
RELACJA z REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU  
w ramach XXIII TRIDUUM ku czci BOGA OJCA  
w Niepokalanowie, 30.07. – 1.08.2021 

W RAMACH XXIII TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA LEGIONU MAŁYCH 

RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO w tym:  

XII Zabranie Zarządu Legionu MRMSJ i  

XIV Zgromadzenie Animatorów Legionu MRMSJ 

Rozpoczęcie Zjazdu (dla zakwaterowanych uczestników TRIDUUM) nastąpiło w 

piątek, 30.08.2021. Rozpoczęcie wg programu od 15:00 w kaplicy św. Maksymiliana.  

PIĄTEK, 31. 07. 2020 

15:00 – Koronka poprowadzona przez lokalną grupę modlitewną Miłosierdzia Bożego..  

15:20 – Przywitanie i zawierzenie Rekolekcji i Zjazdu dokonał ks. Lesław Krzyżak, 

asystent trzy dniowej uczty duchowej. 

15:30 – Droga Krzyżowa – nawiązująca do pierwszego okresu pandemii 

poprowadzona przez opiekuna Triduum, ks. Lesława, rycerzy: Jacka z Koszalina i Ani 

ze Szczecina. Tekst w opracowaniu rycerki Eli z Głubczyc. 

16:10 – Msza św. z homilią przez zaproszonego Misjonarza 

Jezusa Miłosiernego o. Grzegorza Bliźniaka zaproszonego w 

imieniu Zarządu przez prezesa zarządu Legionu MRMSJ. 

Msza św. koncelebrowana:  

ks. Grzegorz: Intencja wynagradzająca Najświętszemu 

Sercu Jezusowemu i Przebłaganie Boga Ojca za grzechy 

nasze i świata całego mocą wstawienniczą Matki Bożej 

Niepokalanej i św. Maksymiliana:  

Ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga 

Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu Święta Boga Ojca całej ludzkości. 

18:15 – Konferencja (1) – ks. Grzegorz  



BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY  
( braliśmy udział w tym programie modlitewnym )  

20:30 – 1 część różańca – (tajemnice bolesne) o zakończenie epidemii 
Zakończenie adoracji, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem – około 21:00 
21:00 – Apel  

SOBOTA, 31.07. 2021, św. Ignacego z Loyoli 

9:00 – Konferencja (2) (ks. Grzegorz) 

10:00 – XII SPOTKANIE Zarządu Legionu  

10:00 – w tym czasie pozostali uczestnicy trwali na różańcu (tajemnice radosne) i 

modlitwach prowadzonych przez rycerzy z Wrocławia. 

11:30 – Konferencja (3) (ks. Grzegorz) 

12:30 – Różaniec tajemnice światła poprowadzili rycerze z Czech i Głuchołaz 

12:30 – 13:30 – obiad (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)  

14:00 – Różaniec tajemnice bolesne poprowadzili rycerze z Kraśnika 

15:00 – Koronka do BM ( lokalna grupa modlitewna Bożego Miłosierdzia)   

16:00 – Msza św. koncelebrowana z homilią ks. Grzegorza.  

Ks. Emilian: W intencjach Małych Rycerzy i intencjach złożonych w koszyczku przed 

ołtarzem,  

Ks. Lesław: za dusze czyśćcowe szczególnie dusze zmarłych Małych Rycerzy i dusze 

z rodzin rycerzy) 

Na mszę św. dołączyła grupa pieszych pielgrzymów z ks. Łukaszem neoprezbiterem, 

który udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. Zaszczycił też wice przeor klasztoru 

franciszkańskiego. 

W czasie mszy św. 3 kandydatów wyraziło gotowość wstąpienia do Legionu na okres 

próby (postulat) zaś 9 osób po okresie postulatu zadeklarowało gotowość wstąpienia w 

szeregi Legionu, aby stać się rzeczywistymi małymi rycerzami Miłosiernego Serca 

Jezusowego. 

17:15 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)  



17:30 – możliwość nabycia publikacji Legionu oraz krzyży, łańcuszków niewolnika i 

innych dewocjonalii. 

18:00 – XIV Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego dla delegatów lokalnych grup modlitewnych. Do Sali 

Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego przybyło 35 animatorów, delegatów i 

przedstawicieli Legionu MRMSJ. (reprezentujących ponad 200 uczestników XXIII 

Zjazdu). 

BLOK MODLITEWNY LEGIONU  

W RAMACH ADORACJI BOGA OJCA 

18:00 – w tym czasie pozostali uczestnicy trwali na różańcu (tajemnice chwalebne) i 

modlitwach prowadzonych przez uczestników Zjazdu. 

19:30 – Konferencja (4) (ks. Grzegorz)  

 

BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY MIEJSCA 
( UCZESTNICZYMY w tym programie modlitewnym )  

20:30 – 1 część różańca – (tajemnice radosne) o zakończenie epidemii 
Zakończenie adoracji, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem – około 21:00 
21:00 – Apel  

 

21:30 – Wystawienie Najśw. Sakramentu i czuwanie modlitewne poprowadził do 

północy ks. Lesław – w tym czasie rycerze ze Szczecina i Koszalina poprowadzili I i II 

intencję Koronki do Bożego Miłosierdzia (itntencje 7 koronek – str. 13 tego Głosu MR), 

a Warszawa koronkę (różaniec) do Ducha Świętego / zob. str. 58 Głos MR nr 42 / 

24:00 – Msza św. z homilią (3) – ks. Grzegorz  

Int. Ks. Lesław: O uwielbienie Boga Ojca w ustanowieniu święta Boga Ojca całej 

ludzkości w Kościele zgodnie z życzeniem Stwórcy oraz potrzebne łaski, dary i moc 

Ducha Świętego dla Papieża, kardynałów i biskupów w podjęciu stanowczej decyzji i 

zdecydowanej realizacji woli Bożej ze wsparciem Córki Ojca Przedwiecznego, 

świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego 

oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone modlitwami, działaniami, ofiarami (m.in. 

ofiarowanymi mszami św.), władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego. 



Int. Ks. Grzegorz: O dary i moc Ducha Świętego dla całego duchowieństwa 

szczególnie dla biskupów i proboszczów na terenie, których diecezji i parafii są i 

działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla 

wszystkich księży asystentów-opiekunów.  

 

Tradycyjnie odnowiono Akt Zawierzenia Bogu Ojcu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego 

Miłosierdzia. (tekst poniżej) 

 

AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH 

RYCERZY 

Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z całą ufnością zawierzyć 

Twemu Ojcowskiemu Sercu. Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusa. O Stwórco nasz i Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie. 

Ojcze, ogarnij nas swym Ojcowskim Sercem i nie pozwól nam oddalić się od Ciebie, 

lecz przy Tobie trwać. Ojcze, na zawsze jesteśmy Twymi dziećmi. Naucz nas miłości 

do Ciebie. Niech nasze serca zapłoną miłością Bożą. Ojcze, kieruj naszym życiem, 

abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze 

miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe. Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić 

dla Twej chwały. Niech Twoja miłość rozleje się w naszych sercach, aby mogły 

promieniować tam, gdzie jest ciemność. Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam 

potrzeba. Przyjmij naszą słabość. Niech ona przemieni się w Bożą moc. Daj światło 

kapłanom, aby strzegli depozytu naszej wiary w Ciebie, Boże Ojcze. Twoi Mali 

Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego. 
Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o północy  

w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005 

Jeśli nie wszyscy Mali Rycerze mogli uczestniczyć bezpośrednio w święto Boga Ojca (w pierwszą 

niedzielę sierpnia)  

każdy może odnawiać ten akt każdego 7 dnia miesiąca w świetle życzenia Boga Ojca.  

/ osobiście lub przy okazji miejscowego spotkania modlitewnego / 

Modlitwę wiernych przygotował i odczytał rycerz Andrzej z Bochni. 

Do Boga bogatego w miłosierdzie zanosimy wspólne modlitwy i błagania – stając w obecności 

Dworu Niebieskiego zjednoczmy nasze serca we wspólnej modlitwie: 



1. Boże, nasz Ojcze prosimy Cię za Kościół Święty, aby był zwiastunem niezmierzonych 

bogactw niebios.   W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

2. Boże nasz Ojcze prosimy Cię za Ojca Świętego, kardynałów i biskupów, obdarz ich łaską, 

darami i mocą Ducha Świętego, aby realizowali Twoją świętą wolę.  

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

3. Boże nasz Ojcze prosimy Cię za księdza Grzegorza naszego kaznodzieję, ks. Lesława, 

duchowego asystenta, za naszych księży asystentów i opiekunów, aby głosząc Ewangelię 

pomagali ludziom budować wiarę na trwałym fundamencie prawdy objawionej przez Boga.  

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

4. Boże nasz Ojcze prosimy Cię za goszczącą nas wspólnotę Franciszkanów, aby poprzez 

swoją posługę i przykład życia prowadzili ludzi do zbawienia.  

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

5. Boże nasz Ojcze prosimy Cię, aby nasza założycielka Zofia Grochowska, która tu na ziemi 

ufała i głosiła Twoje Wielkie Miłosierdzie dostąpiła chwały ołtarzy, jako błogosławiona. 

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

6. Boże, nasz Ojcze prosimy Cię za wszystkich członków Legionów Małych Rycerzy, aby byli 

pełni pokoju pomimo cierpień i przeciwności. 

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

7. Boże nasz Ojcze prosimy Cię za zatwardziałych grzeszników, aby otwarli się na łaskę 

nawrócenia i zostali przyprowadzeni do wspólnoty Twojego Kościoła.  

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

8. Boże nasz Ojcze prosimy Cię za dusze czyśćcowe, a szczególnie za zmarłych z naszej 

wspólnoty Legionów Małych Rycerzy oraz zmarłych z naszych rodzin, aby w Twoim Królestwie 

odnaleźli miejsce wiecznej radości.  

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

9. Boże nasz Ojcze prosimy Cię w intencjach, w których sprawowana jest ta Najświętsza ofiara 

oraz w intencjach, które złożymy za chwile na Chrystusowym ołtarzu./ które nosimy w naszych 

sercach/ z którymi tutaj przyjechaliśmy. 

W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

10. Boże nasz Ojcze prosimy Cię za nas uczestniczących w XXIII Triduum, aby każdy z nas był 

wierny w służbie dla wartości nadprzyrodzonych.  



W Miłosierdziu Swoim wspomóż nas Panie. Ciebie prosimy… 

Boże nasz Ojcze dziękujemy Ci, że nas wysłuchujesz i prosimy 

prowadź nas by wszystko służyło jeszcze większej zażyłości z 

Tobą, przez Chrystusa Pana naszego/ Chrystusa Króla 

Miłosierdzia AMEN 

Po Mszy św.: ks. Lesław i ks. Grzegorz namaścili 

obecnych olejkiem egzorcyzmowanym – Olej na Wielki 

Piątek do leczenia, ochrony i wyzwolenia. ( Olej 

poświęcony przez ks. egzorcystę – i omodlony o 3:00 w nocy 

Wielki Piątek 2021 r. (W.K) Przepis ten został podany przez 

Matkę Bożą na uzdrowienie, ochronę i uwolnienie podczas jej 

objawienia na Świętej Górze San Lorenzo w Puerto Rico w latach 1899–1910. Ten sam przepis 

został przekazany przez św. Józefa św. Andrzejowi Bessette z Kanady (1845 -1937), 

prekursora Sanktuarium św. Józefa. W kaliskim Sanktuarium św. Józefa są relikwie św. 

Andrzeja przekazane z Kanady. / Więcej o św. Andrzeju w osobnym artykule w tym Głosie na 

str. 56./ 

Ciąg dalszy czuwania do ok 6:00  – wyglądał jak niżej:  

1:15 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym III intencja Koronki 

do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. Radosne – Ciechanów, Nowy Sącz, Pelplin, 

Poddębice ) 

2:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym IV intencja Koronki 

do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. światła – Bochnia, Kraków, Tarnowskie 

Góry, Zakopane) 

3:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym V intencja Koronki 

do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. bolesne – Poznań, Bełchatów, Głuchołazy) 

4:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym VI intencja Koronki 

do Bożego Miłosierdzia i Różaniec tajem. chwalebne – Kraśnik, Włocławek, Opole, 

Pilica) 

5:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca ( w tym VII intencja 

Koronki do Bożego Miłosierdzia, modlitwy do Boga Ojca, Kalisz, Jastrzębie, Jejkowice, 

Radom.) 

6:00 – Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem – ks. Lesław  

NIEDZIELA, 1.08. 2021  



8:30 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) 

9:30 – Konferencja (5) uczty duchowej w Niepokalanowie 

12:00 – Obiad, pamiątkowe fotki i ostatnie pożegnania  –  WYJAZD DO DOMU  

Podczas uczty duchowej towarzyszyły nam 

peregrynujące w Legionie: 

► figura św. Józefa Patrona Kościoła św./z Siedlec 

udała się do Szczecina/,  

►obraz Pani Wszystkich Narodów (z Kielc udał się do 

Wrocławia/. 

 Ponadto gościł: figura Matki Bożej Skępskiej, / M.B. 

Brzemienna, Królowa Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw, która towarzyszy rycerzom z 

Włocławka /, figury Najśw. Serc Jezusa i Maryi na oślepienie szatana – własność 

rycerza Pawła z Piaseczna i figura św. Michała Archanioła – własność rycerzy 

Bożenki i Edzia z Józefosławia.  

Ponadto peregrynujące we wspólnocie Legionu MRMSJ są jeszcze: 

 Jezus Chrystus Król Miłosierdzi i Polski ( w Koszalinie ),  

 figura Chrystusa Króla na oślepienie szatana (w Szczecinku ),  

 figura Matka Boża z Guadelupe (w Pelplinie ),  

 

W TRIDDUM uczestniczyło 215 osób (odnotowane) w tym 103 zakwaterowane: 

Brno-Czechy (1) Bełchatów (13), Głuchołazy (2), Gniezno (4), Jastrzębie Zdrój (3), 

Kielce (4), Koszalin (6), Kraków (4), Kraśnik (15), Łódź (1), Opole (3), Ostrołęka (3), 

Pelplin (18),  Piaseczno (4), Pilica (2), Poddębice (4), Poznań (6), Radom (1), 

Jejkowice (4), Siedlce (9), Szczecin (7), Tarnowskie Góry (7), Wrocław (3), Warszawa 

(8), Bochnia (34), Kalisz–Pleszew (3), Ostrów Wlkp. (1), Płońsk (8), Włocławek (9), 

Żyrardów (5), Rypin (1), Nowy Sącz (5), Niemodlin (1), Wojciechów (2), Szczecin (7), 

Zakopane (4), Dzikowiec Kł. (1) 

Bóg zapłać za Wasze świadectwo wiary i ofiary, mówiące więcej niż słowa, i że byliście 

tam gdzie trzeba i gdzie była s. Zofia i cała rzesza dusz zmarłych rycerzy i naszych 

bliskich. 



Relacja z XII ZEBRANIA ZARZĄDU i XIV 
Zgromadzenia Animatorów LEGIONU 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego /odsyłamy DO Głosu MR nr 43/ 

 

Za XXIII Triduum ofiarowane były 3 msze św. jeszcze przed Zjazdem, 26-28 lipca 2021: 

"W intencjach Matki Bożej i Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

w tym o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla prowadzących księży,  

organizatorów, uczestników i gospodarzy uczty duchowej w Niepokalanowie mocą 

wstawienniczą Patronów Legionu." Przez o. Józefa K. franciszkanina. 

Bogu bogatemu w miłosierdzie przez Niepokalane Serce Maryi i Przeczyste Serce św. 

Józefa, za przyczyną Patronów Legionu w tym św. Maksymiliana dziękujemy za 

błogosławieństwo, opiekę i ochronę św. Michała Archanioła i Aniołów, za pogodę, 

gospodarzy miejsca, obsłudze Domu Rekolekcyjnego i kuchni. Dziękujemy Zarządowi, 

animatorom, przedstawicielom ośrodków, kół i grup modlitewnych za udział w tej 

uczcie duchowej, za spotkanie Zarządu, zebranie Zgromadzenia Animatorów. Za 

uczestników rekolekcji jak i tych którzy przybyli na nocne czuwanie. Za prowadzących i 

zaangażowanie w modlitwy. Dziękujemy za nowych kandydatów i przyjętych rycerzy 

do Legionu.  Dziękujemy ks. Lesławowi  opiekunowi tej uczty duchowej za jego 

zaangażowanie, we wszystkich wydarzeniach XXIII Triduum. Ks. Grzegorzowi, 

głoszącemu homilie i konferencje za to, że w swoich wystąpieniach odnosił się do 

pierwszej Osoby Boskiej i ukierunkował słuchających na wielka miłość i miłosierdzie na 

wszystkich etapach w dziejach stworzenia, odkupienia i zbawienia rodzaju ludzkiego. 

Niech Bóg Ojciec będzie uwielbiony w tej kolejnej uczcie duchowej ku Jego czci i jak 

najszybciej spełni się Jego Wola co do uznania i zatwierdzenia w Kościele święta Boga 

Ojca całej ludzkości. Amen. Amen. Amen. 

mr Wiesław K. 

 



Rycerka Joanna z Ostrołęki dzieli się 
swoimi notatkami z rekolekcji w 
Niepokalanowie. 

Z zapisów konferencji wygłoszonej przez księdza Grzegorza Bliźniaka w 

Niepokalanowie w czasie rekolekcji ku czci Boga Ojca. 

– Człowiek stworzony jest w sposób indywidualny. Święty Tomasz mówi: że każda z 

Osób Trójcy Przenajświętszej ma swoje zadanie, Bóg Ojciec Stworzycielem, Jezus jest 

Zbawicielem, Duch Święty Pocieszycielem. 

– Bóg stworzył nas z nicości. Autor Biblii posługiwał się  obrazami, mówiąc, że 

człowiek ulepiony został z gliny. Stworzony z nicości materii. 

– My, ludzie, potrafimy tylko przetwarzać z tego, co już zostało stworzone. Święty 

Augustyn nazwał nicością absolutną; potrójne nic „nic, nic, nic”. 

– Święty Tomasz mawiał: „o Bogu możemy powiedzieć Kim nie jest. Najwięksi święci 

nie byli w stanie określić Kim Jest Bóg. Bóg jest Bytem Absolutnym, wolnym i 

rozumnym, Jest samą Mądrością. Bóg wie, rozumie, przewiduje, określa. 

– Zdolność ujarzmiania świata mamy jako dar od Boga. Człowiek ma wolną wolę. Bóg 

jest Absolutną Wolnością i tej wolności udziela innym bytom. 

– Wolność jest nam dana, ale i zadana – jak mówił Jan Paweł II. Człowiek w swojej 

wolności sprzeciwia się Bogu. Pierwsi ludzie Bogu powiedzieli nie”. 

– Najpierw pierwsi ludzie otrzymali dar poznania. Zły duch posłużył się ich inteligencją. 

Ewa chciała być jak Bóg – dlatego zjadła z drzewa mądrości. 

– Pierwsi ludzie przez złe wykorzystanie darów od Boga, utracili przyjaźń z Bogiem. 

– Gdyby nie stworzył nas Bóg jako podobnych, bylibyśmy niewolnikami, a nie dziećmi. 

– Ciało + dusza = osobowość. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, stworzony z 

miłości. Każde życie jest chciane przez Boga. Jeśli Bóg dopuścił istnienie, to Bóg 

chciał, żeby to życie powstało. Ludzie są pośrednikami w przekazaniu życia. 

Dziękujmy Bogu, że dał nam życie. 

„Poznałeś Mnie i umiłowałeś przed wiekami” - tak mówi psalmista. 

– Jesteśmy stworzeni przez Boga z miłości. Bóg nie stworzył nic wspanialszego od 

człowieka. Jesteśmy najdoskonalszym dziełem Boga. 



– Bóg nas stworzył dla wieczności, a nie dla tego świata. Celem życia człowieka jest 

poznać, ukochać Boga i być przez Niego zbawionym. 

– Bóg jest zazdrosny o człowieka, o to, co stworzył. Zazdrosny – to znaczy, że chce 

mieć człowieka dla siebie, w wieczności. Zazdrosny, że ulegamy temu światu. 

– Jan Paweł II napisał dobrą książkę „Osoba i czyn”, trudną ale ciekawą. 

– Dusza i ciało to nie jest pełnia istoty ludzkiej. Śmierć rozrywa tę jedność duszy i ciała. 

Po śmierci Bóg po raz drugi połączy to ciało i duszę człowieka na całą wieczność. 

– Śmierć niczego nie kończy, tylko zmienia. Niektórzy ludzie na nagrobkach piszą - 

„rodzina.... w oczekiwaniu na zmartwychwstanie ciał”. 

– W niebie Boga się uwielbia, kocha, adoruje. Czyściec, to miejsce, gdzie wypalane 

jest to, co nie jest z Boga. Dziękować trzeba Bogu za to, jak mnie stworzył, i jakim 

mnie stworzył. Należy przeżywać Dzieło Stworzenia w duchu wiary. Czasami jest tak, 

że dla jednego wydarzenia Bóg stworzył człowieka. 

– Obecnie w miejsce Boga człowiek postawił naturę, ekologię uczynił  „bogiem”. 

Człowiek przypisuje sobie samostwórczość. Bóg stworzył człowieka już na wieki. Bóg 

dla konkretnej duszy stworzył konkretne ciało. Nie istnieje reinkarnacja. Po śmierci 

dusza połączy się z konkretnym ciałem, które po śmierci zmartwychwstanie. 

Reinkarnacja zaprzecza naszemu powołaniu do nieba. Ufność jest wyższym stopniem 

wiary. Miłość i ufność są związane – nie mogę kochać, kiedy nie ufam. 

– Nie musi człowiek czuć, wielu świętych przez całe życie Boga nie czuli, wręcz 

odrzucenie – ale ufali przez czyny, przez życie. 

– Święta Faustyna mówiła - „chociaż byś mnie zabił, to ja Ci ufać będę”. 

– Relacja z Bogiem budowana na uczuciach, wcześniej czy później rozwali się. Ważne 

są czyny a nie uczucia. Bóg nie obiecał, że będziemy Go czuć, ale że będzie przy nas. 

Boga dotykamy wiarą. Grzech jest nieposłuszeństwem Ojcu. Punktem odniesienia, 

motorem jest sumienie. Jan Paweł II błagał, byśmy byli ludźmi sumienia. 

– Duch Święty, to jest spersonifikowana Miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca. Ojciec i 

Syn rodzą razem Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej – Ducha Świętego – 

Osobową Miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca. 

Nie trzeba tego rozumieć, tylko przybliżyć. 

– Trzeba otworzyć serce na działanie Ducha Świętego – co mamy czynić, a czego 

unikać. 



– Duch Święty przychodzi do nas, posłany przez Ojca. Ojciec nas stworzył, zrodził i 

posyła nam Ducha Świętego. Bóg Ojciec posyła Ducha Świętego, a nie Jezusa 

Chrystusa, posyła Ducha Świętego w Imieniu Jezusa. 

– Ojcze poślij mi Swego Ducha, aby był Przewodnikiem w moim życiu duchowym. 

– Duch Święty jest Przyjacielem, Przewodnikiem. Duch święty mówi - „ to rób, tego 

unikaj, tego nie rób”. Pierwsi rodzice mieli wielkie światło poznania, bo ich natura nie 

była skażona przez grzech pierworodny. My jesteśmy po grzechu pierworodnym, nie 

mamy takiego światła poznania. Największe światło poznania mieli i mają Aniołowie. 

Poznanie Boga przez Aniołów było tak ogromne, że kara przywiązana do 

nieposłuszeństwa nie pozwoliła z Bożej sprawiedliwości wybaczyć Aniołom, którzy 

upadli. Dlatego kara, która ich spotkała jest karą wieczną. Diabeł już nie może 

nawrócić się, ma karę wieczną. Nieposłuszeństwo Ojcu to wielki grzech, który rujnuje 

przyjaźń z Ojcem. Między Bogiem a człowiekiem po grzechu powstaje przepaść. 

– Schowałem się przed Tobą, bo jestem nagi. Zgrzeszyłem, bo zjadłem z drzewa – 

poczucie nagości, ogołocenia, utrata intymności z Bogiem była większa niż męża z 

żoną – intymność dziecka stworzonego. Wstyd bierze się z lęku przed brakiem 

akceptacji – wszystko jest owocem odrzucenia Bożej Miłości. 

– Grzech przeszedł na potomstwo pierwszych rodziców do końca świata. Ojciec 

przygotował wspaniałe dzieło ratunku. 

Miłość a Miłosierdzie: 

– Miłość Boga zawsze jest Miłosierdziem, tu Bóg pochyla się nad Stworzeniem. Bóg 

nieustannie jest z nami obecny, przez co zapewnia nam istnienie. Jest z nami przez 

miłość, łaskę Swego Syna, obecność w świecie. 

– Przy każdym największym grzeszniku czeka, aż grzesznik coś zrobi – posyła Ducha 

Świętego, porusza sumienie, mamy wolną wolę. Czasem poraża światłem łaski, jak 

świętego Pawła pod Damaszkiem, szanuje naszą wolność. Jesteśmy wolnymi, 

rozumnymi ludźmi. Bóg wiedział, że ludzie Go zdradzą – już miał rozwiązanie -Wielki 

Plan Zbawienia świata przez Swojego Syna. Syn Sam ofiarował Siebie Ojcu. Słowo 

Przedwieczne ofiarowało się Ojcu. Synowi żal było Ojca, że ludzie Go zdradzili. Syn 

chciał pojednać ludzi z Ojcem ponownie. Syn najpierw musiał być stworzeniem, żeby 

było ofiarowanie. Trójca Święta tak ukochała ludzi, że Syn ofiarował się. Syn sam 

wyszedł z tym ,że stanie się człowiekiem. Ojciec zgodził się i przypieczętował ten plan. 

Był Ojciec i Słowo najpierw. Ojciec i Syn to samo czuli i to samo myśleli. Fizycznie 

umierał Syn, ale  na Krzyżu cierpiał Ojciec. Są oddaleni, ale są zjednoczeni. My 



narodziliśmy się z Boga i w Bogu. My używamy aparatu pojęciowego tego świata, a 

Bóg nie jest z tego świata, nie z tej rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest ułamkiem 

tego, co jest po drugiej stronie. W Sakramencie Chrztu na nowo staliśmy się dziećmi 

Ojca. 

– „Kto spożywa Moje Ciało, ten ma życie wieczne. Kto widział Mnie, to widział i Ojca. 

Jesteśmy Jedno”. W Jezusie dotykamy Ojca. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Gdybyśmy 

odeszli jak najdalej, zawsze możemy wrócić do Jezusa. Wystarczy, że klękniemy w 

konfesjonale i wyspowiadamy się. Bóg dał szansę do końca świata. Grzech przeciwko 

Duchowi Świętemu zamyka drogę. Ojciec będzie bezradny, gdy ludzie zamkną serca 

na działanie Jego Ducha. Bóg szanuje wolną wolę. 

– Syn pojednał nas z Ojcem, Ojciec przybliżył się do świata. W Starym Testamencie 

widzimy jak sprawiedliwość bierze górę nad miłosierdziem a w Nowym Testamencie 

miłosierdzie bierze górę nad sprawiedliwością. Ojciec przesuwa, łagodzi kary dzięki 

Krwi Syna. Miłość Jezusa ma takie oddziaływanie na Ojca, że Ojciec te kary odsuwa. 

Jezus wziął na siebie wszystkie kary., W ręce Jezusa Ojciec złożył sąd nad światem. 

Ojciec Synowi przekazał władzę nad światem, tylko przed Synem jest zakryte, kiedy 

będzie koniec świata. 

– Ludzka natura Jezusa nie wie, a Słowo Odwieczne wie, kiedy będzie koniec świata. 

– Poszukiwanie człowieka przez Boga trwa do ostatniego oddechu. Przy śmierci stanie 

przy człowieku jeszcze raz Jezus i zapyta – czy ty chcesz? Chyba, że człowiek ma 

zatwardziałe serce. Bez woli Ojca nie byłoby zbawienia. Nie ma zbawienia inaczej niż 

przez Jezusa – przez Krew, Mękę i Śmierć Jezusa. Przez żadne dobre uczynki nie 

jesteśmy w stanie wrócić do Ojca., tylko przez Krzyż i Krew Jezusa. 

– Inni propagują tzw. „religię naturalną” - że bycie dobrym człowiekiem wystarczy. 

Wypowiada się herezje, że - „wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga” - jesteśmy 

dziećmi Boga bo nas stworzył.  Nasza wiara jest wiarą trynitarną. To nie ten sam Bóg, 

w którego wierzy muzułmanin. Z Żydami wierzymy w tego samego Boga, pod 

warunkiem, że jest to judaizm biblijny a nie talmudyczny. Nie ma jedności z 

muzułmanami, u muzułmanów to Bóg wymyślony a nie Bóg objawiony. Bóg 

muzułmanów jest Bogiem bluźniącym naszemu Bogu. To nie ten sam Ojciec. Ojciec 

muzułmanów, to paniczny lęk, który tylko wydaje nakazy i zakazy nie do uniesienia, 

który nie troszczy się o świat, który stworzył. 

Boży gniew:  

Gniew jest atrybutem wychowawczym wobec ludzi, żeby zrozumieli wielkość grzechu i 



nawrócili się. Gniew to obrzydzenie, wstręt do zła. Bóg brzydzi się grzechem. Bóg to 

sama Miłość i Dobro. Ojciec nigdy nie brzydzi się nami, brzydzi się grzechem. 

Największym przymiotem Boga jest świętość, ale siostra Faustyna mówiła, że 

Miłosierdzie. 

Plagi, zarazy, katastrofy naturalne to Boży gniew. 

– Potop – jest faktem historycznym. Sodoma i Gomora zniszczone za grzechy 

przeciwko naturze. Biblia posługuje się obrazami, narody semickie posługiwały się 

obrazami. Abraham targował się o Sodomę i Gomorę ale nawet 10 sprawiedliwych nie 

było w Sodomie. Bóg patrzy na świat przez Rany Jezusa, gdy mówimy Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia. Koronka do Bożego Miłosierdzia jest na uśmierzenie Bożego 

Gniewu. Zwracać się do Boga przez Maryję  - Jezu ufam Tobie przez Niepokalane 

Serce Maryi. Bóg nas stworzył dla Siebie, nie spocznie ludzkie serce, dopóki nie 

spocznie w Bogu. 

Śmierć: – Dusza oddzielona od ciała cierpi takie rozdarcie. Kremacja to obrzęd 

pogański. To, że Kościół dopuścił, to nie oznacza, że Bogu to się podoba. Przez 

działanie masonów pracujących w kościele wydano zgodę na kremację. Żydzi w 

Starym Testamencie nie palili ciał – przykład śmierci Sary. Był to wyraz wiary w 

nieśmiertelność ciał. Faryzeusze wierzyli a Saduceusze nie wierzyli w 

zmartwychwstanie ciał. Kremacja ciał Bogu bardzo się nie podoba. Osoby, których 

ciała zostały skremowane nie idą na potępienie. Będzie długie cierpienie w czyśćcu dla 

tych, którzy świadomie na kremację ciała przed śmiercią zdecydowali się. Dla Boga nie 

jest problemem, żeby wskrzesić ciało osoby np. zjedzonej przez rekina. Jak 

zmartwychwstaniemy, to będziemy ci sami ale nie tacy sami. Można być duchowym 

trupem a Bóg wskrzesi duchowe życie. 

– Trzeba wynagradzać za grzechy przeciwko Eucharystii, zawsze taką intencję 

wzbudzić. 

– Przed przyjęciem Komunii Świętej powiedzieć: przyjmuję Cię Jezu z miłością, pragnę 

Cię uwielbiać, wynagradzać. 

– Lepiej duchowo przyjąć Komunię Świętą, niż przyjmować na rękę. Należy upominać 

kapłanów, to są nadużycia kościelne, gdy kapłan zmusza wiernego do przyjęcia 

komunii św. na rękę!. 

– Diakoni stali – to pierwszy stopień kapłaństwa, jest to wyświęcony kapłan w stopniu 

diakona. Może udzielić Chrztu św. błogosławić, udzielać Komunii Świętej. W kościele 

zawsze był diakonat stały. 



– W pierwotnym kościele ludzie świeccy rozdawali Komunię świętą. Komunię Świętą 

przynosiły nawet kobiety do domu, to byli Akolici. Kobiety zanosiły Komunię Świętą 

mężowi lub mąż żonie. W Nowym Testamencie są wyjątki, gdzie ręce 

niekonsekrowane zanosiły komunię świętą 

– Szafarze – w sytuacjach skrajnych wolno podawać Komunię Świętą. Nie ma 

przeszkód dogmatycznych. 

– Na rękę przyjmowana Komunia Święta – łatwo dochodzi do profanacji. 

– Pan Jezus dał Kościołowi władzę kluczy. 

– Niebo daje ogólne wskazówki i czeka. Kościół otrzymał od Jezusa władzę 

ustanowienia prawa. 

– Sobór Trydencki  - nie wszystkie sprawy dogmatyczne Papież ma prawo zmieniać. 

Papież nie może zmieniać dogmatów. 

– Pierwszym Papieżem, który zezwolił jako pierwszy na komunię św. na stojąco był 

Papież Pius V w 1976r. 

– Kapłan nie ma prawa odmówić wiernemu przyjęcia Komunii Św. na klęcząco. Jeśli 

odmawia – to nadużycie. Należy takie fakty zgłaszać do Biskupa. Biskup musi 

zareagować. Są dopuszczalne dwie formy przyjmowania Komunii Św. - na klęcząco i 

do ust. 

– Zgłaszać do Biskupa na piśmie, nie ustnie. Kopie pisma wysłać do Nuncjusza. Wierni 

powinni zorganizować się w tej sprawie. 

– Msza Św. Trydencka – liturgia, sposób sprawowania Sakramentów został ustalony 

na Soborze Trydenckim. Ta Msza Św. jest ważna. 

– Sobór Watykański II pozwolił na odprawianie Mszy Św. w języku narodowym, wydał 

nowy Mszał. 

– Liturgia Słowa  i Konsekracja zostały te same w obu Mszach Św. 

– Nowy Mszał nazwano Mszałem Papieża Pawła VI. 

– Papież Franciszek nie zniósł Mszy Trydenckiej, ale ograniczył, bo trzeba pytać 

Biskupa miejsca o zgodę na odprawianie Mszy Św.  

 

 



RELACJA UCZESTNIKA REKOLEKCJI  
w ramach XXIII Triduum ku czci Boga Ojca –   
Niepokalano w, 30.07.-1.08.2021 

Uczta duchowa Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

 

Niebo [było] otwarte nad rekolekcjami przez trzy dni. Michał Archanioł pilnował 

wszystkich uczestników, aby zły duch nie zrobił zamieszania. W rekolekcjach brały 

udział przedstawiciele grup modlitewnych – ale tak naprawdę to [byli obecni] wszyscy 

żyjący na ziemi i ci którzy są po tamtej stronie a z nimi całe rodziny. To [było] piękne, 

bo światło Ducha Świętego przepływało po całych rodzinach jak rzeka łask 

(otrzymaliśmy [ich] ogrom). Ale cóż z tego, jak po powrocie do domu, najczęściej w 

niedługim czasie zły duch [jak złodziej w nocy] nam [to wszystko wykradał]. 

Moi kochani, [musimy] uświadomić sobie, że jesteśmy połączeni [duchowo] z naszymi 

przodkami i [wszelkie obciążenia przodków mają wpływ na nas i nasze potomstwo tak 

długo jak pozwolimy naszą wolną wolą]. Niestety, jeżeli nie uregulujemy skutków tych 

obciążeń – a jesteśmy rycerzami – tzn. nie przeprosimy Boga Ojca za przewinienia 

przodków i nie ochrzcimy dzieci z aborcji ( https://mali-

rycerze.pl/userfiles/Chrzest/Chrzest.N.2.pdf ), [które popełniane przez przodków ] to 

nasze modlitwy będą ciągle niedoskonałe. Bo my dźwigamy ich /swoje też/ ciężary i 

zło ma do nas dostęp [na mocy skutków popełnionych przewin]. Tylko przebaczenie 

daje nam możliwość  [uwolnienia] od skutków skaz pokoleniowych. I wtedy  będziecie 

sami uwolnieni i także potomstwo. Modlitwy będą skuteczne i zrozumiałe, a w 

rodzinach nastąpi zrozumienie. Dusze przodków będą szczęśliwe i jeszcze bardziej 

będą za nami wstawiać się do Boga Ojca. 

 

Od REDAKCJI:  Wiele na ten temat było już pisane na łamach Głosu MR. 

Wiemy, że jest potrzeba przypominania o przeproszeniu Pana Boga (jesteśmy 

przedstawicielami naszych przodków, żyjącymi na ziemi i w ich imieniu 

możemy dokonać przeproszenia Pana Boga, wybaczyć im za to, że skutki ich 

występków skutkują na nas i naszym potomstwie oraz możemy razem z 

Jezusem ofiarującym się na ołtarzach w każdej Mszy św. prosić Boga Ojca o 

miłosierdzie dla nich. (wołane Jezusa z Krzyża: Ojcze przebacz im…) 

https://mali-rycerze.pl/userfiles/Chrzest/Chrzest.N.2.pdf
https://mali-rycerze.pl/userfiles/Chrzest/Chrzest.N.2.pdf


 

PISMO ŚW. WIELU MIEJSCACH MÓWI O SKUTKACH GRZECHÓW 

POKOLENIOWYCH: 

Księga Jeremiasza 

 18 Ty, co okazujesz łaskawość tysiącom, lecz karzesz grzechy ojców 

[oddając zapłatę] w zanadrze ich potomków7, Boże mocny, którego imię jest 

Pan Zastępów! 19 Potężny jesteś w radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje są 

otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego 

postępowania i według owoców jego uczynków. (Jer 32, 18-19) 

Księga Lamentacji 

Przodkowie nasi zgrzeszyli  – ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy. (Lm 5, 

7) 

Księga Barucha 

1 Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do 

Ciebie. 2 Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. 3 

Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy. 4 Panie wszechwładny, Boże 

Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych1 Izraela i synów tych, którzy grzeszyli 

wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana, Boga swego. Stąd przylgnęły do 

nas te nieszczęścia. 5 Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz 

pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje. 6 Tak, boś Ty Pan i Bóg nasz, 

przeto chwalić Cię będziemy, Panie! 7 Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą 

sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na 

wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką 

niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. 8 Oto my dzisiaj na 

wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę za 

wszystkie niegodziwości przodków, którzy odstąpili od Pana, Boga naszego. 

(Ba 3, 1-8) 



PISMO ŚWIĘTE O CHRZCIE ZA ZMARŁYCH? 

(Z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian – 1 Kor 15,28-29) 

28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie 

poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we 

wszystkich. 

29 Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych?* 

Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest 

przyjmują?  

 WARTO MODLIĆ SIĘ ZA DUSZE PRZODKÓW PSALMAMI: 

Modlitwa 7 psalmami pokutnymi polega na odmówieniu w skupieniu 7 

psalmów z Księgi Psalmów: 6, 32, 38, 51, 102, 130 i 143. Możemy do ich 

odmawiania użyć domowego Pisma Świętego, znaleźć je w internecie i 

wydrukować lub skorzystać ze strony Radia Niepokalanów. 

 
Źródło tekstu: Głos Małego Rycerza nr 43 

 


