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WSTĘP

„Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne
oddziały”, fragment z Pisma Świętego — Pieśń nad Pieśniami (PnP
6, 10) — znakomicie pasuje do opisu Najświętszej Maryi Panny jako
Arcydzieła Bożej Miłości i Mądrości oraz Królowej Nieba i Ziemi.
W Piśmie Świętym nie znajduje się za wiele fragmentów odnoszą-
cych się bezpośrednio do wspaniałości jak i o potędze Maryi,
ale jest kilka fundamentalnych np. to co rzekł św. Archanioł Gabriel
w czasie zwiastowania „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z To-
bą” (Łk 1, 28) oraz słowa św. Elżbiety w radosnym zawołaniu
w trakcie nawiedzenia „Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (Łk 1, 42), które w połą-
czeniu stały się potężną modlitwą „Zdrowaś Maryjo”. Jak również
słowa Maryi „błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 48, 49), wska-
zują na Jej wielkie zadanie w planach Bożych, które nie zakończyły
się wraz z ziemskim życiem, chwalebnym wniebowzięciu i ukoro-
nowaniu u boku swego Syna Jezusa — „Stanęła Królowa po prawi-
cy Twojej w ubiorze złotym obleczona rozmaitością” (Ps 45, 10) —
ale zadanie, które będzie trwać do końca czasów.

Piękno Maryi wyłania się z Jej Niepokalanego Serca, ponieważ
czystość, miłość i poświęcenie wpływa na całe Jej oblicze. Zna-
mienne są słowa głównych widzących z pierwszych objawień
w Medjugorie z 1981 r.: „Jest porażającą wzrok pięknością […]. Jej
piękno jest nie do opisania; nie jest to piękno takie jak nasze, Ona jest
kimś nieziemskim, kimś niebiańskim”1. Natomiast w orędziach
do ks. Stefano Gobbi, założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego

1 A. Socci, Tajemnica Medjugorie. Maryja ratuje świat, AA, Kraków 2012, s.
179, 183.
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i „autora” wspaniałej książki „Do Kapłanów, umiłowanych synów
Matki Bożej”, którą szczególnie poleca egzorcysta ks. Piotr Glas,
tak zwraca się do niego Mama Boża i nasza: „Podziwiaj, synu, swoją
Niebieską Mamę! Zobacz, jaka jest piękna! Jest wspaniałym arcydzie-
łem Ojca. To kolebka Syna. To chluba Ducha Świętego. To ogród kwit-
nący i zamknięty, w którym od początku pielęgnowane są rozkosze
Trójcy Przenajświętszej. Patrz jedynie na swoją Mamę! Wtedy okryje
cię Moje piękno. Chcę cię przyodziać w Mój Niebieski płaszcz, chcę cię
okryć Moją czystością, chcę cię otoczyć Moim własnym Światłem”1.

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, Vox Domini,
Katowice 2010, s. 140.

Różaniec Święty jest największą bronią ofiarowaną nam
w tych ziemskich zmaganiach; ku ratunku duszy, rodziny, ojczy-
zny, świata, osłabieniu działań szatana, ku nawróceniu grzeszni-
ków, zbawieniu umierających, zmarłych, wybawieniu dusz
w czyśćcu cierpiących, a także w ludzkich, materialnych potrze-
bach. Zwłaszcza gdy jest odmawiany w formie nowenny, szczegól-
nie jako Nowenna Pompejańska lub Nowenna do Mamy Bożej
rozwiązującej węzły. Liczne świadectwa nie pozostawiają wątpli-
wości jak wielką pomoc można uzyskać od Maryi pod względem
duchowym, zdrowotnym czy materialnym — „Ona bowiem wie
i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czy-
nach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale” (Mdr 9, 11). Każde
„Zdrowaś Maryjo” ma potrójne znaczenie: jest pociskiem wobec
złego ducha, różyczką ofiarowaną dla Maryi oraz jest zdrojem Bo-
żych łask. Potęgę i piękno Różańca Świętego przedstawia szcze-
gólnie książka Św. Ludwika Marii Grignion De Montfort pt. „Prze-
dziwny sekret Różańca Świętego”.

Niepokalane Serce Maryi jest dla nas schronieniem, arką zba-
wienia i bramą do Nieba — przede wszystkim fundamentem jest
akt poświęcenia się Sercu Maryi. Wyjątkową modlitwą jest koronka
do „Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi”, którego pło-
mień najczystszego ognia pragnie przemieniać ludzkie serca i umy-
sły oraz oślepiać ataki szatana.
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Także z wiarą noszone Sakramentalia jak „Cudowny Medalik”,
Szkaplerz św., medalik św. Benedykta, jak również używanie wody
święconej, mają być naszą tarczą w życiu doczesnym i ochroną
w czasie konania, i naszej śmierci gdzie piekło z największą za-
wziętością w ostatnim podejściu próbuje wyrwać dusze Niebu.
Przykładem jest orędzie Pana Jezusa do Marii Valtorty: „W godzinie
śmierci bowiem szatan, który nigdy się nie męczył dręczeniem was
swymi intrygami i usiłował was zranić — zawzięty, okrutny… pomnaża
swe działanie, żeby was wydrzeć Niebu. To właśnie jest godzina,
w której trzeba objąć Krzyż, aby fala ostatniej szatańskiej burzy
nie mogła was zatopić. Potem przychodzi wieczny Pokój. Odważnie,
Mario. […] Krzyż śmierci, ostatni człowieczy krzyż, ma dwa ramiona.
Jedno to Mój Krzyż, a drugie — Imię Maryi. Wtedy przychodzi śmierć
spokojna, wolna od bliskości szatana, gdyż Przeklęty nie znosi Krzyża
i Imienia Mojej Matki. Daj to poznać wielu, bo wszyscy musicie umrzeć
i wszyscy potrzebujecie tego pouczenia, aby wyjść zwycięsko z ostat-
niej pułapki tego, który was nieskończenie nienawidzi”1.

1 M. Valtorta, Przygotowanie na spotkanie z Ojcem, Vox Domini, Katowice
2006, s. 36.

Dwa wrogie zastępy, czyli ateistyczny komunizm (szczególnie
obecnie jako neomarksizm, marksizm kulturowy, neobolszewizm)
i bluźniercza masoneria to dwie największe piekielne armie rozsie-
wające zło, niewiarę, niemoralność z którymi NMP toczy walkę
o Bożą prawdę, chwałę oraz ku naszemu nawróceniu i zbawieniu.
Bitwa, która szczególnie ujawniła się na świecie w burzliwym XX
wieku. Maryja pragnie być dla nas w tej realnej walce duchowej
nieustającą wspomożycielką. W Litanii do Mamy Bożej nieustającej
pomocy wzywamy Jej jako „Poręki naszego zbawienia, pogromczyni
mocy piekielnych i kotwicy naszej nadziei”.

Przepiękną modlitwą jest Litania Loretańska w której wymie-
nione są wszelkie wspaniałości naszej Mamy i Królowej. Wyjątkowe
jest również „Nabożeństwo 3 Zdrowaś Maryjo” w której dziękujemy
Trójcy Przenajświętszej za Potęgę, Mądrość, Słodycz i Miłosierdzie
udzielone NMP. Natomiast nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
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zostały ustanowione jako wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi za nasze grzechy, ale zwłaszcza za ataki, bluźnierstwa, które
są wymierzone wobec Maryi; szczególnie ku Jej Niepokalanemu Po-
częciu, Dziewictwu i Bożemu Macierzyństwu.

Dnia 15 sierpnia 2020 r. w Święto Wojska Polskiego i Wnie-
bowzięcia NMP przypadła 100 rocznica cudownej interwencji, ob-
jawienia się Maryi na niebie w otoczeniu husarii, podczas wojny
polsko-bolszewickiej, dzięki której w decydującej bitwie na przed-
polach Warszawy — pomimo ogromnej przewagi — wróg został
odparty. Bolszewicy na widok jaśniejącej i potężnej postaci Maryi
chroniącej polskie oddziały zaczęli uciekać ze zgrozą w popłochu,
ich ataki były nieskuteczne oraz doznawali licznych strat co przy-
czyniło się do odwrócenia losów wojny. Wielka odwaga, heroizm
walczących, dowództwo generałów (szczególnie należy tu wymie-
nić „zapomnianego generała” Tadeusza Rozwadowskiego), złama-
nie szyfrów agresora (przez podpułkownika Jana Kowalewskiego)
oraz zryw modlitewny narodu, który wówczas dniem i nocą mo-
dlił się o ratunek dla Polski przyniosło cudowne zwycięstwo —
zwycięstwo dzięki Maryi, które zapowiadał bohater ks. Ignacy
Skorupka, ginąc później na polu walki z Krzyżem w ręku. Poprzez
zatrzymanie bolszewickiej nawałnicy na Europę, Bitwa Warszaw-
ska przeszła do historii jako jedna z najważniejszych bitew
w dziejach świata, zwana jako „Cud nad Wisłą”. Charakterystyczny
jest obraz Jerzego Kossaka pod tym samym tytułem oraz obraz
Matki Bożej Łaskawej, głównej patronki Warszawy. Opis tych nad-
przyrodzonych wydarzeń szczególnie znajduje się w książce pt.
„Matka Boża Łaskawa, a Cud nad Wisłą”.

Co do istoty Narodu Polskiego znamienne są słowa generała
Józefa Hallera, znany jako „Błękitny Generał”, jedna z najważniej-
szych osób, które przyczyniły się do odzyskania Niepodległości Pol-
ski w 1918 r. — Niepodległość wzmocniona przez wielkie zwycię-
stwo w Powstaniu Wielkopolskim (27.12.1918 — 16.02.1919)
pod dowództwem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego — a ofi-
cjalnie przypieczętowana w Traktacie Wersalskim dzięki Romanowi
Dmowskiemu i Ignacemu Paderewskiemu na konferencji pokojowej
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w Wersalu 28.06.1919 r.,: „W całym życiu moim walczyłem o wolność
Narodu Polskiego i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ty-
mi ochotniczymi i stałymi wojskami, które miałem zaszczyt prowadzić
w bojach i zwycięskich bitwach. U końca drogi życiowej przypadła mi
w udziale walka na innym polu — politycznym […]. Droga powolna
i żmudna, ale jasny cel przyświeca, gdy się ma przed oczyma w my-
ślach i w duchu Chrystusowe słowa: „Jam jest Droga, Prawda i Żywot”.
Kto uznaje te słowa, ten nie ma wyboru i musi iść za wskazaniami
Chrystusowymi w dwóch największych przykazaniach miłości Boga
i miłości bliźniego, z których wszelkie inne pochodzą. A Naród Polski,
o ile ma dobrą wolę pozostania wiernym członem Kościoła Chrystuso-
wego, jak dawniej spełniał misję obrony wiary i cywilizacji chrześci-
jańskiej, musi obecnie podjąć się misji wprowadzenia zasad etyki
chrześcijańskiej, nie tylko w życie indywidualne i w życie rodzin,
ale także w życie publiczne, narodowe i międzynarodowe. Jednym sło-
wem ład chrześcijański w całym życiu”1.

1 J. Haller, Pamiętniki: z wyborem dokumentów i zdjęć, LTW, Łomianki 2014,
s. 394—395.

I dlatego NMP Królowa Polski, Pani Jasnogórska jest naszą
przewodniczką, wspomożycielką w osobistych i narodowych zma-
ganiach, a której „tron”, sanktuarium znajduje się w duchowej stoli-
cy Polski — w Częstochowie. Natomiast Gietrzwałd jest jedynym
miejscem w Polsce, w którym objawienia Maryjne z 1877 r. zostały
zatwierdzone przez Kościół, a w których Maryja wzywała do poku-
ty, modlitwy, nawrócenia co przyczyniło się do odwrócenia losów
Ojczyzny spod trzech zaborców i odzyskania niepodległości.

Św. Jan Paweł II taką oto modlitwą zawierzenia zakończył ho-
milię w Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi 8.12.2004r.: „Tobie,
Niepokalana Dziewico, wybrana przez Boga przed wszelkim stworze-
niem jako pośredniczka łask i wzór świętości dla swego ludu, zawie-
rzam dziś na nowo w sposób szczególny cały Kościół. Prowadź swych
synów i córki w pielgrzymce wiary i spraw, by stawali się coraz bar-
dziej posłuszni i wierni Słowu Bożemu. Towarzysz każdemu chrześci-
janinowi na drodze nawrócenia i świętości, w walce z grzechem
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i w poszukiwaniu prawdziwego piękna, które zawsze jest śladem
i odblaskiem piękna Bożego. Wyproś także pokój i zbawienie
dla wszystkich ludów. Przedwieczny Ojciec, który pragnął, byś była
niepokalaną Matką Odkupiciela, niechaj za Twoim wstawiennictwem
odnowi również i w naszych czasach cuda swej miłosiernej miłości.
Amen!”1.

1 Jan Paweł II, Ojciec wybrał Ją w Chrystusie przed założeniem świata, cyt.
za: opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homi-
lie/niepokalanep_08122004.html (dostęp: 2019-10-10),
Źródło: © by L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 2(270)/2005

Zebrane w tej książce materiały przedstawiają piękno, wspa-
niałość oblicza Maryi, potęgę Różańca Świętego, ale też i walkę ja-
ką musi stoczyć z całym piekłem obecnym na ziemi. Pomimo „Wiel-
kiego Ucisku” zwycięstwo jest pewne i należy ostatecznie
do Współodkupicielki, Królowej Nieba i Ziemi — „Położę nieprzy-
jaźń między tobą a Niewiastą, między twoim potomstwem a Jej;
Ona zmiażdży ci głowę, a ty będziesz czychał na Jej piętę” (Rdz 3,
15), „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1).

A w obecnym czasie „maseczkowym”, tzw. „pandemii” można tu
przytoczyć słowa Piusa XI z encykliki „Quadragesimo anno”
z 1931r. nawiązujące do „tajnej władzy”, międzynarodówki bankie-
rów: „Ci nieliczni, nie będąc nawet „właścicielami”, spełniają taką rolę,
jakby nimi byli, i dzierżą w swym ręku całą strefę gospodarczą do tego
stopnia, żeby NIKT, wbrew ich woli, nie mógł NAWET ODDYCHAĆ!”2.

2 Ks. H. Czepułkowski, Antykościół w natarciu (rzecz o współczesnej masone-
rii), wyd. II, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1998, s. 117.

Módlmy się, prośmy, niech nas w tej walce wspomaga Naj-
świętsza Maryja Panna, Najpiękniejszy Kwiat Nieba i Ziemi oraz
Św. Michał Archanioł, potężny wódz anielskich zastępów. O Maryjo
Niepokalana, Królowo Polski i wszystkich zwycięstw, módl się
za nami i za całym światem!

Mateusz Juszczyk
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ROZDZIAŁ 1

UWIELBIENIA MARYI

MARYJA JEST RZECZYWIŚCIE NADZIEJĄ GRZESZNIKÓW1

1 Św. A.M. de Liguori, Uwielbienia Maryi, Maria Vincit, Wrocław 2006, s. 64
—66.

Stworzywszy ziemię, uczynił Bóg dwa ciała świecące: jedno
większe, mianowicie Słońce, aby świeciło w dzień, drugie mniejsze,
aby rozpraszało ciemności nocne (por. Rdz 1, 16). Słońce — jak mó-
wi kardynał Hugo — było obrazem Jezusa Chrystusa, bo Jego świa-
tłem cieszą się wszyscy sprawiedliwi, żyjący w promieniach Łaski
Bożej; Księżyc zaś wyobraża Maryję, gdyż Ona oświeca grzeszni-
ków pogrążonych w nocy grzechu. Ponieważ Maryja jest zbawczym
księżycem dla biednych grzeszników, to cóż powinien czynić czło-
wiek — pyta papież Innocenty III — który pogrążył się w ciemności
grzechu? Tak na to odpowiada: Jeżeli stracił światło słońca marnu-
jąc Łaskę Bożą, powinien się zwrócić do księżyca; niech błaga Ma-
ryję, a Ona użyczy mu światła, by poznał swój smutny stan, doda
mu także siły do wydobycia się z niego. Św. Metody twierdzi,
że dzięki modlitwom Maryi nawraca się w każdej chwili mnóstwo
grzeszników.

Spośród tytułów, którymi Kościół Święty każe nam czcić Matkę
Najświętszą w Litanii Loretańskiej, najwięcej ufności wlewa w ser-
ca grzeszników tytuł Ucieczka grzesznych. W starożytności na ziemi
izraelskiej znajdowały się tzw. miasta ucieczki; jeżeli jakiś zbrod-
niarz schronił się do któregoś z nich, wolny był tym samym od za-
służonej kary. Dziś już nie ma takich miast ucieczki jak dawniej;
posiadamy teraz tylko jedno takie „miasto”, a jest nim Maryja;
o Niej bowiem mówi Pismo Święte; Wspaniałe rzeczy głoszę o tobie,
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miasto Boże (Ps 87, 3). Zachodzi tu jednak pewna różnica pomiędzy
Maryją a tymi izraelskimi miastami ucieczki: nie dla wszystkich
zbrodniarzy ani też nie za wszystkie przewinienia dawano w tych
miastach schronienie; natomiast pod płaszczem Maryi znajdą
schronienie wszyscy grzesznicy, chociażby się dopuścili nie wiado-
mo jak ciężkiego grzechu; wystarczy, aby się tylko zwrócili do Niej
o pomoc. Dlatego Św. Jan Damasceński takie słowa wkłada w usta
Maryi: Ja jestem miastem ucieczki dla tych, którzy do Mnie przy-
chodzą.

Wystarczy, aby się ktoś do Niej zwrócił; jeżeli już ktoś wejdzie
do tego miasta, nie potrzebuje nawet prosić ani cokolwiek mówić,
aby być ocalonym: Zejdźcie się i wejdźmy do miasta obronnego —
czytamy u proroka Jeremiasza — i milczy tam (Jr 8, 14). Tym mia-
stem warownym według Św. Alberta Wielkiego — jest Przenaj-
świętsza Panna, bo Ona utwierdzona jest w łasce i chwale. I milczy
tam, do tych słów pewien pisarz czyni taką uwagę: Ponieważ
nie mamy odwagi sami prosić o przebaczenie, wystarczy, że wej-
dziemy do tego miasta ucieczki i nic nie będziemy mówić, gdyż
Maryja będzie przemawiała i modliła się za nami. Dlatego Ben Fer-
nandez zachęca wszystkich grzeszników, żeby się chronili
pod płaszcz Maryi. Oto jego słowa: Biegnijcie, o Adamie, Ewo oraz
wy wszystkie ich dzieci, którzyście Boga obrazili. Biegnijcie
i chrońcie się na łono Tej dobrej Matki. Czyż nie wiecie, że Ona jest
jedynym miastem ucieczki i jedyną nadzieją grzeszników?
Już wcześniej Św. Augustyn nazywał Maryję: Jedyną ucieczką grzesz-
ników.

Podobnie i Św. Efrem zwraca się do Maryi: Ty jesteś jedyną orę-
downiczką grzeszników i tych, którzy nigdzie pomocy znaleźć
nie mogą. Bądź pozdrowiona, ucieczko i schronienie grzeszników,
w Tobie jedynie mogą oni znaleźć ratunek. To właśnie chciał wyrazić
Dawid w następującym ustępie: Pan przechowa mnie w swym namio-
cie w dniu nieszczęścia (Ps 27, 5). Bo cóż jest w istocie Przybytkiem Bo-
ga, jeśli nie Maryja? Tak Ją właśnie nazywa Św. Andrzej z Krety: Przy-
bytkiem zbudowanym przez Boga, do którego On sam tylko wchodzi,
aby dopełnić wielkich tajemnic Odkupienia człowieka.
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Dlatego jeden z Ojców Kościoła, Św. Bazyli, powiada, że Bóg
dał nam Maryję, aby w Niej, jakby w jakimś publicznym szpitalu,
mogli zostać przyjęci wszyscy chorzy, pozbawieni wszelkich środ-
ków utrzymania. Otóż pytam teraz, któż przede wszystkim ma pra-
wo być przyjęty do szpitala przeznaczonego dla ubogich? Czyż
nie najubożsi i nie najbardziej chorzy? Dlatego im kto biedniejszy,
bardziej ogołocony z zasług, więcej cierpiący na duszy, tj. dręczony
grzechami, tym większe ma prawo wołać do Maryi: Pani, Ty jesteś
schronieniem biednych i chorych, więc mnie nie odtrącaj, a ponie-
waż jestem biedniejszy od innych i bardziej chory, dlatego tym
większe mam prawo, żebyś mnie przyjęła. I mówimy jeszcze
do Niej ze Św. Tomaszem z Villanowa: O Maryjo, prócz Ciebie żad-
nego innego schronienia znaleźć nie możemy. Tyś jest jedyną na-
dzieją, której powierzamy nasze zbawienie; Ty jesteś jedyną Orę-
downiczką u Pana Jezusa; do Ciebie się wszyscy zwracamy.

W objawieniach Św. Brygidy Maryja nazwana jest Gwiazdą
wschodzącą przed słońcem. Możemy to wyjaśnić następująco: jeżeli
w jakiejś duszy grzesznej rodzi się nabożeństwo do Matki Bożej,
jest to znak niezawodny, że wkrótce przyjdzie do tej duszy Bóg
i wzbogaci ją swymi łaskami. Św. Bonawentura, chcąc ożywić
w grzesznikach ufność w opiekę Maryi, przywodzi nam przed oczy
obraz wzburzonego morza. Grzesznicy wypadli z okrętu Łaski Bo-
żej, wyrzuty sumienia i lęk przed sprawiedliwością Bożą miotają
nimi na wszystkie strony, znalazłszy się bez światła i przewodnika,
straciliby niebawem wszelką nadzieję i wpadliby w rozpacz,
ale Pan pokazuje im Maryję, nazywaną powszechnie Gwiazdą mo-
rza, i tak do nich woła: Biedni grzesznicy, stojący nad brzegiem
przepaści, nie traćcie nadziei, podnieście oczy ku tej pięknej
Gwieździe, odetchnijcie i nabierzcie odwagi; Ona was wyratuje
z tej burzy i doprowadzi do portu zbawienia.

Podobnie mówi Św. Bernard: Jeżeli nie chcesz być zatopionym
przez nawałnicę, zwróć się do Gwiazdy, wzywaj na pomoc Maryję.
Ona jest przecież, według Blozjusza, jedynym schronieniem
dla tych, którzy Boga obrazili, ucieczką dla kuszonych i uciśnio-
nych. Ta Matka Miłosierdzia jest pełna łaskawości i słodyczy
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nie tylko dla sprawiedliwych, lecz także dla grzeszników i rozpa-
czających. Gdy tylko ujrzy, że się do Niej uciekają i pozna, że szcze-
rze szukają Jej pomocy, zaraz ich ratuje, przyjmuje i wyjednuje
przebaczenie od Syna. Nikim nie gardzi, chociażby był najnędzniej-
szy, i nikomu nie odmawia swej opieki, wszystkich pociesza, a led-
wo się Ją wezwie, natychmiast spieszy z pomocą. Słodyczą swoją
pobudza często do nabożeństwa ku sobie i budzi nadzieją serca
grzeszników nawet najbardziej oddalonych od Boga i w śnie grze-
chu pogrążonych. W ten sposób przygotowuje ich na przyjęcie
Łaski Bożej i czyni ich wreszcie godnymi chwały wiecznej. Bóg dał
tej swojej ulubionej Córce tak czułe i litościwe serce, że nikt
nie powinien lękać się prosić Ją o pomoc. Słowem, tak kończy ten
pobożny pisarz — niemożliwe jest, aby się zgubił ten, kto czci Mat-
kę Bożą gorliwie i pokornie.

MARYJA JEST POŚREDNICZKĄ MIĘDZY BOGIEM I LUDŹMI1

1 Tamże, s. 111—113.

Łaska Boża jest dla każdej duszy bardzo wielkim i pożądanym
skarbem. Duch Święty nazywa ją skarbem nieskończonym,
bo Łaska Boża wynosi nas do godności przyjaciół Boga. Jest bowiem
dla ludzi skarbem nieprzebranym; ci którzy go zdobyli, przyjaźń sobie
Bożą zjednali (Mdr 7, 14). Dlatego Pan Jezus, Bóg nasz i Odkupiciel,
nie waha nazwać się tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej,
swymi przyjaciółmi: Wy jesteście przyjaciółmi moimi (J 15, 14).
O przeklęty grzechu, który burzysz tę piękną przyjaźń! Wasze winy
wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem (Iz 59, 2), […]

Zwróć się do Maryi, a Ona wstawi się za tobą u Syna. On
na pewno Jej wysłucha i będzie orędował u Ojca, który ze swej
strony niczego Synowi odmówić nie może. Ta Boża Matka — kończy
Św. Bernard — jest dla grzeszników drabiną, po której na nowo
wstępują na szczyty Łaski Bożej; Ona jest nie tylko moją najwięk-
szą otuchą, ale podstawą całej nadziei mojej. […] Ja jestem — woła
Maryja — obroną uciekających się do Mnie, a miłosierdzie Moje
jest dla nich jak bezpieczna wieża; dlatego Stwórca ustanowił
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Mnie orędowniczką pokoju między Bogiem a grzesznikami. Maryja
właśnie — pisze kard. Hugo nawiązując do tego tekstu — jest orę-
downiczką pokoju; Ona wyjednuje u Boga pokój dla wrogów, zba-
wienie dla upadłych, przebaczenie grzesznikom, miłosierdzie zroz-
paczonym.

Z tej przyczyny Jej Boski Oblubieniec porównał Ją z namiotami
Salomona: Piękna jak namioty Salomona (Pnp 1, 4). W namiotach
Dawida rozprawiano tylko o wojnie, a pod namiotami Salomona
mówiono wyłącznie o pokoju. W ten sposób daje nam Duch Święty
do zrozumienia, że Ta Matka Miłosierdzia nie myśli o wojnie i ze-
mście na grzesznikach, lecz jedynie o pokoju i przebaczeniu im
grzechów.

Z tej to przyczyny figurą Maryi była gołąbka wypuszczona
przez Noego; wracając bowiem do arki przyniosła w dzióbku ga-
łązkę oliwną, na znak pokoju udzielonego ludziom przez Boga. Ty
jesteś tą wierną gołąbką — woła do Maryi Św. Bonawentura;
bo swoim wstawiennictwem wyjednałaś u Boga, pokój i zbawie-
nie światu skazanemu na zagładę. Maryja więc była tą niebieską
gołąbką, która światu pogrążonemu w grzechach przyniosła ga-
łązkę oliwną — znak Miłosierdzia, gdyż dała nam Pana Jezusa,
Źródło Miłosierdzia. W ten sposób na mocy zasług Jezusa Chry-
stusa zawdzięczamy Jej wszystkie łaski, którymi nas Bóg obsypał.
Jak — pisze Św. Epifaniusz — za pośrednictwem Maryi świat
otrzymał pokój z Niebios, tak też za Jej przyczyną jednają się
grzesznicy z Bogiem. Dlatego Św. Albert Wielki wkłada w usta
Maryi następujące słowa: Ja jestem gołąbką Noego, która przynio-
sła pokój całemu Kościołowi. [...]

Z tego samego powodu Maryja przyrównana jest do księżyca:
Piękna jako księżyc (Pnp 6, 9). Św. Bonawentura robi tu następującą
uwagę: Jak księżyc zawieszony jest między niebem i ziemią,
tak Maryja staje ciągle między Bogiem i grzesznikami, aby pojed-
nać z nimi Stwórcę i przez oświecenie ich umysłu zwrócić ich
do Boga.
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ROZDZIAŁ 2

TESTAMENT JEZUSA I MARYI

MARYJA — JEDYNA SPADKOBIERCZYNI ZASŁUG JEZUSA CHRY-
STUSA1

1 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Michalineum, Warszawa-Struga
2011, s. 251—255.

Święci Ewangeliści nie wspominali o niektórych tajemnicach,
które Zbawiciel spełnił na krzyżu, a których katolicy mogą się tylko
domyślać na podstawie nieomylnych prawd wiary. Tymczasem,
oprócz innych tajemnic, było mi dane poznać modlitwę, z którą
nasz Zbawiciel zwrócił się do odwiecznego Ojca, zanim wymówił
owe siedem słów przytaczanych przez Ewangelistów. Było to ostat-
nie objawienie woli Zbawiciela, czyli testament, w którym jako
prawdziwy i najmędrszy Ojciec przekazał swej rodzinie, tj. zbawio-
nemu rodzajowi ludzkiemu, skarby łask, które pozyskał za swego
najświętszego życia.

Testament ten był zamknięty i ukryty dla ludzi; tylko Naj-
świętsza Panna znała jego treść i to nie tylko dlatego, że były
dla Niej jawne wszystkie czynności najświętszej duszy Chrystusa,
lecz także dlatego, że została ustanowiona Spadkobierczynią, Pa-
nią całego stworzenia. Ponieważ była Pomocnicą przy dziele Od-
kupienia, więc Ona właśnie musiała być wykonawczynią testa-
mentu. Przez Jej ręce miała być spełniona wola Chrystusa; Jej
bowiem Syn powierzył wszystko, tak jak Ojciec powierzył
wszystko Synowi. Ta wielka Pani ma polecenie rozdawania skar-
bów, które pozyskał Jej Syn i które do Niego należą,
tak ze względu na Jego Istotę, jak też ze względu na Jego za-
sługi.
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Objawienie to zostało mi udzielone po to, aby jeszcze lepiej
poznana została godność naszej Królowej i żeby grzesznicy zosta-
li skłonieni do uciekania się do Niej, jako do skarbniczki wszyst-
kich bogactw, które Jej Syn i nasz Zbawiciel postanowił wraz
z Ojcem niebiańskim pomiędzy nas rozdzielać. Albowiem wszelka
pomoc, która do nas przychodzi, staje się naszym udziałem za po-
średnictwem Najświętszej Maryi Panny; jest Ona powołana do te-
go, aby rozdzielać wszystko swymi litościwymi i szczodrobliwymi
rękoma.

Pan Jezus z krzyża świętego na Golgocie zwrócił się wewnętrz-
nie do swego Ojca niebiańskiego w następującej modlitwie:

„O mój wieczny Ojcze, wyznaję Cię i wysławiam z tego Krzyża;
wysławiam Cię poprzez ofiarę mojego bólu, mojej męki i śmierci,
ponieważ moje Człowieczeństwo wskutek osobistego połączenia
z naturą Boską wyniosłeś do najwyższej godności, tak iż Ja, Chry-
stus, jestem Bogiem, a zarazem człowiekiem i pomazańcem przez
Twoje Bóstwo. Wysławiam Cię, ponieważ memu Człowieczeństwu
już w chwili Wcielenia udzieliłeś pełni możliwych darów łaski
i chwały. Już w owej chwili udzieliłeś Mi na całą wieczność pano-
wania nad wszystkimi stworzeniami. Powołałeś Mnie na Pana nie-
bios i żywiołów, na Pana słońca, księżyca, gwiazd, ognia, powie-
trza, ziemi, mórz i wszystkich ożywionych i nieożywionych rzeczy,
jakie się na nich znajdują. Zleciłeś Mi następstwo czasu, dni i nocy.
Udzieliłeś Mi nad wszystkim władzę, tak iż podług swej woli mogę
wszystkim rozporządzać. Uczyniłeś Mnie Głową, Królem i Panem
wszystkich aniołów i ludzi, ażebym nimi rządził i rozkazywał im,
wynagradzał dobrych a karał złych. Dałeś Mi klucze do najwyż-
szych niebios i do głębi piekielnych więzień. W moje ręce złożyłeś
wieczne zbawienie ludzi; przekazałeś Mi ich królestwa, księstwa
i państwa. Dałeś Mi władzę, abym wszystkich, którzy mogą brać
udział w Twej łasce i chwale usprawiedliwiał, wybawiał i zbawiał.
Uczyniłeś Mnie Panem życia i śmierci, Panem wszystkich dzieci
ludzkich, Panem Kościoła świętego i jego skarbów łask, Panem
pism świętych, tajemnic, sakramentów i darów łaski. Wszystko
to złożyłeś w moje ręce, przekazałeś mej woli i swym rozkazom;
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za to wszystko chwalę Cię, uznaję, wielbię. A teraz o wieczny Panie
i Ojcze, kiedy umierając na krzyżu schodzę z tego świata, aby po-
wrócić na Twoją prawicę, teraz, kiedy przez mękę i śmierć spełni-
łem dzieło Odkupienia, które Mi przekazałeś, jest moim życzeniem,
aby właśnie ten Krzyż był trybunałem Naszej sprawiedliwości i mi-
łosierdzia. Przybity do krzyża pragnę sądzić tych, za których złożę
moje życie w ofierze. Chcąc wykazać, iż moja sprawa jest słuszna,
pragnę rozdzielić skarby, które pozyskałem przez moje przyjście
na świat, moje życie i śmierć. Już teraz ma być wyznaczona nagro-
da, która należy się każdemu ze sprawiedliwych i odrzuconych, we-
dług jego uczynków, którymi okazał Mi miłość lub wzgardę. Wszyst-
kich śmiertelników powołałem do mej łaski i przyjaźni; od chwili,
kiedy przybrałem ciało ludzkie, bez przerwy podejmowałem
dla nich trudy i cierpienia. Znosiłem trudy, szyderstwa, biczowanie,
ukoronowanie cierniem i teraz znoszę gorzką śmierć na krzyżu.
Prosiłem o Twoje nieskończone miłosierdzie dla wszystkich. Noce
spędzałem na modlitwie, pościłem i nauczałem, chcąc wszystkim
ludziom pokazać drogę do życia wiecznego. O ile to spoczywa
w mej mocy — życzę wszystkim życia wiecznego, bowiem służyłem
wszystkim bez wyjątku. Dla wszystkich ustanowiłem prawo łaski,
a Kościół, w którym mogą być zbawieni, pozostanie silny i nie na-
ruszony po wszystkie czasy. Jednak w Naszym najmędrszym prze-
widywaniu wiemy, mój Boże i Ojcze, że nie wszyscy ludzie chcą
przyjąć wieczne szczęście, które im dajemy. W swej złości i zacie-
kłości wielu nie chce skorzystać z Naszego miłosierdzia. Nie chcą
oni iść drogą, którą im wyznaczyłem przez moje życie, uczynki
i śmierć; wolą iść raczej śladem swoich grzechów, dopóki nie zginą.
Jesteś sprawiedliwy, mój Panie i Ojcze, sprawiedliwe są Twoje wy-
roki; skoro ustanowiłeś Mnie sędzią nad żywymi i umarłymi,
nad dobrymi i złymi, to sprawiedliwym wyznaczę nagrodę za na-
śladowanie Mnie i wyświadczone Mi przysługi, a grzesznikom karę
za ich przewrotność i zaciętość; jedni będą mieli udział w mych
dobrach, a drudzy zostaną pozbawieni dziedzictwa, którego
nie chcą przyjąć. Teraz więc wielbię Cię mój wieczny Ojcze i wyra-
żam swą ostatnią wolę, która odpowiada Twej wiecznej i Boskiej:
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Chcę, aby na pierwszym miejscu wymieniona została moja
Najczystsza Matka, która Mi dała życie ludzkie; czynię Ją przed
wszystkimi innymi główną Spadkobierczynią wszystkich dóbr
przyrodzonych, łaski i chwały, które do Mnie należą. Niechaj bę-
dzie niezawisłą Panią tych wszystkich dóbr, a co jako czyste stwo-
rzenie może przyjąć z dóbr łaski, zapewniam już Jej na przyszłość.
Jest też moją wolą, aby aniołowie i ludzie byli Jej własnością
i aby posiadała nad nimi pełną władzę; wszyscy mają Jej słuchać
i służyć Jej; również diabli mają się Jej lękać i być Jej podlegli.
Mają Jej służyć wszystkie istoty nierozumne, niebiosa, gwiazdy,
planety, żywioły i wszystkie istoty żyjące: ptaki, ryby, inne zwie-
rzęta i wszystko co żyje na ziemi. Ustanowiłem Ją Panią nad tym
wszystkim, a wszystkie stworzenia mają Ją wysławiać i wielbić.
Jest również moją wolą, aby była Skarbniczką i Rozdawczynią
wszystkich dóbr, które zawarte są w niebie i na ziemi. Wszystko
co zaleci i rozporządzi w Kościele względem moich dzieci, ludzi,
będzie zatwierdzone w niebiosach przez trzy Boskie Osoby, a cze-
gokolwiek zażąda dla śmiertelników teraz i po wszystkie czasy,
spełnimy to według Jej woli i Jej rozporządzenia.

Oświadczam dalej, iż aniołom, którzy usłuchali Twej świętej
i sprawiedliwej woli należą się najwyższe niebiosa jako ich właści-
we i wieczne miejsce zamieszkania razem ze szczęściem, iż mogą
oglądać i podziwiać Naszą Boskość; mają się oni cieszyć z Naszej
przyjaźni i towarzystwa. Rozkazuję im, żeby moją Matkę uznawali
jako prawowitą Królową i Władczynię, żeby Jej służyli, otaczali
opieką i nosili Ją na rękach; mają słuchać Jej rozkazów i wykony-
wać wszystkie Jej polecenia.

Diabłów wypędzam i wyrzucam z Naszego towarzystwa,
bo opierali się Naszej świętej woli; ogłaszam ich za przedmiot Na-
szego wstrętu i skazuję na wieczną utratę Naszej przyjaźni, widoku
mojej Matki i moich przyjaciół, świętych i sprawiedliwych.
Na wieczne miejsce ich przebywania wyznaczam to, które jest naj-
dalej oddalone od Naszego Boskiego tronu, tj. podziemne czelu-
ście i przerażające ciemności. To będzie ich spadek, który im się
dostanie za pychę i zatwardziałość, z jaką zbuntowali się przeciw-
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ko Istocie Boga i Jego rozporządzeniom. W owych ciemnych czelu-
ściach będą dręczeni wiecznym ogniem.

Z całego rodzaju ludzkiego powołuję, wybieram i całą mocą
mej woli wyróżniam wszystkich sprawiedliwych i powołanych, któ-
rzy przez moją łaskę i naśladowanie Mnie stają się świętymi, wy-
pełniając mą wolę i słuchając mego świętego prawa. Po mojej Mat-
ce ich właśnie mianuję spadkobiercami wszystkich moich obietnic,
tajemnic i błogosławieństw, moich skarbów, sakramentów i tajem-
nic świętych pism. Uznaję ich za spadkobierców wszystkich cnót:
wiary, nadziei i miłości, mądrości i sprawiedliwości, siły i umiarko-
wania, uczynię ich spadkobiercami mego Krzyża, moich cierpień
i upokorzeń, mego ubóstwa. Niechaj to będzie ich udziałem i ich
spadkiem w życiu śmiertelnym. Aby czynili to z radością, spadek
ten nazywam gwarancją mej przyjaźni, ponieważ i Ja ich dla siebie
wybrałem. Wedle stopnia ich przygotowania i miłości daję im moją
opiekę i obronę, moje święte obietnice, dowody łask i potężną po-
moc. Będę dla nich Ojcem, Bratem i Przyjacielem, a oni będą mo-
imi dziećmi i ulubieńcami. Jako moje dzieci będą spadkobiercami
moich zasług i skarbów. Chcę, aby uczestniczyli w moim świętym
Kościele i sakramentach i czerpali stąd łaski i dary, odnawiając się
w mojej krwi i oczyszczając się coraz bardziej. Pragnę, aby poma-
gało im w tym orędownictwo mojej Matki i świętych. Moja Matka
uzna ich za swoje dzieci, a aniołowie mają ich bronić, prowadzić
i nosić na rękach, żeby się nie potknęli; lecz gdyby mieli upaść,
wtedy pomogę im powstać.

Jest następnie moją wolą, aby sprawiedliwi i wybrani stanęli
ponad odrzuconymi i diabłami. Moi nieprzyjaciele mają się ich
obawiać i podlegać im. Wszystkie stworzenia rozumne i nierozum-
ne mają służyć sprawiedliwym, niebiosa, gwiazdy i planety mają
im dawać życie. Ziemia, żywioły i wszystkie zwierzęta mają ich ży-
wić; wszystkie stworzenia mają im służyć jako moim dzieciom
i przyjaciołom. W nich pragnę widzieć moje szczęście; pragnę
udzielić im moich tajemnic, obcować z nimi poufnie, a dopóki będą
żyć w Kościele wojującym, pragnę przy nich pozostać pod postacia-
mi chleba i wina, jako gwarancja wiecznej szczęśliwości i chwały,
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które im obiecuję. Potem otrzymają spadek — wieczną szczęśli-
wość, ażeby używali jej ze Mną w niebie, gdzie ich dobra będą nie-
skończone a rozkosz wieczna.

Natomiast powołanym, a podług Naszej sprawiedliwej woli po-
tępionym, wyznaczam taki spadek w ich życiu śmiertelnym, który
polegać ma na pożądliwości ciała i pysze żywota z wszystkimi jej
skutkami; mają jeść i nasycać się z pyłu ziemi, ze swych bogactw
i nadętości świata. Albowiem trudzili się, by posiąść te rzeczy,
na nie kierowali swą wolę i zmysły; na nie obrócili udzielone im
zdolności i dobrodziejstwa, dali się dobrowolnie, i według własne-
go wyboru, oszukać, wyszydziwszy prawdę przedłożoną im w moim
świętym prawie. Wyrzekli się owej prawdy, którą zapisałem w ich
sercach i którą pokazywała im moja łaska; wzgardzili moją nauką
i moimi dobrodziejstwami, natomiast słuchali moich i swoich nie-
przyjaciół przyjmując ich kłamstwa. Lubili próżność, popełniali nie-
sprawiedliwości, schlebiali zaszczytom, cieszyli się zemstą, prze-
śladowali biednych, upokarzali sprawiedliwych, lżyli posłusznych
i niewinnych. Służąc niesprawiedliwym prawom starali się wywyż-
szać ponad cedry Libanu. Ponieważ czynili to wszystko, aby obrazić
Naszą dobroć, tkwili w zawziętości i zrzekli się prawa łaski, które
wysłużyłem dla dzieci ludzkich, przeto wyłączam ich z dziedzictwa
mej przyjaźni i chwały. Tak jak Abraham oddalił od siebie dzieci
niewolnicy z kilku podarunkami, a główny spadek zastrzegł dla Iza-
aka, syna Sary, tak i Ja wyłączam odrzuconych z mego spadku i po-
zostawiam im tylko znikome dobra ziemskie, które sami sobie wy-
brali. Wykluczam ich z Naszego towarzystwa, towarzystwa mojej
Matki, aniołów i świętych, skazuję ich na wieczne potępienie
i ogień piekła w towarzystwie Lucyfera i jego diabłów, którym do-
browolnie służyli; na całą wieczność pozbawiam ich nadziei zba-
wienia. To jest wyrok, Mój Ojcze, który wypowiadam, jako Sędzia
i Głowa aniołów i ludzi; to jest testament, który pozostawiam
przed moją śmiercią, to jest skutek dzieła Odkupienia, ponieważ
sprawiedliwie każdemu odpłacam, stosownie do jego uczynków
i wedle postanowienia Twej niepojętej mądrości i Twej sprawiedli-
wości”.
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W ten sposób Jezus Chrystus przemawiał na krzyżu do swego
odwiecznego Ojca; tajemnica ta została zapieczętowana w sercu
Najświętszej Maryi Panny jako tajemny testament, który za Jej po-
średnictwem miał być we właściwym czasie wykonany.

BÓG PRZEZ ARCHANIOŁA GABRIELA POWIADAMIA MARYJĘ,
ŻE BĘDZIE ŻYŁA JESZCZE TRZY LATA1

1 Tamże, s. 320—324.

Najświętsza Panna skończyła 67 lat i ani na chwilę nie stłumiła
w sobie gwałtownego żaru miłości do Boga, nie przerwała swej
działalności, lecz nieustannie doskonaliła się w cnotach. Niewysło-
wione dary, łaski i przywileje, jakie otrzymała od Boga, uduchowiły
Ją na wskroś, a Jej Najczystsze Serce nie mogło znaleźć spokoju
w niczym innym, jak tylko w miłości do Boga; więzy ciała stały się
dla Niej ciężarem. Coraz silniejsze stawało się pragnienie Bóstwa,
aby połączyć się z Maryją wiecznymi i nierozerwalnymi więzami.
Ziemia z powodu grzechów ludzkich nie była godna nosić dłużej
tego niebiańskiego Skarbu i musiała go zwrócić prawdziwemu
Właścicielowi:

— Odwieczny Ojciec tęsknił za swoją jedyną prawdziwą Córką;
— Syn tęsknił za najukochańszą Matką;
— Duch Święty pragnął połączyć się ze swą najpiękniejszą Ob-

lubienicą;
— Aniołowie pragnęli oglądać oblicze swej Królowej a święci

chcieli ujrzeć swą Monarchinię.
Całe niebiosa z utęsknieniem oczekiwały swej Władczyni, która

miała wypełnić je wspaniałością, pięknością i rozkoszą. Na korzyść
świata i Kościoła nie przemawiało nic, prócz potrzeby posiadania
takiej Matki i Mistrzyni oraz miłości, jaką Bóg okazywał nędznym
dzieciom Adama.[…]

W tym celu Trójca Przenajświętsza wysłała Archanioła Gabriela
w otoczeniu dworu niebiańskiego, aby oznajmił Królowej kiedy
i w jaki sposób zakończy swe życie śmiertelne i przejdzie do życia
wiecznego. Święty książę niebiański zstąpił na ziemię i wszedł
do alkowy, w której Maryja zazwyczaj odprawiała swoje modły.
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Wielka Królowa leżała właśnie na ziemi z wyciągniętymi rękoma
i błagała o miłosierdzie nad grzesznikami. Kiedy posłyszała śpiew
zbliżających się aniołów podniosła się na kolana, aby wysłuchać
wysłannika niebiańskiego i jego towarzyszy. Wszyscy aniołowie
ubrani byli w białe, jaśniejące szaty i pełni szacunku otoczyli swoją
Królową. Wszyscy mieli na głowach korony a w rękach trzymali ga-
łązki palmowe.

Święty Archanioł pozdrowił Maryję słowami: „Ave Maria (tj.
Bądź pozdrowiona Maryjo) — nasza Monarchini i Pani. Wszechmocny
zesłał nas abyśmy w Jego Imieniu oznajmili Ci, kiedy nastąpi koniec
Twojego pielgrzymstwa w życiu śmiertelnym: Niedługo, o Pani, nadej-
dzie ów dzień i owa utęskniona godzina, w której przez śmierć ciała
osiągniesz żywot wieczny, jaki czeka Cię po prawicy Najświętszego Sy-
na, naszego Boga. Od dziś za trzy lata zostaniesz wyniesiona i przyjęta
do wiecznie trwających radości Pana, gdzie wszyscy mieszkańcy nie-
bios oczekują Cię z wielkim utęsknieniem.” Wiadomość ta przejęła
Maryję niewysłowioną radością. Padła ponownie na ziemię i odpo-
wiedziała tak, jak niegdyś przy poczęciu Syna Bożego:,,Oto ja słu-
żebnica Pańska, niechaj się stanie według słowa Twego!” […] Archa-
nioł Gabriel pożegnał Ją i wrócił ze swymi towarzyszami do nieba.

Wielka Królowa wszechświata pozostała sama w swej alkowie.
Pełna pokory upadła wśród łez radości na ziemię, objęła ją rękami
i przemówiła do ziemi, tej wspólnej matki wszystkich ludzi:,,0 zie-
mio, dziękuję ci z całego serca, że bez mojej najmniejszej zasługi żywi-
łaś mnie przez 67 lat; i ty jesteś stworzeniem Najwyższego i nosiłaś
mnie dotąd zgodnie z Jego wolą. Proszę cię, dopóki będę na tobie
przebywać dopomóż mi, abym, tak jak z ciebie zostałam stworzona,
mogła także przez ciebie dostąpić upragnionego celu, którym jest wi-
dzenie mego Stwórcy.”

Następnie Maryja zwróciła się do innych stworzeń i mówiła:
„Niebiosa, gwiazdy i wszystkie rzeczy stworzone ręką mego najwyższe-
go Dobra — jesteście wiernymi głosicielami Jego wielkości i piękności;
dziękuję wam za to, że waszym wpływem i waszą działalnością przy-
czyniliście się do utrzymania mnie przy życiu. Dopomagajcie mi dalej,
abym za łaską Bożą przez resztę mej ziemskiej pielgrzymki udoskona-
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lała moje życie i w ten sposób okazała się wdzięczna mojemu i wasze-
mu Stwórcy.” Najświętsza Panna odwiedziła przed śmiercią wszyst-
kie miejsca naszego Odkupienia i pożegnała się z każdym z nich,
wśród rzewnych łez i bolesnych wspomnień cierpień Jej najuko-
chańszego Syna. Modliła się za wszystkich wiernych, którzy w przy-
szłych stuleciach Kościoła odwiedzać będą z czcią i nabożeństwem
te święte miejsca. Dłuższy czas spędziła na Golgocie, błagając swe-
go Boskiego Syna, aby Jego śmierć i dzieło Odkupienia odniosły
pożądany skutek w duszach wszystkich odkupionych. Płonąc
ogniem niewysłowionej miłości tylko dzięki pomocy Bożej utrzy-
mywała się przy życiu.

Następnie Najświętsza Panna pożegnała się z Kościołem świę-
tym, mówiąc wśród łez: „Święty Kościele katolicki, który w czasach
przyszłych zwany będziesz rzymskim, moja matko i władczyni, praw-
dziwy skarbie mej duszy! Ty jesteś jedyną pociechą mego wygnania,
ucieczką i pomocą w moich smutkach, moim odpoczynkiem, radością
i nadzieją; ty przyniosłeś mi zbawienie podczas mego życia; w tobie
żyłam, tyś mnie podtrzymywał, odkąd od Jezusa Chrystusa otrzymałam
w tobie łaskę życia. W tobie znajdują się skarby i bogactwa Jego nie-
skończonych zasług, ty jesteś dla Jego wiernych dzieci przejściem
do ziemi obiecanej, ty jesteś im przewodnikiem w ich ziemskiej piel-
grzymce pełnej niebezpieczeństw i mozołów; ty jesteś panią, której
wszystkie narody winne są cześć i szacunek. W tobie znajdują się naj-
cenniejsze klejnoty: trudy, cierpienia, przeciwności, krople potu, krzyż
i śmierć — wszystko to uświęcone przez śmierć mego Pana, twego Mi-
strza i Ojca; klejnoty te są przechowywane dla Jego wiernych sług
i najmilszych przyjaciół. Ty uczyniłeś mnie bogatą, szczęśliwą i błogo-
sławioną, albowiem posiadasz w sobie twego Założyciela w Najświęt-
szym Sakramencie. Moja szczęśliwa matko, Kościele wojujący, jesteś
bogata i obfitująca w skarby, tobie oddawałam moje serce i otaczałam
cię moją troskliwością. Teraz nadszedł czas mej śmierci i rozstania się
z twoją świętą społecznością, albowiem kończy się czas mojej ziem-
skiej pielgrzymki. Wesprzyj mnie potęgą twych łask, skrop mnie obficie
Krwią niewinnego Baranka, która została tobie powierzona, a która
posiada moc wystarczającą do uświęcenia wielu światów.
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Chętnie tysiąc razy oddałabym moje życie, aby zjednać ci
wszystkie narody ziemi i aby mogły one korzystać z twych skarbów.
Mój Kościele, moja chwało i moja radości! Opuszczam cię rozsta-
jąc się z życiem doczesnym, ale w życiu wiecznym odnajdę cię w Bo-
gu, który zawiera w sobie wszystkie dobra. Po wszystkie czasy będę
spoglądała na ciebie z miłością matki i zawsze będę się starała o to,
abyś rozszerzał się na całą ziemię.”

Po tym pożegnaniu Maryja postanowiła sporządzić swój testa-
ment i wydać ostatnie rozporządzenie swej woli. W obecności
Trójcy Przenajświętszej i za Jej zgodą Maryja obwieściła swą
ostatnią wolę w sposób następujący: „Najwyższy Panie, odwieczny
Boże! Ja, marny robak ziemski, oddaję Ci hołd pełen najgłębszej czci
i najwyższego szacunku, Tobie Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
trzem różnym Osobom w jednej i nierozdzielnej postaci, w jednej
Istocie i w jednym Majestacie, który jest nieskończony w swych do-
skonałościach. Wyznaję Cię jako jednego, prawdziwego i wyłącznego
Stwórcę i Odkupiciela wszystkiego cokolwiek istnieje. W Twej obec-
ności ogłaszam moją ostatnią wolę: Nie posiadam żadnych dóbr
świata doczesnego, które mogłabym po sobie zostawić. Albowiem ni-
gdy nic innego nie posiadałam ani nie kochałam, jak tylko Ciebie,
który jesteś moim całym dobrem. Ciałom niebieskim, gwiazdom, pla-
netom i wszystkim stworzeniom składam dzięki za to, że bez mojej
zasługi utrzymywały mnie przy życiu, spełniając Twoją wolę. Z całej
mojej duszy pragnę i oczekuję po nich, że będą Ci służyły i wielbiły
Cię, a ludziom, moim braciom, będą dawały wszystko co potrzebne
jest im do życia. Aby lepiej mogły to spełnić zrzekam się, o ile
to możliwe, mojego panowania nad nimi, jakie mi nadał Twój Maje-
stat; władzę mą przekazuję na ludzi, aby stworzenia te służyły im
i dopomagały. Szaty moje przekazuję św. Janowi, którego przyjęłam
jako syna. Moje ciało niechaj znowu przyjmie ziemia; jest ona wspól-
ną matką i jako dzieło rąk Twoich jest w Twojej służbie. Moją duszę
oddaję w Twoje ręce, o mój Boże, aby Cię przez całą wieczność wiel-
biła i miłowała. Moje zasługi i wszystkie skarby, jakie zgromadziłam
dzięki Twojej łasce, oddaję Kościołowi świętemu, mojej matce i wład-
czyni, jako mej głównej spadkobierczyni. Jemu oddaję za Twoim przy-
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zwoleniem wszystko, a chciałabym zostawić mu jeszcze więcej. Pra-
gnę, aby przede wszystkim moje zasługi służyły uwielbieniu Twego
Najświętszego Imienia, aby się przyczyniły do tego, żeby Twoja prze-
najświętsza wola spełniała się jako w niebie tak i na ziemi i żeby
wszystkie narody poznały Ciebie, prawdziwego Boga, miłowały Ciebie
i oddawały Ci cześć i uwielbienie. Po drugie, oddaję moje zasługi
apostołom i wszystkim kapłanom, którzy żyją obecnie i żyć będą
w przyszłości, aby przez swą niewysłowioną dobroć byli użytecznymi
sługami i godnie wypełniali swój urząd, żeby pełni mądrości, mocy
i świętości zdołali dusze odkupione Twoją Krwią należycie nauczać
i prowadzić do świętości. Po trzecie, przekazuję moje zasługi dla du-
chowego dobra moich wszystkich czcicieli, którzy będą mi służyli,
którzy będą mnie wzywali i którzy u mnie szukać będą pomocy,
by stać się godnymi Twej łaski i Twego zmiłowania, aby kiedyś mogli
wziąć udział w życiu wiecznym. Po czwarte, życzę sobie, o Panie,
abyś ze względu na moje trudy i cierpienia okazał się łaskawy
dla wszystkich grzeszników pochodzących z pokolenia Adamowego,
aby mogli pozbyć się nieszczęśliwego stanu przebywania w grzechu.
Od tej godziny postanawiam modlić się za nich bezustannie w Twej
obecności, dopóki świat istnieć będzie. Oto, mój Panie i Boże, jest
moja ostatnia wola, którą we wszystkim podporządkowuję Twojej wo-
li.” Gdy Królowa niebios skończyła swój testament, Trójca Przenaj-
świętsza zatwierdziła go a Chrystus nadał mu osobną moc przez
wyrażenie w sercu Swej Matki tych słów:,,niechaj się stanie
jak chcesz i jak rozporządziłaś.”

BŁOGOSŁAWIONA I CHWALEBNA ŚMIERĆ MARYI1

1 Tamże, s. 325—328.

Zbliżał się ustanowiony wyrokiem Boskim dzień, w którym Ma-
ryja, ta prawdziwa Arka Przymierza, miała być przeniesiona
do świątyni niebiańskiego Jeruzalem i to z większą wspaniałością
i chwałą, niż niegdyś Jej pierwowzór wprowadzony został przez Sa-
lomona do świątyni Jerozolimskiej. Na trzy dni przed najszczęśliw-
szą śmiercią tej wielkiej Monarchini apostołowie z rozporządzenia
Bożego zebrali się w miejscu Ostatniej Wieczerzy.
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Przybyli ze wszystkich stron świata, aby być obecni
przy śmierci swej Królowej. Maryja przyjęła ich wszystkich z miło-
ścią, szacunkiem i w największej pokorze. Święty Piotr zebrał
apostołów i wyjaśnił im przyczynę, dla której przybyli do Jeruza-
lem. Wszyscy apostołowie z płaczem przyjęli wiadomość, że mają
utracić swoją Matkę, Pocieszycielkę i Królową. Następnie wszyscy
udali się do alkowy Maryi, która otoczona niebiańskim blaskiem
modliła się na klęczkach.

Kiedy wszyscy się zgromadzili, Mistrzyni pokory (…) powstała
i odezwała się do całego zgromadzenia w te słowa: „Moje najuko-
chańsze dzieci! Po wszystkie czasy byłyście zapisane w mojej pamięci
i w mym sercu. Zawsze kochałam was czule ową miłością i przywiąza-
niem, jakim natchnął mnie mój najświętszy Syn. Jego widziałam za-
wsze w waszych osobach, jako w tych, których mój Syn wybrał sobie
na swoje sługi i swych przyjaciół. Według Jego świętej i odwiecznej
woli wstępuję teraz do mieszkania wiecznego; jednak przyrzekam
wam jako Matka, że tam w świetle jasności Bożej będę zawsze
nad wami czuwała. Polecam wam Kościół święty, moją matkę; polecam
wam uwielbienie świętego Imienia Najwyższego, rozszerzanie Jego
prawa, cześć i szacunek dla słów mego Boskiego Syna, rozpamiętywa-
nie Jego życia, męki i śmierci i postępowanie według Jego nauki.
O moje dzieci, kochajcie Kościół święty! Kochajcie także siebie nawza-
jem z całego serca ową miłością pokoju, na którą wam zawsze zwracał
uwagę wasz Mistrz. A tobie, Piotrze, najwyższy święty Pasterzu, pole-
cam mego syna Jana i wszystkich apostołów i wiernych.”

Słowa Maryi jak strzały rozpalone ogniem Bożym przeszyły
i skruszyły serca apostołów i wszystkich obecnych. Wszyscy poczęli
płakać i niepocieszeni w bólu padali na ziemię, jak gdyby usiłowali
zmiękczyć ją westchnieniami i szlochaniem. Płakali wszyscy, a wraz
z nimi płakała i najsłodsza Matka, Maryja, albowiem nie mogła
oprzeć się gorzkiemu żalowi z powodu swych dzieci. Po pewnym
czasie ponownie przemówiła do obecnych, prosząc by w milczeniu
modlili się wraz z Nią i za Nią. Wszyscy tak uczynili.

Podczas gdy zapanowało milczenie, z nieba zstąpiło Wcielone
Słowo na tronie niewysłowionej chwały. Z Nim razem przybyli
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wszyscy błogosławieni i nieprzeliczona liczba aniołów. Całe miej-
sce zajaśniało niewysłowioną wspaniałością. Maryja upadła przed
Panem, ucałowała Jego stopy i leżąc u nóg swego Syna wzbudziła
ostatni, największy akt pokory całego swego życia. Maryja, ta naj-
czystsza z wszystkich stworzeń, Królowa nieba, upokorzyła się i po-
niżyła bardziej niż kiedykolwiek uczynił to lub uczyni człowiek. […]

Najmędrsza Matka upadła przed Synem na kolana i odrzekła
z obliczem jaśniejącym radością: „Mój Synu i Panie, błagam Cię go-
rąco, aby Twojej Matce i Służebnicy było dozwolone wstąpić do żywota
wiecznego przez wspólną śmierć, tak jak wszystkim innym dzieciom
Adama. Ty, mój Synu, który jesteś moim prawdziwym Bogiem, ponio-
słeś śmierć, chociaż prawo śmierci Cię nie dotyczyło. Ponieważ przez
całe życie starałam się naśladować Cię we wszystkim, więc jest rzeczą
sprawiedliwą, abym i w godzinie śmierci była podobna do Ciebie.”

Jezus Chrystus zgodził się na tę ofiarę i odrzekł, że stanie się
według Jej woli. […]

Tymczasem Maryja położyła się na swoim łożu, złożyła ręce
i patrząc nieustannie na swego Najsłodszego Syna poczęła gorzeć
ogniem miłości Bożej. Gdy aniołowie doszli w swym śpiewie
do zwrotki Pieśni nad pieśniami: „Powstań, przyjaciółko ma, piękna
ma, i pójdź! Bo oto minęła już zima…", Maryja wymówiła te same sło-
wa, które wyrzekł Jej Syn na krzyżu:,,W Twoje ręce, o Panie, oddaję
ducha mego!”. Potem zamknęła swe dziewicze oczy i skonała. Cho-
robą, która Ją o śmierć przyprawiła, była miłość, a nie jakiekolwiek
cierpienia ciała; śmierć Maryi dokonała się w ten sposób,
że wszechmoc Boża przestała podtrzymywać siły cielesne Maryi,
które trawiła niewysłowiona gorączka miłości. Skoro ustało to cu-
downe podtrzymywanie — miłość wzięła górę nad siłami cielesny-
mi i strawiła soki żywotne Maryi; w ten sposób ustało cielesne ży-
cie Najświętszej Panny.

Najczystsza dusza Maryi, opuściwszy Jej dziewicze ciało, unio-
sła się do tronu Jej Najświętszego Syna i Maryja została posadzona
na stolicy Pańskiej po prawicy Zbawiciela. Cała procesja aniołów
i świętych wróciła do nieba. Najświętsze ciało Maryi, które było
świątynią i mieszkaniem żywego Boga, otoczone było światłem
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i jasnością, unosiła się z niego cudowna, niebiańska woń, którą na-
pawali się wszyscy wierni odczuwając cudowną wewnętrzną sło-
dycz. Tysiąc Aniołów Stróży, przeznaczonych do służenia Maryi, po-
zostało na ziemi by strzec skarbu, jakim było dziewicze ciało Matki
Boskiej. Apostołowie i uczniowie płakali z boleści, a jednocześnie
i z radości, że dane im było widzieć tak wielkie cuda. W wielkim
zachwyceniu śpiewali hymny i pieśni pochwalne ku uczczeniu
zmarłej Matki. […]

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY1

1 Tamże, s. 329—331.

[...] Na rozkaz Pana Najświętsza Dusza Maryi wstąpiła w Jej
najczystsze ciało, ożywiła je do nowego życia, nieśmiertelnego
i pełnego chwały nadając mu cztery dary, które odpowiadają chwa-
le duszy i które z duszy przechodzą na ciało, a mianowicie: jasność,
niepodleganie cierpieniom, zwinność i delikatność. Wyposażona
w te dary Maryja wyszła z duszą i ciałem z grobu, przy czym
nie odsunięto kamienia zakrywającego grób.

Ustawiła się uroczysta procesja, która wśród niebiańskiej mu-
zyki uniosła się od grobu do nieba. Stało się to w tej samej go-
dzinie, w której zmartwychwstał Pan Jezus, to jest w niedzielę
po północy. Na końcu procesji, po prawicy Zbawiciela, postępo-
wała Królowa niebios w złotej szacie, napełniającej wszystkich
mieszkańców niebios niewysłowionym podziwem. Wszystkie oczy
były skierowane na Maryję i wszyscy śpiewali radosne pieśni
wielbiące Najświętszą Pannę; […]

UKORONOWANIE MARYI, KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI2

2 Tamże, s. 332—333.

Kiedy Maryja wyniesiona została na tron po prawicy swego
Najświętszego Syna, Pan oznajmił mieszkańcom dworu niebiań-
skiego przywileje, jakie posiadała Maryja na mocy nadanego Jej
Majestatu.

Odwieczny Ojciec, Stworzyciel wszystkich rzeczy, rzekł do anio-
łów i świętych: „Nasza Córka, Maryja, wskutek naszego odwieczne-
go wyroku była wybrana spośród wszystkich stworzeń i zawsze by-
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ła nam miła. Nigdy nie okazała się niegodna imienia i godności
Córki, jakiej udzieliliśmy Jej w Duchu Bożym. Maryja posiada prawo
do naszego Królestwa; dlatego będzie uznana i ukoronowana jako
jego prawowita Pani i Królowa”.

Wcielone Słowo rzekło: „Wszystkie stworzenia, które stworzy-
łem i odkupiłem, należą do Mej prawdziwej i cielesnej Matki; Mat-
ka moja będzie prawowitą i najwyższą Królową tego wszystkiego,
czego Ja sam jestem Królem”.

Duch Święty rzekł: „Ponieważ Maryja posiada godność mej je-
dynej, wybranej Oblubienicy i taką zawsze wiernie się okazywała,
dlatego na wszystkie wieki należy się Jej korona Królowej”. Po tych
słowach trzy Boskie Osoby włożyły na głowę Maryi koronę o jasno-
ści tak cudownej i wartości tak nieoszacowanej, że żadne stworze-
nie tego nie widziało i nigdy nie zobaczy.

Równocześnie z tronu Boskiego doszedł głos: „Przyjaciółko,
Wybranko z wszystkich stworzeń, Nasze królestwo należy do Cie-
bie; Ty jesteś Królową, Panią i Władczynią serafinów, aniołów
i wszystkich innych stworzeń. Według Naszego najwyższego wyro-
ku przekazujemy Ci majestat i najwyższą władzę nad wszystkimi
stworzeniami. Chociaż byłaś obdarzona łaskami o wiele bardziej
niż inne stworzenia, to jednak w swej pokorze uważałaś, że przy-
sługuje Ci miejsce ostatnie, dlatego teraz otrzymujesz miejsce
pierwsze, jakie Ci się należy i przyjmij od Naszego Bóstwa panowa-
nie nad tym wszystkim co stworzyła Nasza wszechmocna ręka.

Z Twego królewskiego tronu będziesz panowała aż do środka
ziemi; podbijesz piekło, pokonasz szatanów i wszystkich mieszka-
jących tam nieprzyjaciół, którzy będą się Ciebie bali dzięki mocy,
jakiej Ci udzielimy. Będziesz panowała nad ziemią, wszystkimi ele-
mentami i wszystkimi stworzeniami jakie na niej mieszkają.
W Twoje ręce i Twojej woli oddajemy siły i skutki wszystkich przy-
czyn, ich działalność i istnienie, żebyś mogła rządzić wpływami
nieba, deszczem i owocami ziemi, żebyś mogła gospodarować nimi
wedle swego upodobania; Nasza wola będzie zważała na Twe za-
miary i spełniała Twoje życzenia. Masz być Królową i Panią wszyst-
kich śmiertelników; dlatego w Twojej mocy będzie zsyłanie na nich
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śmierci lub przedłużanie ich życia. Masz być Królową i Panią Ko-
ścioła wojującego, jego Opiekunką, Orędowniczką, Matką i Mistrzy-
nią. Jesteś szczególną Opiekunką i Patronką państw katolickich. Je-
żeli dzieci Adama będą Cię wzywać z głębi serca, jeżeli będą Ci
służyć i zaskarbią sobie Twoją życzliwość, będziesz im pomagała
i pocieszała ich w smutkach i potrzebach. Będziesz Przyjaciółką,
Opiekunką i Przewodniczką wszystkich sprawiedliwych. Będziesz
ich wszystkich pocieszała, wzmacniała i obdarzała dobrami, odpo-
wiednio do stopnia ich nabożeństwa ku Tobie. W tym celu czynimy
Cię Skarbniczką Naszych bogactw i Naszych dóbr; w Twoje ręce
składamy Nasze łaski i Nasze dary, abyś je rozdzielała. Świat
wszystko będzie otrzymywał przez Twoje ręce i nie odmówimy lu-
dziom niczego, co Ty im dać zechcesz. Wszędzie będą służyli Ci
aniołowie i ludzie, albowiem wszystko co jest Nasze, jest i Twoje,
tak jak i Ty zawsze byłaś Naszą własnością. Będziesz z Nami rządzi-
ła i panowała po wszystkie wieki”.

Dla podkreślenia tego cudownego przywileju Maryi jako Pani
i Władczyni nieba i ziemi, Pan rozkazał wszystkim mieszkańcom
niebiańskiego dworu, aby razem oddali hołd Najświętszej Maryi
Pannie i uznali ją jako swą Królową i Monarchinię. Duchy anielskie
i dusze świętych oddały natychmiast hołd Królowej niebios, okazu-
jąc Jej cześć, szacunek i uniżoność. Wszystkie te uroczystości nada-
ły Najświętszej Pannie cudownej wspaniałości, wywołując radość
i szczęśliwość u świętych i aniołów, a Trójca Przenajświętsza znala-
zła w tym szczególne upodobanie; krótko mówiąc, wielka radość
zapanowała w całym niebie. Najwięcej udziału w tej radości miał
św. Józef, najczystszy oblubieniec Maryi, św. Joachim, św. Anna i ty-
siąc Jej Aniołów Stróży. Jeżeli chodzi o nagrody i zaszczyty jakich
dostąpiła Maryja, to nie jestem w stanie wysłowić tego w godny
sposób i każdy dopiero przez błogosławione i pełne szczęśliwości
oglądanie tego w niebie będzie mógł to wszystko poznać w takim
stopniu, na jaki zasłużył sobie nabożnym życiem i dobrymi uczyn-
kami.
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ROZDZIAŁ 3

CAŁA PIĘKNA

ORĘDZIA NMP DO KS. STEFANO GOBBI
„Jestem Matką całą piękną: tota pulchra, tota pulchra, cała

piękna, cała piękna!”1

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, dz. cyt.,
s. 389.

431. ZADANIE KTÓRE CI POWIERZYŁAM2

2 Tamże, s. 586—587.

Mediolan, 8.09.1990, Święto Narodzenia NMP
Najmilsi synowie, uczestniczycie dziś w radości całego niebie-

skiego i ziemskiego Kościoła, rozważającego narodzenie waszej
Niebieskiej Mamy. Jestem Jutrzenką, która wschodzi, aby ogłosić
narodziny wiecznego Słońca, Mojego Syna Jezusa, naszego Odkupi-
ciela i Zbawiciela. Dlatego właśnie Pan uczynił Mnie niepokalaną
od chwili Mojego poczęcia. Pragnął On, bym była cała piękna, peł-
na łaski i przyobleczona w świętość. Dziś, w święto Mojego naro-
dzenia, wpatrujcie się we Mnie: we wstającą Jutrzenkę, piękną
jak księżyc, jaśniejącą jak słońce, straszną jak zbrojne zastępy go-
towe do boju.

— JESTEM JUTRZENKĄ zapowiadającą zadziwiające dzieło wa-
szego zbawienia i przygotowującą was wszystkich na przyjście
wielkiego dnia Pana.

— JESTEM PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, który świeci światłem odbija-
nym od słońca, ponieważ Moje piękno pochodzi od piękna samej
ogarniającej Mnie Trójcy Przenajświętszej. To pełnia Łaski Bożej
Mnie przemienia, to Boża Świętość Mnie otacza.
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— JAŚNIEJĘ JAK SŁOŃCE, ponieważ zostałam powołana na Mat-
kę Jezusa Chrystusa — odwiecznego Odblasku Ojca.

— STRASZNA JESTEM JAK ZBROJNE ZASTĘPY GOTOWE DO BOJU,
gdyż zadanie, jakie zostało Mi powierzone przez Pana, polega
na zwyciężeniu szatana, zmiażdżeniu głowy starodawnego węża,
związaniu łańcuchem ogromnego Smoka i wrzuceniu go w otchłań
ognia. Mam walczyć i pokonać tego, który sprzeciwia się Chrystu-
sowi, to znaczy Antychrysta, aby przygotować drugie Przyjście Je-
zusa. Ustanowi On wśród was Swoje Chwalebne Królestwo.

Oto Mój plan. Im silniejsza jest Moja obecność wśród was, tym
bardziej oddalają się od was ciemności zła, grzechu, nienawiści
i nieczystości, bo szatan jest coraz bardziej krępowany i osłabiany.
W tych ostatnich czasach zadanie waszej Niebieskiej Mamy — pięk-
nej jak księżyc, jaśniejącej jak słońce, strasznej jak zbrojne zastępy
w bojowym szyku — polega na ogłaszaniu, że już zbliża się do was
wielki dzień Pański.

W tym dniu Mojego narodzenia, Mój mały synu, tak przeze
Mnie kochany, znajdujesz się w przeddzień długiej i męczącej po-
dróży do krajów innego kontynentu. O podjęcie tej podróży
dla Mnie znowu cię proszę. Na tym polega powierzone ci przeze
Mnie zadanie: nieść do wszystkich krajów świata Moje matczyne
orędzie i wzywać wszystkie Moje dzieci do wejścia — przez akt ich
poświęcenia się — do promiennego i pewnego Schronienia Mego
Niepokalanego Serca.

Wielka próba ma was właśnie dotknąć i wszyscy zostaliście we-
zwani do cierpienia ze Mną. Wasze cierpienie podobne jest jednak
do cierpienia mamy dającej życie swemu dziecku. Istotnie, ogromny
ból tych ostatnich czasów przygotowuje narodzenie się nowej epo-
ki, nowych czasów, gdy Jezus przyjdzie w blasku Swej chwały i usta-
nowi na świecie Swoje królestwo. Wtedy całe stworzenie, wyzwolo-
ne z niewoli grzechu i śmierci, pozna wspaniałość drugiej ziemskiej
Pięćdziesiątnicy. Bóg zamieszka z wami i otrze wszelką łzę. Nie bę-
dzie już nocy ani dnia, gdyż dawne rzeczy przeminą i waszym świa-
tłem będzie światło Baranka i nowego Jeruzalem, które zstąpi z Nie-
ba na ziemię, przyozdobione jak oblubienica dla swojego męża.
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305. MOJA CZYSTOŚĆ I WASZA1

1 Tamże, s. 389—392.

Sanktuarium w Castelmonte (Udine), 14.02.1985
Moi najmilsi synowie, pragnęłam, abyście tu byli w tym ja-

snym, ciepłym i słonecznym dniu, pod błękitnym niebem. Śnieg
nadaje barwę czystości wysokim górom, koronującym to miejsce,
na którym wznosi się dom pobłogosławiony przez waszą Niebie-
ską Mamę. Otaczam was Moimi matczynymi promieniami. Oświe-
tlam was światłością tryskającą z Mego Niepokalanego Serca.
Okrywam Moim Niebieskim płaszczem, aby czynić was coraz bar-
dziej czystymi.

Jestem Matką Czystości. Jestem Matką, zawsze Dziewicą. Je-
stem nieskalaną bielą, wspaniałością Nieba, odzwierciedlającą
w świecie Światłość Przenajświętszej Trójcy. Jestem świtem koń-
czącym noc, Matką Łaski, oddalającą od was wszelki grzech. Je-
stem rajskim lekiem, który — jak łagodny balsam — zamyka
wszystkie wasze rany.

Jestem Matką całą piękną: tota pulchra, tota pulchra, cała piękna,
cała piękna!

Moja Czystość jest przede wszystkim czystością umysłu. Mój ro-
zum zawsze poszukiwał woli Pana, rozmyślał nad nią, aby ją za-
chowywać i nią żyć. Przyjmowałam Jego Słowo w uległości
i w dziewictwie. Zawsze byłam uważna, aby je zrozumieć i w całej
pełni zachować. W czasie całego Mojego ziemskiego życia nawet
najdelikatniejszy cień zwątpienia lub błędu nigdy nie dotknął dzie-
wiczej doskonałości Mojego umysłu, otwartego jedynie na przyję-
cie daru Bożej Mądrości. Czystość umysłu była drogą, która dopro-
wadziła Mnie do najgłębszej czystości serca. Moje Serce zostało
w pełni uformowane, by przyjąć Miłość Boga i aby Mu ją odwza-
jemnić — w dziewiczym i matczynym porywie stworzenia, które
wyrosło w ogrodzie Przenajświętszej Trójcy, w Bożym słońcu miło-
ści otrzymanej i w doskonały sposób oddanej.

Żadne ludzkie serce nigdy nie kochało i nie będzie nigdy ko-
chać tak jak Serce waszej Niebieskiej Mamy.
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Ono rozwinęło się jak kwiat otwierający płatki, aby wniknął
w nie blask, piękno i zapach Nieba. Dlatego mogłam uformować
ciało i krew Tego, który jest Lilią kochającą w szczególny sposób
wszystkich czystych sercem. Najczystsza byłam też w miłości bliź-
niego. Po Jezusie żadne stworzenie nie kochało ludzi tak jak Serce
waszej Matki. W tej doskonałej miłości do każdego człowieka znaj-
duje się głębokie źródło, z którego wypływa Moje Boskie i po-
wszechne macierzyństwo. Przez czystość serca wejdźcie ze Mną
w największe głębiny Mojego życia, aby odkryć, jak czystą miałam
duszę. Dusza staje się nieczysta, gdy zaciemnia ją i zakrywa choćby
najmniejszy cień grzechu. Najlżejszy grzech powszedni przyćmiewa
jej blask, niszczy i zatruwa wdzięk jej światła.

Dzięki szczególnemu przywilejowi zostałam zachowana
od grzechu pierworodnego i napełniona łaską. Przez całe Moje
ziemskie życie najmniejszy, najdrobniejszy grzech nigdy nie do-
tknął Mojej duszy — nawet na małą chwilę. Zawsze była samą
światłością, ciągle piękną, całkiem czystą. Każda dusza stworzona
przez Boga — jako duchowa — odbija Światłość Trójcy, jeśli jest
wyniesiona do stanu uczestnictwa w naturze Samego Boga. Żadna
jednak dusza nigdy nie będzie mogła tak wiernie odzwierciedlać
wspaniałości Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak to czyni dusza wa-
szej Niebieskiej Mamy.

Moje Ciało było szkatułą przechowującą drogocenny skarb
najdoskonalszej czystości umysłu, serca i duszy. Tak więc i Moje
ciało otoczone było światłem o nieskalanej czystości. Miałam czy-
ste ciało nie tylko dlatego, że zachowywałam je zawsze wolne
od najmniejszego nawet grzechu nieczystości, lecz i dlatego,
że Pan zechciał, by rozbłysło w nim w cudowny sposób Jego Bo-
skie arcydzieło. Moje ciało — które z racji swej macierzyńskiej
funkcji miało się otworzyć w chwili wydawania na świat Syna
i utracić wdzięk swej doskonałości — pozostało nienaruszone
dzięki nadzwyczajnemu przywilejowi. Mogłam więc dać wam Sy-
na, zachowując nienaruszony klejnot Mego dziewictwa.

Pozostałam na zawsze Dziewicą, nawet w chwili Mojego macie-
rzyńskiego daru.

35

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



— Byłam Dziewicą przed narodzeniem Dziecka, ponieważ to,
co się we Mnie dokonało, było wyłącznie dziełem Ducha Świętego.

— Byłam Dziewicą w czasie rodzenia Dziecka, ponieważ to,
co się wtedy działo, stanowiło dzieło Przenajświętszej Trójcy. Oto-
czona zostałam Światłością Boga i Jego tajemnicą i tylko przed
Nim Samym dokonało się cudowne narodzenie Mego Boskiego
Syna.

— Pozostałam Dziewicą po narodzeniu, ponieważ nic nigdy
nie zakłóciło cudownej doskonałości Mojego najczystszego ciała,
powołanego do jedności z Moją niepokalaną duszą, aby w osobie
waszej Niebieskiej Mamy mógł w sposób doskonały jaśnieć naj-
świętszy blask Boskiej Trójcy.

Brońcie tego przywileju, odrzucanego dziś przez wielu w spo-
sób płytki i powierzchowny. Zawsze go brońcie! Również was
wszystkich proszę o czystość. Wielkie jest dziś Moje cierpienie.
Widzę bowiem, że cnoty tej nie uczy się już ani nie pielęgnuje
w sercach dzieci i młodzieży — nawet w poświęcających się Bo-
gu. W imię fałszywej wolności zachęca się ich do doświadczeń
niszczących rajski wdzięk ich dusz. Jakże boleje dziś wasza Nie-
bieska Mama, widząc życie tylu Kapłanów i osób konsekrowanych
wyjałowione przez nieczystość, szerzącą się wszędzie jak straszli-
wy rak! Z tego powodu nie udaje się wam już pojąć Bożego pla-
nu i być na tyle prostymi, by ulegle słuchać głosu waszej Niebie-
skiej Mamy.

Jedynie czystym objawiane są tajemnice Królestwa Bożego:
— Tym, którzy są czystego umysłu, ponieważ potrafią rozpoznać

Boży plan i pokornie go przyjąć.
— Tym, którzy są czystego serca. Ci bowiem są oderwani

od dóbr, od stworzeń, od własnego sposobu patrzenia — przeszka-
dzającego w przyjmowaniu Mojego światła, ponieważ pragnie się
je przefiltrować i osądzić przy pomocy ludzkiej i ograniczonej inte-
ligencji.

— Tym, którzy mają czystą duszę. Unikają oni najmniejszego
cienia grzechu, który zaciemnia w człowieku światło Boże i spra-
wia, że nie potrafi on przyjąć Jego Boskiej tajemnicy.
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— Tym, których ciała są czyste. Ciało poświęcone Bogu przez
celibat i przez ślub czystości upodabnia się w szczególny sposób
do ukrzyżowanego ciała Jezusa i oświetla je również nieskalane
światło, takie jak to, które otacza Moje ciało chwalebne.

Umiłowani synowie, pragnę w was wszystkich czystości umy-
słu, serca, duszy i ciała, abyście byli podobni do waszej Niebieskiej
Mamy, zawsze pięknej. W dzisiejszym świecie, ogarniętym chłodem
i nienawiścią, staniecie się światłem słońca, które zstępuje,
by ogrzać dusze i otworzyć je na życie Boże. Pośrodku groźnych
chmur, gromadzących się obecnie nad ludzkością, otworzycie skra-
wek błękitnego i przejrzystego nieba. Ponad bagnem zepsucia
i nieprawości, której oddał się świat, będziecie zwierciadłem czysto-
ści. Świat przejrzy się w nim i znajdzie pomoc do stopniowego
przemieniania się w nowy ogród. Staniecie się, Moje umiłowane
dzieci, promieniami zstępującymi z Mego Niepokalanego Serca,
aby oświetlić ten straszliwy czas oczyszczenia, w którym żyjecie.
Będziecie mogły dać wszystkim pewny znak Mojej obecności i Mo-
jego zwycięstwa. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.

394. ZNAK NADZIEI I POCIESZENIA1

1 Tamże, s. 520—522.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Rubbio, 8.12.1988
Patrzcie dziś wszyscy na Mnie — na waszą Niepokalaną Mamę.

Aby kontemplować Mnie jako znak nadziei i pocieszenia, zjednocz-
cie się z zastępami Aniołów i ze Świętymi w Niebie, z wszystkimi
duszami modlącymi się i cierpiącymi w Czyśćcu oraz z Kościołem
ziemskim i pielgrzymującym, żyjącym jeszcze w czasie i kroczącym
po pustyni świata.

Wolność od wszelkiej zmazy grzechu, nawet grzechu pierwo-
rodnego, pozwoliła:

Mojej duszy — być całkowicie napełnioną życiem Bożym;
Mojemu umysłowi — być wypełnionym Duchem Mądrości, który

pozwolił Mi zrozumieć Boskie Słowo;
Mojemu Sercu — otworzyć się na najdoskonalszą formę miłości;
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Mojemu Ciału — być ogarniętym niepokalaną jasnością dziewi-
czej czystości.

Popatrzcie na Mnie — waszą Niebieską Mamę, we wspaniałości
Jej nadludzkiej piękności — i biegnijcie wszyscy śladem Mojego
rajskiego zapachu. W Moim pięknie ma głębokie źródło wasza na-
dzieja i wasza pociecha.

Jako «cała piękna» — tota pulchra — jestem dla was znakiem
nadziei w przeżywanych przez was dniach, w których Mojemu prze-
ciwnikowi udało się wszystko skalać plamą grzechu i nieczystości.
Żyjecie pod znakiem jego największego zniewolenia, zamazujące-
go w was każdy ślad duchowego piękna. Grzech zaciemnia dusze,
przeszkadzając im przyjąć wspaniałość życia i wspólnoty z Bogiem.
Ciała są stale zezwierzęcane przez panowanie namiętności i nie-
czystości. Cywilizacja bez Boga przygniata swym ciężarem człowie-
ka, zniekształcając w nim obraz jego pierwotnej godności. Upo-
rczywe odrzucanie Boga rzuca cień na świat. Głębokie ciemności
zstąpiły obecnie, aby wszystko okryć. Dlatego w tym czasie ukazu-
je się Niepokalana Mama — jako znak waszej niezawodnej nadziei.
Moje matczyne zadanie polega na prowadzeniu dusz do łaski,
serc — do miłości, ciał — do czystości, człowieka — do wielkiej
godności dziecka Bożego, świata — do doskonałego uwielbienia
Przenajświętszej Trójcy.

Jako «cała piękna» — tota pulchra — jestem dla was także
znakiem pocieszenia. Żyjecie w czasie wielkiego ucisku. Wzrastają
próby i cierpienia wszystkich. Źli z uporem kroczą nadal drogą zła
i grzechu, nie przyjmując Moich powtarzających się wezwań
do nawrócenia i powrotu do Pana. Dobrzy stali się letni i jakby
sparaliżowani szkodliwą atmosferą, w której żyją. Osoby konse-
krowane oddają się poszukiwaniu przyjemności i przyciąga je
duch świata, odrzuconego z powodu ich powołania. Kapłani tracą
siły, wielu jest złych i niewiernych, trwonią skarb świętego Ko-
ścioła Bożego. Godzina kary właśnie nadeszła. Dlatego też bar-
dziej niż kiedykolwiek potrzebujecie oddania siebie Mnie, waszej
Niebieskiej Mamie. Mnie bowiem Pan powierzył zadanie prowa-
dzenia was wszystkich drogą dobra, zbawienia i pokoju. [...]

38

PRACA ZBIOROWA



ROZDZIAŁ 4

HOMILIA BENEDYKTA XVI O WNIEBOWZIĘCIU
MARYI

BENEDYKT XVI
„Życie Maryi i każdego chrześcijanina jest pójściem «z pośpie-

chem» za Jezusem”1

1 © by L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 10 (317)/2009, wersja elek-
troniczna: opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/bene-
dykt_xvi/homilie/wniebowziecie_nmp_15082009.html (dostęp:
2019-10-10).

15 VIII 2009 Msza św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny

W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej Benedykt XVI prze-
wodniczył w parafii św. Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo
Mszy św., podczas której wygłosił następującą homilię:

Czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia
i siostry!

Dzisiejsza uroczystość wieńczy cykl wielkich obchodów litur-
gicznych, które nas zachęcają do kontemplowania roli Najświętszej
Maryi Panny w dziejach zbawienia. W istocie, Niepokalane Poczę-
cie, Zwiastowanie, Boże Macierzyństwo i Wniebowzięcie to główne
uroczystości, ściśle ze sobą powiązane, w których Kościół sławi
i opiewa chwalebne przeznaczenie Matki Bożej, ale w których mo-
żemy odczytać także naszą historię. Tajemnica poczęcia Maryi przy-
wołuje na myśl początki dziejów ludzkich, wskazując nam,
że w Bożym planie stworzenia człowiek miał zachować czystość
i piękno Niepokalanej. Ten plan, naruszony, ale nie zniweczony
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przez grzech, został — przez wcielenie Syna Bożego, zapowiedzia-
ne i urzeczywistnione w Maryi — ocalony i przywrócony człowieko-
wi, aby dobrowolnie przyjął go w wierze. We Wniebowzięciu Maryi
natomiast kontemplujemy to, co mamy osiągnąć zgodnie z naszym
powołaniem — przez naśladowanie Chrystusa Pana i posłuszeń-
stwo Jego Słowu — na końcu naszej ziemskiej drogi.

Ostatni etap ziemskiego pielgrzymowania Matki Bożej skłania
nas do przyjrzenia się, w jaki sposób Ona przeszła swoją drogę
do celu, jakim jest chwalebna wieczność.

We fragmencie Ewangelii, który został przed chwilą odczytany,
św. Łukasz opowiada, że Maryja po zwiastowaniu anielskim «wy-
brała się i poszła z pośpiechem w góry», by odwiedzić Elżbietę (Łk
1, 39). Ewangelista pragnie w tych słowach podkreślić, że dla Ma-
ryi realizować własne powołanie w posłuszeństwie Duchowi Boże-
mu, za którego sprawą dokonało się w Niej wcielenie Słowa, ozna-
cza przejść nową drogę, natychmiast wyruszyć w drogę, wyjść
z własnego domu, pozwalając się prowadzić jedynie Bogu. Św. Am-
broży, komentując «pośpiech» Maryi, stwierdza: «Łaska Ducha
Świętego nie znosi opieszałości» (Expos. Evang. sec. Lucam, II, 19:
pl 15, 1560).

Życiem Maryi kieruje Ktoś Inny — «Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1, 38) — jest ono
kształtowane przez Ducha Świętego, jest naznaczone wydarzeniami
i spotkaniami, jak to z Elżbietą, ale przede wszystkim bardzo szcze-
gólną relacją z Jej synem Jezusem. Jest drogą, na której Maryja, za-
chowując i rozważając w sercu wydarzenia własnego życia, dostrze-
ga w nich coraz wyraźniej tajemniczy plan Boga Ojca dla zbawienia
świata. Idąc później z Jezusem z Betlejem na wygnanie do Egiptu,
w czasie życia ukrytego i publicznego, aż po krzyż, Maryja przeżywa
swoje nieustanne zdążanie ku Bogu w duchu Magnificat, przyjmując
w pełni, także w chwilach ciemności i cierpienia, Boży plan miłości
i w sercu całkowicie powierzając się w ręce Pana, tak że jest wzorem
dla wiary Kościoła (por. Lumen gentium, 64—65).

Całe życie jest wznoszeniem się, całe życie jest medytacją, po-
słuszeństwem, ufnością i nadzieją, także pośród ciemności; całe
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życie jest też owym «świętym pośpiechem», wynikającym ze świa-
domości, że Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu i nic innego
nie powinno nas zmuszać do pośpiechu w naszym życiu.

I wreszcie, Wniebowzięcie przypomina nam, że życie Maryi, po-
dobnie jak życie każdego chrześcijanina, jest drogą naśladowania
Jezusa, jest pójściem za Nim; drogą, która ma wyraźnie określony
cel, wytyczoną już przyszłość: jest to ostateczne zwycięstwo
nad grzechem i śmiercią oraz pełne zjednoczenie z Bogiem,
gdyż — jak mówi Paweł w Liście do Efezjan — Ojciec nas
«też wskrzesił i […] posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystu-
sie Jezusie» (Ef 2, 6). To oznacza, że przez chrzest zasadniczo
już zostaliśmy wskrzeszeni i zasiadamy na wyżynach niebieskich
w Chrystusie Jezusie, ale musimy w ciele osiągnąć to, co już zosta-
ło zapoczątkowane i dokonało się w chrzcie. Zjednoczenie i zmar-
twychwstanie z Chrystusem jest w nas niepełne, ale dopełniło się
w przypadku Maryi Dziewicy, pomimo iż także Ona musiała przejść
swą drogę. Maryja dostąpiła pełni jedności z Bogiem, ze swoim Sy-
nem, i nas przyciąga, towarzyszy nam w drodze. W Maryi wziętej
do nieba kontemplujemy zatem Tę, która na mocy szczególnego
przywileju uczestniczy z duszą i ciałem w ostatecznym zwycięstwie
Chrystusa nad śmiercią. «Dopełniwszy biegu ziemskiego życia —
mówi Sobór Watykański II — z ciałem i duszą została wzięta
do niebieskiej chwały i wywyższona przez Pana jako Królowa
wszystkiego, aby bardziej upodobnić się do swego Syna, Pana pa-
nujących (por. Ap 19, 16) oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci» (Lumen
gentium, 59).

W Dziewicy Wniebowziętej kontemplujemy ukoronowanie Jej
wiary, tej drogi wiary, którą Ona wskazuje Kościołowi i każdemu
z nas. Ta, która w każdej chwili przyjmowała Słowo Boże, została
wzięta do nieba, to znaczy została przyjęta przez Syna do owego
«mieszkania», które nam przygotował przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie (por. J 14, 2—3). Życie człowieka na ziemi — jak nam
przypomniało pierwsze czytanie — jest drogą przebywaną w nie-
ustannym napięciu, walką między smokiem a Niewiastą, między
dobrem i złem. Tak jest z dziejami ludzkimi: są one niczym podróż

41

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



po wzburzonym często morzu; Maryja jest gwiazdą, która nas pro-
wadzi do swojego Syna Jezusa, słońcem, które wzeszło nad mroka-
mi historii (por. Spe salvi, 49), i daje nadzieję, której nam potrzeba:
nadzieję, że możemy zwyciężyć, że Bóg zwyciężył i że przez chrzest
staliśmy się uczestnikami tego zwycięstwa.

Nie poddajemy się w sposób definitywny: Bóg nam pomaga,
prowadzi nas. To jest nadzieją: ta obecność Pana w nas, która sta-
je się widzialna w Maryi Wniebowziętej. «Ona […] — będziemy
za chwilę czytać w Prefacji na tę uroczystość — stała się […]
dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei».
Słowami św. Bernarda, mistycznego piewcy Świętej Dziewicy, zwra-
camy się do Niej tak: «Prosimy Cię, o Błogosławiona, ze względu
na łaskę, jaką znalazłaś, ze względu na przywileje, na jakie zasłu-
żyłaś, ze względu na Miłosierdzie, które zrodziłaś, spraw, aby Ten,
który za Twoim pośrednictwem raczył stać się uczestnikiem naszej
nędzy i słabości, dzięki Twojej modlitwie uczynił nas uczestnikami
swoich łask, swojego błogosławieństwa i wiecznej chwały, Jezus
Chrystus, Twój Syn, nasz Pan, który jest ponad wszystkimi rzecza-
mi, Bóg błogosławiony na wieki wieków. Amen» (Sermo 2 de Ad-
ventu, 5: pl 183, 43).
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ROZDZIAŁ 5

MARYJA - NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT NIEBA I ZIEMI

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KS. OTTAVIO MICHELLINI
NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT — NIEPOKALANE SERCE MARYI1

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, wyd. V, Ma-
ria Vincit, Wrocław 2009, s. 80—81.

24.11.1975 r.
Jezus: Jaki jest najpiękniejszy kwiat Nieba i ziemi? Które to jest

najpiękniejsze dzieło stworzenia? Co jest najdroższe Trójcy Prze-
najświętszej?

Jest to Niepokalane Serce Mojej i waszej Matki. Serce Maryi
jest przedmiotem wiekuistej Miłości Boga w Trójcy Jedynego.
Otóż to, co było najdroższe Jego Sercu, Bóg chciał to wam ofiaro-
wać. Kwiat cudowny i wonny, ma on w sobie zapach wszystkich
cnót. Nie ma mu podobnego kwiatu ani na Niebie, ani na ziemi,
bo przewyższa on swą pięknością aniołów i wszystkie stworzenia
ziemskie. Od wieków Bóg patrzył na Nią, umiłował Ją i uczynił
z Niej przedmiot swego upodobania. Bóg chciał Ją mieć przy so-
bie w wykonaniu swoich nieskończonych zamiarów miłości. Uczy-
nił Ją potężną, jako Współodkupicielkę, Matkę i Królową. Przed
Nią schylają się hierarchie anielskie, a pokolenia ludzkie głoszą
Ją Błogosławioną. Bóg ukochał ludzi do tego stopnia, że wydał
za nich swego Syna, a po Synu Jego Matkę. Lecz ludzie nie okazy-
wali zawsze i nie okazują, że zrozumieli ten dar Boży. Jest
to kwiat o bieli niepokalanej, pełen czystości, miłości i ofiarności.
Kwiat jedyny: ani w Niebie, ani na ziemi nie będzie mu nigdy po-
dobnego. Jest to prawdziwe arcydzieło Boże, w porównaniu z któ-
rym wszystko blednie i jest nic nie znaczące. Otóż ta Matka ma
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zdolność do miłości bez granic. Ci, którzy tego nie przyjmują
i nie wierzą w liczne objawienia Mojej Matki, dla dobra pielgrzy-
mującej na ziemi ludzkości, nie wiedzą co to jest miłość. Serce
ich jest wyschłe, a umysł tak zaciemniony, że już nie widzą.

MARYJA — DUCHOWNA RÓŻA NIEBA I ZIEMI1

1 Tamże, s. 92.

7.12.1975r.
Pisz, mój synu: Dziś, 7 grudnia, w wigilię Niepokalanego Po-

częcia Mojej i waszej Matki, jest wielkie święto w Niebie i na ziemi
i chcę ci mówić o Niej, Duchownej Róży Nieba i ziemi. Chcę ci mó-
wić o Niej, o najpiękniejszym kwiecie z całego stworzenia, o arcy-
dziele Mej Mądrości, Potęgi i Miłości. Wspomniałem już o tym
kwiecie, o jego naturze i jedynym pięknie. Nie istnieje i istnieć
nie będzie podobny mu w czasie i w wieczności.

Jest Ona bieli niepokalanej, wspaniałości nieporównanej, jest
cała Miłością. Jest Ona Moją, Boga w Trójcy Jedynego. Ja jestem Li-
lią padolna a Ona „porwała” mi moją biel. Ja jestem Światłością,
a Ona mi ją porwała. Ja jestem Miłością i porwała Mi ją również.
Maryja jest Bielą, Światłem i Miłością, czyli Różą Duchowną, pełną
Miłości. Jak palący się stos, promienieje Ona ciepłem, które rozta-
cza się na Niebie i na ziemi, przenika i otacza wszystko i wszyst-
kich.

Jest Ona radością Ojca, Jego córką wybraną i najbardziej umi-
łowaną. Jest Ona Matką ofiarną, która dała Mi swe człowieczeń-
stwo. Jest ukochaną Oblubienicą Ducha Świętego, Który napełnia
Ją obfitością swych darów. Jest Różą Duchowną Nieba, ziemi i świa-
ta całego.

MARYJA — JEST CAŁA MIŁOŚCIĄ2

2 Tamże, s. 92—93.

Róża ma nie tylko płatki, ma jeszcze łodygę, liście, które ją
ozdabiają i dopełniają jej piękna. Ma też ona kolory wspaniałe. Li-
ście są symbolem cnót wszelkich. Mocna łodyga z ostrymi ciernia-
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mi oznacza obronę przeciw każdej próbie napaści ze strony nie-
przyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Róża Duchowna otacza
swą wonią wszystkie dusze, które ufają Jej i powierzają się Jej. Ta
woń jest również pewną ochroną przeciw napaściom potęgi zła.
Duchowna Różo, najpiękniejszy kwiecie Nieba i ziemi, nikt nigdy
nie będzie mógł zaszkodzić Ci. Różo mistyczna, jesteś zawsze
przedmiotem stałej, niezmiennej miłości ze strony Boga, oraz czci
od aniołów i świętych.

MARYJA — KRÓLOWA WSZYSTKICH ZWYCIĘSTW1

1 Tamże, s. 366.

5.12.1978 r.
Pisz synu mój, to Ja Jezus, chcę mówić dalej na temat sprzed

dwóch dni. Wielkim i nieporównywalnym skarbem Mego Kościoła
jest Matka Moja Najświętsza, zarazem i wasza Prawdziwa Matka,
Królowa Wszechświata, Królowa wszystkich zwycięstw, Królową
Nieba i Królową Kościoła, który kocha miłością podobną do Mojej.
Przez Łaskę posiada Ona moc jaką Ja posiadam. Kocha was tak,
jak Ja was kocham!

Tylko potwory pełne wstrętnej złości nie kochają Mojej Matki.
Jest Ona pierwszą po Bogu w Niebie i na Ziemi, — pierwszą
we wszechświecie i nigdy żadne stworzenie nie będzie dorówny-
wać Jej na wieki! Trzeba tak patrzeć na Matkę Moją — jedyne stwo-
rzenie doskonałe i Niepokalane, które wyszło z Miłości i Mocy Bo-
ga Ojca Stworzyciela. Ona sama tylko nie zaznała ogólnej winy
(grzechu pierworodnego) z jaką się rodzą wszyscy ludzie, nigdy
też nie podlegała piekielnym mocom zła. Maryja nie zaznała
ani na chwilę władzy Lucyfera, bo przez całe swe życie nie popeł-
niła żadnej, nawet najlżejszej winy. Jej dusza, Jej serce i Jej ciało
nie były nigdy w najmniejszym stopniu dotknięte przez zło. Urodzi-
ła się i żyła w doskonałej czystości. Trwała w nieskalanej czysto-
ści — podobnie jak nieskalany i czysty jest Bóg w Trójcy Jedyny.
Przed stworzeniem fundamentów Ziemi i świata, Maryja stała
przed Bogiem jako przedmiot Jego nieskończonego upodobania.

45

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



MARYJA JUTRZENKĄ ODRODZONEGO KOŚCIOŁA1

1 Tamże, s. 367.

Nic nie może splamić najpiękniejszego Kwiatu Nieba i ziemi,
który zachwyca swą wspaniałością Aniołów i Świętych w Niebie.
Napawa swą wonią Błogosławionych Starego i Nowego Testamen-
tu. Maryja stoi przed Trójcą Świętą i skupia w sobie wszelkie pięk-
no, wszelką łaskę, wszelką wonność i wszelką nadzieję ludzi będą-
cych w drodze na ziemi, którzy patrzą z ufnością ku swej Gwieździe
Porannej, pewni, że nie zagubią się w ciemnościach labiryntu życia
ziemskiego. Jeśli diabli natchnęli potępionych taką nienawiścią
ku Maryi, to przeciwnie, na ziemi jest Ona w centrum Wiary i miło-
ści powszechnej wszystkich dobrych ludzi, którzy ufają Jej, wierzą
Jej i w Niej pokładają nadzieje. Maryja jest naprawdę Depozytorką
wszelkiej nadziei wędrowców ziemskich.

Maryja jest Światłością Światła, Miłością Miłości, Życiem Życia,
jest Pędem wyrosłym przed Trójcą Świętą, jest drzewem życia, któ-
re rośnie i rozwija swe płodne gałęzie na cały świat. Dusze odku-
pione Krwią z Jej Krwi słusznie nazywają ją Matką i jest ozdobą
Domu Ojca. Matka Najświętsza was strzeże, ratuje i prowadzi po-
przez ciemności coraz gęstsze, które otaczają Kościół. Ona będzie
jasną jutrzenką Mego Kościoła odrodzonego, będzie arką Nowego
Przymierza po oczyszczeniu świata. W twych kłopotach, synu mój,
patrz na Maryję, a nie doznasz nigdy zawodu. Błogosławię cię
a z tobą błogosławię wszystkich, którzy są ci drodzy teraz i zawsze.
Amen.

MARYJA ŻYJE W KOMUNII DOSKONAŁEJ Z JEZUSEM2

2 Tamże, s. 40—41.

1.10.1975r. Ze swej natury miłość dąży do zjednoczenia z pra-
wem nadprzyrodzonym. Ja, Bóg Wszechmocny, mogę wszystko:
mogę ukoić Moje gorące pragnienie miłości oddając się wam cał-
kowicie, by być z wami jedną rzeczą, tak jak jestem jedno z Oj-
cem i Duchem Św. Jesteśmy Trzej w Jedności, właśnie na zasadzie
tego prawa miłości.
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Po Mnie moja Matka — arcydzieło Trójcy Świętej — posiada mi-
łość bez miary. Zjednoczyła się Ona ze mną w Tajemnicy Wcielenia
i w Tajemnicy Krzyża. Musi więc być złączona ze Mną w Tajemnicy
Mszy Św., która jest jedno z Tajemnicą Krzyża, choć nie jest krwa-
wa. Synu, jeśli miłość doprowadziła Mnie do złączenia się z wami
w Tajemnicy Eucharystii, to tym bardziej każe Mi też łączyć się
z Moją Matką w komunii doskonałej, jedynej w całej historii ludz-
kości. Potwierdzam, że Maryja żyje Mną, moją Boską Naturą,
tak jak Ja żyję Jej ludzką naturą. Jest więc rzeczą słuszną, by tam,
gdzie Ja jestem, Maryja była również obecna. Jest to nawet potrze-
bą natury i miłości. Moja Matka nie tylko przyjęła Ofiarę Krzyżową,
dokonaną w określonej chwili historii, lecz przyjęła także Ofiarę
Krzyżową w całej jej rozciągłości w czasie. Miłość Jej nie byłaby do-
skonała, gdyby tak nie było. Toteż Jej obecność w Mszy Św. jest zu-
pełnie rzeczywistą, tak jak na Kalwarii. Jest też bardzo oczywista
ofiara Jej dana Ojcu, razem ze Mną — z Moją Ofiarą. Jest bardzo
rzeczywiste jej fiat na Kalwarii, jak i przy ołtarzu, na odpuszczenie
waszych grzechów. Gdyby tak nie było, Maryja nie byłaby Współod-
kupicielką.

Maryja — Współodkupicielka była, jest i będzie razem ze Mną
w doskonałej komunii (jedności), tak jak Ja będę w komunii z wami
w wieczności. Jesteśmy złączeni teraz przez Tajemnice wiary z ty-
mi, którzy wierzą i żyją tym. W wieczności złączymy się komunią
doskonałą we wzajemnym oddaniu Moim i waszym, w chwale Nie-
bieskiej.

UPADEK I OBIETNICE1 10.01.1977r.

1 Tamże, s. 217.

Po stworzeniu Adama i Ewy, złe duchy odważyły się na wielki
atak — zawładnąć rodzicami całej ludzkości. Szalonym pragnie-
niem szatana, było zdobycie wielkiego i bezkresnego królestwa,
którym by rządził, rywalizując z Bogiem. Dzikość diabła jest bez li-
tości i bez wytchnienia. Zasadzka przygotowana na pierwszych ro-
dziców miała swój skutek i nazywacie to winą pierworodną.
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Lecz Bóg przekreślił zuchwałe ambicje diabła, dając ludziom
obietnicę Odkupienia. Tak się zaczęła tajemnica zbawienia,
jak to wam opowiada Biblia.

Gdy nadeszła pełnia czasów, Ja, Boże Słowo Przedwieczne,
od wieków zrodzone z Ojca, stałem się Ciałem w najczystszym ło-
nie Maryi Dziewicy. Szatan przeląkł się, bo czuł, że jego panowaniu
grozi niebezpieczeństwo. Zwiększył więc swą nienawiść przeciw
ukrytemu nieprzyjacielowi, którego nie znał w zupełności. Jego
rozpacz i gniew doszły do szczytu przeciwko Mnie, Chrystusowi
i Memu Kościołowi z chwilą, gdy poznał tę prawdę jaśniej.

Jego nienawiść przeciwko N.M.P. była nie mniej wielka i dzika,
ponieważ:

1. Ona zajęła jego dawne pierwsze miejsce w świecie niewi-
dzialnym i widzialnym, jako pierwsza wśród wszystkich stworzeń
po Bogu Stwórcy w Trójcy Jedynym.

2. Jej Fiat uczyniło możliwym Odkupienie i zadało potężny cios
panowaniu czarta nad ludzkością przy pomocy zasadzki zastawio-
nej pierwszym rodzicom.

3. Jego upokarzająca porażka pochodziła od wątłego stworze-
nia — od Niepokalanej — od niewiasty — stojącej niżej od niego
z natury. Ten fakt będzie na wieki dla szatana udręką o tyle wyższą
od wszystkich mąk na ziemi, a dla ludzi niepojętą, że zabiłaby ona
każdego człowieka, gdyby musiał jej doznać choćby tyko przez
chwilę.

MARYJA — NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT NIEBA I ZIEMI
14.06.1976r. Lecz Szatan ma trzeci powód do nienawiści natu-

ry ludzkiej, jest to powód zawiści i zazdrości. O naturze ludzkiej
miało wyjść Stworzenie, najpiękniejszy kwiat Nieba i ziemi, Pokor-
na i wznioślejsza nad wszelkie stworzenie. Żadna istota nie mogła
Jej dorównać. Jako przedmiot upodobania Bożego, nie znała Ona,
ani nawet na chwilę, niewoli szatana.

Szatan nie może patrzeć na Nią, nie może myśleć o Niej,
bez rozpaczliwego wstrząsu, bez odczucia cierpienia, jakiego nikt
z was nie może zrozumieć. Szatan nienawidzi Maryi, Córki Boga,
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Matki Syna Bożego, Oblubienicę Boga, przedmiotu upodobań Bo-
żych, arcydzieła potęgi wszechwiedzy i wszechobecności boskiej.
Dzięki tym darom Bożym Pełna Łaski żyje w doskonałym zjedno-
czeniu z Ojcem - swym Stwórcą, z Synem — swym Odkupicielem
i z Oblubieńcem Duchem Świętym — swym Uświęcicielem.

Przed Nią klękają zastępy anielskie i wszyscy Święci Nieba.
Maryja zmusza do ucieczki potęgi ciemności, a swą stopą miażdży,
ile razy zechce, łeb jadowitego węża, szatana. (Tamże, s. 160.)

BITWA TRWA — MARYJA ZWYCIĘŻY1

1 Tamże, s. 256—257.

3.12.1977 r.
Marks nawoływał robotników i narody całego świata, by po-

wstali przeciw Bogu. Zauważ dobrze synu: przeciw Bogu by znisz-
czyć Go i Jego Kościół. Takie jest prawdziwe oblicze marksizmu,
maskującego się diabelsko pod płaszczem dobra społecznego.
I czy marksizm nie powiedział, że religia to opium dla narodów?

N.M.P., Matka Moja i wasza, która dobrze zna prawdziwego du-
cha komunizmu ateistycznego, przyjęła jego wyzwanie i bitwa
trwa. Zwycięstwo jest postanowione i dokona tego Moja Matka,
która w odpowiedniej chwili, zgniecie Swą piętą łeb zdradliwego
węża. Tak więc dla nieprzyjaciół Boga i Jego Kościoła, dla głosicieli
materializmu okrzyczanego jako wielkie zwycięstwo człowieka, po-
za którym nie ma już nic, chyba że zimny grób, na którym wyryto
słowa „koniec”.

Ateistyczny marksizm jest największym omamieniem spowo-
dowanym przez piekło ze szkodą dla całej ludzkości. Jest to powo-
dem zdumienia i podziwu, że indywidualny człowiek, ludy i naro-
dy — stworzenia rozumne ukształtowane na obraz i podobieństwo
Boga, ich Stwórcy, zostały wciągnięte w tak makabryczną pomyłkę.
Tylko ślepa pycha może wytłumaczyć ten fakt. Łatwo jest przecież
znaleźć niezliczone sprzeczności w samym ateizmie. Boską Rzeczy-
wistość Boga widzimy w samym człowieku, w którym widać wyraź-
nie Boską Mądrość, Potęgę i Obecność.
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ROZDZIAŁ 6

DWA WROGIE ZASTĘPY: KOMUNIZM
I MASONERIA

ORĘDZIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY DO KS. STEFANO
GOBBI

404. OGROMNY CZERWONY SMOK1

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, dz. cyt., s.
536—537.

Sanktuarium w Tindari (Sycylia), 14.05.1989
[…] Ogromny czerwony Smok to ateistyczny komunizm, który

wszędzie rozszerzył błąd negacji i uporczywego odrzucania Boga.
Ogromny czerwony Smok to marksistowski ateizm. Ukazuje się

on z dziesięcioma rogami, to znaczy z mocą swych środków prze-
kazu, aby doprowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa dziesięciu
przykazaniom Bożym. Smok ma siedem głów, a każda nosi dia-
dem — znak potęgi i władzy królewskiej. Jego ukoronowane głowy
oznaczają narody, w których ateistyczny komunizm osiadł i panuje
poprzez swoją ideologiczną, polityczną i wojskową potęgę.

Ogrom Smoka ukazuje jasno wielki obszar ziemi znajdującej się
pod absolutną władzą komunistycznego ateizmu. Smok jest czer-
wony, ponieważ poprzez wojny i przelewanie krwi dokonuje swych
licznych podbojów.

Ogromnemu czerwonemu Smokowi udało się w tych latach
zdobyć ludzkość dla błędu ateizmu teoretycznego i praktycznego,
który zwiódł obecnie wszystkie narody ziemi. Udało mu się w ten
sposób zbudować nową cywilizację bez Boga — materialistyczną,
egoistyczną, hedonistyczną, wyjałowioną, chłodną, noszącą w so-
bie ziarna zepsucia i śmierci.
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Diabelskie zadanie ogromnego czerwonego Smoka polega
na wyrywaniu całej ludzkości spod władzy Boga. Odciąga on ją
od uwielbiania Trójcy Przenajświętszej i od realizowania w pełni
planu Ojca, który przez Syna urzeczywistnia go dla Swojej chwały.
Pan przyoblekł Mnie Swoją Światłością, a Duch Święty — Swoją
Boską mocą. Dzięki temu ukazuję się jako wielki znak na Niebie —
Niewiasta obleczona w słońce.

Powierzone Mi zostało zadanie wyrwania ludzkości spod wła-
dzy ogromnego czerwonego Smoka i doprowadzenia jej całej do do-
skonałego uwielbiania Przenajświętszej Trójcy. Dlatego też wszę-
dzie na świecie formuję zastęp złożony z Moich najmniejszych
dzieci. Proszę je o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
Przez wiarę i miłość prowadzę je do życia jedynie dla chwały Bożej.
Ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w Moim niebiańskim ogrodzie.
Każdego dnia staję w akcie głębokiej adoracji przed tronem Moje-
go Pana.

Otwieram złotą bramę Mego Niepokalanego Serca i w Swoich
ramionach składam w ofierze wszystkie dzieci mówiąc: «Przenaj-
świętsza i Boska Trójco, w chwili powszechnego odrzucania Ciebie
przynoszę Ci daninę Mojego macierzyńskiego wynagrodzenia:
wszystkie Moje małe dzieci, które codziennie formuję dla Twojej
największej chwały.» Dzięki temu również dziś Pan otrzymuje do-
skonałe uwielbienie — z ust dzieci i niemowląt.

405. BESTIA PODOBNA DO PANTERY1

1 Tamże, s. 538—542.

Mediolan, 3.06.1989 Pierwsza sobota miesiąca. Wspomnienie
Niepokalanego Serca Maryi

Najmilsi synowie, gromadzicie się dziś w Wieczernikach modli-
twy, aby uczcić święto Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej
Mamy. Wzywam was na całym świecie do poświęcenia się Mojemu
Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzieliście Mi z synowskim odda-
niem i wspaniałomyślnością. Uformowałam Sobie obecnie zastęp
złożony z synów, którzy przyjęli Moje zaproszenie i posłuchali Me-
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go głosu. Nadszedł czas, w którym Moje Niepokalane Serce powin-
no zostać otoczone czcią przez cały Kościół i całą ludzkość. W tych
czasach odstępstwa, oczyszczenia i wielkiego ucisku Moje Niepo-
kalane Serce jest bowiem jedynym schronieniem i drogą prowa-
dzącą was do Boga zbawienia i pokoju. Moje Niepokalane Serce
staje się dziś przede wszystkim znakiem Mego pewnego zwycię-
stwa w wielkiej walce, toczącej się pomiędzy zwolennikami
ogromnego czerwonego Smoka, a uczniami Niewiasty obleczonej
w słońce.

W czasie tej straszliwej walki wyłania się z morza Bestia podob-
na do pantery, aby pomóc czerwonemu Smokowi.

Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna Be-
stia to masoneria. Smok ujawnia się w całej swej potędze, nato-
miast czarna Bestia działa w ukryciu. Chowa się i maskuje w taki
sposób, by móc wszędzie wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i pasz-
czę lwa, to znaczy działa wszędzie przebiegle i poprzez środki spo-
łecznego przekazu — przez propagandę. Siedem głów oznacza róż-
ne loże masońskie, które działają wszędzie w sposób podstępny
i niebezpieczny. Ta czarna Bestia ma dziesięć rogów, a na nich —
dziesięć diademów oznaczających panowanie i władzę królewską.

Masoneria panuje i rządzi na całym świecie za pomocą dziesię-
ciu rogów. W świecie biblijnym róg był używany jako narzędzie
wzmacniające, pozwalające lepiej słyszeć czyjś głos, jako potężny
środek komunikacji.

Bóg ogłosił Swą wolę Swojemu ludowi przy pomocy dziesię-
ciu rogów, które pozwoliły poznać Jego Prawo: przy pomocy dzie-
sięciu przykazań. Kto je przyjmuje i zachowuje, ten idzie w życiu
drogą Bożej woli, radości i pokoju. Kto czyni wolę Ojca, ten
przyjmuje Słowo Jego Syna i ma udział w dokonanym przez Nie-
go Odkupieniu. Jezus udziela duszom życia samego Boga — po-
przez łaskę, którą wysłużył nam Ofiarą dokonaną na Kalwarii.
Łaska Odkupienia udzielana jest za pomocą siedmiu sakramen-
tów. Przez łaskę wszczepiane są w dusze ziarna nadprzyrodzone-
go życia, którymi są cnoty. Najważniejszymi z nich są trzy cnoty
teologalne i cztery kardynalne: wiara, nadzieja i miłość oraz roz-
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tropność, męstwo, sprawiedliwość i umiarkowanie. W Boskim
słońcu siedmiu Darów Ducha Świętego cnoty te kiełkują, wzra-
stają, rozwijają się coraz bardziej i prowadzą dusze świetlaną
drogą miłości i świętości.

Działalność czarnej Bestii — to znaczy masonerii — polega
na walczeniu w podstępny i uporczywy sposób o to, by uniemożli-
wić duszom kroczenie drogą wskazaną przez Ojca i Syna, a oświe-
tloną Darami Ducha. Czerwony Smok usiłuje doprowadzić całą
ludzkość do obywania się bez Boga, do odrzucenia Go, dlatego roz-
szerza błąd ateizmu. Celem natomiast masonerii nie jest odrzuca-
nie Boga, lecz bluźnienie Mu. Bestia otwiera usta dla bluźnierstw
przeciwko Bogu, by bluźnić Jego Imieniu i Jego przybytkowi, i prze-
ciw wszystkim mieszkańcom Nieba (por. Ap 13,5n). Największym
bluźnierstwem jest odrzucanie kultu należnego tylko Bogu, a od-
dawanie go stworzeniom i samemu szatanowi. Dlatego też obec-
nie — w ślad za deprawującym działaniem masonerii — rozszerza-
ją się wszędzie czarne msze i kult szatana. Ponadto masoneria
działa wszelkimi sposobami, aby przeszkodzić duszom w osiągnię-
ciu zbawienia. Chce ona uczynić nieskutecznym dzieło Odkupienia
dokonane przez Chrystusa.

Za pośrednictwem dziesięciu przykazań Pan przekazał Swe
Prawo, masoneria zaś — mocą swych dziesięciu rogów — szerzy
wszędzie prawo pozostające w zupełnej sprzeczności z Prawem
Bożym.

Przeciwstawiając się przykazaniu Pańskiemu: «Nie będziesz
miał cudzych bogów obok Mnie», masoneria ustanawia fałszywe
bożki, przed którymi wielu upada na twarz w adoracji.

Przeciwstawia się przykazaniu: «Nie będziesz wzywał Imienia
Pana nadaremno» — i bluźni Bogu i Jego Chrystusowi. Czyni to bar-
dzo wieloma podstępnymi i diabelskimi sposobami. Wprowadza się
nawet Jego Imię w niestosowne nazwy produktów handlowych
i realizuje świętokradzkie filmy o Jego życiu i Boskiej Osobie.

Wbrew przykazaniu: «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», maso-
neria przekształciła niedzielę w weekend, w dzień sportu, zabaw
i rozrywek.
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Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia
ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homo-
seksualistów.

Na przekór przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii udało się zale-
galizować wszędzie aborcję, doprowadzić do przyjęcia eutanazji
i sprawić, że prawie zanikł szacunek dla wartości ludzkiego życia.

Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nie-
czystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy
nieczystości — usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze.

Wbrew przykazaniu: «Nie kradnij», masoneria pracuje nad tym,
by coraz bardziej rozszerzały się kradzieże, przemoc, uprowadzenia
i rabunek.

Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie mów fałszywego świa-
dectwa», stara się ona o coraz większe rozprzestrzenianie się
i uprawomocnienie oszustwa, kłamstwa i obłudy.

Na przekór przykazaniu: «Nie pożądaj żony bliźniego swego
ani żadnej jego rzeczy», masoneria usiłuje zepsuć do głębi sumie-
nie, oszukując umysł i ludzkie serce. I tak popycha się dusze na ze-
psutą i złą drogę nieposłuszeństwa wobec Prawa Pańskiego. Pogrą-
żają się one w grzechu i uniemożliwia się im przyjęcie daru Łaski
i Bożego Życia.

Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym — będącym owo-
cem życia w łasce Bożej — masoneria przeciwstawia siedem grze-
chów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu.
I tak wierze przeciwstawia pychę; nadziei — rozwiązłość; miło-
ści — chciwość; roztropności — gniew; męstwu — lenistwo; spra-
wiedliwości — zazdrość; umiarkowaniu — łakomstwo. Człowiek
stający się ofiarą siedmiu grzechów głównych stopniowo jest pro-
wadzony do odrzucenia kultu należnego Bogu, by oddawać cześć
fałszywym bożkom, będącym uosobieniem wszystkich tych wad.
Na tym polega największe i najstraszniejsze bluźnierstwo. Dlate-
go właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze
(por. Ap 13,1).

Każda loża masońska ma za zadanie doprowadzenie do adoro-
wania innego bożka.
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Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciw-
stawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, któ-
rym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika i postęp.

Druga głowa nosi bluźniercze imię rozwiązłości. Przeciwsta-
wia się cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualno-
ści i nieczystości.

Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości. Przeciwstawia się
cnocie miłości i szerzy wszędzie kult boga pieniądza.

Czwarta głowa nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się
cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci bogu niezgody
i podziału.

Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się
cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wy-
zysku.

Szósta głowa nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się
cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi
przemocy i wojny.

Siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu
i piciu. Przeciwstawia się cnocie umiarkowania i prowadzi do odda-
wania czci bożkowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu
i przyjemności.

Loże masońskie mają za zadanie działać przebiegle,
aby wszędzie doprowadzić ludzi do pogardzania świętym Pra-
wem Bożym, do otwartej opozycji wobec dziesięciu Przykazań.
Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu tylko Bogu,
żeby oddawać go bogom fałszywym — wychwalanym i adorowa-
nym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum, ciało,
pieniądz, niezgoda, władza, przemoc, przyjemność. Dusze wpa-
dają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów,
a w chwili śmierci i sądu Bożego — w jezioro wiecznego ognia,
którym jest Piekło.

Teraz rozumiecie, dlaczego — w tych czasach straszliwego
i przebiegłego ataku czarnej Bestii, to znaczy masonerii — Moje
Niepokalane Serce staje się waszym schronieniem i pewną drogą
prowadzącą do Boga.
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W Moim Niepokalanym Sercu powstaje plan taktyki, której wa-
sza Niebieska Mama używa w walce, aby pokonać podstępne oszu-
stwa czarnej Bestii.

Oto dlaczego formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania
dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do czę-
stego przystępowania do sakramentów — zwłaszcza do sakramentu
pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą,
by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwi-
czyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czysto-
ści i świętości. Posługuję się wami, Moje małe, poświęcone Mi
dzieci, w demaskowaniu wszystkich podstępnych zasadzek zasta-
wianych na was przez czarną Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecz-
nie udaremnić wielki atak masonerii, skierowany dziś przeciwko
Chrystusowi i Jego Kościołowi. W jej największej klęsce ukaże się
na końcu w całej swojej wspaniałości tryumf Mojego Niepokalane-
go Serca w świecie.
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ROZDZIAŁ 7

HOMILIA BENEDYKTA XVI O ZWYCIĘSKIEJ MARYI

BENEDYKT XVI
«Niewiasta obleczona w słońce» znakiem zwycięstwa miłości1

1 © by L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 10—11 (297)/2007, wersja
elektroniczna: opoka.org.pl: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/be-
nedykt_xvi/homilie/wniebowziecienmp_15082007.html (dostęp:
2019-10-10).

15 VIII 2007 — Msza św. w uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Bene-
dykt XVI odprawił Mszę św. w parafii św. Tomasza z Villanowy
w Castel Gandolfo i wygłosił homilię, którą zamieszczamy poniżej.

Drodzy Bracia i Siostry!
Św. Augustyn w swym wielkim dziele O państwie Bożym mówi

w pewnym momencie, że całe ludzkie dzieje, dzieje świata są wal-
ką dwóch miłości: miłości Boga aż do zatracenia samego siebie,
aż po dar z siebie, i miłości własnej aż do pogardzania Bogiem
i nienawiści do innych. Taka interpretacja dziejów, jako walki
dwóch pasji — miłości i egoizmu, występuje również we fragmen-
cie z Apokalipsy, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. W tym wy-
padku owe dwie pasje występują w dwóch głównych postaciach.
Widzimy przede wszystkim potężnego czerwonego smoka, symbo-
lizującego wstrząsająco i przerażająco bezlitosną, pozbawioną mi-
łości potęgę, absolutny egoizm, terror i przemoc.

Kiedy św. Jan pisał Apokalipsę, ów smok, w jego przekonaniu,
uobecniał się we władzy wrogich chrześcijaństwu rzymskich cesa-
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rzy, od Nerona aż po Domicjana. Ta władza wydawała się nieogra-
niczona; wojskowa, polityczna i propagandowa potęga cesarstwa
rzymskiego była tak wielka, że w zestawieniu z nią Kościół ze swą
wiarą jawił się niczym bezbronna kobieta, nie mająca możliwości
przeżycia, a tym bardziej zwycięstwa. Któż mógł stawić opór tej
wszechobecnej władzy, która była w stanie, jak się zdawało, uczy-
nić wszystko? A jednak wiemy, że ostatecznie zwyciężyła bezbron-
na kobieta; nie zwyciężyły egoizm czy nienawiść, lecz miłość Boga,
a cesarstwo rzymskie otworzyło się na wiarę chrześcijańską.

Słowa Pisma Świętego nie dotyczą jedynie konkretnego mo-
mentu w dziejach, ale ich znaczenie zawsze jest szersze. I tak ów
smok to nie tylko wroga chrześcijaństwu władza prześladowców
ówczesnego Kościoła, ale antychrześcijańskie dyktatury materiali-
styczne we wszystkich epokach. Widzieliśmy, że ta potęga, ta moc
czerwonego smoka na nowo ujawniła się w wielkich dyktaturach
ubiegłego stulecia: dyktatury nazizmu i Stalina posiadały wszelką
władzę, docierały do wszystkich, nawet najdalszych zakamarków.
Wydawało się niemożliwe, aby na dłuższą metę wiara mogła prze-
trwać w obliczu tego tak potężnego smoka, chcącego «pożreć» Bo-
ga, który stał się dzieckiem, i niewiastę — Kościół. Ale w rzeczywi-
stości również w tym wypadku ostatecznie miłość była silniejsza
od nienawiści.

Ów smok istnieje również i dzisiaj — ujawnia się na nowe, róż-
ne sposoby. Istnieje w postaci ideologii materialistycznych, które
mówią nam: to niedorzeczne myśleć o Bogu, zachowywać Boże
przykazania; wszystko to rzeczy przestarzałe. Warto jedynie żyć
dla siebie. Brać, ile się da, w tym naszym krótkim życiu. Liczy się
tylko konsumpcjonizm, egoizm, rozrywka. Na tym polega życie.
Tak powinniśmy żyć.

I znowu wydaje się niedorzeczne, niemożliwe przeciwstawia-
nie się tej dominującej mentalności, jej medialnej, propagando-
wej potędze. Wydaje się dziś niemożliwe nadal myśleć o Bogu,
który stworzył człowieka i stał się dzieckiem, i który miałby być
prawdziwym władcą świata. Także i w obecnych czasach ten
smok wydaje się niezwyciężony, ale również teraz pozostaje
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prawdą, że Bóg jest silniejszy od smoka, że zwycięża miłość,
a nie egoizm.

Po tym, jak rozważyliśmy różne historyczne wcielenia tego
smoka, popatrzmy teraz na inny obraz: Niewiasta obleczona
w słońce, księżyc pod jej stopami, otoczona wieńcem z dwunastu
gwiazd. Również ten obraz ma wiele znaczeń. Po pierwsze, nie ma
wątpliwości, że jest to Maryja Panna obleczona w słońce, czyli cał-
kowicie obleczona w Boga; Maryja, która w pełni żyje w Bogu, oto-
czona i przeniknięta Bożym światłem. Otoczona dwunastoma
gwiazdami, czyli dwunastoma pokoleniami Izraela, całym Ludem
Bożym, całą wspólnotą świętych, a u stóp ma księżyc, symbol
śmierci i śmiertelności. Maryja śmierć ma już za sobą; jest w pełni
obleczona w życie; została przyjęta z ciałem i duszą do chwały Bo-
ga, i będąc w chwale, po pokonaniu śmierci, mówi do nas: Odwagi,
ostatecznie zwycięża miłość! Moje życie wyrażało się w słowach:
Jestem służebnicą Boga; moje życie było darem z siebie, dla Boga
i dla bliźniego. I to życie służebne stało się teraz prawdziwym ży-
ciem. Ufajcie, wy także miejcie odwagę żyć w ten sposób, na prze-
kór wszelkim groźbom smoka.

Takie jest pierwsze znaczenie obrazu Niewiasty, którą sta-
ła się Maryja. «Niewiasta obleczona w słońce» jest wielkim zna-
kiem zwycięstwa miłości, zwycięstwa dobra, zwycięstwa Boga.
Wielkim znakiem pocieszenia. Ale ta kobieta, która cierpi, która
musi uciekać, która rodzi, krzycząc z bólu, to również Kościół, Ko-
ściół pielgrzymujący we wszystkich epokach. We wszystkich poko-
leniach musi on wciąż na nowo rodzić Chrystusa, nieść Go światu
w wielkich bólach, właśnie w ten sposób — w cierpieniu. Prześla-
dowany we wszystkich epokach, żyje on jakby na pustyni, dręczo-
ny przez smoka. Ale we wszystkich epokach Kościół, Lud Boży, ży-
je również Bożym światłem i jest karmiony, jak mówi Ewangelia,
Bogiem, karmi się chlebem świętej Eucharystii. I dzięki temu po-
śród wszystkich udręk Kościół w przeróżnych sytuacjach na prze-
strzeni wieków, w różnych stronach świata cierpiąc zwycięża.
I jest uobecnieniem, gwarancją Bożej miłości, na przekór wszel-
kim ideologiom nienawiści i egoizmu.
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Oczywiście widzimy, że również dziś smok chce pożreć Boga,
który stał się dzieckiem. Nie bójcie się o tego Boga, który wyda-
je się słaby. Rezultat tej walki jest przesądzony. Również dziś ten
słaby Bóg jest silny: On jest prawdziwą mocą. Tak oto święto Matki
Bożej Wniebowziętej jest zachętą do ufania Bogu, a także do naśla-
dowania Maryi w tym, co Ona sama powiedziała: Jestem służebnicą
Pańską, oddaję się do dyspozycji Pana. Tego mamy się nauczyć: iść
Jej drogą, oddawać swoje życie, nie brać życia. Właśnie wtedy
idziemy drogą miłości, która jest traceniem siebie, ale traceniem,
które w rzeczywistości jest jedyną drogą pozwalającą naprawdę się
odnaleźć, znaleźć prawdziwe życie.

Patrzmy na Maryję, na Tę, która została wzięta do nieba. Przyj-
mijmy zachętę do wiary i radosnego świętowania: Bóg zwycięża.
Wiara, na pozór słaba, jest prawdziwą mocą w świecie. Miłość jest
silniejsza od nienawiści. I mówmy wraz z Elżbietą: Błogosławiona
jesteś między wszystkimi niewiastami. Prosimy Cię wraz z całym
Kościołem: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.
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ROZDZIAŁ 8

POTĘGA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY DO KS. STEFANO
GOBBI

479. ANIOŁ NIOSĄCY KLUCZ I ŁAŃCUCH1

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, dz. cyt., s.
656—658.

Blumenfeld (Niemcy), 7.10.1992
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Dziś znajdujesz się w siedzibie Mojego Ruchu w Niemczech,

aby poprowadzić Wieczernik z Kapłanami i wiernymi, którzy po-
święcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Czcicie Mnie jako Dzie-
wicę Różańca Świętego. Różaniec jest Moją modlitwą. Jest to mo-
dlitwa, o którą przyszłam was prosić z Nieba. Chodzi o broń, jakiej
powinniście używać w tych czasach wielkiej bitwy. Broń ta jest
znakiem Mego zwycięstwa. Moje zwycięstwo dokona się, gdy sza-
tan — wraz ze swoją potężną armią wszystkich duchów piekiel-
nych — zostanie zamknięty w swym królestwie ciemności i śmierci.
Nie będzie już mógł stamtąd wyjść, aby szkodzić światu. Dlatego
też zstąpi z Nieba Anioł, któremu zostanie dany klucz do Czeluści
i łańcuch. Zwiąże on wielkiego Smoka, starodawnego węża, szata-
na, i wszystkich jego popleczników. Anioł jest Duchem, którego Bóg
wysyła w celu wypełnienia szczególnej misji.

Ja jestem Królową Aniołów. Plan odnoszący się do Mnie obej-
muje także to, że jestem wysłana przez Pana, aby zrealizować naj-
większe i najważniejsze zadanie: zwyciężyć szatana. Już od począt-
ku jestem przedstawiana jako nieprzyjaciółka węża, która z nim
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walczy i w końcu zmiażdży mu głowę. «Położę nieprzyjaźń między
ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej.
Ono zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jego piętę.» Moim
potomstwem jest Chrystus. On was odkupił i wyzwolił z niewoli
grzechu. W Nim też dokona się Moje całkowite zwycięstwo. Został
Mi powierzony klucz, którym można otwierać i zamykać bramy Cze-
luści.

Klucz jest znakiem władzy posiadanej przez kogoś, kto jest pa-
nem i właścicielem jakiegoś miejsca. W tym sensie Posiadającym
klucz stworzenia jest jedynie Wcielone Słowo, ponieważ przez
Nie wszystko się stało. Jezus Chrystus jest Panem i Królem całego
wszechświata, to znaczy — Nieba, Ziemi i Czeluści. Jedynie Mój Syn
posiada klucz Czeluści. On Sam jest tym Kluczem Dawida, który
otwiera i nikt nie może zamknąć, który zamyka i nikt nie może
otworzyć (por. Ap 3,7). Jezus przekazuje Mi ten klucz symbolizujący
Jego Boską władzę. Mnie bowiem — Jego Matce i Pośredniczce po-
między wami a Moim Synem — zostało powierzone zadanie zwy-
ciężenia szatana i całej jego potężnej armii zła. Tym właśnie klu-
czem mogę otworzyć i zamknąć bramę Czeluści.

Łańcuch, którym ma być związany Smok, jest utworzony
z modlitwy zanoszonej ze Mną i przeze Mnie. Tą modlitwą jest
Różaniec Święty. Pierwszym celem zastosowania łańcucha jest
ograniczenie działania, a następnie uwięzienie i w końcu uda-
remnienie wszelkiej działalności tego, kto zostanie nim związa-
ny.

— Łańcuch Różańca Świętego ma przede wszystkim ograniczyć
działania Mojego przeciwnika. Każdy odmawiany ze Mną Różaniec
ogranicza działanie szatana, broni dusze przed jego złym wpływem
i udziela większej siły dobru, aby rozszerzało się w życiu wielu Mo-
ich dzieci.

— Skutkiem odmawiania Różańca Świętego jest także uwięzie-
nie szatana, to znaczy uniemożliwianie mu działania, zmniejszanie
i coraz większe osłabianie siły jego diabelskiej władzy. Dobrze od-
mawiany Różaniec zadaje potężny cios potędze zła i powoduje za-
walenie się części jego królestwa.
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— Łańcuch Różańca czyni szatana zupełnie nieszkodliwym. Jego
wielka władza właśnie się kończy. Wszystkie złe duchy zostaną
strącone do jeziora ognia i siarki. Zamknę jego bramy kluczem Mo-
cy Chrystusa i dzięki temu nie będą już mogły wychodzić na świat,
by szkodzić duszom.

Teraz rozumiecie, najmilsi synowie, dlaczego w tych ostatnich
czasach walki pomiędzy Mną, Niewiastą obleczoną w słońce,
a wielkim Smokiem, powołuję was do mnożenia wszędzie Wieczer-
ników modlitwy. Wzywam do odmawiania w nich Różańca Święte-
go, rozmyślania nad Moimi słowami i do waszego poświęcenia się
Memu Niepokalanemu Sercu. Przez to dajecie Niebieskiej Mamie
możliwość działania w celu związania szatana łańcuchem. Dzięki
temu będę mogła wypełnić Moje zadanie i zmiażdżyć mu głowę,
to znaczy pokonać go na zawsze, zamykając go w jego czeluści
ognia i siarki.

Skromny i delikatny sznurek Różańca Świętego tworzy silny
łańcuch. Dzięki niemu uczynię Moim więźniem mrocznego władcę
tego świata, nieprzyjaciela Boga i Jego wiernych sług. W ten spo-
sób pycha szatana zostanie na nowo pokonana mocą małych, po-
kornych i ubogich. Dziś zapowiadam wam bliskość Mojego wielkie-
go zwycięstwa, które zapewni wam wyzwolenie. Udzielam wam
pociechy Mojej matczynej obecności między wami i błogosła-
wię wam.

275. SMOK ZOSTANIE ZWIĄZANY1

1 Tamże, s. 337—339.

Ford Lauderdale (Floryda, USA), 7.10.1983 Wspomnienie NMP
Różańcowej

Umiłowani synowie, każdego dnia toczycie walkę przeciw sza-
tanowi, walczycie z jego przebiegłymi i niebezpiecznymi pokusami,
z potężną armią zła. Oprócz specjalnej pomocy udzielanej wam
przez Aniołów Pańskich potrzebujecie jeszcze niezawodnej i nie-
zwyciężonej broni. Tą bronią jest wasza modlitwa. Modlitwą może-
cie zawsze wyrwać nieprzyjacielowi zdobyty przez niego teren.
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Możecie sprawić, że wykiełkują pączki dobra na pustyni zła i grze-
chu. Przede wszystkim możecie uwolnić ogromną ilość dusz, którą
szatanowi udało się uwięzić. Modlitwa posiada potężną moc.
W dziedzinie dobra wznieca ona reakcję łańcuchową, mocniejszą
niż reakcje atomowe.

Moją szczególnie ulubioną modlitwą jest Różaniec Święty.
W czasie Moich licznych objawień zawsze zapraszam do odmawia-
nia go. Jednoczę się z tymi, którzy go odmawiają i proszę
o to wszystkich — z niepokojem i matczyną troską.

Dlaczego Święty Różaniec jest tak skuteczny? Ponieważ jest
modlitwą prostą, pokorną, która kształtuje was duchowo do mało-
ści, łagodności i prostoty serca. Szatanowi udaje się zdobyć dziś
wszystko przez ducha pychy i buntu wobec Boga. Rodzą w nim
przerażenie ci, którzy postępują za waszą Niebieską Mamą, drogą
małości i pokory. Modlitwa różańcowa — którą gardzą wielcy
i pyszni — odmawiana jest z wielką miłością przez Moich małych
i ubogich, przez dzieci, przez pokornych i cierpiących, przez bardzo
wielu wiernych, którzy przyjęli Moje zaproszenie. Pycha szatana
zostanie znowu pokonana przez pokorę małych. Czerwony Smok
poczuje się ostatecznie upokorzony i pokonany, kiedy go zwiążę.
Nie posłużę się w tym celu grubym łańcuchem, lecz słabym sznur-
kiem — Różańcem Świętym. Jest to modlitwa, którą odmawiacie
ze Mną. Kiedy Mnie zapraszacie do modlitwy za was, wysłuchuję
prośbę i dołączam Mój głos do waszego. Łączę Moją modlitwę
z waszą. Modlitwa taka jest zawsze skuteczna, ponieważ wasza
Niebieska Mama — to wszechmoc błagająca. Kiedy Ja proszę, za-
wsze otrzymuję, ponieważ Jezus nigdy nie może odpowiedzieć
«nie» na to, o co prosi Jego Matka.

Różaniec to modlitwa jednocząca głosy Kościoła i ludzkości,
ponieważ nigdy nie jest zanoszona tylko w swoim własnym imie-
niu, lecz w imieniu wszystkich. Rozważając jego tajemnice docho-
dzicie do zrozumienia planu Jezusa, widocznego w całym Jego ży-
ciu — od Wcielenia do urzeczywistnienia się Jego chwalebnej
Paschy. Przez to wnikacie coraz bardziej w tajemnicę Jego Odku-
pienia. Poprzez waszą Niebieską Mamę dochodzicie do zrozumie-
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nia tajemnicy miłości. Przechodząc drogą Jej Serca, dochodzicie
do posiadania ogromnego skarbu Bożej i żarliwej miłości Serca
Chrystusa. Przez częste powtarzanie w czasie Różańca modlitwy,
której nauczył was Jezus: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie;
święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje…» — uczycie się
oddawać Ojcu doskonałą chwałę. Odmawianie: «Chwała Ojcu
i Synowi, i Duchowi Świętemu…», wychowuje was do stałego ad-
orowania Trójcy Przenajświętszej.

Wasza Niebieska Mama prosi was dziś o używanie Różańca
Świętego — najskuteczniejszej broni do walki w wielkiej bitwie,
pod wodzą Niewiasty obleczonej w słońce. Przyjmijcie Moje za-
proszenie i mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy i braterstwa. Po-
święcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, odmawiajcie często
Różaniec. Wtedy potężny czerwony Smok zostanie całkowicie
związany tym łańcuchem i zakres jego działania będzie się coraz
bardziej zmniejszał. Na końcu, bezsilny, zostanie całkowicie
unieszkodliwiony. Wtedy wszystkim ukaże się cud tryumfu Niepo-
kalanego Serca.

ORĘDZIE PANA JEZUSA DO KS. OTTAVIO MICHELINI
MSZA ŚW. I RÓŻANIEC — MOC I ZWYCIĘSTWO NAD SZATA-

NEM1

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów…, dz. cyt.,
s. 222.

Synu, czy Msza Św. nie jest najskuteczniejszym egzorcyzmem?
A czy Różaniec nie jest po Mszy Św. orężem najbardziej doskona-
łym w zwalczaniu i odrzucaniu Moich nieprzyjaciół, nieprzyjaciół
Kościoła i waszych dusz? Przecież Różaniec był zawsze pewnym
środkiem przeciw wszelkim brakom ducha i ciała, brakom osobi-
stym i społecznym.

Czy nie potwierdziła tego Moja Matka w ciągu wieków wyda-
rzeniami niezaprzeczalnymi, które zawstydziły głupotę ludzką oraz
odwróciły bieg historii i przeznaczenie ludów i narodów? Wszystkie
te sprawy nie mogły i nie powinny być nieznane pasterzom i kapła-
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nom, którzy mają obowiązek przypominania tego chrześcijanom!
Liczni pasterze są tak ślepi, że nie wierzą już nawet wyraźnym fak-
tom i przekreślają przeszłość, której historia nie będzie mogła nig-
dy zaprzeczyć.

Gdyby jednak wszyscy duszpasterze i kapłani w pokorze ducha,
z żywą wiarą, współofiarowali się razem ze Mną, Najwyższym
i Wiekuistym Arcypasterzem, i w zjednoczeniu z Moją Najświętszą
Matką, Królową Apostołów, Matką Kościoła i Królową Różańca Św.
mogliby mieć taką moc, że pokonaliby ciemne moce zła, zmuszając
je do ucieczki. Gdyby wszyscy stanęli przy Mnie z żywą wiarą
w rzeczywistą, fizyczną obecność w Tajemnicy Eucharystii — wokół
Mnie, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, przepełnione-
go nieskończoną miłością i nieskończoną potęgą, ujrzeliby jak nik-
ną zgubne działania złych duchów. Gdyby następnie miłość, gorli-
wość i wiara Moich sług ołtarza stały się prawdziwym zaczynem
życia nadprzyrodzonego i zakwitłoby w parafiach prawdziwe życie
chrześcijańskie, Kościół w swojej historii stałby się świadkiem naj-
większych przemian.

ORĘDZIE PANA JEZUSA DO ZOFII GROCHOWSKIEJ1

1 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t. I, s. 159—160.

11.07.1995r. Córko Moja. Widzę jak bardzo pragniesz pomagać
swemu Bogu w ratowaniu zabłąkanych dusz. Przyszedłem na świat,
aby zbawić całą ludzkość. Kochałem i kocham wszystkich bez wy-
jątku. Moja Krew była przelana za wszystkie grzechy świata. Ja, Je-
zus, byłem ukrzyżowany i umęczony za wszystkie pokolenia. Tak,
Moje dzieci, które grzeszycie i znieważacie Boga, czy myślicie,
że możecie czynić źle i żadnej kary nie będzie, bo Jezus wziął grze-
chy na siebie? O, jak bardzo mylicie się. Grzechy wszystkich epok
Mnie krzyżują i wciąż jestem na Golgocie. Opamiętaj się grzeszny
człowiecze!

Jestem sędzią sprawiedliwym. Za dobre wynagradzam, a za złe
karzę. O ile jesteś Moim naśladowcą, staję przy tobie w godzinie
twej śmierci jako obrońca, bo dawałeś świadectwo dzieci Bożych
i należysz do Mojej owczarni. A ty biedny, zagubiony człowiecze,
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co uczyniłeś w swoim życiu, żeby otrzymać życie wieczne z Bo-
giem? Nie licz tylko na Moje miłosierdzie, ale i na swoje życie,
aby skorzystać z Bożego miłosierdzia.

Módlcie się, Moje umiłowane dzieci, bo i modlitwa zaczyna
przygasać. Wielu ludzi odeszło od modlitwy różańcowej. Matka
Moja i wasza zawsze modli się na Różańcu i wy módlcie się wraz
z nią, bo w Różańcu jest wielka moc. Szatan nienawidzi Różańca
i boi się go. Dlatego proszę was, módlcie się, bo gdy się nie modli-
cie, zły duch ma w was łatwą zdobycz. W obecnych czasach na ca-
łym świecie wystąpi choroba depresyjna. Nie lęk, tylko potęga mo-
dlitwy i ofiar składanych Bogu, może odsunąć tę chorobę. Wielu się
zagubi w tej chorobie. Wzywam was do nawrócenia, pokuty i mo-
dlitwy, dokąd wasz umysł jeszcze rozpoznaje dobro i zło. Jest wielu
prześladowców Różańca Świętego, wmawiają oni sobie i innym,
że jest to klepanie bez sensu. A Ja, Jezus Chrystus powiadam wam,
gdy tylko bierzesz Różaniec Święty do rąk, już Matka Boża i wasza
modli się z wami. Łączcie się z nią na częstej modlitwie różańco-
wej, aby ratować świat, idąc naprzeciw tym najbardziej zagrożo-
nym w grzechu. Odmawiajcie często koronkę do miłosierdzia Boże-
go, aby uśmierzyć gniew Boży, ażeby dusze zagubione odnalazły
drogę do źródeł miłosierdzia Bożego. („Moc tych koronek do miło-
sierdzia Bożego jest jak uderzenie pioruna. Módlcie się nadal
i niszczcie złe moce — to jest wasza broń w tych ostatnich cza-
sach” — orędzie z 13.05.1997r., tamże, s. 227.).

RÓŻANIEC W NAUCZANIU PAPIEŻY. „Powtarzanie tych słów pro-
stych i łatwych do zapamiętania stanowi wspaniały sposób modli-
twy. Zaczerpnięte z Ewangelii i zalecane przez Kościół mają one
same w sobie wielką wartość. Mogłyby stać się monotonne i mę-
czące, jak wszystkie formułki często powtarzane. […] Ale właśnie
rozważanie różnych tajemnic jest przeznaczone do podtrzymywa-
nia uwagi. Nie chodzi tu o czysto umysłowe rozmyślania, lecz
o spojrzenie pełne wiary i miłości na konkretne urzeczywistnienie
dzieła naszego zbawienia. To wszystko, co Maryja rozważała w ser-
cu swoim i czym żyła, my rozważamy z kolei razem z Nią, by pogłę-
bić w sobie zrozumienie tego” („Szatan istnieje naprawdę”, s. 193).

67

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



ROZDZIAŁ 9

ENCYKLIKA PAPIEŻA PIUSA XI O RÓŻAŃCU

ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS1

1 Wersja elektroniczna: opoka.org.pl: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/
W/WP/pius_xi/encykliki/ingravescentibus_malis_29091937.html#p1 (do-
stęp: 2019-10-02). Źródło: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, Nr 11,
listopad 1937, s. 473 — 478.

Jego Świątobliwości Ojca Świętego, Piusa XI, do czcigodnych
braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych
Ordynariuszów, pokój i jedność ze Stolicą Apostolską utrzymują-
cych, O różańcu św. N. Maryi P. (Acta Apost. Sedis, tom XXIX,
str. 373, w przekładzie J. E. Ks. Biskupa Dra Okoniewskiego —
przyp.)

Dan w Castel Gandolfo, w pobliżu Rzymu, dnia 29 września,
w uroczystość Św. Michała Archanioła, w roku 1937, szesnastym
Naszego Pontyfikatu. PIUS PP. XI

CZCIGODNI BRACIA
POZDROWIENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO APOSTOLSKIE
Wobec wzrastającej fali zła (Ingravescentibus malis), szerzące-

go się w naszych czasach, oświadczyliśmy niejednokrotnie, świeżo
zaś w encyklice Divini Redemptoris (Acta Ap. Sedis 1937, vol. XXIX,
p. 65 — przyp.), że jedynym na nie lekarstwem jest powrót do Chry-
stusa i świętych Jego przykazań. Bo On jeden „ma słowa żywota
wiecznego” (Cf. Io 6, 69 — przyp.); nie może bowiem ani jednostka
ani społeczeństwo — jeśli wzgardzą Jego majestatem i prawem Bo-
żym — niczego utworzyć, co by zwolna w sposób wielce żałosny
nie rozpadło się w gruzy.
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Ale ktokolwiek z uwagą zagłębi się w dziejach Kościoła, za-
uważy łacno, że losy chrześcijaństwa nierozerwalnie spoiły się
z przemożną opieką Bogarodzicy Dziewicy. Ilekroć bowiem szeroko
krzewiące się błędy rozedrzeć usiłowały nieszytą szatę Kościoła
i podkopać jego jedność, ojcowie nasi uciekali się ufnym sercem
do Tej, która „sama jedna wszystkie pokonała herezje na całym
świecie” (Ex Brev. Rom. — przyp.), a wskutek Jej zwycięstwa szczę-
śliwsze nastawały czasy. Kiedy zaś niewierni mahometanie, dufni
w swą flotę potężną i wojsko ogromne nieśli narodom Europy klę-
skę i niewolę, wzywano z woli Ojca świętego z całą usilnością
opieki Matki niebiańskiej i pokonano w ten sposób wrogów i statki
ich zatopiono. A jak w niebezpieczeństwie publicznym, tak i pry-
watnym udawali się wierni wszystkich czasów z gorącym błaga-
niem do Maryi, aby łaskawie przyszła im w pomoc i uprosiła im
osłodę i lekarstwo w cierpieniach. I nikt nigdy na próżno nie ucie-
kał się do przemożnego Jej wstawiennictwa, kto z pobożną i ufną
modlitwą do niej się udawał.

W dzisiejszych zaś czasach Kościołowi i społeczeństwu niemniej
poważne zagrażają niebezpieczeństwa. Skoro tak niezmiernie wielu
lekceważy, albo zgoła odrzuca najwyższy i wieczny autorytet Boga
nakazującego i zakazującego, nastąpić musi nieuchronnie osłabie-
nie poczucia obowiązków chrześcijańskich oraz nadwątlenie albo
nawet całkowity zanik wiary w duszach, a w końcu podważenie
i ostateczny upadek samych fundamentów społeczności ludzkiej.
Dlatego z jednej strony widzimy nieubłaganą walkę klasową między
tymi, którzy opływają w dostatki a robotnikami, którzy z pracy rąk
wyżywić muszą siebie i rodzinę. Jak powszechnie wiadomo, doszło
w niektórych krajach nawet do tego, że zniesiono zupełnie prawo
własności prywatnej i wszelkie mienie ogłoszono wspólnym do-
brem. Z drugiej strony nie brak polityków, głoszących wyraźny kult
państwa, którzy podkreślają zawsze i wszędzie znaczenie porządku
społecznego i autorytetu i szczycą się, że to oni najskuteczniej zwal-
czają zgubne plany komunistów; wzgardziwszy jednak światłem
prawdy ewangelicznej, usiłują wznowić błędy pogańskie i pogański
sposób życia.
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Do zamysłów tych dochodzi owa podstępna bardzo i wielce
niebezpieczna sekta tych, którzy przecząc istnieniu Boga, albo nie-
nawidząc Go, nazywają siebie bluźnierczo nieprzyjaciółmi Stwórcy
wiekuistego; wkradają się wszędzie; uwłaczają wszelkiej religii
i zabijają wiarę w duszach; depcą w końcu wszelkie prawa ludzkie
i Boskie: a ponieważ mają w pogardzie nadzieję dóbr niebiańskich
i mamią ludzi obietnicą urojonej szczęśliwości doczesnej, zdobytej
chociażby za cenę największych zbrodni, wywołują zuchwale krwa-
we zamieszki, bunty i wojny domowe, a tym samym całkowitą
przygotowują anarchię.

Ale, Czcigodni Bracia, chociaż tak liczne i wielkie grożą nam
niebezpieczeństwa i gorszych jeszcze lękamy się w przyszłości,
nie powinniśmy upadać na duchu, ani porzucać nadziei i ufności,
na Bogu jedynie opartej. Ten, który uleczalne stworzył ludy i naro-
dy (Cf. Sap 1,14 — przyp.), niewątpliwie nie opuści tych, których
drogą Krwią swoją odkupił; nie opuści Kościoła swojego. Musimy
jednak, jak to podnieśliśmy już na początku, udać się jako do moż-
nej Orędowniczki i Patronki, do Najśw. Maryi Panny; albowiem we-
dle słów św. Bernarda „taka jest wola (Boga), że przez Maryję
wszystko otrzymać możemy” (Sermo in Nativ. B. M. V. 1 — przyp.).

Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki
Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierw-
sze i naczelne miejsce Różaniec. Ten sposób modlitwy, nazwany
przez niektórych „Psałterzem Najśw. Maryi Panny”, albo „Skrótem
Ewangelii i streszczeniem życia chrześcijańskiego”, tymi słowy je-
dynie określa i gorąco zaleca Poprzednik Nasz, śp. Leon XIII:
„Wspaniały wieniec z Pozdrowienia Anielskiego uwity, Modlitwą
Pańską przeplatany, z obowiązkiem rozmyślania złączony, najpięk-
niejszy sposób modlitwy… i do zdobycia żywota wiecznego szcze-
gólnie skuteczny” (Acta Leonis, 1898, vol. XVIII, pp. 154, 155 —
przyp.). Wskazują na to kwiaty same, z których ów wieniec mi-
styczny uwity. Jakież bowiem stosowniejsze i świętsze można
by znaleźć modlitwy? Pierwsza z nich wypłynęła z ust samego
Zbawiciela, wtenczas, kiedy Go uczniowie prosili: „Naucz nas mo-
dlić się” (Lc. 11,1 — przyp.); prześwięte to błaganie pozwala nam
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w miarę sił naszych głosić chwałę Bożą, ale nie zapomina
też o wszelakich potrzebach ciała i duszy. Bo czyżby naprawdę
zdarzyć się mogło, żeby Ojciec odwieczny, słowy własnego Syna
proszony, nie przybył nam na pomoc? Drugą modlitwą jest Po-
zdrowienie Anielskie, zaczynające się od słów pochwalnych ar-
chanioła Gabriela i św. Elżbiety, a kończące się ową błagalną
prośbą do Matki Bożej, aby sobie teraz i w ostatniej godzinie
wspomożenie Jej wyjednać.

Do modłów tych, odmawianych ustnie, dochodzi rozpamięty-
wanie świętych tajemnic, stawiających nam przed oczy radości,
smutki i triumfy Jezusa Chrystusa i Matki Jego, tak, że z nich czer-
piemy osłodę i pociechę w utrapieniach swoich; i pod wpływem
owych świętych przykładów po wyższych stopniach doskonałości
dążymy do ojczyzny szczęśliwości wiecznej.

Łatwy to, bez wątpienia, Czcigodni Bracia, i do wszystkich do-
stosowany umysłów, nawet prostych i nieuczonych, sposób modli-
twy rozpowszechniony cudownie przez św. Dominika nie bez zachę-
ty ze strony Matki Bożej i bez pobudki niebiańskiej. Jakże bardzo
mylą się ci, którzy odrzucają go jako rzekomo bezduszne i jednostaj-
ne powtarzanie zawsze tych samych słów, stosowne co najwyżej
dla dzieci i kobiet! Wobec takiego zarzutu należy zaznaczyć, że cho-
ciaż pobożność, podobnie jak miłość, często te same powtarza sło-
wa, nie wyraża jednak tych samych myśli, lecz dorzuca zawsze coś
nowego, dobytego z głębi serca, gorejącego miłością. Nadto ten
sposób modlitwy tchnie naprawdę prostotą ewangeliczną i pokorą
ducha i tej prostoty i pokory wymaga; kto nimi wzgardzi, nie znaj-
dzie drogi do nieba, jak poucza nas Zbawiciel Boży: „Zaprawdę po-
wiadam wam, jeśli się nie poprawicie i nie staniecie się jako dziatki,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mat. 18, 3 — przyp.).

Jeśli świat w swej pysze Różaniec ośmiesza i odrzuca, to nie-
przejrzany wręcz zastęp świętych ze wszystkich wieków i każdego
stanu nie tylko serdecznie go pokochał i pobożnie odmawiał,
ale używał go też zawsze jako potężnego oręża w walce z szata-
nem, dla zachowania czystości życia, dla skuteczniejszego uzyska-
nia cnót i w końcu do szerzenia pokoju wśród ludzi.

71

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



Nie zbywało też na wielu wybitnych bardzo uczonych, którzy
mimo nawału wyczerpujących studiów i badań naukowych,
nie opuszczali żadnego dnia, żeby nie uklęknąć przed obrazem
Matki Bożej i nie odmówić pobożnie Różańca. Nawet królowie
i książęta uważali to za święty obowiązek, mimo, że obarczeni byli
kłopotami i trudami rządzenia. Dlatego nie tylko ręce prostaczków
i ubogich piastują i ściskają tę koronkę mistyczną, ale przynosi ona
zaszczyt ludziom wszelkiego stanu.

Nie chcemy też pominąć milczeniem, że Najśw. Panna sama,
i w naszych czasach, ten sposób modlitwy gorąco poleciła, obja-
wiając się w grocie w Lourdes i własnym przykładem ucząc nie-
winne dziewczątko odmawiania Różańca. Czemuż więc nie mieli-
byśmy się wszystkiego spodziewać, wzywając należycie i święcie,
jako się godzi, Matkę niebiańską?

Pragniemy też, Czcigodni Bracia, aby wszyscy wierni, zwłaszcza
w nadchodzącym październiku, tak w świątyniach, jako też w do-
mach prywatnych z większą jeszcze to czynili żarliwością. Modlić
należy się w roku bieżącym przede wszystkim w tej intencji,
aby wszyscy, zarówno ci nieprzyjaciele Boga, którzy wyrzekają się
Stwórcy odwiecznego i zuchwale Nim gardzą, jako też ci, którzy
następują na wiarę katolicką i swobodę przynależną Kościołowi,
oraz ci w końcu, którzy w szale nienawiści buntują się przeciw pra-
wom Boskim i ludzkim i ku ruinie i zagładzie usiłują pociągnąć
społeczność ludzką, pokonani przecież zostali za przemożnym
wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy i w duchu pokuty szcze-
rze się nawrócili i pod Jej opiekę się oddali.

Niech Ta, która wielce szkodliwą sektę albigensów zwycięsko
przepędziła z granic krajów chrześcijańskich, uproszona naszym
błaganiem, zwalczy także nowe błędy, zwłaszcza błędy komuni-
stów, którzy z niejednego powodu i niejedną zbrodnią przypomina-
ją owe dawne sekty. Jak w czasie wypraw krzyżowych narody euro-
pejskie podnosiły jeden głos i jedno błaganie, tak dziś na całym
świecie w miastach i miasteczkach, a nawet po wioskach i siołach,
prośmy gorąco w wspólnym porywie umysłów i serc Wielką Boga
Rodzicielkę o to jedno, aby pognębieni zostali grabarze cywilizacji
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chrześcijańskiej; aby zmęczonym i zatrwożonym narodom zabłysła
jutrzenka prawdziwego pokoju. Jeśli wszyscy chrześcijanie połączą
swe ufne i żarliwe wołanie błagalne, możemy niezłomną żywić na-
dzieję, że Najświętsza Panna jak dawniej, tak i dziś uprosi u swego
Syna Bożego, aby wzburzone fale przycichły, opadły i uspokoiły się
i aby ten wspólny chwalebny wysiłek modlitewny promiennym
uwieńczony został zwycięstwem.

Nadto Różaniec jest nie tylko skutecznym orężem w walce
z wrogami Boga i z nieprzyjaciółmi wiary, ale krzewi także i rozwija
cnoty ewangeliczne i zdobywa dla nich dusze. Przede wszystkim
podsyca wiarę katolicką, odradzającą się łatwo pod wpływem roz-
ważania świętych tajemnic, i podnosi dusze do prawd od Boga
użyczonych. Przyzna to każdy, że doniosłe to znaczenie posiada on
zwłaszcza w czasach dzisiejszych, kiedy pewna niechęć do spraw
duchowych i pewna odraza do nauki chrześcijańskiej opanowała
niemało dusz, nawet pomiędzy wiernymi.

Natomiast ożywia nadzieję osiągnięcia dóbr nieśmiertelnych
triumf Jezusa Chrystusa i Matki Jego, który w ostatniej części Różań-
ca rozważamy, ukazując nam niebo otwarte i wzywając nas do zdo-
bywania wiecznej ojczyzny. Dlatego teraz, kiedy serca ludzkie roz-
pala taka chuć posiadania dóbr ziemskich a ludzie coraz namiętniej
płoną pożądaniem dóbr znikomych i przemijających rozkoszy, przy-
pomina się wszystkim skarby niebieskie, „dokąd złodziej się
nie zbliży i gdzie mól nie niweczy” (Lc. 12, 53 — przyp.) i przywodzi
na myśl dobra, trwające na wieki. A dlaczegóż by ci, w których du-
szach wyschła i wyziębła miłość, skoro w czasie Różańca ze smut-
kiem serdecznym rozważą mękę i śmierć Zbawiciela naszego oraz
utrapienia Bolesnej Jego Matki, nie mieli zapłonąć pragnieniem pła-
cenia miłością za miłość? Z owej Bożej bowiem miłości nie może
nie zbudzić się naprawdę gorętsza miłość bliźniego, jeśli się naboż-
nie rozważy, ile trudów, ile bólu wycierpiał Chrystus Pan, aby wszy-
scy wrócili do utraconego dziedzictwa synów Bożych.

Przeto, Czcigodni Bracia, niech to będzie przedmiotem szcze-
gólnej waszej troski, aby tak owocny sposób modlitwy rozpo-
wszechniał się coraz więcej, w poszanowaniu był u wszystkich
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i pobożność wszystkich pomnażał. Przyczyńcie się własnym sło-
wem i przez usta współpracowników waszych w duszpasterstwie
do tego, aby wierni wszelkiego stanu jasno i wyraźnie poznali pięk-
ność i pożytek Różańca. Niech z niego czerpie siłę młodzież,
aby mogła okiełznać rosnącą moc złego i czystość zachować nie-
tkniętą. W nim starcy powinni często szukać ukojenia, osłody i po-
koju w uciążliwościach wieku. A bojownikom Akcji Katolickiej
niech doda bodźca do ochotniejszego i gorliwszego apostolstwa.
Strapionym zaś wszelkiego rodzaju — a zwłaszcza konającym
w ostatniej godzinie — niech przyniesie osłodę i wzmocni nadzieję
osiągnięcia szczęśliwości wiecznej.

Niech szczególnie też ojcowie i matki przyświecają pod tym
względem dzieciom dobrym przykładem. Kiedy zwłaszcza pod ko-
niec dnia wracają wszyscy od pracy i zajęć w zacisze domowe, po-
winno grono dziatek pod przewodnictwem rodziców i przed świę-
tym obrazem Matki Niebiańskiej jednym głosem, w jednej wierze,
w jednym duchu odmawiać Różaniec. Jest to przepiękny i zbawien-
ny zwyczaj; nie można wątpić, że zapewni rodzinie pogodne
współżycie i sprowadzi na nią dary niebieskie. Ilekroć też przyjmu-
jemy nowo zaślubione małżeństwa i po ojcowsku do nich przema-
wiamy, dajemy im zawsze koronkę i gorąco ją polecamy. Zachęca-
my ich usilnie — na własny powołując się przykład —
aby ani w jednym dniu nie zaniedbali tych modłów, choćby
nie wiedzieć jak obarczeni byli kłopotami i pracami.

Z tych powodów uważaliśmy, Czcigodni Bracia, za rzecz odpo-
wiednią, aby zachęcić was, a przez was, wszystkie owieczki wasze
do tej modlitwy różańcowej, a nie wątpimy, że chętnie, jak zawsze,
słuchając Naszego polecenia, obfite zbierzecie owoce. Jest inna
jeszcze sprawa, która przy pisaniu tej encykliki leży Nam na sercu;
mianowicie pragniemy, by wraz z Nami wszyscy Nasi synowie
w Chrystusie złożyli Najchwalebniejszej Bogarodzicy serdeczne po-
dziękowanie za silniejsze zdrowie, szczęśliwie przez Nas odzyska-
ne. Jak to już przy innej napisaliśmy okazji (Cf. odręczne pismo
do J. E. kardynała Pacellego, L’Osservatore Romano, 5 września,
1937, nr 207 — przyp.), łaskę tę przypisujemy wstawiennictwu
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Dziewicy z Lisieux, św. Teresie od. Dzieciątka Jezus; niemniej jed-
nak wiemy, że wszystkie łaski Najwyższego i Wszechmocnego Boga
pochodzą przez ręce Bogarodzicy.

W końcu, ponieważ bardzo niedawno ośmielono się publicznie
w prasie ciężko znieważyć imię Najświętszej Panny, nie możemy
pominąć tej sposobności, aby razem z Episkopatem i ludem tego
narodu, który czci Maryję jako Królową Korony Polskiej, także z po-
pędu własnego serca nie złożyć Tej Niebiańskiej Królowej należne-
go Jej zadośćuczynienia i z żalem i oburzeniem nie napiętnować
przed całym światem katolickim tego niecnego czynu w łonie ucy-
wilizowanego narodu bezkarnie popełnionego. Tymczasem zaś jako
zadatek łask Bożych i w dowód ojcowskiej Naszej miłości przesyła-
my w Panu jak najmiłościwiej wam, Czcigodni Bracia, i owieczkom
pieczy waszej powierzonym, Błogosławieństwo Apostolskie.
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ROZDZIAŁ 10

KARDYNAŁ AUGUST HLOND

PRYMAS POLSKI KARD. HLOND1 (1881—1948)

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę, wyd. IV, Wers, Poznań 1999,
s. 269—272.

[…] Program masoński wcielany w Polsce przez środki maso-
wego przekazu, a w obecnych czasach szczególnie przez telewi-
zję, zaleca m.in. zorganizowanie wpływu wychowawczego
na młodzież, a nawet na dzieci, aby przeciwdziałać wpajaniu im
prawdziwej miłości Ojczyzny oraz w zachowaniu wierności praw-
dziwej tradycji narodowej i chrześcijańskiej. Wiedząc, że „naj-
pewniejszym sztyletem” dla przebicia serca Kościoła i narodu
jest wszelka demoralizacja, wszczęto więc i w tym kierunku od-
powiednie działanie w myśl znanej masońskiej uchwały często
cytowanej przez Św. Maksymiliana: „My religii katolickiej
nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów” (Ry-
cerz Niepokalanej, nr 2/92). W odpowiedzi Kościół coraz wyraź-
niej zaczął występować, przedstawiając masonerię jako groźną
siłę, sprzymierzoną z wszelkimi wrogami Polski i chrześcijań-
stwa, siły, której zadaniem jest ciągła walka z tym wszystkim,
co wyrosło z chrześcijaństwa.

Już w liście pasterskim „O życiu katolickim na Śląsku” z dnia
1.03.1924r. ks. kard. August Hlond (niedawno wszczęto proces be-
atyfikacyjny tego wielkiego Prymasa i Polaka) pisze, że fala wszel-
kiego rodzaju nowinkarstwa zabagni dziedzinę obyczajów. Podko-
puje ona nie tylko moralność chrześcijańską, ale godzi wprost
w etykę naturalną, szerzy nieobyczajność wśród młodzieży i doro-
słych. Celem tej propagandy jest zachwianie idei katolickiej,
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aby zastąpić naukę chrześcijańską „masońskim naturalizmem” (Ak-
ta Hlondiana — t. II, cz. 2, str. 26).

W wywiadzie udzielonym jednemu z przedstawicieli Polonii
kard. August Hlond powiedział, że: „… w Polsce może dojść do star-
cia pomiędzy Kościołem a nowoczesnymi prądami masońskimi, któ-
re za wszelką cenę chcą podkopać zdrowe zasady małżeństwa
chrześcijańskiego” (wywiad z dnia 2.11.1926r. AH — Przemówienie, t.
II, cz. 2, str. 203). „Masoneria z właściwą sobie zaciekłością stara się
wypierać z życia narodowego i państwowego wszelką myśl Bożą
i religijną. Masoneria stała się korytem przez które wpływa do naro-
du polskiego niewiara i niemoralność. Stara się być wierną starej
masońskiej zasadzie, że „gdy runie wiara, wtenczas runie i moral-
ność” (Przemówienie o masonerii na zakończenie Dnia Katolickiego,
29.09.1931r. — AH, t. II, cz. 2, str. 59).

W ogólniku do Wielebnych Proboszczów w sprawie małżeń-
skiej — komentarz do listu pasterskiego Biskupów Polski z dnia
13.11.1931r. ks. kard. A. Hlond stwierdza, że: „Koła liberalne i ma-
sońskie przypuściły atak na małżeństwa chrześcijańskie, sprowa-
dzając je tylko do rangi kontraktu cywilnego, pozbawiając je celu
nadprzyrodzoności (AH — Orędzia i odezwy, t. I, cz. 2, str. 123
i 191). Również jasno i dobitnie wypowiedział się na temat maso-
nerii ks. kard. A. Hlond na Zjeździe Katolickim w Poznaniu w dniu 6
listopada 1926r., a więc już po zamachu majowym w Polsce: „Wy-
przeć się ma Polak na wszystkich szczeblach hierarchii państwowej
każdego bezprawia, każdej anarchii, każdego rozkładu… a przede
wszystkim zerwać powinna Polska z masonerią, której ostatecznym
celem jest systematyczne usuwanie ducha Chrystusowego z życia
narodu. Tym więcej zerwać z nią musi Polska, że masoneria to kon-
spiracja zagraniczna, której nie tylko na Polsce nie zależy, ale która
potężnej Polski nie chce. Narody, które odnalazły drogę do swego
odrodzenia, rozprawiają się z olbrzymim wysiłkiem z masonerią
i odczuwają to jakby ożywczy powiew w swym narodowym życiu.
I w tej chwili my mamy zaprzedać się w wolnomularską niewolę?

Czy naprawdę mamy powtarzać błędy innych ludów i w zara-
niu swego bytu kłaść dobrowolnie kark w masońską pętlicę, aże-
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by później po szkodach nieobliczalnych, z ogromnym trudem
i z niepewnym powodzeniem spod wolnomularstwa się wyzwo-
lić? Zerwać z laicyzmem — znaczy to w pierwszym rzędzie zrzu-
cić masońskie okiełznanie. Zrzucić je powinni wszyscy
i na wszystkich stanowiskach, mimo ponętnych widoków kariery
i powodzenia”. Bardzo negatywnie odniósł się ks. Prymas A.
Hlond do amerykańskiej organizacji młodzieżowej Young Man’s
Christian Association (YMCA) oraz Rotary Internacionale, które sieją
wśród młodzieży indeferentyzm religijny, przeto społeczeństwo
polskie nie powinno ich popierać, a tym bardziej powierzać ich
opiece młodzież (wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA,
z dnia 7.03.1927r. — Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnień-
sko-poznańskiej, 49(1934). Z kolei dn. 31.03.1927r. ks. kard. Alek-
sander Kakowski wydał list pasterski, w którym przypominał
o dekrecie Św. Oficjum z dnia 5.11.1920r. potępiającym masone-
rię w Polsce. Dnia 17.01.1932r. na Ogólnopolskim Zjeździe Pisa-
rzy Katolickich ks. kard. Kakowski wskazał pisarzom jedno z naj-
donioślejszych zadań: „obronę Kościoła oraz naszych tradycji
i ideałów religijnych i narodowych przed napaściami i przewrotną
działalnością masonerii, wolnomyślicielstwa, radykalizmu i sek-
ciarstwa, które panoszą się w Polsce korzystając z wybujałej wol-
ności”. Stolica Apostolska przestrzegała również Polskę przed za-
kusami masońskimi. Papież Pius XI w przemówieniu do polskiej
pielgrzymki w dniu 4.12.1929r. nawoływał do działania i czujno-
ści wobec niebezpieczeństwa zagrażającego Polsce ze strony
wolnomularstwa. Nuncjusz papieski w Polsce, arcybiskup France-
sco Marmaggio dnia 1.01.1935r. oświadczył, że największym wro-
giem Kościoła i kultury polskiej jest wolnomularstwo, walka
z którym jest obowiązkiem każdego katolika. Publikacje historycz-
ne dowodziły, że koła lożowe były zawsze wrogie Polsce m.in.
planując jej rozbiory.

Nawet na łożu śmierci ks. kard. A. Hlond pamiętał o tym naj-
straszniejszym zagrożeniu Polski. Wojciech Skrodzki na łamach ty-
godnika „Niedziela” nr 50, z dn. 11.12.1988r. w artykule pt. „Pry-
mas Rzeczypospolitej” pisze: „Kiedy umierał… mówił:
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„Jeżeli mnie nie będzie, wy walczcie, aby sprawa Boża zwycię-
żyła. Rozpętała się walka duchów ciemnych i duchów jasności. Je-
żeli zwycięstwo przyjdzie będzie to zwycięstwo Maryi Dziewicy.
Ufał opiece Maryi nad powierzonym Jej narodem”.

MATKA BOŻA (Z NOTATEK KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA)1

1 Tamże, s. 144—145.

1. „Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas
złoży atrybut swej Wszechpotęgi”.

2. „Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej”.
3. „Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczę-

śliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską”.
4. „Polska jest Narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny”.
5. „Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba — spełni swe

zadania, będzie znowu Matką świętych”.
6. „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką

miłością bliźniego i Różańcem”.
7. „Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów”.
8. „Polska będzie Przewodniczką Narodów”.
9. „Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas

patrzeć będzie”.
10. „Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używa-

jąc odniesie zwycięstwo — jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę
od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą
niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna
opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Pol-
ska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy
niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opie-
kę pod Jej płaszczem”.

11. „Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopie-
ro zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.

12. „Szliśmy z Różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przy-
szłość”. (Jest to ostatnie zdanie Ks. Kardynała — napisane i pozo-
stawione na biurku z przemówienia z okazji przeniesienia relikwii
Bł. Władysława z Gielniowa). 20 X 1948r.
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„PRYMAS TYSIĄCLECIA” KARD. STEFAN WYSZYŃSKI1

1 Tamże, s. 272.

Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński nieraz podkre-
ślał, że kontynuuje dzieło swego poprzednika. Godnie je kontynu-
ował. Oto u szczytu stalinizmu, gdy ataki komunistów na Kościół
nasiliły się a Ks. Prymas musiał często stawać w obronie tegoż Ko-
ścioła, podczas jednego ze spotkań z ówczesnym sekretarzem KC
PZPR, odpowiedzialnym za stosunki Kościół-Państwo, Prymas Ty-
siąclecia wypowiedział jakże znamienne słowa: „Wracam raz jesz-
cze do masonerii, bo masoneria całego świata też cieszy się z wa-
szej tezy. Oni dziś przekonują komunistów, że powinni zlikwidować
Kościół w Polsce, bo masoneria też wierzy w to, że oni zwyciężą,
podobnie jak wy, ale chcą mieć pole bez konkurentów. I dlatego
dziś zachęcają konkurentów — zniszczcie Kościół, pozostanie nam
tylko jeden wróg — komuniści. W tej chwili komunizm jest wynaję-
ty przez masonerię wszechświatową do likwidacji Kościoła. Ilekroć
musieliśmy występować przeciwko wam, broniąc praw Kościoła,
zawsze byliśmy pochwalani przez masonerię, bo w walce niszczał
Kościół, ale gdyśmy się dogadywali, zawsze rozpoczynano atak
na biskupów, bo pokój religijny w Polsce był nie na rękę masonerii.
Masoneria to wspólny wróg — i nasz i wasz: my się znamy z nim
już od dawna, wy zdradzacie naiwność początkujących wobec ma-
sonerii”. Poniżej cytujemy inne wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego na temat masonerii: „Wrogi stosunek
marksizmu do religii jest też produktem wieku XIX; wtedy bowiem
modna była walka oficjalna masonerii z religią i filozofią katolicką.
Masoneria głosiła wtedy wszelkiego rodzaju rozdziały: Kościoła
i Państwa, męża i żony, obywatela i Państwa, indywidualizm moral-
ny, społeczny, gospodarczy (kapitalizm)”. W rozmowie z ówczesny-
mi decydentami PZPR oświadczył: „Ameryce nie zależy na obronie
Kościoła Katolickiego w Polsce, gdyż to jest taka sama masoneria,
jak ta, która wyzyskuje komunizm polski do rozbijania Kościoła; —
Jesteście na służbie masonerii międzynarodowej”.

Cytaty za: Peter Rania, Kardynał Wyszyński, t. III, s. 607, 603, 617.
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ROZDZIAŁ 11

ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE

GOŚCIE NIEBIAŃSCY I ŚWIĘTY MAKSYMILIAN KOLBE1

1 P. A. Fisher, Szatan jest ich Bogiem, wyd. II, Wers, Poznań 1995, s. 54—
56.

[…] Masońska wojna przeciw Kościołowi w owym czasie w spo-
sób bezpośredni zainspirowała Świętego Maksymiliana Kolbe
do założenia w Rzymie w 1917 roku Militia lmmaculatae (Ruchu Ry-
cerzy Niepokalanej). Jak doszło do powstania tej unikalnej Straży
anty-masońskiej możemy dowiedzieć się z artykułu Brata Charle-
s’a Maddena, OFM Conv. opublikowanego w Misji Niepokalanej
(Mission of the Immaculata) z maja 1990 roku. Artykuł opowiada
o tym, jak Święty Maksymilian jako czternastoletni chłopiec pochy-
lił głowę ku ziemi modląc się w chórze zakonnym niższego semi-
narium duchownego we Lwowie (Polska) i złożył zadziwiającą
obietnicę Niepokalanej. Przyrzekł walczyć za nią, aczkolwiek
w owym czasie nie wiedział jeszcze w jaki sposób. Odpowiedź zro-
dziła się w 1917 roku w Rzymie, kiedy to młody Maksymilian ujrzał
wolnomularzy hucznie celebrujących demonstracjami swe dwóch-
setlecie i usłyszał ich butne zapowiedzi rychłego upadku Kościoła.

W artykule w 1939 roku, Maksymilian opisywał jak to masoni
przy okazji którejś ze swych rocznic nie bali się nawet maszerować
pod czarnymi flagami ozdobionymi podobizną Michała Archanioła
deptanego stopą Lucyfera, ani też wystawiać na pokaz masońskich
insygniów pod samymi oknami Watykanu.

Jakieś „jątrzące ręce”, pisał, „ośmielały się wypisywać takie ha-
sła jak: ‘Szatan panować będzie na Wzgórzu Watykańskim, a Papież
będzie mu chłopcem na posyłki.’”
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A nie były to, twierdził, jedynie niedorzeczne tyrady grupki
psychopatów, ale określona postawa, metoda i plan działania wy-
wodzące się z masońskiego prawidła, które brzmi: Niszcz wszelkie
nauczanie o Bogu, a szczególnie naukę katolicką. Maksymilian wska-
zywał na to, że masoni do realizacji swych planów posługują się
wieloma różnymi stowarzyszeniami, które pod ich przywództwem
propagują zaniedbywanie spraw boskich i upadek moralności. Wy-
nika to z faktu, że wolnomularstwo kieruje się nadrzędną zasadą
brzmiącą: „Katolicyzm może być pokonany nie przy pomocy argu-
mentów logicznych, lecz poprzez rozkład moralny”.

Tak więc, pisał dalej, przygniatają oni dusze ludzkie taką litera-
turą i sztuką, której najłatwiej zniszczyć poczucie czystości moral-
nej, a która sprzyjać będzie bezecnemu stylowi życia we wszystkich
jego fazach. Ten polski Franciszkanin, dziś znany jako Święty Mak-
symilian Kolbe, mówił, że tworzy Militia Immaculatae by wspierać
nieszczęśników, których jest tak wielu, by umocnić niewinne serca
tak, aby wszystkie z łatwością dotarły do Niepokalanej Dziewicy,
dzięki której tyloma łaskami obdarzani jesteśmy.

O tym, że praca Świętego Maksymiliana i jego Rycerzy była
rozpaczliwie potrzebna zaświadczył Papież Pius XI w swej encykli-
ce Qui Primas (z 11 grudnia, 1925 roku), w której ustanowił Święto
Chrystusa Króla. Mimo że encyklika nie wymienia wolnomularstwa,
Papież de facto mówi o sytuacji spowodowanej działaniami Brac-
twa. Napisał tam:

„Jeśli nakazujemy, by cały świat katolicki czcił Chrystusa jako
Króla, to służymy potrzebom dnia dzisiejszego, a tym samym ofia-
rujemy wspaniały lek na tę plagę, która zatruwa obecnie społe-
czeństwo. Mamy na myśli plagę antyklerykalizmu, jego grzech
i bezbożne postępki”. „Ten zły duch,… nie pojawił się w ciągu jed-
nego dnia; od dawna czaił się tuż pod powierzchnią. Odrzuca się
Królestwo Chrystusowe ogarniające wszystkie narody. Prawo, któ-
re Kościół otrzymał od Samego Chrystusa aby nauczać rodzaj
ludzki, aby stanowić prawa, aby kierować ludźmi we wszystkim
co dotyczy ich wiecznego zbawienia, tego prawa Mu się odma-
wia”.
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Jego Świątobliwość powiedział dalej, że religia Chrystusowa
stopniowo „zaczęła być przyrównywana do fałszywych religii i ha-
niebnie umieszczana na tym samym co one poziomie. Została ona
potem poddana władzy państwa i była mniej lub bardziej tolero-
wana zależnie od kaprysu książąt i władców. Niektórzy poszli na-
wet dalej i zażyczyli sobie powołać na miejsce religii Boga religię
naturalną, która polegać miała na jakimś instynktownym odruchu
serca. Były i takie narody, które sądziły, że można obyć się bez Bo-
ga, i że religia powinna polegać na bezbożności i lekceważeniu Bo-
ga. Taki bunt jednostek i państw przeciwko panowaniu Chrystusa
przyniósł pożałowania godne konsekwencje”.

ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE A MASONERIA1

1 Ks. Bp dr G. F. Dillon, Masoneria zdemaskowana, wyd. III, Wers, Poznań
2007, s. 151—152.

Przytoczymy tu materiały dziennikarskie św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego, publikowane w okresie międzywojennym na łamach
Rycerza Niepokalanej i sporadycznie drukowanych po II wojnie
światowej (Zamieszczone tu wypowiedzi św. Maksymiliana za-
czerpnęliśmy z doskonałej publikacji Stanisława Krajskiego pt. Pi-
sma wybrane św. Maksymiliana Marii Kolbe, Wyd. św. Tomasza
z Akwinu, Warszawa 2000r.. Fragmenty artykułów św. Maksymilia-
na cytuje książka Szatan istnieje naprawdę, wyd. IV rozszerzone
i poprawione, Wydawnictwo „Wers”, Poznań 1999, Por. „Orędzia Pa-
na Jezusa do Kapłanów”, Maria Vincit, Wrocław 2002.)

Wierny nauczaniu papieży staje się wzorem dla całego Ko-
ścioła, a szczególnie dla pasterzy, jak należy w duchu Ewangelii
skutecznie stawiać czoła masonerii. Z ogromną pasją i z żelazną
logiką, typową dla ludzi prawdziwie i głęboko zjednoczonych
z Chrystusem i z Niepokalaną, nie tylko dowodzi w nich istnienia
Boga, ale ujawnia działania, będących na usługach szatana wol-
nomularzy (masonerii), zmierzające do demoralizacji, anarchii,
niekończących się głębokich kryzysów ekonomiczno-gospodar-
czych przy stałym zubożeniu całego społeczeństwa, z wyjątkiem
wąskiej elity władzy. Wykazuje, że cel ten może masoneria osią-
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gnąć tylko przez deptanie Dekalogu, czyli totalną dechrystianiza-
cję jednostek i całych społeczeństw. Z żarliwością atakuje wszel-
kie zło, przede wszystkim to, za którym stoi masoneria, syjonizm
i lewica. Doskonale rozumiejąc ducha Ewangelii Świętej nie ma
żadnych problemów z nazywaniem zła po imieniu, w przeciwień-
stwie do wielu świeckich katolików i duchownych, zarażonych
masońskim liberalizmem.

Św. Maksymilian przestrzega również, aby występując przeciw-
ko wrogom Boga i Kościoła nie wpaść w pułapkę nienawiści, gdyż
wszystkich ludzi mamy kochać i modlić się za nich, w szczególno-
ści za masonów, a występować jedynie przeciw ich grzechom […]
fałszywie pojętej tolerancji i wolności… i obnażaniem największej
herezji wszechczasów, jaką jest „religia” masonerii żydowskiej! […]

Okazuje się, że do dzisiaj jeszcze niewiele wiemy o św. Maksy-
milianie, którego rzeczywisty, ewangeliczny radykalizm i bezkom-
promisowość w piętnowaniu zła rozmyto w morzu przemilczeń,
ogólników i półprawd. Nawet jego znany akt strzelisty do Niepoka-
lanej: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za tymi, którzy się do Cie-
bie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”. […]
wymienionych literalnie masonów (zastąpiono — dop. M.J.) nikomu
nie wadzącymi, bo ogólnikowymi „nieprzyjaciółmi Kościoła Święte-
go”. Wielu wiernych odmawiających tę modlitwę do dzisiaj nie zda-
je sobie z tego sprawy. Ta modlitwa ukazuje ponad wszelką wątpli-
wość, że w pozbawionym wszelkiej nienawiści stosunku naszego
Świętego do Żydów i masonów przebija wyłącznie ewangeliczna
miłość i troska o ich zbawienie oraz o zagrożone przez nich dobro
Kościoła Świętego.

Nawet, „gdyby Lucyfer mógł wezwać na swój ratunek Najświęt-
szą Pannę jednym słowem „Maryja”, od razu dostałby się do Nieba.
Tym bardziej człowiek, choćby w najcięższych i najmizerniejszych
chwilach życia” — pisał św. Maksymilian. Spróbujemy zatem uzupeł-
nić swoją wiedzę o naszym wielkim świętym, o największych wro-
gach Kościoła Świętego i o walce założyciela Niepokalanowa toczo-
nej m.in. na łamach Rycerza, poznając fragmenty z jego artykułów.
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NIE POPIERAJMY BEZBOŻNEJ PRASY!1

1 Tamże, s. 154—155.

[…] Panowie Senatorzy i Posłowie, którzy kruszycie kopie
o bezwyznaniową szkołę, pamiętajcie, że tysiące niewinnych dzieci
do was słusznie będzie czuło żal, że pierwej o Bogu nie wiedziały
i wy jesteście najokrutniejszymi wrogami młodzieży i narodu, god-
nymi surowej kary po śmierci i na tym jeszcze świecie. To samo ty-
czy się wszystkich Obywateli i Obywatelek, którzy i które odważa-
ją się głosować na takich karygodnych kandydatów, popierać ich
słowem, piórem albo prenumerowaniem, lub szerzeniem «bezwy-
znaniowych» piśmideł. Św. Maksymilian Maria Kolbe Rycerz Niepo-
kalanej, 3 [1924] 199—200

MASONI OKPIENI PRZEZ ŻYDÓW2

2 Tamże, s. 155—156.

„«Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich wilkami,
a wiecie wszak, co się dzieje z owcami, kiedy do owczarni zakrad-
ną się wilki. Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, że obiecamy
im zwrot wszystkich odebranych swobód po zwyciężeniu wrogów
pokoju i pokonaniu wszystkich partii. Czy warto wspomnieć o tym,
jak długo oczekiwać będą tego zwrotu? W jakimże innym celu wy-
myśliliśmy i nakazaliśmy gojom całą tę politykę, nie dając jej moż-
ności zbadania jej treści — jeżeli nie w tym, żeby drogą okólną
osiągnąć to, co jest prostą drogą niedosięgłe dla naszego plemie-
nia rozsianego. Posłużyło to jako fundament dla naszej organizacji
masonerii tajnej, która nie jest znana, oraz dla celów, których ist-
nienia nawet nie podejrzewają te bydlęta-goje znęceni przez nas
do szeregów armii lóż masońskich „na pokaz”, istniejących dla za-
mydlenia oczu gojom.»” (Jest to fragment książki „Protokoły mędr-
ców Syjonu”, na którą często powoływał się św. Maksymilian —
przyp.).

Czyście [to], panowie masoni słyszeli? Ci, którzy was zorgani-
zowali i wami skrycie rządzą, Żydzi, uważają was za bydlęta, znę-
cone do lóż masońskich dla celów, których nawet nie podejrze-
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wacie, dla mydlenia oczu gojom. Kto dąży do rozmnażania lóż
masońskich? W protokóle 15 czytamy: „Tymczasem do chwili, kie-
dy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wol-
nomularskie we wszystkich państwach świata. Wciągniemy do lóż
tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bo-
wiem loże będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem
wpływów”. A kto właściwie kieruje działalnością lóż? „Wszystkie
loże poddamy jednemu, znanemu tylko przez nas rządowi, złożo-
nemu z mędrców naszych. Loże będą posiadały przedstawiciela,
maskującego ów centralny zarząd masonerii, oraz ogłaszającego
hasła i programy. Jest to naturalne, że my, nie zaś kto inny, bę-
dziemy kierowali sprawami i czynnościami masonerii, ponieważ
wiemy, dokąd prowadzimy, znamy cel ostateczny każdego działa-
nia, gdy oni nie wiedzą, nawet nie znają wyników bezpośrednich:
obchodzi ich zwykle chwilowe zadowolenie ambicji przy wykony-
waniu projektów. Nie wiedzą o tym, że sam projekt nie powstał
z ich inicjatywy, lecz dzięki poddaniu przez nas myśli odpowied-
niej”.

A więc, panowie masoni, co was czeka w dniu, w którym chcie-
libyście zacząć myśleć? Oto słuchajcie. Ciąg dalszy tego protokołu
mówi: „Śmierć jest nieuniknionym końcem każdego życia. Lepiej
jest przyspieszyć koniec tych, którzy przeszkadzają naszej sprawie,
niż nas, którzy jesteśmy jej twórcami. Masonów będziemy tracili
w taki sposób, że nikt, oprócz braci, nie będzie się mógł domyśleć,
nawet same ofiary: wszystkie one umierają w chwili, kiedy zacho-
dzi potrzeba tego, na pozór wskutek chorób normalnych. Wiedząc
o tym, nawet bracia nie ośmielą się protestować. Stosując środki
podobne, wyrwaliśmy z masonerii wszelki zarodek protestu prze-
ciwko zarządzeniom naszym. Głosząc gojom liberalizm, jednocze-
śnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego po-
słuszeństwa”.

Panowie masoni, wy, którzyście niedawno na kongresie w Bu-
kareszcie cieszyli się, że masoneria się rozwija, zastanówcie się,
i powiedzcie szczerze, czy nie lepiej w pokoju wewnętrznym, w mi-
łości radosnej służyć Stwórcy, niż słuchać rozkazów tajemniczej,
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podstępnej, nieznanej, nienawidzącej was, okrutnej kliki żydow-
skiej? I do Was, nieliczna garstko Żydów, mędrców Syjonu, którzy
ukryci i z dopuszczenia Bożego dla doświadczenia wiernych i cno-
tliwych, spowodowaliście świadomie tyle już nieszczęść i więcej
jeszcze przygotowujecie, zwracam się z zapytaniem: Co wam z tego
przyjdzie? Przypuśćmy nawet, że zapowiedziane chwile panowania
antychrysta są już bliskie, że wy mu drogę przygotowujecie, niech
każdy z was zapyta siebie: Co mi z tego przyjdzie?...Stosy złota,
uciech, przyjemności, władza — to wszystko jeszcze nie uszczęśli-
wia człowieka… A choćby dało odrobinę złudnego szczęścia,
jak długo to trwać będzie? Lat kilkadziesiąt, może kilkanaście, kil-
ka, lub mniej jeszcze… Nie wiemy, kiedy pasmo życia się przerwie…
A potem?… Czyż nie lepiej wam, masonom polskim, okpionym
przez garstkę Żydów i wam, kierownicy żydowscy, którzyście da-
li się zbałamucić nieprzyjacielowi ludzkości, szatanowi, zwrócić się
szczerze do Boga, uznać Zbawiciela Jezusa Chrystusa, pokochać
Niepokalaną i pod Jej sztandarami zdobywać dla Niej dusze? Czyż
wolicie należeć do tej głowy węża oplatającego świat, o którym
powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”? (Rdz. 3.15). Dopokąd żyje-
cie, jeszcze czas, ale wkrótce może być za późno!!!”. Św. Maksymi-
lian Maria Kolbe Rycerz Niepokalanej, 5 [1926] 258—262

MASONERIA — NAJPOTĘŻNIEJSZYM WROGIEM KOŚCIOŁA
I LUDZKOŚCI1

1 Tamże, s. 156—157.

,,Na całej kuli ziemskiej ostrzegał Św. Maksymilian — tu sła-
biej, tam bardziej zaciekle toczy się walka przeciw Kościołowi Św.
i szczęściu dusz. Wróg ukazuje się w rozmaitej szacie i pod różnymi
nazwami… Wszystkie te obozy tworzą zgodną linię bojową przeciw
Kościołowi Św. Łączy je i wykorzystuje masoneria. Pierwszorzęd-
nym, największym i najpotężniejszym wrogiem Kościoła jest maso-
neria” — dobitnie stwierdzał Św. Maksymilian. Nie wahał się na-
zwać ją „głową piekielnego węża”.
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Św. Maksymilian przebywając na studiach teologicznych
w Rzymie, był świadkiem, jak masoneria zuchwale podnosiła gło-
wę obchodząc w 1917 r. dwóchsetną rocznicę swojego istnienia.
Organizowane przez nią prowokacyjne, antyreligijne pochody
i demonstracje nie ominęły Wiecznego Miasta. Ogromne wrażenie
na Nim wywołał zuchwały przemarsz przez ulice Rzymu wolno-
mularzy z różnymi transparentami, w tym ze sztandarem giorda-
nobrunistów z wizerunkiem Lucyfera depczącego Św. Michała Ar-
chanioła.

Nie byłby Rycerzem Niepokalanej, gdyby nie skłonił się ku po-
szukiwaniu środków obrony. Szatanowi wypowiada walkę
na śmierć i życie pod przewodnictwem Niepokalanej, której bez-
granicznie zaufał i oddał się bez reszty. Organizowana przez Niego
obrona, niczym małe, liche ziarno gorczycy rozrosło się z czasem
w potężne drzewo, pod którego rozłożystymi konarami wielu znaj-
dzie ochłodę, a na jego gałęziach będą odpoczywać ptaki niebie-
skie… Założonej przez niego Milicji Niepokalanej, strażniczki wiary
katolickiej, przyświecało biblijne proroctwo ostatecznego zwycię-
stwa nad szatanem Najświętszej Maryi Panny, którego cytat umie-
ścił w statucie; «Ona zetrze głowę twoją» (Rdz 3, 15).

Wszystkie herezje sama zniszczyłaś na całym świecie. [Herezje
a nie heretyków, bo ich także kocha i pragnie uwolnić z niewoli
szatana.]

Pierwszy cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków,
schizmatyków itd., a najbardziej masonów oraz uświęcenie wszyst-
kich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Nie-
pokalanej. Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej ma-
cierzyńskich rękach.

2. Nosić Cudowny medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie zało-

żonej.
4. Odmawiać codziennie jak najczęściej akt strzelisty «O Mary-

jo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, któ-
rzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie
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nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie»”. W rę-
kopisie statutu Rycerstwa Niepokalanej, napisanym przez o. Maksy-
miliana, słowa o masonerii podkreślone są wymownie podwójną,
grubą linią.

BOLSZEWIZM
KS. STANISŁAW TRZECIAK (1936)
„Bolszewizm to nie choroba dusz, ale wielkie oszustwo żydow-

skie, a kto mówi mi o komunizmie, a nie mówi o Żydach, ten
nie ma wprost pojęcia, co to jest komunizm, bo komunizm i juda-
izm to obecnie prawie równoznaczne pojęcia.

W stosunku zaś do chrześcijaństwa, bolszewizm jest najstrasz-
niejszą i najpodlejszą bronią, jakiej kiedykolwiek przeciw niemu
używali Żydzi. Jest on nową szatańską formą wiecznej walki juda-
izmu z chrześcijaństwem”1.

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 305.

(Zainteresowanych prawdziwą historią Polski odsyłamy
do książki pt.: „Program światowej polityki żydowskiej” ks. prof. S.
Trzeciaka oraz do książki pt.: „Dlaczego występuję przeciwko
Żydom” ks. prof. J. Kruszyńskiego. Bez znajomości tych dokumen-
tów nie sposób zrozumieć do końca aktualnej sytuacji politycznej
w Polsce i na świecie — przyp. ).

KS. DENIS FAHEY 1950r2

2 Ks. bp dr G. F. Dillon, Masoneria zdemaskowana…, dz. cyt., s. 16.

Z drugiej strony żelaznej kurtyny widzimy kontynuację tego
co zdefiniował pan Oudendyke, duński ambasador w St. Petersbur-
gu i co zostało opublikowane w brytyjskim opracowaniu rządowym
(White Paper) z kwietnia 1919 roku: „Jeżeli bolszewizm nie zosta-
nie utrącony w zarodku, i to natychmiast, rozszerzy się od kraju
do kraju poprzez Europę i cały świat, ponieważ jest on zorganizo-
wany i sterowany przez Żydów, którzy nie mają żadnej narodowo-
ści, i których celem jest zniszczenie we własnym interesie istnieją-
cego ładu”.

Hilaire Belloc, pisał 4 lutego 1937 r. w G. K.’s Weekly:
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„Każdy kto nie wie, że obecny bolszewicki ruch rewolucyjny
w Rosji jest ruchem żydowskim, jest człowiekiem oszukanym przez
samocenzurę naszej fatalnej prasy”. Kto dzisiaj dokładnie przyglą-
da się przywódcom Rosji i krajów satelickich takich jak np. Polska
i Węgry, dojdzie do tego samego wniosku.

Słowa rabina dr Izaak’a M. Wise (1819 — 1900) na łamach
„Isrealite of America” z dn. 3 VIII 1855r. — „Masoneria jest instytu-
cją żydowską, której historia, stopnie, godność, hasła i nauki są ży-
dowskie od początku do końca”1.

1 Tamże, s. 6.

KS. DR DENIS FAHEY2, C. S. Sp.

2 Tamże, s. 7—8, 15—16, 21—23.

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, 16 czerwca 1950r.
MASONERIA I NARÓD ŻYDOWSKI
…Bp. Dillon powraca do zagadnienia kierownictwa w masone-

rii, o czym wspominał w przedmowie. Mówi tam:
„Żydowskie powiązania współczesnej masonerii to ustalony

fakt, widoczny w całej jej historii. Żydowskie formułki stosowane
przez masonerię, żydowskie tradycje widoczne w jej ceremoniach,
wskazują na żydowskie pochodzenie lub na żydowskich spraw-
ców… Kto wie, czy za ateizmem i chęcią zysku, które pchają ją
ku namawianiu chrześcijan, by prześladowali i niszczyli Kościół,
nie kryje się cicha nadzieja odbudowania ich własnej świątyni,
a w najgłębszych tajemnicach organizacyjnego knowania,
czy nie kryje się jeszcze bardziej zakonspirowana organizacja, która
pracuje nad powrotem do ziemi judzkiej i planuje odbudowę Świą-
tyni Jerozolimskiej?” Te uwagi stanowić mogą punkt wyjścia
dla głębszej analizy całego zagadnienia tajnych organizacji i ich
działań, badanych w świetle Encyklik papieskich i historii. […]

Zaraz po każdej udanej rewolucji masońskiej, zaczynając
od pierwszej w roku 1789 roku, a kończąc na hiszpańskiej w roku
1931, świat dowiadywał się, że dany kraj wchodził na drogę „po-
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stępu”, wprowadzając „oświecone” reformy, takie jak rozdział Ko-
ścioła od Państwa (czy też równouprawnienie wszystkich wyznań),
legalizacja rozwodów, sekularyzacja szkół, restrykcje wobec zako-
nów lub ich wypędzenie, gloryfikacja wolnomularstwa, nacjonali-
zacja własności i nieograniczona swoboda prasy. Proces eliminacji
jedności międzynarodowej opartej na Mistycznym Ciele Chrystusa
i zastępowanie go naturalistyczną dominacją narodu żydowskiego,
wydaje się dziś być u progu tryumfu.

Jeszcze w 1922 roku Zgromadzenie Wielkiej Loży Francji uzna-
ło, że do jej zadań należy „stworzenie europejskiego ducha… usta-
nowienie Stanów Zjednoczonych Europy lub raczej Federacji Świa-
ta”. Po tej stronie żelaznej kurtyny oraz w USA zachęca się narody,
by zrezygnowały z narodowej suwerenności i weszły na drogę fe-
deracji, w której ci co kontrolują światową masonerię, będą w po-
siadaniu ogromnej władzy, oraz w której nikt nie będzie słuchał
autentycznego Nauczyciela prawa moralnego.

ANTYSEMITYZM
W obliczu zamętu jaki dominuje wśród katolików odnośnie za-

gadnienia antysemityzmu, trzeba i na ten temat powiedzieć parę
słów przed zamknięciem tego wstępu. W doskonałej recenzji mojej
książki The Kingship of Christ and Organised Naturalism, która uka-
zała się w jezuickim magazynie La Civita Cattolica (Rzym) z marca
1947 r. recenzent szczególnie podkreślił rozróżnienie jakie zawie-
rają wszystkie moje książki. Pisze on: „Autor pragnie wyraźnie od-
różnić nienawiść do narodu żydowskiego, która jest antysemity-
zmem, od opozycji wobec Żydów i ich masońskiego naturalizmu.
Ta opozycja ze strony katolików musi być przede wszystkim pozy-
tywna poprzez uznanie, nie tylko indywidualnie, ale i społecznie,
praw nadprzyrodzonego Królestwa Chrystusa i Jego Kościoła, oraz
poprzez dążenie polityczne do tego, by prawa te były uznane przez
państwa i w życiu publicznym. Dla tego koniecznego przedsięwzię-
cia… aktywne i skuteczne zjednoczenie katolików… jest absolutnie
potrzebne”.

Nie ma tu miejsca na obszerne cytowanie papieskich doku-
mentów by wykazać, że z jednej strony Papieże domagają się,
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by katolicy niezachwianie stali przy niezbywalnych prawach Chry-
stusa Króla, co zawierają encykliki, a z drugiej strony, by zacho-
wali swe umysły i serca wolne od nienawiści wobec narodu, który
według ciała jest własnym narodem Pana Jezusa. Z jednej strony
muszą walczyć o prawa Chrystusa Króla i nadprzyrodzony ład
w organizowaniu społeczeństw, co zawiera encyklika Quas Primas,
niedwuznacznie ogłaszająca, że odrzucenie Jezusa Chrystusa,
Prawdziwego Mesjasza, przez Jego własny naród oraz nieustępli-
we trwanie tego narodu w opozycji wobec Niego, stanowi podsta-
wowe źródło bezładu i konfliktów na świecie. Z drugiej strony ja-
ko członkowie Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa katolicy
nie mogą nienawidzić członków narodu, w którym Druga Osoba
Trójcy Świętej uzyskała ludzką naturę poprzez Błogosławioną Ma-
ryję, Lilię Izraela, ani odmawiać im przynależnych praw osobo-
wych. Nadprzyrodzone wzniesienie umysłu i serca i nieustępliwą
odwagę, której wymaga się od członków Chrystusa w naszych
czasach, podtrzymać można tylko z pomocą Tego, który płakał
nad Jerozolimą odrzucającą Jego ład.

Niewątpliwie dla wiernych Chrystusowi oznaczać to będzie
cierpienie wraz ze wzrostem światowej potęgi sił wrogich nadprzy-
rodzoności. Ale jednak wśród tego cierpienia członkowie Chrystusa
muszą pamiętać, że przyjdzie chwalebny tryumf dla Chrystusa Kró-
la gdy, jak pisze Św. Paweł w liście do Rzymian (XI,11—33), nastąpi
szczery powrót ze strony narodu żydowskiego do Mistycznego Cia-
ła Prawdziwego Mesjasza.

Dwa są powody, dla których wierni Bogu będą zdradzani przez
tych, którzy powinni być po stronie Chrystusa Króla. Po pierwsze
wielu pisarzy katolickich mówiąc o papieskich potępieniach anty-
semityzmu, nie wyjaśnia znaczenia tego słowa, ani nawet nie od-
wołuje się do dokumentów, które upominają się o prawa naszego
Boskiego Pana, Głowy Mistycznego Ciała, Kapłana i Króla. Tak więc
wielu nie wie o obowiązkach spoczywających na wszystkich katoli-
kach, by opowiadać się zdecydowanie za Królestwem Bożym
w społeczeństwie, a przeciwko żydowskiemu naturalizmowi. W re-
zultacie wielu katolików tak zupełnie nie zna doktryny katolickiej,
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że stawiają zarzut antysemityzmu wobec tych, którzy walczą o pra-
wa Chrystusa Króla, tym samym wspomagając wrogów Pana Boga.
Po drugie wielu pisarzy katolickich bezkrytycznie powtarza
co przeczytali w naturalistycznych, zwróconych przeciwko nadprzy-
rodzoności gazetach, nie rozróżniając między antysemityzmem
we właściwym katolickim sensie jak wyjaśniono powyżej, a „anty-
semityzmem” jak pojmują go Żydzi.

Dla Żydów „antysemityzmem” jest wszystko co sprzeciwia się
naturalistycznej, mesjańskiej dominacji ich narodu nad wszystkimi
innymi. Zupełnie więc logicznie przywódcy narodu żydowskiego
utrzymują, że upieranie się przy prawach Chrystusa Króla jest prze-
jawem „antysemityzmu””. Określenie „antysemityzm”, ze wszystkimi
jego bojowymi skojarzeniami w umysłach niemyślących, jest roz-
szerzane, by objąć nim wszelki opór wobec dążeń narodu żydow-
skiego do naturalistycznych celów i wszelkie demaskowanie me-
tod, które stosują do osiągania tych celów. […]
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ROZDZIAŁ 12

ROZBIORY POLSKI I ODZYSKANIE
NIEPODLEGŁOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ ŻYDOMASONERII W POLSCE1

1 Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna, Zatrute źródło, Wy-
dawca: ks. Tadeusz Kiersztyn, wyd. II, Kraków 2010, s. 65—67, 54, 69—70, 60.

Za pierwszą organizację wolnomularską na ziemiach polskich
należy uznać La Confrérie Rouge, która już w styczniu 1721 r. miała
dość dobrze rozbudowaną strukturę. Od samego początku skupiała
ona wyłącznie szlachtę i arystokrację. Cały wiek XVIII to okres nie-
ustannego powstawania i rozwiązywania kolejnych lóż (warszta-
tów) wolnomularskich. W roku 1767, na pięć lat przed pierwszym
rozbiorem Polski, została założona Wielka Loża Polski, na czele
której stanął książę Ignacy Potocki. W szeregach tej organizacji
znaleźli się książęta pierwszych rodów, dygnitarze, ludzie nauki
i sztuki, wojskowi i dyplomaci. Wśród gości obecnych podczas uro-
czystości nocy świętojańskiej w 1769 r. znajdujemy nawet głowę
Kościoła katolickiego w Polsce, Prymasa Gabriela Podoskiego.
W szeregach tej organizacji znalazł się sam król Stanisław August
Poniatowski, który przyjął imię zakonne Salsinatus Eques a Corona
vinidicata. Jeśli byśmy postawili pytanie: Dlaczego utraciliśmy wol-
ność? Dlaczego Bóg opuścił Polskę i nastąpiły rozbiory? To już ma-
leńki promień prawdy, zawarty w małej notatce K. M. Morawskiego
wydobywa z głębokiego mroku ukrycia odpowiedź: Król Stanisław
August, brat-różokrzyźowiec obrządku niemieckiego, praktykujący al-
chemik-kabalista; kieruje reorganizacją zrazu przyjaciel królewski, Mo-
szyński (różokrzyżowiec-kabalista), autor ciekawego memoriału
dla króla o genezie masonerii światowej z września 1781 r.
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Wziąwszy pod uwagę, że w ławach poselskich Sejmu Cztero-
letniego wolnomularze stanowili 22% posłów i 19,2% dobranych
później deputowanych oraz że masonami byli niemal wszyscy
członkowie Komisji Edukacji Narodowej na czele z księdzem apo-
statą Hugo Kołłątajem, a także przywódcy Targowicy, można
przypuszczać, że masoneria zasadniczo przyczyniła się do upadku
moralnego i duchowego narodu, a w konsekwencji do rozbiorów
Polski. Po utracie niepodległości przez Polskę masoneria nadal
sterowała jej losami. Jak pisze Jędrzej Giertych: Polska końca XVIII
i całego na ogół XIX wieku — to był kraj w dziedzinie politycznej
sterowany niemal bezkonkurencyjnie przez masonerię. Kiedy
na Kongresie Wiedeńskim powołane zostaje do życia miniaturo-
we Królestwo Polskie, wtedy car Aleksander I, demonstrujący
tendencje liberalne, wskrzesił w nim Wielki Wschód. Uwielbienie
masonów dla nowego władcy nie trwało długo i przerodziło się
wobec niego w opozycję. Wkrótce też na mocy dekretu księcia-
namiestnika, Józefa Zajączka, dnia 25 września 1821 r. działal-
ność wolnomularstwa (żydomasonerii) została zawieszona,
ale swych wpływów nie utraciła.

Pierwsze „jaskółki” zwiastujące dążność do reaktywacji wol-
nomularstwa w Polsce pojawiły się na progu XX w. Początek lat
niepodległości Polski to okres dość intensywnego rozwoju wolno-
mularstwa, ściśle powiązanego z obozem socjalistycznym. Dzięki
pomocy ze strony masonerii mogło dojść do przewrotu majowego
w 1926 roku, dokonanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego,
a w czasie którego polała się obficie polska krew. Przytoczymy re-
lację o tych wydarzeniach św. Maksymiliana Kolbe: Dnia 28 maja,
gdy tysiące oczu jeszcze wilżyły łzy, p. Andrzej Strug, przewodniczący
loży masońskiej, tak w przemowie do zebranych masonów głosił:
„I oto przyszły przełomowe dni majowe. Dzięki zwycięstwu Wielkiego
Człowieka rozpoczynamy nowe dzieje zwycięstwa uczciwości. […] Ko-
mendant zrobił swoje — teraz na nas kolej. […] Jeśli cały demokra-
tyczny obóz ulegnie nakazom chwili, będzie niezadługo triumfować
w Polsce zwycięstwo moralności — my zaś w spokoju i godności bę-
dziemy rządzili Nową Polską”.
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Dodać trzeba, że na tym samym posiedzeniu masoni uchwalili
rezolucję następującej treści: Krew przelana na ulicach Warszawy
w dniach 12—14 maja nie może spłynąć bezpłodnie. Cały naród pra-
gnie, by z jej posiewu wyrosło odrodzenie, nowa potęga moralna […].

Warto pamiętać, że Andrzej Strug, mason 33. stopnia wtajem-
niczenia, wielki mistrz masonerii polskiej, w swojej książce „Wy-
spa zapomniana” ocenia chrześcijaństwo jako coś antyludzkiego,
coś, co zniewala, niszczy, wpędza w szaleństwo. Uznając bezsens
chrześcijaństwa i domagając się jego zanegowania i odrzucenia,
proponuje nową religię, w centrum której stawia człowieka, od-
rzucającego wszelkie moralne pęta, gloryfikującego siłę i prze-
moc, człowieka pana i prawodawcę — nowego boga. Dalszy
wpływ żydomasonerii na losy Polski obrazuje fakt, że w latach
1926—1939 na siedemnastu premierów, trzynastu było masona-
mi, a wielu ministrami i dyrektorami departamentów. Jednym
z efektów tej „Nowej Polski”, rządzonej przez masonów, było
odarcie godła Polski z krzyża i umieszczenie na skrzydłach orła
pięcioramiennych gwiazdek — pentagramu Baphometa.

W Polsce powojennej (po pierwszej wojnie światowej - dop. M.
J.), za sprawą szerzonej „uczciwości” i „moralności” przez kabalistę
Andrzeja Struga i jego kompanów, gwałtownie rozwija się magia
seksualna (prostytucja), przemysł aborcyjny i wszelkie praktyki
okultystyczne. Niestety to wszystko, wspomagane przez frankistów
i pozostałe sekty żydowskie, znalazło duży popyt w społeczeństwie
polskim. Niemniej na tym tle, począwszy od czerwca 1937 r.,nastą-
piło w Polsce znaczne nasilenie kampanii antymasońskiej. Efektem
działań obronnych środowisk katolickich, związanych z obozem na-
rodowym, na forum parlamentu i w mediach, był Dekret Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiąza-
niu zrzeszeń wolnomularskich, w tym B’nai b’rith. Jednakże organ
francuskich wolnomularzy informował, iż mimo oficjalnego zakazu
działalności wolnomularskiej w 1938 r. praca lóż toczyła się nadal.
Podczas okupacji Rada Najwyższa i Wielka Loża zostały uśpione,
ale niektóre loże pracowały nieprzerwanie. Po wojnie wielu wolno-
mularzy znalazło się w nowych strukturach władzy, aktywnie włą-
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czając się w budowę nowego systemu totalitaryzmu sowieckie-
go. […]

B’nai b’rith ingerowała również w sprawy polskie. Szefem pol-
skiej sekcji B’nai b’rith został Żyd z Krakowa, Józef Retinger, które-
go zadaniem było realizowanie jednego z wariantów odrodze-
nia się państwa żydowskiego na ziemiach polskich pod nazwą
„Judeopolonii”.

Zamysł ten został przedstawiony w listopadzie 1918 r. w we-
wnętrznym okólniku, w którym syjoniści nawoływali: Bracia
i współwyznawcy! Trzeba, ażeby kraj Galicja został naszym królestwem
(…). Starajcie się usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stano-
wisk i skupić w swych rękach wszystkie nici władzy społecznej.
Wszystko co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością.
Związek izraelski (Alliance Israelite Universelle) dostarczy wam po-
trzebnych do tego środków. Już zaczęto na ten cel zbierać fundusze,
a udaje się lepiej niż przypuszczać było można. Dla doprowadzenia
do skutku wyrwania Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy i boga-
ci zapisali się na nasze sumy. Da baron Hirsz, dadzą Rothschildowie,
Bleichroderowie i Mendelssohnowie, dadzą i inni.

B’nai b’rith w krótkim czasie od powstania stała się awangardą
wszystkich światowych ruchów wywrotowych i rewolucji, a sukcesy
odnosiła dzięki potędze finansowej konsorcjów bankowych kiero-
wanych przez Schiffa, Morgana, Rothschilda i Rockefellera. […]

Jako ostatnia, dnia 9 września 2007 r., po siedemdziesięciu la-
tach wygnania, triumfalnie powróciła do Polski B’nai b’rith, witana
wiernopoddańczą przemową Podsekretarza Stanu w Biurze Prezy-
denta… „eksperta od mowy nienawiści”. Podczas otwarcia loży
B’nai b’rith o nazwie „Polin” (w języku hebrajskim Polska) obecni
byli ambasadorowie USA i Izraela, i kilka innych ważnych osobisto-
ści. Wiceprezydent B’nai b’rith, Dan Mariaschin, w swym przemó-
wieniu zaznaczył, że uwzględniając fakt przynależności Polski
do Unii Europejskiej i odradzania się życia żydowskiego, nasza loża
może działać jako ważny uczestnik w szerokiej gamie zagadnień, któ-
rymi zajmuje się B’nai b’rith oraz szerszymi planami żydowskimi. O ja-
kie to plany i zagadnienia chodzi żydom z B’nai b’rith?
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Wszystko stało się jasne już podczas pierwszego spotkania:
Chodzi o restytucję mienia żydowskiego (ok. 70 mld dolarów),
[obecnie to ok. 300 mld dolarów — tzw. ustawa 447 — dop. M. J.]
oraz o rozwiązanie kwestii Radia Maryja i Telewizji Trwam, a być
może, w ramach szerszych planów żydostwa chodzi także o wzno-
wienie pomysłu na Judeopolonię. […]

Fakty związane ze stopniowym wprowadzaniem prawa no-
achickiego w krwioobieg narodów ujawnia Jerzy Rachowski w: Fun-
damentalizm żydowski: Chabad-Lubavitch, Biblioteka „Suwerenności
Narodu”, Maj 2002 (znaleźć można w Internecie, wpisując nazwę
w Google).

[BIBLIOGRAFIA Ks. Tadeusza Kiersztyna: 1) Baer Randall N.,
„W matni New Age”, Wydawnictwo Herma, 1996. 2) ks. Bartnik Cze-
sław Stanisław, „Dni anioła siódmego”, Wydawnictwo Polwen,
2003. 3) Bradley Michael, „Tajne stowarzyszenia”, Wydawnictwo
Elipsa, Warszawa 2005. 4) „Encyklopedia białych plam”, Polskie
Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c., Radom 2002. 5) ks. bp Dillon
Jerzy F., „Masoneria zdemaskowana” Wydawnictwo Ostoja, 2001. 6)
Epiphanius, „Ukryta strona dziejów” Wydawnictwo Antyk — Marcin
Dybowski, 2008. 7) Fisher Paul A., „Szatan jest ich bogiem. Enc. pa-
pieskie i wolnomularstwo” Wydawnictwo Wers, 1995. 8) Giertych
Jędrzej, „Tragizm losów Polski”, DW „Ostoja”, Krzeszowice 2006. 9)
Kah Gary H., „Globalna okupacja” cop. 1991 Huntington House Pu-
blishers. 10) Krajski Stanisław, „Masoneria Polska 1993”, Wydaw-
nictwo Św. Tomasza z Akwinu, 1993. 11) Kucharczyk Grzegorz,
„Czerwone karty Kościoła”, Wydawnictwo. AA s.c. 12) de Lassus Ar-
naud, „Masoneria”, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2008.
13) Still William T., „Nowy porządek świata”, Wydawnictwo Wers,
1995. 14) Pająk Henryk, „Bestie końca czasu”, Wydawnictwo Retro,
Lublin 2001. 15) Pająk Henryk, „Rosja we krwi i nafcie 1905—
2005”, Wydawnictwo Retro, Lublin 2007. 16) Pająk Henryk, „Kościół
do katakumb, Polska do kasacji”. Wydawnictwo Retro, Lublin 2009.
17) Poradowski Michał, „Kościół od wewnątrz zagrożony”. Wydaw-
nictwo Nortom, 2001. 18) Sawicki Witold, „Organizacje tajne
w walce z Kościołem”, Wydawnictwo Wers, Poznań 2000. 19) o. Su-
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checki Zbigniew, „Kościół a masoneria”, Wydawnictwo Salwator,
2008. 20) Zwoliński Andrzej, „Leksykon współczesnych zagrożeń
duchowych”, WAM, Kraków 2009.]

ROMAN DMOWSKI — WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ
(„Polityka polska i odbudowanie państwa” — pierwsze wydanie

ukazało się w 1925r.)
UKŁAD Z DOROTHEENSTRASSE
„Wieczorem 23 listopada 1918 roku w rzęsiście oświetlonym

gmachu wielkiej loży masońskiej przy Dorotheenstrasse w Berlinie
panował ruch niebywały. Zwołano zjazd wolnomularzy z całych
Niemiec; wezwania podpisane były przez szereg wielkich osobisto-
ści, takich między innymi, których przedtem o udział w masonerii
nawet nie posądzano. Nazajutrz po tym zjeździe rozeszły się
po Berlinie wieści, że stanął na nim pakt miedzy masonerią nie-
miecką a Żydami, mocą którego Żydzi otrzymują całkowitą swobo-
dę działania wewnątrz Niemiec i szereg naczelnych stanowisk
w ich życiu politycznym, a za to zobowiązują się do tego, że żydo-
stwo międzynarodowe będzie broniło interesów niemieckich
przy zawieraniu pokoju. Żydzi znowu zrobili dobry handel: bronili
interesów niemieckich od dawna i bronić musieli, bo w znacznym
odsetku były to ich interesy, zobowiązywali się więc do rzeczy, któ-
rą byliby bez wszystkiego robili; za darmo więc kupili sobie rządy
polityczne w Niemczech. Naturalnie, z chwilą kiedy już i politycz-
nie Niemcy opanowali, sprawa niemiecka stawała się dla nich tym
bliższa. Cały koszt tego paktu mieli ponieść Niemcy w postaci dez-
organizacji wewnętrznej i rozkładu ich sił narodowych, i narody,
które uda się na konferencji pokojowej skrzywdzić na rzecz Nie-
miec, przede wszystkim Polska.

Pakt ten nie napotkał ze strony niemieckiej trudności. Socjali-
ści i liberałowie niemieccy zawsze byli związani z Żydami i praco-
wali dla zwiększenia ich politycznej roli; żywioły zaś nacjonali-
styczne miały w ciągu wojny i w chwili końcowej katastrofy oczy
zwrócone przede wszystkim na zewnątrz, przejęte były strachem
przed utratą tego, co do niedawna wydawało im się zdobyczą
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na wieki pewną, i wszystko były gotowe sprzedać, byle kupić sobie
obronę interesów zewnętrznych. Obrona zaś żydowska była
nie do pogardzenia: Żydzi mieli duże wpływy w państwach zwycię-
skich, doszli, zwłaszcza za rządów Wilsona, do ogromnej roli
w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim mieli całkowicie od-
danego sobie człowieka w osobie premiera angielskiego, Lloyd
George’a. Położenie tedy zwyciężonych Niemiec nie było bezna-
dziejne”1.

1 R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. II, Capital, Warsza-
wa 2016, s. 165—167.

„Jeżeli chodzi o Polskę, to Żydzi, niezależnie od swoich inte-
resów w Niemczech, mieli inny jeszcze bardzo ważny motyw
do walki przeciw jej niepodległości. Rzeczpospolita, przez swoją
fatalną politykę w ciągu paru stuleci poprzedzających rozbiory,
przez politykę… zdobyła dla Polski niejako tytuł europejskiej oj-
czyzny Żydów (Oblicza się, że przed 1772r. w granicach Rzeczypo-
spolitej żyło 4/5 wszystkich Żydów — przyp.). Tym samym
w oczach Żydów podpisała na siebie wyrok. Patrzyli na nią jako
na nową Palestynę, i Polakom przeznaczali w niej na przyszłość
rolę mniej więcej podobną do tej, jaką w czasach biblijnych miała
nieizraelska większość ludności Chanaanu, jego odwieczni miesz-
kańcy. Osiągnięcie tego celu było najłatwiejsze przez doprowa-
dzenie państwa polskiego do upadku i do przejścia ziem polskich
pod władzę obcą, która by mogła korzystać z pomocy żydowskiej
do panowania w Polsce. Dotychczasowa nasza historiografia jesz-
cze nam nie wyjaśniła roli Żydów w rozkładzie życia politycznego
Rzeczypospolitej i w jej rozbiorach. To wszakże, co już wiemy,
wskazuje, że była to rola niemała.

Wiemy również, że w okresie niewoli siła Żydów w Polsce
szybko rosła, a zachowanie się ich polityczne było często aż nadto
wymownie przeciwne dążeniom polskim. Otóż dla celu dalszego
opanowywania Polski nie było w ich oczach pożądane, ażeby sta-
ła się ona samoistnym naprawdę państwem, w którym by się odby-
wał rozwój i organizacja sił narodowych polskich.
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Tak w momencie, kiedy sprawa polska dojrzewała do rozstrzy-
gnięcia na drodze zwycięstwa mocarstw nie zainteresowanych
w zniszczeniu Polski, w obozie tych państw wystąpił na widownię
wróg bardzo niebezpieczny dzięki drogom i metodom swego dzia-
łania, tym trudniejszy do pokonania, ze nie walczył otwarcie,
że sam nie występował na front ale wysuwał innych. Walka z prze-
szkodami, stawianymi sprawie polskiej przez Żydów stała się od-
tąd, jak to w następstwie zobaczymy, najtrudniejszym zadaniem
polityki polskiej”1.

1 Tamże, s. 86—87.

WALKA O GRANICE, KONFERENCJA POKOJOWA
„Ten wyjątkowy przebieg sprawy ustalenia granic Polski pocho-

dził nie tylko stąd, że Rosja, która przed wojną posiadała główną
część ziem polskich, była na konferencji nieobecna, ale także,
i to przede wszystkim stąd, że przeciw naszemu pojęciu obszaru
nowej Polski zszeregowały się potężne czynniki, które przez cały
czas toczyły z nami zaciętą walkę.

Z kim żeśmy o tę Polskę walczyli?…
Ażeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba przede wszystkim

uprzytomnić sobie, jakie pojęcie Polski naszemu przeciwstawiono.
Była to Polska bez dostępu do Bałtyku, bez Pomorza, bez Śląska
a nawet, jak to chwilami wydawało, bez Poznania, bez Wschodniej
Galicji i bez Wilna, na wschodzie kończąca się gdzieś koło Brześcia
Litewskiego — Polska, złożona z niecałego Królestwa Kongresowe-
go i Galicji zachodniej.

Czyjaż to koncepcja Polski? Kto był jej autorem?…
Przypomnijmy sobie, że taką Polskę przygotowywano

już na długo przed wybuchem wojny. Idąca równolegle robota
przyspieszonej germanizacji ziem zaboru pruskiego, budowania
Ukrainy w Galicji Wschodniej, wreszcie wzmocnionego ataku ro-
syjskiego na ziemie wschodnie, do których zaliczono nawet nową
gubernię chełmską, miała właśnie za cel wykrajanie takiej minia-
turowej Polski z ziem rozległej niegdyś Rzeczypospolitej.
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Już wskazywałem, że ta równoległość roboty trzech państw
nie była przypadkowa, że było to właściwie wykonywanie jednego
planu nakreślonego w Berlinie.

Podczas wielkiej wojny mieliśmy możność przekonać się,
że autorstwo tego planu istotnie do Berlina należy. Widzieliśmy,
że te żywioły w Polsce, które się uzależniły od państw centralnych,
dla tej, a nie dla innej koncepcji Polski pracowały. Zrzeczenie się
ziem zaboru pruskiego, zrzekanie się Galicji Wschodniej (nawet
po zwycięstwie sprzymierzonych), pomysły federacyjne na Wscho-
dzie — wszystko to nie było niczym innym, jak zamykaniem Polski
w granicach niecałego Królestwa i zachodniej Galicji. Brutalnie od-
słonił ten plan Niemiec pokój brzeski (Pokój między Rosją bolsze-
wicką i Niemcami podpisany ostatecznie 3 marca 1918r. oraz m.in.
współpraca przeciw polskim interesom. Dokument ten i utajnione
protokoły zdobyli bracia Lutosławscy, Józef i Marian, rozstrzelani
za to przez bolszewików 5 września 1918r. — dod. M.J.).

Taką koncepcję nowej Polski napotkaliśmy w rozmaitych miej-
scach i w państwach wojujących przeciw Niemcom. Znamienną było
rzeczą, że amerykańska komisja ekspertów prawie do końca wojny
miała instrukcję, żeby się ziemiami zaboru pruskiego nie zajmować.
[…] Wojna nie pozrywała sieci wpływów niemieckich, rozciągniętej
po całym świecie. Trzeba było być ślepym, żeby nie widzieć ich dzia-
łania podczas wojny w państwach sprzymierzonych. Dla Niemiec
pracowali tak czy inaczej zamaskowani Niemcy i inni agenci będący
w służbie ich państwa, dla nich pracowali Żydzi, ich koncepcje poli-
tyczne szerzyły związane z nimi odłamy wolnomularstwa, im wresz-
cie pomagali nawet niektórzy Polacy na Zachodzie. Tymi drogami
zdołali oni infiltrować do obozu sprzymierzonych swoje pojęcie Pol-
ski, swój w sprawie polskiej program, który w rozmaitych punktach
znalazł równie gorliwych, jak sami Niemcy, bojowników.

Na konferencji pokojowej Lloyd George walczył już świadomie
o uratowanie, co się da, z programu niemieckiego. Niewielu było
w Europie ludzi, którzy sobie zdawali sprawę z głębokiego znacze-
nia walki między tymi dwoma pojęciami Polski, między programem
polskim a niemieckim.
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Do czego prowadziło stworzenie Polski zgodnie z pojęciem
niemieckim? Państwo zamknięte w granicach Królestwa kongre-
sowego i zachodniej Galicji, liczące jakieś kilkanaście milionów
mieszkańców, odcięte od morza, otoczone nieprzerwanym półko-
lem granicy niemieckiej, z wrzynającą się w jego ziemie silną
bazą niemiecką na Górnym Śląsku nie miałoby najmniejszych
danych ani do gospodarczej, ani do politycznej samoistności
i musiałoby się uzależnić całkowicie od Niemiec. Jedyny naród
w Europie Środkowej mający przyrodzone dane do poważniej-
szego przeciwstawienia się Niemcom byłby sparaliżowany. Niem-
cy po przegranej wojnie mieliby wszystkie dane do panowania
nad Środkową Europą i lepsze jeszcze niż przed wojną warunki
do ujarzmienia Rosji. Stworzenie wielkiego kontynentalnego im-
perium gospodarczego, a co za tym idzie, i politycznego, impe-
rium najpotężniejszego na świecie, byłoby dla Niemiec tylko
kwestią krótkiego czasu. Polska w tej wielkiej machinie byłaby
podrzędnym kółeczkiem — angegliedert, według wyrażenia Bese-
lera — pod kierownictwem Niemiec, im służąca, przez nie syste-
matycznie wyzyskiwana, coraz bardziej stająca się krajem nie-
mieckim.

My, walcząc o nasze pojęcie Polski, szliśmy do stworzenia
w Europie środkowowschodniej nowego państwa całkiem samoist-
nego zarówno gospodarczo, jak politycznie, państwa mającego da-
ne do zdobycia roli mocarstwowej, mogącego służyć za oparcie
dla mniejszych narodów Europy Środkowej, oddzielającego Niemcy
od Rosji, wreszcie mającego wartość cennego sojusznika dla wiel-
kich narodów, którym przerost potęgi niemieckiej zagraża, państwa
zatem stanowiącego poważny czynnik równowagi europejskiej.

Rozumieliśmy, że przy najszczęśliwszym nawet rozstrzygnięciu
kwestii obszaru Polski do tej roli od razu ona nie dojdzie, że mu-
si się wychować przedtem nowe pokolenie, z nowymi pojęciami,
z poważniejszym obliczem moralnym niż ludzie wyrośli w niewo-
li — pokolenie zdolne podołać wielkim zadaniom niezawisłego
państwa. Walka o nasze terytorialne pojęcie Polski, to nie tyle była
walka o ten czy inny kawałek ziemi, ile o całą przyszłość Środko-
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wej i Wschodniej Europy. Ta walka — między nami a Niemcami —
toczyła się od dawna. Czyśmy walczyli przeciw germanizacji ziem
zaboru pruskiego, czy przeciw polityce rosyjskiej w Polsce,
czy przeciw ukrainizacji Galicji Wschodniej — była to ta sama wal-
ka naszego pojęcia Polski przeciw niemieckiemu.

Na konferencji pokojowej to także nie była walka z Anglią, tyl-
ko z Niemcami, których Lloyd George był rzecznikiem. Ta walka,
w tym pojęciu, nie została rozstrzygnięta. To, cośmy zdobyli, ma tę
wartość, że posiadamy poważne dane do pomyślnego prowadzenia
jej dalej. Toczy się ona nieustannie, z dnia na dzień, toczy się o to,
czy Polska będzie państwem naprawdę niezawisłym,
czy też przy pozorach niepodległości sprowadzona zostanie do roli
prowincji wielkiego imperium niemieckiego. Jakkolwiek wiele
czynników na ostateczne rozstrzygnięcie tej walki będzie się skła-
dało, „to jednak zadecyduje o nim wartość narodu polskiego, jego
żywotność, jego twórczość i charakter jego politycznych ludzi”1.

1 Tamże, s. 282—286.

ANGLIA A SPRAWA POLSKA2

2 Tamże, s. 221—222, 225—226, 230—234.

Już stanowisko Anglii wobec tak oczywistego postulatu bezpie-
czeństwa Polski po wojnie, jak zajęcie Gdańska, ustanowienie
przez ten port stałej komunikacji między Polską a państwami za-
chodnimi i przesłanie tą drogą do kraju armii polskiej z Francji —
nie świadczyło o jej przyjaźni dla Polski. Jednocześnie atoli w ko-
misji terytorialnej przedstawiciel Anglii popierał program polski,
umożliwiając przez to jej uchwały dla Polski korzystne, tenże sam
Gdańsk między innymi jej przyznające. Można było stąd wnosić,
że w polityce angielskiej na konferencji walczą, gdy chodzi o Pol-
skę, dwa przeciwne sobie kierunki.

Z chwilą wszakże, kiedy premier angielski zaatakował w Ra-
dzie Najwyższej wnioski komisji terytorialnej, polityka angielska
ustala się w jednym kierunku. Najpotężniejsze mocarstwo świata
jest już odtąd konsekwentnym wrogiem Polski. Anglia pracuje
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nad tym, żeby Polska była mała, słaba, żeby nie miała żadnych wi-
doków stania się prawdziwie samoistnym państwem. Jednocześnie
polityka angielska najwidoczniej usiłuje ratować interesy niemiec-
kie. To ustalenie kierunku polityki angielskiej jest dziełem Lloyd
George’a, za którym stoją Żydzi. Ani wszakże Lloyd George,
przy wszystkich swoich talentach, ani silne zresztą wpływy żydow-
skie nie byłyby zdolne nadać tego kierunku angielskiej polityce,
gdyby nie znajdował on gruntu w samym narodzie angielskim. […]

Jeżeli poza Prusami, Rosją i Austrią jakiekolwiek mocarstwo
pomogło do rozbioru Polski, to była nim Anglia. Nie można było
jej się dziwić: jej najniebezpieczniejszą przeciwniczką była Francja
i silne Prusy były jej potrzebne. Nawiasem mówiąc, wynikająca
z politycznego bezwładu bierność Polski wobec wojny siedmiolet-
niej rozbiory przygotowała. Po pierwszym rozbiorze Polska zaczyna
wychodzić ze swego odosobnienia, zawiązywać stosunki z Europą,
wchodzimy w okres doniosłych reform. Nasi reformatorzy końca
XVIII stulecia należą z reguły do organizacji wolnomularskiej
i z niej czerpią ideową siłę do swego dzieła. Wysiłki te wszakże
kończą się tragicznie: jest rzeczą do zbadania, w jakiej mierze
do tego tragicznego końca przyczynił się fakt, że kierownictwo lóż
całej Europy znajdowało się w Anglii i że Prusy, zaczynając od Fry-
deryka Wielkiego, zajmowały tak silne w wolnomularstwie stano-
wisko. Ważną byłoby rzeczą wiedzieć, w jakiej mierze loże pruskie
wywierały wpływ, bezpośredni czy pośredni, na robotę naszego
wolnomularstwa i w jakiej mierze zużytkowywały ten wpływ
dla celów polityki pruskiej. Gdyby archiwa wielkich lóż z owych
czasów były otwarte, wiele by niezawodnie światła rzuciły na naj-
ważniejsze dla nas wypadki z owej epoki. Prawie do końca zeszłe-
go stulecia warunki, które wytworzyły ścisły związek interesów
między Anglią a Prusami, nie uległy żadnej istotnej zmianie. […]

Wielu ludzi na wpływowych stanowiskach w Anglii było z po-
chodzenia Niemcami lub Żydami niemieckimi, i to nawet takimi,
którzy osobiście, w pierwszym pokoleniu z Niemiec przyszli. Miała
Anglia ludzi pochodzenia niemieckiego, którzy byli najlepszymi
Anglikami, jak chociażby lord Milner, jeden z filarów partii przeciw-
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niemieckiej, z którym jeszcze w początku 1916 roku dyskutowałem
kwestię odbudowania Polski i oddzielenia Prus Wschodnich
od Niemiec — ale miała i wielu takich, którzy w Anglii pracowali
dla Niemiec, często nie przebierając w środkach. Niektórzy, nawet
na wysokich stanowiskach, w chwili wybuchu wojny byli poważnie
skompromitowani.

Kto wie, czy nie największą tu rolę odegrał tradycyjny związek
Anglii z Prusami w wolnomularstwie. Wzajemne położenie obu
państw się zmieniło, ale związek pozostał, i mnóstwo ludzi
pod rozkazami lóż musiało pracować w kierunku dla Prus przyja-
znym, w myśl starych i już anachronicznych, z punktu widzenia in-
teresów państwa, zobowiązań. Inaczej tej fanatycznej obrony Nie-
miec, tego upartego zapewniania o ich tendencjach pokojowych
w chwili, kiedy się przygotowywały do wielkiej wojny, niepodobna
zrozumieć. Już wtedy mogły przychodzić refleksje, czy wolnomular-
stwo, które w przeszłości oddało tyle usług polityce angielskiej,
dziś nie stanie się dla Anglii źródłem klęski. […]

I dziś można powiedzieć, że wprawdzie Niemcy przegrały woj-
nę i ponoszą smutne tego dla siebie następstwa, ale nie są one
przecie narodem upadłym czy wyczerpanym, prędzej czy póź-
niej się podźwigną, wrócą do roli pierwszorzędnej potęgi, a wtedy
znów staną w ostrym współzawodnictwie z Anglią i znów będą
przedstawiały dla niej największe niebezpieczeństwo. […]

Lloyd George, jak już powiedziałem, był rzecznikiem polityki
żydowskiej. Ale nie tylko to. Nie trzeba zapominać, czym był, jaką
ideologię reprezentował przed wojną. Był jednym z najgłośniej-
szych pacyfistów i germanofilów, jednym z najuparciej zapewnia-
jących Anglię, że jej ze strony Niemiec wojna nie grozi. Wojna
ani jego, ani jego przyjaciół nie przerobiła. Minęła ona dla nich
jak zły sen: obudzili się z niego tym, czym byli przedtem — ger-
manofilami. Stare węzły przyjaźni z Niemcami, węzły mocno zaci-
śnięte, nie zostały przez wojnę zerwane, ale przetrwały ją w sta-
nie utajonym. Natychmiast po zakończeniu wojny wystąpiły
na jaw, zjawiły się warunki do ich nowego zacieśnienia. Sprzyjał
temu stan umysłów w warstwie robotniczej, będącej już w polity-
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ce angielskiej czynnikiem decydującym; ogromnie pomagało
wzmocnienie roli Żydów.

Przy tym wszystkim teraz już łatwo było dowodzić, że nie ma
niebezpieczeństwa niemieckiego: Niemcy są pobite, nie mają floty,
nie mają kolonii, dawne ich stosunki handlowe zostały przez wojnę
zerwane; od wpływu na Turcję zostały odcięte, nie zagrażają więc
w kierunku Bagdadu czy Suezu.

A te Niemcy przecie były takim rynkiem dla Anglii — jeżeli bę-
dą zrujnowane, rynek się nie odrodzi. Natomiast dziś niebezpiecz-
ną współzawodniczką jest Francja, którą wojna wzmocniła, która,
między innymi, stała się panią całej północno-zachodniej Afryki.
Wobec tego i Polska jest Anglii niepotrzebna, a jako nieunikniona,
skutkiem swego położenia geograficznego, sojuszniczka Francji —
nawet szkodliwa. Tak, Lloyd George i czynniki za nim stojące na-
stawiły na powrót politykę angielską na dawne, tradycyjne tory.
Przyszłość pokaże, jak Anglia na tym wyjdzie. Tymczasem na konfe-
rencji pokojowej dowiedzieliśmy się w aż nadto dobitny sposób,
że Anglia jest wrogiem Polski.

BITWA O ANGLIĘ 1940r. — DYWIZJON 303
„Zwycięstwo w Bitwie o Brytanię… ludzie się przekonali, że hi-

tlerowców można bić, że nie są niezwyciężeni, że ich broń, choć
straszliwa, nie jest wszechwładna. W lipcu 1940 roku lotnictwo ich
było jeszcze upiorem, grożącym całemu światu. Dwa miesiące póź-
niej urok prysł: ludziom dobrej woli słońce zaczęło znów świecić,
a chleb codzienny znów smakować. Dokonała tego garstka alianc-
kich myśliwców, wspaniałych, młodych, jakże młodych, mężnych,
niezachwianych, prawdziwych bohaterów. Ludzi skromnych,
uśmiechniętych, zdrowych i mocnych. Luftwaffe rzuciła do boju
swój doskonały, najlepszy sprzęt i swych najprzedniejszych lotni-
ków. Lecz Hurricany i Spitfiry okazały się sprzętem jeszcze lepszym,
a alianccy myśliwcy — mistrzami wobec tamtych asów. […]

W tym dzielnym hufcu walczyli obok brytyjskich towarzyszy
także polscy myśliwcy. Ich dywizjon, stacjonujący w Northolt
pod Londynem — sławny Dywizjon 303 — wszedł do bitwy
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w ostatniej, decydującej fazie i walczył przez 43 dni, od 30 sierpnia
poprzez wrzesień do 11 października 1940 roku. Był to dywizjon
o najchlubniejszej i starej tradycji, znany jako Eskadra Kościusz-
kowska… zadziwił świat swą bitnością i w obronie ziemi angiel-
skiej śmiało stanął obok swych brytyjskich kolegów. Ogółem strącił
w owej bitwie 126 niemieckich samolotów, w tym 93 przez samych
Polaków, 16 przez trzech brytyjskich członków dywizjonu, 17 przez
czeskiego myśliwca. Dywizjon brał udział w kilkunastu ważniej-
szych walkach, a w kilku wyraźnie decydował o zwycięstwie dnia.

W jednym miesiącu, w krytycznym wrześniu 1940 roku,
na ogólną liczbę 967 nieprzyjacielskich maszyn, zestrzelonych
przez całą Royal Air Force łącznie z alianckimi lotnikami, Dywizjon
303 sam zestrzelił 108 maszyn, czyli około 11%. Wtedy, w szla-
chetnej rywalizacji z alianckimi lotnikami, zdobył rekord zwy-
cięstw, gdyż osiągnął ze wszystkich dywizjonów myśliwskich, wal-
czących w Wielkiej Brytanii, najwyższą liczbę strąceń, podczas
gdy następny po nim dywizjon, brytyjski, miał już tylko 48 strąceń,
a więc mniej niż połowę tego, co Dywizjon 303. Zwycięstwa swe
we wrześniu 1940 roku okupił polski dywizjon śmiercią pięciu my-
śliwców, stratami nieproporcjonalnie niskimi, niższymi o dwie trze-
cie od przeciętnej strat brytyjskich w tym miesiącu. Dzień 15 wrze-
śnia stanie się świętem brytyjskiego myślistwa. Stanie się świętem
również i polskich myśliwców walczących w Anglii, gdyż właśnie
w owym dniu wyróżnili się męstwem i powodzeniem, i wspólne ich
święto broni będzie chyba po wsze czasy najtrwalszym sprzęgłem
przyjaźni polsko-brytyjskiej*.

*Powyższe słowa, odzwierciedlające przekonania większości
lotników polskich w Anglii w latach 1940—1941, niestety, nie zi-
ściły się. Owszem, dzień 15 września stał się świętem lotnictwa
brytyjskiego, lecz polscy lotnicy poszli w zapomnienie, brutalnie
i bez ceremonii. W pierwszych latach po wojnie odbywały się co 15
września uroczystości lotnictwa brytyjskiego i wszystkie dzienniki
i czasopisma w Wielkiej Brytanii rozpisywały się sążniście na temat
Bitwy o Brytanię 1940 roku, ale o Polakach była na ogół cisza, a je-
śli napomknienie, to wstydliwie skąpe, półgębkowate albo nawet
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wyraźnie naciągane, jak np. w numerze z 25 września 1948 r. po-
ważnego skądinąd czasopisma „The Sphere” w artykule o „Wspo-
mnieniach z Bitwy o Brytanię”: ani słowa w nim o udziale polskich
myśliwców w bitwie. Artykuł co prawda pochlebnie wymienia Dy-
wizjon 303, ale zupełnie zapomina podać, że składał się głównie
z Polaków… byłoby z jego strony uczciwiej, gdyby przy tym nie za-
pomniał o istotnych bohaterach ówczesnego dramatu, o polskich
myśliwcach, (przyp. aut.)”1.

1 A. Fiedler, Dywizjon 303, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1965, s. 11—
13.

KOMENTARZ M. J.: Serdecznie polecam kanał na youtube „Zaka-
zane historie” dr Leszka Pietrzaka na którym można się dowiedzieć
o wrogiej i zdradzieckiej postawie Anglii wobec Polski jeszcze w in-
nych decydujących wydarzeniach: „Jak Brytyjczycy zdradzili Polskę
w czasie wojny w 1920 roku”, Dr Leszek Pietrzak „…Nie tylko w cza-
sie II wojny światowej Polska została zdradzona przez Wielką Bryta-
nię, ale również w 1920 roku, gdy Brytyjczycy byli przeciwni niepod-
ległości Polski i sprzyjali bolszewikom”. „Przerwana mobilizacja pol-
skiej armii”, Dr Leszek Pietrzak — „W wyniku interwencji Francji
i Wielkiej Brytanii 29 sierpnia 1939 roku polski rząd był zmuszony
przerwać mobilizację armii w imię utrzymania pokoju za wszelką
cenę, którą to politykę forsowali alianci. W konsekwencji mobiliza-
cja ruszyła dopiero 31 sierpnia, ale było już za późno na to,
aby przeprowadzić ją skutecznie. W rezultacie ingerencji Francji
i Wielkiej Brytanii w przededniu II wojny światowej Polska miała
na polu walki o 10 dywizji mniej, co znacznie osłabiło jej potencjał
obronny”. „Zdrada mniejszości”, Dr Leszek Pietrzak — „…opowiadam
o postawie mniejszości narodowych II Rzeczpospolitej, które stano-
wiły blisko 1/3 wszystkich obywateli we wrześniu 1939 roku po za-
atakowaniu Polski przez hitlerowskie Niemcy od zachodu i przez
Związek Sowiecki od wschodu. Koncentruję się na działaniach
mniejszości niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej".

„Jak Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom?” — ma-
teriał Bartosza Borkowskiego na kanale „Oblicza XX Wieku”.
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ROZDZIAŁ 13

ANTYKOŚCIÓŁ W NATARCIU

KS. HENRYK CZEPUŁKOWSKI
Fragmenty z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Krzeszo-

wicach pod Krakowem, w dniach 17 i 18 lipca 1993 r.

DZIAŁANIA SIŁ MASOŃSKICH NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA1

1 Ks. H. Czepułkowski, Antykościół w natarciu (rzecz o współczesnej masonerii),
wyd. II, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1998, s. 35—46.

Wykorzystywanie wszystkich dostępnych terenów i środków
działania. Na terenie, który umownie nazwijmy świeckim, to jest
ogólnospołecznym, utajnione siły, o których mówimy, do walki
z Kościołem i katolicyzmem, wykorzystują oczywiście do maksi-
mum swą obecność, a często i wszechwładzę w wielkiej między-
narodowej finansjerze, w administracji państwowej, w parlamen-
tach, sądownictwie, w oświacie i wychowaniu, w partiach poli-
tycznych, w środowiskach opiniotwórczych, czego w jakiejś mie-
rze i w Polsce jesteśmy świadkami. Najgroźniejszym jednak,
bo najbardziej skutecznym narzędziem w ich ręku są mass me-
dia, nowoczesne środki masowego przekazu, posługujące się co-
raz doskonalszymi systemami i technikami informatyki i propa-
gandy.

W tej kluczowej dziedzinie współczesnego, umasowionego
życia praktycznie posiadają oni monopol, monopol informacji pu-
blicznej. Dzięki dysponowaniu całą niemal prasą, radiem
i zwłaszcza telewizją, także rynkiem wydawniczym, a przy braku
liczących się mediów autentycznie katolickich, mogą oni łatwo,
aż nazbyt łatwo realizować swoje złowrogie zamierzenia i rzeczy-
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wiście to im się w znacznym stopniu udaje, czego obecnie rów-
nież w Polsce jesteśmy świadkami.

Działania konkretne
Jakież więc są konkretne, dzisiaj obserwowane, najbardziej

przejrzyste, zamierzenia i wynikające z nich poczynania masonerii?
Wymieńmy kolejno najważniejsze z nich:

1. Kształtowanie opinii publicznej
Na pierwszym bez wątpienia miejscu wymienić trzeba jej

usilne starania o kształtowanie opinii publicznej, o urabianie
tak zwanej nowoczesnej umysłowości czy wręcz nowej mentalno-
ści, o sterowanie opinią w kierunku laicyzacji i liberalizacji che-
micznie wypranej z chrześcijaństwa, chrześcijaństwu przeciwstaw-
nej, i o formowanie poglądów, postaw, sposobów zachowania
szerokich warstw społecznych, zwłaszcza inteligencji.

Dla osiągnięcia tego celu:
— Relatywizuje się przede wszystkim samo pojęcie prawdy,

wmawia się nam na różne sposoby, że to, co potocznie nazywamy
prawdą, jest czymś względnym, podatnym na sytuacyjność, umow-
nym, w realnym życiu właściwie mało ważnym. Nie ma — ich zda-
niem — żadnych prawd absolutnych, żadnych dogmatów, są tylko
mniemania i poglądy, zmienne jak cała rzeczywistość, jak nasze
preferencje, interesy, nawet nastroje. Tę rzekomą „prawdę” można
przecież, stosownie do potrzeby, naginać i ustawiać, poddawać ob-
róbce, zakłamywać, wręcz kreować! I wszyscy to robią! Jakąkolwiek
prawdę absolutyzować? O, nie! To byłby zamach na wolność myśli!
Nie ma, powtarzamy, żadnych prawd raz na zawsze ustalonych,
wystarczy w zupełności, że do jakiejś swojej prawdy dążymy, że jej
poszukujemy!

Istotnie, czyż nie obserwujemy płynności i zmienności wszyst-
kiego, jak w kalejdoskopie? Z niewielką przesadą powiedzieć moż-
na, że co wczoraj było prawdą, dziś uznaje się już za nieaktualne
i zapomniane. Czego się nie wyczyta w świeżym numerze gazety,
którą się zresztą zaraz wyrzuci do kosza, czego się nie zobaczy
świeżo w telewizji, to tak, jakby w ogóle nie istniało. To, co naj-
nowsze, najświeższe, ma wypierać ze świadomości to, co może
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i miało znaczenie, ale wczoraj. Trzeba przecież być au courant, a la
mode, na czubku fali… Tak się właśnie wciąga ludzi w sztuczne
światy, podtrute fałszem, dalekie od rzeczywistych prawd i praw
życia. Bo i czymże jest samo życie? Ich zdaniem — tylko przypad-
kiem, grą wrażeń krótkim błyskiem na tle otaczającej nas nicości…

Zżymamy się, protestujemy na przykład przeciw temu, czym
zalewa nas nasza telewizja, przeciw różnym zafałszowaniom
i szkodliwościom, którymi nas zatruwa. Ale bogowie, którzy nią
rządzą, nie przejmują się tym wcale, robią swoje dalej. Oni,
po pierwsze, wiedzą, kogo mają słuchać, wiedzą też, po wtóre,
że protesty ucichną. Ludzie się przyzwyczają, oswoją, zaczną
po prostu inaczej odczuwać i myśleć. I o to właśnie chodzi.

Tak niepostrzeżenie prowadzi się do zaniku w społeczeństwie
katolickiego, chrześcijańskiego myślenia i wartościowania, a z bie-
giem czasu i samego chrześcijaństwa, gdyż kiedy ustaje sprzeciw
wobec fałszu i zła, następuje poddanie się tej fali, a tym samym ro-
zejście się z wiarą i jej wymaganiami. A właśnie to jest zamierzone:
zobojętnienie na prawdę i na fałsz, na dobro i na zło, wyczulenie
tylko na własną korzyść i wygodne miejsce w życiu. Co pozostaje?
Oportunizm życiowy, płynięcie z prądem, którym „bracia” kierują.

I czy ktoś mógłby to nazwać walką z religią, niszczeniem sa-
mych fundamentów Kościoła i wiary? To przecież tylko promowa-
nie oświecenia, postępu, szacownej tolerancji, otwartości i plurali-
zmu…

— Nie wszystko jednak jest objęte tą zgodliwą tolerancją, o,
nie! Są rzeczy, których „nowoczesny umysł” nie toleruje i nie może
tolerować, takie na przykład, jak dogmatyzm, fanatyzm religijny,
niebezpieczny dla pokoju społecznego fundamentalizm,
a już zwłaszcza klerykalizm i autorytaryzm Kościoła, „Watykanu”,
roszczącego sobie pretensje do posiadania Prawdy i nawet nie-
omylności w jej głoszeniu.

— Wywołuje się też i utrzymuje ogarniający nas zewsząd, bez-
graniczny już zamęt i chaos pojęć, zasad, zaleceń, targowisko idei
i pseudoidei, które się krzyżują i nawzajem sobie przeczą. Dba się
jednak o to, żeby w tym szumie informacyjno-propagandowym wy-
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raźniej słyszalne były takie mimo wszystkich relatywizmów funda-
mentalne i nienaruszalne super wartości, jak niezależność myśli,
wolność, samorealizacja, prawo do szczęścia, i takie również,
jak naukowość, postępowość, nowoczesność… Idzie o to, aby przy-
gotować społeczeństwa do pełnego przewrotu, do porzucenia
wszystkiego, co Loże wskażą jako konserwatywne, przestarzałe
i nieakceptowane, do akceptacji natomiast wszystkiego, co Loże
wskażą jako właściwe, postępowe i nowoczesne.

W sumie jest to przemyślana, systematycznie uprawiana mani-
pulacja prawdą i umysłami ludzi, „pranie mózgów” na wielką skalę,
prowadzone profesjonalnie, wszechobecne, w niemałym stopniu
skuteczne, nieporównanie skuteczniejsze, niż była przedtem topor-
na propaganda komunistyczna.

Jakże wielu bowiem pogubionych, tylekroć oszukiwanych
i zdezorientowanych ludzi przestaje serio wierzyć komukolwiek
i w cokolwiek, a i Kościół dla wielu spośród nich przestał być opar-
ciem, ostatecznym punktem odniesienia, tym bardziej, że teraz
i w samym Kościele nie wszystko wydaje się czyste i pewne.

Tak więc mnóstwo ludzi staje się coraz bardziej podatnych
na duchowe uwiedzenie, na podszminkowane mody i nowości, któ-
re z niezmienną prawdą Bożego ładu i ludzkiego przeznaczenia
nie mają nic wspólnego. I o to właśnie idzie, o unieważnienie
Prawdy Bożej, a przynajmniej jej przesłonięcie i zagłuszenie.

2. Deprawacja moralna społeczeństwa
Drugim z kolei, równie przewrotnym i groźnym zamierzeniem

masonerii jest deprawacja i demoralizacja społeczeństwa, pozba-
wienie go jakichkolwiek, a już szczególnie chrześcijańskich kryte-
riów moralnych, trwałych i obowiązujących wartości i zasad.
Aby to osiągnąć:

— Szerzy się wszystkimi kanałami hedonistyczną, płaską,
jak najbardziej egoistyczną „filozofię” życia: kult pieniądza, sukce-
su, komfortu — przecież tylko to się naprawdę liczy. I oto mamy
ten powszechny, zwłaszcza na Zachodzie, zachłanny konsumpcjo-
nizm, ten ostry wyścig do uczty życia, który zagłusza sumienie
i wyłącza wszystkie inne wartości i dążenia. Mamy też nieszoku-
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jącą już nawet i niemal powszechną sprzedajność i nieuczciwość,
prawdziwe znamię epoki, a także brutalizację stosunków między-
ludzkich i wzbierającą falę przestępczości. Uderza przy tym (choć
i nie dziwi!) systemowa niska karalność, albo bezkarność nawet
znacznych przestępstw. Trudno nie przyznać, że ten styl życia
„na luzie” bardzo wielu imponuje, ta pogoń za pieniądzem, kom-
fortem i użyciem wciąga, ta nihilistyczna filozofia uwalnia
od „skrupułów” i rozgrzesza z najbardziej haniebnych postępków,
ten amoralny, permisywny klimat staje się jakby coraz bardziej
przyjęty, swojski, no, po prostu normalny. — Można tylko podzi-
wiać reżyserski geniusz deprawatorów…

— Jednocześnie deprecjonuje się i ośmiesza podstawowe war-
tości, bez których człowiek przestaje być człowiekiem, a staje się
bestią: religijność, wierność przekonaniom, wierność tradycji, ho-
nor, odpowiedzialność, powściągliwość, nawet uczciwość, tę całą
„staroświecczyznę”. Za to ileż pobłażliwego wyrozumienia, owszem
uznania dla „nonkonformizmu”, „odmienności”, „zachowań niekon-
wencjonalnych”, czyli dla wykolejeńców, zboczeńców, aferzystów…

— Frontalnie, ba, „naukowo”, podważa się, usiłuje się wyelimi-
nować nawet samo pojęcie sumienia. Słowo to znikło od dawna
z laickiej, liberalnej nowomowy. Zaciera się granicę między dobrem
a złem. Nie istnieje bowiem ponoć żadne absolutne dobro, ani ab-
solutne zło, są tylko pewne przyjęte konwencje, różne w różnych
czasach i różnych rejonach świata. Cała ta strefa, tłumaczą nam,
jest relatywna i płynna, zależy po prostu od zmiennych mniemań
i zmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych. — Ośmie-
sza się oczywiście pojęcie grzechu. Skoro człowiek sam sobie jest
bogiem i sędzią?… Jako psychiczną anomalię zwalcza się nawet
poczucie winy… — Jaka więc wreszcie wizja człowieka przyświeca
temu „Związkowi Uczynnych Grabarzy”? Dokąd prowadzą?

— Haniebnie traktuje się życie ludzkie i samą ludzką naturę:
lansuje się do nieskrępowanego użytku, jako nietykalną zdobycz
nowoczesnej cywilizacji, masowe i „zgodne z prawem” uśmiercanie
dzieci nienarodzonych. Coraz zuchwalej zaleca się, a tu i ówdzie
już się szerzej praktykuje eutanazję. Prowadzi się zaawansowane
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badania nad szczególnie groźną tzw. inżynierią genetyczną, m.in.
nad sławetnym „klonowaniem”, ale nie tylko. Przygotowuje się bo-
wiem „naukową” hodowlę określonych gatunków ludzi.

— W tej dziedzinie rozporządzania się życiem i naturą człowie-
ka przekracza się obecnie wszelkie granice, jesteśmy świadkami
rzeczy urągających Bogu, a człowieka degradujących do rzędu ho-
dowlanych zwierząt.

— Nieszczere jest też traktowanie tak niszczących patologii,
jak alkoholizm, ciągle wzrastający, a zwłaszcza narkomania, któ-
rą się zwalcza — zaiste- tylko pozornie. Wiadomo nawet,
że w pewnych środowiskach i organizacjach, sterowanych przez
masonerię, systemowo stosuje się narkotyki przy różnych okulty-
stycznych obrzędach i wtajemniczeniach.

— Widać również i stąd, jak bardzo ciemnym siłom zależy
na psychicznej i moralnej degeneracji istot ludzkich, aby w przy-
szłości łatwiej było narzucić im „łagodne” i zarazem absolutne uza-
leżnienie w świecie „nowej cywilizacji”.

— Prowadzi się też, co jest logiczne, zasadniczą walkę z samym
pojęciem prawa naturalnego. O prawnym, a więc i etycznym po-
rządku życia ma przeto odtąd decydować nie poczucie moralne,
nie sumienie, zakodowane w samej ludzkiej naturze, lecz wyłącz-
nie prawo stanowione, arbitralnie ustalane przez tych, którzy są
u władzy.

— Wreszcie w skali dotąd w dziejach nieznanej propaguje się
rozwiązłość i znieprawienie obyczajów. Jest to realizacja wciąż ak-
tualnej masońskiej zasady: „Zepsujcie serca, bo to jest najskutecz-
niejsza broń przeciw Kościołowi! Zdemoralizujcie mężczyzn, kobie-
ty, młodzież, niech ludzie piją zepsucie wszystkimi pięciu zmysłami,
a katolicyzm wygaśnie sam przez się!" (Patrz: List wysokiej rangi
karbonariusza, pseudonim „Vindice”, do podobnego sobie przyjacie-
la, pseudonim „Nubius”, 9 sierpnia 1838r. Cyt. A. de Lassus: Masone-
ria, czyżby papierowy tygrys?, Warszawa 1994, s. 134.).

Panseksualizm, czyli akceptacja swobody obyczajów bez żad-
nych barier, bez żadnych już „tabu”, odłączony nawet od więzi
uczuciowych, jest nie tylko zewsząd chórem zachwalany, lecz
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wprost wmuszany, bo „taki jest nowoczesny styl i fason życia”,
bo „tak teraz robią wszyscy”, bo „niby w imię czego mamy sobie
czegokolwiek odmawiać”… Z seksu robi się naczelną wartość, sens
i motor życia, „kosmiczną mistykę”, niemal religię: kult ciała, kult
rozkoszy, kult nagości, kult wiecznej młodości…

Czy nie widzimy dokoła w świecie tego zalewu pornografii
we wszelkich odmianach, naturyzmu, narzucających się podniet,
masowo, komercyjnie stwarzanych ułatwień, urągających Bogu
i naturze sodomickich wynaturzeń, publicznego bezwstydu? — Słu-
dzy Szatana dobrze wiedzą, że zwłaszcza serce nieuczciwe i nieczy-
ste odwraca się od Boga i zamyka się przed Nim. I o to właśnie
chodzi, żeby się wreszcie wszystkie ludzkie serca od Boga odwróci-
ły i przed Bogiem zamknęły. — Czy ludzie wyjdą na tym dobrze?
Deprawatorom o to właśnie idzie, żeby wyszli jak najgorzej! Naj-
groźniejsze w tej ofensywie przeciw wartościom, których respekto-
wanie stanowi o człowieczeństwie i warunkuje samo istnienie
chrześcijaństwa, jest to, że jest ona nakierowana głównie na uwo-
dzenie młodych i najmłodszych, właściwie bezbronnych wobec
profesjonalnej, wyrafinowanej i zmasowanej propagandy „luzu”
i beztroskiego użycia od najwcześniejszych lat. Na tych złowrogich
poczynaniach, to jest na intencjonalnym deprawowaniu umysłów
i sumień głównie za pośrednictwem mass mediów, masoneria jed-
nak nie poprzestaje, równolegle prowadzi inne kampanie przeciw
chrześcijaństwu i Kościołowi, przeciw obecności Jezusa Chrystusa
w świecie. Oto niektóre z nich:

3. Forsowanie całkowitej laicyzacji życia
Nadal planowo poszerza się i ugruntowuje laicyzację

już nie tylko życia publicznego, lecz także rodzinnego i osobistego.
Wspomnijmy tu, tylko dla przykładu, o laickiej obrzędowości,
od dawna wprowadzanej, a mającej z czasem całkowicie zastąpić
sakramenty i religijne obrzędy Kościoła.

Pełna, do gruntu, laicyzacja życia ludzkiego oznacza w istocie
eliminację chrześcijaństwa i to jest właśnie to, do czego masoneria
najusilniej dąży. W niektórych krajach Zachodu dochodzi nawet
do tego, że normalna jawność religii (tylko chrześcijańskiej!) jest
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źle widziana, a nawet zaczyna być traktowana jako naruszenie to-
lerancji i wolności przekonań innych obywateli. Bóg musi odejść,
nie ma dla Niego miejsca — nigdzie, jest niepotrzebny i niepożąda-
ny! I Krzyż niech dłużej nie razi ludzkich oczu! Miejsce Kościoła —
tymczasem — to ołtarz i zakrystia! Do niczego innego nie ma pra-
wa! I niech się nie miesza do „nieswoich spraw”!

Przytoczę tu kuriozalny fakt, drobny może sam w sobie, który
jak błyskiem magnezji oświetla miejsce, w jakim się znajdujemy.
Otóż pewien polski biskup kilka lat temu głosił w pewnym mie-
ście we Francji rekolekcje dla polskich księży pracujących wśród
tamtejszej Polonii. Po zakończeniu rekolekcji złożył kurtuazyjną
wizytę miejscowemu ordynariuszowi. Ów Francuz uprzejmie przy-
jął naszego biskupa, zaproponował mu nawet, że go obwiezie
po swojej, niewielkiej zresztą diecezji, aby mu pokazać ciekawsze
miejsca. W pewnym momencie zatrzymuje auto: „A tutaj, eksce-
lencjo, jest nowy kościół, któryśmy właśnie wybudowali”. Wysia-
dają, nasz biskup rozgląda się: żadnego kościoła nie widać. Fran-
cuz prowadzi go na małe wzniesienie, na nim jakiś okrąglak:
„To jest właśnie nasz nowy kościół”. Polski biskup osłupiał:
że nie ma żadnej wieży, dzwonnicy, to nic, ale nad kościołem
nie ma krzyża, nawet nad wejściem do kościoła nie ma w ogóle
żadnego znaku, że to jest kościół. Zaszokowany Polak pyta fran-
cuskiego kolegę: „Nie widzę krzyża, dlaczego tu nigdzie nie ma
krzyża?” A na to biskup francuski, biskup, następca oblanych mę-
czeńską krwią Apostołów Chrystusa, odpowiada: „Bo my tu żyje-
my w atmosferze tolerancji, nie chcemy widokiem krzyża ranić
uczuć inaczej myślących”…

Narzuca się pytanie, jak się to ma do nakazu Jezusa Chrystusa,
danego Apostołom i ich następcom: „Idźcie na cały i nauczajcie…
Będziecie błogosławieni, jeżeli z tego powodu przyjdzie wam do-
znać wrogości i cierpienia, nawet śmierci!”. Nie narzucajcie, ale na-
uczajcie! Nauczanie zaś to coś znacznie więcej, niż tylko nietajenie
własnych przekonań, lecz gdy się je zataja, gdy się je przemilcza,
gdy się przestaje o nich mówić, nawet już nie umieszczając krzyża
na kościele, to w jakim świecie my jesteśmy?
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4. Polityka antyrodzinna.
Z kolei, obok laicyzowania życia, prowadzi się przemyślaną po-

litykę coraz skuteczniejszego podkopywania i rozkładania rodziny
jako czegoś trwałego, a mam tu na myśli nie tyle i nie tylko uła-
twianie rozwodów i aborcji, co jest szczególną domeną aktywności
masonerii, lecz głównie stwarzania niekorzystnych dla rodziny wa-
runków społecznych i ekonomicznych z jednoczesnym lansowa-
niem tzw. różnych alternatyw, które doskonale mają zastąpić nor-
malną ludzką rodzinę. Masoneria, nawiasem mówiąc, „od zawsze”
traktowała nierozerwalne, trwałe małżeństwo jako niezgodne z na-
turą, zwłaszcza męską, a wierność małżeńską i obowiązki rodzinne
jako nieznośne jarzmo krępujące wolność człowieka. Idzie
też i o to, że trwałą rodzinę uważa ona za przekaźnik tradycyjnych,
czyli chrześcijańskich w gruncie rzeczy wartości i postaw, tym bar-
dziej przeto pragnie doprowadzić do jej rozpadu i zaniku.

5. Popieranie ruchów sekciarskich i „New Age”.
Masoneria patronuje też — na całym świecie — ruchom sek-

ciarskim, zwłaszcza wschodnim (propagowanie reinkarnacji, ćwi-
czenia jogi, medytacji zen itp. — dop. M.J.), na podłożu gnostyckim,
które mnożą się i rozwijają lawinowo, dysponują zazwyczaj zadzi-
wiająco wielkimi środkami, a których zadaniem, oprócz siania za-
mętu, jest podkradanie wyznawców, zwłaszcza młodych, tzw. Ko-
ściołom oficjalnym, głównie Kościołowi katolickiemu. Znaczniejsze
spośród nich są przez nią bezpośrednio kontrolowane. Specjalnie
bliskie jej duchowi są sekty okultystyczne i satanistyczne. Naj-
szczególniejszym zaś jej poparciem cieszy się sterowany przez nią,
szybko rosnący w siły, synkretystyczny ruch „New Age”, który jest for-
pocztą przyszłej jedynej dozwolonej religii zjednoczonego pod egidą
masonerii świata; jego zaś cechy to głównie naturalizm, panteizm
i okultyzm, te same, które najgłębiej określają ducha masonerii.

W kontekście ukazanej lawiny osaczających nas zewsząd za-
grożeń duchowych nie wolno nam przeoczyć faktu o kapitalnym
znaczeniu, mianowicie wielkiego uzależnienia poszczególnych lu-
dzi, niemal wszystkich, uzależnienia wprost bytowego, od ukła-
dów i presji środowiska, zwłaszcza w wysoko zorganizowanych
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społeczeństwach. Gęsta jest i coraz gęstsza sieć wielorakich, nie-
uniknionych i niemal absolutnych uzależnień od różnych szczebli
administracji, od stosunków w miejscu pracy i na rynku pracy,
od związków zawodowych, partii politycznych, różnych form inwi-
gilacji, różnorakich lobbies itp. Dotyczy to głównie ludzi w aglo-
meracjach wielkomiejskich i to nie tylko tzw. szarych ludzi, lecz
jeszcze bardziej tzw. elit, wyższych warstw społecznych, inteli-
gencji, tych, którym najbardziej zależy na zachowaniu lub zdoby-
ciu wyższego statusu materialnego i społecznego. Wymienione
przed chwilą środowiska życia i pracy raczej nie bywają chrześci-
jańskie z ducha i polityki, wręcz przeciwnie. To te „inne siły” im
patronują i są władne sprawić, że jednym, akceptowanym, udzie-
la się poparcia, innych pozostawia się własnemu losowi, a jeszcze
innym blokuje się szersze możliwości.

Iluż ludzi, już podtrutych ogólną atmosferą i oszołomionych
hurrapropagandą relatywizmu i luzu moralnego, staje przed dyle-
matem: albo sumienie, albo kariera i „chleb”. Nasze osobiste do-
świadczenie chyba nam powie, że bohaterów na straconej pozycji,
tych, „wiernych do końca”, nigdy nie było i nie ma zbyt wielu.
Tak więc „Książę Tego Świata” wydaje się mieć dodatkową przewa-
gę sytuacyjną. Możemy też być pewni, że ją w pełni wykorzystuje.

6. Wykorzystanie mass mediów przeciw Kościołowi.
Pomimo niby-odprężenia w stosunkach między masonerią

a Kościołem, potężne, światowe mass media, niemal w całości
przez nią kontrolowane, nadal prowadzą systematyczną kampanię
antykatolicką. Problematyka związana z Kościołem dość często
bywa w nich obecna, lecz jak jest przedstawiana i naświetlana!
Korzysta się z każdej sposobności, by wszystko, co autentycznie
katolickie, przedstawiać w krzywym zwierciadle, nieżyczliwie i na-
pastliwie.

Podważa się prawdy wiary, krytykuje się jako wsteczne i nie-
zgodne z duchem czasu katolickie zasady moralne, kwestionuje się
Kościoła autorytet duchowy, prawa, inicjatywy, samą obecność
i udział w życiu społeczeństw, na cenzurowanym stawia się przede
wszystkim tzw. Kościół oficjalny, teologię „watykańską” i osobiście
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papieża Jana Pawła II. Zuchwale żąda się od Kościoła po prostu
wyrzeczenia się własnej wiary i tożsamości. Popiera się natomiast
i krzykliwie nagłaśnia wszelkie kontestacje i rozdźwięki w Kościele
i rozdmuchuje zdarzające się w nim zgorszenia. Masoneria uważa,
że skoro prowadzi walkę, to dla zdyskredytowania i zniszczenia
przeciwnika („Écrasez l’infâme!”) wszystkie chwyty są dozwolone,
a prawda, jak wiemy, nie należy do uznawanych przez nią wartości
[Voltaire: „(W walce z Kościołem) kłamcie, kłamcie bezszczelnie,
zawsze coś z tego zostanie!” — „Zniszczcie tego nikczemnika!”].

Lecz w żadnym wypadku nie jest to przecież walka z religią
ani z chrześcijaństwem jako takim, to co najwyżej usprawiedliwio-
ny i zdrowy antyklerykalizm, demaskowanie i ukrócanie imperiali-
zmu i antydemokratycznych uroszczeń „Watykanu” i kleru, niepraw-
daż?

ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNEJ MASONERII
NA FRONCIE POLITYCZNYM1

1 Tamże, s. 72—80.

1. Cel ostateczny i przewidywanie trudności
Z kolei jeszcze krótki rzut oka na ogólnoświatowe zamierzenia

Zakonu w dziedzinie politycznej. Tutaj jego celem strategicznym,
jak już mówiliśmy, jest ustanowienie masońskiej Republiki Globu
(z dyktatorskim rządem na czele).

Aby ten cel osiągnąć, i to w możliwie nieodległym czasie, po-
trzeba jeszcze niezmiernie wiele przeszkód przełamać i wiele pracy
wykonać. Przede wszystkim trzeba narody świata dla tych kosmo-
politycznych idei zjednać albo je obezwładnić i do nich przymusić.
Trzeba doprowadzić do zniesienia granic i uprawnień suwerennych
państw narodowych wraz ze wszystkim, co to oznacza; być może
potrzebne też okaże wymieszanie licznych populacji. Oczywiście
także ustanowienie sprężystej administracji i środków absolutnego
nadzoru i przymusu. Trzeba więc przewidzieć, przygotować, zorga-
nizować wiele, wiele spraw w skali ogromnej, dotąd nie znanej.
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Masoneria w tak zasadniczej dla świata, a i dla siebie również,
sprawie musi się liczyć z ogromnymi oporami. Na jakiekolwiek eta-
py byłaby rozłożona w czasie realizacja tego planu, oznaczałaby
ona zasadniczą zmianę paradygmatów i form, także treści życia
ludzkiego na ziemi. Byłby to dla wszystkich zapewne nieodwracal-
ny skok w nieznane, a właściwie skok w przepaść, przed którą
wzdryga się umysł i sumienie człowieka.

Masoneria dla politycznego i duchowego opanowania świata,
dla urzeczywistnienia swych utopijnych, antyludzkich zamierzeń,
chce — w istocie rzeczy — odebrać całej ludzkości, niezliczonym
masom ludzi to, co uważają za najcenniejsze dla siebie: własny
grunt pod nogami, własny świat duchowy, religię, ojczyznę, trady-
cję, swoistą własną kulturę, tożsamość, wreszcie wolność, możność
stanowienia o sobie i obrony swoich najoczywistszych interesów
i praw, poczucie bezpieczeństwa na własnej, ojczystej ziemi.
Nie przedłużajmy tej listy wartości dla większości ludzi, nie tylko
chrześcijan, stanowiących istotę ludzkiego życia i cenniejszych
nad samo życie.

Lecz masy ludzkie w tej gigantycznej grze o przyszłość
nie za bardzo się liczą. Liczą się głównie przywódcy, liczą się eli-
ty. To dlatego masoneria elity wszystkich krajów, czyli aktualnych
i przyszłych przywódców, stara się od szeregu pokoleń skupiać
w swoich lożach i odpowiednio urabiać, aby zamysły i wolę Zako-
nu, jego „nieznanych przełożonych”, także własną karierę i osobi-
ste korzyści, stawiali ponad resztkę swojej wiary i swego sumie-
nia, ponad honor, niezawisłość i dobro własnych narodów
i państw.

2. Dotychczasowe osiągnięcia
Pomimo długotrwałych wysiłków „wychowawczych” i propa-

gandowych, pomimo ponawianych inicjatyw, mających na celu re-
alizację tych zamierzeń, a na początek utworzenie Stanów Zjedno-
czonych Europy, realne wyniki na tym kierunku działań były dotąd
nader skromne: udało się jedynie powołać do istnienia nieudaną
międzywojenną Ligę Narodów, reszta pozostawała w sferze projek-
tów i kosmopolitycznej, paneuropejskiej retoryki.
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Warto tu jeszcze wspomnieć o opracowaniu we Francji, w naj-
głębszej tajemnicy, w latach 1923—1935, „Paktu Synarchicznego”,
kompletnego szczegółowego programu urządzenia świata po zwy-
cięstwie „sił postępu”. Ówczesne ogólnoświatowe realia nie sprzy-
jały jednak dalej idącym krokom, a i umysły „profanów” były
jak najdalej od zrezygnowania z tożsamości i suwerenności wła-
snych narodów.

3. Aktualny stan rzeczy
Lecz jedną z cech tego Zakonu jest cierpliwość, mądra umiejęt-

ność czekania, aż sytuacja dojrzeje do wykonania następnego po-
sunięcia. Temu dojrzewaniu sytuacji można też czasem dopomóc.

I oto ostatnia wojna światowa sytuację radykalnie odmieniła.
Nadszedł właściwy moment na wykonanie dawno przygotowanych
decyzji. Natychmiast po zakończeniu wojny powstała Organizacja
Narodów Zjednoczonych, tym razem oparta o USA, zalążnia przy-
szłego parlamentu i rządu światowego, a wkrótce potem zorgani-
zowano szereg potężnych międzynarodowych instytucji, których
zadaniem jest przygotowanie warunków do zamierzonego zjedno-
czenia świata.

Do tych prac sztabowych wprzęgnięte zostały kompetentne ze-
społy ludzi i nieograniczone środki finansowe. Konkretne zadania
owych instytucji są cztery: po pierwsze, zjednywać dla Wielkiego
Planu wyższe warstwy społeczne zwłaszcza wielkich, przodujących
krajów; po wtóre, wypracować — w dyskretnej ciszy — potrzebne
projekty, programy, formuły prawne itp.; po trzecie, przygotować
kadry przyszłej światowej Synarchii; po czwarte, dokonywać krok
po kroku, we właściwym czasie, odpowiednich posunięć ekono-
micznych i politycznych, z gotowością, w razie potrzeby, do użycia
siły wobec opornych.

4. Sprawa najważniejsza: przygotowanie umysłów
W następstwie tych posunięć, przede wszystkim propaganda ru-

szyła całą parą. Środki postawione do dyspozycji są praktycznie nie-
ograniczone. Ukazało się i wciąż się ukazuje mnóstwo dzieł doskona-
le opracowanych, wiele świetnie robionych periodyków, nie mówiąc
już o współdziałaniu wielkiej prasy światowej i innych mass mediów.
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Wzbudzony tą kampanią propagandową ruch Nowej Ery, in-
spirowany oczywiście i sterowany przez masonerię, obejmuje
już znaczące środowiska. Ten kierunek myślenia nazwano myśle-
niem planetarnym, ten program polityczny — mundializmem
lub globalizmem.

Ze wszech stron zapewnia się otóż, i jak elokwentnie, że zjed-
noczenie świata w jednym państwie, w jednym braterskim związku
ogólnoludzkim, stanowić będzie panaceum na wszelkie ludzkości
bolączki, niedorozwój, ubóstwo; bezkonfliktowa, racjonalna gospo-
darka finansami i zasobami naturalnymi całej planety, supertechni-
ką i żywą siłą produkcyjną miliardów wysoko kwalifikowanych lu-
dzi zapewni wszystkim niewyobrażalny dzisiaj dobrobyt i komfort;
żadnych wojen, żadnych wydatków na zbrojenia, pokój wieczysty;
zwalczenie wszelkich epidemii, chorób i szkodliwości; uzdrowienie
warunków ekologicznych jako troska pierwszoplanowa; ujawnienie
i spotęgowanie ukrytego dotąd potencjału umysłu i ducha ludzkie-
go dla wspólnego dobra i rozwoju; w bezpiecznym, rozumnym
świecie bez podziałów i granic, w świecie powszechnej, humani-
stycznej i dynamicznej cywilizacji — wolni, oświeceni i szczęśliwi
ludzie! Zaiste, „Ludzie jak bogowie”! Zaiste, „Nowy wspaniały
świat”! [Tytuły dwóch głośnych powieści: Herberta George’a Wellsa
(1866—1946) i Aldousa Huxleya (1894—1963)].

Czyżby wreszcie raj na ziemi? Tak właśnie, Nowa Era stoi
w uchylonych drzwiach! Na tej pięknej planecie, na Gai, Matce na-
szej, w światłach Nowej Ery wspólnie zbudujemy raj na tysiąclecia,
którego już żaden Bóg zjednoczonej i ubóstwionej Ludzkości
nie odbierze!

Grająca kolorami rajska wizja Nowej Ery, Nowej Cywilizacji,
rozpina się nad horyzontem jak tęcza (tęcza właśnie jest symbolem
tej Nowej Ery — New Age, jak krzyż był symbolem minionej rzeko-
mo i przezwyciężonej ery chrześcijańskiej… wymowne przeciwsta-
wienie!). Tęcza ta wskazuje kierunek i wzywa. Ale droga do celu
jeszcze daleka. Chociaż można by ją skrócić, gdyby ludzie zechcieli
zawierzyć Mędrcom i ufnie na nią wkroczyć.

5. A jeśli, mimo wszystko, opór?
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Niestety, narody świata niezbyt kwapią się do tego totalnego
zjednoczenia i władzy Mędrców nad sobą. Wciąż wolą swoje nieza-
wisłości, swoje zaścianki, swoje ojczyzny, swoje ciasne patriotyzmy,
swoje zatęchłe tradycje i zbutwiałe korzenie, swoje wsteczne prze-
sądy i fobie! Światło rozumu i postępu nie przenika do Ciemnogro-
du z dostateczną siłą!

Lecz to się musi zmienić. Przed egoizmami i niedorozwojem
umysłowym cofnąć się nie wolno. Po to właśnie adepci Zakonu są
awangardą Ludzkości i nosicielami Światła, aby je jak najrychlej —
nawet wbrew oporom — zapalić na Wschodzie Ludzkości. Trzeba
więc wzmóc walkę idei.

Trzeba „profanom” cały ten zbędny i już tylko zawadzający ba-
gaż przeszłości i staroświecczyzny ośmieszyć i unieważnić, do tych
zamkniętych w swoich skorupach, niewydolnych już ojczyzn znie-
chęcić, ich wsteczne, rzekome autorytety zdyskredytować i pozba-
wić wpływu.

A jednocześnie trzeba ich wpędzić w takie skłócenie i rozbi-
cie, w taką powszechną destabilizację, nieład i chaos, w takie
klincze i niemożności, przy tym tak dalece ekonomicznie ich uza-
leżnić od prawdziwych panów świata [„Ci nieliczni (wielka finan-
sjera — H.C.) nie będąc nawet właścicielami, spełniają taką rolę,
jak gdyby nimi byli, i dzierżą w swym ręku całą strefę gospodar-
czą do tego stopnia, żeby nikt, wbrew ich woli, nie mógł nawet
oddychać” — Papież Pius XI, Quadragesimo anno, 1931], od praw-
dziwych dysponentów wiedzy, pieniądza i władzy, żeby wreszcie
zrezygnowali ze swoich już tylko pozornych suwerenności („Ko-
nieczność zrewidowania Karty Narodów Zjednoczonych powinna
wydawać się logiczna tym, którzy obecnie zdają sobie sprawę,
że pojęcie suwerenności nie tylko jest przebrzmiałe, ale że jest
nonsensem, że federalizm jest jedyną istniejącą opcją” — Lord
Beveridge, Konferencja nt. rewizji Karty Narodów Zjednoczonych,
26 II 1955r.), ze swoich ciasnych ojczyzn, zwietrzałych wartości
i tradycji, z tych przeżytków, we współczesnym świecie nie dający
już oparcia i żadnych perspektyw! Musi przyjść moment, że sobie
to wszystko uświadomią i zgodzą się, by rządzili nimi, i całym
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światem, lepsi i mądrzejsi od nich. Ten cel jest tak wielki, tak do-
niosły, że dla jego osiągnięcia wszelkie środki są dobre, byle były
skuteczne.

No, właśnie! A gdyby się jednak — wbrew wyższej logice rynku
i kapitału, wbrew „logice Historii” — przy swoich fanaberiach upie-
rali? Gdyby się mimo wszystko na oddanie Mędrcom władzy
nad sobą i nad światem dobrowolnie zgodzić nie chcieli? Otóż Mę-
drcy, wyłącznie z dobrego serca przejmujący odpowiedzialność
za dalsze losy świata, pomyśleli i o tym.

Jeden z ich grona, senator Stanów Zjednoczonych z dynastii
bankierów, którzy tonami złota współfinansowali rewolucję komu-
nistyczną w Rosji w r. 1917… już w r. 1950 oświadczył przed se-
natem amerykańskim: „Będziemy mieli rząd światowy, czy ktoś się
na to zgodzi, czy nie. Jedyną kwestią, nad którą można się zasta-
nawiać, jest pytanie, czy ten rząd światowy zostanie utworzony
w wyniku porozumienia, czy podboju” [podkreśl. — H.C. (Słowa P.
Warburga przytoczone przez P. Viriona: Bientôt un gouvernement
mundial?, 1967, s. 255.)]

Może więc być tak, że trzecia wojna światowa może się komuś
wydawać opłacalna? Nawet nieodzowna?…

6. Pierwszy etap: Europa spod znaku Maastricht
Jesteśmy właśnie na etapie dość zaawansowanej realizacji

Wielkiego Dzieła. Po fiasku utopii komunistycznej, poprzez którą
próbowano opanować i „uporządkować” świat nie bez udziału wia-
domych Mędrców, a która kosztowała morze krwi ludzkiej i bez-
miar ludzkiego cierpienia, podejmuje się od nowa utopijną próbę
„zjednoczenia świata”, na razie w Europie spod znaku Maastricht,
w Europie bez granic, jawnie liberalnej i laickiej, jawnie masoń-
skiej.

Dziwna rzecz, dodam nawiasem, jak nieznany i trudno dostęp-
ny jest tekst tego tajemniczego układu, wysmażony w wiadomej
kuchni. I jakimi metodami i naciskami ten układ narodom Euro-
py się narzuca, dosłownie narzuca.

Jednak to pewne, że ta wpół tajna władza Synarchii, usadowio-
na na razie w Brukseli, gdy raz zostanie uprawomocniona, wejdzie
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w swoje prerogatywy i zacznie funkcjonować, będzie władzą
nad euroregionami absolutną, o żadnej „Europie ojczyzn”, o żad-
nych tam lokalnych suwerennościach, odmiennościach, sprzeci-
wach i oporach nie będzie mowy.

„Równiejsi” będą decydować. „Neues Europa, ein Volk, ein
Raum”? … Ej, coś pokręciłem?… Nie, raczej coś mi się przypomnia-
ło… A realizowana obecnie (1993), choć z trudem, Unia Europejska
czyli Stany Zjednoczone Europy, marzone i przygotowywane w lo-
żach europejskich od paruset lat, pod rządami najoświeceńszych
i najbardziej kompetentnych elit, zapewne i pod batutą Niemiec,
będą miały zaszczyt być polem doświadczalnym przed podjęciem
nowego etapu, już ostatniego, mianowicie zagarnięcia pod dykta-
turę masońskiego, antychrześcijańskiego rządu światowego
wszystkich kontynentów świata („Czyż nie z łona Masonerii wytry-
snęła iskra, co spowodowała wyklucie się Ligi Narodów, Międzyna-
rodowego Biura Pracy i wszystkich instytucji międzynarodowych,
które tworzą znojny, ale owocny zarys Stanów Zjednoczonych Eu-
ropy, a może i Świata?”. — Konwent W. Wsch. Francji, 1932, s. 111.
Cyt. A.G. Michel: Państwo w okowach masonerii, s. 398.). Może nawet
bez zastosowania podboju, którym pogroził mądry i przewidujący
senator Stanów Zjednoczonych?…

7. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
I oto znowu, szczęśliwym trafem, wypływa nam nazwa Stanów

Zjednoczonych, tego najwspanialszego kraju świata, posiadającego
na swym terytorium najbardziej drogocenny skarb ludzkości: cztery
miliony regularnej masonerii, nie licząc wielomilionowych jej przy-
budówek… Ani słowa więcej! Wszystkie słowa więdną wobec wiel-
kości i blasku Ameryki!

To przecież Ameryka obecnie dyktuje. Ameryka upomina
i rozdaje cenzurki, Ameryka doradza, Ameryka świeci przykła-
dem — taka „biblijna” i taka laicka! I taka tolerancyjna i taka
zdrowa w sobie, moralna i wzorowa pod każdym względem! Taka
przy tym bezinteresowna, całemu światu gotowa — z dobrego
serca — przychylić nieba własnej demokracji i… własnego eks-
portu!
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Otóż wielki prezydent Stanów Zjednoczonych, Ulysses Simp-
son Grant, w uroczystej proklamacji do narodu amerykańskiego
w r. 1872 (zważcie Państwo, ponad sto lat temu!) zamieścił taką
oto wypowiedź: „Świat cywilizowany zmierza ku demokracji,
ku rządom ludu poprzez swych reprezentantów, a nasza wielka Re-
publika jest przeznaczona, by przewodzić wszystkim innym… Nasz
Stwórca przygotowuje świat do przekształcenia się, w odpowied-
nim czasie, w wielki naród, który będzie mówił tylko jednym języ-
kiem, a w którym armie i floty wojenne nie będą już potrzeb-
ne” (Wypowiedź prezydenta USA Ulyssesa Granta, cytuje P. Virion:
Bientôt un gouvernement mundial?, 1967, s. 27.).

Drodzy Państwo! Czyżby prezydent Grant był prorokiem? Nie,
on tylko wiedział więcej, niż inni w owym czasie wiedzieli. Otóż je-
go słowa dobitnie potwierdzają wszystko, cośmy dotąd powiedzie-
li. Zawierają jasny program lóż, aktualny do dziś, konsekwentnie
i twardo wypełniany przez ponad sto lat.

Jak z tych słów i z łańcuch późniejszych wydarzeń wynika, jest
jeszcze na świecie ta ciągłość idei (masońskiej), ta wierność trady-
cji pokoleń (masonów), ta zachowywana tożsamość (wolnomular-
ska), to poczucie posłannictwa (imperialistycznego) na arenie świa-
ta, to wiosłowanie i pod prąd! Ten marsz i pod wiatr! To jeden
z nich powiedział: „W naszych szeregach pojedynczy żołnierz umie-
ra, ale walka trwa dalej!”.

8. Końcowe wnioski
Uczymy się, Panie i Panowie! Jest czego i jest od kogo! „Wiedza

to potęgi klucz!” A my, Polacy, musimy się jeszcze wiele nauczyć!.
Świat bowiem (także polski świat) należy i będzie należał

do ludzi inteligentnych, dzielnych i twardych, którzy wybrali
Chrystusa, a przy tym szanują siebie, cenią swoją tożsamość i są
jej wierni, których stać na wielki program i wspólny front, którzy
rozumieją, o co toczy się walka, nie obawiają się twardych reguł
gry i są zdecydowani iść pod wiatr, wiosłować i pod prąd!
I nie dać się obalić żadnym wichurom, i nie dać się unieść żad-
nym prądom, i nie dać się zwieść żadnym lucyferiańskim fatamor-
ganom!
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Nie bójmy się ciemnych potęg świata, nie dajmy się zdomino-
wać! W tej sprawie nie ma żadnego fatum, wynik walki nie jest
z góry przesądzony, zależy on również od nas! Możemy i musimy
obronić się przed dyktatem, możemy i musimy zwyciężyć! Oto na-
sze zadanie: utrzymać i utwierdzić królewską i życiodajną obecność
Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła wśród nas i na całym świecie,
utrzymać i utwierdzić wolność, niepodległość i ducha naszej Ojczy-
zny Polski, dopomóc też narodom świata w „ocaleniu swej du-
szy” (S.O.S.) i zachowaniu swych praw.

Tym zadaniom musimy sprostać! Nie może zapaść nad nami
noc dyktatury masońskiej! Masoneria nie zrealizuje swoich zamie-
rzeń, nie osiągnie swoich złowrogich celów! Masoneria nie znisz-
czy Kościoła, masoneria świata nie opanuje! Pamiętajmy: Bóg nie
umiera, Bóg nie przegrywa, Bóg nie da się wypchnąć ze świata!
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ROZDZIAŁ 14

ZATRUTE ŹRÓDŁO

W OBLICZU BLISKIEGO ZWYCIĘSTWA1

1 Praca zbiorowa pod redakcją ks. Tadeusza Kiersztyna, Zatrute źródło...,
dz. cyt., s. 60—65.

Żydomasoneria stara się opanować wszelkie sfery życia inte-
lektualnego i społecznego. Jest to niezbędny czynnik do przejęcia
władzy nad całym światem. Z perspektywy prawie trzystu minio-
nych lat działania żydomasonerii, możemy prześledzić, w jakim
stopniu udało się jej zrealizować przynajmniej główne cele.

1. Zniszczenie monarchii.
Osiągnięto ten cel na drodze wojen i krwawych przewrotów,

w następstwie których zastępowano dotychczasowy ustrój monar-
chiczny ustrojem republikańskim, sprowadzającym się do konstytu-
cyjnego nakazu przestrzegania laickości państwa. Oznaczało to cał-
kowite usunięcie Boga ze sfery politycznej — Jego detronizację […]

2. Zniszczenie Kościoła katolickiego i ustanowienie uniwersal-
nej religii ogólnoświatowej.

[…] Inną trucizną wtłaczaną przez żydomasonerię w organizm
Kościoła, były idee gnostycko-kabalistyczne przemycane przez
„piątą kolumnę” początkowo do teologii i do jej nauczania. Z bie-
giem czasu opanowały one całe nauczanie w Kościele, powodując
coraz większe zagubienie duchowe i światopoglądowe wiernych
oraz upadek dyscypliny kościelnej. W podobny sposób, przy użyciu
tych samych środków, żydomasoneria skłaniała Kościół katolicki
do dryfowania w kierunku tworzonej przez nią jednej, ogólnoświa-
towej religii. Nie sposób zaprzeczyć, że Sobór Watykański II stwo-
rzył klimat sprzyjający przenikaniu liberalizmu, modernizmu i hu-
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manizmu żydomasońskiego do Kościoła katolickiego. Szczególny
niepokój budzą tzw. spotkania ekumeniczne, idące w kierunku syn-
kretyzmu, masońskiej religii uniwersalnej, głoszonej przez Lucis
Trust i ONZ. W 1994 r. odbyło się pierwsze Światowe Zgromadzenie
Przedstawicieli Różnych Wyznań na rzecz Pokoju w Rzymie — cen-
trum Chrześcijaństwa. Czterysta przedstawicieli rozmaitych wie-
rzeń zanosiło modły i szeptało magiczne zaklęcia do swych egzo-
tycznych bóstw. […]

3. Likwidacja rodziny jako podstawowej komórki ludzkiej i po-
staw patriotycznych.

W tych kwestiach żydomasoneria odniosła kolejne sukcesy,
podporządkowując swym poglądom ustawodawstwo i zapewniając
sobie przyzwolenie społeczne na wprowadzenie ich w życie. Obec-
nie coraz częściej, także w środowiskach katolickich, małżeństwo
jest traktowane jako zwykła umowa międzyludzka, z możliwością
uzyskania rozwodu w świetle prawa. Lansowane są hasła wolności
seksualnej, wychowania ku niej dzieci (tzw. edukacja seksualna),
antykoncepcja, aborcja, eutanazja oraz tolerancja homoseksuali-
zmu i wszelkich zboczeń. Pod osłoną ministerstw żydomasoneria
tworzy nowe systemy i programy edukacyjne wychowujące młode
pokolenie tak, by zatraciło ono zupełnie swoje poczucie narodowe
i dotychczasowy system wartości. W ostatnich dziesiątkach lat
w wielu krajach już się dokonuje zaplanowany przewrót w szkol-
nictwie. Odtąd rola szkoły ma polegać nie na kształceniu umysłu,
lecz na przygotowaniu uległych, przystosowanych do Nowego
Światowego Ładu, „poprawnych politycznie” obywateli, którzy
otrzymają minimum wiadomości, a maksimum indoktrynacji, prze-
kazywanej przy pomocy manipulacji psychopedagogicznej.

Wymusza się także z łatwością zmiany w systemie wartości
i sposobie życia całych społeczeństw poprzez propagowanie „mie-
szanki” kulturowej i cywilizacyjnej, co stanowi przejaw ukrytej wal-
ki z opartą na religii katolickiej cywilizacją chrześcijańską i jej za-
sadami. Wykorzystując techniki inżynierii społecznej, dąży się
do tego, by człowiek pragnął raczej „więcej mieć” niż „więcej być”,
a więc wychowuje się również jakiegoś nowoczesnego „człowieka
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ekonomicznego”, będącego doskonałym materiałem na mało my-
ślącego, ale za to zdyscyplinowanego obywatela-konsumenta. Wol-
ność jednostki oraz jej wybory będą kontrolowane poprzez fakt,
że każdy otrzyma numer i jako numer przejdzie przez edukację, bę-
dzie płacił podatki, poddawał się leczeniu i korzystał z praw eme-
rytalnych i związanych z pochówkiem.

4. Na gruzach poprzedniej cywilizacji masoneria tworzy
wszechwładny Rząd Światowy.

Po obaleniu monarchii następnym etapem przebudowy świata
jest zniszczenie państw narodowych. Osiąga się to za pomocą
„kontrolowanej dezintegracji ekonomii świata”. Metoda ta polega
na zniszczeniu zdolności produkcyjnych narodów. Do tego docho-
dzi lichwiarska polityka wielkich prywatnych banków, pragnących
stworzyć światowy system kontroli finansowej skupiony w rękach
prywatnych. Będzie mógł on zdominować system polityczny każde-
go kraju oraz całą gospodarkę światową. Chodzi o powstanie mo-
nopolu, który by eliminował wszystkich rywali i zniszczył system
wolnorynkowy. Elita rządząca (powiązana z żydomasonerią)
już zcentralizowała w swych rękach władzę, uprzednio niszcząc
wszelkie ugrupowania i partie od niej niezależne.

Kolejnym celem żydomasonerii — jeszcze do osiągnięcia — jest
ograniczenie populacji narodów i zawłaszczenia ich bogactw
w imię rzekomego niebezpieczeństwa dla przetrwania świata.
Zmartwienie o „eksplozję demograficzną” jest bezpośrednio zwią-
zane z zasadami formułowanymi przez ideologów Nowego Świato-
wego Ładu. […]

Dlatego problem przeludnienia „ludem ziemi” jest dla nich
priorytetowym do rozwiązania. Jednakże eksterminacja ludzi
na drodze wojny jest zbyt kosztowna. Nowe możliwości w tym
względzie stwarza zastosowanie nowoczesnych, naukowo technicz-
nych środków do przeprowadzenia depopulacji. Zaliczyć do nich
można sztuczne ograniczenie płodności, skażenie szczepionek rtę-
cią, ujęć wody pitnej litem, niszczenie opieki zdrowotnej, funduszy
emerytalnych i wiele innych pomysłów stopniowo wprowadzanych
w życie.
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W roku 1947, tuż po zakończeniu II wojny światowej, masone-
ria głosiła, jak będzie wyglądała III wojna światowa: Przyszła wojna
będzie wojną religijną. Taka wojna nie wywoła rzezi, będzie prowadzo-
na w dużej mierze przy pomocy broni mentalnej […]. Przyszła wojna
będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego
plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły
zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział
w wojnie i że tę wojnę przegrywa.

Pozytywnie myślący umysł nie poddaje się kontroli. Dlatego
ten, kto chce przygotować grunt pod zakulisowe rządy, musi dopro-
wadzić do wykształcenia u ludzi umysłu biernego i nastawionego
negatywnie do systemu wartości i moralności chrześcijańskiej. Dą-
żenie do panowania nad całym światem to idea, która sama siebie
kompromituje, gdy tylko zostaje ujawniona. Ale ponieważ była
skrywana, dążenie to nie napotkało właściwie na opór. Wydaje się,
że masońskie zasady: destrukcja, materializm i iluzja rządzą dzi-
siejszym światem.

W czasie tegorocznej powodzi (2010) poszkodowani najbar-
dziej byli oburzeni faktem, że nikt ich nie uprzedził o nadchodzącej
klęsce. Ujawniając ciemną i złowrogą stronę życia publicznego, na-
szym zamiarem, Drogi katoliku, nie jest sprawianie Ci dyskomfortu,
ale chcemy Cię ostrzec przed nadchodzącym na świat katakli-
zmem, który zburzy na ziemi wszystko to, co warte jest miłości
i zatarasuje drogę zbawienia. Jeszcze jest czas, byś razem z innymi
powstrzymał szaleńców — niewolników Baphometa — zanim zre-
alizują swe plany. Spójrz na Matkę Najświętszą, naszą Królową —
Ona zapowiada zwycięstwo, triumf swego Niepokalanego Serca
nad bestią.

Przeczytaj ostatnie rozdziały Apokalipsy, które mówią o za-
gładzie wrogów Króla królów i Pana panów. Ostrzegamy Cię,
abyś nie wpadł w ich sidła! Nie pozwól, by uczynili Cię niewol-
nikiem zła, ale z wiarą i męstwem walcz w szeregach Jezusa
Króla Polski, a nagrodą niech Ci będzie udział w zwycięstwie
Boga. […]
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KOMENTARZ M.J.: Walka z masonerią toczy się na froncie ko-
ścielnym, społecznym i politycznym. Szatan wraz ze swoją armią
na froncie kościelnym prowadzi bitwę ku osłabieniu i zniszczeniu
Mszy Świętej, Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
Widać to po Soborze Watykańskim II jak zmieniona jest Liturgia
obecnej Mszy Św. (pomimo, że dalej jest to wielkie, rzeczywiste po-
nowienie Ofiary Krzyżowej) w porównaniu do Mszy Św. Trydenckiej:
Kapłan sprawujący Mszę Św. jest odwrócony plecami do Taberna-
kulum. Komunia Św. przyjmowana jest na stojąco, do ręki, od sza-
farzy świeckich. Balaski, klęczniki pousuwane bądź nieużywane.
W czasie Mszy Św. więcej stania niż klęczenia oraz aktywizacja
wiernych. Wprowadzenie gitar, bębnów, perkusji zamiast kościelnej
muzyki organowej. Niby mało znacząco zewnętrzne rzeczy, ale jed-
nak mające swój wpływ. Wynikiem tego jest zanik sacrum wobec
Eucharystii, masowe odejście ludzi od kościoła, utrata wiary oraz
spadek powołań kapłańskich i zakonnych.

Niepokojące są obecne synody (np. Synod Amazoński), które —
pod pozorem zapobiegania niekorzystnej sytuacji — działają w dal-
szym zaplanowanym niszczeniu Liturgii m.in. próby wyświęcania
żonatych mężczyzn. Cała Boża Prawda jest zachowywana jedynie
w Kościele rzymskokatolickim, dlatego próbuje się go zniszczyć po-
przez m.in. fałszywy ekumenizm. Prawdziwe zjednoczenie wszyst-
kich chrześcijan w Kościele rzymskokatolickim nadejdzie wraz
z Triumfem Niepokalanego Serca Maryi w świecie. We Mszy Św.
Trydenckiej (tzw. również przedsoborowej, Wszechczasów) Kapłan
był zawsze ustawiony przodem do Tabernakulum, Krzyża. W zało-
żeniach masońskich można przeczytać, że poprzez odwrócenie Ka-
płana w stronę wiernych powoduje to, że wtedy człowiek staje się
„najważniejszy”, a nie Bóg. Argumentowano to też jako z szacunku
do wiernych.

Najświętsza Maryja Panna, Mama Eucharystii w licznych orę-
dziach (m.in. do: Zofii Nosko „Centuria”, Zofii Grochowskiej założy-
cielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Ka-
tarzyny Szymon, ks. Stefano Gobbi) ostrzegała przed działaniami
masonerii kościelnej, która ma na celu zniesienie prawidłowych,
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zewnętrznych oznak adoracji ku osłabieniu i zniszczeniu kultu Sa-
kramentu Eucharystii, i istoty Mszy Św.: „Nie ulegajcie modernizmo-
wi… proszę was… abyście przyjmowali Ciało Mojego Boskiego Syna
na klęcząco i do ust. […] Wy właśnie musicie dać kapłanom prawdziwe
świadectwo waszej wierności Bogu”1.

1 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, wyd. VI, Wrocław
2012, s. 79.

7 czerwca 2020r. miała zostać dokonana beatyfikacja „Prymasa
Tysiąclecia” ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego wojowni-
ka Maryi, dzięki któremu w Polsce m.in. nie było radykalnych zmian
liturgicznych jakie miały miejsce na Zachodzie po II Soborze Waty-
kańskim, a które przyniosły destrukcyjne skutki. Należałoby się od-
nieść do zastrzeżeń kard. Wyszyńskiego co do postawy przyjmowania
Komunii Św. i przywrócić zalecenia 177 Konferencji Episkopatu Pol-
ski z 1980r., które jasno stwierdzają: „Zgodnie z Uchwałą Konferencji
Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą
z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. […] Nie można wymagać
klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą”2.

2 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 347—348.

Dla odrodzenia się w pełni kultu Najświętszego Sakramentu
powinniśmy przyjmować Komunie Św. (oczywiście w łasce uświę-
cającej i gorliwym sercem) tylko na klęcząco (jeśli zdrowie pozwa-
la), tylko do ust, tylko z rąk Kapłana — przy balaskach, bądź klęcz-
nikach. A w wyjątkowych sytuacjach — jak już — to nie przyjmować
Komunii Św. na rękę, a duchowo, która ma taką samą wartość sa-
kramentalną jak forma tradycyjna.

Fragment egzorcyzmu: „Belzebub: Matka Boża nie przyjmowała
tego Sakramentu nigdy inaczej, jak tylko na kolanach […] Akabor:
Ona (NMP) chce, abym powiedział, gdyby Ona, ta wysoka Pani,
jeszcze żyła tu na ziemi, to przyjmowałaby Komunię Świętą do ust,
ale klęcząc i skłoniłaby się głęboko i to tak (pokazuje jakby się
skłoniła)”3.

Na polu społecznym masoneria i neomarksizm działają w celu
doprowadzenia ludzi do zaprzeczenia, zapomnienia o Bogu, znisz-
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3 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów, Wers, Poznań 2009, s. 161, 39.

czenia Sakramentu małżeństwa i podstawowej komórki społecznej
którą jest rodzina. A uderzenie w istotę Bożej rodziny to uderzenie
w Kościół.

Na polu politycznym chodzi o przyjęcie wszelkich szatańskich
założeń w świetle prawa, ustaw np. zalegalizowania tzw. „mał-
żeństw” homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci, bezbożnej
metody sztucznego zapłodnienia „in vitro”, eutanazji oraz mordo-
wania dzieci, poczętych, nienarodzonych (aborcja do dziewiątego
miesiąca ciąży jak i również aborcja selektywna czyli w przypadku
gdy np. będzie chłopiec zamiast dziewczynka).

Siostra Łucja stwierdziła, że decydującą, ostateczną walką po-
między Bogiem a Szatanem będzie istota znaczenia małżeństwa
i rodziny. Szatan obecnie uderza już nie tylko na dusze, ale w samą
naturę człowieka. Wizerunek Matki Bożej z La Salette z XIX wieku,
zakrywającą dłońmi twarz, czy Matki Bożej płaczącej krwawymi
łzami w XX wieku, przekazują ostrzeżenie, że jeśli ludzkość się
nie nawróci przyjdzie ostateczna kara.

W orędziach do ks. S. Gobbi w drugiej połowie XX wieku NMP
przestrzegała przed rozpowszechniającą się falą rozpusty, niemo-
ralności i aborcji: „Usprawiedliwia się nawet najpoważniejsze grzechy
przeciw naturze, takie jak przerywanie ciąży i homoseksualizm. […]
Co więcej, celowo wychwala się takie przekroczenia i proponuje się je
jako osiąganie ludzkiej wartości i nowy sposób doświadczania osobi-
stej wolności. I tak doszło dziś do zalegalizowania wszelkich grzechów
nieczystych — jako dobrych. Zaczęto niszczyć sumienia dzieci i mło-
dzieży, prowadząc je do przekonania, że czyny nieczyste popełniane
w samotności nie są już grzechem, że współżycie seksualne narzeczo-
nych przed ślubem jest dozwolone i dobre, że rodziny mogą żyć swo-
bodnie i uciekać się również do środków uniemożliwiających zrodzenie
dzieci. Człowiek doszedł do usprawiedliwiania i pochwalania czynów
nieczystych przeciwnych naturze i do ustanawiania praw, które stawia-
ją na równi życie rodzinne i wspólne życie homoseksualistów. Nigdy
niemoralność, nieczystość i rozpusta nie były w takim stopniu przed-
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miotem stałego rozpowszechniania — poprzez prasę i wszelkie środki
społecznego przekazu — w jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza tele-
wizja stała się zdeprawowanym narzędziem codziennego bombardo-
wania niemoralnymi scenami, mającymi na celu zniszczenie czystości
umysłów i serc wszystkich. W miejscach rozrywek — szczególnie w ki-
nach i dyskotekach — stale profanuje się publicznie godność ludzką
i chrześcijańską. […] Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą
odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bar-
dziej się mnożyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zale-
wa wszystko. Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm — grzech nie-
czysty przeciwny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków
zapobiegających powstaniu życiu. Przerywanie ciąży — to wołające
o pomstę przed obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzie-
ci — jest coraz częstsze. […] Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawie-
dliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy,
godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary”1.

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, dz. cyt. s.
444, 557—558, 593.

Pod pretekstem tolerancji i wolności widać obecnie pełzającą
destrukcyjną rewolucje obyczajową. Jak natrętnie usiłuje się narzu-
cić społeczeństwu ideologie Gender i LGBT. Tak jak dawniej Polska
stała się przeszkodą dla bolszewickiej nawałnicy na Europę,
tak obecnie jest ostatnim bastionem (jeszcze) konserwatywnych,
katolickich wartości, które próbuje się zniszczyć. Do nowego zagro-
żenia odniósł się latem 2019r. Abp Marek Jędraszewski: „Czerwona
zaraza już po naszej ziemi, na szczęście, nie chodzi. Co wcale nie zna-
czy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, nasze serca
i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzono z tego samego
ducha — neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa”2.

2 A. Solak, Cud nad Wisłą. Czy każą nam przeprosić za odparcie czerwonej za-
razy?, cyt. za: Polonia Christiana: pch24.pl: https://www.pch24.pl/cud-nad-
wisla--czy-kaza-nam-przeprosic-za-odparcie-czerwonej-zara-

O źle rozumianym miłosierdziu, fałszywym miłosierdziu wobec
LGBT, o grzechach wołających o pomstę do Nieba oraz konieczno-
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zy-,70140,i.html (dostęp: 2019-11-20)

ści ochrony rodziny na Bożych przykazaniach, wyjaśniał Abp Jan
Paweł Lenga w rozmowie ze Stanisławem Krajskim: „Kościół powi-
nien w duchu Chrystusa troszczyć się o rodzinę i prowadzić ją do nie-
ba, nawracać ją w prawdziwym znaczeniu tego słowa: aby wierzyła
w Ewangelię, żyła sakramentami, szczególnie spowiedzią i Najświęt-
szym Sakramentem. LGBT nie ma nic wspólnego z Kościołem i z nauką
Chrystusa. To jest grzech i trzeba to rozdzielić jedno od drugiego. […]
jest takie miłosierdzie, fałszywe miłosierdzie. […] Nie można być w ta-
ki sposób miłosiernym dla LGBT, żeby ich przyjąć, żeby im towarzyszyć.
W czym towarzyszyć? W grzechu? Trzeba im też dać jasno do zrozu-
mienia, tak jak lekarz daje do zrozumienia na czym polega choroba
i jak ją leczyć. On ukazuje chorobę konkretnie i jasno, chce wyleczyć
pacjenta. […] Zastanówmy się na chwilę nad tym, że jeżeli grzechy So-
domy i Gomory i okolicznych miast doszły do uszu Boga to w jakim
stanie, zadaję może takie retoryczne pytanie, może znajdować się dzi-
siaj Warszawa, Kraków, Poznań i inne miasta w Polsce, które dopusz-
czają się podobnych grzechów? A sodomia na całym świecie, jej propa-
ganda, nawet w szkołach dla niewinnych dzieci i przygotowania
dla potencjalnych ofiar w przyszłości. Czy te wszystkie nadużycia
nie dochodzą do uszu Boga? A czy wojna atomowa, o której już po-
ważnie się mówi, czy nie będzie tym ogniem siarki, który zniszczy
zbuntowane ludy i narody, nie będzie tą wymierzoną karą Boga, którą
zuchwale człowiek na siebie ściąga?”3.

3 Abp J. P. Lenga MIC, Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele,
herezji, apostazji i grzechach zaniedbania, Wydawnictwo św. Tomasza
z Akwinu, Warszawa, s. 29, 36, 121—122.

Widać jak szykuje się "Nowy Porządek Świata" czyli jeden rząd
światowy z jedną światową religią (oczekiwany "mesjasz"), totalna
kontrola każdego człowieka. Jak narazie poprzez m.in. aplikacje
(zdrowotne) w telefonach, likwidacje gotówki (obrót bezgotówko-
wy), a później przymusowe szczepienia i czipowanie... w imię "do-
bra i pokoju".
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ROZDZIAŁ 15

FINANSJERA ŚWIATOWA

CEL FINANSJERY: RZĄD ŚWIATOWY ZE ŚWIATOWĄ WALUTĄ1

(Fragment artykułu, autor: Alain Pilote, 2006r.)

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, nr 37, maj-czerwiec-lipiec 2006, strona internetowa: michael.org.pl:
https://www.michaeljournal.org/cel-finansjery.html (dostęp: 2019-11-06).

Podstawową wadą obecnego systemu finansowego jest to,
że banki tworzą pieniądze jako dług, pobierając odsetki od pienię-
dzy, które tworzą. Obowiązek spłacenia bankom przez zadłużone
kraje pieniędzy, których te banki nie stworzyły, pieniędzy, które
nie istnieją, doprowadza do powstania niespłacalnych długów. Fi-
nansjera wie całkiem dobrze, że spłacenie długów przez te kraje
jest niemożliwe, że obecny system finansowy jest wadliwy u samej
jego podstawy i że może on doprowadzić jedynie do kryzysu i re-
wolucji. Lecz to jest właśnie to, o co im chodzi!

Clifford Hugh Douglas, założyciel szkoły Kredytu Społecznego,
mówił: „Władza Pieniądza nie chce, i nigdy nie chciała, naprawy
systemu monetarnego — jego skutki w postaci wojen, sabotaży
i tarć społecznych są dokładnie tym, czego ta władza sobie życzy”.
Dlaczego? Jest tak dlatego, iż Finansjera sądzi, że jedynie ona jest
zdolna rządzić właściwie ludzkością, a po to, żeby móc narzucić
swoją wolę każdemu człowiekowi i kontrolować cały świat, wymy-
śliła obecny zadłużający system monetarny. Finansjera chce dopro-
wadzić wszystkie kraje na świecie do stanu takiego kryzysu, że kra-
je te będą sądziły, iż nie mają innego wyjścia, jak zaakceptowanie
cudownego rozwiązania Finansjery, które uchroni je od katastrofy.
Rozwiązaniem tym, w którym wszystkie narody będą zlikwidowane
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lub zmuszone do zrezygnowania ze swojej suwerenności, jest cał-
kowita centralizacja, jedna waluta światowa i jeden światowy
rząd. […]

JEDNA WALUTA ŚWIATOWA: „ZNAK BESTII”
Żeby umocnić swoją władzę, Finansjera chce także wyelimino-

wać wszystkie istniejące waluty narodowe i wprowadzić jedną wa-
lutę światową. W roku 1970 dr Hanrick Eldeman, główny analityk
Konfederacji Wspólnego Rynku w Brukseli, ujawnił plan „uporząd-
kowania światowego chaosu”: trzykondygnacyjny komputer
umieszczony w budynku administracyjnym siedziby głównej
Wspólnego Rynku w Brukseli. Ludzie, którzy tam pracują, nazywają
go „Bestią”.

Plan zakłada system cyfrowego oznaczenia każdego człowieka
na ziemi. W ten sposób komputer nadałby każdemu mieszkańcowi
świata numer, który byłby używany w każdej transakcji kupna
i sprzedaży. Numer ten byłby niewidocznie wytatuowany przez la-
ser (albo wszczepiony z mikroczipem) na czole lub na zewnętrz-
nej stronie ręki. Stworzyłoby to pieszy system kart kredytowych.
Numer byłby widziany tylko przez skanery podczerwieni, zainsta-
lowane w specjalnych miejscach weryfikacyjnych albo w punktach
handlowych. Dr Eldeman podkreślał, że przy użyciu trzech ciągów
sześciocyfrowych, każdy mieszkaniec ziemi otrzymałby oddzielny
numer karty kredytowej.

Przypomina nam to osobliwie słowa św. Jana Apostoła z Apo-
kalipsy (13, 16—18): „I sprawia (Bestia), że wszyscy: mali i wielcy,
bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą
rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma
znamienia — imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [po-
trzebna] mądrość. Kto ma rozum niech liczbę Bestii przeliczy: licz-
ba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt
sześć”.

KARTY DEBETOWE
Kilkadziesiąt lat temu, przed wynalezieniem komputerów i mi-

kroczipów, taki system mógłby się wydawać wymysłem science fic-
tion.
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Teraz jednak każdy wie o istnieniu kart debetowych, przy po-
mocy których w sklepach można kupić wszystko, bez potrzeby no-
szenia przy sobie gotówki, a kwota, którą musimy zapłacić, jest au-
tomatycznie odpisywana z naszego konta bankowego. Otwartym
celem banków jest eliminacja całej gotówki i zmuszenie ludzi
do używania kart debetowych, jako jedynego środka płatności. Ist-
nieje jednak zawsze ryzyko utraty karty debetowej, albo nielegal-
nego użycia jej przez kogoś innego. Mamy wobec tego rozwiązanie
ostateczne: połączyć ludzi osobiście z ich kartą, tak że nie ma spo-
sobu, żeby mogli ją zgubić lub żeby ktoś ją im ukradł! I oto mamy:
mikrokomputerowy czip, który może być wszczepiony pod skórę al-
bo trzy sześciocyfrowe ciągi, które mogą zostać wytatuowane
na skórze… właśnie tak jak to jest opisane w Apokalipsie św. Jana.

Wszystko zostanie przygotowane dla rządu, który chce kontro-
lować ruchy każdego człowieka, ponieważ rząd będzie wiedział
wszystko na twój temat. Będzie wiedział o wszystkim, co kupujesz,
gdzie i kiedy to kupujesz, do kogo telefonujesz, ile masz pienię-
dzy — wszystko to będzie zapisane w mikroczipie. Jeśli z jakiego-
kolwiek powodu, zostaniesz zakwalifikowany przez rząd jako „oso-
ba niepożądana” lub jako „wróg Państwa”, wystarczy tylko wymazać
twój numer z centralnego komputera i nie będziesz mógł więcej
nic kupić ani sprzedać (i w ten sposób zostaniesz wkrótce skazany
na zagładę). Każdy pretekst, włączając bezpieczeństwo narodowe,
zostanie użyty, żeby nakazać każdemu zastosowanie takiego czi-
pu. […]

LUCYFERYCZNA KONSPIRACJA
Kiedy o Iluminatach mówi się, że tworzą oni „lucyferyczną kon-

spirację”, nie jest to powiedziane tylko w sensie metaforycznym,
ale w sensie dosłownym, ponieważ przywódcy Iluminatów są fak-
tycznymi wyznawcami szatana i ich ostatecznym celem jest rzuce-
nie całego świata na kolana przed nim. Poprzez swoje wcielone
diabły szatan kontynuuje swój bunt przeciwko Bogu przez dążenie
do udaremnienia planu Bożego na ziemi i odebranie Bogu tak wie-
lu dusz, jak tylko to możliwe. Tak jak szatan, Finansjera sądzi,
że jest mądrzejsza od Boga… Członkowie Iluminatów są ludźmi
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wszystkich ras i wyznań, ale wszyscy oni łakną pieniędzy i wła-
dzy. […]

„MOMENT PSYCHOLOGICZNY”
Douglas przewidział, że obecny system monetarny oparty

na długu stanie się niewydolny i sam upadnie z powodu wszyst-
kich niespłacalnych długów, które stworzył. Wszystkie kraje
na świecie walczą z rosnącymi w zawrotnym tempie długami i zbli-
żają się do katastrofy, choć każdy wie, że długi te nigdy nie mogą
zostać spłacone. Inne czynniki wskazują na nieuchronny upadek
obecnego systemu: na przykład automatyzacja, która uniemożliwia
pełne zatrudnienie. […] Kwestią, którą powinniśmy zapamiętać
z tego wszystkiego, jest to, że obecny system finansowy, który two-
rzy pieniądze jako dług, jest głównym środkiem służącym do usta-
nowienia przez Finansjerę jednego rządu światowego. Zadłużenie
finansowe jest mostem, który prowadzi nas od społeczeństwa wol-
nego do kompletnej dyktatury. Jedyną rzeczą, której obawia się Fi-
nansjera, jedyną rzeczą, która może zatrzymać jej plan podboju
świata, jest reforma obecnego systemu finansowego — ustanowie-
nie uczciwego wolnego od długu systemu monetarnego, zgodnego
z filozofią Kredytu Społecznego. […]

ZNIEWOLENIE LUDZI TECHNIKĄ MIKROCZIPÓW1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla tryumfu Niepokala-
nej, nr 41, marzec-kwiecień 2007, strona internetowa: michael.org.pl: https://
www.michaeljournal.org/technologiamikroczipu.htm (dostęp: 2019-11-06).

(Fragment artykułu, autor: Melvin Sickler, 2007r.)
MOŻLIWE SPOSOBY PODEJŚCIA
Zatem, jaki rodzaj zachęty wybiorą oni, żebyśmy zaakceptowali

mikroczip? Kevin Haggerty opublikował w wydaniu The Toronto Star
z 10 grudnia 2006 r. artykuł zatytułowany „Wszystko, czego potrze-
bują, to jedno pokolenie” („One generation is all they Reed”). Przed-
stawił tam scenariusz implantowania czipów najpierw członkom
grup napiętnowanych, jak pedofile, terroryści, dealerzy narkotyków,
tych, których społeczeństwo uważa za „najgorszych z najgorszych”.
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Następnie oznaczone będą osoby oskarżone, żeby nie mogły uciec
wymiarowi sprawiedliwości. Więźniowie z wdzięcznością przyjmą te
rozwiązania, ponieważ tylko zaczipowani pensjonariusze zakładów
karnych będą mogli zostać zwolnieni warunkowo, otrzymać prze-
pustkę na weekend czy wyroki społeczne. Jednak dotyczy to tylko
małej części społeczeństwa. Dlatego inne napiętnowane grupy będą
musiały być wybrane za cel ataku, jak np. osoby pozostające na za-
siłkach. Osoby otrzymujące zasiłki będą musiały być monitorowane,
żeby zmniejszyć oszustwa, wzmóc skuteczność i zagwarantować,
że biedni nie będą otrzymywać „niezasłużonych” korzyści. Praco-
dawcy zaczną następnie oczekiwać implantów, jako warunku uzy-
skania pracy. Wojsko USA będzie dążyło do wymagania czipów
dla wszystkich żołnierzy, jako środka wzmacniającego dowodzenie
i kontrolę pola walki, a także służącego do identyfikacji ludzkich
zwłok. Za tym pójdzie wielki sektor bezpieczeństwa. Służba ochro-
ny, oficerowie policji i pracownicy zakładów poprawczych będą mu-
sieli mieć wszczepione czipy. Osoby wykonujące prace precyzyjne
znajdą się w tej samej sytuacji. Potem media prawdopodobnie na-
głośnią sprawę dziecka, które zostało uprowadzone i wykorzystane
lub zamordowane, więc rodzice będą chcieli, żeby wszystkie ich
dzieci zostały zaczipowane. Następnie szpitale będą wymagały czi-
pu, żeby otrzymać leczenie medyczne.

Tym, którzy są zaczipowani, będą proponowane specjalne
oferty. Kompanie będą oferowały zniżki dla osób, które płacą
przy pomocy środków umieszczonych w ich wszczepionych czi-
pach. Nowa technologia wyposażenia domów będzie wymagała
czipu do codziennej obsługi urządzeń domowych. Znalezienie
komputera lub urządzeń domowych, które będą działały przy po-
mocy starej, „ręcznej” technologii stanie się coraz trudniejsze. Po-
siadanie czipu będzie prawie koniecznością, żeby uczestniczyć
w głównym nurcie współczesnego życia, włączając zakupy i pro-
wadzenie samochodu. Ci, którzy wciąż będą odmawiać przyjęcia
czipu, będą oskarżani o próbę ukrycia czegoś. Będą także musieli
stale mieć do czynienia z opóźnieniami i niedogodnościami, zare-
zerwowanymi dla osób niezaczipowanych. Wreszcie, w ostatecz-
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ności, ci, którzy wciąż odmówią przyjęcia czipu, będą uznani
za wrogów państwa i zamknięci w specjalnych obozach, gdzie
mogą być torturowani, a nawet zabijani (ale zbawieni - dop. M.
J.), jeśli nie poddadzą się „Antychrystowi”, który będzie wymagał,
żeby wszyscy ludzie na ziemi byli zaczipowani. Tak więc to,
co mogło stać się przypuszczalnie dobrą rzeczą, w końcu sta-
nie się sposobem zniewolenia ludzkości.

KOMENTARZ M.J.: O konsekwencji dla duszy jakie za sobą nie-
sie przyjęcie znamienia Bestii opisane jest w Apokalipsie św. Jana
(Ap 14, 9—13): „A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mó-
wiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej, i bierze
sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino za-
palczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego
gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych anio-
łów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wzno-
si i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obra-
zu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». Tu się okazuje wytrwałość
świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usły-
szałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy
w Panu umierają — już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną
od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny»”.

O tym zagrożeniu dowiemy się również z orędzi Maryi do ks.
Stefano Gobbi: „Znamię na czole i na ręce wyraża całkowitą zależ-
ność tego, kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga Chrystusa, czyli
antychrysta. Noszenie jego znamienia oznacza całkowitą przyna-
leżność oznaczonej osoby do zastępu tego, który sprzeciwia się
Chrystusowi i walczy z Jego Boskim i królewskim panowaniem. […]
Czoło oznacza inteligencję, umysł, siedzibę ludzkiego rozumu. Rę-
ka oznacza ludzkie działanie, gdyż rękami człowiek tworzy i pracu-
je. Tak więc osoba oznaczona jest znamieniem antychrysta w swo-
im umyśle i w swojej woli”1.

W 2012 r. gdy natrafiłem na te orędzie poniżej ostrzegające
przed globalnym szczepieniem (nie czipowaniem) to wówczas wte-
dy trochę ciężko było to sobie wyobrazić, jak to może się stać
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1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, dz. cyt.,
s. 554.

„w czasie pokoju”. Ale teraz w dobie tzw. „pandemii” staje się to ja-
sne. Fragmenty — Orędzia Ostrzeżenia, tzw. „z Irlandii”,
17.06.2012r. pt. „Ich nikczemne plany obejmują również nowe glo-
balne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie”2:
„Moja droga, umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia świa-
towych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany obej-
mują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby
na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę niewidzianą nigdy
wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepie-
nia, ponieważ będzie was ono zabijać. Ich złe plany zszokowałyby te
wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak oni są potężni.
[…] Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za spowodowanie ter-
roru na Środkowym Wschodzie. Kontrolują wiele światowych mediów
i prawda o ich nikczemności ukryta jest za tak zwanymi humanitarny-
mi organizacjami. Niestety, bardzo niewiele Bożych dzieci wie o ich
planach”. Osiem lat później dzieje się to co wcześniej jeszcze wyda-
wało się niewykonalne.

2 Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które
spowodują choroby na całym świecie, cyt. za: Ostrzeżenie, ostrzeżenie.net
(dostęp: marzec, kwiecień 2020)

Z powodu „pandemii” koronawirusa, przez prawie cały rok
2020 słychać było „wyścig”, które państwo (która loża) wyproduku-
je „zbawienną” szczepionkę. Kto otrzyma ją jako pierwszy ( i kto
na tym nieźle zarobi) i stwierdzenia typu „pandemia minie
gdy szczepionka będzie już dostępna i zastosowana” jak również
„kto się nie zaszczepi to będzie zagrożeniem dla społeczeństwa”.
Ale w czym problem — jak jesteś zaszczepiony to szczepionka
przecież cię ochrania… ponoć… czy jednak nie, a nawet może za-
szkodzić? Mamy „bum” na koronawirusa, który jak widać zawsze
był, tylko, że nie miał takiej promocji, reklamy. Można powiedzieć,
że zostaliśmy wszyscy „uzdrowieni”. Teraz nie ma żadnej innej cho-
roby tylko koronawirus. Mierzenie temperatury na czole jest może
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takim początkiem, przyzwyczajeniem ludzi, bo za jakiś czas będzie
czip na ręce albo laserowy tatuaż na czole to też będziemy „skano-
wani”.

„Musicie się modlić, aby powstrzymali wprowadzanie tych życio-
wych udręk poprzez okropne USTAWY, które zamierzają wprowadzić”.
Tak, USTAWY — rozporządzenia nie przyniosły oczekiwanego re-
zultatu wytresowania ludu, a może były tylko na rozgrzewkę,
pierwszym krokiem jak lud zareaguje. A kolejne ustawy są i będą
stopniowo wprowadzane. Obecnie „pandemia” niszczy to do cze-
go została wykreowana czyli gospodarkę, relacje między ludźmi,
nastawienie człowieka, sytuacje finansową, pomimo, że zawsze
były trudy, to teraz jeszcze bardziej drastycznie się pogłębiły, le-
czenie, zabiegi odwołane. Kościoły opustoszały i „zapobiegawcze”
zalecenia do Komunii Św. na rękę, czyli masowa profanacja przyj-
mowania na niekonsekrowane dłonie i rozpraszające się okruszki
św. Hostii, które są sponiewierane. Lekarze którzy mają przeciwne
zdanie to ich się wyśmiewa, drwi z nich lub po prostu się ich
nie wspomina. A testy na koronawirus dają w ogromnej mierze
wynik fałszywie „pozytywny”. Dopisywanie na siłę jako przyczynę
zgonu — koronawirus. Ostatnimi laty bywały dotkliwe grypy, mi-
liony zachorowań, ostrzegano dzieci i staruszków, żeby uważali
na siebie, i z tego powodu nie zamykano wszystkiego i wszyst-
kich. Życie normalnie funkcjonowało, pomimo, że takie ciężkie
okresy grypy panowały. Nie pokazywali statystyk codziennie,
tak jak teraz to się dzieje „na pasku” tv — ile „zachorowało”, ile
odeszło.

Widać do jakich rezultatów dochodzimy. Skoro taki chaos pa-
nuje na świecie, gospodarczy, zdrowotny, wszystkie państwa są
w to uwikłane, to trzeba będzie stworzyć „wspólny projekt”, który
by zaprowadził porządek na świecie, „pokój i bezpieczeństwo”. „Mu-
sicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, gorszego
niż to dokonane przez Hitlera w czasie II wojny światowej”. Czyli
to co jest napisane w Piśmie Świętym że, „Będzie bowiem wówczas
wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy
nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie oca-
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lał.” (Mt 24, 21—22). W orędziach do Marii Valtorty w czasie II woj-
ny światowej była mowa, że nadchodzi „większy” od Hitlera (zob.
książka „Walka Dobra ze złem u progu wiosny Kościoła”). Adolfa
nie ma, Józefa nie ma ( z ZSRR), a świat dochodzi do ucisku jakiego
jeszcze nie było. Czyli ktoś za tym stoi. Potrzebni są kolejni przed-
stawiciele elit na czele państw. Ale również wiadomo że im będzie
gorzej na świecie to tym bardziej przybliża się definitywne zwycię-
stwo, Triumf Współodkupicielki, Królowej Najświętszej Maryi Panny
oraz „Króla królów i Pana panów” (Ap 19, 16) Jezusa Chrystusa
nad Lucyferem, jego kościołem (masonerią) i jego największym
przedstawicielem, antychrystem.

„Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach przez dzie-
sięciolecia”. Warto wysłuchać wypowiedź Wojciecha Sumlińskiego
na temat raportu Rockefellera z 2010r. i obecnej sytuacji na świe-
cie z powodu „pandemii” (zob. „Pandemia według scenariusza,
Fundacja Rockefellera… 121” na youtube). „Przez ostatnie 15 lat za-
planowali wprowadzenie Znamienia Bestii, czipa, do którego wszcze-
pienia w ciało zmuszany będzie każdy mężczyzna i kobieta, aby mieć
dostęp do żywności”. Tak, od wielu lat już słychać o czipowaniu.
Wtedy to mogło się wydawać nonsensem, a teraz pomału ta rze-
czywistość się kreuje (np. sytuacja w Szwecji). Gotówka obecnie
nie jest zalecana, bo "naraża" na koronawirusa. Promowany jest
etap przejściowy, płatność kartą lub telefonem, a na końcu będzie
czip.

Dlaczego w takim razie w Kościołach (jak już) nie zalecają
wiernym — którzy mimo wszystko się obawiają — Komunii Św. du-
chowej która ma taką samą wartość sakramentalną jak tradycyjna
forma. Komunia Św. na rękę jak stwierdzili liczni lekarze jest wyso-
ce niehigieniczne, a na pewno w każdym przypadku jest to profa-
nacją, czyli to na czym zależy masonerii. Gotówka z ręki do ręki —
nie! Ale Komunia Św. z ręki (konsekrowanej Kapłana) do ręki
(świeckiego) — jak najbardziej tak!

Maseczki nie pomagają, nie chronią przed koronawirusem
jak stwierdzili liczni lekarze (o których oczywiście w TVpropaganda
nie usłyszymy) i jak sam wówczas stwierdził minister zdrowia prof.
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Łukasz Szumowski, który — jako lekarz — wyśmiał maseczki,
ale później — jako polityk — nakazał je nosić. Maseczki nie chro-
nią, a wręcz są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Dr Zbigniew Mar-
tyka, ordynator oddziału zakaźnego szpitala w Dąbrowie Tarnow-
skiej: „Utrudnienie dopływu tlenu i zwiększenie zawartości dwutlenku
węgla we wdychanym przez maseczkę powietrzu […] A zawilgocone
maseczki, jak wykazały badania — nie dość, że sprzyjają wtórnym in-
fekcjom (co dla osób z obniżoną odpornością i łatwo zapadających
na choroby infekcyjne dróg oddechowych jest fatalne w skutkach),
to nie stanowią istotnego zabezpieczenia dla INNYCH osób… Jak infor-
muje „Annals of Internal Medicine”, jedno z wiodących pism poświęco-
nych medycynie, zarówno chirurgiczne jak i bawełniane maski okaza-
ły się nieskuteczne w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2
pochodzącego z kropel rozpylonej śliny podczas kaszlu pacjentów
z COVID-19. Badanie… wykazało, że gdy zarażeni pacjenci, których
usta i nos są osłonięte maską, kaszlą — krople zawierające wirusa
i tak uwalniają się do środowiska. Zakażona jest również zewnętrzna
powierzchnia maski. […] zdecydowana większość osób przechodzi
(nie przechorowuje, bo trudno nazwać chorobą to, co nie daje obja-
wów chorobowych!) infekcję bezobjawowo, więc gdybyśmy mieli moż-
liwość wykonania testu wszystkim bez wyjątku — stwierdzilibyśmy
masową falę „zachorowań”. Nie miałoby to jednak żadnego odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości. Praktycznie zdrowych ludzi pozamykaliby-
śmy w izolacji i kwarantannie, a media pisałyby o „nowej fali epide-
mii” („Dr Zbigniew Martyka o maseczkach: Jesteśmy okłamywani
i zmuszani do działań mogących pogarszać nasz stan zdrowia”, cyt.
za: tarnow.net.pl).

Jeżeli teraz bez "kagańca" są już takie utrudnienia to co bę-
dzie się dziać za jakiś czas. Nie jesteś zaszczepiony nie możesz za-
łatwić spraw, nie masz karty masz gotówkę — nieaktualne, jak nie-
zaczipowany to „nie kupisz, nie sprzedasz”. Taka to „pandemia”,
że trzeba stworzyć na siłę atmosferę strachu, jak o tym mówił GIS,
żeby ludzie chcieli się szczepić, szczepionkami niewiadomego skła-
du i skutków. Tzw. lekarstwo dużo gorsze od tzw. "pandemii".
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ROZDZIAŁ 16

RELIGIA "NEW AGE"

„NEW AGE” NISZCZY CHRZEŚCIJAŃSTWO I MORALNOŚĆ1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, nr 2, listopad-grudzień 1999, www.michael.org.pl, www.michaeljour-
nal.org/stronaglowna.htm: https://www.czasopismomichael.pl/artykuly/
item/new-age (dostęp: 2020-07-15)

(Fragment artykułu, autor: Yvette Poirier, 1999r.)
Gdyby Chrześcijanie znali naukę Kościoła i Pisma Świętego,

walczyliby przeciwko New Age*, zamiast lgnąć do reguł tej nowej
religii. Ten stos herezji wywodzi się z pogańskich religii, takich
jak hinduizm i buddyzm. Miejmy się na baczności przed New Age,
z jej wielotwarzowością: praktykami relaksacyjnymi, medytacjami
transcendentalnymi, astrologią, medycyną alternatywną, spirytu-
alizmem, telepatią, ponadzmysłową percepcją, chińską gimnasty-
ką, wegetarianizmem, jogą, magnetyzmem, reinkarnacją itd.[…]

WYPACZONE SUMIENIA
New Age jest orędownikiem herezji zawartych w tych pogań-

skich religiach. Utrzymuje, że wszystko, co istnieje jest Bogiem: na-
tura, rośliny, zwierzęta, insekty, ludzie. Dlatego człowiek, szczur,
ropucha są Bogiem. Jeżeli człowiek jest Bogiem, to nie może on
popełniać złych uczynków; wszyscy ludzie są nieskończenie dobrzy,
gdyż są Bogami. Uczciwy obywatel i kryminalista, dobry i zły, są
Bogami. New Age nie robi żadnej różnicy pomiędzy dobrem a złem.
Wypacza sumienia.[…]

REINKARNACJA
New Age opiera się na doktrynie reinkarnacji. Ci, którzy po-

pierają tę pogańską doktrynę nie odrzucają nieśmiertelności
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dusz, ale twierdzą, że dusza po śmierci ciała przechodzi do in-
nego ciała, którym może być roślina, zwierzę lub człowiek. Cho-
ciaż zwolennicy New Age utrzymują, że każdy człowiek jest Bo-
giem, dają równocześnie do zrozumienia, że musimy przejść
przez pewne stopnie, aby dojść do boskości; jedno życie nie wy-
starcza. Dlatego też, według nich, musimy powracać na ziemię
poprzez reinkarnację. Reinkarnacja jest doktryną pozostającą
w sprzeczności z chrześcijaństwem. Bóg stworzył człowieka
z ciałem i duszą. Po śmierci ciało obraca się w proch, a dusza
nie jest reinkarnowana w inne ciało. Pójdzie ona do Nieba
na całą wieczność, albo do Piekła na całą wieczność, w zależno-
ści od tego na co sobie zasłużyła. W liście Apostolskim „Tertio
Millennio Adveniente”, Papież Jan Paweł II ostrzega chrześcijan
przed doktryną reinkarnacji: „Objawienie chrześcijańskie wyklucza
reinkarnację i mówi o spełnieniu, do osiągnięcia którego człowiek
jest powołany w ciągu pojedynczej ziemskiej egzystencji. Człowiek
osiąga to spełnienie swojego przeznaczenia poprzez szczery dar sa-
mego siebie, dar który jest możliwy tylko przez spotkanie z Bogiem.
Tylko w Bogu człowiek odnajdzie całkowite spełnienie: oto jest
prawda objawiona przez Chrystusa”.

NOWY ŁAD ŚWIATOWY
New Age zaprzecza grzechowi pierworodnemu, odkupieniu

ludzkości przez Krzyż Chrystusa, Naszego Pana, zaprzecza Niebu,
Piekłu, Chrześcijaństwu, Kościołowi, Sakramentom… Zaprzecza
prawdom Wiary Katolickiej. New Age niszczy chrześcijaństwo i mo-
ralność. New Age używa niewielu słów po to, by ukryć swoją prze-
wrotność i zaszczepić jad w umysły ludzkie. New Age toruje drogę
dla Nowego Ładu Światowego (New World Order), który pragnie
zastąpić chrześcijaństwo satanizmem. Szatan chce być czczony
przez ludzkość. Co katolicy muszą zrobić w walce przeciwko New
Age? Musimy zagłębić się bardziej w naszą religię poprzez studio-
wanie doktryny katolickiej, poprzez ponowne odkrycie katechizmu
z lat dziecięcych i nauczanie go. Musimy pamiętać, że bramy pie-
kielne nie zwyciężą Kościoła. Wkrótce Niepokalana zmiażdży gło-
wę diabelskiemu wężowi.
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*New Age (ang., czytaj: niu ejcz) — dosłowne tłumaczenie: No-
wy Wiek, Nowa Era. Jest to religia przewidziana przez budowni-
czych nowego porządku świata, jako jedyna religia obowiązująca
na Ziemi, rządzonej przez jeden rząd światowy, z jedną walutą
i jednym sądem. Ruch New Age został zaplanowany przez masone-
rię dla zniszczenia Kościoła Katolickiego i wszystkich kościołów
chrześcijańskich. Zarówno New Age jak i Nowy Porządek Świata
idą ręka w rękę i mają tego samego przywódcę, a jest nim Lucyfer.
Katolikom nie wolno akceptować New Age i musimy być wyczuleni
na zastawiane wciąż na nas pułapki (istnieje przecież także muzyka
New Age i malarstwo New Age).

KOMENTARZ M.J.: Siostra Michaela Pawlik OP dogłębnie zapo-
znała się z zagrożeniami dla chrześcijan, a szczególnie dla katoli-
ków jakie wynikają z kultu religii wschodnich. Będąc misjonarką
w Indiach miała bezpośrednio styczność z tamtejszą kulturą, a także
po powrocie dostrzegała wzrost pojawiania się sekt i przedstawicie-
li wschodnich kultur w Polsce. Forma prezentowania jako coś do-
brego, nie stanowiących nic złego praktyk religijnych wschodu,
w rzeczywistości jest prawdziwym niebezpieczeństwem. Tytuły pu-
blikacji siostry Pawlik np. „Nie dajcie się uwieść różnym i obcym na-
ukom”, „Utopijny raj — New Age”, „Zwodniczy mistycyzm Orientu”,
„Złudna wiara w reinkarnację: wstrząsające skutki wiary w reinkar-
nację”, dobitnie potwierdzają o zagrożeniu pod pozorem dobra. NA-
SZE ZWYCIĘSTWO1. Jest nim potężna pomoc Matki Najświętszej i
świętych Aniołów! [...] Matka Najświętsza jest władczynią, której
nawet złe duchy muszą słuchać. Ta przewaga duchowa wiąże się
również ze św. Archaniołem Michałem i jego Aniołami. Oni byli zwy-
cięzcami w pierwszej walce duchów i nadal są zwycięzcami, jeśli lu-
dzie nie dają posłuchu szatanowi. Cześć dla Matki Najświętszej i
świętych Aniołów, prośby o ich pomoc, zaufanie do nich są dla
chrześcijanina koniecznością duchową... i dziękujmy za ich pomoc...
Szczególnie prośmy codziennie o opiekę naszego Anioła Stróża.

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę..., dz. cyt., s. 31-32.
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ROZDZIAŁ 17

IDEOLOGIA GENDER

IDEOLOGIA GENDER JEST DEMONICZNA!1

1 Dwumiesięcznik MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokalanej, Edycja Polska, nr
79, październik, listopad, grudzień 2014, s. 38—39.

Papież Franciszek ostro potępił w 2014 roku „ideologię gen-
der” w prywatnej rozmowie z austriackim biskupem Andreasem
Launem. Papież Benedykt XVI pod koniec swojego pontyfikatu
dwukrotnie mówił także na temat ideologii gender, jako „negatyw-
nej tendencji dla ludzkości” i „głębokim fałszu”. „Obowiązkiem ka-
płanów Kościoła” jest „ostrzeganie wiernych przeciwko” tej ideolo-
gii. Andreas Laun, biskup pomocniczy Salzburga, opowiedział
dziennikarzom portalu internetowego LifeSiteNews o swoim krót-
kim spotkaniu z Papieżem 30 stycznia 2014r., jako części wizyty ad
limina apostolo rum biskupów austriackich. Takie spotkanie z Papie-
żem biskupi muszą odbyć co pięć lat. Laun dodał, że był ostatnim
z biskupów, rozmawiających z Papieżem. „W odpowiedzi na moje
pytania papież Franciszek powiedział: ‘Ideologia gender jest demo-
niczna!”. Laud powiedział, że Papież nie przesadził w swoim ko-
mentarzu. „Faktycznie ideologia gender prowadzi do destrukcji
osób i dlatego papież Franciszek jest usprawiedliwiony nazywając
ją demoniczną”. Biskup Laun zachęcił do przeczytania ostatniej
książki znanej niemieckiej autorki katolickiej, socjologa Gabriele
Kuby pt. Die globale sexuelle Revolution: Zerstörung der Freiheit im
Namen der Freiheit [Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolno-
ści w imię wolności (ukazała się w Polsce w 2013 r. w wydawnic-
twie Homo Dei)]. Dla Kuby nazwanie gender ideologią demoniczną
nie jest niczym szokującym.
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„Ideologia gender jest najgłębszym buntem przeciw Bogu, jaki
jest możliwy”, powiedziała Kuby portalowi LifeSiteNews. „Człowiek
nie akceptuje, że jest stworzony jako mężczyzna czy kobieta, nie,
mówi: ‘Ja decyduję! To jest moja wolność’ — przeciwko doświad-
czeniu, przeciw naturze, przeciw rozumowi, przeciw nauce!”. „Jest
to ostateczne wypaczenie indywidualizmu”, wyjaśnia Gabriele Ku-
by. „Odziera człowieka z ostatnich resztek jego tożsamości, to zna-
czy, z tego, że jest mężczyzną lub kobietą, po tym jak stracił on
wiarę, rodzinę i naród”. „Jest to rzeczywiście diaboliczne”, podsu-
mowała, „że ideologia, którą każdy człowiek może rozpoznać jako
kłamstwo, może zabić zdrowy rozsądek ludzi i stać się dominującą
ideologią naszych czasów”. […]

Jest to potężne uderzenie w świat stworzony przez Boga. Na-
stępuje tu sprzężenie zwrotne. Ideologia gender pobudza rozwój
tych niebezpiecznych technologii, a one umożliwiają wprowadze-
nie jej założeń w życie. „Teoretycy queer twierdzą — jak pisze Mar-
guerite A. Peters — że nadejdzie moment, kiedy ludzkość, sta-
jąc się postludzkością, zostanie uwolniona od płci biologicznej
i gender, będzie żyć w ‘przestrzeni’ bardziej teoretycznej niż prak-
tycznej, jak android, którego wszelkie granice tożsamościowe zo-
staną zniesione. Takie społeczeństwo aseksualnych jednostek po-
kona wszelkie ograniczenia w realizacji swych celów powiększania
władzy i przyjemności. Droga gender, teorii queer i postpłci jest
w istocie ślepą uliczką dla ludzkości. Może doprowadzić ją jedynie
do końca, czyli do śmierci”. […]

DZIECKO W MACHINIE GENDER. STRATEGIA MANIPULACJI1

1 Dr T. Teluk, Dziecko w machinie gender. Strategia manipulacji, Miesięcznik
Egzorcysta, nr 10 (14) październik 2013, s. 41—43.

[…] ideologia gender. Jej zwolennicy przekonują, że to nie płeć
biologiczna decyduje o tym, kim jesteśmy, ale nasza tożsamość
psychiczna i kulturowa, czyli rodzaj, z którym się identyfikujemy,
który wybieramy i który można w każdej chwili zmodyfikować. Le-
wica postuluje zacieranie różnic między płciami, zrównanie praw
par homoseksualnych i tradycyjnych […].
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Ciało to swoista plastelina, którą można dowolnie formować,
bo dziś nauka daje takie możliwości. Liczy się wyłącznie nasz
kaprys, nasze ego… Gender mainstreaming, strategia stosowania
ideologii gender w głównym nurcie edukacji, mediów czy polity-
ki, zakłada oswajanie dzieci z seksualnością czy pornografią
od najmłodszych lat. […] Kilkulatki uczą się seksualnych funkcji
narządów płciowych, zapoznają się z technikami erotycznymi,
pornografią czy środkami antykoncepcyjnymi. Dzieci oswaja się
także z upadkiem rodziny, wmawiając im, że rozwody, związki
osób tej samej płci i wszelkie konsekwencje z tym związane (ro-
manse, zdrady, posiadanie wielu partnerów) są zupełnie normal-
ne we współczesnym świecie. Rodzice, którzy opierają się psy-
chicznej przemocy wobec swoich dzieci, mogą narazić się
na poważne konsekwencje ze strony państwa, włącznie z pozba-
wieniem ich praw rodzicielskich czy karą więzienia. Obowiązek
szkolny traktowany jest nadrzędnie wobec prawa rodziców
do wychowywania własnych dzieci. Szczególnie agresywnie
ze strony postępowych urzędników są traktowani chrześcijanie.
Niewykluczone, że już za kilka lat tradycyjną rodzinę, składają-
cą się z mamy, taty i kilkorga dzieci, będziemy oglądać wyłącz-
nie na archiwalnych fotografiach bądź w małych wspólnotach
chrześcijańskich […]. Swoją ideologię genderyści próbują forso-
wać za pomocą aparatu państwowego. Jednym ze stosowanych
przez nich w praktyce narzędzi jest zmiana przepisów prawnych.
Powstają wpływowe organizacje, finansowane przez bogatych
sponsorów, których celem jest doprowadzenie do prawnego
usankcjonowania zboczeń i penalizacji przejawów sprzeciwu wo-
bec nich. Zwolennicy rewolucji obyczajowej we współczesnym
społeczeństwie pracują nad prawną legalizacją związków homo-
seksualnych i domagają się powszechnego uznania aborcji
za prawo człowieka. Dążą do zmiany programów szkolnych tak,
by wpajały dzieciom treści przychylne dewiacjom […]

Ideolodzy gender za pomocą sieci rozmaitych stowarzyszeń
czy fundacji oddziałują bezpośrednio na dziennikarzy (często
o orientacji homoseksualnej), urzędników i organy państwa.
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W przypadku odmowy współpracy, łatwo oskarżają ich o dyskrymi-
nacje i straszą Unią Europejską. Intelektualiści wyznający nowo-
czesny feminizm, queer czy gender są dziś recenzentami progra-
mów nauczania w szkołach lub już uczą nasze dzieci — w jednym
ze śląskich gimnazjów postępowa nauczycielka dała do wypełnie-
nia swoim uczniom ankietę: „Czy wybrałeś już swoją płeć, z którą
chcesz się utożsamiać?”. Nie wszystko jest jednak stracone. Każdy
z nas jest odpowiedzialny za kształt swojej ojczyzny. Jeśli jednak
przez kolejne lata… będziemy… bezkrytycznie oglądać telewizję,
nie zdziwimy się, gdy nasz nastolatek oznajmi kiedyś: Mamo, tato,
zdecydowałem, że od dzisiaj jestem dziewczyną!

DIABEŁ ZNA NAS DOBRZE1. Oto co na temat diabła podaje
sławny jezuita Domenico Mondrone, który miał bezpośrednie do-
świadczenie ze złym duchem podczas rytualnego wykonywania eg-
zorcyzmów: Słowa Złego: „Nigdy nie zdołasz zrozumieć, jak bardzo
nienawidzę was, ludzi. […] Uważam was za coś gorszego od waszych
świń. Sądzicie, że jesteście inteligentni, a okazujecie się bardzo głupi.
Wystarczyłoby zobaczyć, co wam podsuwam przez wielu "naukowców”,
którzy są na mojej służbie i co daję wam w formie napuszonych, uczo-
nych bredni. Pomyśl o tym, czym was poję i karmię przez moją prasę!
[…] Zaraz poddajecie się pokusom moich posłańców. Przywiązujecie
wielką wagę do waszej wolności, a pozwalacie się schwytać w moją
niewolę. Och, jakie kpiny mogę sobie z was stroić w imię tej waszej
wolności. Okazujecie wstręt wobec tego co jest brudne, a tymczasem
jesteście zupełnie ulegli waszym namiętnościom, tarzacie się w wa-
szych obrzydliwościach jak świnie w błocie […]. Maryja jest tą, która
wprowadza ogromne zamieszanie w moich planach. Jest niszczycielką
mojego królestwa. Nie pozwala odnieść mi zwycięstwa i już przygoto-
wuje mi klęskę. Ciągle plącze mi się pod nogami, wciąż przeszkadzając
mi, przecinając mi drogę, podpuszczając swoich fanatyków do odbiera-
nia mi dusz. Tam, gdzie sięgają moje głośne podboje, Ona w ciszy roz-
przestrzeniającej się mnoży Swoje zwycięstwa” (O. Mondrone,
„W cztery oczy ze złym duchem” — „Echo” 82/20 i 84/22 1991r.).

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., 556—557.
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ROZDZIAŁ 18

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY

OŚWIATA DZIECKA1

1 Ks. Dr F. Sardá y Salvany, Liberalizm jest grzechem, Wers, Poznań 2010, s.
113—114.

Zdobyć dziecko, to zapewnić sobie człowieka. Wychowywać
pokolenie z dala od Boga i Kościoła, to karmić ognie liberalizmu
do sytości. Gdy szkoła bierze rozwód z religią, to jej grzechem
staje się liberalizm. Sekularyzacja to naturalizm — negacja tego
co nadprzyrodzone. Gdy negacja sączy się pomału do duszy
dziecka, to gleba dla tego co nadprzyrodzone ulega wyjałowie-
niu. Liberalizm zrozumiał straszliwą potęgę oświaty i z szatań-
ską energią zabiega teraz w całym świecie o to, by posiąść
dziecko. (Wystarczy tylko rozejrzeć się wokół nas, by stwierdzić
z jakim powodzeniem). Usiłując zabić Chrystusa, zarządza on
rzeź niewiniątek. „Porwij duszę dziecka z piersi jej matki, Ko-
ścioła”, powiada liberalizm, „a zdobędziesz świat”. Oto prawdzi-
we pole bitwy między wiarą a niewiernością. Kto zwycięży tutaj,
ten zwycięży wszędzie.

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO ZOFII GROCHOWSKIEJ2

2 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t. I, s. 144, 147—148, 181,
183, 271.

23.02.1995r. […] Zwracam się z prośbą do młodzieży i ostrze-
gam przed lekkomyślnością. Atak zła szczególnie będzie skiero-
wany na młodzież. Nie potrafisz żyć po Bożemu, upadłe młode
kwiecie. Sekty was porywają, ogłupiają was, a wy, tak mądrzy,
nie potraficie rozpoznać swej zguby.

155



O ile się nie opamiętacie i nie wrócicie na drogę zbawienia
i nie zaczniecie błagać Boga o przebaczenie, ugną się wasze kola-
na pod ciężarem chorób, które sprowadzicie na siebie przez swoją
nieprawość. Oj, wielkie to będzie dla was upomnienie. Nie oddaje-
cie czci Bogu ani swoim rodzicom, wygasła w was miłość, a wstą-
piła nienawiść i zło. Patrzę na waszych rodziców, żyjących w rozpa-
czy, jak tracą was, wylewając gorzkie łzy. Czy łzy rodziców i rozpacz
nie wołają o ratunek?

Drogie dzieci, gaśniecie w oczach Bożych, a gdy zapadnie mrok
w waszej duszy, co ciebie czeka, kwiecie ziemski? Sprzedajecie
swoją duszę złu, czy macie do tego prawo? Przecież Ja, Bóg, powo-
łałem ciebie, człowiecze, do życia, a łono twej matki wydało ciebie
na świat. Czy po to przyszedłeś na świat, aby iść na potępienie?
Czy wiesz, że Bóg ciebie kocha i twoi rodzice? A szatan ciebie nie-
nawidzi?! Usłysz to wezwanie, obudź się, aby nie było za późno.
Nadchodzi czas zatrzymania waszego biegu ku przepaści. Uczynię
to z miłości do was, biedne, zagubione dzieci, aby was ratować.
Trzeba wiele modlitw i ofiar.

Módlcie się, drogie Moje dzieci umiłowane, świat was nie po-
znał, tak jak Mnie, Jezusa Chrystusa. Wytrwajcie na tej drodze
zbawienia. Ja jestem wraz z Moją i waszą Matką z wami. Nie lę-
kajcie się zła, a zwyciężajcie go, bo Ja, Jezus Chrystus, wam bło-
gosławię.

7.03.1995r. Tolkmicko. […] Zwracam się do mężów porzuco-
nych żon i dzieci, zdeptaliście związek małżeński i sakramenty
święte, a weszliście na drogę zatracenia, użyjecie świata,
ale wieczności szczęśliwej możecie nie oglądać. Mężowie porzuce-
ni przez żony, oddajcie Mi swoją samotność. Ja wam pomogę. Mó-
dlcie się o łaski potrzebne wam w życiu duchowym i doczesnym,
abyście i wy nie zbłądzili. Tak wiele jest porzuconych żon i dzieci.
Biedne matki borykają się, jak wychować dzieci. A ojcowie? Gdzie
wasza miłość? O wy zlodowaciałe serca, coście uczynili z rodzin
swoich? Łzy waszych żon i dzieci wołają o pomoc. Powiadam wam,
Ja Jezus Chrystus ich nigdy nie opuszczę, choć żyją w ubóstwie,
ale Mnie kochają, bo zaufali Memu Miłosierdziu.

156

PRACA ZBIOROWA



Drogie Moje córki porzucone przez swych mężów, oto jestem,
przychodzę upomnieć się o was, pójdźcie za Mną. Ja, Jezus Chry-
stus was nie zawiodę, okażę wam wielką swoją miłość i wynagro-
dzę wasze łzy. Gdy byłyście w rozpaczy, Ja byłem z wami i pozosta-
nę. Dziękuję tym, co szukali ukojenia u stóp Mego krzyża. Dałem
wam moc przetrwania i godzenia się z losem.

22.02.1996r. Tolkmicko. […] Jak wielką odpowiedzialność mają
rodzice za swoje dzieci, jeśli nie nauczyli je kochać Boga. Zatracili-
ście ich sens życia i nie mają oparcia, na którym by mogły wzrastać
w dobrym. Matko i ojcze — coś uczynił ze swym potomstwem?
Zmarnowałeś i zniekształciłeś ten piękny kwiat młodości. Jaki przy-
kład daliście rodzice dorastającym dzieciom? Tak Moje umiłowane,
zagubione dzieci, życie bez Boga nie ma żadnej wartości. Świat
ogarnia ciemność — co znajdziesz w takim świecie? Dusza żyjąca
Bogiem, ona jest światłem ziemi. Jak bardzo potrzeba jest światu
takich świateł, aby zagubiona ludzkość odnalazła drogę do Boga.
Upominam i wołam — nawracajcie się! […]

8.02.1996r. Warszawa. […] módlcie się za tę młodzież, która
już nie potrafi modlić się, ani żyć dobrze. Wszędzie gdzie tylko spoj-
rzę, tam czynią zło. Mała jest garstka młodzieży, która czyni dobrze
i pamięta o Mnie — zapomniany jestem wśród młodego pokolenia.
Starsze pokolenie niech ratuje tę biedną, zagubioną młodzież. […]

18.02.1998r. Tolkmicko. […] Młodzież obecnych czasów jest
tak bardzo dobrowolnie zniewolona przez szatana. Kwiat młodych
ludzi był przeznaczony dla miłości Boga, a stał się trucizną zagu-
bionego świata. […]

FRAGMENT EGZORCYZMU (5.02.1976r.)
E-Egzorcysta, Al.-Allida
CNOTA I NIECNOTA (WADY)1

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów, wyd. VI, Wers, Poznań 2009, s. 93—94.

E.: W Imię Matki Bożej i w Imię…! Mów prawdę!
AL: […] Wiele dzieci np. jest tak daleko uświadomionych,

że wiedzą wszystko o seksie, przedtem aniżeli opuścili nocniki. Za-
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siewa się im to, żeby tak powiedzieć w głowach, że już czterolatki
czy pięciolatki nie mają nic innego na myśli. Są nawet instytucje,
jak przedszkola, szkoły itd., które nie potrafią nauczyć ich nic lep-
szego i mądrzejszego jak tylko wbijać im do głowy seks! Co dopie-
ro młodzieży, która znajduje się w czasie dojrzewania? Rodzice
nie wiedzą, co mają czynić.

[…] Młodzież jest zepsuta (przez takie wychowanie) przedtem
niż dobrze potrafi stać na nogach. W ten sposób najmłodsza i dru-
ga najmłodsza generacja nie będzie nigdy prawdziwym bojowni-
kiem Chrystusa, jeżeli nie nastąpi u nich rewolucyjna, gwałtowna
zmiana zapatrywań. Lepiej by dla nich było, gdyby się byli znaleźli
w obozach koncentracyjnych, aniżeli w takich salach gdzie w czasie
nauki seks podawany jest w domach jak trucizna. Do tego dzie-
je się to przy sprzyjającej atmosferze modernistycznego chrześci-
jaństwa. W Sodomie i Gomorze było to jawniejsze. Wtedy
to co psuje, nie było podawane tak jak teraz łykami i w małych
dawkach (burczy). W Sodomie i Gomorze było to wprawdzie złe,
ale oni przynajmniej wiedzieli, że grzeszyli i odczuwali to. Dzisiej-
sze dzieci natomiast nie wiedzą nawet często, że grzeszą. Spostrze-
gają za późno, że zostały wtrącone w grzech. […]

Wychowanie seksualne w szkole deprawuje uczniów?
Aplikowanie tego przedmiotu dzieciom jest sadyzmem1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, Edycja Polska, nr 6, sierpień-wrzesień 2000, strona internetowa: mi-
chael.org.pl, michaeljournal.org: https://www.czasopismomichael.pl/artyku-
ly/item/wychowanie-seksualne-w-szkole-deprawuje-uczniowm (dostęp:
2019-11-06).

(Fragment artykułu, autor: Gilberte Côté-Mercier, 2000r.)
[…] Nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, że rodzice są na-

turalnymi nauczycielami swych dzieci. Tak zadecydował i tak nas
ukształtował Bóg, Stwórca natury. Rodzice posiadają naturalne
uzdolnienia i nadnaturalną łaskę dla edukowania swoich dzieci
w tej intymnej dziedzinie. A seks jest sferą, która powinna być pie-
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czołowicie otaczana intymnością. Nakazują to Przykazania Boże.
Społeczeństwo, które seks eksponuje tak, jak… czyni to dzisiaj, ska-
zuje się samo na rozkład, i brnie w barbarzyństwo i niewolnictwo.
Dzieci i nastolatki, które sprowokowano do inicjacji seksualnej, tra-
cą równowagę psychiczną i zachowują się jak osoby obłąkane. Po-
trzeba wręcz cudownego uzdrowienia, aby mogły odzyskać zrów-
noważenie, gdy osiągną wiek dojrzały.

[…] Tym ważniejszy jest powód, aby usunąć je całkowicie
ze szkół. Seksuologia nie powinna być nigdy wykładana w szko-
łach. Jest to niesłychana zbrodnia. Nasz Pan powiedział w Ewange-
lii: „Biada temu, który zgorszy jednego z tych maluczkich. Lepiej
by było, gdyby się nigdy nie narodził”. Serwowanie dzieciom kur-
sów na temat seksu jest sadyzmem, lubieżnym okrucieństwem. Ci
nauczyciele lubieżności torturują dusze i ciała bezbronnych i nie-
winnych dzieci: to jest okrucieństwo. I czy sami ci nauczyciele są
w stanie powstrzymać się od nieczystych myśli, pożądań albo czy-
nów? Przeciwnie, nie chcą oni unikać zmysłowości, gdyż ich celem
jest właśnie zmysłowa przyjemność maluczkich. To jest właśnie
w dużym stopniu lubieżność. Lubieżne okrucieństwo, które jest
akceptowane przez niektórych katolików dających posłuch masoń-
skiej i rewolucyjnej propagandzie. […] Jest absolutnie niewybaczal-
ne, że Ministerstwo Edukacji włącza nauczanie seksu do naszych
szkół.

[…] Wszyscy rodzice, którzy kochają swoje dzieci powinni zde-
cydowanie wyrazić swoją wolę w tej sprawie, aby uchronić swe
dzieci od tych trujących, haniebnych, rozwiązłych kursów. Powinni-
śmy wychowywać dzieci w czystości; powinniśmy zabiegać, aby ich
serca i umysły wznosiły się coraz wyżej, a nie ściągać je w dół
do kloaki fałszywych i cielesnych przyjemności. Powinniśmy uczyć
dzieci żyć według duchowych ideałów. Powinniśmy formować je
według czystej moralności zgodnie z Przykazaniami Bożymi. Po-
winniśmy uczyć je unikania okazji do grzechu, więc nie możemy
popychać ich ku takim okazjom, a raczej mamy utwierdzać je
w przekonaniu, że są w stanie stawić czoła złu reprezentowanemu
przez szatana i przezwyciężać swoje namiętności. […]
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KOMENTARZ M.J.: Szczególną ochroną przeciw wszelkim formą
deprawacji dzieci i młodzieży jest „Różaniec Rodziców za dzieci”.
Jedna „Róża” składa się z dwudziestu osób i każda osoba w danym
miesiącu odmawia przydzieloną jedną tajemnicę, dziesiątkę Różań-
ca codziennie, i przez to odmawiany jest cały Różaniec — wszystkie
Tajemnice Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne każdego dnia —
za dzieci własne i z całej „Róży”, prosząc dla nich o ochronę i bło-
gosławieństwo (Świadectwa — https://www.rozaniecrodzicow.pl/
testimony). Jedna z licznych nauk NMP przekazana Marii z Agredy:
„Moja córko! Najważniejszym obowiązkiem każdej istoty ludzkiej wo-
bec Boga jest to, aby pierwsze swe myśli zwrócić ku Najwyższemu,
uznać Go jako swego Stwórcę i jedynego prawdziwego Pana, czcić, mi-
łować i oddawać Mu Boską cześć. Podstawowym obowiązkiem rodzi-
ców jest to, aby swe dzieci od wczesnych lat wiedli ku Bogu, uczyli je
troskliwie poznania Pana; dzieci bowiem od samego początku
ze wszystkich sił rozumu i woli powinny szukać celu ostatecznego, ja-
kim jest złączenie się z Panem. Rodzice powinni powstrzymywać dzieci
od złych zabaw, ku którym popycha je nieukształtowana przez wycho-
wawcę natura. Rodzice powinni zapobiegać błędom swych dzieci
i od najwcześniejszych lat uczyć je poznawania Boga. Tylko w ten spo-
sób ułatwiają dzieciom późniejsze uznawanie Stwórcy i oddawanie Mu
czci. Moja święta matka Anna spełniała ten obowiązek już tak wcze-
śnie, że jeszcze nosząc mnie pod sercem, oddawała w moim imieniu
hołd Stwórcy i składała Mu pełne szacunku podziękowania za to,
że mnie stworzył. Prosiła Go także, aby strzegł mnie i otaczał swą
opieką. Tak gorliwie powinni błagać Boga wszyscy rodzice, aby Opatrz-
ność Boska sprawiła, że dzieci szczęśliwie otrzymają chrzest święty
i uwolnione zostaną z niewoli grzechu pierworodnego. ...istota ludz-
ka… w momencie, w którym na mocy wiary dostąpi poznania Najwyż-
szego Dobra… nie powinna już nigdy utracić Boga z oczu, lecz zawsze
trwać w bojaźni, czci i miłości Bożej” (Maria z Agredy, „Mistyczne
Miasto Boże”…, dz. cyt., s.38—39.).
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ROZDZIAŁ 19

SPRAWA POLSKA

BEZE MNIE NIC DOBREGO NIE UCZYNICIE1

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 472- 481.

Jak widzimy w świetle przytoczonych faktów, masoneria ży-
dowska konsekwentnie dąży do zapanowania nad światem, czyli
do „królestwa szatana”, przez stworzenie jednego wszechświato-
wego rządu (powołanie Rady Europy i Parlamentu Europejskiego
jest kolejnym etapem do tego celu, statuty tych organów przewi-
dują rozdział Kościoła od państwa) i jednej wspólnej religii,
w której jako Bóg czczony będzie Szatan. Masoneria żydowska
przez finansowanie, inspirowanie i przeszczepianie fałszywych
nieludzkich filozofii, sekt, ideologii i doktryn politycznych, szcze-
gólnie liberalizmu, ma na sumieniu potworne zbrodnie wobec
wielu narodów, w tym również Polski. Owoce tego widać dosko-
nale w krajach dotkniętych komunizmem, widać to także na przy-
kładzie zasobnie żyjących krajów zachodnich, wykorzenionych
z tradycji chrześcijańskich, zdemoralizowanych i zeświecczonych,
ogołoconych z wartości duchowych oraz życia nadprzyrodzonego,
cierpiących na pustkę i bezsens życia!

Przed I wojną światową masoneria żydowska była główną siłą
torpedującą wysiłków Polaków dążących do odzyskania niepodle-
głości…

Wiadomo, że nie chodzi tu o cały naród żydowski, ale o czoło-
wych jego przywódców o tę jego część, która odrzucając prawdzi-
we mesjaństwo Chrystusa, świadomie ściągnęła na siebie i pod-
trzymuje do dzisiaj to uroczyste przekleństwo ze strasznymi jego
skutkami, wypowiedziane przed Piłatem w czasie sądzenia Chry-
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stusa: „Krew Jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci” (Mt 27,
25). Być może holocaust, choć godny najwyższego potępienia, jest
tu zarazem opatrznościowym znakiem danym wszystkim dla głęb-
szej refleksji nad straszną treścią powyższych słów. Każdy katolik
powinien wiedzieć, że owocem odrzucenia Chrystusa, który jest
prawdą, drogą i życiem, są: nienawiść, egoizm, pycha, chciwość,
zazdrość i wszelka niemoralność oraz wszystkie formy zbrodni, ter-
roru fizycznego i psychicznego na płaszczyźnie politycznej i religij-
nej wraz z wszystkimi konfliktami wojennymi.

Naród ten zawsze posiadał i posiada obecnie w swoich szere-
gach postacie wybitne i święte, jak Edyta Stein, Apostołowie, i wie-
le innych, że nie wspominamy najwspanialszą Niewiastę wszech-
czasów jaką jest Najczcigodniejsza Najświętsza Maryja Panna.

Św. Paweł w Liście do Rzymian karci chrześcijan za wynosze-
nie się nad Żydami. Przyznaje, że Żydzi są jak gałęzie odcięte
od korzenia prawdziwej religii, wskutek swego niedowiarstwa (Rz
11,19—23), ale przypomina, że chrześcijanie są gałązkami wszcze-
pionymi przez Boga i mogą także być odcięci, jeśli upadną. Zwraca
też uwagę na tajemnicę „zaślepienia, które padło na część Izra-
ela” (Rz 11, 25), na możliwość indywidualnych nawróceń Żydów
(Rz 11, 14 i 11, 23) oraz na ich pełne nawrócenie przewidziane
w przyszłości (Rz 11, 26).

Omówiony fragment Pisma Św. poucza nas, że wyznawanie je-
dynej prawdziwej religii — religii katolickiej (por. Dekl. o woln. rel.
1), poza którą nie ma zbawienia… zawdzięczamy Panu Bogu, a stan
wiary innych ludzi, nie będących katolikami, pozostaje ostatecznie
tajemnicą, nie należy więc ulegać triumfalizmowi. Z drugiej jednak
strony należy baczyć, żeby — wystrzegając się usilnie triumfali-
zmu — nie tracić z oczu różnicy między wiarą katolicką a innymi
wyznaniami. Nie dopuszczając w sobie poczucia wyższości wobec
wyznawców innych religii nie należy zapominać o wyższości Praw-
dy nad błędem. Często, gdy pisze i mówi się o masonerii żydow-
skiej, napotyka się na zarzut antysemityzmu i nietolerancji.

Ustosunkowując się do powyższych faktów należy pamiętać,
że katolikom nie wolno nienawidzić ani ulegać pragnieniu żadnej
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zemsty czy odwetu wobec drugiego człowieka czy danego narodu,
choćby zbrodnie ich były największe, gdyż nie ma takiego grze-
chu, którego nie można przebaczyć. Sam Bóg Wcielony w Osobie
Jezusa Chrystusa pierwszy przebacza swoim oprawcom na krzyżu
(nie czekając na przeprosiny), a jego bezgraniczna miłość do ludzi
próbuje nawet złagodzić ich winę przed Swoim Ojcem. Każdy
człowiek będzie sądzony z uczynków miłosierdzia. Ale prawdziwa
miłość do Boga i bliźniego domaga się również (ale bez żądzy
odwetu i to w duchu przebaczenia) odważnego — bez względu
na konsekwencje — zdemaskowania, napiętnowania i odrzucenia
jawnego czy też ukrytego zła, a w razie potrzeby ukarania,
aby nie dopuścić do jego rozszerzania się. Bezkarność jest rów-
nież demoralizująca, nie można natomiast przy wymierzaniu kary,
kierować się nienawiścią czy rządzą odwetu, gdyż zaciemnia
to nasz umysł i uniemożliwia wymierzenie sprawiedliwego wyro-
ku w duchu miłosierdzia. Z woli naszego Stwórcy jesteśmy odpo-
wiedzialni jedni za drugich i dlatego brak poczucia odpowiedzial-
ności, obojętność, egoizm, milczenie jest grzechem. Naród ma
prawo i obowiązek znać swoją prawdziwą historię. Wiemy,
jak straszne skutki spowodowało jej przemilczanie. Trzeba przeba-
czyć, ale nie wolno zapominać! Naród ma prawo i obowiązek
wiedzieć, do czego prowadzą rządy bez Boga.

Dlatego mówienie prawdy o destrukcyjnej działalności Żydów
i masonów w historii naszego narodu nie ma nic wspólnego z an-
tysemityzmem czy brakiem tolerancji, ale jest to obowiązek etycz-
no-moralny związany z wielką odpowiedzialnością przed Bogiem
i narodem. Naród odcięty od swojej prawdziwej historii przestaje
być narodem, staje się bezwładną masą zdaną na igraszkę losu.
Papieże w swoich encyklikach niezwykle ostro potępili działal-
ność masonerii żydowskiej, czy przez to stali się antysemitami?
Wiadomo że nie, bo nie potępili Żydów z powodu ich rasowego
pochodzenia, ale ich tajne i zbrodnicze knowania i działania.
Bo jak się kogoś kocha naprawdę, to się go upomina i ostrzega
przed zgubnymi skutkami złego postępowania. Miłość nakazuje
również papieżom jako dobrym pasterzom, aby skutecznie strzegli
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i ostrzegali wiernych przed zbliżającym się niebezpieczeń-
stwem. […]

Obłudnie i przewrotnie wykorzystuje się wypowiedzi Ojca Św.
Jana Pawła II potępiające antysemityzm, nadając temu słowu zu-
pełnie inne znaczenie, niż ono w ogóle posiada. Dlatego należy
dokładnie wyjaśnić, jakie jest faktyczne znaczenie tego słowa. W/g
słownika wyrazów obcych antysemita: to człowiek wrogo usposobiony
względem Żydów z powodu ich pochodzenia rasowego lub narodowo-
ściowego, występujący przeciw nim. Papież jest przeciwko takiemu
antysemityzmowi, ale jest także całkowicie przeciwny tuszowaniu
prawdy historycznej o Żydach, często domagając się odkłamania
całej polskiej historii, czego się tak strasznie boją Żydzi i masoni
i dlatego tych, co próbują to uczynić nazywają antysemitami. Wo-
bec ludzi innej wiary mamy okazywać szacunek i miłość,
ale to nie znaczy, by ustępować wobec ich błędnej nauki w imię
fałszywie pojętej tolerancji czy wolności, gdyż prawda może być
tylko w jednej religii. Chrystus założył tylko jeden Katolicki Kościół
na fundamencie Apostołów, którego opoką jest Papież. I tylko Ko-
ściół katolicki upoważnił do przepowiadania Ewangelii i przekazy-
wania Jej w świetle nieomylnej Tradycji Apostolskiej. […]

„Jest jasne — czytamy z kolei w dokumencie watykańskim
z dnia 30 V 86 r. pt.: Zjawisko sekt i nowych ruchów: wyzwanie dusz-
pasterskie — że nie możemy być naiwnie ugodowi. Zbadaliśmy do-
statecznie działalność sekt i widzimy, że postawy i metody niektó-
rych z nich mogą zniszczyć osobowość, zdezorganizować rodziny
i społeczeństwo, że ich doktryny są bardzo dalekie od nauczania
Chrystusa i Jego Kościoła Św. W niektórych krajach możemy podej-
rzewać, a nawet mieć pewność, że poprzez sekty działają (posługu-
jąc się tym co «ludzkie» dla celów nieludzkich) potęgi ideologiczne
i interesy ekonomiczno-polityczne całkowicie obce prawdziwemu
dobru ludzkości. Trzeba informować i przestrzegać wiernych,
zwłaszcza młodzież, a również angażować ludzi kompetentnych,
by służyli radą i zapewnili ochronę prawną itd.”. […]

To że Polska jest Polską jest zasługą tylko i wyłącznie Kościoła
Katolickiego, a nie socjalizmu, liberalizmu czy demokracji takiej
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czy innej, które zawsze były i są nadal aktualnie zagrożeniem
dla ducha naszego narodu i naszej przyszłości. […] Trzeba także ja-
sno powiedzieć, że o naszej Ojczyźnie mają decydować wyłącznie
Polacy a nie jakieś obce siły mające inną kulturę i ducha. Bóg
w stosunku do każdego narodu ma wielki plan i naród który po-
zwala kierować się obcym siłom sprzeciwia się woli Bożej.
Czy za normalną rzecz można uznać gdy sublokator zacznie kiero-
wać i rządzić właścicielem mieszkania? Nie dziwmy się więc, że ze-
braliśmy potworne żniwo przestępstw, dzieciobójstwa, pijaństwa,
narkomani i rozpusty itd. Jeżeli nie przejdziemy natychmiast
od słów do czynów, wkrótce może nam być zamknięta możliwość
ocalenia.

Liberałowie, lewica i masoneria chcą nas dzisiaj odciąć całko-
wicie od ciągłości naszej tradycji, historii i kultury, aby zniszczyć
naszą tożsamość narodową i pozbawić nas całkowicie wiary od Bo-
ga. Szczególnie jest tu zagrożona młodzież. Pan Jezus powiedział:
Beze Mnie nic dobrego uczynić nie możecie (J 15,5). Na świecie jest
coraz większy niepokój, mimo tylu konferencji pokojowych: im
więcej radzą o pokoju, tym coraz więcej wojen i niesprawiedliwo-
ści. Dzieje się tak dlatego gdyż wszystko czynią bez Chrystusa,
chcąc nie chcąc stając się niewolnikami szatana, swoich namiętno-
ści i pożądliwości. Budują więc dom na bagnie zła, niemoralności,
grzechu, bezwstydu, wyuzdania zmysłowego, niesprawiedliwości.
Szatan bardzo się stara, by zginęła w Polsce wiara. Dlatego każdy
powinien strzec wiary, jako dobra najwyższego, jak źrenicy oka.
Dzięki wierze, dzięki życiu według wiary, dzięki modlitwie, zwłasz-
cza różańcowej, możemy tu na ziemi zbudować POLSKI DOM,
w którym będzie sprawiedliwość oraz miłość i osiągnąć zbawienie
wieczne.

Wiara jest najwyższą wartością człowieka na ziemi, podnoszą-
cą człowieka do najwyższej godności Dzieci Bożych i prawdziwej
wolności w Bogu. Wprawdzie świat uznaje, że najwyższą wartością
jest „wolność” bez Boga, ale… mądrość tego świata wg Pisma Św.
jest głupstwem i obrzydliwością u Pana Boga. W imię tak pojmo-
wanej „wolności” morduje się nienarodzone dzieci i legalizuje eu-
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tanazje, czyli mordowanie osób starszych, nieuleczalnie chorych,
uprawomocnia związki homoseksualne, które są przyczyną choroby
AIDS i tym podobne wynaturzenia i zwyrodnienia, toleruje się por-
nografię, satanizm i wszelką swobodę seksualną i obyczajową. Każ-
dy robi to, co dla niego wygodne i przyjemne według hasła: „rób ta
co chce ta”. Na ofiarną miłość, płynącą tylko z głębokiej wiary
w Boga, nie ma tu miejsca. Wolność bez wiary jest bardzo niebez-
pieczna, gdyż człowiek staje się nie tylko niewolnikiem swojego
ciała i jego najniższych namiętności lub rzeczy materialnych; go-
rzej — nie zdając sobie z tego sprawy staje się niewolnikiem szata-
na i to w imię tej „wolności”, którą uważa za najwyższą wartość.

Jeśli zginie w Polsce wiara, zginiemy razem z proponowaną
nam przez liberałów, lewicę, socjalistów i cały Zachód „wolnością
i kulturą”, łącznie z najlepszymi ustawami gospodarczymi. Ogólnie
Zachód nigdy nie był przyjacielem Polski [przykład Jałty (konferen-
cja w Jałcie w 1945r. — dop. M.J.)], nie jest i nic nie wskazuje na to,
że będzie. Oby Polacy wreszcie przejrzeli na oczy! Polska jeśli
nie chce zginąć musi całkowicie zaufać Bogu…

Oto jak przestrzegał nas św. Maksymilian:
„Gdzie jest pierwsza przyczyna, ta przyczyna przyczyn naszego

kryzysu? To brak uczciwości. Brak wypełniania obowiązków wzglę-
dem Boga, siebie i bliźniego. Niechaj dzisiaj wszyscy bez wyjątku
odprawią szczerą spowiedź i zaczną prawdziwie po katolicku żyć,
natychmiast szybko podźwignie się Ojczyzna, uzdrowią się finanse,
zawrze rzetelna praca” (Rycerz Niepokalanej, 5/1926, 73—74).

Wiara jest sprawą publiczną. Bowiem objawienie Boże Jezusa
Chrystusa było i jest publiczne. Biblia nie jest Księgą prywatną
ani państwową. Biblia jest Księgą publiczną i dlatego wiara jest
sprawą publiczną, która dotyczy wszystkich bez wyjątku. Pan Je-
zus powiedział: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody aż po krań-
ce ziemi”. Biada narodowi i światu, który pozbawia się religii
i Boga!

„Bezprawie ograniczające elementarne prawa ludzkie do peł-
nego rozwoju osobowości należy do rzędu tych samych prze-
stępstw, za jakie stają jeszcze dzisiaj hitlerowscy zbrodniarze przed
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trybunałami” — słowa kard. St. Wyszyńskiego (P. Rajna, Kardynał
Wyszyński, t. III).

Słusznie czcimy pamięć bestialsko pomordowanych Polaków
w Katyniu, Oświęcimiu itp., o ileż bardziej jednak powinniśmy czcić
pamięć o wiele okrutniej pomordowanych i całkowicie bezbron-
nych nienarodzonych dzieci! […] Jest to z pewnością największa
farsa i obłęd w całej historii ludzkości. Przejaw niespotykanego
barbarzyństwa, ciemnoty i zacofania. Kultura Zachodu, którą nam
dzisiaj lewica i masoneria proponuje, stokroć bardziej potępia ja-
dącego na gapę pasażera, niż mordercę w bezlitosny sposób masa-
krującego bezbronną ludzką istotę w łonie matki!

Dlatego największym zwycięstwem szatana nad człowiekiem
XX wieku, w imię tzw. „wolności” odrzucającej Prawa Boże są ma-
sowe zbrodnie ludobójstwa poczętego i nienarodzonego życia
w łonach matek. Jest to najohydniejsza i najpotworniejsza zbrodnia
na narodzie w majestacie prawa! […]

Najważniejszym fragmentem encykliki Pacem In terris Jana
XXIII było domaganie się w sposób bezwzględny od każdej wła-
dzy praworządności: „Jeżeli więc sprawujący władzę w państwie
wydają ustawy albo jakiekolwiek rozporządzenia przeciwne po-
rządkowi moralnemu, a tym samym wbrew woli Bożej, wtedy
ani owe ustawy, ani rozkazy nie mogą wiązać obywateli w sumie-
niu, gdyż bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29). Wtedy
w rzeczywistości sama władza ulega degeneracji i staje się bez-
prawiem i potworną tyranią”.

Przed strasznymi skutkami fałszywie pojmowanej wolności
przestrzega także Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Evange-
lium vita pisząc m.in.: „Oderwanie wolności od obiektywnej prawdy
uniemożliwia oparcie praw człowieka na solidnej bazie racjonalnej
i stwarza sytuację, w której w społeczeństwie może zapanować
anarchiczna samowola jednostek albo zabójczy totalitaryzm wła-
dzy. Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem ZBRODNIAMI, których
żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy,
które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla su-
mienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej
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powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia.
Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, ja-
kim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję,
nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształto-
waniu opinii publicznej takiemu prawu, ani też okazywać mu po-
parcia w głosowaniu”.

Nie ma, nie było i nigdy nie będzie prawdziwej wolności i kul-
tury w oderwaniu od Prawdy, którą jest Jezus Chrystus. I pomyśleć,
że taką oto „tolerancję, kulturę i wolność” bez Chrystusa, w imię
powrotu do Europy, proponują nam różni politycy, senatorzy
czy posłowie. Dlatego Ojciec Św. Jan Paweł II przestrzegał nas
przed taką europeizacją! […]

Naród, który pozwala mordować własne dzieci i legalizuje eu-
tanazję, ściąga na siebie przekleństwo i nie jest godzien nazywać
siebie narodem. Nie ma przy tym żadnej przyszłości i dobrowolnie
wydaje na siebie wyrok śmierci!

Poniżej cytujemy prorocze słowa ks. kard. Karola Wojtyły… wy-
powiedziane w Krakowie w dniu 10.03.1974r.:

„Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, nasze-
go narodu, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili: poczę-
tych i nienarodzonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec historii
za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może
minąć bez konsekwencji”. Ojciec Święty w czasie ostatniej, czwar-
tej pielgrzymki do Polski przypomniał raz jeszcze, że nie może być
błogosławieństwa dla naszego kraju, dopóki istnieje ta zbrodnicza
ustawa, ustanowiona dla unicestwienia naszego narodu.

Dlatego Ustawa biorąca w obronę życie poczęte jest najważ-
niejszą ustawą dla rozwoju i istnienia nie tylko Polski, ale i całej
ludzkości, wobec której wszystkie pozostałe ustawy nic nie znaczą.
Jedno życie ludzkie w planie Bożym przedstawia nieskończenie
większą wartość niż cały wszechświat z wszystkimi dobrami mate-
rialnymi ziemi. Ustawa chroniąca życie nie może stwarzać żadnego
wyjątku od przykazania „nie zabijaj” […]

W swojej ostatniej encyklice Ewangelia Życia Ojciec Święty cy-
tując słowa Biblii (z historii Kaina i Abla) „Krew brata twego głośno
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woła ku Mnie z ziemi!” (Rdz 4, 10) dodaje, że „Bóg nie może po-
zwolić aby zbrodnia pozostała bezkarna”. „Jesteśmy dziś świadka-
mi — pisze we wstępie tej encykliki Papież — deptania fundamen-
talnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot
ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nienarodzone. Jeżeli
u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec ist-
niejących wówczas form niesprawiedliwości (chodzi o encyklikę
Rerum Novarum Leona XIII biorącą w obronę uciskanych i wyzyski-
wanych robotników — przyp. red.), tym bardziej nie wolno mu mil-
czeć dzisiaj, gdy… obserwujemy zjawiska większej jeszcze niespra-
wiedliwości i ucisku, mylnie nieraz uważane za dowód postępu
na drodze ustanowienia nowego porządku światowego”.

Zagrożenia życia, pisze dalej Papież, przybierają ogromne za-
miary, a „są to zagrożenia zaprogramowane w sposób naukowy
i systematyczny. Stoimy tu w rzeczywistości wobec obiektywnego
„spisku przeciw życiu”, w który zamieszane są także instytucje
międzynarodowe, zajmujące się propagowaniem i planowaniem
prawdziwych kampanii na rzecz upowszechnienia antykoncepcji,
sterylizacji i aborcji”, a w tym spisku biorą często udział środki
społecznego przekazu. „Wiek XX zapisze się jako epoka masowych
ataków na życie, jako niekończąca się seria wojen i nieustanna
masakra niewinnych istot ludzkich”. […]

KREW BĘDZIE PŁYNĘŁA RYNSZTOKAMI1

1 Ł. Karpiel, Krew będzie płynęła rynsztokami, „Polonia Christiana”,
www.pch24.pl (dostęp: 2020-11-03).

Głusi na ostrzeżenia, przekonani o własnej wielkości ludzie
z trudem akceptują prawdę o Bogu „Sędzim sprawiedliwym, który
za dobro wynagradza a za złe karze”. […] Warto jednak pamiętać,
że przedwojenna Warszawa była prawdziwą stolicą prostytucji
i aborcji. I że kara za te grzechy była zapowiadana.

Rzadko pamięta się też, iż przedwojenna Warszawa była praw-
dziwym zagłębiem haniebnych praktyk aborcyjnych. Przepisy chro-
niące życie od poczęcia obowiązywały w odrodzonym państwie

169

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



polskim do 1932 r, choć i wówczas istniało duże „podziemie abor-
cyjne”. W latach 20. ruszyła jednak szeroko zakrojona akcja
na rzecz wprowadzenia zmian ułatwiających zabijanie dzieci nie-
narodzonych. Po stronie domagającej się legalizacji aborcji „z przy-
czyn społecznych” szczególną aktywnością wykazywali się m.in...
Tadeusz Boy-Żeleński i jego partnerka, działaczka feministyczna
Irena Krzywicka z domu Goldberg. Antynatalistyczne lobby odnio-
sło wreszcie sukces i w 1932 r. rządząca Polską Sanacja zalegalizo-
wała aborcję w Polsce artykułem 233 Kodeksu Karnego (wprowa-
dzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11
lipca 1932 r.).

Milion zamordowanych nienarodzonych
Nowe przepisy tworzyły możliwość dokonania aborcji w dwóch

przypadkach: z powodu ścisłych wskazań medycznych, oraz
gdy ciąża zaistniała w wyniku gwałtu, kazirodztwa bądź współżycia
z nieletnią poniżej lat 15. Kodeks wprowadzał wymóg, aby „zabieg”
był dokonany przez lekarza. Co najbardziej przerażające, nie okre-
ślono trybu stwierdzania przesłanek umożliwiających „legalną”
aborcję. Nie określono także stadium zaawansowania ciąży, do ja-
kiego wolno dokonać aborcji. Trzeba zauważyć, że wprowadzone
przez władze II RP aborcyjne regulacje mogły śmiało stawać
w śmiertelne szranki z przepisami obowiązującymi w latach 1920
—1936 w ZSRR. Tylko komunistyczne Sowiety mogły poszczycić się
bardziej złowrogimi dla życia nienarodzonych przepisami. Według
różnych danych, w okresie międzywojennym przeciętna liczba za-
bójstw dokonywanych na dzieciach poczętych zarówno w lekar-
skich gabinetach, jak i nielegalnie wynosiła od 100 do 130 tysięcy
rocznie! Tylko w latach 1932—1939 mogło więc zostać zabitych
nawet milion nienarodzonych Polaków! Zjawisko to nasiliło się
jeszcze po 1939 roku: okupacyjne władze hitlerowskie śmiało
wkroczyły w uchylone przez władze II RP bramy aborcyjnego kosz-
maru, wprowadzając w 1943 roku „aborcję na życzenie”. Znakomita
część zbrodniczych „zabiegów” wykonywana była w Warszawie,
możliwe więc, że do 1944 zabito w łonach warszawianek więcej
dzieci, niż wyniosły straty w ludności cywilnej podczas samego Po-
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wstania Warszawskiego. Znakomita część sanacyjnej elity II RP
nie przykładała szczególnej wagi do nauczania Kościoła w zakresie
nierozerwalności małżeństwa i etyki seksualnej. Przykłady można
mnożyć: Józef Piłsudski, Rydz-Śmigły, Walery Sławek, Józef Beck.
Obraz kondycji moralnej elit — choć z pewnością przerysowany —
jaki odnajdujemy w „Karierze Nikodema Dyzmy” nie odbiegał zbyt-
nio od rzeczywistości. Promowanie stylu życia pozbawionego mo-
ralności, nagłaśnianie skandali obyczajowych, lekceważący stosu-
nek do dramatu, jakim jest rozwód, stały się chlebem powszednim
obyczajowości międzywojennej Polski, a zwłaszcza stołecznej War-
szawy. Do największych problemów z jakim zmagali się stróże po-
rządku przedwojennej Warszawy należała prostytucja. Pod tym
względem Stolica była prawdziwym miastem grzechu. Korzystanie
z „usług”... było zjawiskiem mocno egalitarnym. Gdzie znaleźć naj-
bliższy lupanar wiedzieli zarówno biedni i bogaci, gimnazjaliści
oraz panowie posunięci w latach.

To, co kiedyś szokowało, powoli stawało się „normalnością”; to,
co wzbudzało odrazę okazywało się „dobrodziejstwem współcze-
sności”. W taki sposób rewolucja wprowadzała w narodowy krwio-
obieg swój antyporządek oparty na nihilizmie i skoncentrowany
na człowieku.

Zapowiedź kary
Oddajmy głos ks. kard. Augustowi Hlondowi: „Fala wszelkiego

rodzaju nowinkarstwa zabagnia dziedzinę obyczajów. Podkopuje
nie tylko moralność chrześcijańską, ale godzi wprost w etykę natu-
ralną, szerzy nieobyczajność wśród młodzieży i dorosłych. Celem tej
propagandy jest zachwianie idei katolickiej, aby zastąpić naukę
chrześcijańską masońskim naturalizmem”. Jakże zatem, w kontekście
szerokiej fali demoralizacji płynącej zarówno w elitach społecznych
jak i wśród warstw mniej wpływowych w przedwojennej Polsce… mi-
mo wielu starań do intronizacji w Polsce nie dochodziło, na parę
miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej Rozalia otrzymu-
je następną wizję ukazującą ogrom nieszczęść, jakie spadną na Pol-
skę, a zarazem zapewnienie, że jeśli Polska — z rządem na czele —
dokona intronizacji, do zapowiadanej wojny nie dojdzie. […]
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ORĘDZIA PANA JEZUSA DO ZOFII GROCHOWSKIEJ O ABORCJI1

1 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t. I, s. 66, 209—210.

29.04.1991r. Córko Moja. W waszym kraju dzieje się źle, naród
jest poróżniony, każdy idzie swoją drogą i nie ma jedności. Urzą-
dzili targowiska — czy nie zabijać, czy zabijać to dziecię bezbron-
ne, które od chwili poczęcia ma duszę. Duszy nikt, nigdy nie zabije,
bo dusza jest nieśmiertelna. Zabijając dziecko wydajesz wyrok
na siebie, twoje życie będzie również skrócone i nigdy nie zaznasz
spokoju. O ile jest w tobie, człowiecze, trochę człowieczeństwa
zrozumiesz, że o życiu i śmierci może decydować tylko sam Bóg,
który powołuje do życia i do śmierci. Za te zbrodnie otrzymacie to,
na co zasłużycie, a ręka sprawiedliwości spocznie na was — wybie-
rasz sam. […]

24.10.1996r. Tolkmicko. Córko Moja. Gdybyś znała, jak wielki
ból zadał Mi naród polski. Jest przykazanie Boże — NIE ZABIJAJ!
A ty, biedny człowiecze, z kim walczysz — z tym poczętym dziec-
kiem? Nie tylko te dzieci zabijasz, ale i sam siebie ogołacasz —
swoją duszę. Szatan tylko czeka, abyś stał się jego narzędziem. Kim
ty jesteś, że decydujesz o życiu poczętego dziecka? Ja, Bóg daję ży-
cie i pozwalam, aby się poczęło. Na chwilę zająłeś Moje miejsce,
wydałeś wyrok sam na siebie i kraj, w którym żyjesz. Zapowiadam
wam, obłudnicy, stracę was i oczyszczę ten kraj. Polska jest Moim
narodem wybranym. On się odrodzi i będzie Moim ludem. Ręka
Sprawiedliwości nad wami zawisła i nad tymi, co was popierają.
Krew nienarodzonych pozostanie na waszych rękach, a ręce wasze
niech przypominają waszą zbrodnię, gdy będą zabijać te bezbron-
ne dzieci, które mają od chwili poczęcia Ducha Bożego. Będą i was
zabijać władcy tego świata. Ten krzyż, coście włożyli na te biedne
stworzenia, będzie waszym krzyżem. Zło was tak opanuje i popro-
wadzi na potępienie, że już większego zła nie będzie na świecie.
Matka Boża: dzieci Moje, Mego Niepokalanego Serca, powierzajcie
nienarodzonych Memu Macierzyństwu…
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ROZDZIAŁ 20

KAZANIE W GIETRZWAŁDZIE

KAZANIE KS. BISKUPA Z. KRASZEWSKIEGO W GIETRZ-
WAŁDZIE1 11 WRZEŚNIA 1983 r.

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 152—159.

Ekscelencjo, Czcigodni Księża tu zgromadzeni, Czcigodni Ojco-
wie, Kustosze w Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Wielebni Bracia
i Siostry zakonne, ukochany ludu Chrystusowy, zgromadzony tutaj,
w czasie tej wielkiej uroczystości odpustowej, a jednocześnie uro-
czystości tryumfalnej!

Obchodzimy dzisiaj doroczne święto — Odpust Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Ale jednocześnie przypominamy sobie to święto, które zostało
ogłoszone jako wyraz wdzięczności - wdzięczności za zwycięstwo
pod Wiedniem, święto Imienia Maryi, przypadające 12 września.

300 lat mija dzisiaj od tego wspaniałego wydarzenia, od zwy-
cięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, które zostało do-
konane 12 września Roku Pańskiego 1683. Przybyliście tak licznie,
drodzy pielgrzymi. Jest was kilkadziesiąt tysięcy. Dajecie tym do-
wód swojej niezłomnej wiary, swojej wielkiej nadziei, swojej miło-
ści. Przybyliście tutaj aby uczcić Matkę Boską Gietrzwałdzką, jako
Matkę Boską Zwycięską. Albowiem dzisiaj obchodząc uroczystość
300-lecia od tego wspaniałego wydarzenia pod Wiedniem, dzięku-
jemy Bogu za wszystkie łaski i wszystkie zwycięstwa, jakich nam
użyczył za pośrednictwem swojej Matki, Najświętszej Maryi Panny.

Słyszeliśmy przed chwilą słowa Ewangelii, w których Pan nasz
Jezus Chrystus wyraźnie powiedział Swojej Matce, że jest Mat-

ką naszą: „Oto Matka Twoja” — powiedział Chrystus Św. Janowi.
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A w osobie Jana pod krzyżem stoi każdy z nas. I każdy z nas pa-
trzy w słodkie oblicze Maryi, widzi Ją, jako Matkę swoją. Kiedy
przemawiam do was w czasie tej uroczystej Sumy, przypominam
sobie inną uroczystość, w której również brałem udział 6 lat temu.
Było to na zakończenie Kongresu Maryjnego. Mówiłem wtedy o na-
bożeństwie do Matki Bożej, jakie rozwinęło się w Gietrzwałdzie,
o cudownych wydarzeniach i wspomniałem o potrzebie modlitwy
ożywionej nadzieją, modlitwy w intencji ocalenia nie tylko nas,
nie tylko Polaków, ale całego świata. Zacytowałem wówczas tra-
giczną wypowiedź Franka Barnaby, dyrektora Międzynarodowego
Instytutu Badania Pokoju w Sztokholmie, który tak się wyraził: —
„Nie ma nic z punktu widzenia polityki, co może człowieka napa-
wać nadzieją”. Ale mówiąc o Gietrzwałdzie, o nabożeństwie
do Matki Bożej i o różańcu, (albowiem Gietrzwałd to jest Sanktu-
arium Różańcowe. Matka Boska Gietrzwałdzka jest Orędowniczką
i Patronką Różańcową), tak zakończyłem moje kazanie wówczas:
„Jest nadzieja i musi być nadzieja! Ale musimy skoncentrować na-
sze wysiłki i modlitwy i musimy zaufać Tej, która wszystko może —
Maryi”.

Jest nadzieja, drodzy bracia i siostry! Jest nadzieja w Matce
Bożej, bo Ona jest zawsze Zwycięska. Matka Boska Zwycięska!
Zwycięska na polach bitew. Taką była pod Grunwaldem, kiedy
to polskie rycerstwo ruszając przeciwko znienawidzonym po pro-
stu Krzyżakom, śpiewało: „Bogurodzica Dziewica”. Było to w Roku
Pańskim 1410, niedaleko stąd.

Matka Boska Zwycięska była zwycięska pod Jasną Górą, kiedy
w Roku Pańskim 1655 Szwedzi musieli się wycofać spod Jasnej Gó-
ry, mimo, że ulegli im magnaci, uległa szlachta. Pozostał wierny
tylko, prosty, bogobojny lud i garstka zakonników.

Matka Boska była zwycięską pod Chocimem w Roku Pańskim
1673, kiedy to hetman Jan Sobieski odniósł świetne zwycięstwo
nad Turkami. Matka Boża wynagrodziła hetmana Sobieskiego za je-
go wierność królowi, za jego wierność Ojczyźnie, za to,
że nie szczędził swojego życia, walcząc z wrogami Kościoła i naro-
du polskiego. Jan Sobieski wkrótce zostaje obrany królem Polski.
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I oto nowe zwycięstwo Matka Najświętsza mu przygotowuje,
zwycięstwo pod Wiedniem, którego rocznicę 300-letnią obchodzi-
my. Papież Błażej Innocenty, wzywa na pomoc króla polskiego. Król
bieży na pomoc bez wahania. Jest to niezwykłe wydarzenie.
Jak podkreślił ksiądz Biskup Jan Obłąk, w swej przedmowie do tego
pięknego nabożeństwa, król nie poszedł po to, aby zdobywać, ni
atakować, ani niszczyć. Król poszedł aby obronić chrześcijan, bro-
nić Europę, nie tylko Polskę. Było to drugie Lepante. Pod Lepante
w roku 1571 liga Święta pod wodzą Juana de Austia odniosła dru-
zgocące zwycięstwo nad flotą turecką. To zwycięstwo przypisywa-
ne jest modlitwie różańcowej, którą Papież Pius V ogłosił jako obo-
wiązującą Krucjatę na tę wojnę dla całego katolicyzmu, dla całego
Kościoła. Dzień i noc modlono się w Rzymie wówczas na różańcu.
Wtedy została zdruzgotana potęga turecka na morzu. A w roku
1683 zdruzgotana na lądzie. Dla nas to wszystko mierzy się setka-
mi lat. I pewno dla naszych praojców również to było uciążliwe być
zagrożonym przez Turków i Tatarów, podczas, nie tylko dziesięcio-
leci, ale stuleci. A przecież wszystko, co złe, się kończy. Chrystus
jest zawsze Zwycięski. Matka Boża jest zawsze Zwycięska.

Król Jan III Sobieski traktował wyprawę pod Wiedeń nie tylko
jako podróż wojenną, ale jako pielgrzymkę. Odwiedził Jasną Górę,
Krakowskie kościoły, Sanktuarium w Piekarach. Na Kahlenbergu
modlił się długo i gorąco i sam służył do Mszy Św. ojcu Markowi
z Awiane. Nic dziwnego, że garstka po prostu, garstka naszych ry-
cerzy pokonała niezwyciężoną armię i że król mógł później pisać
do Papieża Inocentego XI: „Venimus, Vidimus, Deus Vicit”! Przybyli-
śmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył! Matka Boża Zwycięska
pod Wiedniem. Matka Boża przeciwko Turkom. Matka Boska Zwy-
cięska przeciwko wszelkim wrogom Kościoła, ludzkości, kultury
chrześcijańskiej. Matka Boska Zwycięska w przedziwny sposób
i w naszej Ojczyźnie.

Żyjący na przełomie XIX i XX stulecia, zmarły w 1916 r. sławny
kapucyn, ojciec Honorat Koźmiński, zostawił po sobie niezwykłą
spuściznę. Udostępnił mi jego rękopisy ojciec Gabriel Bartoszewski,
kapłan z Sanktuarium Księdza Prymasa. 90 tomów rękopisów pt.
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„Chwała Maryi” zostawił po sobie ojciec Koźmiński! Z tego został
wydrukowany może jeden tom i nic więcej. Cenzura w Królestwie
Kongresowym była w XIX w. niesłychanie ścisła. O wydarzeniach
w Gietrzwałdzie nie wolno było nawet wspomnieć w Warszawie, na-
wet słowa zamienić o tym, że w Gietrzwałdzie, na Warmii, Matka
Boża mówiła po polsku. A oto ojciec Honorat Koźmiński zbiera ma-
teriały, żeby wydrukować całą książkę o Gietrzwałdzie. Do dziś dnia
ta książka leży nie wydrukowana. Nie było wolno. Pozwólcie, że z tej
książki nie wydrukowanej przeczytam niektóre fragmenty, pisane
gorącym sercem, szybkim piórem ojca Honorata. Oto jego słowa,
jakby dzisiaj do nas zwrócone, jakby nie 100 lat temu pisano,
ale dziś:

„Słuchajcie bracia ze krwi i języka, ducha i wiary, bracia w Bo-
gu — wspólnym Ojcu i Maryi — wspólnej Matce, bo wam zwiastuję
radość wielką: bo wam opowiadam wesele wielkie, jakie stało się
ludowi naszemu. Bo oto do nas, do Polaków, przychodzi nasza Mat-
ka i nasza Królowa. I skąd to nam? — pyta ojciec Honorat —
że tak wielka i niesłychana łaska udzielona nam zostaje, iż Królo-
wa nieba i ziemi przychodzi do nas, do ostatniego niejako, zakątka
tej ziemi i ojczystą, naszą mową, przemawia do nas tam, gdzie ta
mowa już prawie ustaje”.

Bo tak było tutaj 100 lat temu. Mowa polska prawie ustawała.
Kulturkampf Bismarcka miał na celu zniszczyć jednocześnie katoli-
cyzm na tych ziemiach i mowę polską do reszty. A przecież wbrew
temu wszystkiemu, kiedyśmy się tu zebrali w 100-lecie objawień, tu
właśnie przemawiał do was obecny Ojciec Święty Jan Paweł II i mó-
wił o zwycięstwie Matki Bożej nad prusactwem, nad krzyżactwem,
nad niemczyzną. Ojciec Św. Jan Paweł II mówił o zwycięstwie Matki
Bożej i ja mogę o tym mówić, bo przecież wbrew przewidywaniom
naszych wrogów, jesteśmy tu, mówimy po polsku i 50 tys. wiernych
jest na tym nabożeństwie odprawianym w j. polskim tu, w Gietrz-
wałdzie, gdzie 100 lat temu język polski był tu rzadko spotykany.
Można powiedzieć: Matka Boża Zwycięska w Gietrzwałdzie! 27
czerwca 1877 r. zobaczyła Matkę Bożą po raz pierwszy Justynka Sza-
frańska. 30 czerwca tego roku zobaczyła Matkę Bożą Barbara Szmu-
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lewska. Te małe dziewczynki stają się powiernicami Matki Bożej
i to powiernicami nie byle jakimi. W Lourdes Św. Bernadecie Matka
Boża ukazała się tylko 18 razy. W Fatimie trojgu dzieciom jeszcze
mniej bo 6 razy. A tu w Gietrzwałdzie, od 27 czerwca do 16 września
ponad 160 razy przemawiała po polsku: napominała lud wierny:
wspominała o tym co mają czynić, aby zbawić duszę swoją, aby oca-
lić naszą Ojczyznę, ocalić nasz naród, Gietrzwałd jest Sanktuarium
Różańcowym. Pierwsze słowa Matki Bożej w Gietrzwałdzie były:
„Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec!” Na przedsta-
wione prośby często odpowiadała: „Niech się modlą na różańcu”.
Ostatnie słowa Matki Bożej w Gietrzwałdzie były: „Odmawiajcie gor-
liwie różaniec”. Jest to więc poselstwo różańcowe i przede wszyst-
kim różańcowe. Nic dziwnego, że tu właśnie, niedaleko Gietrzwałdu,
powstała książka pt. „Myśli różańcowe”. Sławna obecnie w wielu
krajach świata. Oto fragment z tej książeczki: „Zdejm obuwie twoje,
bo miejsce na którym stoisz, święte jest!

Te słowa odnoszą się do Gietrzwałdu na Warmii, gdzie
w 1877 r. objawiła się Matka Boża jako Niepokalanie Poczęta.
Każdym odmówionym różańcem zabezpieczamy i otaczamy krę-
giem to miejsce, nigdzie indziej na świecie tak Matka Boża
nie związała swojego żądania odmawiania różańca z miejscem,
jak tu. Tu powinien się rozlegać ustawicznie różaniec! Wezwanie
Matki Bożej do różańca jest jednocześnie wezwaniem do trzeźwo-
ści: „Bądźcie trzeźwi!” — powiedziała Matka Boża 100 lat temu
w Gietrzwałdzie i powtarza również dziś Orędzie Gietrzwałdz-
kie — to orędzie ufności i nadziei. „Nie smućcie się, bo Ja zawsze
będę przy was!” — powiedziała 8 września 1877 r.

I powtarza to z pewnością dziś w słowach biskupów i kapła-
nów. I powtarza to również w sercach waszych, drodzy pielgrzymi
różańcowi, którzy wierzycie w zwycięską, potężną moc Matki Bożej
z Gietrzwałdu. Zwycięska jest Matka Boża z Gietrzwałdu! Zwycięska
nad Prusakami, nad Bismarckiem, nad niemczyzną, nad krzyżac-
twem, zwycięska nad naszymi wadami narodowymi, zwycięska
nad naszym lenistwem duchowym, zwycięska Pani nasza Gietrz-
wałdzka!
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Ale Jej zwycięstwo odnosi się na całą Polskę. W Roku Odkupie-
nia i Jubileuszu Jasnogórskiego mówi o tym nasz Ojciec Św. Jan Pa-
weł II, który przecież swoją działalnością poprzez cały świat zwy-
cięża niewiarę i zorganizowany ateizm. Przemawiał wczoraj
w Wiedniu. Wzywał wszystkich chrześcijan z całej Europy i z całego
świata do walki o wolność religijną i obywatelską: o wyzwolenie
człowieka z wielokrotnego upodlenia, a przede wszystkim
z upodlenia przez niewiarę i bezbożnictwo. Matka Boska Zwycięska
była zwycięska w wiekopomnej postaci naszego Prymasa Tysiącle-
cia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bo przecież on był i jest zna-
kiem zwycięstwa Maryi. On, który w Stoczku Warmińskim ofiaro-
wał się Matce Bożej jako niewolnik; On, który tutaj, właśnie
w Stoczku, przygotował swoje wielkie zwycięstwo działalności
duszpasterskiej przed 1000-leciem Chrztu Polski. Zwycięska Matka
Boża w was, tu obecni, a przede wszystkim w naszej młodzieży
polskiej, młodzieży wierzącej, młodzieży katolickiej, którą miałem
możność widzieć na Jasnej Górze 15 sierpnia, idącą zwartymi sze-
regami, nie w dziesiątkach nie setkach, ale w dziesiątkach tysięcy.
70 tys. pieszo z całej Polski. Młodzież, która idzie, wierząc, ufając
i zwyciężając. Jest to zwycięstwo przez modlitwę. Jest to zwycię-
stwo przez pokutę. Jest to zwycięstwo inne, niż pod Wiedniem
i Grunwaldem. Ale — jest to zwycięstwo wyższe, wspanialsze, wie-
kuiste! Ojciec Honorat Koźmiński w swoim niewydrukowanym rę-
kopisie o Gietrzwałdzie tak pisze. Zauważcie te słowa: jakież przej-
mujące i do was wprost skierowane:

„Ocknij się Ziemio Polska! Ocknij się dolino łez i cierpień, kraju
pokuty i doświadczeń, starodawne królestwo Przenajświętszej Mat-
ki Zbawiciela. Oglądaj te cuda, które Ona Miłosierna Twoja Matka
i Królowa, zapomniana od ciebie, lecz nie zapominająca o tobie,
na krańcach dawnych granic twoich, ku twej pociesze się ukazała.
Obudź się ludu Lecha, Ludu Polski, bogobojny i religijny. Obudź się
narodzie rdzennie katolicki. Niegdyś byłeś dzielnym zapaśnikiem
i bohaterskim rycerzem. Dziś, musisz być pokutnikiem wielkim. By-
łeś niegdyś Przedmurzem chrześcijaństwa, o które na próżno
szczerbiły się miecze pogańskie. Dziś masz być Przedmurzem jego
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duchowym, o które ma się odbić zarówno prześladowanie otwar-
tych nieprzyjaciół Kościoła, jak obojętność, niedowiarstwo i zwąt-
pienie oziębłych i niewierzących”.

Moi drodzy! 100 lat temu pisane słowa jakże są aktualne
dla nas!

„Obudź się ludu Lechicki, polski, bogobojny i religijny. Dawniej
mieczem, a dziś pokutą i modlitwą masz być Przedmurzem chrze-
ścijaństwa”. Najmilsi w Chrystusie Panu! Jakie wnioski wysuniemy
z tych rozważań tu, na tym świętym miejscu, przy tym świętym
źródle, wobec świętego Oblicza Maryi, na której rękach jest naj-
większy Jej Skarb i największy Skarb świata Pan nasz Jezus Chry-
stus. Wnioski są pewne i jasne. Matka Boska Zwycięska w naszych
sercach. Matka Boska Zwycięska w naszym narodzie. Matka Boska
Zwycięska przez wiarę, przez nadzieję, przez miłość. Jeżeli chcemy
być współuczestnikami tego zwycięstwa, musimy walczyć o wiarę,
nadzieję i miłość w sercach naszych tak, jak to rozpoczęliśmy
i nie wolno się załamywać. Nasz Mistrz narodowy, Zygmunt Krasiń-
ski przepowiedział w swoim poemacie pt. „Przedświt”:

„Idzie nowych ludzi plemię,
Jakich nigdy nie widziano”.
To „nowe plemię ludzi” — według jego przepowiedni jest po-

dobne do chrześcijan z pierwszych wieków. I ja widzę podobieństwo
z wami, z tymi, którzy potraficie całymi dniami i nocami iść do Sank-
tuariów Maryjnych, którzy potraficie w pokucie, w uciszeniu, w wiel-
kiej modlitwie trwać całymi godzinami, nawet dniami w Sanktu-
ariach Maryjnych; którzy zrozumieliście, że Chrystus jest zwycięski,
ale przez Krzyż i że Maryja jest Zwycięska, ale pod Krzyżem Chrystu-
sowym. Widzę w was, a szczególnie w młodzieży dzisiejszej to „po-
kolenie nowych ludzi”, które jest pokoleniem zwycięskim w sposób
inny niż 300 lat temu, ale w sposób równie piękny i równie zdecy-
dowany. Kiedy przybyłem na trasę pielgrzymki warszawskiej słysza-
łem pieśni młodzieżowe, układane przez młodych ludzi, młodych
chłopców i dziewczęta. Z pośród tych pieśni — a można ich zacyto-
wać dziesięć — ale dla skrócenia tego kazania zacytuję jedną pieśń
śpiewaną od Siedlec do Warszawy, od Warszawy do Częstochowy:
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„Gdzie Ojczyzna Twa, niebios Wybranko”
„W bliznach twarz Twoja, nasza Hetmanko,
W pobojowisk Ci dymie ściemniała,
Kiedyś w Polski obronie stawała.
Zwyciężyłaś, zwyciężaj!
Zwyciężyłaś, zwyciężaj!
Straszny jest szczęk oręża.
Już różaniec, różaniec, różaniec
Wytaczają żołnierze na szaniec”.
I dalej ta pieśń tak brzmi:
Ty w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś,
Że w różańcu, w trzeźwości jest siła.
100 lat przeszło nam w tylu już klęskach.
Wstań narodzie! Masz szansę Zwycięstwa.
Splećmy łańcuch różańców przez Polskę.
Jubileusz uczyni nas wojskiem.
Niech zakwitną krokusy trzeźwości,
Wtedy wzejdzie Jutrzenka wolności!
Zwyciężyłaś, zwyciężaj!
Straszny jest szczęk oręża.
Już różaniec, różaniec, różaniec,
Wytaczają żołnierze na szaniec”.
Najmilsi w Chrystusie Panu — kończę to moje słowo pasterskie

do was, korzystając z łaskawości Księdza biskupa proboszcza Ordy-
nariusza tutejszego, który mnie zaprosił na tę uroczystość i kończę,
gratulując wam jednej przede wszystkim rzeczy. Jak Polska długa
i szeroka, a szczególnie jak wasza diecezja długa i szeroka, wy zro-
zumieliście wezwanie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i nie potrzeba
was przekonywać o tym, że w dzisiejszych walkach, ponad atomy,
ponad wodory, ponad neutrony jest Różaniec! Różaniec! I nie tylko
biskupi i księża, zakonnicy i zakonnice, ale wy, ukochany ludu,
świeccy ludzie, módlcie się na różańcu; jesteście apostołami różań-
cowymi. Sam wręczałem Ojcu Św. kiedy był w Warszawie, kilka
Ksiąg Różańców Nieustannych. Jeden pochodził też z tych okolic.
Różańce Nieustanne!
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Różańce zwycięskie: Różańce, które zbliżają niebo do ziemi.
Różańce, którymi można wszystko wybłagać i od wszystkiego zła
uchronić siebie i Ojczyznę naszą. Wiem o tym, że na tych Różań-
cach Nieustannych ciągle macie na myśli modlitwę za Ojca Święte-
go i Kościół Święty, za Ojczyznę naszą i naród polski.

Ale dodajcie! Dodajcie do tych waszych różańców intencję no-
wą: o nawrócenie bezbożników, o nawrócenie tych, co walczą z Bo-
giem, o nawrócenie tych co pragną nam zaćmić Chrystusa, naszą
Światłość. To będzie nasza broń i nasze zwycięstwo! Różańcem wy-
modlimy im Łaskę Bożą, która przyjdzie do nich przez Miłosierne
ręce naszej Pani Gietrzwałdzkiej, naszej Pani Częstochowskiej, na-
szej Matki i Królowej. Amen.

RÓŻANIEC W NAUCZANIU PAPIEŻY. „Różaniec jest modlitwą
prostą, a jednocześnie kompletną pod każdym względem. Człowiek
włącza się w nią ciałem i duszą, swoim głosem i dłońmi, swym
umysłem i sercem. Wszystkie rodzaje modlitwy łączą się w nim
i uzupełniają: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo,
dziękczynienie. Rozważane tajemnice obejmują pełnię tajemnicy
Chrystusa… Papież Leon XIII widział w Różańcu „skrót całej religii
chrześcijańskiej” i „streszczenie całej Ewangelii”. […] Jedną z racji
doskonałości Różańca jest pozycja, jaką w nim zajmuje Najświętsza
Maryja Panna, Matka i Pośredniczka wszelkich łask. Różaniec jest
równocześnie oddaniem hołdu Matce Bożej i najlepszym sposobem
uproszenia tego, co pragniemy otrzymać, gdyż modlimy się razem
z Nią. Papież Leon XIII i jego następcy zachwalają modlitwę różań-
cową jako najlepszy środek przeciw złu uciskającemu świat dzisiej-
szy zarówno na płaszczyźnie jednostek i rodzin, jak i w stosunkach
społecznych i międzynarodowych. […] W sumie Różaniec jest
nie tylko modlitwą; jest on cudownym środkiem uświęcenia i po-
stępu duchowego, jedną z najlepszych szkół cnoty i życia chrześci-
jańskiego. […] Jak powiedział Pius XII ”dusza czuje się łagodnie po-
ciągniętą do postępowania drogą wytyczoną przez Chrystusa i Jego
Matkę”. Maryja, tak godna miłości i podziwu, zbliża się ku nam, bie-
rze nas za rękę i uczy żyć tak, jak Ona sama żyła na ziemi przy bo-
ku swego Syna, wg Ewangelii" (Tamże., s. 193-194).

181

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



ROZDZIAŁ 21

MIEJCIE W OPIECE NARÓD CAŁY

ORĘDZIA NMP I PANA JEZUSA DO ZOFII GROCHOWSKIEJ1

1 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t. II, s. 41, 56, 101, 129,
138, 144.

02.02.2000r. […] Tak, dzieci Moje, tyle jest niepokoju w wa-
szych sercach, to szatan czyni zamęt i niepokój, a wy mu pomaga-
cie, a nie słyszycie głosu Matki wołającej, która pragnie waszego
zbawienia. Czy wy, dzieci, jesteście innej narodowości. Polska ma
żyć w miłości i pokoju. Gdzie znajdę pokój Boży wśród ludzi? Ludu
Boży, czyń pokój, a Bóg okaże Miłosierdzie Boże. Czy nie widzicie
zła, które opanowuje waszą Ojczyznę. Rozdzierają ją na kawałki. Źli
ludzie, wykorzystują waszą ułomność. Bez Boga nie dźwignie się
naród Polski. W Miłosierdziu Bożym złóżcie swoje zaufanie, Miło-
sierdzie Boże to jest ratunek dla Polski. Wróć ludu do silnej wiary,
a zło was nie pokona, bo Ja, Matka Boża, będę waszą tarczą i obro-
ną, ale zbudźcie się i spójrzcie w Moje Matczyne Serce, które was
kocha, a odnajdziecie wiarę w Boga, którą zagubiliście. Niech was,
błogosławi Bóg i Ja was błogosławię.

14.08.2000r. Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, przekażę ci orę-
dzie do Narodu Polskiego i dla tych, co są poza granicami. Zwra-
cam się do was, ludu Boży wybrany. Czyż nie przyszedłem do Polski
jako Bóg Miłosierny i otworzyłem skarbiec łask. Nim sięgniecie
po te łaski, trzeba pomyśleć, jaki jesteś, czy godny jesteś tych łask.
Łaski będą czerpać ci, co nawrócą się i staną pod Krzyżem wpatrze-
ni w Moje Święte Rany i przebite Moje Święte Serce. Czyż
nie dla was to uczyniłem, Moje umiłowane dzieci, i choć zeszliście
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z Moich dróg zbawienia — wracajcie, bo czas nagli. O Polski Naro-
dzie — nie zmarnujcie tych łask przeznaczonych dla was. Obudź-
cie się, wzbudźcie w sobie miłość do Boga i bliźniego, a dam wam
mądrość Bożą, przez którą rozpoznacie, jak żyć dla Boga i nie bę-
dziecie chodzić w ciemności. W obecnym czasie wasze umysły
i serca są zniewolone. Dajcie przykład, Narodzie Polski, że Mnie ko-
chacie i wypełniacie Moją Świętą wolę. Zostawcie mądrości świata
dla świata, a korzystajcie z mądrości Bożej. Bądźcie cisi i pokorni.
Wsłuchujcie się w głos Boży, który da wam wskazówki, co macie
czynić jako dzieci Boże. Zwyciężajcie samych siebie. Żeby tylko Bóg
mógł w was działać, złóżcie ofiarę w Moim zranionym Sercu, a ja
przyjmę i pobłogosławię, abyście wytrwali w tym trudnym czasie
w tej ofierze, jako lud wybrany.

Polsko, o ile się nawrócisz — zło was nie pokona, i odniesiecie
zwycięstwo.

Ten obecny czas jest dla was. Okażcie się silni wiarą w Boga.
Módlcie się za tych zniewolonych przez złe moce. W waszej modli-
twie jest wielka moc, bo Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, wam bło-
gosławię i Matka Najświętsza. Aniołowie i Święci będą się modlić
z wami. Wracajcie, Narodzie Polski, do Krzyża Mojego, a przez nie-
go stanie się cud i wytryśnie Miłosierdzie Boże dla Narodu Polskie-
go. Nie wahaj się być przyjacielem Krzyża. Przez tyle wieków nie-
śliście Krzyż dla zbawienia swego, a teraz, jest czas powrotu
do źródła Miłosierdzia Bożego. Ten rok jest przeznaczony dla Naro-
du Polskiego i świata całego.

21.02.2005r. […] Matka Boża Niepokalana: dziecię Moje je-
stem z tobą, widzę jak zmagasz się i pragniesz dobra i nawrócenia
w swojej Ojczyźnie. Córko wzywaj Mojej pomocy, módl się Ja
wszystko słyszę. Może obudzą się i ujrzą swoją nieprawość. Jestem
Królową Polski, Królestwo Moje będzie oczyszczone, Bóg dał Mi
władzę i moc nad tym Narodem. Całe piekło zeszło aby zniewolić
Naród Polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa,
szatan tryumfuje. Zapomnieli, że jestem Pogromczynią wszelkiego
zła. Czas już dojrzał. Zobaczycie Moją zwycięską moc a wasza sła-
bość stanie się nicością. Nie budowaliście swojego życia na funda-
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mentach Chrystusa a na kłamstwie i obłudzie, odeszliście z dróg
Mojego Syna, weszliście na drogę kłamstwa, a kłamstwo to szatan.
Gdy zacznie się dziać wielkie odstępstwo od Boga, to już nie bę-
dzie odwołania. Ludu — wróć do Boga abyś nie popadł w ręce za-
gniewanego Boga, bo klęski i żywioły będą zmiatać dużą część
świata. Dzieci Moje módlcie się, pomagajcie Mi aby ratować świat
od zagłady. Tylko wy, Moje dzieci powstrzymujecie gniew Boży.

14.01.2006r. […] Córko Moja, widzę jak pragniecie Królestwa
Mego Syna i Mojego. Tylko ci malutcy wznoszą modły do Mojego
Niepokalanego Serca prosząc o Moje Królestwo i Mojego Syna.
Tak dzieci Moje trwajcie w tej wierze, że ono przyjdzie, tylko wy
dzieci otwórzcie swoje serca dla chwały Bożej aby mogła przez
was działać. Potrzebuję was do wypełnienia woli Bożej. Z wami po-
konamy największego wroga waszych dusz. Dzieci Moje Adorujcie
Przenajświętszy Sakrament. Tam możecie wyprosić wiele łask po-
trzebnych waszej Ojczyźnie. Dzieci Moje nie martwcie się o swoją
Ojczyznę. Wiele potęg zła pokonałam i wam obiecuję, że te zło,
co zaistniało w Polsce pokonam, ale potrzebuję waszych modlitw
i nawrócenia. Moje święte Oczy są zwrócone na was dzieci. Wy da-
cie świadectwo miłości do swej Ojczyzny. Kocham Naród Polski
i całym swym Sercem ogarniam was, abyście nie opuścili sztandaru
naszych Dwóch Serc: Jezusa i Maryi. Jak wytrwacie w wierze do Nas
wasza Ojczyzna odrodzi się na fundamentach wiary w Jezusa Moje-
go Syna. O narodzie wybrany nie zmarnujcie obietnicy Bożej,
bo ona jest zapewnieniem zwycięstwa nad złem. Amen.

10.03.2006r. Częstochowa […] Ja, Matka Boża widzę tak wiel-
kie odstępstwo od Boga, zapowiadam wam dzieci, że szatan bar-
dzo naciera na Królestwo Moje, na Polskę. Dzieci Moje Ja was
nie zostawię samych, bo jestem waszą Matką i zawsze będę was
bronić, ale wy stwarzajcie wspólnoty do modlitwy i pokuty. Ja będę
z wami się modlić i błogosławić abyście wytrwali do końca. Polska
ma wielkie zadanie wobec nawrócenia. Zgromadźcie się Moje dzie-
ci pod Krzyżem Mego Syna, tam czerpcie światło, które was popro-
wadzi tam, gdzie jest bardzo potrzeba modlitwy. Zrozumcie Moją
boleść, Ja patrzę na ten świat zbrukany grzechem, jak lud Boży sta-
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je się zwierzętami, który nie odróżnia dobra od zła. Oj dzieci Moje
nawróćcie się, bo wiem co was czeka i jaką Bóg przygotował karę
dla tych, co odeszli z Jego dróg. Broni was jeszcze dzieci modlitwa
i bezkrwawa Ofiara Mego Syna (czyli Msza Św. — dop. M.J.). Jest Mi-
łosierdzie Boże, czy człowiek skorzysta z tak wielkich łask, które
daje Bóg dla Polski i świata. Zbierzcie się dzieci na modlitwie ró-
żańcowej i idźmy na ratunek dusz zagubionych. […]

06.09.2006r. Jasna Góra […] Matka Boża Częstochowska: Córko
Moja, myślisz że Ja nie widzę co się dzieje w Kościele i świecie.
Szatan szaleje, zniewala tak wiele słabych dusz. Dzieci Narodu Pol-
skiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza broń przeciw-
ko złu. Dzieci nie zapominajcie o Moim Niepokalanym Sercu,
bo Ono zwycięży wszelkie zło. Stanie się to za przyczyną waszych
modlitw, wasze modlitwy mają moc przezwyciężania wszelkiego
ataku zła.

O Polsko tak pragnę waszej wolności, ale nie takiej jaka jest
obecna. Ludzie sami dążą do zniszczenia swojego jestestwa. Posy-
pią się pioruny i grad, aby człowiek odczuł gniew Boży. W obecnym
czasie ujawni się mądrość wasza której tak zaufaliście. Stanie się
ona głupotą, bo nie korzystaliście z mądrości Bożej i nie braliście
przykładu ze Świętych, którzy trwali w Bogu i strzegli Jego prawd
wiary. Dziś nadszedł dzień, aby człowiek ujrzał dzieła swoje a zapo-
mniał o dziełach Bożych. Drogie dzieci jeszcze raz proszę was od-
mawiajcie Różaniec i wiążcie nim moce piekielne. Tego łańcucha
różańcowego nie zerwie żadna siła zła. Niech was Bóg błogosławi
i udziela wam wielu łask…

KOMENTARZ M.J.: Szczególną inicjatywą jest „Krucjata Różań-
cowa za Ojczyznę” (http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/), gdzie
również odmawiamy dowolną dziesiątkę Różańca w intencji:
„Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.
Bądź daną intencje można wymienić, dodać w przypadku odma-
wiania całego Różańca.
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ROZDZIAŁ 22

MATCZYNE WEZWANIE

ORĘDZIA NMP DO ZOFII GROCHOWSKIEJ
26.09.1999r. Córko Moja, Ja, Matka Niebieska, przychodzę

do ciebie w swym macierzyństwie, aby przypomnieć ludzkości,
że jestem Matką Wszystkich Narodów. Dlaczego odeszła ludzkość
od Mego macierzyństwa, dlaczego nie wzywają mej pomocy? Ja,
Matka Bolejąca nad wszelkim stworzeniem, dlaczego nie pozwa-
lacie wypełnić Mi testamentu Mojego Syna? Jestem waszą Matką
daną przez Boga i Bóg w moim macierzyństwie złożył wszelkie
łaski dla was, Moje dzieci. Ja ich nie potrzebuję, ale wy, upadłe
dzieci, w tych tak trudnych czasach, kiedy zło szaleje i chce znisz-
czyć każdą duszę, aby nie osiągnęła życia wiecznego z Bogiem.
Obudźcie się, Moje dzieci, bo zbliża się czas wielkich kar.
Jak wielką miłość okazał wam Mój Syn, Jezus Chrystus, dając
wam Mnie, za Matkę. Giniecie w grzechu, w wypadkach i katakli-
zmach — Serce Matki boleje i chce wam pomóc, bo kocham was.
Odeszliście od swej Matki — czekam na powrót.

Dzieci Moje, Ja was mogę przeprowadzić bezpiecznie, tylko
przytulcie się do Serca Matki Niebieskiej. Ja was okryję swym
płaszczem i wyleję łaski wam potrzebne, sami beze Mnie, nic
nie możecie uczynić — tylko Moja miłość macierzyńska da wam
schronienie. Wszystkie narody — wróćcie do Mego macierzyństwa,
bo w nim jest moc zbawienia. Jestem strażniczką wszystkich naro-
dów, ale i narody powinny wrócić na łono Matki Niebieskiej, aby-
ście stali się dziećmi Bożymi. Dzieci Moje, ci którzy kochają Mnie
wypełniają Moją prośbę — módlcie się i wypraszajcie łaski dla ca-
łego świata. Jesteście Moją radością, że mogę poprzez was ratować
zagubione dzieci.
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Czuwajcie Moje dzieci, bo szatan krąży wokół was, ale Moje
„Zdrowaś Maryjo” niszczy jego plany. Bronią przeciwko złu jest
Różaniec Święty, a tarczą obronną jest Szkaplerz Święty. Nie lę-
kajcie się, bo Ja, Matka Niebieska jestem z wami — tam,
gdzie jest Różaniec, tam i Ja, jestem. Tam, gdzie nie ma Różańca,
tam ma dostęp zło. Chwyćcie, Moje dzieci, za Różaniec Święty,
a uratujecie świat od wielkich kar. Proszę nie rańcie Boga w Trój-
cy Jedynego, ale uśmierzajcie gniew Boży poprzez waszą miłość
do Boga i ofiary składane w Moim Niepokalanym Sercu. Niech
was już nie łudzi świat, a pragnienie Ojczyzny Niebieskiej. To mó-
wi do was, dzieci, Matka Bolejąca, bo widzę, jakie nieszczę-
ście się zbliża dla wszystkich narodów. Niech błogosławieństwo
Boże spłynie na was dzieci i umocni was1.

1 Tamże, s. 30—31.

08.05.1996r., Tolkmicko Córko Moja. Wzywam wszystkich ludzi
do modlitwy i pokuty. Wielu zwątpiło w Moje zwycięstwo. Ja, Mat-
ka Boża i wasza, mówię wam: Moje Niepokalane Serce zatryumfuje
nad złem. Moje umiłowane dzieci ziemskie, stańcie przy Mnie,
otwórzcie swoje serce na głos Matki. Ja was nauczę, poprowadzę
i obronię. Moje Macierzyństwo jest zapomniane. W Moim Macie-
rzyństwie powinien się narodzić cały świat dla Boga, wtedy zapa-
nuje pokój. Wracajcie, bo Moje Niepokalane Serce czeka na was,
zabłąkane dzieci. Kto wam da gwarancję zbawienia wiecznego?
Twój nieprzyjaciel, człowiecze, tylko czeka na twoje zwątpienie
w Boga i już osaczy ciebie swym kłamstwem i wprowadzi do twego
serca niepokój. Ja, Matka, bolejąca nad całym światem, pragnę,
abyście wrócili, a Mój Boski Syn przebaczy wam, tylko wracajcie
z drogi nieprawości. Weźcie do ręki Różaniec Święty, on was obro-
ni, da wam myśli Boże i pokój. Ja będę się z wami modlić. Macie
Różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego i wiele innych modlitw,
których was nauczyliśmy — macie słowa modlitwy, tylko pragnij-
cie się modlić i pomagać Mi. Moja modlitwa w Niebie i wasza
na ziemi niszczy złe moce, które szczególnie w tych czasach osta-
tecznych atakują ludzi. Pozwólcie, abym mogła was zanurzyć
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w Swojej Miłości, ale i wasza miłość musi być wzajemna, jako
do swej Matki, która pragnie objąć was swym Macierzyństwem
i zaprowadzić was do Mojego Boskiego Syna. Dzieci Moje, nie lę-
kajcie się iść za swym Bogiem do końca waszej wędrówki życia
ziemskiego. Bóg jest Miłosierny dla tych, co Go kochają i ufają Mu.
Możecie wiele łask wyprosić u Boga dla upadłej ludzkości. Wiele
kar dozna świat, ale teraz, to jest tylko początek, aby się ludzkość
opamiętała, nie grzeszyła więcej i nie raniła Serca Mojego Syna
i Mojego. […] Umiłujcie dobro, bądźcie samą prawdą i głoście mi-
łość, dobro i prawdę, które wyzwolą człowieka spod jarzma szata-
na. Bądźcie dzielne, Moje kochane dzieci — Ja będę zawsze z wa-
mi. Matka Boża nigdy nie opuszcza Swoich dzieci. Niech was Bóg
błogosławi i ma w Swojej opiece. Ja, Matka Boża dam wam pokój,
którego świat wam nie da1.

1 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t. I, s. 191—192.

18.05.1996r. Warszawa. Córko Moja, Ja wasza Matka zwra-
cam się z wielkim smutkiem — przez tyle wieków zabiegałam,
aby Moje Macierzyństwo było znane i czczone. Ale człowiek, coraz
bardziej rozzuchwalony, odchodził od Mego Macierzyństwa i jesz-
cze znieważał Je. Wielkim żalem napełnia się Moje Serce, bo nawet
Bóg — Człowiek nie pogardził Moim Macierzyństwem. Ja, Matka
Boża i wasza, pragnę w czasach ostatecznych jeszcze raz was we-
zwać, aby się spełniło to, co Mój Syn powiedział: „Matko, oto Syn
Twój” a do Świętego Jana powiedział „Oto Matka Twoja”. O ile od-
rzuci ludzkość Moje Macierzyństwo i nie przyjmie go do swych serc
z miłości, nie skorzysta z tak wielkiego daru opieki — będzie osa-
motniona. Gdyby ludzie korzystali z Mego Macierzyństwa, świat
nie upadłby w tak wielkim grzechu. Ci, co wzywali Mej pomocy,
nie błądzili, bo Ja Matka się o nich troszczyłam i wypraszałam im
łaski potrzebne do życia z Bogiem. Moje Macierzyństwo jest miło-
ścią i tylko w Miłości dziecko ziemskie może narodzić się dla Boga.
O stworzenie, które Bóg powoła do istnienia — czy słowa wypo-
wiedziane w Agonii Jezusa nie dają wam możności być dziećmi Bo-
żymi, czy nie został za was ukrzyżowany?
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Co uczynił szatan dla człowieka, co mu zapewnił prócz pie-
kła — nic! Wzywam was, Matka Bolejąca — gdzie ukoję swój ból?
O, jak pragnę ogarnąć was Swoją Miłością i zanurzyć was w Swoim
Macierzyństwie. Ludu całego świata, wracaj do Swej Matki, którą
wam dał Bóg. Ja wciąż czekam na was, dzieci zagubione. Zwróć
dziecię swoje serce i oczy na swoją Matkę Niebieską a zrozumiesz,
że was kocham i pragnę być kochana przez swoje dzieci ziemskie1.

1 Tamże, s. 194—195.

2.11.1997r. Tolkmicko. Córko Moja. Ja, Matka Twoja i wszyst-
kich dzieci ziemskich, wzywam zbolałym głosem matki do powrotu
do Mego Macierzyńskiego Serca. Wracajcie, bo czasu macie mało.
Tylko Moje macierzyństwo może was uratować. Moje Niepokalane
Serce przytuli wracającego do swej niebiańskiej Matki. Usłyszcie
głos swej Matki, która was kocha i jest wierna swemu macierzyń-
stwu. Obudźcie się dzieci i spójrzcie na Moje, zbolałe serce, które
widzi, jak giniecie. Szatan Mnie się boi i nie może atakować tych,
którzy są w Mym sercu, bo Moja moc, matki, broni takie dusze,
ale Moje dzieci, trzeba jednak zaufać i nie bać się. Nieraz jesteście
wystawieni na próbę, abyście były czujne, bo przeciwnik jest sil-
niejszy od człowieka i może zniszczyć każdą duszę. Bóg jednak dał,
Samego Siebie, na obronę, tylko człowiek powinien korzystać
ze wszechmocy Boga i ufać, że Bóg jest z wami. Nie walczcie, dzie-
ci same, Ja zawsze jestem z wami: Matka Boża, która wiele może,
bo Bóg-Człowiek, złożył w Moje Niepokalane Serce wszystkie
ziemskie dzieci. Pragnę mieć wszystkich w ojczyźnie niebiańskiej,
ale wielu wyrywa się z Mego Serca i pędzi wprost w sidła szatana.
Bez opieki Matki Bożej nie ukryjesz się, człowiecze, przed złym du-
chem. Jam jest waszym schronieniem2.

2 Tamże, s. 254.

24.02.2003r. Częstochowa […] Dzieci Moje Ja, Matka wasza,
dałam wam Różaniec. Jest to broń, która ma moc większą niż ato-
my i ma moc pokonania zła, które będzie chciało zapanować
nad światem. Na zagrożenia w obecnym czasie daję wam Różaniec
Święty. Przez Różaniec przyjdzie zwycięstwo. Zwracam się do was

189

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



dzieci Moje — stańcie przy Mnie i módlcie się, bo każda Zdrowaśka
będzie uderzać w złe moce, które pragną zniszczyć świat. Oto idzie
dzień, kiedy Ojciec Przedwieczny wyda wyrok zagłady zła1. […]

1 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t. II, s. 82.

15.01.2006r. Dziś pisz córko Moja do umiłowanych Moich
dzieci, bo czas powrotu do Boga nagli. Jesteście pod szczególną
Moją opieką ale wasza nieuwaga spowoduje, że już zły duch jest
przy was i pragnie was zniewolić. O ile jest w tobie człowieku sil-
na wiara nic ci nie zrobi, bo twoja miłość do swej Matki jest two-
ją obroną. Dzieci Moje czas płynie. Szukam was zagubione dzieci.
Pragnę odnaleźć was wszystkich i przytulić do Mego Niepokala-
nego Serca, bo tam jest dla was schronienie. Przecież Mój Syn
zostawił wam testament abym była Matką i jestem wierna memu
posłannictwu ale Lud Boży lekceważy ten testament Mego Syna.
Dzieci Moje, stańcie pod Krzyżem Mego Syna tak jak Ja stałam
i patrzyłam na Jego konanie. Pomyślcie ile wycierpiał dla was
i dla waszego zbawienia. I Ja, Matka Bolesna przebita siedmioma
mieczami. Czy dzieci docenicie ofiarę Mego Syna i Moją? Rozważ-
cie i módlcie się, abyście mogły wniknąć w boleść Mego Syna
i Moją. Ja wszystko uczyniłam co było wolą Bożą i wy dzieci sta-
rajcie się żyć z Bogiem i Jego 10-cioma Przykazaniami i wypeł-
niać Jego wolę z miłości, bo tylko to się liczy. Miłość jest waszą
bronią. Kochać Mnie Matkę a przez Moje Niepokalane Serce —
Boga oto jest wasze zadanie na tym łez padole. Amen2.

2 Tamże, s. 129—130.

16.01.2006r. Ja, Matka Boża i wasza wołam was Moje dzieci
bądźcie przy Mnie. Tylko pod osłoną Mego płaszcza zostaniecie
uratowani. Nie z musu, nie z lęku a w wielkiej miłości do swojej
Matki Królowej Polski, która trzyma berło w swych świętych dło-
niach. Dzieci Moje ufajcie Mi i módlcie się, bo napór zła będzie
tak wielki, że wiele z was odpadnie. Stanę Ja, Matka Boża do walki
przed wami z wyciągniętym do przodu berłem aby moc jego rato-
wała was. Zasłonię was swoją trzódkę Sobą abyście czuli się bez-
piecznie. I wy dzieci pomagajcie Mi jak umiecie i wszystkie modli-
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twy składajcie w Moim Niepokalanym Sercu. Tak wiele dzieci rani
Moje zbolałe Serce. Powstrzymujcie Bożą Dłoń, aby kara która się
należy światu nie była wypełniona. O Moje dzieciątka, jak bardzo
was kocham, Jesteście Moimi pomocnikami w walce ze złem. A te-
raz zlewam do waszych serc miłość kochającej Matki, abyście byli
silni w wierze w Boga. Amen.

09.03.2006r. Częstochowa. […] Ja, Matka Boża Częstochowska
daję ci wskazówki i pouczenie. Dziecko Moje, wchodzicie w ten
najtrudniejszy czas czasów. Bóg już nie będzie długo czekał na na-
wrócenie. Jeszcze wam pozostało Miłosierdzie i Moje Niepokalane
Serce. Usłyszcie Moje wołanie. Jestem wam Matką. Czy mogę spo-
kojnie patrzeć jak giniecie. O nie Moje dzieci, muszę stoczyć walkę
ze złym duchem, ale potrzebuję was. Wy dzieci podejmijcie tę wal-
kę duchową a Ja, Matka wasza będę waszym wsparciem, tylko ufaj-
cie że zwyciężymy dobrem zło. Idźmy dzieci na ratunek dla dusz
zagubionych. Ja, Matka Boża ofiarowałam w świątyni Mego Jedno-
rodzonego Syna za zbawienie Ludu Bożego a teraz ofiarujcie się
Mnie Matce Bożej aby przez was moje dzieci mogła działać. Idźmy
na ratunek dusz a ty córko wypełniaj Moje polecenia. Wiele Moich
dzieci dołączy się do ciebie. Stawiaj Boga ponad wszystko, bo Ja,
Matka Boża Częstochowska będę z wami aby odbudować Króle-
stwo Moje w Narodzie Polskim. Jestem Królową waszą. Dzieci po-
winny być przy Sercu Matki a Matka Boża przy swych dzieciach
które Mnie kochają i są Mi wierne, bo Ja, Matka jestem wierna swe-
mu macierzyństwu1.

1 Tamże, s. 137—138.
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ROZDZIAŁ 23

EGZORCYZMY

FRAGMENTY EGZORCYZMÓW Z LAT 1975—19771

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów…, dz. cyt., s. 99—111.

E-EGZORCYSTA, B-BELZEBUB
MATKA BOŻA, MATKA KOŚCIOŁA
B.: Judasz nie widział Majestatu Bożego, to znaczy widział on

Człowieczeństwo Boga i mógł widzieć cząsteczkę Majestatu Boże-
go, ale nie widział on Go w całej okazałości, tak jak ja Go widzia-
łem (jęczy). Czy wy wiecie, co to znaczy? Ja Go widziałem, to zna-
czy, nie widziałem Go jeszcze takim jakim wy Go kiedyś oglądać
będziecie. Mogłem Go jednak pojąć i widziałem i odczułem Jego
wielką część….Nie byliśmy jeszcze w całej dokończonej wspania-
łości (utwierdzeni w doskonałości), ale byliśmy już w bardzo wiel-
kiej szczęśliwości. Znajdowaliśmy się już w bardzo wielkiej,
wszystko obejmującej szczęśliwości, ale nie chcieliśmy, nie życzy-
liśmy tego kobiecie takiej jak Ta (wskazuje w górę)… Nie chcieli-
śmy, nie życzyliśmy sobie, aby Ona nad nami panowała i rządziła,
a do tego jednak doszło!!! (Bóg ukazał Niepokalaną Aniołom w wi-
zji jako ich Królową i kiedy Ją ujrzeli większość opowiedziała się za,
mniejszość z Lucyferem na czele przeciw).

E.: Mów prawdę Belzebubie z polecenia Matki Bożej, która roz-
kazuje ci mówić i tylko prawdę!

B.: Właśnie Ona jest nad nami i to jest straszne!!! […] Teraz
słuchajcie, tylko dobrze! Ja muszę to powiedzieć. Ona mnie do te-
go zmusza! […] Ona ozdobiona jest koroną i berłem. Panuje Ona,
prawie, że mnie miażdży! Tak właśnie jest -Wtedy zaczęła
przy Apostołach — Kiedy Ona — Matka — jeszcze żyła (wskazuje
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w górę) musiała Ona, aby się tak wyrazić — nadać kierunek po-
czątkom Kościoła. Musiała modlić się o to, aby Kościół rozwi-
nął się dobrze, i tak się rozwinął (jęczy…)! […] Jak powinien się
rozwinąć według Ducha Świętego. Klęczała Ona dzień i noc i mo-
dliła się, aby Kościół stał się takim, i został oczyszczony od stare-
go tzn. od prawa Mojżeszowego […]. Matka Boża była przy tym,
kiedy Apostołowie odprawiali pierwszą Mszę św. Po Wniebowstą-
pieniu Chrystusa — Matka Boża była zawsze na Mszy Św. Aposto-
łów i przyjmowała Komunię Św. Do Mszy Św. przygotowywali się
oni godzinami. Czy dziś czyni tak ktoś jeszcze?…

Nie tak bardzo wielu? Niekiedy nawet przez całe dni przygoto-
wywali się Apostołowie na jedną ofiarę Mszy Św. Matka Boża ode-
szła nawet pewnego razu na samotnię i modliła się przez 10 dni —
dzień i noc. Wtedy została wzięta do Nieba i zobaczyła nieskończo-
ny Majestat Boży… Bóg w Trójcy Jedyny rozkazał nam abyśmy z do-
łu, z piekła wstąpili do góry (wskazuje w dół, a później w górę).
Nie było to samo niebo, ale jednak wyższa sfera (podniebie). Musie-
liśmy udać się w górę oglądać to stworzenie (N.M.P.) czy chcieliśmy
czy nie. Trójca Święta zmusiła nas do oglądania Jej prawie w całym
Jej majestacie. Była Ona w większym majestacie i wspaniałości
aniżeliśmy widzieli ją kiedyś poprzednio (w czasie próby). Matka
Boża zwyciężyła, zwyciężyła nas!!! Widzieliśmy Ją przyobleczoną
w słońce. W każdym razie widzieliśmy Ją w wielkim majestacie
z księżycem pod stopami, który oznacza świat. Księżyc oznacza cały
świat, który ma Ona pod stopami, a jako przeciwnika węża, który
przedstawia nas symbolicznie. Jak bardzo błagaliśmy Boga, jak bar-
dzo błagaliśmy Jego Majestat, aby odsunął nas od tego widoku.
Błagaliśmy Go nawet, aby nas wrzucił natychmiast do piekła,
do przepaści mąk, abyśmy tylko na to nie patrzyli. Tak okropne by-
ło to widzenie. On jednak nie pozwolił nam odejść. Musieliśmy
jeszcze przez jakąś chwilę znosić ten straszny widok (szalenie bur-
czy z odrazą). […] Czy wiecie jak długo myśmy się naradzali, w jaki
sposób moglibyśmy temu stworzeniu (N.M.P.) chociaż w części za-
szkodzić, albo osłabić Go (wskazuje w górę). Nie mogliśmy jednak
nic uczynić! Zwyciężyła Ona wszystko! Stała się Panią nad wszyst-
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kim. Radziliśmy latami, nawet przez stulecia naradzaliśmy się
co powinniśmy i co moglibyśmy uczynić kiedy Ona wreszcie przyj-
dzie. A kiedy wreszcie przyszła, nie poznaliśmy Jej nawet tak za-
raz…

E.: Nie poznaliście Ją zaraz?
B.:… zaraz nie. Nie tak od razu. Czuliśmy już, że Ona to musi

być. Czuliśmy, co za dziwne szaleństwo cnotliwe stworzenie musi
to być, któremu nie możemy nic uczynić. Dlaczego jednak nie wie-
dzieliśmy o tym zaraz? (burczy gwałtownie i jęczy).

E.: Ty musisz mówić — Belzebubie! Mów, więc w Imię Trójcy
Przenajświętszej Ojca, Syna i Ducha Świętego, w Imię Niepokala-
nego Poczęcia!

B.: …i kto się z tym krył. Ja Belzebub i Lucyfer zwołaliśmy całą
naradę. Kiedyśmy w końcu poznali, że Ona to jest, przez długi,
dzień i noc, w jaki sposób moglibyśmy jej zaszkodzić. Zwołaliśmy
więc najlepszych czarowników. Rozkazaliśmy im, aby zaszkodzili
Jej na ciele i duszy (wskazuje w górę),aby nie była taka mocna,
nie tak druzgocąca nas w modlitwie i nie wywierająca takiej mocy,
ponieważ wiedzieliśmy dobrze, że właśnie Ona będzie później mia-
ła Kościół w swoich rękach. Sam Piotr padał Jej do stóp, jeżeli
to było potrzeba (burczy). Ma Ona ogromną potęgę, ponieważ była
najukochańszym i najdoskonalszym stworzeniem Boga. Była Ona
ogromnie doskonałym stworzeniem. Po Bogu, tysiąc i tysiące razy
wyżej aniżeli jakiekolwiek stworzenie. Nawet Jej Oblubieniec św.
Józef, który tysiąc i tysiąc razy wyższy jest od innych ludzi, nie jest
w żadnym wypadku równym Jej. […] Wtedy radziliśmy, a czarowni-
cy chcieli Jej zaszkodzić. Chcieli oni dokonać wszystkiego, aby Jej
zaszkodzić. Ona jednak trwała nadal w modlitwie. Pozostawała
Ona wytrwała: może Ona to spostrzegła, ale Jej to nic nie zaszko-
dziło. Nie mogliśmy temu szalonemu stworzeniu zaszkodzić, po-
nieważ uwolniona była od grzechu pierworodnego, nie tak jak inni
ludzie. Ani czarownicy, ani magowie, ani ktokolwiek był, nie mógł
Jej zaszkodzić. […] Na Nią (wskazuje w górę) nie mieli ci diabelscy
czarownicy żadnego wpływu. Kiedy byliśmy wściekli, szalenie
wściekli, jak tylko piekło może być wściekłe, kiedy widzieliśmy,
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że wszyscy razem i każdy z osobna, nie może niczego dokonać,
przy tym niepojętym, wybranym przez Boga stworzeniu — wtedy
rzuciliśmy się z wściekłości na czarowników i magów i poczynili-
śmy im szkody. Otrzymali podwójną porcję tego w czym mieli —
powinniby Jej zaszkodzić (wskazuje w górę i jęczy).

E.: Mów nadal Belzebubie w Imię Ojca… W Imię Niepokalane-
go Poczęcia z którego polecenia musisz teraz mówić! Mów prawdę!

B.: Jest to dla mnie szalona „pokuta”!! ! że ja, właśnie ja, muszę
o tym mówić! […] A więc. Wściekłości piekła nie da się opisać. Kie-
dy widzieliśmy, że nasz zamach zawisł w próżni. Kiedy to nie dało
owoców, myśleliśmy od nowa w jaki sposób moglibyśmy Jej za-
szkodzić! Ona potrafiła jednak unicestwić wszystkie nasze zamachy
i przedsięwzięcia. Wzniosła się Ona ponad wszystko. Była Ona wła-
śnie stworzeniem wybranym przez Boga, stworzeniem wybranym
całkiem szczególnie. Nie ma Ona sobie równego jak długo istnieje
ziemia i przez całą wieczność i jak długo istnieje świat (ciężko
wzdycha). A Ten tam u góry (wskazuje w górę) nie mógł wymyśleć
nic obrzydliwszego, i nic głupszego, nie mogło Mu wpaść do głowy,
że zabrał nas do tej górnej sfery i pokazał nam To stworzenie! Była
to dla nas szalona klęska (mówi płaczliwym głosem). Wolelibyśmy
raczej czołgać się w piekle wśród najgorszego ognia aniżeli Ta…
Nie wolno nam powiedzieć, co chcemy, gdyby nam jednak było
wolno użyłbym najgorszych słów. Ona do tego nie dopuszcza…

E.: Mów prawdę, musisz teraz mówić z polecenia Matki Bożej,
w Imię Trójcy Przenajświętszej…!

B.: Że musieliśmy patrzeć na to odziane słońcem stworzenie
z koroną i berłem wybrane przez Najświętszego (strasznie krzy-
czy)to było dla nas straszne!!! Mam to jeszcze teraz przed oczyma:
szaleję jeszcze teraz z powodu tego widoku (krzyczy). Zdaje mi się
jakby to było dzisiaj, zdaje mi się jakby to było dziś, a innym także.
Kręci nas jeszcze dziś z wściekłości!!! Kiedy musieliśmy się znowu
udać do piekła, raczej więcej, że nam zezwolono, aniżeli rozkazano,
(aby ich tak nie męczyć) wtedy dokuczaliśmy sobie wzajemnie
z wściekłości. Możecie to zrozumieć, znieważaliśmy się… ponieważ
nie mogliśmy znieść wzajemnego widoku. Że takie stworzenie, ta-
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ka kobieta ma nad nami panować, to jest przecież „młot” to jest
szaleństwo… W przeklętym związku z tym muszę jeszcze powie-
dzieć… (wyje i krzyczy strasznie)

E.: Mów nadal prawdę, w Imię Trójcy Przenajświętszej!
B.: Kiedy Ona wtedy pomagała kształtować założony przez

Swego Syna Kościół, trwała tak szaleńczo na modlitwie, że sam
Wszechmocny nosiłby Ją na rękach z czystego upodobania. Wtedy
przystąpił apostoł Barnaba i jeszcze inny, upadli przed Nią i dobrze
spostrzegli, że trzeba spisać dla Kościoła Ewangelie. Wzywali przez
długi czas Ducha Świętego i trwali całe dni na modlitwie. Takich
modlitw już dzisiaj nie ma, albo tylko w nadzwyczaj rzadkich wy-
padkach. Tak dni całe modlili się i zdobywali szturmem Niebo,
aby się dowiedzieć, kto zostałby wybrany do spisania Ewangelii,
a wtedy Matka Boża wybrała takiego Łukasza, takiego Jana, takiego
Marka i kogo bądź jeszcze, aby spisał te „paskudne teksty”… Jakim
sprzeciwem nas to napawało, że taka rzecz doszła do skutku. Wie-
cie jak to śmierdziało, kiedy się to ukazało, te pisma Mateusza,
Łukasza, Marka i Jana (burczy wściekle). Pomyślcie tylko, zostali oni
wybrani przez Trójcę i Matkę Bożą z Jej szalonym majestatem.
Nie Piotr został upoważniony, nie, on nie: On był tą opoką, on miał
nad wszystkim nadzór i na nim został zbudowany Kościół, jednak
napisanie Ewangelii powierzone zostało tym czterem Apostołom.
[…] Wówczas przyszedł na nich Duch Święty w postaci Gołębia
i przejrzeli, że ci czterej zostali postanowieni. Wszyscy inni to wi-
dzieli. Ja jednak już więcej nie chcę mówić!

E.: Jednakowoż, w Imię Ojca… w Imię Niepokalanego Poczęcia
musisz teraz mówić Belzebubie, a więc naprzód!

B.: Kiedy Barnaba i jeszcze jeden odwiedzili Matkę Bożą, po-
wiedziała im: — Piszcie przede wszystkim o życiu Chrystusa. Sły-
szycie, On musi zostać ukazany, On na pierwszym miejscu, mnie
zostawcie w cieniu. O mnie wspomnijcie tylko w związku z Naro-
dzeniem Chrystusa, z Wcieleniem, tylko o tym co jest bezwarunko-
wo potrzebne. O czym innym nie wspominajcie. Pomimo to,
że wiedzieli i widzieli wielkie i doniosłe fakty, nie śmieli o tym pi-
sać. Była to dla nich pokuta, że nie śmieli o tym pisać.
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Ona w swej pokorze chciała być pominięta, aby na pierwszym
miejscu ukazany został Syn Boży, Jej Chrystus, który dał początek
Kościołowi. Ona jednak — Matka Boża jest wielkim znakiem
i w pewnym stopniu symbolizuje także Kościół. On kocha Kościół
jak Oblubienicę. Ona powiedziała także do tych dwu Apostołów,
aby nie smucili się, bo Chrystus będzie mówił o Niej przez ludzkość
albo przez kogoś innego (strasznie krzyczy). […]

E.: Mów nadal prawdę i tylko prawdę! Z polecenia Matki Bożej
musisz mówić i w Imię…!

POCZĄTEK KOŚCIOŁA
B.: Utknąłem przy przeklętym założeniu Kościoła. Matka Boża

i Apostołowie byli narzędziami. Ona (wskazuje w górę) była miaro-
dajna, Ona była w szalonym stopniu decydująca, więcej miarodajna
aniżeli wy myślicie. Ona nas okiełznała. Modliła się nieraz za Apo-
stołów dzień i noc, aby oni postąpili właściwie. Abyśmy nie mogli
dojść do Apostołów, modliła się często dzień i noc. Często leżała
krzyżem, bez jedzenia (burczy znacząco), dlatego ma tak wielką
moc. Są to wzniosłe prawdy, o których my tu musimy mówić. Wole-
libyśmy, aby ta część książeczki wyszła bez tego tytułu: „Matka Ko-
ścioła” (warczy jak pies).

E.: Mów nadal prawdę w Imię…! […]
B.: Wtedy Ona powiedziała, że chce się usunąć na miejsce sa-

motne. Chciała tego tylko z pokory. Nie chciała być nigdzie
na pierwszym miejscu, pomimo, że była potężnym stworzeniem.
My musimy to wyznać. Jest Ona bardzo wysoko ponad nami, wyso-
ko ponad wyższymi Aniołami. Jeżeli mówię: wysoko, to nie znaczy
to, że odległość trzeba mierzyć w milach, lecz chodzi o to,
że to nieskończoność, tak daleko, że nawet istnieje olbrzymi dy-
stans między Nią, a Aniołami (jęczy). To jest strasznie majestatycz-
ne stworzenie, a jednak chciała się usunąć, chciała tego, aby poka-
zać ludziom jak oni powinniby być pokorni, Tego jednak ludzie
nie czynią. Nie dokonują oni ani najmniejszego ziarenka piasku
z tego czego Ona (wskazuje w górę) dokonała i co się przez nią do-
konało.

E.: Mów prawdę, w Imię…!
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B.: Jeżeli ludzie już tymi nie mogą być i nie są, to jednak chcą
aby o nich o wiele więcej mówiono, aniżeli to nieskończenie wybra-
ne stworzenie chciałoby, aby o nim mówiono. A więc usunęła się.
To jednak miało dla nas wielki plus. Od tego czasu powstawały sek-
ty (śmieje się złośliwie),a te nie uznały tego stworzenia. Gdyby po-
wiedziała w całej rozciągłości, czym była, i gdyby Apostołowie napi-
sali, jak wielkie cuda się przez Nią stały, i gdyby to zachowało się
w Ewangelii, wtedy sekty te nie wystrzeliłyby jak trawa (jęczy). Po-
wstało tysiące sekt, takich, które zwalczają Matkę Bożą, które zwal-
czają katolików tylko dlatego, ponieważ uznają oni to wybrane
stworzenie. Właśnie dlatego zwalczają Tą Panią, ponieważ wierzą,
że wtedy pomniejsza się chwała Chrystusa. Przy tym służyła Ona
tylko Chrystusowi. Starała się Ona wywyższać swego Syna, czyniła
wszystko tylko dla Niego i dla Kościoła. Wszędzie usuwała się
na bok. To był dla nas plus. Minusem jednak dla nas było to, że po-
stępowała w pokorze. O tym wiedzą jednak tylko dobrzy katolicy.
Z miłości do swego Syna chciała się usuwać na bok, aby Jej Syn tu
panował i zajmował pierwsze miejsce.

Także kiedy towarzyszyła Jezusowi w Jego męce, to była tylko
na uboczu, doszła tylko ubocznie, co jednak (to współcierpienie) by-
ło konieczne… Apostołowie dostrzegali Jej troskę, Jej cierpienie
spowodowane tymi Jej przeczuciami (o przyszłości Kościoła, jego
prześladowaniem) i tym wszystkim co musiała przeżyć i znieść.
Ewangelie zwracają na to mało uwagi. Stałoby się tak, poświęcono
by Jej więcej uwagi, gdyby nie była taka pokorna. Ale to, że o Niej
tak mało pisano, to był też plus dla nas, bo powstawały sekty, które
nie uznawały Jej. Było to także dopustem.

E.: W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, w Imię Niepokalanego
Poczęcia, Róży Mistycznej, musisz teraz Belzebubie powiedzieć peł-
ną prawdę!

B.: Od tej chwili powstały sekty. Te myślały: Maryja odgrywa
tylko rolę marginesową, została Ona tylko chwilowo wybrana, jako
powiernik (narzędzie) Tego tam u Góry (wskazuje w górę) i na tym
Jej rola się skończyła jak kończy się rola czegoś starego zużytego…
Nie wolno mi użyć tego wyrażenia.
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E.: Mów nadal prawdę, w Imię…! […]
KATARZYNA EMMERICH I MARIA Z AGREDA
B.: W związku z początkiem Kościoła muszę powiedzieć,

że w Ewangeliach za mało jest napisane o Matce Bożej. Później
jednak zostali wielcy święci natchnieni przez Niebo, albo mieli wi-
dzenie i objawienie o życiu i działalności Tej tam u góry (wskazuje
w górę). […] Ponieważ w Ewangeliach jest za mało napisane o Mat-
ce Bożej, pragnie Ona teraz, zwłaszcza w tym szalonym czasie,
aby z ambon zostało ogłoszone, by te książki napisane przez Marię
od Jezusa z Agredy czytać, czytać. Nie powinno ich brakować
w żadnej rodzinie katolickiej. […]

E.: Mów nadal w Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Niepoka-
lanego Poczęcia, z Jej polecenia musisz mówić!

B.: A więc Ona pragnie, aby kapłani wspominali w kazaniach,
że tych książek nie powinno brakować w żadnej katolickiej rodzi-
nie, powinno się je polecać nawet protestantom. Kiedy czytelnicy
spostrzegą cały skarb i wartości tych książek spostrzegą wkrótce,
że… […] jest Ona wybranym i nadzwyczajnym stworzeniem, której
wielkości stopa ludzka, albo głowa ludzka nigdy nie osiągnie. Ka-
płani powinni pouczać ludzi, aby te bardzo pouczające książki roz-
szerzali na całym świecie, a przede wszystkim czytali. Zobaczycie
w nich całe bogactwo, wartość i jak bardzo one nam szkodzą, zo-
baczycie całą wielkość i wzniosłość tego stworzenia (zgrzyta), które
zmiażdży nam głowę.

E.: Musisz mówić w Imię… Niepokalanego Pocięcia, w oktawie
Zwiastowania Maryi, teraz musisz mówić Belzebubie
i jak też w Imię św. Michała Archanioła! […] B.: To nie jest ani na-
sza branża, ani nasza sprawa. Naszym zadaniem jest zwodzić ludzi.
Nie chcemy ich kierować na lepszą drogę, przez takie książki zosta-
liby ludzie właśnie skierowani na lepsze drogi! (krzyczy).[…]

B.: Widzieliby oni w Niej (wskazuje w górę) wszystko obejmują-
ce (wszystkie doskonałości) stworzenie, musieliby na ten widok
skłonić swą głowę dla tak wielkiej pokory i wzniosłości. Nawet my
Jej się boimy, nawet my musimy kapitulować przed tak wielką po-
korą i wzniosłością. W jak wiele większym stopniu wy stworzenia,
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którzy jesteście ludźmi unurzanymi w gnoju nicponiami –wszyscy
jak jesteście razem wzięci! Nie jesteście warci nawet wzmianki! My
byliśmy o wiele wyżsi, a co dopiero Ona — (wskazuje w górę). […]
Gdybyście zobaczyli tylko jedną dziesiątą część Jej wzniosłości rzu-
ciłoby to was natychmiast w pył (jęczy), ale tego nie mówię chęt-
nie. Myśmy to widzieli, musieliśmy to widzieć, musieliśmy to.
Nie życzymy wam tego, abyście wy także to zobaczyli. Wolelibyśmy
chętnie poszybować w dół, a nie w górę! […] Ale czytać musicie je
jednak w Imię Boże, inaczej nie zrozumiecie ich, to odnosi się tak-
że do wszystkich. Wy kapłani musicie mówić o tym ludziom, aby je
czytali. Muszę to jeszcze raz podkreślić, że powinni wołać o tym
z ambon. Ta tam u góry (wskazuje w górę) chce, aby książki te roz-
szerzone zostały na cały świat. […]

E.: Mów nadal prawdę w Imię Niepokalanego Poczęcia, w Imię
NMP, św. Michała Archanioła… […]

B.: Chrystus i Matka Boża dali tym dwom wielkim świętym: tej
Marii od Jezusa z Agredy i tej Annie Katarzynie Emmerich wielkie
widzenia i objawienia, aby doszły do wiadomości wiernych. Powinni
oni wziąć je sobie do serca, stosować się do nich, naśladować
to co zalecają i rozszerzać je. To nie jest żaden żart, to jest skarb.
To jest coś wielkiego, o czym już Matka Boża powiedziała wtedy
do Apostołów; Bóg będzie się starał, niebo się będzie nadal starało,
aby moje imię w czasach, w czasach […] „…będzie jeszcze wychwa-
lane i wyjdzie z ukrycia na jaw, przyjdzie to we właściwym czasie,
co musi przyjść przeze mnie”. Teraz jednak ten czas już przyszedł.
Widzimy to na podstawie Apokalipsy. A Ona (wskazuje w górę) jest
tym wielkim Znakiem. Dlatego ludzie powinni czytać te książki, po-
nieważ u Katarzyny Emmerich („Żywot i Bolesna Męka Pana Nasze-
go Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemni-
cami Starego Przymierza” — dop. M.J.) a już szczególnie u Marii
od Jezusa z Agredy („Mistyczne Miasto Boże” — dop. M.J.) jest napi-
sane o Apokalipsie, o wielkim Znaku, o Matce Bożej. […] Gdyby czy-
tali te książki (wydaje z siebie rażące głosy) musieliby wkrótce spo-
strzec, jaka wybiła godzina. Zrozumieliby także co w Apokalipsie
i w Biblii jest napisane (co się odnosi do czasów współczesnych).
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ROZDZIAŁ 24

WIELKOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

„Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz
Chrystusa Jezusa!” (2Tm 2, 3)

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KS. OTTAVIO MICHELLINI

KAŻDY BIERZMOWANY JEST ŻOŁNIERZEM1

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów…, dz. cyt., s.
327—328.

13.11.1978 r.
[…] Każdy bierzmowany człowiek jest wpisany do wielkiego

Wojska Kościoła. Każdy natomiast ochrzczony jest włączony do Mi-
stycznego Ciała Chrystusowego i nabywa Łaskę, która go czyni sy-
nem Bożym ze wszystkimi atrybutami przynależnymi do tego wiel-
kiego daru Bożego. Każdy zaś bierzmowany staje się żołnierzem
i nabywa wraz z otrzymanym znamieniem — choć niewidzialnym,
lecz wiecznym — prawo i obowiązek brania udziału we wszystkich
czynnościach Wojska, do którego należy. Głównym zadaniem jest
zwalczać wspólnego nieprzyjaciela. Sakrament Bierzmowania
tak jak Kapłaństwa, daje wam wielki udział w Królewskim Kapłań-
stwie Chrystusa, Najwyższej Ofiary, jedynej wielkiej Ofiary prawdzi-
wie miłej Ojcu, przez którą dusze zostają odkupione, czyli uwolnio-
ne od tyranii złego.

Z sakramentem bierzmowania związane są SIEDEM ŚWIĘTYCH
DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO, które jeszcze bardziej wszczepiają du-
sze w Ciało Mistyczne, wzmacniając również całe Ciało Społeczne
Chrystusa. Tak jak każde dziecko, doszedłszy do pewnego wieku,
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zostaje zapisane do szkoły, aby przez otrzymaną wiedzę mogło le-
piej pracować dla dobra społeczeństwa… W dzisiejszym Kościele
nie rozumie się tak prostej sprawy. Z drugiej strony zaś jest rzeczą
zastanawiającą, że wielu kapłanów nie zna dziś natury ani celowo-
ści tego sakramentu tak ważnego i znaczącego w życiu dzieci.
Nie wierząc już w piekło, jak mogą kapłani tłumaczyć dzieciom
że ten sakrament ustanowiony został przeze Mnie, aby każdy czło-
wiek przychodzący na ten świat mógł stanąć przy Mnie i walczyć
z ciemnymi mocami piekielnymi. […]

Jeśli świat pełen jest zła, to dlatego, że moce piekielne
nie znajdują żadnego oporu w świecie, ani w Moim Kościele.
Oczywiście są tu małe wyjątki. Piekło dziś zwycięża dlatego, po-
nieważ wielkie wojsko Moich żołnierzy jest w rozsypce a więc
i zdezorganizowane. O, ile jest dezerterów w Kościele i to nie tyl-
ko wśród zwykłych żołnierzy, ale i wśród oficerów i dowódców…
Gdy w jakimś wojsku zdarzają się dezercje, to porażka jego jest
nieunikniona!

Jednak Mój Kościół nie zginie, bo Bóg w Trójcy Jedyny
na to nie pozwoli. Teraz jest On więziony przez ciemne moce zła…
Ty wiesz co było, co jest i co będzie wkrótce… Są to rzeczy strasz-
ne, w które dusze dobre z trudem mogą uwierzyć…

Synu Mój, wiem co myślisz; jeśli Kościół jest więziony, to próż-
ne są wysiłki, by uwolnić dusze-niewolnice wroga!. Ale tak nie jest!
Choć Kościół jest w niewoli to jednak żyje! Może więc jeszcze dzia-
łać, pewnie z trudem, nie licząc wiele na powodzenie swoich wy-
siłków. Czyn jest zawsze znakiem życia, tak jak dym zwykle jest
znakiem ognia, choć się go nie widzi. Gdy jakiś naród znajduje się
w niewoli, dąży wówczas do odzyskania wolności i swobody, sta-
je się ostrożny i roztropny. Powinniście podobnie postępować,
bo walczący razem z szatanem patrzą na was i spiskują przeciw-
ko wam.

A więc działajcie, lecz roztropnie, zwłaszcza bądźcie powścią-
gliwi w mowie. Królowanie szatana, choć jest bliskie wielkiej po-
rażki, osiągnęło obecnie najwyższy poziom swej potęgi na ziemi.
Synu, błogosławię cię, a ze Mną Moja Matka i święty Józef, którzy
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obserwują waszą walkę. Rozszerzam Moje błogosławieństwo
na wszystkich, którzy modlą się, ufają i cierpią dla Chwały Mojego
Imienia i dla zbawienia dusz. Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj!

BIERZMOWANY — ŻOŁNIERZEM1

1 Tamże, s. 358—359.

24.11.1978 r.
Synu, pisz! Mówiłem już o bierzmowaniu, tym wielkim sakra-

mencie, który zaciąga chrześcijan do Mego Wojska, podnosząc ich
godność i siły oraz czyni z nich prawdziwych żołnierzy. Żołnierz
jest ten, kto walczy by obronić się sam i swą ziemię ojczystą,
a więc swą rodzinę, język, kulturę i wszystkie wartości cywilizacji
wśród której żyje. Podobnie należy powiedzieć o chrześcijaninie
dojrzałym w duchu dzięki sakramentowi bierzmowania. Chrześcija-
nin jest żołnierzem dlatego, potrafi walczyć przeciw wszystkim si-
łom, wysłanym przeciw niemu przez zarząd piekła, czyli przez Lu-
cyfera, Szatana i Belzebuba. Walcząc bronią odpowiednią, może on
odrzucić wszystkie ataki skierowane przeciw niemu i Kościołowi —
Sakramentowi Zbawienia. Kościół umieściłem w świecie, by mógł
przyjmować na swe łono dusze zranione grzechem pierworodnym
i własnymi winami. Podstawowym i głównym celem powołania Ko-
ścioła było, aby przygotował ludzkość — do wejścia — do Ziemi
Obiecanej, do prawdziwej Ojczyzny, do Domu Ojca, który nie zawa-
hał się posłać na ziemię dla waszego zbawienia Mnie, swego Umi-
łowanego Syna, abym umarł na Krzyżu.

Bierzmowani mają więc walczyć nie tylko w obronie własnej,
ale za wielką Rodzinę Bożą, za Kościół. Otrzymali w tym celu
wspaniały mundur, z którego powinni być zawsze dumni. Jest
to mundur niezniszczalny i kto go raz włożył, pozostanie w nim
na wieki, nawet w piekle, jako powód do większej kary, aby zawsze
pamiętał, że był żołnierzem — zdrajcą. Sam pozbawił się tej god-
ności, która mogła by mu przynieść szczęście wieczne…

Bierzmowanie jest Sakramentem, który podnosi chrześcijanina
do godności żołnierza walczącego przeciw wrogim siłom zła.
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Wyciska on niezatarte znamię na duszy i wyróżnia żołnierza
Chrystusowego od innych dusz. Jest to drogocenny dar ubogacający
naturę ludzką chrześcijanina w siłę i moc, i daje mu możliwość
obrony własnej i Kościoła, który stoi na straży Boskiego Odkupienia.
Sakrament ten nakłada oprócz praw i również obowiązki, które trze-
ba dobrze poznać, gdyż nie będzie się przestrzegać i wykonywać te-
go, o czym się nie wie i czego się nie zna. Wynika więc z tego wielka
odpowiedzialność kapłanów i wszystkich przygotowujących do sa-
kramentu bierzmowania, by przystępujący do niego zrozumieli do-
brze, że jedynym jego celem jest otrzymanie od Boga potrzebnej si-
ły do zwyciężenia wroga, gdyż walka z nim trwa przez całe ziemskie
życie człowieka.

Kapłani, którzy nie dbają o dobre przygotowanie dusz
do bierzmowania, i o to, by były one w stanie łaski, grzeszą cięż-
ko wobec Boga; potwierdzają, że nie posiadają daru kapłańskiego
ojcostwa. Co sądzić o kapłanach, którzy zezwalają młodzieży
na przystąpienie do sakramentu bierzmowania bez uprzedniej
spowiedzi świętej, jakby to była sprawa małej wagi? Pod tym
względem świadomości duszpasterska tak się zmniejszyła,
że wreszcie może zupełnie zaniknąć!…

Przystępujący do bierzmowania powinni wiedzieć, że w tym
momencie działają Trzy Osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przez
Stworzenie, Syn Boży przez Odkupienie, a Duch Święty przez Uświę-
cenie. Zstępują ONE na duszę każdego człowieka otrzymującego ten
sakrament. Powiedziałem, że w Nowym Kościele trzeba będzie rein-
tegrować sakrament w jego naturze; trzeba będzie przywrócić mu
to, co dziś odebrano z jego wartości nadprzyrodzonych. Trzeba przy-
wrócić mu jego światło. Sakrament ten będzie rozumiany wówczas,
gdy umieści się go w centrum olbrzymiego konfliktu, między potę-
gami Światła i ciemności. Zwykle oczy zwracają się same ku światłu,
bo tak zostały stworzone. Rozum dąży ku prawdzie, bo również zo-
stał stworzony dla niej. Lecz jak oko zamknięte, nie niszczy przez
to światła, tak rozum odwracający się od prawdy, nie zniszczy jej.
Dlatego powiedziałem ci, że nie będzie miłosierdzia dla tych
wszystkich, którzy zagłuszyli w sobie światło rozumu i wiary.
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W Nowym Kościele sakrament bierzmowania otrzyma miejsce,
jakie miało w Boskim planie odrodzenia duchowego Ciała Mistycz-
nego. Błogosławię cię, wraz z Najświętszą Maryją Panną i świętym
Józefem. Módl się i wynagradzaj.

NASZA OBRONA1

1 P. B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 28—29.

1. […] Bardzo silną bronią okazuje się w tej walce umiłowana
modlitwa Matki Najświętszej, to jest „Różaniec”. Przy jego pomocy
dokonało się wiele zwycięstw nad piekłem i jego pomocnikami.
Szatan okropnie lęka się Różańca. „Zabierz ten łańcuch” odzywa się
przez usta opętanego, któremu został nałożony Różaniec Św. Mo-
dlitwa różańcowa działa szatanowi na nerwy, ponieważ w ten spo-
sób odczuwa potęgę Królowej Różańca Świętego.

2. Ogromnym wprost i niezastąpionym źródłem światła i mocy
duchowej są Sakramenty Święte, wszystkie siedem, a szczególnie
Sakrament Pokuty i Eucharystii (przyjmowanie, jak i również Ado-
racja Najświętszego Sakramentu — dop. M.J.), które prowadzą
do najgłębszego zjednoczenia z Bogiem, pod warunkiem ścisłej
współpracy z Jego łaską. Z Bogiem możemy dokonać wszystko,
bez Boga staniemy się bezbronną ofiarą szatana. Beze Mnie nic
uczynić nie możecie (J 15,5). Po sakramentach dochodzą jeszcze
Sakramentalia… One nie mają mocy Sakramentów, ale w walce
z szatanem mają do spełnienia swoje własne ważne zadanie. Tu
należy jeszcze wyszczególnić: Imię Jezusa (szczególnie akt strzeli-
sty ks. Dolindo Ruotolo „Jezu, Ty się tym zajmij!” — dop. M.J.), Krzyż
Św., Różaniec Św. (także modlitwę Leona XIII do św. Michała Ar-
chanioła, koronkę do Bożego miłosierdzia, akt poświęcenia się Nie-
pokalanemu Sercu Maryi — dop. M.J.), wodę święconą, różne po-
święcone medaliki i szkaplerze. Z im większą wiarą korzystamy
z Sakramentaliów tym większe łaski otrzymujemy. […]

5. Uderzająca jest również siła wody święconej. Świadkiem ko-
ronnym siły wody święconej jest nie tylko przez swoją wiarę,
ale także przez swoje doświadczenie św. Teresa z Avila.
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Była niezwykle wierną zwyczajowi użycia wody święconej
i wdrażała to również swoim Siostrom Zakonnym. Pisze na ten te-
mat: „Często doświadczałam, że nie ma skuteczniejszego środka
ażeby przepędzić złe duchy i uniemożliwić im powrót — nad wo-
dę święconą. Przed krzyżem uciekają wprawdzie, ale znów powra-
cają. Widocznie woda święcona posiada wielką moc. Wtedy,
gdy ją używam odczuwam nadzwyczajną pociechę wewnętrzną.
To nie jest żadne urojenie; ja w szczególniejszy sposób zwraca-
łam na to uwagę i stwierdzam, jak ważnym jest wszystko, co Ko-
ściół Święty nakazuje i cieszy mnie, gdy widzę, że słowa błogo-
sławieństwa wypowiedziane przez kapłana nad wodą udzielają jej
tak wielkiej mocy” („Życie” str. 296).

15 OBIETNIC MATKI BOŻEJ ZA ODMAWIANIE RÓŻAŃCA ŚW.1

(dane Błogosławionemu Alanowi de Rupe)

1 Tamże, s. 198.

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca
otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszyst-
kim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.

3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy,
pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on
od Boga obfite przebaczenie dla dusz, odciągnie serca ludu
od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania
rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.

5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca
nie zginie.

6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu
nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez
niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości,
nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym,
wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różań-
ca — nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
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8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu
i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różań-
ca Św.

10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały
w niebie.

11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Ró-
żańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspo-
magała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszy-
scy obrońcy Różańca będą mieli za wystawienników cały Dwór
Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami
i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem
przeznaczenia do nieba.

NABOŻEŃSTWO „TRZECH ZDROWAŚ MARYJO”1

1 Tamże, s. 243.

Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła. Matka Boża
obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie, że ustrzeże od grzechu
śmiertelnego w danym dniu każdego, kto odmówi tę modlitwę
w tym dniu rano i wieczorem:

„Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za POTĘGĘ udzieloną NMP.
Zdrowaś Maryjo…

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za MĄDROŚĆ udzieloną
NMP.

Zdrowaś Maryjo…
Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za SŁODYCZ i MIŁOSIER-

DZIE udzielone NMP.
Zdrowaś Maryjo…”.
Skuteczność tego nabożeństwa poznasz po jego owocach.
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PRZYWILEJE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO1

1 Tamże, s. 30.

1. Kto umrze odziany(a) Szkaplerzem świętym, nie zostanie po-
tępiony.

2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia
sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc
w godzinie śmierci. […]

FRAGMENT „MISTRZOWSKIEGO PLANU ZNISZCZENIA
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”

CZĘŚĆ IV. MAŁO WAŻNE RZECZY2

2 Tamże, s. 314—315.

…pierwsza część „Mistrzowskiego planu” zakłada zabranie lu-
dziom pewnych „wewnętrznych rzeczy”, o których powiada się,
że są mało ważne, a które urażają naszych niekatolickich „braci”.
Obserwowaliśmy atak „Mistrzowskiego planu” przeciw habitom.
Zakłada się też „usunięcie” ludzi noszących medaliki, szkaplerze,
różańce itp… ponieważ te rzeczy wyglądające, „mało ważnie” są
największymi symbolami Chrystusa, Matki Boskiej i Boga… jest ko-
nieczne usunięcie ich z otoczenia, gdyż tworzą one pewną atmos-
ferę religijności.

„Mistrzowski plan” znów podkreśla tutaj, że usunięcie tych
rzeczy bardziej przyciągnie „protestanckich braci” do Kościoła Ka-
tolickiego, nie będą oni tak bardzo urażeni widokiem katolickich
symboli. I ten plan już działa. […] Niektórzy mówią, że są rzeczą
niepotrzebną dla ogółu ludzi. A jednak szkaplerz jest w dalszym
ciągu prostą, skuteczną bronią naszej Matki, wielką łaską od Niej
dla Jej dzieci. Drogi katolicki przyjacielu, czy chcesz iść do Nieba?
Jest to łatwe, jeśli umrzesz ze szkaplerzem. Noś szkaplerz. Twoja
Matka, Matka Boża zaleca ci to, ponad 30 papieży, obecny papież
zaleca ci to. Nie daj się złowić w sieć „Mistrzowskiego planu”. Wy-
grasz Niebo.
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ROZDZIAŁ 25

CUDOWNY MEDALIK

WINCENTY ŁASZEWSKI1

1 W. Łaszewski, Cudowny Medalik. Klucz do skarbnicy łask, Szóste wydanie,
© Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s. 5—6, 38—45.

„Cudowny”… Taką nazwę nosi tylko jeden medalik. Medalik
Niepokalanego Poczęcia. […] Otrzymaliśmy go od Najświętszej Ma-
ryi Panny. Niebo przypisało do niego niezliczone łaski — dla nas,
właśnie dla nas. […] Bóg wybrał prosty medalik, by uczynić z niego
klucz do skarbnicy potrzebnych nam łask. […] Ten Medalik zachwy-
ca. Początkiem zaś jego mocy jest poznanie i umiłowanie […] O Bo-
gu, który kocha. O Jego Matce, która jest naszą Matką. O drogach
Bożych, które są niepojęte.

Ofiarowany nam w 1830 r. Medalik jest prostym narzędziem
wyjednywania łask. Nie znaczy to, że nie kryje on w sobie głębo-
kich treści. Został obmyślony przez samo Niebo. Symbole i znaki,
które na nim się znajdują, nie są przypadkowe. Głoszą nam wielkie
przesłanie. Są wskazówkami, które pomagają nam nie zbłądzić
w naszej wędrówce. […]

NIEPOKALANE POCZĘCIE
Wiecie, że właściwa nazwa Medalika objawionego przy Rue

du Bac to Medalik Niepokalanego Poczęcia. Tak też był on nazy-
wany na początku swej już blisko dwuwiekowej historii. Nieba-
wem, na skutek niezliczonych cudów z nim związanych, zaczęto
go powszechnie nazywać Cudownym Medalikiem. Ale związek
z Niepokalanym Poczęciem pozostał. Maryja odwołuje się do swo-
jego tytułu, który w tamtych czasach budził jeszcze w Kościele
liczne kontrowersje. Zstępuje z nieba i sama rozstrzyga spór teo-
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logów: ogłasza, że jest Niepokalanie Poczęta! Jak ważna musi być
ta prawda, skoro w spór ingeruje sama Najświętsza Maryja Panna
i nawiązuje do niej w każdym następnym przyjściu na ziemię!
Także w swym niezwykłym objawieniu w kościele Matki Bożej
Zwycięskiej w 1834 r., kiedy kazała proboszczowi poświęcić para-
fię swemu Niepokalanemu Sercu, a owocem tego aktu stały się
znowu niepojęte cuda. Okazuje się, że nadanie Maryi tytułu Nie-
pokalana otwiera bramy Nieba… Matka Najświętsza ukazuje swe
Niepokalane Poczęcie jako coś więcej niż powód Jej wiecznej
chwały.

Cudowny Medalik „zaprasza”, byśmy uciekali się do Maryi Nie-
pokalanie Poczętej, wzywając bowiem Ją tym tytułem, otrzymuje-
my w zamian dar Jej modlitwy. A ponieważ jest Ona — jak mówił
kard. Stefan Wyszyński — „Wszechmocą Błagającą”, nasze ucieka-
nie się do Niepokalanej owocuje otrzymaniem za Jej przyczyną
od Boga wszelkich łask potrzebnych nam na naszej drodze
do świętości. Dostrzeżenie znaczenia prawdy o Niepokalanym Po-
częciu Najświętszej Maryi Panny zdaje się być znakiem, że nie tylko
podziwiamy Jej stan łaski i wolności od grzechu, ale pragniemy te-
go samego! Maryja z Cudownego Medalika staje się dla nas wzo-
rem współpracy z darami łaski. Tym samym wszystko, co otrzymu-
jemy przez Jej pośrednictwo, nie pozostaje w nas bezowocne
i przybliża nas do świętości. Może dlatego Cudowny Medalik za-
owocował cudami?

WSZECHPOŚREDNICZKA
Postać Matki Bożej z Medalika jest ściśle związana z prawdą

o Wszechpośrednictwie łask. W odróżnieniu od Niepokalanego Po-
częcia nie jest to dogmat wiary, ale nauka Kościoła pozostaje w tej
kwestii jednomyślna: wszystkie modlitwy i prośby — niezależnie
od tego, do kogo je adresujemy — są przedstawiane Bogu właśnie
przez Nią.

Podobnie wszystkie łaski — czy te wybłagane przez nas, czy bę-
dące darem nieoczekiwanym — przychodzą do nas przez Maryję.

Naukę tę ilustrują złota kula z pierwszego objawienia
przy Rue du Bac, będąca — jak mówi sama Najświętsza Maryja
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Panna — symbolem Francji, całej kuli ziemskiej i każdego z nas.
Przede wszystkim jednak mówią o tym promienie wypływające
z pierścieni na palcach Matki Bożej, symbolizujące przekazywanie
nam darów nieba. Matka Najświętsza sama tłumaczy znaczenie
tych oślepiających promieni: „Są to symbole łask, które zlewam
na tych, którzy o nie proszą”.

Może dlatego Cudowny Medalik owocuje niezliczonymi darami
Nieba, ponieważ uciekamy się z ufnością do Maryi jako Pośrednicz-
ki? Nie tylko „pozwalamy” Matce Bożej zesłać nam obfite łaski,
ale i sami, przez wzbudzony akt wiary w moc Matki Najświętszej,
otwieramy się w pełni na przyjęcie darów, nawet zupełnie nieocze-
kiwanych.

PEŁNA ŁASKI
Objawienie Cudownego Medalika, podczas którego Maryja uka-

zuje się jako niewyczerpane źródło darów Bożych, ukazuje Matkę
Najświętszą jako Pełną Łaski. Przypomnijmy, że „Pełna Łaski” jest
nowym imieniem Maryi, określającym Jej zadanie w Kościele. Tym
imieniem Gabriel przywitał Maryję podczas Zwiastowania, mówiąc:
„Bądź pozdrowiona, łaski pełna”. Jak Abram stał się Abrahamem,
czyli „ojcem wielu narodów”, jak Szymon stał się Piotrem, czyli „ska-
łą”, na której Chrystus obiecał zbudować swój Kościół, tak Maryja
stała się Pełną Łaski. Oznacza to, że Bóg, czyniąc Ją Matką Zbawicie-
la, zlecił Jej nową misję — ma Ona rozdawać ludziom Jego nadobfite
dary, które przelewają się przez brzegi Jej Niepokalanego Serca.
To Maryja otrzymała od Boga prawo do rozdawania łask. Kto nosi Jej
Medalik, ten ustaje u samych wrót niebieskiego skarbca.

WSPÓŁODKUPICIELKA
Matka Najświętsza, przedstawiając swój Medalik, ukazała obie

jego strony. Na awersie znajduje się postać Niepokalanej Rozdaw-
czyni Łaski i modlitewne zawołanie odwołujące się do Jej Niepo-
kalanego Poczęcia. Na drugiej stronie Medalika znajduje się od-
niesienie do Maryi jako Współodkupicielki, ściśle zjednoczonej
z Jezusem w dziele odkupienia.

Wskazują na to dwa serca, które św. Katarzyna opisała jako:
„jedno z koroną cierniową, a drugie przebite mieczem”.
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Są to zjednoczone Serca Jezusa i Maryi. Jednoznaczną interpre-
tację tych symboli umożliwia litera M zwieńczona krzyżem. Ten
symbol wskazuje na Maryję stojącą u stóp krzyża Chrystusowego.
Wystarczy połączyć z sobą te dwie grupy symboli, a prawda
o udziale Matki Bożej w dziele zbawienia ludzkości staje się oczy-
wista.

Sama Maryja uważała, że znaki te są dla nas wystarczająco czy-
telne, kiedy bowiem spowiednik św. Katarzyny polecił jej zapytać,
jakie słowa należy wypisać na rewersie Medalika, otrzymała ona
odpowiedź: „Litera M i dwa serca wyrażają wystarczająco dużo”. Te
symbole uświadamiają nam, że mamy szczególne prawo przyzywać
pomocy i opieki Maryi. Przecież pod krzyżem Jezus dał nam Ją
za Matkę, a nas uczynił Jej dziećmi. Dlatego ten, kto nosi Cudowny
Medalik, jest szczególnym dzieckiem Maryi.

MARYJA ZWYCIĘSKA
Na rewersie Medalika znajduje się też dwanaście gwiazd.

To wyraźna aluzja do maryjnej symboliki z Apokalipsy św. Jana,
gdzie czytamy o Niewieście mającej na „głowie wieniec z gwiazd
dwunastu” (Ap 12, 1). Jest to Maryja — Niewiasta rodząca Kościół,
Niewiasta prześladowana przez szatana, Niewiasta, której Niepoka-
lane Serce ostatecznie zatriumfuje.

Tym samym Cudowny Medalik jest symbolem trwającej walki
szatana z Kościołem, w której Kościół zwycięża. Każdy, kto nosi
Medalik, nawet w najtrudniejszych doświadczeniach może być pe-
wien, że znajduje się po zwycięskiej stronie i że będzie miał udział
w triumfie Bożego królestwa.

MATKA KAŻDEGO Z NAS
Znaczenie objawienia Cudownego Medalika jest dla nas jedno-

znaczne. Matka Boża zajmuje się nie tylko całą ludzkością i wszyst-
kimi narodami, ale i każdym człowiekiem z osobna. Mówi do św.
Katarzyny: „Ta kula przedstawia cały świat, a szczególnie Francję,
oraz każdego człowieka z osobna”.

Maryja trzyma nas w swych dłoniach, chroni, otacza opieką.
Jest naszą Matką, a my Jej ukochanymi dziećmi. Cudowny Medalik
jest znakiem osobistej więzi między Maryją a tym, kto go nosi.
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Głęboka i bogata jest teologia zawarta w tym małym medaliku.
Boska mądrość sprawia, że przekazane nam prawdy nie są akade-
micką teorią. Mają one wymiar praktyczny: mówią o nas, o naszej
relacji do Maryi, wzywają do ufności, budzą nadzieję w trudno-
ściach, pomagają w coraz pełniejszym upodabnianiu się do Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. A wówczas spraw-
dzają się w naszym życiu słowa obietnicy Matki Bożej: „Wszyscy,
którzy będą go nosić, otrzymają wielkie łaski. Niechaj noszą go
na szyi. Obfitość łask spłynie na tych, którzy będą go nosić z ufno-
ścią”.

ZAKOŃCZENIE
…Medalik zwany Cudownym. Wiesz już o nim to, co najważ-

niejsze. Więcej powie ci twe serce dotknięte pragnieniem doświad-
czenia nadprzyrodzoności. Powie ci o tajemnicy Medalika, który
Bóg uczynił kluczem otwierającym skarbnicę łask. Dla ciebie
i dla innych. Odwoła się nie tyle do argumentów rozumu, ile
do wiary. Każe ci uwierzyć, że dla Boga cuda są rzeczą tak normal-
ną, jak dla nas ich brak. Poleci ci wybrać jedyny słuszny punkt wi-
dzenia: nie twój ludzki, ułomny, lecz Jego Boski i pełny. Gdy posłu-
chasz głosu rozbrzmiewającego w izdebce twego serca, uwierzysz
w cud. I stanie się on. Rozpoczniesz nowe życie. Będziesz nowym
człowiekiem. Może staniesz się nim ty, może twój brat albo siostra
w potrzebie.

Dlatego, kończąc swą opowieść, wskazuję na Medalik i powta-
rzam: „Do Matki Bożej, tędy proszę”. Chcesz poznać Jej miłość
i moc? Przyjmij Cudowny Medalik! Chcesz doświadczyć, jakim
szczęściem jest trwanie w zjednoczeniu z Maryją? Przyjmij Cudow-
ny Medalik! Chcesz poznać smak nawrócenia? Przyjmij Cudowny
Medalik! Droga do tego najpiękniejszego doświadczenia została
wytyczona w 1830 r.

Uwierz: Cudowny Medalik to miejsce spotkania z najczulszą
Matką. Gdy go przyjmiesz, Najświętsza Panna weźmie Cię pod swo-
ją opiekę i poprowadzi do nieba najpewniejszą ścieżką: drogą na-
wrócenia wspartego łaską Maryjnej obecności.
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ROZDZIAŁ 26

W GODZINIE NASZEJ ŚMIERCI

ORĘDZIE NMP DO KS. STEFANO GOBBI
481. W GODZINIE WASZEJ ŚMIERCI1

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, dz. cyt., s.
659—661.

Dongo (Como), 2.11.1992
Najmilsi synowie, gromadzę was dziś na modlitwie. Wspomina-

cie waszych braci, którzy uprzedzili was ze znakiem wiary i śpią
w pokoju. Jak wielka jest liczba Moich najmilszych synów i dzieci
poświęconych Memu Niepokalanemu Sercu, które weszły
już do odpoczynku Pana! Wiele z nich uczestniczy w pełnej radości,
w doskonałym posiadaniu Boga. Zjednoczone z anielskimi zastępa-
mi są Światłem lśniącym w doskonałej szczęśliwości Raju. Wiele
dusz znajduje się jeszcze w Czyśćcu. Mają one pewność wiecznego
zbawienia. Muszą jednak znieść jeszcze wiele oczyszczających cier-
pień, zanim będą mogły posiąść Boga. Ich posiadanie nie jest jesz-
cze ani pełne, ani doskonałe.

Chcę wam dziś powiedzieć, że wasi bracia są szczególnie bli-
sko was. Tworzą najcenniejszą część Mojego zwycięskiego zastępu.
Jedną mam armię, jak jeden jest Mój Kościół — zjednoczony w ra-
dosnym doświadczaniu Obcowania Świętych. Święci wstawiają się
za wami, oświetlają waszą drogę, pomagają wam bardzo czystą
miłością. Bronią was przed zwodniczymi zasadzkami, zastawianymi
na was przez Mojego przeciwnika, i z niecierpliwością czekają
na chwilę spotkania z wami. Dusze czyśćcowe modlą się za was,
ofiarowują swoje cierpienia dla waszego dobra. Wasze modlitwy
pomagają im uwolnić się od ludzkich niedoskonałości, które prze-
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szkadzają im wejść do wiecznej szczęśliwości Raju. Święci, którzy
na ziemi żyli poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu,
tworzą koronę miłości. Łagodzi ona boleści waszej Niebieskiej Ma-
my i stanowi Moją najpiękniejszą koronę chwały. Święci są blisko
Mojego Tronu i podążają za Niebieską Mamą wszędzie, dokąd Ona
idzie. Dusze czyśćcowe, które na ziemi należały do Mojej armii, ra-
dują się teraz szczególną jednością ze Mną. Odczuwają w szczegól-
ny sposób Moją obecność, która łagodzi gorycz ich cierpienia
i skraca czas ich oczyszczenia. Osobiście wychodzę, aby przyjąć te
dusze w Moje ramiona i wprowadzić je w niezrównaną światłość
Raju.

Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Mojemu Sercu, je-
stem zawsze blisko was wszystkich podczas waszej bolesnej
ziemskiej pielgrzymki. W szczególny jednak i głęboki sposób jestem
z wami związana w godzinie waszej śmierci. Ileż razy — odmawia-
jąc Różaniec Święty — powtarzaliście Mi tę modlitwę: «Święta
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w go-
dzinę śmierci naszej». Słucham tego wezwania z wielką radością
i zawsze wysłuchuję. Jako Mama czuwam w godzinie śmierci bli-
sko każdego z Moich dzieci. Szczególnie blisko jestem przy was,
którzy — przez wasze poświęcenie się — zawsze żyliście w bez-
piecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca.

W godzinie waszej śmierci będę przy was, w blasku Mojego
chwalebnego Ciała. Przyjmę wasze dusze w Moje matczyne ramio-
na i zaprowadzę je przed Mojego Syna Jezusa, na Jego szczegółowy
sąd. Pomyślcie, jak radosne będzie spotkanie z Jezusem dla tych
dusz, które zostaną Mu przedstawione przez Jego Matkę! Okrywam
je Moim pięknem, daję im zapach Mojej świętości, jasność Mojej
czystości, białą szatę Mojej miłości. Jeśli pozostała gdzieś jakaś
plama, zbliżam Moją matczyną rękę, aby ją zetrzeć i udzielić wam
blasku, który umożliwia wejście do wiecznej szczęśliwości Raju.
Błogosławieni, którzy umierają przy boku swej Niebieskiej Mamy!
Tak, błogosławieni, bo umierają w Panu. Znajdą więc odpoczynek
po swoich trudach i dobro, które uczynili, będzie im towarzyszyć.
Moi najmilsi synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu
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Sercu, zapraszam was dziś do głębokiej zażyłości ze Mną w ciągu
waszego życia. Doświadczycie dzięki temu wielkiej radości w godzi-
nie waszej śmierci. Zobaczycie, że jestem blisko was, aby przyjąć
wasze dusze w Moje matczyne ramiona.

MARYJA JEST NASZĄ POMOCĄ PRZY ŚMIERCI1

1 Św. A.M. De Liguori, Uwielbienia Maryi…, dz. cyt., s. 52—57.

Przyjaciel kocha w każdym czasie; a bratem się staje w nieszczę-
ściu (Prz 17, 17). Prawdziwych przyjaciół i prawdziwych krewnych
nie poznaje się w powodzeniu, lecz w nędzy i niedostatku. Przyja-
ciele światowi nie opuszczają przyjaciela, dopóki mu się dobrze
powodzi, ale skoro go spotka jakieś nieszczęście, a zwłaszcza jeżeli
stanie w obliczu śmierci, zaraz przyjaciele znikają. Nie tak postępu-
je Maryja względem swych czcicieli. Ta dobra Pani i Matka
nie umiałaby opuścić swych wiernych sług w uciskach, a zwłaszcza
w walkach ostatnich, najcięższych ze wszystkich. Jak jest życiem
naszym w czasie wygnania, tak w godzinę śmierci staje się naszą
osłodą, bo nam wyjednuje śmierć słodką i szczęśliwą. Od tego bo-
wiem pamiętnego dnia, w którym doznała okrutnego cierpienia,
dzieląc i patrząc do końca na konanie i śmierć swojego Syna
na krzyżu, który był pierwszy ze wszystkich wybranych, otrzymała
łaskę, że może być obecna przy śmierci wszystkich wybranych. Dla-
tego Kościół Święty każe nam prosić Przenajświętszą Pannę,
by nam towarzyszyła w szczególniejszy sposób przy śmierci:
Módl się za nami, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Bardzo wielkich ucisków doznają biedni umierający,
czy to z powodu wyrzutów sumienia, czy z lęku wobec zbliżające-
go się sądu, czy z niepewności o wieczne zbawienie. Wtedy to pie-
kło zbroi się w szczególniejszy sposób i dokłada wszelkich starań,
ażeby zdobyć duszę przechodzącą do wieczności; wie przecież do-
brze, że mało mu czasu zostaje i że jeśli w tej chwili jej nie zdobę-
dzie, utraci ją już na zawsze. Zstąpił do was diabeł, pałając wielkim
gniewem, świadom że mało ma czasu (Ap 12, 12). Zły duch, który
miał w zwyczaju kusić duszę za życia, już nie sam uderza na nią
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przy śmierci, lecz przyzywa innych szatanów do pomocy: Napeł-
nią się domy ich smokami (Iz 13, 21 Wlg).

Opowiadają o Św. Andrzeju z Avellino, że przy śmierci przyszło
go kusić niezmiernie wielu szatanów; w chwili skonania tak zacię-
tą walkę musiał staczać z piekłem, że wszyscy zakonnicy otaczają-
cy go drżeli z przerażenia. Twarz mu nabrzmiała od gwałtownego
wzruszenia i sczerniała; członki jego drżały i kurczyły się; z oczu
płynęły obfite łzy, rzucał głową na wszystkie strony — wszystko
to były znaki tej straszliwej walki, jaką mu wydało piekło. Obecni
płakali ze współczucia, podwajali modlitwy, a zarazem drżeli
z przerażenia widząc, że tak umiera Święty. Pocieszało ich to jedy-
nie, iż Andrzej zwracał ciągle oczy na obraz Maryi, jakby u Niej szu-
kał pomocy; przypomnieli sobie również, jak kilka razy za życia
przepowiedział, że Maryja będzie dla niego ucieczką w godzinę
śmierci. Wreszcie spodobało się Bogu zakończyć tę walkę świet-
nym zwycięstwem. Wstrząsy ciała ustały, twarz sklęsła i przybrała
dawną barwę, a oczy Świętego były spokojnie zwrócone na obraz
Matki Bożej; pokłonił się nawet pobożnie Maryi (prawdopodobnie
ukazała mu się wtedy), dziękując Jej niejako za pomoc. Po chwili
z wyrazem niebiańskiej radości oddał spokojnie swego ducha w rę-
ce Maryi. W tym czasie pewna kapucynka umierająca zwróciła się
do zakonnic, które ją otaczały, i rzekła: Zmówcie jedno Zdrowaś Ma-
ryjo, bo właśnie w tej chwili umarł Święty.

O, jak uchodzą szatani przed obliczem naszej Królowej! Jeśli
w chwili naszej śmierci Maryja będzie po naszej stronie, dlaczego
byśmy się mieli obawiać choćby wszystkich wrogów piekielnych?
Dawid lękając się ostatniej walki, pokrzepiał się ufnością w zasługi
śmierci przyszłego Odkupiciela i nadzieją w orędownictwo Jego
dziewiczej Matki: Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci,
różdżka twoja i kij twój, te mnie pocieszyły (Ps 22, 4 Wlg). Kardynał
Hugo tłumaczy, że kijem tym jest drzewo krzyża, a różdżką wsta-
wiennictwo Maryi, gdyż Maryja jest ową różdżką przepowiedzianą
przez Izajasza: I wyjdzie różdżka z korzenia Jessego, i kwiat z korzenia
jego wyrośnie (Iz 11, 1 Wlg). Matka Boża — mówi Św. Piotr Da-
mian — jest tą potężną różdżką, która zwycięża napaści szatanów.
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Dlatego Św. Antoni dodaje nam otuchy mówiąc: Jeżeli Maryja z na-
mi, któż przeciw nam? Kiedy umierał o. Emanuel Padiel, jezuita,
ukazała mu się Maryja i rzekła na jego pociechę: Oto nareszcie
przyszła godzina, w której Aniołowie składają ci powinszowania
wołając: O szczęśliwe trudy, o pokuty hojnie wynagrodzone.

I ujrzano wtedy cały zastęp uciekających szatanów i wołają-
cych z rozpaczą: Ach! Niczego dokazać nie możemy, bo Ta, która
jest bez zmazy, broni go. Również o. Kasper Haywood doznawał
przy śmierci ciężkich pokus przeciw wierze; polecił się zaraz Prze-
najświętszej Pannie i usłyszano, jak wkrótce zawołał: Dziękuję Ci,
Maryjo, za to, żeś przyszła mi z pomocą.

Jak zapewnia Św. Bonawentura, Maryja posyła Św. Michała
ze wszystkimi Aniołami na pomoc swym umierającym sługom,
aby ich bronili przed pokusami szatańskimi i zabrali ze sobą te du-
sze, które się Jej w szczególny sposób wytrwale polecały.

MARYJA JEST NASZĄ POMOCĄ PODCZAS SĄDU1

1 Tamże, s. 54—57.

Kiedy jakiś człowiek ma opuścić ten świat, całe piekło —
jak twierdzi prorok Izajasz — porusza się i wysyła najgroźniejszych
szatanów, aby kusili ową duszę, zanim jeszcze odłączy się od ciała,
i by ją następnie oskarżali, gdy stanie przed trybunałem Pana Jezu-
sa. Piekło od spodu poruszone jest na spotkanie przyjścia twojego; po-
budzi na cię olbrzymy (Iz 14, 9 Wlg). Ryszard od Św. Wawrzyńca po-
wiada jednak, że szatani nie śmieją wcale oskarżać takiej duszy,
której broni Maryja, bo wiedzą, że Sędzia nigdy nie potępił
ani też nie potępi duszy znajdującej się pod opieką Jego Matki. We-
dług Św. Hieronima Maryja nie tylko przychodzi z pomocą swym
sługom w godzinę śmierci, lecz wychodzi także na ich spotkanie,
gdy przejdą próg wieczności, aby im dodać otuchy i towarzyszyć im
przed Boski trybunał. Zgadza się to z tym, co Przenajświętsza Pan-
na powiedziała do Św. Brygidy o swoich czcicielach: W godzinę
śmierci przybędę do nich jako miłościwa Pani i Matka, aby ich po-
cieszyć i przynieść im ulgę. Podobnie twierdzi Św. Wincenty Ferre-
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riusz, że Przenajświętsza Panna przyjmuje dusze umierających. Ta
najukochańsza Królowa bierze pod swój płaszcz ich dusze, przed-
stawia je Sędziemu — swojemu Synowi — i wyjednuje dla nich
w ten sposób zbawienie.

To właśnie zaszło z synem Św. Brygidy, Karolem. Umarł daleko
od matki w niebezpiecznym stanie żołnierskim. Święta obawia-
ła się przeto o jego zbawienie, lecz Maryja objawiła jej, że Karol
osiągnął zbawienie z powodu swej miłości, jaką miał ku Niej,
że Ona sama wspierała go w chwili zgonu i poddawała mu akty
pobożne, jakie każdy chrześcijanin w takiej chwili powinien czynić.
Ujrzała też wówczas Święta Pana Jezusa zasiadającego na tronie;
przed Nim szatana oskarżającego Przenajświętszą Pannę o dwie
rzeczy: po pierwsze, że nie pozwoliła mu kusić Karola w godzinę
śmierci; po drugie, że sama przedstawiła Sędziemu duszę Karola
i w ten sposób zbawiła go, a jemu nie dała sposobności do przed-
łożenia swoich praw i roszczeń do owej duszy. Ujrzała wtedy Świę-
ta, jak Sędzia odpędził szatana, a dusza Karola poszła do Nieba.

Węzy jej pętami zbawienia — na końcu znajdziesz w niej odpocz-
nienie (Syr 6, 29, 31 Wlg). O bracie! Jakże szczęśliwy będziesz, jeśli
przy śmierci ujrzysz się związany słodkimi więzami miłości do Mat-
ki Bożej! Węzy te są więzami zbawienia, zapewniającymi cię o tym
zbawieniu wiecznym; one ci dadzą przy śmierci zakosztować owe-
go błogiego pokoju, który będzie dla ciebie początkiem pokoju
i odpoczynku wiecznego.

Opowiada o. Binetti w swej książce „O doskonałości”, że kiedy
był raz obecny przy śmierci pewnego wielkiego czciciela Maryi, sły-
szał, jak ów wołał: O mój ojcze, gdybyś ty wiedział, jak jestem
szczęśliwy, że służyłem Matce Bożej! Nie umiem wypowiedzieć tej
radości, jaką odczuwam w tej chwili. O. Suarez żywił do Maryi
szczególniejszą cześć i mawiał, że oddałby całą swoją wiedzę
za zasługę jednego Zdrowaś Maryjo. Kiedy umierał, wołał z rado-
ścią: Nie myślałem, że tak słodko jest umierać.

I ty, mój drogi czytelniku, będziesz bez wątpienia zażywał po-
dobnej radości i zadowolenia, gdy przy śmierci przypomnisz sobie,
że kochałeś Maryję, Tę dobrą Matkę, która z pewnością dochowuje

219

PIĘKNA JAK KSIĘŻYC, JAŚNIEJĄCA JAK SŁOŃCE, GROŹNA JAK ZBROJNE
ODDZIAŁY



wierności swym dzieciom, jeśli tylko one umieją Ją wiernie czcić
nawiedzeniami, odmawianiem różańca, postami, a zwłaszcza czę-
stymi modlitwami dziękczynnymi i pochwalnymi, a także ucieka-
niem się pod Jej opiekę.

Nawet pamięć o twych dawnych grzechach nie odbierze ci tej
pociechy, jeżeli od dnia dzisiejszego będziesz się starał żyć dobrze
i służyć Tej Najmiłościwszej i Najłaskawszej Pani. Szatan będzie cię
wprawdzie napastował i kusił, aby cię przywieść do rozpaczy, lecz
Ona ci doda siły i na pewno przybędzie w godzinę śmierci, aby ci
dopomóc.

Św. Piotr Damiani opowiada o swym bracie Marynie, że choć
popełnił ciężki grzech, opamiętał się zaraz, poszedł przed obraz
Maryi i oddał się Jej w niewolę; na znak tego założył sobie na szyi
pas i rzekł: Pani moja, zwierciadło czystości, oto ja, biedny grzesz-
nik, obraziłem Boga i Ciebie, naruszając dziewictwo, i nie wiem,
jak to naprawić. Oddam Ci się więc w niewolę: otóż stoję tu i odda-
ję Ci się za niewolnika; przyjmij tego buntownika, nie odrzucaj
mnie. Po czym złożył u stóp ołtarza pewną sumę pieniędzy i obie-
cał płacić ją corocznie jako haracz i znak swego poddaństwa. Po ja-
kimś czasie Maryn zachorował i był bliski śmierci; na krótko przed
zgonem zawołał do otaczających go: Wstańcie, wstańcie, oddajcie
cześć mojej Pani. Jaka to łaska dla mnie, Królowo Niebios, że przy-
chodzisz odwiedzić swego biednego sługę. Pobłogosław mi, Pani,
i nie dozwól, bym został zgubiony, gdy zaszczyciłaś mnie swoją
obecnością. W tej chwili wszedł do pokoju brat jego Piotr. Maryn
opowiedział mu, że przyszła Maryja i udzieliła mu błogosławień-
stwa. Uskarżał się też, że obecni nie oddali Maryi należnego hołdu.
Wkrótce potem oddał spokojnie swego ducha Panu.

Podobnie będziesz umierał i ty, mój drogi czytelniku, jeśli bę-
dziesz wierny Maryi, chociażbyś nawet w przeszłości miał nieszczę-
ście Boga obrazić. Ona ci wyjedna śmierć słodką i spokojną. A jeśli-
by cię kiedyś ogarnęła zbytnia bojaźń i straciłbyś ufność na widok
grzechów popełnionych, Ona doda ci otuchy, a nawet przyjdzie
i będzie ci towarzyszyła przy śmierci, jak to uczyniła przy śmierci
Adolfa, hrabiego na Holsztynie. Jak opowiadają kroniki, Adolf po-
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rzucił świat i wstąpił do zakonu Św. Franciszka. Pałał on wielką mi-
łością ku Maryi. Będąc bliski śmierci, rozmyślał nad życiem daw-
nym, jakie spędził w świecie, rozważał surowość sądu Bożego,
a myśli te napełniły go trwogą o zbawienie i lękiem przed śmier-
cią. Wówczas ukazała się mu Maryja (bo nie umie Ona spoczywać,
gdy słudzy Jej cierpią) w towarzystwie wielu Świętych, zbliżyła się
do umierającego, a dodając mu odwagi tak się odezwała: Adolfie
mój najdroższy, tyś jest mój, oddałeś Mi się, czemuż więc lękasz się
śmierci? Rozradował się sługa Maryi słysząc te słowa, trwogi znikły
i umarł z wielkim spokojem i weselem.

Bądźmy przeto dobrej myśli, mimo wszelkich naszych grze-
chów, i miejmy tę ufność, że Maryja przyjdzie do nas w chwili
śmierci, aby nas pocieszać swą obecnością, jeśli Jej tylko przez
resztę życia służyć będziemy z miłością. Królowa nasza powie-
działa to sama Św. Mechtyldzie i przyrzekła jej, że odwiedzi
przy śmierci wszystkich swych czcicieli, którzy Jej wiernie służyli
za życia. O Boże! Jaka to będzie dla nas pociecha w owej ostat-
niej chwili, w której niebawem sprawa naszego zbawienia będzie
miała się rozstrzygnąć, gdy ujrzymy przy sobie Królową Niebios
stojącą przy nas i pocieszającą nas obietnicą swej opieki! Niezli-
czone przykłady, oprócz tych, o których opowiedziałem, zapisane
w księgach, świadczą o tym, że Maryja w chwili śmierci nawiedza
swych czcicieli. Łaska ta przypadła w udziale Św. Klarze, Św. Fe-
liksowi, kapucynowi, Św. Klarze z Montefalco, Św. Teresie, Św.
Piotrowi z Alkantary. O. Crasset opowiada, że Św. Maria d’Oignies
widziała Przenajświętszą Pannę u łoża pewnej pobożnej wdowy
z Villembroc; chora miała bardzo wielką gorączkę; otóż Najświęt-
sza Maryja Panna stała przy niej, pocieszała ją i chłodziła powie-
wem wachlarza.

Zakończmy ten rozdział jeszcze jednym przykładem, z którego
zobaczymy, jak czułą miłość okazuje Maryja swym dzieciom w go-
dzinę śmierci.

PRZYKŁAD
Św. Jan Boży miał wielkie nabożeństwo do Przenajświętszej

Panny, więc kiedy zbliżyła się godzina śmierci, oczekiwał Jej od-
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wiedzin. Ponieważ jednak nie przychodziła, smucił się bardzo,
a nawet narzekał. Gdy nadeszła odpowiednia chwila, ukazała się
Matka Boża i — ganiąc go niejako za brak ufności — odezwała się
doń tymi łagodnymi słowy, mogącymi dodać otuchy wszystkim
czcicielom Maryi: Janie, nie opuszczam w takich chwilach swych sług.
Jakby mówiła: Janie drogi, cóż ty sobie myślisz? Czyż mogłabym cię
opuścić? Czyż nie wiesz, że nie umiem opuścić w godzinę śmierci
swych czcicieli? Nie przyszłam wcześniej, bo jeszcze nie nadeszła
wtedy chwila wyznaczona; teraz, kiedy ta godzina wybiła, przy-
szłam po ciebie. Chodźmy do Nieba. Wkrótce potem Święty umarł
i uleciał do Nieba chwalić na wieki swą najukochańszą Królową.
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POZOSTAŁE KSIĄŻKI MATEUSZA JUSZCZYKA
„Przede Mną klęknie wszelkie kolano”, 3DOM, Częstocho-

wa 2019
„Komunia Św. na rękę — ostateczny cel masonerii”, Ridero,

2020.
„Eucharystia — Serce Boga”, Ridero, 2021
"Korona cierniowa, Oblicze Pana i Mądrość Boża", Ridero, 2021
(Darmowe PDF książek z Ridero w komentarzach)
Kontakt: mat.jk123@wp.pl
P. S. W wyżej dwóch wymienionych książkach zacytowałem

"świadectwo" Abp Andrzeja Dzięgi, który jako jedyny z hierarchii
kościelnej wzywa aby przyjmować Komunie Św. na klęcząco
i do ust ("Nasz Dziennik" — nr. 16, styczeń 2019r. oraz List Paster-
ski z 15 marca 2020r.). W październiku zeszłego roku ponownie
walczy o sacrum wobec Eucharystii: „Po raz kolejny proszę
też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii Świętej
na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane odpo-
wiednie stabilne klęczniki (balaski), aby każdy wierny mógł w pełni
bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować prawdziwe Ciało Pana. Główną
naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec Pana Boga ma
być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie chwały Panu. Odpo-
wiednia postawa przy Komunii Świętej też jest tego znakiem”1.

1 Abp Dzięga do kapłanów: na profanacje - więcej modlitwy. Nie promujcie
Komunii Św. na rękę., cyt. za: Polonia Christiana, www.pch24.pl, źródło: ku-
ria.pl (dostęp: 31.10.2020)

Tak, przyjmowanie Komunii Św. tylko na klęcząco (jeśli zdrowie
pozwala), tylko do ust ( broń Boże na rękę), tylko z rąk Kapłana
( nie od szafarza świeckiego) - przy balaskach bądź klęcznikach.
Oczekujemy takiego świadectwa również od pozostałych biskupów
ku odrodzeniu kultu Najświętszego Sakramentu!

Święta Maryjo, Mamo Eucharystii, módl się za nami!
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