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3 ŚWIADECTWA rycerza z Koszalina  

 

Od kiedy? 

Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Tę formę modlitwy pokutnej 

praktykowali wielcy ludzie m.in. gen. Józef Haller, św. Jan Paweł II, św. Faustyna. 

Jednak wiedza na temat tzw. LEŻENIA KRZYŻEM oraz inspiracja i przykład dusz 

pokutno – wynagradzających dał początek w osobistej praktyce duchowej. W mojej 

pamięci zapadły modlitwy w grupach modlitewnych, gdzie mogłem doświadczyć 

bezpośrednio ludzi pokuty, którzy w najniższej postawie czynili przebłaganie i 

wynagrodzenie głownie za grzechy pychy i inne. Szczególnym czasem takiej 

modlitewnej postawy uniżenia była moja druga piesza pielgrzymka z Koszalina do 

Częstochowy od 28 lipca do 13 sierpnia 1994 r. (17 dni).  



Wówczas modlitwa uniżenia towarzyszyła mi w każdej mszy św. w każdej nawiedzonej 

po drodze świątyni. Intencją wiodącą było wynagrodzenie Bogu Ojcu za grzechy 

wobec Najświętszego sakramentu (m.in. nadużycia, zniewagi i niegodne postawy 

wobec Najświętszej Eucharystii) a także przebłagania dobrego Boga za grzechy ludzi 

(szczególnie za liczne grzechy główne i lekceważenie 10-ciu przykazań Bożych) oraz 5 

intencji a wśród nich prośba o UZNANIE PANOWANIA JEZUSA CHRYSTUSA W 

NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM PRZEZ INTRONIZACJĘ. 

Praktyka modlitewnej postawy uniżenia nabrała rozmachu i była praktykowana w 

domowych spotkaniach modlitewnych, rekolekcjach jak również podczas adoracji 

Najświętszego Sakramentu czy uczestnictwie we Mszy św. (starając się wybierać takie 

miejsca w kościele, aby zbyt nie absorbować uwagą obecnych na Eucharystii). 

Przyświecała temu zawsze stosowna intencja przebłagalno-wynagradzająca. 

Jednak bardziej świadome praktykowanie modlitwy uniżenia przypadło na czas 

świadectw ks. Dominika Chmielewskiego, o. Augustyna Pelanowskiego, a także Marii 

Rybińskiej – Górki, która z Bożej inspiracji zredagowała i wydała na ten temat 

broszurkę z własnych środków. Treść publikacji MODLITWA UNIŻENIA bardzo 

przystępna, oczekiwana i obecnie poszukiwana, która przybliża zrozumiałym językiem 

proste zasady, rady i wskazówki dla zainteresowanych. 

MODLITWA UNIŻENIA (leżenia krzyżem tzw. prostacja) jest najbardziej pokorną 

świadomą postawą jaką zajmuje stworzenie wobec swego Stwórcy. MODLITWA 

UNIŻENIA połączona z przeproszeniem Pana Boga i wybaczeniem sobie i bliźnim to 

jeden z ważniejszych środków przynoszący modlącym się szybkie i błogosławione 

owoce. 

 

Swego czasu doświadczyłem bezpośrednio kilka takich owoców.  

 

Podam 3 świadectwa. 

 

1. U początku moich głębszych relacji z Bogiem i pogłębianej wiedzy i wiary 

Boża Opatrzność postawiła na mojej drodze o kilka lat starszą ode mnie kobietę. 

Osoba zaangażowana w Legion Maryi (obecnie członek Legionu MRMSJ) mając wiarę 

i duży zasób wiedzy religijnej była dla mnie w tym czasie przewodnikiem duchowym. 



Pewnego dnia odwiedzając jej dom trafiłem na małżeńską awanturę - pijany mąż 

agresywnie zachowywał się wobec swojej żony. Widząc, że słowa tu nie wiele pomogą 

przyjąłem postawę krzyża jednocześnie zanosząc stosowne modlitwy z natchnienia 

Bożego. Wraz ze mną modliła się znajoma oraz moja mama, która w międzyczasie 

nadeszła. Minęło kilka minut a pijany mężczyzna opuścił pokój. Po skończonych 

modlitwach (ok godziny), do pokoju powrócił mąż znajomej totalnie odmieniony, 

goszcząc nas czym mógł. Był wyciszony, gościnny i wesoły i nie wracał do drażliwych 

rozmów ze swoją żoną. Wszyscy obecni wraz z pięciorgiem dzieci odetchnęło. 

 

2. W moim kościele parafialnym codziennie (w dni powszednie) przed Mszą 

św. o godz. 18:00 odmawiany jest wspólny różaniec. Pewnego dnia przed osobą 

prowadzącą siadł mężczyzna w czarnym płaszczu, z którego kieszeni wystawała 

butelka alkoholu. Mężczyzna swoim zachowaniem utrudniał prowadzenie modlitwy 

różańcowej. Widząc to wszystko, natychmiast skierowałem się w tę stronę, 

jednocześnie podjąłem uzasadnioną decyzję o braku słownej reakcji. Bez zbędnych 

formalności, przyjąłem postawę MODLITWY UNIŻENIA (leżenia krzyżem) tuż przy 

ławce, w której siedział podchmielony mężczyzna. Minął krótki czas, jak prowokator 

bez słów opuścił świątynię. Dotrwałem w tej pozycji do końca modlitwy różańcowej 

dziękując i wielbiąc dobrego Boga za Jego NIEZGŁĘBIONE MIŁOSIERDZIE.  

 

3. Było to na rekolekcjach w 2015 roku w Koszalinie. W czasie Mszy św. 

podczas modlitwy wiernych była wypowiedziana prośba: „Za dusze, które dokonały 

świadomego paktu z szatanem”. Natychmiast po tym wezwaniu zły duch ujawnił się w 

młodej dziewczynie. Z pomocą modlitwy pospieszył kapłan i towarzysząca mu osoba. 

Widząc to zdarzenie i szok obecnych powiedziałem dwa słowa: „MODLITWA 

UNIŻENIA”. Uczestnicy rekolekcji chwycili w lot to wezwanie i wspólnie leżąc krzyżem 

zanosili modlitwy. Po ok godzinnej ofiarnej walce modlitewnej kapłana i uczestników 

leżących cały czas krzyżem, dziewczyna została uwolniona w czasie odśpiewania 

Magnificat. Dobremu Bogu i NMP niech będą dzięki! 

Należę do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, który w 

większości i powszechnie praktykuje świadomie modlitwę uniżenia, ufając w potęgę tej 

postawy i modlitwy nie tylko wobec bliskich z kręgu rodziny, wspólnoty ale także wobec 

Ojczyzny, Kościoła i świata całego. Amen.  



Koszalin, 4 luty 2016 

mr Wiesław z Koszalina 
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2 ŚWIADECTWA RYCEREK Z OSTROŁĘKI 

 

Rycerka Barbara 

 

Modlitwa uniżenia – leżąc krzyżem – jest mi bliska i droga. 

Jest też dla mnie drogą do Serca Boga-Wszechmogącego, Sprawiedliwego i 

Miłosiernego, mojego Pana i jednocześnie najczulszego, kochającego Ojca. 

Leżąc krzyżem modlę się najczęściej w Godzinie Miłosierdzia, w nocy – w intencji ludzi 

umierających i dusz czyścowych, także przepraszając i wynagradzając Bogu za 

moje i nasze grzechy. 

Prawie miesiąc temu zmarła moja mama, a w czasie jej śmierci byłam kilkaset 

kilometrów od niej. 

Kiedy otrzymałam od siostry smutną wiadomość, pierwsza rzeczą, którą zrobiłam, była 

modlitwa uniżenia – leżąc krzyżem i odmawiając różaniec prosiłam Boga o 

miłosierdzie dla duszy mamy. 

Przez kolejne dni doświadczałam ja i moja rodzina pokoju w sercach, wielu Bożych 

łask. 

Myślę, czuję, że taka modlitwa stworzenia-człowieka grzesznego, skruszonego, 

kochającego Boga 

Sercu Boga jest bliska. Wierzę w to. 

Ostrołęka, 4 luty 2016     mr Barbara 

Głos Małego Rycerza nr 21 (1/2016) str. 13 

 

Rycerka Joanna 



Modlitwa uniżenia, jest dla mnie bliską relacją z Bogiem, w której odczuwam głęboki 

pokój, ponieważ wiem, że tak mogę najlepiej wielbić mojego Stwórcę i Pana, 

przepraszać za winy, wynagradzać, dziękować i prosić o potrzebne łaski.  

Pamiętam w tej postawie o Krzyżu, na którym Jezus mnie odkupił.  

Czuję wtedy głęboką wdzięczność za łaskę nowego życia.  

W tej modlitwie uniżenia mam najlepsze poczucie, że Bóg mnie słyszy i głęboką 

ufność, że otrzymam potrzebne łaski - bo właśnie tak modląc się otrzymałam już ich 

wiele.  

Tę modlitwę uniżenia zalecam innym, którzy znaleźli się w sytuacji niezwykle trudnej - 

w tym moim pacjentom, kiedy widzę ich przerażenie w zmaganiu z cierpieniem. 

Joanna Pokraśniewicz 

Ostrołęka, 4 luty 2016 

 

 

 

MOCNE DUCHOWE PRZEŻYCIE rycerki MARII,  

autorki opracowania MODLITWA UNIŻENIA 

 

Wczoraj (31.08.2015) po adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. kiedy 

modliłam się pod figurą św. Antoniego, spostrzegłam, że św. Ojciec Pio ze swej figury 

patrzy na mnie tak rozżarzonym wzrokiem, jakby chciał natychmiast mi coś powiedzieć 

bardzo ważnego. 

Gdy podeszłam usłyszałam: 

"W tej właśnie chwili ważą się losy całego świata, całej ludzkości. Nie 

śpijcie!!! Módlcie się Modlitwą Uniżenia (leżenie KRZYŻEM) 

teraz...,natychmiast!!!. Wynagradzajcie za grzechy świata, narodów, 

rodzin, za wasze grzechy! Pośćcie i pokutujcie!"  

Zrozumiałam, że stałam się znów leniwa, odłożyłam post i za mało wynagradzam... 

Autorka 



 

 


