłanów i zakonników. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego) 

Zmartwychwstanie Pańskie, 4.04.2021  
2. Msza św. w int. O pokój i Boże…(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach ofiarnych, pobożnych i 
wiernych Chrystusowi. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Poniedziałek Wielkanocny, 5.04.2021 
3. Msza św. w int. O pokój i Boże …(dalej jak wyżej) …szczególnie w duszach pogan i nie znających 
Chrystusa.  (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Wtorek, 6.04.2020  
4. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach 
schizmatyków, heretyków i odszczepieńców. (int. Małych Rycerzy Mił. Serca Jez.) 

Środa, 7.04.2021  
5. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak wyżej) …szczególnie w duszach cichych, 
pokornych i duszach małych dzieci. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Czwartek, 8.04.2021  
6. Msza św. w int. O pokój i Boże …(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach, które czczą i 
wysławiają miłosierdzie Boże w tym Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. (int. Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

II Piątek, 9.04.2021  
7. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) …a szczególnie o miłosierdzie Boże i 
wieczny pokój dla dusz, które są w więzieniu czyśćcowym. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego) 

Sobota, 10.04.2021  
8. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie  …(dalej jak w int. 1) …szczególnie w duszach 
oziębłych. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 

Niedziela Miłosierdzia, 11.04.2021 
9. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie …(dalej jak w int. 1) … szczególnie w duszach 
grzeszników. (int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) 
 

W OSTATNIM CZASIE DO WIECZNOŚCI ODESZŁO 5 RYCERZY 

Odeszło 5 rycerzy: z Włocławka, z Pionek,  z Lublina, z Bełchatowa i z Sianowa k/Koszalina 
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Animator grupy rycerskiej z Włocławka mr Czesław G. poinformował o odejściu 6.01.2021 do wieczności 

w wieku 70 lat śp. Leszka Tryburskiego - mr MSJ 

W Pionkach (d. radomska) w Wielką Sobotę, 3.04.2021 o godz. 4.30 zmarła w wieku 66 lat śp. Anna 

Góra - lokalna animatorka grupy rycerskiej. Pogrzeb odbył się 10.04.2021 o g. 11:00. powiadomiła 

Teresa Ż. 

W piątek, 16 kwietnia 2021 zmarł rycerz z Lublina: śp. Albin Kędziora. Kiedy był zdrowy był aktywny we 

wspólnocie małych rycerzy, także w apostolstwie dobrej śmierci. W poniedziałek, 19.04.2021r.  

mr Cecylia z Kraśnika. 

Dnia 12 maja 2021r. odeszła do Domu Pana, rycerka Jolanta Jaros z Bełchatowa. Zmarła była oddana  

Bogu, całym ciałem i całą duszą. Celem, jej życia było, wypełnić wolę Bożą.  Wiosną,  2020 roku, kiedy 

świat usłyszał o koronawirusie, wówczas Pan Jezus powiedział do niej: "nadejdą ciężkie czasy dla ludzi i 

przyjdzie wielki ucisk", jednak Bóg, zabierze ją do siebie przed tym czasem. W kwietniu 2021 roku, kiedy 

okazało się, że Jola ma guza mózgu, Pan Jezus, zapytał ją 2 dni przed operacją, "czy jest gotowa oddać 

życie za Niego". Odpowiedź była stanowcza: że jest gotowa. Wówczas Pan, powiedział, że każdemu z 

nas zada takie pytanie. Zmarła żyła misją, całkowitego oddania się Bogu. Była pierwszą rycerką w 

Bełchatowie i zachęcała kolejnych kandydatów na rycerzy MSJ. To dzięki niej, bełchatowscy rycerze w 

każdy 2 piątek miesiąca Adorują Najświętszy Sakrament. Będzie nam jej brakowało. Zostanie w naszych 

w naszych sercach i pamięci na zawsze. Mali Rycerze z Bełchatowa 

23.05.2021r. w niedzielę Zesłania Ducha Świętego odszedł do Pana w wieku 84 lat śp. Antoni 

Trzonkowski rycerz z Sianowa k/Koszalina. Był członkiem koła Legionu w Koszalinie od 13.07.1994 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…. Zdrowaś Maryjo… Królowo Czyśćca – módl się za nimi. 

R E D A K C J A – K O N T A K T Y 

Asystent REDAKCJI: ks. dr Lesław Krzyżak 

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak, Urząd Pocztowy Koszalin 9,  

Skrytka pocztowa 82, 75-350 Koszalin, kom. 668 093 700   

Zamówienia…Maria Mrózek, kom. 664 035 180 

PROŚBA O MODLITWĘ za REDAKCJĘ i CZYTELNIKÓW GŁOSU MR 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały 

skarb Kościoła św. – tyle razy ile sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w tej publikacji, na 

wyjednanie przez Miłosierne Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski ostatecznej zbawienia, 

doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz 

błogosławieństwa Bożego dla siebie i tych wszystkich osób, które będą redagować, współpracować z 

redakcją, mieć to czasopismo w swoim domu, czytać oraz ubogacać siebie i bliźnich będą. Zaś wszelkie 

zakusy szatana i innych złych duchów – w przekręcaniu, wypaczaniu i nie zrozumieniu tych treści – 

zostały przerwane i zniweczone mocą Bożą i całego Dworu Niebieskiego. Amen. 
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malirycerze.pl 

 e-mail: 

malirycerze@gmail.com 
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