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Zakończyliśmy 3 dniowe rekolekcje w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy WSD w 

Koszalinie.  

Był to błogosławiony czas.  

O. Sylwester ma bowiem szczególny dar odczytywania natchnień Bożych na obecna 

chwilę.  

Prowadził niepowtarzalne modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie przed Najświętszym 

Sakramentem.  

Była spowiedź i rozmowy indywidualne z pragnącymi tego, oraz bardzo uroczyste 

odnowienie laski Chrztu św.  

Swoimi naukami Ojciec budził w nas świadomość i odpowiedzialność wobec zadań 

wynikających z godności bycia dzieckiem Bożym i Rycerzem w Kościele i świecie na 

fundamencie Pisma Świętego.  

Elżbieta z Koszalina 

„ZDECYDUJ SIĘ!!! 
ALBO BĘDZIESZ RYCERZEM CHRYSTUSA, 

ALBO GIERMKIEM SZATANA!” 

 



Pismo Święte jest bezcenne. Należy dbać o godne miejsce dla Pisma 

Świętego. Słowo Boże ma moc. Moc Słowa Bożego jest w orędziu… dla 

wszystkich przekleństw i złorzeczeń. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 

przynosi korzyść” (z listu św. Pawła Ap.) Antidotum na Owsiaka: „Róbta co 

chceta… a z piekła nie wyjdzieta”. Współczesny świat jest zainfekowany 

przez przekleństwo, oszustwo, kłamstwo, małą wrażliwość na język ojczysty…  

a więc na niecenzuralne słowa, obmowy i wszelkie zło staliśmy się nie wrażliwi. 

Często katolicy wzywają na pomoc „kurdów” (o kurde…) To słowo do rycerza 

nie przystoi, który ma w sercu i na sercu Jezusa. Zaśmiecanie języka 

niewłaściwymi słowami jest nie godne. Ma to swoje źródło w nieopanowaniu 

emocji.  

W Piśmie Świętym jest wiele miejsc, gdzie jest ukazana zazdrość , zło 

– ale zaraz potem jest Boża odpowiedź na to. Budzi się świadomość. 

Posługiwać mamy się Słowem Bożym, Jego Mądrością.  W dzień kuszenia 

przez szatana (w chwilach pokusy) pamiętajmy o kuszeniu Jezusa, kiedy ON  

rozprawił się z nim Słowem Bożym.  

Pan Jezus na Golgocie powiedział: „ Przebacz im bo nie wiedzą co czynią”.  

 

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

TRZEBA GO ZNAĆ. Słowo Boże rodzi pokój, trzeba z nim przebywać co 

dzień i realizować je. Czy mamy zabrać słowo Boże czy Ono nas? 

Dusza ludzka jest stęskniona za Królestwem niebieskim. Trzeba Niebo czynić 

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

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

Królestwie Bożym w jego Sercu. Sercem Królestwa Bożego jest Boże 

Miłosierdzie.  

Potrzeba nam zgłębiać się w Słowo Boże codziennie, systematycznie.  



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

Jezusa. Ta modlitwa jest w waszych śpiewnikach na str. 130 to: 

 
MODLITWA  

do NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością 

padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata – ratuj ich i 

uwalniaj od sideł szatańskich. Jezu Miłosierny, niech promień Twej Miłości i 

Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu nie pojednawszy się z Tobą i 

nie wezwawszy Imienia Twego. Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, 

ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje. Kto na ziemi więcej kocha nas 

jak Ty Jezu? Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z 

pomocą. Okazywałeś Miłosierdzie przez Tyle wieków, okaż i teraz w te ostatnie 

czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje, Ta Krew, która wytrysnęła z 

Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy ciebie o słodki Jezu i wołamy 

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

upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. 

Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoja Wszechmoc przez 

Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego. Jezu, ufamy Ci i ufać nie 

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

Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w 

zbawieniu świata. Amen. 

 

Zwróćcie się do Słowa Bożego a będziecie mieć moc. Innych będziesz 

pouczał o głębokości bogactw, która wypływa z mocy Słowa Bożego. Pismo 

Święte ma moc rozwiazywania życiowych spraw. Amen. 

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

tak jak na odznace macie. Weźcie od św. Franciszka sznur braterstwa – czyli 

przywiązanie do człowieka. Pan Jezus mówi do nas – katolików – pomóżcie: 

wytrzeźwieć do prawdziwej miłości i dobroci. Jezus kocha bez względu na 

osobę. Służba – trudzić się trzeba po żołniersku. Rycerzu XXI wieku, jak jesteś 

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



Trzeba zrozumieć program, który nam Bóg wyznacza. Mamy ewangelizować 

świat. Na wzór Serca Bożego  - nieść miłość tam gdzie jej nie ma: DOBRO, 

PRAWDĘ, ZYCZLIWOŚĆ, WIARĘ. Trzeba więc zabrać się za wykonywanie 

tych zadań. Zdecyduj się: albo będziesz rycerzem Chrystusa, albo giermkiem 

szatana.  

Dni puste – z braku świadomości i odpowiedzialności – zaprawić solą 

PRAWDY i wszelkimi ziołami MIŁOŚCI. Trzeba dawać – w naszej wolnej woli. 

Ciągłe branie by ciągle dawać. Takie jest SERCE – wypełnione nieustanną 

tęsknotą za BOGIEM. W jaki sposób walczyć ze złem? Walka będzie nierówna. 

Potomstwo Ewy ma ścierać głowę węża, a potomstwo węża może tylko kąsać. 

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

nami Bóg?  

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

rękach”. Trzeba włożyć więcej serca, tu jest życie i wielka stawka, większa niż 

życie. Poprzestać na tych słowach: „Zabiorę Cię właśnie tam,..” a druga 

zwrotka dla nas: Zabiorę się właśnie tam, gdzie oni czekają - … bezbożnicy 

choć mienią się być katolikami.  

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

autorytet. Nie odkładać, nie dać nabrać się na: po co ci to? I później. Bądźcie 

widzialnym znakiem i okazujcie serce wszystkim. Patrzeć i zauważając 

wypatrywać wroga – sokoli wzrok mieć.  

Rycerz – jak Zawisza Czarny – można na nim polegać. Chodzi o to byście 

byli nie skalani przed Jego obliczem. Walczyć orężem PRAWDY, MIŁOŚCI i 

ŚWIĘTOŚCI, ale też orężem sprawiedliwości, by oddać to, co się komu należy, 

orężem Jezusa Miłosiernego ale zarazem sprawiedliwego. Zasada 

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

HONORU.  

Konferencja zakończona uroczystą PRZYSIĘGĄ rycerską a następnie 

uroczystym błogosławieństwem charyzmatycznego rekolekcjonisty o. Sylwestra 

Haśnika, franciszkanina. 



 
 

PRZYSIĘGA 

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

za sobą tradycję wiary z roku 966  

►PRZYRZEKAMY! Bronić Polski Katolickiej 

►PRZYRZEKAMY! Być odpowiedzialnymi za nasz kraj; 

►PRZYRZEKAMY! Rozkrzewiać Twoje Królestwo Twoim orężem 

miłości, sprawiedliwości, pokoju, dobra, przebaczenia i świętości.  

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy 

Święci! Amen. 

BŁOGOSŁAWIEN STWO 

Nakładam na was moc Boga Wszechmogącego, zazdrosnego o swoje 

Królestwo, mającego do swojej dyspozycji swoje wojsko. Niech staną przy was 

zastępy Aniołów ze św. Michałem Archaniołem. 

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

Niech staną przy was zastępy Świętych Polskich, Błogosławionych i sług 

Bożych. 

Niech spłynie na was błogosławieństwo oręża Królestwa Niebieskiego, Boga 

Prawdziwego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

 


