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WSTĘP

Św. Michał Archanioł, książę wojska niebiańskiego, pierwszy
egzorcysta, który w czasie próby aniołów — zaakceptowania woli
Pana Boga — broniąc czci Stworzyciela, poprzez swój okrzyk „Któż
jak Bóg”, z małego, jednego z wielu aniołów, stał się po próbie naj-
potężniejszym archaniołem, głównym dowódcą pomocników Boga.
Św. Michał, pierwszy egzorcysta, strącił z Nieba Lucyfera, początko-
wo najwspanialszy z aniołów zwany „niosący światło”, który prze-
obraził się w najokrutniejsze stworzenie wraz ze zbuntowanymi
aniołami, które stanęły po jego stronie.

Bardzo wiele można dowiedzieć się o św. Michale i św. Gabrie-
lu ze wspaniałej książki Marii z Agredy pt. „Mistyczne Miasto Boże”,
życiorys Najświętszej Maryi Panny, Arcydzieła Bożej miłości i mą-
drości. Przy Niepokalanym poczęciu Maryi, Bóg Ojciec oznajmił wy-
branej armii aniołów — a było ich co najmniej 10 tysięcy — że ma-
ją strzec, pilnować i dopomagać Maryi w ziemskiej pielgrzymce.

Oczywiście, głównodowodzącym obrońcą został nie kto inny
jak św. Michał Archanioł, „Wodzem tej niezwyciężonej straży aniel-
skiej Bóg uczynił księcia wojsk niebieskich, św. Michała, często w wi-
docznej postaci towarzyszącego Królowej. Najwyższy polecił mu,
aby jako osobny poseł Chrystusa w sprawach świętych tajemnic zaj-
mował się strzeżeniem Jego najświętszej Matki”1.

1 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Michalineum, Warszawa-Struga
2011, s. 35.

Przy tym wydarzeniu również nadano specjalne zadanie św.
Gabrielowi - którego imię znaczy "Mocą moją Bóg" - który stał się
najwyższym posłańcem Bożym, „Także święty książę niebieski Ga-
briel został skierowany do służby Królowej niebios i jako poseł od-
wiecznego Ojca posłany na ziemię”.2
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2 Tamże, s. 35.

Dwaj Archaniołowie wraz z tysiącami aniołów powierzonych
Maryi, brali nieustannie udział w życiu świętej Rodziny. Wspomnij-
my niektóre najważniejsze w dziele odkupienia świata.

Jeszcze przed narodzinami Maryi, św. Gabriel oznajmił św. Annie
i Joachimowi, że nadchodzi po długim, bolesnym czasie, radosna
chwila, staną się rodzicami „błogosławionej między niewiastami”.
Przy najbardziej znanym i wzniosłym wydarzeniu z udziałem św. Ga-
briela, czyli zwiastowanie woli Bożej i Maryi „tak” na pełne miłości
poddanie się planom Bożym jako służebnica Pańska, „A Słowo sta-
ło się Ciałem i zamieszkało między nami!” (J 1, 14). Po tym wydarzeniu
św. Gabriel uprzedza we śnie zatrwożonego św. Józefa przed odej-
ściem od Maryi, wyjaśniając tajemnicę Jej macierzyństwa, że jest
to dziełem Ducha Świętego, „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański
ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć
do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to,
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna któremu nadasz imię Jezus, On bo-
wiem zbawi swój lud od jego grzechów”. (Mt 1, 20—21).

Podczas ciężkich, długich podróży — m.in. do Betlejem —
Św. Michał wraz aniołami dopomagał św. Rodzinie, „Oprócz dzie-
sięciu tysięcy aniołów, którzy im towarzyszyli, u prawego boku Kró-
lowej przebywał nieustannie wielki książę niebiański, święty Michał,
który nie opuszczał Jej ani na chwilę przez cały czas podróży. Po-
magał Jej często, a gdy Bóg tak rozporządził, zasłaniał Ją przed
przykrościami ostrego powietrza i oddawał mnóstwo innych posług
Królowej niebios i Jezusowi, błogosławionemu owocowi Jej żywo-
ta”3.

3 Tamże, s. 129.

Podczas Bożych, nieziemskich narodzin, w trakcie których Ma-
ryja była w niebiańskim zachwycie, jakby nieobecna, Syn Boży „wy-
szedł z Niej, tak jak wychodzą promienie słońca z kryształu, który
przez te promienie nie ulega ani stłuczeniu, ani uszkodzeniu, lecz wy-
daje się nawet piękniejszy i promienniejszy"4, ale Dzieciątko Jezus
nie spoczęło od razu w objęciach Maryi Mamy.
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4 Tamże, s. 134.

To właśnie św. Michał i Gabriel przyjęli Pana po narodzinach,
„Święty Ewangelista Łukasz… Nie pisze jednak, kto złożył Dziecię Boże
w ręce Maryi, gdy opuściło łono dziewicze. Wykonawcami tej czynności
byli święci książęta niebiańscy Michał i Gabriel. Byli oni obecni
w ludzkiej postaci przy tej tajemnicy. W chwili gdy Wcielone Słowo uj-
rzało światło, wzięli Je z niewysłowioną czcią na ręce; podobnie
jak kapłan pokazuje ludowi Hostię świętą dla oddania jej hołdu,
tak obaj słudzy niebiańscy trzymali przed oczyma Matki Bożej Jej Dzie-
cię jaśniejące w chwale niebiańskiej"5.

5 Tamże, s. 135.

Po narodzinach, kiedy aniołowie oddali hołd Bogu-Człowieko-
wi, św. Michał został wysłany do otchłani gdzie przebywali wszyscy
święci, oznajmiając radosną chwilę, narodziny Syna Bożego. Nato-
miast św. Gabriel w ludzkiej postaci przekazał szczęśliwą wiado-
mość pobliskim pasterzom.

W czasie Ostatniej Wieczerzy, gdzie ustanowiono Sakrament
Kapłaństwa i Eucharystii „…Jezus wziął cząstkę przemienionego
chleba i wręczył ją Archaniołowi Gabrielowi, aby ją zaniósł i podał
Najświętszej Maryi Pannie. Było to poniekąd wynagrodzeniem
dla aniołów, że nie im, lecz ludziom pozostała powierzo-
na tak wzniosła kapłańska godność. Maryja przyjęła Komunię św.
z rąk niebiańskiego księcia, jako pierwsza po swym Najśw. Synu”6.

6 Tamże, s. 218.

W czasie modlitwy i cierpienia w Ogrójcu, Pan Jezus pocąc się
krwawym potem na myśl o tym, że pomimo Jego tak wielkiej miło-
ści i cierpienia, tak wiele dusz pójdzie na wieczne potępienie po-
przez swą letniość, grzeszność, odrzucenie czy wrogość, na pomoc
w straszliwym strapieniu przybył św. Michał, „W tym najwyższym
smutku Zbawiciel otrzymał pociechę i pokrzepienie od św. Archanioła
Michała. Z polecenia Ojca niebiańskiego Archanioł przekazał Jezusowi,
że w żaden sposób nie mogą być zbawieni ci, którzy zbawionymi być
nie chcą, jednak Bóg ustanowił wysoką liczbę wybranych, chociaż bę-
dzie ona mniejsza od liczby potępionych"7.
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7 Tamże, s. 223—224.

Maryja, Mama nieskończonych boleści także przeżywała i od-
czuwała męki swego Syna i dlatego zaś do Mamy Bożej został po-
słany św. Gabriel z tym samym przesłaniem jak św. Michał.

Trzeci z wielkich Archaniołów to św. Rafał, co znaczy „Bóg
uzdrawia”. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w po-
gotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12,15). Jego zadanie
możemy prześledzić szczególnie w Księdze Tobiasza, jako opiekuna
w podróży, ochraniający przed złymi duchami, uzdrawiający na cie-
le i wyrywający duszę z piekielnych sideł nieczystości. Orędzie św.
Rafała w 2005r. do Zofii Grochowskiej, założycielki Legionu Małych
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego: „Ja, Św. Rafał idę wam z po-
mocą aby zwyciężać złe moce, abyście doczekali się szczęśliwości w Je-
zusie Chrystusie. Oczyśćcie wasze serca aby należały tylko do Boga,
a Bóg w swoim Miłosierdziu okaże wam miłość, która wyzwoli was
z lęku i da wam pokój”8.

8 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t. II, s. 109

Jak widać na podstawie życia św. Rodziny Archaniołowie
i Aniołowie ciągle są gotowi i chętni, aby nam pomagać w osią-
gnięciu zbawienia jak i w ludzkich potrzebach, zmaganiach,
ale trzeba poprosić o ich pomoc i wstawiennictwo.

Prześledźmy szczególne zadanie św. Michała od XIX wieku.
Rewolucje jakie przetaczały się po Europie, wojujący ateizm, li-

beralizm, racjonalizm, modernizm, rozrastająca się masoneria,
marksizm.

Siostra Filomena, klaryska (zmarła w opinii świętości w 1868r.)
gorliwie prosiła w modlitwie o ratunek dla Kościoła, wtedy wów-
czas objawił się jej św. Michał Archanioł, trzykrotnie powtarzając,
aby rozgłaszać jego potęgę.

Pod koniec XIX wieku Papież Leon XIII pod wpływem mistycz-
nego doświadczenia, spodziewając się zwielokrotnionych ataków
piekła, masonerii na Kościół, ułożył modlitwę do św. Michała Ar-
chanioła, którą nakazał często odmawiać, a szczególnie po zakoń-
czeniu Mszy Św.
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Bł. ks. Bronisław Markiewicz (13.07.1842 — 29.01.1912), beaty-
fikowany w 2005r., założyciel Michalitów (Zgromadzenia św. Mi-
chała Archanioła) widząc zbliżające się piekielne czasy Antychrysta
rozszerzał cześć i nabożeństwo do Wodza Niebiańskiego.

Natomiast Św. Maksymilian Kolbe, żołnierz Niepokalanej, bę-
dąc w Rzymie w 1917r. był świadkiem obchodu, „procesji” masone-
rii, kościoła szatana, zwiastujących upadek Kościoła Rzymskokato-
lickiego i w swym piekielnym zaślepieniu niosących na swych
sztandarach Lucyfera depczącego św. Michała Archanioła.

Również św. siostra Faustyna, sekretarka Bożego Miłosierdzia —
pomimo nielicznych zapisków dotyczących Wodza Niebiańskiego —
miała wielką cześć do św. Michała „29 IX 1936. W dzień św. Michała
Archanioła widziałam tego wodza przy sobie, który mi powiedział te
słowa: Zlecił mi Pan, abym miał o tobie szczególne staranie. Wiedz,
że jesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. Któż jako Bóg! I znikł.
Jednak czuję jego obecność i pomoc (706). […] Wielką mam cześć
dla świętego Michała Archanioła, on nie miał przykładu w pełnieniu
woli Bożej, a jednak spełnił wiernie życzenia Boże (667)”1. W Dzien-
niczku mamy wiele świadectw św. Faustyny dotyczących jak wielką
pomoc niosą aniołowie. Widziała ich nad kościołami, anioł stróż to-
warzyszył jej w podróży. Obawiając się rozruchów społecznych, po-
prosiła Jezusa o ochronę dla klasztoru, wtedy przy furcie zobaczyła
„Cherubina z rękoma złożonymi, spojrzenie jego jak błyskawi-
ca” (Dz.1271). Tak jak Maryja przyjęła Eucharystię od Archanioła,
dzieci fatimskie od Anioła stróża Portugalii w 1916r., tak i św. Fau-
styna przyjęła raz Komunie św. od Serafina (zob. Dz.1676).

1 Bł. s. M. F. Kowalska, DZIENNICZEK. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wy-
dawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995, s. 225, 217

Jak widać św. Michał powinien być nieustannie wzywany
przy każdych modlitwach jak i po zakończeniu każdej Mszy Św.
Dawniej, przed Soborem Watykańskim II (1962—65) był wymienia-
ny, wzywany powszechnie w Liturgii Mszy Św. Trydenckiej, m.in.
przy „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…” jak i po zakończe-
niu Mszy Św.
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Znamienne jest, że w 34 punktowym „Lucyferycznym planie
zniszczenia Kościoła Świętego” na pierwszym miejscu jest wezwa-
nie właśnie do usunięcia wszelkich modlitw do św. Michała w cza-
sie Mszy Św. jak i po. Skoro św. Michał jest pogromcą szatana,
opiekunem Kościoła Św., strzegący jego bram, poprzez usunięcie
nabożeństwa i czci do niego, ułatwi to piekłu, masonerii, moderni-
stom pozbycie się głównego dowódcy wojska niebiańskiego,
i większe działanie w niszczeniu Kościoła, Mszy św., sacrum i czci
wobec Eucharystii.

Liczne źródła przekazują m. in. bł. ks. Bronisław Markiewicz,
orędzia Maryi do ks. Stefano Gobbi, że św. Michał Archanioł stoczy
u końca czasów ostatnią, decydującą walkę z Antychrystem. Widać
to po obecnej chwili, że pomału ten czas ukazania się fałszywego
mesjasza i jego znamienia bestii się przybliża. Destrukcyjne zmiany
w Liturgii Mszy Św. po Soborze Watykańskim II. Na tle społecznym
propaganda neobolszewickich ideologii materializmu, konsump-
cjonizmu, demoralizacja dzieci i młodzieży poprzez tęczowe ide-
ologie gender. Miliardy popełnionych aborcji. Na siłę narzucanie
społeczeństwu aborcji, homoseksualizmu jako coś dobrego. Na siłę
próbuje się narzucić jako coś dobrego, "patriotycznego, miłosierne-
go" poddanie się eksperymentom medycznym, genetycznym.

Poprzez tzw. pandemię masoneria odbiera nam kolejne prawa
normalnego, codziennego funkcjonowania. Wszystko to zmierza
do zaczipowania ludzkości, piekielnym znamieniem bestii:

„Wiara ludzi poddana będzie wielkiej próbie i każdy będzie musiał
podjąć decyzję: 1) albo zaakceptować rządy antychrysta i dla otrzyma-
nia środków do życia, wyrazić zgodę na przyjęcie Znamienia Bestii
(666), co będzie równoznaczne z wiecznym potępieniem. W Apokalip-
sie czytamy, że zostaną wrzuceni w „jezioro ogniste”, 2) albo stanąć
w obronie wartości chrześcijańskich, Jezusa Chrystusa, Ewangelii, zno-
sić prześladowania, a nawet śmierć, by osiągnąć zbawienie”1.
Tak jak przy pierwszej bitwie św. Michał pokonał Lucyfera,
tak i w ostatniej decydującej walce wyjdzie z niej zwycięsko.

1 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, Maria Vincit, Wrocław
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2012, s. 284.

Wygrana jest pewna. Św. Michał i NMP zmiażdżą głowę pie-
kielnego smoka.

Szykuje się Wielki Ucisk, Nowy Porządek Świata (New World
Order), z jednym światowym rządem, z jedną światową religią czyli
panowanie Antychrysta. W 2012 r. gdy natrafiłem na te orędzie po-
niżej ostrzegające przed globalnym szczepieniem to wówczas wte-
dy trochę ciężko było to sobie wyobrazić, jak to może się stać
„w czasie pokoju”. Ale teraz w dobie tzw. pandemii staje się to ja-
sne. Fragment orędzi ostrzeżeń Pana Jezusa w 2012r. w Irlandii:

„Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepie-
nia, które spowodują choroby na całym świecie (17 czerwca 2012)

Moja droga, umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia
światowych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany
obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choro-
by na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę niewidzianą nig-
dy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szcze-
pienia, ponieważ będzie was ono zabijać.

Ich złe plany zszokowałyby te wszystkie niewinne dusze, które
nie mają pojęcia, jak oni są potężni. Napędzani żądzą władzy, bogactw
i pragnieniem bycia boskim we wszystkim, co robią, uważają, że są
niezwyciężeni. Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za spowo-
dowanie terroru na Środkowym Wschodzie. Kontrolują wiele świato-
wych mediów i prawda o ich nikczemności ukryta jest za tak zwanymi
humanitarnymi organizacjami. Niestety, bardzo niewiele Bożych dzieci
wie o ich planach.

[…] Musicie się modlić, aby powstrzymali wprowadzanie tych ży-
ciowych udręk poprzez okropne ustawy, które zamierzają wprowadzić.
Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, gor-
szego niż to dokonane przez Hitlera w czasie II wojny światowej. Ta
grupa, największa ilościowo od czasu ich powstania w średniowieczu,
to armia szatana. Będą prowadzeni przez antychrysta.

Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach przez dzie-
sięciolecia.
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Przez ostatnie 15 lat zaplanowali wprowadzenie Znamienia Bestii,
czipa, do którego wszczepienia w ciało zmuszany będzie każdy męż-
czyzna i kobieta, aby mieć dostęp do żywności. Teraz, kiedy nadszedł
dla nich czas, aby przedstawić ich Nową Światową Walutę, wiedzcie,
że modlitwy, wiele modlitw, mogą pomóc osłabić wiele z ich planów.
[...] Nie wolno wam przyjmować tego... (1.06.12r.)”1.

1 ostrzezenie.net

Na podstawie tego orędzia widać do czego to wszystko zmie-
rza — do zaczipowania, przyjęcia Znamienia Bestii. Od wielu lat
słychać o tym, a teraz pomału ta rzeczywistość się kreuje (np. sytu-
acja w Szwecji).

Obecnie tzw. pandemia niszczy to do czego została wykre-
owana czyli gospodarkę, relacje między ludźmi, nastawienie czło-
wieka, sytuacje finansową, bankructwa firm, pomimo, że zawsze
były trudy, to teraz jeszcze bardziej drastycznie się pogłębiły, le-
czenie, zabiegi odwołane. Kościoły opustoszały, sacrum zdeptane
czyli „zapobiegawcze” zalecenia do Komunii Św. na rękę, czyli
masowa profanacja przyjmowania na niekonsekrowane dłonie
i rozpraszające się okruszki św. Hostii, które są sponiewierane.

W obecnym czasie „maseczkowym” można tu przytoczyć słowa
Piusa XI z encykliki „Quadragesimo anno” z 1931r. nawiązujące
do „tajnej władzy”, międzynarodówki bankierów: „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.

Bez kagańca (tzw. maseczki) są utrudnienia w funkcjonowaniu,
teraz bez eksperymentu medycznego tzw. szczepionki (paszport
szczepień) większość miejsc może być niedostępnych. A na końcu
bez czipu, Znamienia Bestii nie będzie można już w ogóle żyć —
ale to już będzie ostateczna walka i trzeba będzie już myśleć
o zbawieniu duszy, czyli nie przyjęcia czipu, Znamienia Bestii,
i nie wyrzeknięcie się Jezusa Chrystusa.
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Mefistofeles tzw. pierwszy terrorysta na polu religijnym, ukazu-
jąc się ks. egzorcyście, chełpił się swymi zwycięstwami, nawiązując
do powszechnie panującego kryzysu rodzin, wiary, moralności, za-
niku sacrum i profanacji Eucharystii poprzez Komunie św. na rękę.
W swej zatwardziałości, nienawiści mówiąc o nadchodzącym wiel-
kim uciski, III wojnie światowej, panowaniu Antychrysta był pewien
zwycięstwa, panowania nad Bogiem gdy nagle „Szatan zamilkł
na moment, zaciskając wargi w strasznym grymasie: został
sparaliżowany wyższą siłą. Przed nim stanął Święty Michał Archanioł
i ze swego miecza wypuścił promień ognia, który go poraził, mówiąc:
„Kto ośmiela się atakować Boga?” […] A głos Archanioła rozległ się
jak echo grzmotu… Nagle wybuchła bomba czarnego ognia, pochła-
niając Mefistofelesa, pierwszego terrorystę […]”1.

1 P. Ernetti, Pouczenia złego ducha. Podstawy chrześcijańskiej walki ducho-
wej, Wydawnictwo M, Kraków 2003.

Odmawiajmy modlitwę-egzorcyzm do Św. Michała Archanioła
po każdej Mszy Św. i po pacierzu rano i wieczorem, po Różańcu,
po Koronce do Miłosierdzia Bożego, po Aniele Pańskim, po Apelu
Jasnogórskim. Smutne, że nie kontynuuje się modlitwy do Św. Mi-
chała na Apelu Jasnogórskim, przez chwile była odmawiana i znów
została odrzucona. Odmawiajmy modlitwę do anioła stróża, odma-
wiajmy szturmówkę do niezliczonych armii aniołów. Nie chcąc po-
minąć św. Gabriela i św. Rafała włączyłem ich do modlitwy Leona
XIII jako wielka Trójka Archaniołów:

Święci Archaniołowie, Michale, Gabrielu, Rafale, wspomagajcie
nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź-
cie naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie oto prosimy.
A Ty Św. Michale, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą
strąć do piekła. Amen

Poświęćmy siebie, nasze rodziny, Polskę dowódcy niebiańskie-
mu św. Michałowi Archaniołowi.

Mateusz Juszczyk
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BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICH (8.09.1774 - 9.02.1824)
„Miejscowość Gur, gdzie Jezus modlił się w gospodzie na osob-

ności, leżała niedaleko miasta Meggido i równiny o tej samej na-
zwie. Wcześniej miałam widzenie, że na tym polu stoczona będzie
przy końcu świata bitwa z Antychrystem” ( Żywot i Bolesna Męka Pa-
na Naszego Jezusa Chrystusa..., Maria Vincit, Wrocław 2010, s. 225).

ORĘDZIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA1

1 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa…, s. 47.

Przybyłem dziś na polecenie Ojca Przedwiecznego, by wam po-
wiedzieć słowa o Egzorcyzmie, o mojej osobie i mojej pomocy
dla świata. Proszę was, wzywajcie mnie codziennie i proście o po-
moc. Jestem gotów wam pomóc przed złymi duchami i ich pod-
stępnymi napaściami. Jedną z wielu pomocy jest Egzorcyzm, który
powinniście odmawiać codziennie, o ile to możliwe rano i wieczo-
rem […] Kiedy odmawiacie Egzorcyzm, to wypowiadacie słowa od-
noszące się do tajemnicy Krzyża […]

Ta modlitwa zawiera wszystkie Tajemnice wiary chrze-
ścijańskiej. To jest potęga. Ta modlitwa jest bardzo ważna,
zwłaszcza teraz, kiedy na ziemi trwa ciężka walka i praktycznie
całe piekło jest na ziemi. Szatan walczy zawzięcie o każdą duszę
[…] Róbcie użytek z wody święconej. Jest to jeden z największych
Sakramentaliów, przed którym złe duchy uciekają […]

Dlaczego przestaliście kropić wodą święconą przy każdej Mszy
Świętej? Dlaczego zabraniacie odmawiać Egzorcyzm?

W ten sposób dajecie wolną drogę złym duchom. Zwracam się
do was jako Obrońca Kościoła, jako ten, który ma stoczyć wielkie
walki — z tym powtarzającym się upomnieniem: kropcie wodą
święconą i odmawiajcie Egzorcyzm. To jest broń. To jest moc Praw-
dy i Miłości Bożej. […]

Nadchodzi decydująca bitwa. Zwycięzcami będą tylko ci, którzy
nadal kroczą drogą Prawdy i Miłości, którzy pod Płaszczem Maryi
szukają schronienia i którzy z Różańcem w ręku przez modlitwę
zdobywają sobie ochronę ze strony Nieba.
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Autor: Szymon Uszakow (1626—1686)Archanioł Michał depczący
szatana pod stopami, 1676, Galeria TrIetiakowska.

Źródło: http://www.picture.art-catalog.ru/picture.php?id_pictu-
re=8771 The Archangel Michael Trampling the Devil Underfoot.

1676. 23 x 20.5 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Domena publiczna. Wikimedia Commons, https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Simon_Ushakov_Archangel_Mikhail_and_De-

vil.JPG?uselang=pl
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ROZDZIAŁ 1. STWORZENIE
ANIOŁÓW. STRĄCENIE LUCYFERA1

1 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże. . ., s. 18-21.

Praprzyczyną wszystkiego co istnieje był Bóg. Stworzyciel
chciał cudowne dzieło swej wszechmocy zacząć w tym czasie
i w taki sposób, jak się to podobało Jego wolnej woli. Początek
i przebieg stworzenia opowiada Mojżesz w pierwszym rozdziale
swej księgi Genesis; ponieważ Pan i w tym względzie udzielił mi
swego objaśnienia, przeto opowiem tu od samego początku,
wszystko co będzie potrzebne w celu poznania dzieł i tajemnic
Wcielonego Słowa i Zbawienia.

Pierwszego dnia — albo jak mówi Mojżesz:,,na początku” —
Bóg stworzył niebo i ziemię: niebo dla aniołów i dla ludzi, zie-
mię — jako miejsce doświadczenia dla ludzi. Oba te miejsca były
odpowiednie do celu, dla którego zostały stworzone oraz tak do-
skonałe, że Dawid mógł wypowiedzieć słowa: „Niebiosa głoszą
chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”.

Potem Bóg stworzył w niebie aniołów, i to w stanie łaski,
aby z jej pomocą wysłużyli sobie chwałę jako nagrodę. Bo chociaż
znajdowali się w miejscu chwały, to przecież nie oglądali jeszcze
Bóstwa twarzą w twarz póki ci, którzy byli posłuszni woli Bożej,
nie wysłużyli sobie tego szczęścia z pomocą łaski. Tak więc zarów-
no aniołowie święci, jak i aniołowie niewierni, tylko przez krót-
ki czas byli w pierwszym stadium doświadczenia.

Stworzenie, doświadczenie i opowiedzenie się aniołów doko-
nało się w trzech — krótkimi przerwami przedzielonych — chwi-
lach. W pierwszej chwili wszyscy zostali stworzeni i wyposażeni
łaską i darami Ducha Świętego, stając się nader pięknymi i do-
skonałymi.
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Następnie wszystkim z nich została oznajmiona wola ich
Stwórcy. Otrzymali oni przykazanie i przepis postępowania,
aby uznali swego Stwórcę jako swego Pana i tym samym spełnili
zadanie, dla którego Bóg ich stworzył. Stało się to w sposób nastę-
pujący:

Najpierw aniołowie poznali naturę Boga, jako jedynego w swej
Istocie, a troistego w Osobach; zarazem otrzymali nakaz, aby odda-
li hołd Boski i uwielbienie Bogu, jako samemu Stwórcy i Panu naj-
wyższemu, który jest nieskończony w swej Istocie i w swych dosko-
nałościach. Temu nakazowi poddali się wszyscy posłusznie,
ale nie wszyscy w równy sposób.

Aniołowie dobrzy byli posłuszni z miłości i sprawiedliwości,
przyjmując chętnie i z wiarą to, co przewyższało siły ich poznania
i z radością spełniali dane im rozkazy. Lucyfer był posłuszny dlate-
go, ponieważ wydawało mu się niemożliwym, aby mógł uczynić
przeciwnie. Jego posłuszeństwo nie wynikało z doskonałej miłości,
albowiem dzielił on swą wolę pomiędzy siebie i niezawodną praw-
dę Pana Boga. Doprowadziło to do tego, że przykazanie wydało
mu się ciężkim i niewygodnym, wypełniał je bez pełnej miłości
i sprawiedliwości, co doprowadziło go do nieposłuszeństwa. Nie-
dbalstwo i ociąganie się, z jakim spełniał swe pierwsze czyny,
nie pozbawiły go wprawdzie łaski, ale było początkiem zła; w jego
cnocie i gorliwości powstała pewna słabość i wahanie, co zaćmiło
jasność jego piękności — był to pierwszy krok do jego upadku.

Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć naturę
ludzką, tj. obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu,
aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwiecz-
ne Dobro, oraz żeby się Go bały. Oznajmił także, że obdarzy tę
naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Prze-
najświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście
z Bóstwem. Aniołowie będą musieli tę Osobę, to jest tego Boga-
Człowieka, nie tylko jako Boga, ale i jako człowieka uznać
za swoją Głowę i oddawać Mu cześć pokorną i hołd Boski;
pod względem godności i łaski będą niższymi od Niego i będą
Jego sługami.
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Bóg oświecił także aniołów, jak słusznym, sprawiedliwym i ro-
zumnym jest to poddanie się, albowiem łaskę, którą posiadali
i chwałę, którą otrzymać mieli wysłużyły im przewidziane zasługi
tegoż Boga-Człowieka. Aniołowie, jako też wszystkie inne stworze-
nia, stworzeni zostali ku Jego uwielbieniu, bo On to będzie Królem
całego stworzenia. Wszystkie istoty, posiadające zdolność poznania
Boga i służenia Mu, mają być Jego narodem i jak gdyby członkami
Jego ciała, aby Go jako Głowę swoją uznawać i czcić mogły.

Następnie aniołowie otrzymali nakaz, aby tegoż Boga-Człowie-
ka uznali jako Głowę swoją. Aniołowie święci i posłuszni podda-
li się wszyscy temu rozkazowi i okazywali całą siłę swej woli i,
w pokorze miłością pałającego serca, najzupełniejsze posłuszeń-
stwo. Natomiast Lucyfer, powodowany pychą i zazdrością, sprzeci-
wił się i wezwał aniołów, którzy za nim poszli, aby uczynili tak sa-
mo. Tak też rzeczywiście uczynili, połączyli się z nim i odmówili
Bogu posłuszeństwa. W zamian książę ciemności przyrzekł im,
że on będzie ich głową i że panować będzie osobno, niezależnie
od Chrystusa. Tak więc zazdrość, duma i niecne pożądliwości sta-
ły się przyczyną, dla której dżuma grzechu zaraziła niezliczoną licz-
bę aniołów.

Wtedy rozpoczęła się owa wielka walka w niebie, którą
w swym objawieniu opisuje św. Jan. Święci i posłuszni aniołowie
zapłonęli bowiem chęcią bronienia wspaniałości Najwyższego
i czci Wcielonego Słowa; dlatego też prosili Pana o pozwolenie wy-
stąpienia przeciw smokowi i walki z nim. Pozwolenie to otrzymali.

Powinnam wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, która miała
miejsce w tym samym czasie. Wraz z rozkazem okazywania posłu-
szeństwa Wcielonemu Słowu aniołowie otrzymali polecenie uzna-
nia za swoją Monarchinię tej „niewiasty”, w której łonie Jednoro-
dzony przyjąć miał ciało ludzkie. Niewiasta ta bowiem będzie ich
Królową i Panią wszystkich stworzeń; pod względem łask i chwały
przewyższać będzie Ona wszystkich aniołów i ludzi. Równocześnie
Wszechmocny ukazał aniołom Najświętszą Maryję Pannę w znaku,
czyli w obrazie. Dobrzy aniołowie w największej pokorze przyjęli
ten rozkaz Pański i sławili potęgę Najwyższego i Jego tajemnice.
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Przy objawieniu tej tajemnicy i tego przykazania Lucyfer z gro-
madą swoich zwolenników uniósł się jeszcze większą dumą i py-
chą, bluźniąc straszliwie. W niepohamowanej złości, wzywając
swych zwolenników, zwrócił się przeciwko Stwórcy tych wielkich
cudów wołając: „Niesprawiedliwe są te rozkazy. Przynoszą ujmę
mej wielkości. Dlatego tę Istotę, na którą Ty, Panie, spoglądasz
z taką miłością, którą chcesz obdarować takimi wspaniałościami, ja
będę prześladował i zniszczę Ją. Użyję w tym celu całej mojej siły
i chytrości. Niewiastę tę, Matkę Słowa, strącę z wysokości, na którą
zamierzasz Ją wynieść, a zamiar Twój w rękach moich w proch się
obróci”.

Straszliwa ta pycha pobudziła gniew Pański i Bóg rzekł do Lu-
cyfera: „Niewiasta ta, której uczcić nie chciałeś, zetrze twoją głowę.
Ona cię zwycięży i zniszczy twą władzę. I chociaż przez pychę two-
ją świat pozna śmierć, to jednak przez pokorę tej Niewiasty śmier-
telnicy otrzymają życie i Zbawienie. Oni odbiorą zapłatę i otrzyma-
ją koronę, którą ty utraciłeś”.

Zaledwie smok usłyszał te wyroki Boga, odpowiedział pełen
złości i pychy, wygłaszając groźby przeciwko całemu rodzajowi
ludzkiemu. Jednak dobrzy aniołowie uznali sprawiedliwy gniew
Najwyższego okazany Lucyferowi i innym upadłym aniołom, i wal-
czyli z nimi bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Wymawiając owe
słowa, którym nic nie zdoła się oprzeć:, „Kto jest, jako Bóg!” święty
książę Michał strącił z nieba zamienionego w smoka Lucyfera i je-
go stronników.

Niewdzięczni aniołowie stali się przez swoje grzechy niegodni
wiecznego oglądania Boga; pamięć ich została wymazana z Jego
ducha, w którym na mocy udzielonych im darów była zapisana.
Stracili oni prawo do miejsc, które — gdyby się okazali posłuszni —
były przeznaczone dla nich; prawo to przeszło na ludzi, którym
przekazane zostały teraz te miejsca. Wszelki ślad po upadłych
aniołach został zupełnie zatarty i nic już po nich w niebie nie po-
zostało. O nieszczęśliwa złości, która zasłużyłaś na taką straszną
karę! Natomiast dobrzy aniołowie w nagrodę za swą wierność
otrzymali możliwość oglądania Boga i zyskali wieczną chwałę.
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ROZDZIAŁ 2. ŚW. MICHAŁ „KTÓŻ
JAK BÓG!”1

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę, Wers, Poznań 1999, s. 160—162.

…U progu dziejów miało miejsce potężne starcie między do-
brem a złem, które opisuje Św. Jan w Apokalipsie. Czytamy tam
słowa: „I nastała wielka walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
ale nie przemogli i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I zo-
stał strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i sza-
tan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7—9).

I choć według pierwotnego planu ekonomia Boża wyznaczyła
Św. Michałowi inną rolę do spełnienia, to jednak wierność i pory-
wające męstwo uczyniły go Heroldem Bożej chwały i wyniosły go
na czołowy piedestał godności w miejsce zbuntowanego Lucyfera.

Ze względu na walkę jaką stoczył Św. Michał Archanioł ze smo-
kiem, o której mówi Św. Jan w Księdze Objawień, Św. Michał Archa-
nioł przedstawiany jest na obrazkach w postaci rycerza odzianego
w hełm, pancerz, kolczugę, uzbrojony we włócznię, czy dzidę
lub miecz, depczący pokonanego szatana-smoka. Ale nie wszystkie
obrazy tak go przedstawiają. Istnieją inne, nie mniej liczne, ukazu-
jące Św. Michała w roli rządcy nieba z wagą — symbolem sprawie-
dliwości w ręce. Waży dobre i złe uczynki duszy, która ma stanąć
przed Bogiem, ale jako sługa łagodnego choć sprawiedliwego Sę-
dziego Najwyższego co może uczyni, by tylko spowodować wyrok
jak najbardziej łaskawy.

Święci często mówią, że nawet w chwili śmierci Św. Michał
może przechylić szalę na naszą korzyść, może osłonić nas skrzydła-
mi i wziąć nas w obronę.
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Choć teologia ścisła, tłumaczyłaby to może wstawiennictwem
Archanioła jeszcze przed zgonem człowieka, to jednak nikt
nie zaprzeczy, że zarówno czcigodna tradycja, jak liturgia kościel-
na zgodnie głoszą, iż Św. Michał przywodzi dusze na sąd Boży
i przedstawia je Najwyższemu Sędziemu z jak największą dla nich
przychylnością. We Mszy Św. za zmarłych Kościół Św. błaga,
by chorąży Krzyża, Św. Michał wprowadził dusze do wiecznej
światłości.

Wiele dusz, nim dojdzie do nieba, musi przejść przez czyściec.
Księciem i panem tych dusz oczyszczających się z wszelkiego pyłu
grzechowego jest Św. Michał Archanioł. Dobroczynna władza Św.
Michała nad duszami czyśćcowymi przejawia się w dwóch kierun-
kach. Jak Anioł, o którym mowa w Ewangelii, poruszał od czasu
do czasu zwierciadlaną taflę sadzawki Betsaidy, by uwolnić kogoś
z kalectwa czy choroby, tak. Św. Michał porusza ludzkie sumienia
i serca zobojętniałe i nieczułe na dotkliwe udręki tych dusz, spra-
gnionych wytchnienia, pokoju i miłości. W stosunku zaś do dusz
cierpiących, pociesza je w ponurym więzieniu, że niedługo skoń-
czy się ich męka i łagodzi żar ognia.

Gdy do pieca buchającego płomieniami, gdzie znajdowało się
trzech młodzieńców babilońskich, zstąpił anioł, „uczynił w nim jak-
by wiatr rosisty, przewiewający” (Dan 3, 49). Coś podobnego dzie-
je się w czyśćcu, kiedy tylko Św. Michał zstąpi do niego. Zstępuje
zaś, by duszom niektórym zwiastować koniec kary i wprowadzić
je w lśniącej szacie niewinności do nieba. Jak aniołów dobrych
Św. Michał ocalił, sprowadzając z drogi piekła, na którą wciągnął
swych stronników Lucyfer, tak samo nam pomaga w osiągnięciu
nieba. Ponieważ za jego sprawą opróżnione zostały trony niebie-
skie, dlatego usilnie stara się on o to, by ludzie dobrzy zajęli
miejsca zbuntowanych aniołów. Gdy to się stanie, gdy zastępy
wybranych posiądą królestwo niebieskie wówczas zwycięstwo Je-
go będzie pełne, triumf nad złem Archanioła będzie ostateczny.

Św. Michał Archanioł jest wzorem dusz dążących do doskona-
łości, dusz czystych i ofiarnych, zamiłowanych w modlitwie, zato-
pionych w Bogu. Nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie podczas
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rekolekcji, jakimi Św. Franciszek z Asyżu przygotowywał się do ob-
chodu uroczystości ku czci Św. Michała, otrzymał Biedaczyna Boży,
ten wielki czciciel Św. Michała, stygmaty. Z cnót Archanioła najbar-
dziej urzekającą wydaje się cnota pokory. Lucyfer upadł przez py-
chę. Św. Michał triumfuje dzięki pokorze. Im wyższe dostojeństwo
pokornego, tym piękniejszym blaskiem jaśnieje ta cnota. W jednym
mgnieniu oka Najpiękniejszy z duchów niebieskich przejrzał całe
bogactwo swej natury, łaski i dostrzegł dno: nicość z której wywio-
dła Go wszechmoc i dobroć Boga. Uznał całkowitą zależność swą
od Boga i pokłonił się przed Nim głęboko. Hołdem uwielbienia
i wdzięczności dla Boga, aktem miłości i głębokiej pokory jest Jego
piękne hasło: „Któż jak Bóg!”.

Nie lada odwagi potrzeba było ze strony naszego Archanioła,
by przeciwstawić się mniemaniu największego, najświatlejszego,
najsławniejszego z aniołów, że nie godzi się aniołom korzyć przed
człowieczeństwem wcielonego Syna Bożego. Musiał się oprzeć ca-
łej nawale duchów zbuntowanych. Musiał skupić przy sobie duchy
posłuszne i pokorne jak on sam, pociągnąć za sobą wahających się,
bo i tacy niewątpliwie byli. Zadanie to wymagało dzielności, śmia-
łości, stanowczości, mocy ducha, żarliwości oraz cierpliwości, sło-
wem — odwagi. Otóż wydobywa z siebie całą moc… zbiera swoich
zwolenników i wydaje bitwę. Bitwę, którą tylko z ogromnym tru-
dem możemy sobie wyobrazić. Bitwę, w jakiej duchy walczą z du-
chami, bez żadnej broni, bez żadnych słów. Bitwa wydana i wygra-
na. Lucyfer ze swą hordą zrzucony do przepaści. Michał Archanioł
zajmuje jego miejsce. Triumf i chwała.

Św. Paweł mówi o aniołach: „Czyż nie są oni wszyscy duchami
przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają po-
siąść ziemię?”. (Hebr 1,14). I w tej dziedzinie świadczenia usług
zarówno jednostkom, jak całym społecznościom, Kościołowi, na-
rodom chrześcijańskim Św. Michał nie dał się nikomu z aniołów
wyprzedzić. Wszystkich prześciga swą potęgą, rozmiarami udziela-
nej pomocy. „Burzyło się morze i drżała ziemia, gdzie Św. Michał
zstępował z nieba” — mówi jedna z antyfon. A zstępował i zstępu-
je wszędzie, gdzie szatan podnosi swój łeb.
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Jak słońce obejmuje promieniami cały świat, tak każdego ogar-
nia opieka i skuteczna pomoc Św. Michała. „Michale Archaniele
ustanowiłem cię księciem wszystkich dusz, co przyjęte zostaną w nie-
bie” — głosi inna antyfona. Jest to wielki dobroczyńca wszystkich,
toteż szczęśliwy każdy, kto się pod Jego skrzydła garnie, bo z Jego
pomocą wszystko przetrwa i zwycięży.

+++++++++++++++++++++++++++++++

POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWO…
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty Która otrzymałaś

od Boga posłannictwo i władzę by zetrzeć głowę szatana, prosimy
Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłu-
miły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.

Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie
nas. Amen

(Modlitwa-egzrocyzm obdarzona odpustem cząstkowym przez Św.
papieża Piusa X).

EGZORCYZM
W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha

Świętego uchodźcie duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały,
nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały
zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Pa-
nem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie. Amen.

Mocą Boga, mocą Najwyższego, Panie uczyń nas niewidzialny-
mi dla naszych wrogów. Amen.

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE — POGROMCO LUCYFERA I DE-
MONÓW PIEKIELNYCH — MÓDL SIĘ ZA NAMI!

(Tamże, s. 174)
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ROZDZIAŁ 3. ŚWIĘCI
ARCHANIOŁOWIE

ORĘDZIA ŚW. ARCHANIOŁÓW
DO KS. OTTAVIO MICHELLINI1(14.08.1906-15.10.1979)

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Maria Vin-
cit, Wrocław 2009

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ2

2 Tamże, s. 189, 276—277, 126.

ŁASKA — WARUNKIEM ŁĄCZNOŚCI Z NIEBEM, 13.11.1976 r.
Św. Michał Archanioł:
Bracie, muszę ci wyjaśnić co do sposobu komunikowania się

z nami. Nie jest to takie trudne, jak tobie i innym może się wyda-
wać. Wystarczą twoje pragnienia i zwykła prośba, a nasza uwaga
zwrócona jest ku wam. Potrzebne są główne warunki: wiary, poko-
ry, ufności, a przede wszystkim łaski.

Jasnym jest, że człowiek przez grzech wyłącza się automatycz-
nie z obcowaniem świętych i nie nawiązuje z nami kontaktu. Bracie
mój, ale z naszej strony, gdy widzimy u was konieczne usposobie-
nie, nie ma żadnej trudności. Właśnie ja czekałem i chciałem
przyjść na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.

Utwierdź się w przekonaniu że Miłość — Pan osobiście kieruje
tobą z tak wielką delikatnością. A diabeł idzie za tobą krok w krok,
napełnia cię lękiem, obawą i nieufnością, które są przeciwne wie-
rze, ufności i zawierzeniu, jakich Pan oczekuje od ciebie. Obrał On
ciebie za narzędzie. Szatan zaś czyni wszystko, byś był narzędziem
niepożytecznym.
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WIELKA WALKA — ZWYCIĘSTWO PEWNE
Św. Michał Archanioł: Szatan jest głową i mistrzem wszystkich

sabotaży. Ty musisz walczyć, ale nie zniechęcaj się. Z tobą jest Je-
zus i całe Niebo. Walka jest trudna, ale zwycięstwo będzie wielkie.
W poprzednim posłannictwie powiedziałem ci, że od pierwszego
buntu, do chwili obecnej walczę ze ZŁEM. Musisz być przygotowa-
ny na dni trudne, na niedostatek i ofiary. Bądź pewny, że Ten, Który
wszystko może, zaopatrzy wszystkich i każdego. Bracie, żadnej
wątpliwości, żadnej obawy i lęku niesłusznego. To są tylko kije
wsunięte do kół, by zwolnić, powstrzymać lub przeszkodzić planom
Bożym. To miejsce dozna obrony i opieki, więc nie bój się niczego.
Bracie, jesteś wybrany do wielkiej rzeczy: masz najważniejszy pro-
blem Kościoła — Odkupienie wysunąć na pierwsze miejsce. A więc
naprzód w Nim, z Nim i dla Niego. Masz jeszcze przed sobą długą
drogę, usianą trudnościami, lecz wszystkim stawisz czoło i zostaną
pokonane.

NAJWIĘKSZA BITWA NA ZIEMI
3.6.1978 r.
Święty Archanioł Michał: Bracie don Ottavio. Jestem Święty Ar-

chanioł Michał, Książe wojsk niebieskich, pragnąłem spotkać się
z tobą. Nasze wzajemne milczenie nie oznacza braku pamięci
lub braku zainteresowania. Wzywałeś mnie codziennie, a ja odpo-
wiadałem ci zawsze pomocą.

Bracie, mówiąc po ludzku, nie powodzi ci się tak, jakbyś tego
chciał, bo z jednej strony są moce zła, a z drugiej zaś jest wyższa
moc Woli Bożej. Jesteś więc między tymi dwoma mocami i dlatego
przeżywasz ciągle konflikt wewnętrzny, bo życie człowieka na zie-
mi jest ciągłą walką, wielką walką, nawet największą walką na zie-
mi, decydującą o całej wieczności.

Lecz sprawa polega na tym że żadna bitwa nie może być pro-
wadzona i wygrana bez poznania nie tylko nieprzyjaciela, lecz rów-
nież jego chytrości, zasadzek, strategii oraz intencji jakie ma
względem przeciwnika…
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NIEWIARA W ISTNIENIE SZATANA SZERZY SIĘ W KOŚCIELE
Święty Archanioł Michał: Drogi don Ottavio, największym nie-

szczęściem dla Kościoła i dla dzisiejszych dusz jest niewiara w ist-
nienie nieprzyjaciela. On sam tą niewiarę podtrzymuje i rozszerza
w całym świecie. Poważniejszym złem jest to, że tę niewiarę szerzą
w kościele ci, którzy powinni być czujnymi strażnikami i uważać
na każdą zasadzkę zastawioną przez nieprzyjaciela dusz.

Najbardziej bolesnym jest to, że ci których Bóg wybrał
na przewodników i chorążych wielkiego wojska żołnierzy Chrystu-
sowych, nie tylko nie wierzą ale uważają cię za wariata, jeśli od-
ważysz się mówić o diable i o trzykroć świętym obowiązku zwal-
czania go wszelkimi środkami, jakie Dobroć Boża daje wam
do wykorzystania.

Bracie don Ottavio, masz już doświadczenie za które możesz
podziękować Jezusowi, który swoim narodzeniem, życiem i śmier-
cią nauczył, jak ma się zwalczać nieprzyjaciela. Nauczył tego sło-
wem i przykładem. Słyszałeś już o tym, ale ja chcę, abyś się tym
przejął i przekonał, jak bardzo zło przeniknęło do Kościoła.

Jedynym, prawdziwym powodem śmierci Chrystusa na Krzyżu
było pragnienie wyrwania dusz zuchwałemu wrogowi, który zda-
wał się nie znać tej rzeczywistości, o czym świadczy jego wstrętne
dręczenie za pomocą oszustwa i kłamstwa.

OSĄDY LUDZKIE
Święty Archanioł Michał:
Bracie don Ottavio, łamiesz sobie głowę, by zrozumieć jak mo-

gły osoby Bogu poświęcone — (zawsze są wyjątki) — wyprowadzić
Kościół poza swą oś naturalną, wywołując wielką nierównowagę
i krzywdę. Jak to się stało? — pytasz.

Otrzymałeś kilkakrotnie odpowiedź: pycha, pycha, mniej
lub więcej ukryta, sprowadziła tę ciemność otaczająca cały Kościół.
Jak się zachował w stosunku do ciebie pasterz wielkiej diecezji?
Dlaczego się tak oburzył? Sprawiła to ciemność otaczająca jego
duszę. Nie zachowałby się tak, gdyby miał światło. Dziś rano Loren-
zo wskazał prawdę: nie wierzą i sądzą wszystko po ludzku.
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Bracie, ta postawa tylu osób będzie dla ciebie i dla Stowarzy-
szenia Nadziei powodem innych jeszcze cierpień.

Lorenzo powiedział słusznie, że tchórzostwem byłoby cof-
nąć się, a więc naprzód! Walka trwa i będzie się wciąż wzmagała,
lecz wynik jest postanowiony i znacie go, a więc naprzód
bez obawy.

Błogosławię cię, bracie, a z tobą błogosławię przewodniczące-
go, Radę i wszystkich członków dobrej woli tego Stowarzyszenia.
Bóg jest z wami, z wami jesteśmy wszyscy z Kościoła triumfujące-
go. Czego więc się obawiać?

WYSTĄPIĆ PRZECIWKO ZŁU
7.4.1976 r.
Św. Michał Archanioł:
Ludzkość złożona została na wadze. Wykazała przerażającą

bierność wobec Bożej Sprawiedliwości. Moi synowie, wy możecie
i powinniście reagować przeciw złu, starając się o aktywną współ-
pracę z mocami dobra.

Zło nie zwycięży, bo Ja jeszcze raz wystąpię, z wojskiem przy-
gotowanym do boju. Ludzkość grzeszna zorganizowała się pod im-
pulsem i wpływem szatana.

Toteż moce dobra powinny również, przezwyciężając wszelkie
trudności, złączyć się, by odeprzeć atak nieprzyjaciela.

Jesteśmy wszyscy synami Boga!
Powinno to wystarczyć i być nawet bardziej niż wystarczające,

by połączyć was w obronie prawdy i Kościoła, który jest i będzie
dla was zawsze Matką kochającą. Złączmy się z Jezusem, naszym
Wodzem i Boskim Królem!

Błogosławię was, synowie, błogosławię was. Wraz z wami bło-
gosławię bliskie wam osoby.
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ŚW. GABRIEL ARCHANIOŁ1

1 Tamże, s. 174—175, 277—278, 225—227,

GODNE POCHWAŁY WYRZECZENIE — 17.7.1976 r.
Św. Archanioł Gabriel: Bracie, jestem Archaniołem Gabrielem.

Wiesz już kim jestem dla ciebie z Woli Bożej, ale zarazem z własnej
chęci, bo nie ma i być nie może kontrastu woli w Ojczyźnie Niebie-
skiej. Cieszę się, bracie, że przywołałeś mnie, bo chciałeś spo-
tkać się ze Mną. Cieszę się z naszego spotkania, bo czekałem
na nie. Ludzie żyjący na ziemi, poświęcili miesiąc lipiec ku nabo-
żeństwu Przenajdroższej Krwi, wylanej przez Słowo, które stało się
Ciałem, na odpuszczenie waszych grzechów, by pojednać was z Bo-
giem i między sobą.

Lecz zły duch otoczył ludzkość wielkimi ciemnościami i niewie-
le już widzicie. Bracie, dla rozproszenia tych ciemności doskonałą
rzeczą jest twe postanowienie wyrzeczenia się wszelkiej opłaty
za odprawianie Mszy Św., jak również odprawianie jej tylko w tych
intencjach, za które Jezus Zbawiciel przelał Swą Krew! Jest to naj-
lepszy sposób dostosowania się do intencji Jezusowych składanych
w Jego ofierze Bogu Ojcu.

Czy rozumiesz, bracie, co to znaczy? Ma to wskazać Jezusowi,
że zrozumiano dlaczego płynie nadal Jego Przenajdroższa Krew.
Jest również powodem, na pewno niepodrzędnym, by uczynić ści-
ślejszym, głębszym i skuteczniejszym zjednoczenie z Nim. Będzie
to również powodem, które od zjednoczenia z Jezusem doprowa-
dzą cię do prawdziwej Komunii ze Świętą i Niepokalaną Ofiarą.

Zobaczysz bracie, jak płodne w dobro będzie to twoje postano-
wienie! Uwolnisz Mszę Św., z więzów które nie pozwalają
wznieść się duszy, wolnej od ludzkich zainteresowań, ku swemu
Stwórcy, Odkupicielowi i Uświęcicielowi. Droga, którą chcesz iść,
będzie obfita w owoce. Nie ustępuj przed żadnym omamem:

Bóg jest nieskończenie bogaty.
Wśród codziennych kłopotów, zstąpił na ciebie promień złoty.

Nie pozwól by rozpłynął się w próżni.
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Ja, Gabriel, jestem blisko ciebie. Wstawiam się za tobą, czuwam
nad tobą i modlę się z tobą. Tak, bracie, świadomość, że Archanioł
Gabriel, który dopełnił wielkie poselstwo, modli się za tobą do Bo-
ga w Trójcy Jedynego i do Matki Najświętszej — wzmocni cię i do-
pomoże. Pamiętaj, bracie, że im bardziej modlitwy nasze będą
zjednoczone, tym lepiej będą przyjęte.

Bracie, wszystko co w tym posłannictwie poleciłem tobie, wy-
wołało wściekłość w królestwie ciemności. Nie mogło być inaczej,
gdyż oznacza to wiele porażek dla piekła. Przekonasz się, że twoje
postanowienie jest czymś wielkim. Jeśli potem twój przewodnik
duchowny zechce włączyć do tego orędzia moje posłannictwo, sta-
nie się to początkiem powolnej, ale doniosłej reformy która otwo-
rzy oczy tym, którzy dotąd byli ślepi na światło. Wkrótce spotka-
my się.

CZUWAĆ NA MODLITWIE — 4.6.1978 r.
Święty Archanioł Gabriel: Bracie don Ottavio, jestem Świętym

Archaniołem Gabrielem, którego Bóg dał ci za Stróża. Wszyscy mó-
wiący do ciebie, polecali ci roztropność, wiele roztropności, ufności
i całkowitego zawierzenia Bogu. To wszystko i ja potwierdzam.
W zagmatwanej walce, którą widzisz tylko częściowo i poznasz ją
potem lepiej, należy postępować z wielką roztropnością i ostrożno-
ścią. Nieprzyjaciel bowiem chytry i zły, czuwa zawsze by korzystać
z waszego niedoświadczenia. Wy walczycie od kilku lat, a on ma
za sobą całe tysiące. Ile to biedy i porażki mieliście dla braku roz-
tropności. Trzeba mówić mało i tylko z osobami godnymi zaufania,
których nie spotyka się wielu. Zły duch zawsze umie wykorzystać
wasze błędy. Ważne jest, że gdy musicie koniecznie mówić, niech
zawsze ktoś czuwa, modląc się.

Każdy dobry dowódca nie ufa nieprzyjacielowi, toteż gdy spo-
tyka się ze swoimi doradcami, pierwszą jego czynnością jest posta-
wić straż w odpowiednim miejscu. Oto dlaczego Apostoł i tylu in-
nych, mówiło: „bądźcie roztropni”. Łączcie tę cnotę z wielką pokorą,
która skłoni was, by nie ufać sobie, ale zaufać całkowicie Panu. On
zaś w swym nieskończonym miłosierdziu, dał wam już, daje teraz
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i da jeszcze więcej ponad miarę, byście szli z pełnym zaufaniem, li-
cząc tylko na Niego. On was kocha i to jeszcze jak kocha! Nie ma-
cie więc powodu do wątpienia. Jezus sam was wybrał, za Nim po-
winniście iść wiernie, bo to On działa i wystarcza Mu, byście
nie wkładali kija między koła, jak to sami mówicie.

DLA BOGA NIE MA RZECZY ZBYT WIELKICH
Święty Archanioł Gabriel: Bracie, musisz przejąć się tym,

jak to Pan dawszy życie Kościołowi przez tajemnicę swego Wciele-
nia — Męki — Śmierci — Zmartwychwstania, powierzył Apostołom
wielkie posłannictwo przemiany ludzi na synów Bożych. Dał wtedy
swym wybrańcom wszystko co wymagało ich posłannictwo: „Idźcie,
chrzcijcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie
czartów…”. Jak mogliby oni wypełniać tak wzniosłe posłannictwo,
gdyby nie byli dobrze uzbrojeni i obdarowani darami i środkami
koniecznymi? On, Zbawiciel i Boski Mistrz nie skąpi i teraz swych
darów. Wy też macie wielkie posłannictwo, bo chodzi o poddźwi-
gnięcie Kościoła z ruiny. Apostołowie mieli przed sobą cały świat,
ale z tego powodu nie popadali w panikę.

Bracie, wiem, co myślisz w tej chwili, wielka jest różnica mię-
dzy celem waszego posłannictwa, a uznaną przez was niegodno-
ścią… Jest to prawdą ze względu na was, ale nie jest to słuszne
ze względu na Boga. Bóg działa poza czasem i przestrzenią.
Nie ogranicza Go ani przemijanie, ani żadne ograniczenia. Bóg jest
Wszechmocny i Wieczny. Dla Niego tysiąc lat jest mniej niż jedna
godzina. Dla Boga nic nie jest wielkie, słabe, czy nieważne. On wy-
biera kogo chce, kiedy chce i jak chce. Żąda tylko jednego: wasze-
go „tak” lub „nie” na Jego Boską Wolę. Szanuje zawsze dzieło
Swych rąk i czeka na decyzję człowieka. Jeżeli odpowiedź jest przy-
chylna, realizuje swój plan miłości.

ODKUPIENIE UWALNIA DUSZE Z NIEWOLI SZATANA
Święty Archanioł Gabriel: Bracie, mówcie Panu wasze „tak” za-

wsze i ofiarnie, tak jak Jego Matka. Bóg pragnie tylko waszego
tak i waszego fiat, tego tylko żąda, o wszystkim innym myśli Sam.
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Zupełne zdanie się na Jego Boską Wolę da wam jedynie prawdziwy
pokój serca.

Pamiętaj zawsze o niektórych ważnych rzeczach. Wiesz,
że myśli wyprzedzają zawsze czyn, dlatego trzeba by były wyraź-
ne i jasne, by można było oprzeć na nich swoje działanie. Uwa-
żam więc za słuszne, byście razem z don P. zapisywali na karcie
myśli wam podane, według których ułożycie swój plan działania
i postępowania. Całym waszym programem to: kochać, słuchać,
służyć — Bóg zawsze na pierwszym miejscu, a wszystko inne bę-
dzie wam dane. Powinniście wyjaśnić pojęcie, że życie człowieka
na ziemi to walka, że celem Odkupienia jest uwalnianie dusz
z niewoli i tyranii szatana. Uporządkowane myśli, życie nimi
i przekazywanie innym — słowem i przykładem przyczynią się
do odbudowy Kościoła. Odwagi don Ottavio, więcej roztropności,
zawierzenia i do przodu! Bóg w Trójcy Jedyny niech was błogo-
sławi i prowadzi do życia wiecznego.

WALKA BEZ USTĘPSTW — 12.4.1977 r.
Święty Archanioł Gabriel: Chcę mówić z tobą, twój anioł stróż.

Archanioł Gabriel. Znam obecną pracę i udrękę twego ducha. Powi-
nieneś strzec i bronić twej duszy od wszelkich napaści i oddziały-
wań zewnętrznych. Niech twoja dusza będzie jak ogród zamknięta
i dobrze ogrodzona, by do niej nie mógł wejść żaden wąż ze swą
trucizną. Trucizna ta bowiem zaraża ducha wątpliwościami i bez-
radnością, a przez duszę przechodzą obrazy istot nieczystych. Nic
nie powinno wzbudzać niepewności, bo przeważają teraz inne fak-
ty, natury wyraźnie pozytywnej.

Jeśli rozważysz, że przedmiotem tej walki jesteście wy, ludzie
będący na ziemi, i że najbardziej atakowani i zwalczani są ci, któ-
rzy chcą służyć Bogu wiernie i z miłością. Wobec tego wszelka two-
ja wątpliwość powinna ustąpić zupełnie. Bracie, kto nie jest dobrze
wyćwiczony w boju, kto z całych swoich sił nie trzyma się Zbawi-
ciela, kto nie szuka ucieczki i opieki naszej Matki, Pani Zwycięskiej,
nie wyjdzie bez uszczerbku z tej dzisiejszej bitwy, za wyjątkiem
nielicznych dusz.
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WIEŻA BABEL
Widzisz dzisiaj chaos nie tylko w swoim małym światku,

ale i w całym Kościele powszechnym. Widzisz ten chaos, bo Pan
tak chce i chrześcijaństwo przeżywa teraz swą wieżę Babel.

Biskupi są przeciw biskupom. Charyzmatycy przeciw chary-
zmatykom. Biskupi i kardynałowie są innego zdania niż Papież.
Ciało Mistyczne Chrystusa jest wszędzie ranione. Są kapłani nie-
wierzący i świętokradzcy. Dusze Bogu poświęcone są bez duszy,
czyli bez Ducha Świętego, tej Duszy Kościoła i dusz. Dusze są
zimne, oziębłe, sztywne i obumarłe pod wpływem złego ducha.
Są dusze zablokowane w tym strasznym chaosie. W tym chaosie
żyją również dobrzy, dusze święte zjednoczone z Bogiem, tworzą-
ce z Nim, z Jezusem Synem Bożym, Jego Ciało Żywe i cierpiące.
Dusze te wstępują codziennie na swoją Kalwarię z ciężarem swe-
go krzyża.

Na te dusze rzucają się niezliczone ilości czartów, których ty
bracie, za szczególnym zrządzeniem Opatrzności Bożej, widziałeś
nie tylko oczyma duszy, ale i oczyma ciała. Nie było to przyjemne,
ale dla ciebie pożyteczne i konieczne, gdyż związane to jest z po-
wierzonym ci zadaniem. Widzisz więc ilu ich jest: liczba bez liczby.
Widzisz, że nie ma miejsca, ani rzeczy, gdzie by ich nie było. Są oni
w powietrzu, powietrze jest zakażone i przepełnione diabłami. Są
oni na ziemi po której stąpasz, w rzeczach które cię otaczają, w po-
karmach, które spożywasz, w napoju, który pijesz. Ziemia jest zaję-
ta przez nich, a Kościół przepełniony. Te istoty nieczyste otworzyły
szeroko drzwi do Kościoła, a teraz zaciskają je jadowitymi i śmier-
telnymi kleszczami.

MARYJA ZWYCIĘŻY
Bracie mój, abyś już nie wątpił w samego siebie i w swoje

zmysły, oto Jezus wybrał dwie dusze, dwóch młodzieńców, którzy
są z tobą i którym zostało dane widzieć to wszystko, co ty wi-
dzisz.

Nie możecie więc wątpić, lecz wiedzcie, że nie tylko wy to wi-
dzicie i stwierdzacie wzrokiem tę rzeczywistość, wobec której świat
trwa w uporze i nie raz zaprzecza jej istnieniu.
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Tak dzieje się z powodu kryzysu wiary, który otacza dziś Ko-
ściół, a miał być światłem w ciemnościach, a teraz sam się tak za-
ciemnił, że stał się prawie ciemnością.

Bracie, wiem o co się chcesz pytać i uprzedzam pytanie:
Jak długo będzie to wszystko trwało?

Zastanów się, bracie, jeśli taka sytuacja jest przykra dla ciebie,
to staraj się zrozumieć, o ileż bardziej przykrą, nieskończenie przy-
krą jest ona dla Jezusa, Hostii Świętej i Niepokalanej, która się
ofiaruje wciąż przez Biskupów, Kapłanów wszystkim wiernym.

Wielu z nich nie chce w Niego wierzyć, ufać Mu i kochać Go.
Wielu z nich rani Go i dręczy, nie ustępując w tym z dawnej syna-
gogi.

Bracie, pytasz jak długo to będzie trwało: przeczytaj uważnie
poprzednie orędzia, a znajdziesz tam odpowiedź.

Lawina już się osuwa. Nie zapominaj o tym, jak głupota ludzka
zapomina.

Bracie, nie przejmuj się tym, co dzisiaj widzisz, bo nie sam tyl-
ko widzisz to.

Chodź prosto przed Panem, gdyż jesteś Jego narzędziem, a któż
może coś uczynić przeciw Niemu?

Ja, Gabriel, jestem blisko ciebie. Szaleństwa i głupota ludzka są
naprawdę bez granic.

Zwycięży Ta, która wszystko może przez łaskę. Będzie Ona
wielką Inicjatorką niedalekiego już zwycięstwa.

Otoczona orszakiem swych umiłowanych kapłanów i dusz-ofiar,
Maryja będzie postrachem nieprzyjaciół, nieprzyjaciół Swego Syna
i Kościoła.

Będzie Ona straszna jak wojsko gotowe do boju, by przepędzić
i zetrzeć łeb szatana i jego hordy.

Naprzód, bracie, błogosławi cię Bóg i Jego Matka Najświętsza.
Twoje oczy niech zawsze będą zwrócone na Dom wspólnego Ojca.
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ŚW. RAFAŁ ARCHANIOŁ1

1 Tamże, s. 279—280.

GDZIE LEŻY PRZYCZYNA ZŁA 5.6.1978 r.
Święty Archanioł Rafał: Pisz, bracie mój, jestem Święty Archa-

nioł Rafał i chcę uzupełnić tematy, które były poruszane w ostat-
nich dniach. Jak to mieszają się u ciebie uczucia ufności, nadziei
z obawą i niepewnością. Takiej postawy należy się wystrzegać,
po tym co już było tyle razy objaśniane. Jeśli przyjdzie zachwianie
emocjonalne, to trzeba znać przyczynę. Ja, Rafał, byłem posłany
do Tobiasza i Sary, by ją uwolnić od dręczących duchów nieczy-
stych. Tu właśnie trzeba szukać przyczynę zła.

Bracie drogi, dręczysz się i wysilasz by pozbyć się wątpliwości
i obaw. Myśli te są pod wpływem znanego nieprzyjaciela. Bracie don
Ottavio, miałem i mam nadal zaszczyt, wybrania mnie za narzędzie
do wykonania powierzonych mi zadań. Lecz również i ty, oraz don P.,
jesteście wybrani do wykonania wielkiego posłannictwa w Kościele
i w Stowarzyszeniu Nadziei. To posłannictwo dążące do odnowy Ko-
ścioła, napotyka na przeszkody, nawet duże — wewnątrz i zewnątrz.
Działania wewnętrzne polegają odczuwaniu obaw, niepewności, za-
mieszania wszelkiego rodzaju. Zewnętrznie zaś wiele osób powstaje
przeciwko wam. Napadają oni na was ze wszystkich stron, jak złe psy.

NIECH WAMI KIERUJE ŻYWA WIARA
Święty Archanioł Rafał: Bracie, jeśli nie chcesz, jeśli nie chce-

cie zostać pokonani, powinniście bronić się wskazanymi wam me-
todami. Cnoty te same w sobie są zwycięską bronią. Wszechmogą-
cy Bóg dał wam możność dokładnego poznania oblężenia, które
was otacza, aż dotąd. Lecz dał wam również wszelkie środki
do obrony, jak o tym dobrze wiecie. Są to: rozwaga, roztropność,
modlitwa, sakramenty i sakramentalia. Nie powinny wpływać
na was ujemnie niewiara tego wieku i tylu waszych współbraci,
jak też oziębłość wielu pasterzy. Żywa wiara pokieruje wami
dla waszego dobra i dla dobra wielu dusz.
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Macie więc podwójny front obrony: wewnętrzny i zewnętrzny.
Sakrament Bierzmowania pasował was na żołnierzy walczących.
Sakrament Kapłaństwa uczynił was oficerami tych żołnierzy.
Nie dajcie się więc oszukać, bo dzisiaj ateizm rozszerzył się jak ni-
gdy i zagłuszył w Kościele sumienie, zaciemniając dusze. Rozsze-
rza się wszędzie obojętność, ociężałość, a stąd ruina i zguba tylu
dusz. Wiesz dobrze, że to nie są przesądy fanatyczne, lecz smutna
rzeczywistość, która prowadzi świat ku przepaści, do której wpad-
nie nie chcąc z uporem przyjąć światła.

NAJWAŻNIEJSZY PROBLEM — WALKA DOBRA ZE ZŁEM
Święty Archanioł Rafał: Czy cię nie przejmuje naleganie, z ja-

kim my, wszyscy żyjący w Niebie, wzywamy was do rozważania
problemu walki między dobrem i złem? Jest to prawdziwie wielki
problem ludzkości, bo właśnie tu ludzkość została oszukana i trwa
w tym nadal. Ten problem stał się przyczyną śmierci na Krzyżu Sy-
na Bożego, Przedwiecznego Słowa Boga, które Ciałem się stało.
Ten właśnie problem szatan chciał usunąć ze świadomości ludzi,
wzmagając swe oszustwa i kłamstwa. O tych sprawach nie trzeba
mówić, nie powinno się mówić po myśli i złości złego ducha.

Don Ottavio i don R, jesteście sługami Boga i jako tacy powin-
niście wykonać posłannictwo dane wam od Boga. Macie wysunąć
ten żywotny problem na pierwsze miejsce, nie dbając o histeryczne
konwulsje tych, których to dotyczy, a którzy twierdzą, że w ich die-
cezji nie można przyjąć duchowości C., ani waszej. Niech sobie mó-
wią, wy zaś okazujcie im zawsze należny szacunek. Naprzód więc!
Jesteśmy przy was blisko. Problem ten jest jedynym z najważniej-
szych problemów, którym zajmuje się Niebo i ziemia. Światłość
i ciemności, Bóg i szatan, Zbawienie i potępienie, te zagadnienia
interesują Niebo, piekło i całą ludzkość. Widzisz więc i rozumiesz,
jak słusznie nalegamy, walcząc obok was dla Chwały Bożej i dobra
dusz. Pozostawcie umarłych umarłym, a sami idźcie naprzód
po trudnej drodze. Niech błogosławi ciebie oraz Stowarzyszenie
Nadziei, które stawia swe pierwsze kroki — Bóg w Trójcy Jedyny.
Niech błogosławi Pan wam we wszystkim, waszym dobrym posta-
nowieniom, dziś i zawsze.
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ROZDZIAŁ 4. BENEDYKT XVI

BENEDYKT XVI
BISKUPI POWINNI BYĆ „ANIOŁAMI” SWYCH KOŚCIOŁÓW1

1 opoka.org.pl, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homi-
lie/biskupisw_29092007.html. Żródło: © by L’Osservatore Romano, Edycja
Polska, 12(298)/2007

29 IX 2007 — Święcenia biskupie w Bazylice Watykańskiej
[...]
Drodzy bracia i siostry!
Zgromadziliśmy się wokół ołtarza Pańskiego z bardzo uroczy-

stej a zarazem radosnej okazji — święceń biskupich sześciu no-
wych biskupów, powołanych do pełnienia zadań w służbie jedne-
go Kościoła Chrystusowego. Są to: abp Mieczysław Mokrzycki,
abp Francesco Brugnaro, abp Gianfranco Ravasi, abp Tommaso
Caputo, bp Sergio Pagano, abp Vincenzo Di Mauro. Wszystkich
serdecznie witam i po bratersku ściskam. W sposób szczególny
pozdrawiam abpa Mokrzyckiego, który wraz z obecnym kard. Sta-
nisławem Dziwiszem przez wiele lat służył Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II jako sekretarz, a później, gdy zostałem wybrany
na Następcę Piotra, był również moim sekretarzem i pełnił tę
funkcję z wielką pokorą, kompetentnie i ofiarnie. Pozdrawiam
także przyjaciela Papieża Jana Pawła II kard. Mariana Jaworskie-
go, któremu abp Mokrzycki będzie służył pomocą jako koadiutor.
Pozdrawiam ukraińskich biskupów obrządku łacińskiego, którzy są
tu w Rzymie z wizytą ad limina Apostolorum. Obejmuję myślą
również biskupów greckokatolickich — z kilkoma z nich spotka-
łem się w ubiegły poniedziałek — i Kościół prawosławny
na Ukrainie. Wszystkim życzę błogosławieństwa z nieba w stara-
niach o to, by w ich kraju zachowała się uzdrawiająca i pokrze-
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piająca moc Ewangelii Chrystusa i by była ona przekazywana
przyszłym pokoleniom.

Dokonujemy tego obrzędu święceń biskupich w święto trzech
archaniołów, którzy są w Piśmie Świętym wymienieni po imieniu:
Michała, Gabriela i Rafała. To przywodzi na myśl fakt, że w staro-
żytnym Kościele — już w Apokalipsie — biskupów nazywano «anio-
łami» swych Kościołów, co wskazywało na bliski związek między
posługą biskupa i misją anioła. Na podstawie misji anioła można
zrozumieć posługę biskupa. A kim jest anioł? Pismo Święte i trady-
cja Kościoła ukazują nam jego dwa aspekty. Z jednej strony, anioł
jest stworzeniem, które stoi przed Bogiem i całym sobą jest
do Niego zwrócone. Wszystkie trzy imiona archaniołów kończą się
słowem «El», które oznacza «Bóg». Bóg jest wpisany w ich imiona,
w ich naturę. Ich prawdziwą naturą jest istnienie ze względu
na Niego i dla Niego.

Wyjaśnia to również drugi aspekt, który cechuje anioły: są oni
posłańcami Boga. Niosą Boga ludziom, otwierają niebo i tym sa-
mym otwierają ziemię. Właśnie dlatego, że są przy Bogu, mogą być
również bardzo blisko człowieka. Albowiem Bóg bliższy jest każde-
mu z nas niż my sami jesteśmy. Aniołowie mówią człowiekowi
o tym, co stanowi jego prawdziwą istotę, o tym, co w jego życiu
bardzo często jest przesłonięte i pogrzebane. Wzywają go, by znów
stał się sobą, docierają do niego w imieniu Boga. W tym sensie
również my, istoty ludzkie, powinniśmy wciąż na nowo stawać się
dla siebie nawzajem aniołami — aniołami, które zawracają z błęd-
nych dróg i kierują wciąż na nowo do Boga.

Jeśli Kościół starożytny nazywał biskupów «aniołami» swych Ko-
ściołów, dawał przez to do zrozumienia, że biskupi powinni być ludź-
mi Bożymi, winni żyć ukierunkowani na Boga. «Multum orat pro popu-
lo — Modli się dużo za lud» — mówi o świętych biskupach brewiarz
Kościoła. Biskup musi być człowiekiem modlącym się, tym, kto wsta-
wia się u Boga za ludźmi. Im bardziej tak czyni, tym lepiej rozumie
również powierzonych mu ludzi i może stać się dla nich aniołem —
posłańcem Bożym, który pomaga im odkryć ich prawdziwą naturę,
samych siebie, i żyć zgodnie z zamysłem Boga wobec nich.
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To wszystko staje się jeszcze bardziej oczywiste, kiedy patrzy-
my na postaci trzech archaniołów, których święto Kościół dziś ob-
chodzi.

Przyjrzyjmy się najpierw Michałowi. W Piśmie Świętym spoty-
kamy go przede wszystkim w Księdze Daniela, w Liście św. Judy
Tadeusza apostoła i w Apokalipsie. Teksty te uwydatniają dwie
funkcje tego archanioła. Wobec uzurpacji smoka, «węża starodaw-
nego», jak go nazywa Jan, broni on jedyności Boga. Wąż nie-
ustannie stara się przekonać ludzi, że Bóg musi zniknąć, aby oni
mogli stać się wielcy, że Bóg jest przeszkodą do naszej wolności
i dlatego musimy się Go pozbyć. Ale smok nie oskarża jedynie
Boga. Apokalipsa nazywa go też «oskarżycielem braci naszych,
(…) co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem» (por. 12, 10).

Kto spycha Boga na dalszy plan, nie czyni człowieka wielkim,
lecz odbiera mu jego godność. Człowiek staje się wówczas nieuda-
nym produktem ewolucji. Kto oskarża Boga, oskarża również czło-
wieka. Wiara w Boga broni człowieka z wszystkimi jego słabościa-
mi i niedoskonałościami: nad każdym pojedynczym człowiekiem
świeci Boże światło.

Zadaniem biskupa jako człowieka Bożego jest robić miejsce Bo-
gu w świecie, na przekór wszystkim negacjom, i w ten sposób bro-
nić wielkości człowieka. Cóż wznioślejszego można powiedzieć, po-
myśleć o człowieku niż to, że sam Bóg stał się człowiekiem? Michał
pełni też, zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, rolę obrońcy ludu
Bożego (por. Dn 10, 21; 12, 1). Drodzy przyjaciele, bądźcie rzeczywi-
ście «aniołami stróżami» Kościołów, które zostaną wam powierzo-
ne! Ludowi Bożemu, któremu macie przewodzić w pielgrzymowa-
niu, pomagajcie odkrywać radość wiary i uczyć się rozpoznawania
duchów, aby przyjmować dobro i odrzucać zło, pozostać i w coraz
większym stopniu stawać się — na mocy nadziei, jaką daje wiara —
osobami, które kochają w komunii z Bogiem-Miłością.

Archanioła Gabriela spotykamy przede wszystkim w pięknym
opisie zwiastowania Maryi wcielenia Boga, który daje nam św.
Łukasz (1, 26—38). Gabriel jest zwiastunem wcielenia Boga. Puka
do drzwi Maryi, a za jego pośrednictwem sam Bóg prosi Maryję
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o Jej «tak», o przyjęcie propozycji, by stała się Matką Odkupiciela:
aby dała swe ludzkie ciało odwiecznemu Słowu Boga, Synowi Bo-
żemu. Pan wielokrotnie puka do serca człowieka.

W Apokalipsie mówi do «anioła» Kościoła w Laodycei, a za je-
go pośrednictwem do ludzi wszystkich czasów: «Oto stoję u drzwi
i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną» (3, 20). Pan stoi
u drzwi — u drzwi świata i u drzwi każdego pojedynczego serca.
Puka, aby pozwolono Mu wejść: wcielenie Boga, Jego stawanie się
ciałem musi trwać aż do końca czasów. Wszyscy muszą być zjedno-
czeni w Chrystusie w jednym ciele; mówią nam to wielkie hymny
o Chrystusie w Listach do Efezjan i do Kolosan. Chrystus puka.
Również dziś potrzebuje osób, które, by tak powiedzieć, oddają
do Jego dyspozycji swoje ciało, dają Mu materię świata i swego ży-
cia, służąc w ten sposób zjednoczeniu Boga i świata, pojednaniu
wszechświata.

Drodzy przyjaciele, waszym zadaniem jest pukać w imieniu
Chrystusa do ludzkich serc. Jeśli będziecie zjednoczeni z Chrystu-
sem, wy również będziecie mogli pełnić funkcję Gabriela: nieść lu-
dziom wezwanie Chrystusa.

Św. Rafał jest przedstawiony przede wszystkim w Księdze To-
biasza jako anioł, któremu powierzone zostało zadanie uzdrawiania.
Kiedy Jezus posyła swoich uczniów na misję, z zadaniem głoszenia
zawsze łączy również obowiązek uzdrawiania. Dobry Samarytanin,
który zainteresował się rannym człowiekiem leżącym przy drodze
i opatrzył jego rany, stał się bez słów świadkiem Bożej miłości. Tym
zranionym, potrzebującym uzdrowienia człowiekiem jesteśmy my
wszyscy. Już samo głoszenie Ewangelii oznacza uzdrawianie,
bo człowiek potrzebuje przede wszystkim prawdy i miłości.

Księga Tobiasza mówi o dwóch emblematycznych przypadkach
uzdrowienia dokonanego przez archanioła Rafała. Uzdrawia on za-
burzony związek mężczyzny i kobiety. Uzdrawia ich miłość. Wyrzu-
ca demony, które wciąż na nowo nastają na ich miłość i ją niszczą.
Oczyszcza atmosferę między obojgiem i sprawia, że stają się zdolni
przyjąć siebie nawzajem na zawsze.
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W opowiadaniu Tobiasza uzdrowienie to zostało opisane
za pomocą legendarnych obrazów.

W Nowym Testamencie ład małżeński, ustanowiony w akcie
stworzenia i zagrożony na wiele różnych sposobów przez grzech,
zostaje uzdrowiony przez to, że Chrystus go przyjmuje w swej odku-
pieńczej miłości. Czyni małżeństwo sakramentem: Jego miłość, któ-
ra dla nas wstąpiła na krzyż, jest uzdrawiającą mocą, która pośród
wszelkiego zamętu daje zdolność pojednania, oczyszcza atmosferę
i leczy rany. Kapłanowi zostało powierzone zadanie prowadzenia lu-
dzi wciąż na nowo na spotkanie z jednającą mocą miłości Chrystusa.
Ma on być «aniołem» uzdrawiającym, który pomaga im oprzeć swą
miłość na sakramencie i biorąc go za punkt wyjścia, żyć nią z nie-
ustannie odnawianym zaangażowaniem.

Po drugie, Księga Tobiasza mówi o uzdrowieniu niewidomych.
Wszyscy wiemy, jak bardzo grozi nam dzisiaj ślepota na Boga.
Jak wielkie jest to zagrożenie, skoro wobec tego wszystkiego,
co wiemy o rzeczach materialnych i co potrafimy z nimi zrobić, sta-
jemy się ślepi na Boże światło. Uzdrawiać z tej ślepoty za pomocą
przesłania wiary i świadectwa miłości — oto posługa Rafała, którą
dzień po dniu winien pełnić kapłan, a w sposób szczególny biskup.
Naturalnie przywodzi nam to na myśl także sakrament pojednania,
sakrament pokuty, który w najgłębszym tego słowa znaczeniu jest
sakramentem uzdrowienia. Bowiem prawdziwą raną duszy, przy-
czyną wszystkich naszych zranień jest grzech. I tylko jeżeli istnieje
przebaczenie dzięki mocy Bożej, dzięki potędze miłości Chrystusa,
możemy zostać uzdrowieni i możemy być odkupieni.

«Trwajcie w miłości mojej!» — mówi nam dzisiaj Pan w Ewan-
gelii (J 15, 9). W chwili święceń biskupich mówi to w sposób szcze-
gólny do was, drodzy przyjaciele. Trwajcie w Jego miłości! Trwajcie
w tej pełnej miłości przyjaźni z Nim, którą On teraz daje wam
na nowo! A wtedy wasze życie wyda owoc — owoc, który trwa (por.
J 15, 16). O to, aby było wam to dane, modlimy się teraz wszyscy,
drodzy bracia. Amen.

(opr.mg/mg)

40

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



ROZDZIAŁ 5. CODZIENNA WALKA
ZE ZŁEM1

1 Dwumiesięcznik MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokalanej, Edycja Polska, nr
81, marzec-kwiecień 2015, s. 19—21. Również na: https://www.czasopi-
smomichael.pl/archiwa/item/codzienna-walka-ze-zlem

ABP STANISŁAW WIELGUS
Homilia wygłoszona w parafii pw. św. Michała Archanioła w Lubli-

nie 29 września 2009r.
Rozważamy dziś Objawienie św. Jana. Apokalipsa — tak rów-

nież zwana jest ta księga Nowego Testamentu — mówi o wielkiej
bitwie, jaka rozegrała się w świecie czysto duchowym, zanim Pan
Bóg powołał do istnienia materialny świat. W bitwie tej armia
aniołów wiernych Panu Bogu, pod wodzą Michała Archanioła, roz-
gromiła armię aniołów zbuntowanych, na czele których stanął Lu-
cyfer. Zapragnął on być równym swojemu Stwórcy i krzyknął Bogu
znane słowa: „Nie będę Ci służył!”. Moment buntu Lucyfera i jego
zwolenników to jednocześnie moment zaistnienia we wszechświe-
cie zła, które dotknęło dobre i piękne dzieło Stwórcy — jakim jest
cały świat — cierpieniem, zniszczeniem, brzydotą, zbrodnią, choro-
bą i śmiercią.

Diabelskie zło stanęło także u początków ludzkiej historii. Sza-
tan, nienawidząc Boga, w sposób szczególny nienawidzi także naj-
wspanialszych z Bożych stworzeń — ludzi. Człowiek dzięki swojej
wolności i rozumności stanowi obraz samego Boga i różni się za-
sadniczo od wszystkich innych istot na świecie. Dlatego diabeł po-
zazdrościł człowiekowi przeznaczenia do wiecznego szczęścia
i pragnąc jego zguby, postanowił sprowadzić go na drogę zdrady
i nieposłuszeństwa wobec Bożej woli. Stworzony do wiecznego, ni-
czym nie zmąconego życia i szczęścia człowiek uległ niestety po-

41



kusie szatana, zerwał zakazany owoc i tym samym, tak jak diabeł,
powiedział Bogu: „Nie będę Cię słuchał! Nie będę Ci służył!”. Skazał
wtedy sam siebie na wieczną śmierć, na wieczne nieszczęście.

Pan Bóg jednak, choć jest bezwzględnie sprawiedliwy wobec
tych, którzy są pyszni i szydzą z Jego przykazań, wobec słabości
i niedoskonałości rozumu ludzkiego jest nieskończenie miłosierny.
Znając słabą, dużo słabszą niż anielska, naturę człowieka, z miłości
do niego wysłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, by Ten, bę-
dąc jednocześnie Człowiekiem zrodzonym z Maryi oraz odwiecz-
nym Bogiem — drugą Osobą Trójcy Świętej, zbawił ludzkość.

Bóg wysłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby pozwolił upa-
dłemu człowiekowi zmazać grzech pierworodny i wrócić do wiecz-
nego królestwa szczęścia, dobroci i niezmąconego pokoju. Chrystus
z miłości do człowieka, solidarny z jego cierpieniem, z jego słabo-
ściami i ułomnościami, wynagradzając jako Bóg-Człowiek swemu
Ojcu Niebieskiemu nieposłuszeństwo pierwszych rodziców i nas
wszystkich, oddał samego siebie na całkowitą ofiarę, umierając
za nas na krzyżu. Okazał w ten sposób solidarność z cierpieniem,
które dotyka ludzi, a także dał każdemu człowiekowi na świecie
szansę na zbawienie. Musi on tylko mocno w Niego uwierzyć i peł-
nić Jego wolę, którą stanowią: Boże przykazania, ewangeliczne
przykazanie miłości oraz dobrze spełniane przez każdego z nas
obowiązki rodzinne, zawodowe i inne.

Człowiek jest — tak jak aniołowie — istotą wolną i świadomą.
Pan Bóg obdarzył ludzi tymi tak wielkimi darami, ponieważ chciał
mieć w nas świadomych i wolnych przyjaciół, a nie bezwolnych
niewolników. Nasza wolność jest więc powodem do chwały, jeśli
wiąże się z odpowiedzialnością za nasze życie, za nasze myśli, sło-
wa i czyny. Wolność jest zarazem darem trudnym, gdyż ludzka na-
tura osłabiona przez grzech pierworodny skłonna jest do złego.
Owa skłonność ludzkiej natury do anarchii moralnej, do rozpusty,
do chciwości i pychy sprawia, że popadamy w różnego rodzaju zło,
a niektórzy całkowicie odchodzą od Boga, szydzą z Jego przykazań,
chwalą się publicznie, nawet wobec milionów ludzi, tym, za co po-
winni gorzko żałować i z czego powinni się spowiadać.
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Poczynając od ateistycznej francuskiej filozofii oświeceniowej
z XVIII wieku, która wywołała zbrodniczą rewolucję mającą na su-
mieniu ponad milion niewinnych chrześcijańskich ofiar, w Europie,
zwłaszcza zachodniej, rozwinęły się fałszywe wizje rzeczywistości,
odrzucające z obrazu świata Boga i rzeczywistość duchową. Rozwi-
nęły się także fałszywe antropologie, tzn. takie teorie człowieka,
które widzą w nim tylko bezduszne, materialne zwierzę.

Wyrzucają z życia ludzkości Boga, a na Bożym tronie sadzają
człowieka, który — tak jak Lucyfer — na różne sposoby woła dziś
do Boga: „Nie będę Ci służył! To nie Ty, lecz ja ustanawiam zasady
moralne. To nie Ty, Boże, ale ja decyduję o tym, co jest dobre mo-
ralnie, a co złe. Kogo wolno zabić, a kogo należy wielbić. Kogo na-
leży zniszczyć moralnie, a kogo uczynić bohaterem. Kogo wolno
prześladować, a komu należy służyć. Kogo wolno ograbić, a komu
dać bogactwo”.

Niestety w tym duchu działają dziś w wielu krajach (zachod-
nich zwłaszcza) parlamenty ustanawiające bezbożne prawa: parla-
menty, które nie zważają na Boga, na dekalog, na tradycję chrze-
ścijańską — a przecież to ona stworzyła naukę i kulturę europejską.
W tym samym duchu, w jakim działał Lucyfer, działają ci współcze-
śni europejscy (i nie tylko europejscy) prawodawcy, ustanawiający
prawa, na mocy których wolno mordować miliony nienarodzonych
dzieci w aborcji i w badaniach genetycznych; prawa, na mocy któ-
rych morduje się dziś dziesiątki tysięcy ludzi starych, chorych i nie-
pełnosprawnych w tzw. eutanazji; prawa, na mocy którego wbrew
prawu naturalnemu i ludzkiemu rozumowi ustanawia się karykatu-
rę małżeństwa, nadając walor prawny tzw. małżeństwom homosek-
sualnym.

Jest we współczesnym świecie dużo dobra. Jest bardzo dużo lu-
dzi miłosiernych, ofiarnych, pełnych poświęcenia dla innych, ludzi
potrafiących przebaczać zadane im krzywdy, potrafiących wycią-
gnąć rękę do zgody trudnemu do współżycia sąsiadowi. Potrafią-
cych podzielić się kawałkiem ciężko zarobionego chleba z ludźmi
biednymi i dotkniętymi niezawinionym nieszczęściem. Wielu jest
ludzi potrafiących pracować dla dobra wspólnego bez egoistyczne-
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go myślenia tylko o swoich interesach. Każdy z nas dostrzega jed-
nak w tym świecie także wyraźniejsze niż kiedyś działanie sił zła.
Przerażają nas terroryści, którzy znienacka okrutnie mordują nie-
winnych ludzi. Czynią to jakoby w imię Boga, a tak naprawdę —
działają w imię szatana, ponieważ to nie Bóg, lecz szatan jest oj-
cem zbrodni. Każda zbrodnia popełniona w imię jakiejś religii jest
jednocześnie największą zbrodnia przeciw tej religii.

Zło, które dzieje się w otaczającym nas świecie, przybiera róż-
ne formy. Opętani przez diabła osobnicy mordują, rabują, napadają,
bezmyślnie niszczą dobro wspólne na ulicach i w miejscach pu-
blicznych. Używają plugawego, rynsztokowego języka, niestety co-
raz częściej także w mediach i w polityce. Kochający przemoc
osobnicy wywołują formalne bitwy na stadionach. Znęcają się
nad słabszymi na ulicy, w szkole, a nawet maltretują własne rodzi-
ny, w których jakże często panem jest alkohol oraz wszelkiego ro-
dzaju zło; w których dochodzi do gwałtów, a nawet do zbrodni. Dy-
rektorzy szpitali, szkół, uczelni i innych gmachów publicznych
nie mogą sobie poradzić z potwornym wandalizmem dokonywa-
nym przez różnych osobników, którzy przychodzą, aby brudzić
i niszczyć windy, ubikacje, ściany i wszelkie możliwe urządzenia.
W wielu współczesnych dyskotekach, na które niestety bez żadne-
go problemu daje się zezwolenia, rozgrywają się piekielne wprost
sceny. Szatańska, infernalna muzyka, narkotyki, alkohol, pigułki
ułatwiające gwałt na bezmyślnych nastolatkach.

Wszystko to w imię postępu, w imię potrzeb liberalnego ate-
istycznego społeczeństwa, tzw. społeczeństwa zabawy, któremu
niekiedy sprzyjają nawet władze niektórych miast, koncentru-
jąc się nie na tym, by dla swojej społeczności zrobić coś dobrego,
by zatroszczyć się o jej prawdziwe potrzeby, lecz na tym, by za-
pewnić jej jak najwięcej bezmyślnej, zakrapianej alkoholem roz-
rywki.

Nienawiść, niewybredny język, a także ustawiczna walka, za-
zdrość i zawiść wobec tych, którzy coś dobrego dla społeczeństwa
zrobili, nie omijają także naszego życia publicznego i najwyższych
jego instytucji.
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Za pośrednictwem mediów obserwujemy z przerażeniem te
walki, które nie mają nic wspólnego z prawdziwie pojętą polityką,
ta bowiem — jak definiowali ją wybitni mędrcy — powinna być ro-
zumną troską o dobro wspólne.

Liczą się za to interesy partii, koterii, rozmaitych grup i tzw.
towarzystw. Liczni politycy mają usta pełne wzniosłych haseł,
a często jest to niestety tylko kamuflaż dla ukrycia rozmaitych
egoistycznych interesów. Bezustannie podejmowane są kampanie
mające na celu szczucie jednych przeciw drugim.

Przeżywamy dziś piękną uroczystość Michała Archanioła, pa-
trona naszej parafii. Mieszkańcy Bronowic także od wielu lat zma-
gali się z różnego rodzaju złem, z rabunkami, zbrodniami i rozma-
itymi klęskami. Potrzebowali potężnej obrony przeciw temu złu,
dlatego zbudowali kościół pod wezwaniem świętego Michała Ar-
chanioła, pogromcy Lucyfera i jego diabelskiej armii.

W odróżnieniu od większości aniołów, istot czysto duchowych,
które są symbolami łagodności, miłosierdzia i dobroci, święty Mi-
chał Archanioł jest aniołem walczącym. Walczącym jednak tylko
z ewidentnym, realnym złem, którym jest diabeł i jego słudzy —
zbrodniarze i krzywdziciele niewinnych.

Na licznych wizerunkach święty Michał przedstawiany jest
w zbroi rycerskiej i z mieczem lub oszczepem w ręce. Kiedyś,
na początku dziejów, z woli Bożej strącił z nieba do piekła Lucyfera
i jego sługi. Działanie ich, niestety, nie ustało. Nadal czynią zło
przez swoje ziemskie sługi — przez ludzi w rodzaju Hitlera, Stalina
i im podobnych.

Czasem czynią zło przez bezbożne instytucje. Czasem przez fał-
szywe, okrutne ideologie i filozofie, a czasem przez rozmaitych bluź-
nierców i gorszycieli, mających dziś, przy pomocy bezbożnych me-
diów, porażającą moc oddziaływania na świadomość milionów ludzi.

Dlatego święty Michał nadal nieustannie walczy ze złem.
Już jego imię przypomina o wielkiej walce, którą stoczył i nadal to-
czy — „Michał” oznacza bowiem w języku hebrajskim: „Któż
jak Bóg”. To z tym zawołaniem Archanioł Michał strącił z niebios
księcia ciemności i zła — Lucyfera.

45

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ — KSIĄŻĘ WOJSKA NIEBIAŃSKIEGO



O opiekę świętego Michała i obronę przed diabelskim złem
może prosić każdy z nas. Jemu w opiekę możemy powierzać na-
szych najbliższych, naszą narażoną na zło młodzież, nasze dzieci,
cały polski naród i zwłaszcza tych, którzy nim kierują. Kiedy czuje-
my się szczególnie zagrożeni przez szatana i jego działanie, kiedy
czujemy się prześladowani, dręczeni i poniewierani przez służące
szatanowi siły — módlmy się do Pana Boga za pośrednictwem
świętego Michała Archanioła. Odmawiajmy koronkę skierowaną
do niego, a zwłaszcza modlitwę do świętego Michała Archanioła,
którą w okresie przed drugim soborem watykańskim odmawiano
w kościołach po każdej Mszy świętej. Z tą modlitwą zwróćmy się
do naszego wielkiego Orędownika teraz, prosząc go o obronę
dla nas i dla całego naszego miasta:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, Wodzu niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Abp Stanisław Wielgus
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ROZDZIAŁ 6. POTĘGA MODLITWY
DO ŚW. MICHAŁA1

1 http://dziennikparafialny.pl/2015/potega-modlitwy-do-sw-michala/
Źródło: "Któż jak Bóg", nr 2 (134) marzec-kwiecień 2015

Czy naprawdę wiemy, o co się modlimy? Czy zdajemy sobie
sprawę z potęgi naszej modlitwy? Czy wierzymy, że Bóg słucha nas
nieprzerwanie i cieszy się, gdy rozmawiamy z Nim i Jego aniołami?
Oto medytacja nad modlitwą papieża Leona XIII, która pomoże
nam zrozumieć i lepiej poznać Księcia Niebieskich Zastępów.

Modlitwę rozpoczynamy wezwaniem „Święty Michale Archa-
niele”. Wiemy zatem, że mamy nie tylko czcić aniołów, ale również
ich wzywać. Bóg pragnie, byśmy prosili ich o pomoc w wyprasza-
niu łask. Ich wstawiennictwo u Boga jest o wiele skuteczniejsze
niż nasze własne starania.

Kim jest św. Michał, którego wzywamy na początku modlitwy?
Jest on nie tylko największym spośród dobrych duchów, ale także
tym, który zachęca nas do zdobycia nieba i dołączenia do jego za-
stępów. Zauważmy: Michał należy do chóru archaniołów — „archa-
nioł” oznacza anioła głównego, najważniejszego, prowadzącego.
To właśnie Michał poprowadził resztę aniołów do kluczowej bitwy
w dziejach stworzenia, bitwy pomiędzy tymi, którzy obrali Boga
za swojego Pana, a tymi, którzy wymówili Bogu posłuszeństwo.

NIEUSTANNA WOJNA
Pierwsza prośba to „broń nas w walce”, po łacinie „defende nos

in proelio”. Słowo „proelio” nie oznacza zwykłej bitwy, walki, lecz
nieustającą wojnę. Czy nam się to podoba czy nie, czy zdajemy so-
bie z tego sprawę czy nie, wszyscy zostaliśmy zwerbowani do woj-
ska Kościoła Wojującego. Podobnie jak Michał i jego aniołowie, my
również toczymy wojnę z siłami ciemności.
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Bylibyśmy ślepi, gdybyśmy uważali siebie za stworzonych tylko
dla świata materialnego. Nasze życie tu, na ziemi, to ustawiczna
wojna, dlatego prosimy św. Michała o pomoc przeciw złym du-
chom. Kieruje nimi „Książę tego świata”. To nie jest figura styli-
styczna, według definicji chrześcijańskiej księciem tego świata jest
Szatan. Dlatego przyznajmy: potrzebujemy pomocy aniołów. Zacię-
ta walka toczy się bowiem na terenie naszego ducha, w głębi na-
szych dusz i naszej woli. Skoro jest to walka duchowa, najlepszą
pomoc możemy otrzymać właśnie od duchów niebieskich.

SŁODKIE POKUSY
Następnie wypowiadamy słowa: „a przeciw niegodziwości i za-

sadzkom złego ducha”. Diabeł jest niegodziwy z natury. Jego natu-
ra, w przeciwieństwie do naszej, nie tylko jest upadła. Natura dia-
bła jest do szpiku zła. O co się więc modlimy? Byśmy otrzymali
światło dla rozumu i siłę dla woli przeciw chytrości, przebiegłości,
oszustwom, kłamstwom i szatańskim intrygom złych duchów.

Przypomnijmy sobie kuszenie Ewy w rajskim ogrodzie. Diabeł
nigdy nie okazuje całej swej niegodziwości, kiedy chce nas do cze-
goś nakłonić. Jest na to zbyt mądry. Nie ma pokusy nieprzyjemnej.
Wszystkie pokusy szatańskie są atrakcyjne, słodkie i piękne. Diabeł
może nawet wykorzystać naszą wiarę, nasze pobożne gesty,
czy też język religii. Wszystko po to, byśmy poszli za nim!

NIECH BÓG WEŹMIE SPRAWY W SWOJE RĘCE
„Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy…” — za-

uważmy pewną zmianę. Wcześniej wzywaliśmy św. Michała, teraz
zwracamy się do Boga bezpośrednio, prosząc Go, by wziął sprawy
w swoje ręce, by odebrał diabłu władzę oszukiwania nas. Podkreśl-
my, iż główną taktyką szatańską jest kłamstwo.

Prosimy więc Boga o trzy łaski niezbędne do osiągnięcia nieba
i uniknięcia piekła:

Łaskę rozpoznania knowań diabelskich. Potrzebujemy światła
Bożego dla rozpracowania szatana, który zawsze udaje anioła
światłości.
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Łaskę siły, byśmy mogli oprzeć się Szatanowi, co jest możliwe
jedynie z mocy Bożej.

Łaskę ochrony przed nami samymi, gdy bezmyślnie wystawia-
my się na pokusy, zamiast starać się o cnotę roztropności.

Modlimy się do Boga za wstawiennictwem św. Michała.
O co się modlimy? O łaskę Bożą, byśmy potrafili przeciwstawić się
pokusom i o łaskę zrozumienia. Zrozumienia czego? Tego, że może-
my być zwiedzeni przez złego ducha, który jest wielkim uwodzicie-
lem. Kto osiągnie niebo? Ci, którzy się modlą. Kto nie zostanie zba-
wiony? Ci, którzy się nie modlą.

Szatan wykorzystuje ludzi jako swoje marionetki. Wielu jego
wyznawców zajmuje wysokie stanowiska w państwowych urzędach
na całym świecie. Powinniśmy rozpoznawać sytuacje, w których
diabeł próbuje nas odwieść od posłuszeństwa i wierności Bogu.

SAMI JESTEŚMY NICZYM
„A Ty, Książę Wojska Niebieskiego… mocą Bożą”. My, katolicy,

wierzymy, że św. Michał jest szczególnie blisko Boga i może wypra-
szać nam wiele łask. Wzywamy św. Michała, by wstawiał się za na-
mi u Boga. Jego rola nie zmieniła się w ciągu wieków historii ludz-
kiej i anielskiej. Prowadził aniołów do walki na początku dziejów
i robi to również dzisiaj.

Ta sama wojna, która rozpoczęła się na początku świata, to-
czy się także dzisiaj. Jest to duchowa wojna między dobrymi i złymi
duchami oraz między nami, ludźmi, a demonami. Jakże potrzebuje-
my pomocy św. Michała!

Sami, ze swoimi wątłymi siłami, jesteśmy niczym wobec legio-
nu demonów. Potrzebujemy nieustannej pomocy Boga. Stwórcy
spodobało się udzielać nam pomocy przez swoich aniołów. Wiara
mówi nam, że odkąd złe duchy zostały strącone do piekła przez za-
stępy aniołów pod wodzą św. Michała, bez ustanku knują przeciw
nam. Bóg dał nam aniołów, wysłanników z nieba, by przekazywali
nam wolę Bożą oraz ramię w ramię z nami walczyli z demonami.
Bez ich pomocy nie mamy żadnych szans.
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KUSZENIA NIE UNIKNIEMY
„Szatana i inne duchy złe… strąć do piekła”. Szatan to inne imię

Lucyfera. Podobnie jak św. Michał jest wodzem duchów niebie-
skich, tak Lucyfer rządzi demonami w piekle. Słowo „szatan” ozna-
cza „przeciwnika” lub „oskarżyciela”. Jest on bardzo przebiegły! Jako
genialny intrygant, świetnie potrafi kusić nas, ludzi, do spiskowa-
nia przeciw Bogu. Pamiętajmy, Szatan jest księciem tego świata
i stara się przeniknąć do najwyższych kręgów władzy.

Co oznacza nasza prośba, by św. Michał strącił do piekła Szata-
na i inne złe duchy? Prosimy, by św. Michał trzymał Szatana z dale-
ka od nas, by nie udało mu się nas zwieść. Nie jesteśmy w stanie
pojąć tajemnicy kuszenia, coraz lepiej jednak rozumiemy, coraz le-
piej wierzymy, że wrogowie naszych dusz ciągle knują przeciwko
nam. Ale uwaga: nie prosimy o uwolnienie nas od pokusy. Jeśli sam
Chrystus doznawał kuszenia, bądźmy pewni, że również my do-
świadczymy podobnych przeżyć. Jest to pewna część Jego planu
wobec nas. W modlitwie błagamy św. Michała, by do piekła wysłał
Szatana i jego pobratymców — bez nas. Pamiętajmy o dwóch przy-
imkach: błagamy o zbawienie nas „dla” nieba, a „od” piekła.

UCIEC PRZED ŚMIERCIĄ DUSZY
Szatan, „który na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krąży”,

dyszy żądzą, by pozbawić nas duszy. Udało mu się z powodzeniem
wprowadzić jedną śmierć do naszego życia: śmierć naszych ciał.
Wiara mówi nam, że gdyby Pierwsi Rodzice nie zostali skuszeni
przez diabła, gdyby pozostali wierni Bogu — zarówno oni, jak i my,
ich potomkowie, cieszylibyśmy się życiem wiecznym. Bóg bowiem
zamierzył dla nas nieśmiertelne ciała i dusze. Diabeł osiągnął suk-
ces: ludzie stali się śmiertelni. O co zatem prosimy św. Michała?
By uchronił nas przed drugą śmiercią — śmiercią duchową.

Upadłe anioły po buncie doświadczyły śmierci duchowej. Bła-
gamy o pomoc św. Michała, by nam nie przydarzyło się to samo.
Piekło powstało wtedy, gdy stworzenia Boże odmówiły poddania
swej woli Bogu. Innymi słowy, modlimy się o łaskę wytrwałości
i łaskę życia wiecznego, gdy nasze ciała umrą.
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Będziemy żyć nadprzyrodzonym życiem Boga i, tak jak anioło-
wie, osiągniemy niebo.

* * *
Maryjo, Królowo aniołów, wyproś nam u Jezusa największy dar na-

szego życia: dar życia z Twoim Boskim Synem w wieczności, gdzie Ty
razem ze św. Michałem i wszystkimi aniołami i świętymi nas oczekuje-
cie. Amen.

tłum. i oprac. A. Pawłowska
Opracowanie na podstawie: Fr John A. Hardon SJ, „Meditations on

the Angels”, str. 147—152.
Tekst z marcowo-kwietniowego magazynu “Któż Jak Bóg”, wy-

dawanego przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła, udostęp-
niony nam przez redakcję.
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ROZDZIAŁ 7. ŚW. MICHALE
ARCHANIELE WSTAW SIĘ ZA MNĄ1

1 Przymierze z Maryją, https://www.przymierzezmaryja.pl/sw-michale-ar-
chaniele-wstaw-sie-za-mna,5835,a.html

W 1950 r. pewien amerykański żołnierz, biorący udział w woj-
nie w Korei, napisał list do matki. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że list zawierał wyznanie, które obiegło cały świat.
W 1951 r. kapelan wojskowy odczytał go w obecności pięciu tysię-
cy żołnierzy w bazie Marynarki Wojennej w San Diego w stanie Ka-
lifornia. Kapłan wyjawił, że rozmawiał z żołnierzem rannym na po-
lu bitwy w Korei, z jego matką oraz sierżantem, który stał na czele
patrolu. Tym kapelanem był ks. Walter Muldy. A oto treść listu na-
pisanego przez rannego żołnierza do matki.

Kochana Mamo!
Nie ośmieliłbym się o tym napisać do nikogo innego jak tylko

do Ciebie, ponieważ nikt inny nie uwierzyłby w to, co zamierzam
opisać. Być może i Tobie trudno będzie w to uwierzyć, ale ja muszę
o tym komuś powiedzieć.

Przede wszystkim piszę do Ciebie z łóżka szpitalnego.
Nie martw się! Zostałem ranny, ale już czuję się dobrze. Lekarze
mówią, że wrócę do zdrowia w ciągu miesiąca. Ale nie o tym chcia-
łem Ci opowiedzieć.

Pamiętasz, jak rok temu wstępowałem do armii? Pamiętasz,
jak opuszczałem dom i mnie przestrzegałaś, żebym każdego dnia
modlił się do św. Michała Archanioła? Wcale nie musiałaś mi o tym
przypominać. Odkąd tylko sięgam pamięcią, zawsze mi powtarzałaś,
żebym się modlił do tego Archanioła. Nawet dałaś mi imię na jego
cześć. No cóż, mogę Cię zapewnić, że zawsze o tym pamiętałem.
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Kiedy trafiłem do Korei, modliłem się nawet jeszcze więcej.
Czy pamiętasz tę modlitwę, której mnie nauczyłaś?: Św. Michale Ar-
chaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga… Resztę sa-
ma znasz. Zawsze ją odmawiałem. Czasami nawet, gdy maszerowa-
liśmy albo zatrzymywaliśmy się na odpoczynek, uczyłem jej moich
towarzyszy broni.

Pewnego razu wysłano nas na zwiad w poszukiwaniu komuni-
stów. Było bardzo zimno. Z ust wychodziły nam kłęby pary, jakby-
śmy palili cygara. Myślałem, że znam wszystkich chłopaków z pa-
trolu. A tymczasem, nagle obok mnie pojawił się jakiś żołnierz,
którego nigdy wcześniej nie widziałem. Był większy od wszystkich
marines, których kiedykolwiek spotkałem. (…) Czułem się bezpiecz-
nie, mając go u swojego boku. W każdym razie maszerowaliśmy ra-
zem obok siebie, a reszta patrolu się rozproszyła.

Zagadnąłem go:
— Zimno dzisiaj, nieprawdaż? — I zacząłem się śmiać. Czyż

nie jest absurdalne mówienie o pogodzie, kiedy w każdej chwili
można być trafionym?

Mój kolega wydawał się rozumieć, co mam na myśli. Słyszałem
jak się śmiał, ale nie tak głośno jak ja. Spojrzałem na niego i po-
wiedziałem:

— Nigdy Cię wcześniej nie widziałem. Myślałem, że znam wszyst-
kich z naszego oddziału.

— Właśnie dopiero co dołączyłem — odrzekł. — Jestem Michał.
— Coś takiego?! — zdziwiłem się. — To tak jak ja.
— Wiem — odparł i zaczął się modlić: — Św. Michale Archaniele,

który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga…
Byłem tak zaskoczony, że przez chwilę milczałem. Zastanawia-

łem się, skąd znał moje imię i modlitwę, której mnie nauczyłaś?
Potem jednak uśmiechnąłem się sam do siebie. Pomyślałem sobie,
że przecież każdy chłopak w oddziale mnie znał. Czyż nie recyto-
wałem jej każdemu, kto tylko chciał jej słuchać? Dlaczego teraz
nie mieliby jej kojarzyć ze mną?

Przez moment szliśmy nic nie mówiąc, po czym Michał prze-
rwał milczenie:
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— Za chwilę będziemy mieli kłopoty.
Z jego twarzy zniknął uśmiech. Pomyślałem sobie, że to żadna

rewelacja, przecież wiadomo było, że wszędzie są komuniści
i że w każdej chwili mogliśmy się na nich natknąć. Śnieg zaczął sy-
pać mocniej, tworząc wkoło wielkie zaspy. W chwilę później cała
okolica pokryła się grubą warstwą białego puchu. Zrobiło się ciem-
niej i pojawiła się mgła. Maszerowałem dalej, ale już nie widziałem
mego towarzysza broni.

— Michał! — nagle zawołałem przestraszony i poczułem jego
mocną dłoń na plecach.

— Wkrótce się przejaśni — zapewnił mnie donośnym głosem.
Jego przewidywania się sprawdziły. Niebawem, w ciągu kilku

minut śnieg przestał sypać i wyszło słońce. Rozejrzałem się dooko-
ła. Mało serce mi nie zamarło! Przed nami stało siedmiu komuni-
stów w swoich śmiesznych kufajkach, spodniach i czapkach.
Ale wcale nie było mi do śmiechu. Stali z karabinami wycelowany-
mi prosto w nas!

— Michał, padnij! — krzyknąłem i sam osunąłem się na ziemię.
Słyszałem jak komuniści bez przerwy strzelali. Słyszałem jak świ-
stały kule. A Michał wciąż stał! Mamo, ci faceci nie mogli spudło-
wać. Spodziewałem się, że ciało Michała podziurawią dosłownie
jak sito. Ale on wciąż stał i nawet się nie bronił. Nie strzelał. Był
sparaliżowany strachem. To się czasami zdarza, nawet najdzielniej-
szym żołnierzom. Był jak ptak zahipnotyzowany przez węża.
W końcu sam podniosłem się z ziemi i doskoczyłem do niego,
by go powalić. Wtedy poczułem ciepło w piersi. Zawsze chciałem
wiedzieć, jak to jest, gdy się zostanie trafionym. Teraz już to wiem.
Poczułem jeszcze silne ramiona, które mnie objęły i delikatnie po-
łożyły na ziemi. Otwarłem oczy, by jeszcze raz spojrzeć na świat.
Byłem umierający.

Być może promienie słoneczne mnie oślepiły, albo po prostu
byłem w szoku, ale wydaje mi się, że widziałem Michała wciąż sto-
jącego, a jego twarz jaśniała niewypowiedzianym pięknem.

Jak już mówiłem, być może to światło słoneczne odbijające się
w moich oczach sprawiło, że widziałem Michała, jak się zmieniał.
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Stawał się coraz większy. Jego ramiona jakby się rozrastały. Przypo-
minał anioła. W dodatku w ręku trzymał miecz. Miecz, który rozbły-
snął milionem świateł.

Cóż, to wszystko, co zapamiętałem, zanim zemdlałem. Później
podbiegli do mnie kompani. Nie mam pojęcia, jak długo byłem nie-
przytomny. Teraz i wtedy nie czułem gorączki ani bólu. Pamiętam,
jak opowiadałem im o wrogu, który znajdował się tuż przed nimi.
W końcu zapytałem ich:

— Gdzie jest Michał? — Widziałem jak się dziwili. — Kto? — spy-
tał któryś z moich kumpli.

— Michał, taki wielki żołnierz, który szedł obok mnie, zanim nas
spotkała ta zamieć — powiedziałem.

— Chłopcze — odparł sierżant. — Nikt nie szedł obok ciebie. Ob-
serwowałem cię. Za bardzo się od nas oddaliłeś. Właśnie miałem cię
zawołać, gdy zniknąłeś mi we mgle.

Spojrzał na mnie. Widać było, że coś go trapi. Po chwili łagod-
nie zapytał:

— Jak tego dokonałeś chłopcze?
— Czego?! — spytałem trochę zły i zacząłem od nowa dociekać,

gdzie jest Michał.
— Synu — przerwał delikatnie sierżant. — Znam wszystkich żoł-

nierzy ze swojego oddziału. Ty jesteś jedynym Michałem w naszej gru-
pie. Nie ma w niej żadnego innego Michała.

Przerwał na moment i po chwili ponownie spytał:
— Jak tego dokonałeś synu? Słyszeliśmy strzały. To nie były strzały

wystrzelone z twojego karabinu. Kul nie znaleźliśmy także w ciałach
siedmiu zabitych tam na wzgórzu.

Nie odezwałem się na te słowa. Bo co miałem powiedzieć? Mo-
głem tylko patrzeć na nich zdziwiony, tak samo jak oni patrzyli
na mnie.

Sierżant ponownie przemówił:
— Chłopcze — powiedział delikatnie — każdy z tych siedmiu ko-

munistów zginął od uderzenia mieczem.
To wszystko, Mamo. Jak już wspominałem, być może promienie

słoneczne mnie oślepiły i to wszystko mi się zdawało, a być może
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zimno to sprawiło. Sam nie wiem, ale musiałem o tym komuś po-
wiedzieć.

Całuję Cię,
Twój kochający syn Michał.
* * *

Kapelan Muldy oraz sierżant stojący na czele patrolu zapew-
niali, że historia ta jest prawdziwa. Jest ona także dobrze znana
wśród amerykańskich żołnierzy.

Oprac. AGNIESZKA STELMACH

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wy-
brałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.

Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem,
na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego,
w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą
wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:
Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Artykuł z PzM 50 styczeń/luty 2010 >
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ROZDZIAŁ 8. JEDEN RZĄD
ŚWIATOWY

CEL FINANSJERY: JEDEN RZĄD ŚWIATOWY1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, Edycja Polska, nr 107, maj-czerwiec-lipiec 2020: https://www.czasopi-
smomichael.pl/archiwa/item/cel-finansjery-jeden-rzad-swiatowy

Napisał Alain Pilote w dniu piątek, 01 maj 2020.

COVID-19: ZŁOTA OKAZJA DO PRZEFORSOWANIA PLANU
Podstawową wadą obecnego systemu finansowego jest to,

że banki tworzą pieniądze jako dług i naliczają odsetki od powsta-
łych pieniędzy. Ponieważ pieniądze na odsetki nie są tworzone,
wynikające z odsetek długi są niespłacalne. System ten jest zasad-
niczo wadliwy, a finansjera wie, że kraje nie są w stanie spłacić
swoich długów. Mogą wystąpić tylko konflikty i kryzysy, a tego wła-
śnie chce finansjera.

Jak napisał Clifford Hugh Douglas: „Władza Pieniądza nie chce
i nigdy nie chciała ulepszać systemu pieniężnego — jego konse-
kwencje w postaci wojny, sabotażu i tarć społecznych są dokładnie
tym, co jest pożądane”. Ale dlaczego?

Finansjera uważa, że jest jedyną grupą zdolną rządzić ludzko-
ścią. Stworzyli system pieniądza dłużnego, aby narzucić swoją wo-
lę każdemu człowiekowi i kontrolować całą populację świata. Ce-
lem jest, aby każdy naród znalazł się w stanie kryzysu, tak by kraje
wierzyły, że jest tylko jedna alternatywa. Tą alternatywą jest prze-
padek suwerenności, całkowita centralizacja, wspólna waluta i je-
den rząd światowy.

Mówiąc o kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa
(COVID-19), ma on gigantyczny i globalny wymiar, co sprawia,

57



że realne staje się marzenie globalistów o tym, aby przyspieszyć
ich plan działania: rząd światowy, totalna dyktatura, z jedną wspól-
ną walutą dla całego świata. Zobaczymy to nieco później.

Większość normalnych ludzi nie ma ambicji kontrolowania pla-
nety, samokontrola już wystarczy! Jednak historia ludzkości ma kil-
ka przykładów cesarzy i dyktatorów, którzy nie chcieli ograni-
czyć się tylko do jednego kraju, ale chcieli rozszerzyć władzę
na cały świat: Aleksandra Wielkiego, Napoleona, Hitlera, Stali-
na itp.

Obecnie do tego podboju nie potrzeba już wojen i żołnierzy,
jest to podbój finansowy. Co zrobić, gdy nazywasz się Rockefeller
lub Rothschild i masz już biliony dolarów, których nigdy nie wy-
dasz przez całe życie? Po pragnieniu pieniędzy następuje pragnie-
nie władzy — starasz się narzucić swoją wolę innym i kontrolować
wszystko.

W swojej encyklice Sollicitudo rei socialis (o aktywnym udziale
Kościoła w kwestii społecznej) Jan Paweł II pisze (n. 37): „Wśród
działań i postaw przeciwnych woli Bożej, dobru bliźniego i wśród
’struktur’, które z nich powstają, najbardziej charakterystyczne zda-
ją się dzisiaj być dwie: z jednej strony wyłączna żądza zysku,
a z drugiej pragnienie władzy z zamiarem narzucenia innym wła-
snej woli”. To bardzo dobrze opisuje to, co dzieje się w sercach
międzynarodowych finansistów — jeśli w ogóle mają takie — po-
nieważ jednym z ich celów jest drastyczne zmniejszenie populacji
planety, gdyż trudno kontrolować 7 miliardów ludzi.

ILUMINACI
Dążenie do rządu światowego było długoletnim przedsięwzię-

ciem. 17 lutego 1953 r. finansista Paul Warburg powiedział w sena-
cie USA: „Będziemy mieli rząd światowy obojętnie czy wam się po-
doba czy nie, albo za zgodą albo na drodze podboju”. Dążenie
do dominacji nad światem zrodziło się w tajnym stowarzyszeniu
zwanym Zakonem Iluminatów, założonym w 1776 r. przez Adama
Weishaupta. Nazwa Iluminaci pochodzi od Lucyfera i oznacza nosi-
cieli światła. Misją tajnego stowarzyszenia jest podporządkowanie
całej rasy ludzkiej oligarchii finansistów.
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Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych została przyjęta 15
września 1776 r. Znajduje się ona na rewersie amerykańskiego
banknotu jednodolarowego i przedstawiono na niej orła oraz herb.
Rewers przedstawia także 13-stopniową piramidę z okiem, otoczo-
nym promieniami złotego światła, ustawionym w trójkącie na nie-
dokończonym szczycie piramidy. Umieszczony nad piramidą napis
ANNUIT COEPTIS znaczy „nasze przedsięwzięcie zostało uwieńczo-
ne sukcesem”. Pod piramidą znajdują się łacińskie słowa NOVUS
ORDO SECLORUM, które oznaczają „nowy porządek wieków”
lub „nowy porządek świata”. Data cyframi rzymskimi u podstawy
piramidy to MDCCLXXVI, co reprezentuje rok 1776.

Większość zakłada, że cyfry rzymskie potwierdzają rok, w któ-
rym podpisano Deklarację Niepodległości. W rzeczywistości uznano
tu założenie Zakonu Iluminatów 1 maja 1776 r. Piramida to emble-
mat Zakonu Iluminatów. Sama piramida reprezentuje zastąpienie
Boga, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, świeckim rządem świato-
wym planowanym przez elity finansowe przed wiekami.

Insygnia Iluminatów pojawiły się na odwrocie banknotu dolara
amerykańskiego w 1933 r. na polecenie prezydenta Franklina D.
Roosevelta. (W tym roku Roosevelt wprowadził Nowy Ład [New De-
al], serię programów ekonomicznych i zasad dotyczących skutków
Wielkiego Kryzysu).

Pojawienie się insygniów Zakonu Iluminatów na jednodolaro-
wym banknocie oznacza, że zwolennicy Weishaupta uważają, iż ich
wysiłki zostały ukoronowane sukcesem, ponieważ posiadają sku-
teczną kontrolę nad rządem Stanów Zjednoczonych.

KOMISJA TRÓJSTRONNA
Komisja Trójstronna została założona w lipcu 1973 r. przez

Davida Rockefellera, ówczesnego prezesa The Chase Manhattan
Bank of New York. Komisja ustaliła trzy główne regiony gospodar-
cze: europejski, północnoamerykański i region Azji i Pacyfiku.
Pod pretekstem skutecznej konkurencji celem jest połączenie
państw członkowskich z każdego regionu w jedno państwo,
w wyniku czego powstałyby trzy superpaństwa. Cel rządu świato-
wego byłby o krok bliżej rzeczywistości.
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Zadaniem Komisji Trójstronnej jest „harmonizacja stosunków
politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych między
trzema głównymi regionami gospodarczymi na świecie”. Cel ten zo-
stał prawie osiągnięty w Europie wraz z utworzeniem Unii Europej-
skiej. Od 1999 r. kraje Unii mają wspólną walutę — euro — która
obecnie obowiązuje w 19 na 28 państw Unii.

Ostateczne połączenie regionu północnoamerykańskiego roz-
poczęło się od podpisania w 1988 r. Północnoamerykańskiego
Układu Wolnego Handlu (NAFTA) między Kanadą i Stanami Zjedno-
czonymi, a później Meksykiem. (Nowa umowa o wolnym handlu
zastępująca NAFTA została niedawno wynegocjowana między Ka-
nadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem). Unia gospodarcza to-
ruje drogę do unii politycznej. Amero zostało już zaprojektowane
jako wspólna waluta dla obu Ameryk.

W obliczu dwóch gigantów gospodarczych, zjednoczonej Euro-
py i obu Ameryk, połączenie azjatyckich krajów Pacyfiku, aby kon-
kurować w handlu międzynarodowym, byłoby nieuniknione.

Jednak plan trzech superpaństw słabnie od czasu wystąpienia
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit), a coraz więcej krajów
w południowej Europie, w tym Włochy (zob. tekst arcybiskupa Cre-
paldiego...), skarży się na brak pomocy Unii Europejskiej w kontek-
ście kryzysu koronawirusowego, kwestionując swoje członkostwo
w Unii.

KRYZYS KORONAWIRUSOWY: PLANOWANA PANDEMIA?
Ten plan globalnego zarządzania wydawał się być zawieszony,

ale w porę nadchodzi (dokładnie kiedy potrzeba) kryzys koronawi-
rusowy, złota okazja dla międzynarodowej finansjery, która może
przyspieszyć swój plan ustanowienia rządu światowego.

Wszyscy zgadzają się, że wirus ten pochodzi z chińskiego re-
gionu Wuhan, ale wersje okoliczności towarzyszących pojawie-
niu się tego wirusa są różne. Oficjalna wersja mówi, że wirus ten
pochodzi z targu, na którym sprzedawane są zwierzęta, podczas
gdy inne źródła twierdzą, że został on stworzony w laboratorium
w Wuhan i wymknął się przypadkowo, a nawet że został stworzony,
aby służyć jako broń bakteriologiczna. Na to władze chińskie odpo-
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wiadają, że to Amerykanie stworzyli tego wirusa i implantowali go
w Chinach.

Międzynarodowa finansjera natychmiast wykorzystała tę glo-
balną pandemię jako okazję do szybszego zrealizowania jej planu
dominacji nad światem. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy
z pewnością pochodzenia tego wirusa, ale nie ma to znaczenia
w planie finansowym. Nie ma ostatecznie znaczenia czy COVID-19
jest pochodzenia zwierzęcego, czy został stworzony przypadkowo
czy celowo jako broń biologiczna, ponieważ wynikająca stąd pan-
demia została przejęta przez globalistów, którzy zamienili ją
w „plan-demię” (planowaną pandemię), gdyż środki, które podjęto
w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa, dopro-
wadziły do zniesienia większości naszych praw i wolności — za-
mknięcia połowy planety, prawie całkowitego zaprzestania działal-
ności gospodarczej, w niektórych miejscach potrzeby pisemnych
zezwoleń od władz, aby wyjść z domu i udać się do apteki lub skle-
pu spożywczego.

Wszystko to pasuje dokładnie do planu międzynarodowej fi-
nansjery, który ma doprowadzić do załamania światowej gospodar-
ki i zastąpić obecny porządek rzeczy Nowym Porządkiem Świata —
rządem światowym, w którym wszystkie suwerenne narody zostaną
usnięte. Takie zniesienie naszych praw i wolności byłoby niemożli-
we do narzucenia ludziom w normalnych czasach, ale pretekst
pandemii umożliwia nałożenie wszystkich tych środków kontroli
bez protestu ludzi, ponieważ mówi się nam, że to dla naszego do-
bra, aby uratować nam życie.

CZY DOKONALIŚMY WŁAŚCIWYCH WYBORÓW?
W niedawnej przeszłości miały miejsce inne pandemie (glo-

balne epidemie), takie jak grypa w Hongkongu w 1957 r.czy
świńska grypa (H1N1). Ale nie zamknęliśmy całej populacji
ani nie zatrzymaliśmy gospodarki. Tym razem władze rządowe
mówią nam, że pojawienie się COVID-19 stawia nas w niespoty-
kanej dotąd sytuacji, że nie mieliśmy wyboru, jak narzucić całko-
wite ograniczenie populacji i praktycznie zamknąć całą działal-
ność gospodarczą.
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Jednak wielu kwestionuje ten wybór, mówiąc, że zamknięcie
wszystkich obywateli nie było najlepszym rozwiązaniem, że nale-
żało ograniczyć się tylko do chorych i zagrożonych — w tym przy-
padku osób powyżej 70. roku życia — i pozwolić pozostałej sile ro-
boczej zająć się normalną działalnością bez naruszania systemu
gospodarczego. Na przykład kraj taki jak Szwecja dokonał tego wy-
boru (nie zamykać ludzi) i nie ma większej ilości ofiar śmiertelnych
z powodu koronawirusa niż sąsiedni kraj, Norwegia. […] Kwaran-
tanna zdrowych ludzi, zamiast jedynie chorych, jest sprzeczna z lo-
giką.

Uwięzienie ludzi i powstrzymanie wszelkiej działalności go-
spodarczej może w rzeczywistości spowodować więcej zgonów
niż sam koronawirus oraz inne katastrofalne konsekwencje: samo-
bójstwa, przemoc domowa, depresje. Proponowane rozwiązanie
(ograniczenie) staje się zatem gorsze niż choroba (wirus), którą na-
leży leczyć. Tworzymy stały stan strachu, na przykład rozpoczynając
wiadomości liczbą nowych przypadków zgonów i osób zakażonych
COVID-19.

Zapominamy poinformować, że ponad 90% osób zakażonych
koronawirusem wraca do zdrowia spontanicznie bez żadnej inter-
wencji medycznej. Zapominamy poinformować, że każdego roku
grypa sezonowa zabija więcej (600 000 ludzi) niż koronawirus. Po-
nadto niektórzy lekarze twierdzą, że liczba zgonów z powodu koro-
nawirusa zgłaszanych w mediach jest zawyżona: na przykład 90%
osób uznanych za zmarłych z powodu COVID-19 już cierpiało z po-
wodu jednej, dwóch lub nawet trzech chorób. A ludzie, którzy nig-
dy nie byli testowani na COVID-19, są uznawani za zmarłych z po-
wodu koronawirusa.

Jeśli jednak spojrzymy na to, co się dzieje z punktu widzenia
zwolenników rządu światowego, załamanie systemu gospodarcze-
go i utrzymywanie ludzi w strachu jest właśnie celem. Rządy
nie mogą tego robić celowo, ale z pewnością pasuje to do planu fi-
nansjery dla Nowego Porządku Świata.

Kolejna rzecz, która dobrze pasuje do gry prowadzonej przez fi-
nansjerę: mówi się, że koronawirusa można przenosić papierowymi
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pieniędzmi, dlatego zachęcamy ludzi do płacenia kartą bankową.
W poprzednich numerach MICHAELA publikowaliśmy artykuły wy-
jaśniające, że plan finansjery polega na wyeliminowaniu pieniądza
papierowego i zastąpieniu go pieniądzem cyfrowym, elektronicz-
nym (istniejącym tylko w komputerach bankowych i czipach elek-
tronicznych na kartach bankowych) i że ostatecznie czip na tych
kartach bankowych zostanie wszczepiony bezpośrednio pod skórę
ludzi, przez co wszyscy zostaniemy potraktowani jak bydło.

Ten czip umożliwi naszą lokalizację przez cały czas, jak ma
to obecnie miejsce w Chinach, z systemem ironicznie nazywanym
przez rząd komunistyczny „kredytem społecznym”. 20 lat temu mó-
wiliśmy o czipie wielkości ziarnka ryżu, teraz mamy rozwiniętą na-
notechnologię. Czipy wielkości nanometra (jedna miliardowa me-
tra, odległość między dwoma atomami) są niewidoczne gołym
okiem i mogą być wstrzyknięte wraz ze szczepionką… stąd kampa-
nia Billa Gatesa na rzecz szczepienia wszystkich ludzi.

Powiedziano nam, że zamknięcie potrwa tylko dwa tygodnie,
potem jeszcze dwa tygodnie, potem miesiąc itp. Następnie mó-
wi się nam, że istnieje obawa przed drugą falą koronawirusa jesie-
nią, że nie powinniśmy rozluźniać środków bezpieczeństwa zdro-
wotnego. Niektórzy twierdzą nawet, że wirus będzie obecny przez
następne dwa lata. Ale przede wszystkim powiedziano nam,
że nie możemy wrócić do normy (sytuacji przed koronawirusem,
kiedy mogliśmy swobodnie się poruszać i zajmować się naszymi
sprawami), dopóki nie odkryjemy szczepionki, co może potrwać 12
—18 miesięcy.

SZCZEPIONKA I BILL GATES
Sam Bill Gates po raz pierwszy wspomniał o tym terminie. Póź-

niej termin ten został przyjęty przez premiera Kanady Justina Tru-
deau i wszystkie władze na całym świecie. Gates dodał nawet:
„Nie będzie powrotu do normalności, dopóki WSZYSCY ludzie
na Ziemi nie zostaną zaszczepieni”. Kim jest Bill Gates? Jest założy-
cielem firmy Microsoft (produkującej oprogramowanie Windows
do komputerów), jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie
i od kilku lat poświęca cały swój czas na kampanię globalnych
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szczepień. Jednym z jej wyznaczonych celów jest zmniejszenie po-
pulacji świata o 15%.

Chce on połączyć swoją szczepionkę z projektem ID 2020 —
nadać każdemu człowiekowi cyfrową tożsamość, aby najpierw mieć
dowód, że został on zaszczepiony przeciwko koronawirusowi,
co pozwoli mu pracować i swobodnie się poruszać oraz mieć do-
stęp do różnych serwisów rządowych. Ze szczepionką zostanie
wstrzyknięty czip umożliwiający identyfikację cyfrową każdej oso-
by (oraz dokonywanie zakupów i stałe umożliwianie lokalizacji
za pośrednictwem satelity). Ci, którzy odmówią przyjęcia tej szcze-
pionki, zostaną zatem pozbawieni środków płatniczych po wyelimi-
nowaniu papierowych pieniędzy.

SPISEK LUCYFERIAN
Opisanie Iluminatów jako Lucyferian nie jest zwykłą figurą re-

toryczną, ale jest dosłownie precyzyjne. Przywódcy Iluminatów
czczą Szatana, a ich ostatecznym celem jest to, by cały świat ugi-
nał się przed nim. Poprzez swoje sługi Szatan kontynuuje swój
bunt przeciwko Bogu, starając się udaremnić Boży plan na ziemi
i porwać jak najwięcej dusz.

Podobnie jak Szatan, finansjera uważa, że jest mądrzejsza
od Boga. Uważają się oni za jedynych zdolnych rządzić ludzkością.
Członkowie Iluminatów to ludzie związani wspólnym pragnieniem
władzy i pieniędzy.

UZNANIE ZAANGAŻOWANYCH MOCY
"Pionki w grze" opublikowane w 1956 r. potępiły plan Ilumi-

natów dotyczący dominacji nad światem. Autor William Guy Carr
wyjaśniał, że musimy najpierw uznać, iż mamy do czynienia
nie tylko z mocami ziemskimi, ale także z mocami duchowymi
i że bitwa jest kontynuacją buntu Szatana przeciwko Bogu. Musi-
my wybrać, komu będziemy służyć i dla kogo będziemy walczyć:
Bóg czy Szatan.

Po uznaniu wymiaru duchowego konieczne będą praktyczne
kroki, aby przeciwdziałać planowi finansjery, mówi autor. „Wyborcy
muszą nalegać, aby kwestia pieniędzy została zwrócona w ręce
rządu, tam, gdzie słusznie należy”.
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POTRZEBA KREDYTU SPOŁECZNEGO
Modlitwy i ofiary w celu uzyskania pomocy nieba są z pewno-

ścią potrzebne, aby udaremnić plan finansjery, ale potrzebne są
również praktyczne metody. Reforma Kredytu Społecznego, opraco-
wana przez Clifforda Hugh Douglasa, jest jedynym systemem, któ-
rego obawia się finansjera, ponieważ położyłaby kres jej kontroli
nad narodami ziemi. Kredyt Społeczny operowałby pieniędzmi spo-
łecznymi, tworzonymi przez społeczeństwo bez długów, w przeci-
wieństwie do kredytu bankowego, lub pieniędzy dłużnych, tworzo-
nych przez prywatne banki.

Alain Pilote
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ROZDZIAŁ 9. ZNAMIĘ BESTII

MIKROCZIP1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, Edycja Polska, nr 111, marzec-kwiecień 2021: https://www.czasopi-
smomichael.pl/archiwa/item/mikroczip

(w dniu poniedziałek, 01 marzec 2021.)
Wyobraź sobie mikroczip wielkości ziarenka ryżu, które można

wszczepić do ciała, lub naklejkę wielkości dziesięciocentówki, któ-
rą można umieścić na skórze i łatwo dostarczyć każdemu szczegó-
łowych informacji o Tobie przy odpowiednim sprzęcie skanującym.
Mikroczip to nie fikcja, obskurantyzm ani teoria spiskowa. Wręcz
przeciwnie, jest to produkt, który został już skomercjalizowany
i jest używany przez przemysł, przedsiębiorstwa i wiele agencji
rządowych.

Niebezpieczeństwo mikroczipa jest realne. W proroctwach bi-
blijnych uznajemy, że jesteśmy blisko czasów opisanych przez św.
Pawła w 1 Liście do Tesaloniczan :

„Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami
bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak zło-
dziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić:« Pokój i bezpieczeń-
stwo » — tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle
na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemno-
ściach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy
bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy sy-
nami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy
i bądźmy trzeźwi!”(1 Tes 5, 1—6).

Istnieją trzy podstawowe elementy w tym fragmencie :
a) „Pokój i bezpieczeństwo” zostaną ogłoszone w czasie, kiedy

Jezus zainterweniuje, by ocalić ludzkość.
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b) Dzieci światła nie da się oszukać kłamstwami jak dzieci
ciemności, ale będą chronione przez aniołów Pana i przeznaczone
do ponownego zaludnienia ziemi; oraz,

c) Wybrani nie śpią jak inni, ale uważają, pozostają przytomni
i trzeźwi w oczekiwaniu Pana, który nadejdzie nagle jak złodziej
w nocy, kiedy jest najmniej spodziewany.

Wielkie milczenie na temat proroctw czasów ostatecznych
prawdopodobnie nie zostanie złamane przez władze religijne. Moż-
na oczekiwać, że władze polityczne będą wykonywać dyrektywy
wydane przez Nowy Porządek Świata (New World Order — NWO),
na czele z ekskluzywną elitą składającą się z finansów i synagogi
szatana.

Rząd, religia, finanse, wojsko, korpus dyplomatyczny, agencje
wywiadowcze, media, w tym internet itp. wszystkie są ważnymi
składnikami światowej dominacji. Jeśli są opóźnienia w rozwoju
„projektu wielkiego świata”, to dlatego, że nie wszystkie składniki
znajdują się na stole. W związku z tym, w przyszłości będziemy
świadkami korzystania z różnych środków do osiągnięcia celu, ta-
kich jak polityczne zamachy stanu, rezygnacje, choroby, polityczne
morderstwa, ataki terrorystyczne, porwania, szantaże itp.

Nowe pokolenia będą świadkami amalgamatu projektów No-
wego Porządku Świata wspieranych przez współpracowników
w mediach. Zostaną wykorzystane kryzysy gospodarcze i można się
spodziewać obowiązkowego mikroczipu i szczepień. Nastąpi po-
mnożenie klęsk żywiołowych, epidemii, głodu i zagrożeń nuklear-
nych.

TECHNOLOGIA
Pojawienie się mikroczipa zaprojektowanego do przechowywa-

nia najważniejszych danych osobistych i czerpania korzyści z pani-
ki w niektórych przypadkach oraz zapału dla technologii w innych,
jest centralnym składnikiem pilnej debaty dotyczącej naruszania
granicy, manipulacji i kontroli naszej prywatności i życia.

NA ŚWIECIE
Technologia wciąż się rozwija coraz bliżej naszych ciał, od tele-

fonów w naszych kieszeniach do ’inteligentnych zegarków’ na na-
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szych nadgarstkach. Teraz dla niektórych znajduje się ona dosłow-
nie pod skórą. W Szwecji, kraju bogatym w postęp technologiczny,
wielu przyjmuje mikroczipy wszczepione w ich ręce. Czipy są za-
projektowane, aby przyspieszyć codzienne rutynowe działania
użytkowników i pozornie tworzyć bardziej wygodne życie. Dostęp
do czyjegoś domu, biura i siłowni jest „tak łatwy jak” przesuwanie
ręki po cyfrowym czytniku. Mikroczip może również przechowywać
dane kontaktowe, profile mediów społecznościowych i bilety elek-
troniczne na imprezy i podróże.

Osoby udzielające poparcia mikroczipowi mówią, że jest on
bezpieczny i w dużej mierze chroniony przed włamaniem, ale inni
podnoszą różne obawy.

Mikroczip wielkości ziarenka ryżu jest zwykle wszczepiany
pod skórę tuż nad kciukiem, przy użyciu strzykawki podobnej
do stosowanej do podawania szczepionek. Koszt wynosi około 180
dolarów. Tysiące Szwedów ustawiają się w kolejce do zabiegu,
a wiodąca w kraju firma mikroczipowa, Biohax International,
nie nadąża za popytem. Firma została założona w Szwecji pięć lat
temu przez Jowana Osterlunda, człowieka, który zawodowo zajmo-
wał się przekłuwaniem rożnych części ciała. Dlaczego w Szwecji?
„Zasadniczo, ponieważ jest to kraj otoczony przez technologię,
gdzie wszystko jest super zdigitalizowane”, mówi Juan Tara, założy-
ciel firmy, DSruptive, która produkuje te urządzenia w Szwecji.

Chociaż Szwecja jest pionierem, nowi producenci podążają
za nią. Tara stwierdził: „W tym roku rozprowadziliśmy 55 urządzeń
do różnych krajów. Są takie miejsca, jak Anglia i Niemcy, gdzie
to rośnie. Hiszpania idzie w tym kierunku. Krok po kroku tworzy się
wspólnota”.

Najnowszy trend w Sztokholmie to „części implantowane”. Za-
równo młodzi, jak i starzy przyjmują implant mikroczipa i twierdzą,
że nie wyobrażają sobie życia bez tego.

Three Square Market, przedsiębiorstwo z siedzibą w River
Falls, Wisconsin, które tworzy oprogramowanie dla automatów
sprzedających, ma wątpliwe wyróżnienie bycia pierwszą amerykań-
ską firmą wszczepiającą mikroczipy swoim pracownikom.
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Na „przyjęciu z czipami” około 50 pracowników zgłosiło się
na ochotnika do zabiegu, a teraz ich czynności, takie jak otwieranie
drzwi, dostęp do komputerów, ksero, opłaty za zakupy itp. są ob-
sługiwane przez skanery wykorzystujące technologie identyfikacji
radiowej częstotliwości.

POSTĘPY MIKROCZIPÓW
Klucze, karty kredytowe i dokumenty identyfikacyjne stają się

prawie zbędne. Gotówka znika. W Szwecji ludzie z implantami mo-
gą teraz płacić za zakupy w sklepie spożywczym po prostu przez
wyciągnięcie ręki do czytników.

ODRZUĆMY MIKROCZIP!
Myślano przez długi czas, że mikroczip wszczepiony ludziom

wydarzył się tylko w kinie science fiction, ale teraz jest rzeczywi-
stością. Wcześniej nie można było sobie wyobrazić pomysłu, który
był pierwotnie przepowiedziany w Biblii.

Nie wyobrażano też sobie tego, że technologia ta może stać się
środkiem, za pomocą którego wiele, jeśli nie wszystkie, transakcje
i działania mogą być dokonywane. Mikroczip będzie monitorował
dostęp ludzi do podstawowych usług, takich jak zakupy w super-
marketach, ożywiając w ten sposób biblijne ostrzeżenie że wszyscy,
mali i duzi, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię
na prawą rękę lub na czoło. Nikt nie będzie mógł kupić lub sprze-
dać bez przyjęcia imienia bestii lub liczby odpowiadającej jej imie-
niu (Ap 13, 16—17).

Wszyscy musimy odmówić przyjęcia mikroczipu, głównie z po-
wodu ostrzeżenia w Apokalipsie. Wiemy również z testów labora-
toryjnych, że istnieje ryzyko fizyczne. Fale emitowane przez mi-
kroczip mogą zmienić ludzkie zachowanie, wpłynąć na wzorce fal
mózgowych i ruch części ciała wbrew własnej woli. Co więcej,
przyjmując to, wszelka wolność i prywatność przestanie istnieć
i będziemy kontrolowani przez bezduszny centralny komputer
w służbie totalitarnego rządu światowego. Mikroczip jest napraw-
dę częścią diabolicznego planu.

Carlos Reyes
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(W MICHAELU pisaliśmy na temat mikroczipu w numerach: 1, 15,
23, 36, 42, 50, 54, 69 i 84, od września 1999 r.)

DEMOGRAFICZNA ZAGŁADA MISTYFIKACJA H1N11

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MiCHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, Edycja Polska, nr 54, pażdziernik-listopad-grudzień 2009, strona inter-
netowa: michael.org.pl, https://www.czasopismomichael.pl/artykuly/item/
demograficzna-zaglada-mistyfikacja-h1n1

Napisała Marie Anne Jacques w dniu 01 październik 2009. […]
Artykuł ten został napisany z myślą o tych, którzy nie zdają sobie

sprawy z obecności toksyn zawartych w szczepionkach używanych
przeciwko wirusowi H1N1. Szczepionki te są promowane przez Świato-
wą Organizację Zdrowia pod pozorem zachowania zdrowia i bezpie-
czeństwa publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia działa pod kie-
runkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, której program zawiera
drastyczne ograniczenie populacji świata. Prosimy naszych Czytelni-
ków o przekazywanie tej informacji swoim przyjaciołom, krewnym
i znajomym. Wiele ludzkich istnień zależy od naszej zdolności i inicja-
tywy do szybkiego działania.

[…]
PRZEKAZUJMY INFORMACJĘ
Architekci tego świata manipulowali społeczeństwami przez

wiele lat przy pomocy naszych przywódców rządowych, którzy są
marionetkami w ich rękach, a program szczepień jest tylko częścią
znacznie szerszego planu. W miarę upływu czasu widzimy ich
ujawniony program totalnej kontroli w całej jego przerażającej rze-
czywistości. Jest wiele dróg, którymi szerzą oni idee sekularyzmu:
z wolnym, relatywistycznym, „doskonałym” społeczeństwem przez
wprowadzanie aborcji, eutanazji, małżeństw homoseksualnych
i innych „praw” dla homoseksualistów, uspołecznienie naszych sys-
temów ochrony zdrowia i likwidację edukacji katolickiej. Co waż-
niejsze, koncentrują się oni na ograniczaniu wolności religijnej
chrześcijan i katolików na całym świecie, pracując nad utworze-
niem jednej światowej religii.
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Ich ostatecznym celem jest stłumienie całej prawdziwej i ak-
tywnej wiary w Jednego Prawdziwego Boga.

Przygotujmy się duchowo, wiedząc, że nasz kochający i troskli-
wy Bóg jest tutaj, by prowadzić nas przez cokolwiek będziemy mu-
sieli przejść. On jest Stwórcą świata i wszystko jest w Nim.

Żaden człowiek nie może zniszczyć tego, co On zgromadził
pod Swoją opieką. Nasz świat, choć znajduje się w samym środku
zamieszania i kryzysu, wciąż pozostaje pod Jego łaskawym spojrze-
niem. Wzywajmy Maryję, naszą Matkę, by była naszą Przewodnicz-
ką i Pośredniczką.

Módlmy się do św. Michała, żeby dał nam moc do walki prze-
ciwko siłom zła i prowadził nas do zwycięstwa.

Marie Anne Jacques

++++++++++++++++++++

KOMENTARZ Mateusz Juszczyk: O konsekwencji dla duszy jakie
za sobą niesie przyjęcie Znamienia Bestii opisane jest w Apokalip-
sie św. Jana (Ap 14, 9—13):

„A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc dono-
śnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej, i bierze sobie jej
znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywo-
ści Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu;
i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wo-
bec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi
i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu,
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»”.
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ROZDZIAŁ 10. WIELKI RESET

Wielki Reset. Rzeczywistość czy konspiracja?1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla Tryumfu Niepoka-
lanej, Edycja Polska, nr 112 maj-czerwiec-lipiec 2021: https://www.cza-
sopismomichael.pl/archiwa/item/wielki-reset-rzeczywistosc-czy-konspira-
cja

Napisał Alain Pilote w dniu sobota, 01 maj 2021.

W wydaniu MICHAELA ze stycznia-lutego 2021 r. opublikowaliśmy
artykuł na temat Wielkiego Resetu, planu Światowego Forum Ekono-
micznego (World Economic Forum) dla świata (Zob. Alain Pilote,
Po upadku gospodarki nadchodzi „Wielki Reset”, MICHAEL nr 110,
styczeń-luty 2021). W artykule omówiono plany założyciela i prezesa
wykonawczego Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba,
dotyczące transformacji światowej gospodarki od początku do końca,
eliminując zarówno klasę średnią, jak i własność prywatną, co dopro-
wadzi do komunizmu na skalę światową.

Światowi liderzy byli entuzjastycznymi zwolennikami tego pro-
jektu, a główne media odnoszą się z zachwytem do Wielkiego Re-
setu, twierdząc, że przyniesie on korzyści ludzkości poprzez
zmniejszenie konsumpcji, zanieczyszczenia środowiska i emisji
dwutlenku węgla. Jednak ci sami światowi przywódcy i media
ignorują ciemniejsze aspekty Wielkiego Resetu. Czy Reset to pro-
jekt makiaweliczny, który ma przynieść korzyści elicie finansowej
tego świata? Czy jego krytyków należy odrzucać jako zwolenników
teorii spiskowych?

Ks. Dwight Longenecker, ksiądz katolicki, opublikował na swo-
jej stronie internetowej 25 stycznia 2021 r. wpis zatytułowany Spi-
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sek? Jaki spisek?, w którym powiedział (dwightlongenecker.com/
conspiracy-what-conspiracy/):

„Co składa się na teorię spiskową? Jednym z głównych elemen-
tów jest to, że proponuje alternatywną wersję prawdy połączoną
z potężnymi, podejrzanymi postaciami, które za kulisami pociągają
za sznurki swoich marionetek, aby zapoczątkować jakąś nikczemną
nową sytuację, w której posiadają całkowitą władzę. Inną cechą
teorii spiskowej jest zdolność wierzących do „łączenia kropek” i do-
strzegania wzorców, których nikt inny nie widzi… Czas poszedł na-
przód i większość teorii spiskowych z przeszłości okazała się bez-
podstawna. Ale to nie ma znaczenia. Nowe teorie spiskowe zawsze
pojawiają się, zastępując te, które są nieaktualne. Dlatego zaczą-
łem nie ufać wszystkim teoriom spiskowym…

Jednak, i to jest duże jednak, coś nie jest teorią spiskową, kiedy
spiskowcy się ujawniają i otwarcie rozmawiają o tym, co robią,
a dziś w naszym społeczeństwie dzieje się wiele rzeczy, z powodu
których (jeśli o nich mówimy) możemy zostać oskarżeni o bycie
zwolennikami teorii spiskowych. W porządku jest przyznać się
do tych rzeczy i powinniśmy o nich rozmawiać, ale powinniśmy za-
chować równowagę i spokój oraz mówić o faktach, a nie tylko
o niedorzecznych teoriach.

Rozważmy więc kilka. Czy istnieje grupa ludzi, którzy manipu-
lują w celu uzyskania globalnej dominacji i kontroli? Tak.
To nie jest tajemnica i oni nie są tajemnicą. Podają do publicznej
wiadomości fakt, że się spotykają. Organizacja Narodów Zjedno-
czonych to globalna potęga, Światowa Organizacja Zdrowia, Świa-
towe Forum Ekonomiczne, Bank Światowy to tylko kilka… Te i wie-
le innych grup nie są tajemnicą.

Czy mają one plan dominacji nad światem? Tak. Nazywa się
to Wielkim Resetem. Ponownie, to nie jest tajemnica. Wydali zręcz-
ne materiały reklamowe na ten temat. Pojawił się on na okładce
magazynu TIME (wydanie międzynarodowe z 23 października 2020
r.). Jasne jest, że chcą przerobić globalną gospodarkę. Sekretarz
stanu w administracji Bidena, John Kerry (Sekretarzem stanu USA
jest obecnie Antony Blinken, a John Kerry jest pełnomocnikiem
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prezydenta ds. klimatu — przyp.), powiedział, że nastąpi to szybko.
Biden to ich człowiek. Partia Demokratyczna to popiera. To nie jest
teoria spiskowa. To plan, otwarty. (Uwaga redakcyjna: Biden użył
w swojej kampanii politycznej wyrażenia „Odbudujmy lepiej” [Build
back better]. Jest to hasło projektu Reset).

Czy ten globalistyczny establishment postrzega Donalda Trum-
pa z jego programem America First jako główną przeszkodę
w swoich planach? Ponownie — to nie jest tajemnica. Przez cztery
lata robili wszystko, aby się go pozbyć.

Uznanie rzeczy, które są jawne, to nie oddawanie się teoriom
spiskowym. Czy bogaci, potężni ludzie knują, by stać się bogat-
szymi i potężniejszymi? Oczywiście. To właśnie robią bogaci
i wpływowi ludzie. Tak zawsze robili bogaci i potężni ludzie.
Czy spotykają się za kulisami, kontrolują finanse, kontrolują ko-
munikację i manipulują ludźmi za pomocą łapówek, szantażu
i nielegalnych prowizji? Oczywiście. To właśnie robią bogaci
i wpływowi ludzie. Dlatego są bogaci i potężni. Czy współpracują
z innymi bogatymi i wpływowymi ludźmi, zawierając transakcje
na zapleczu, planując sprawy w tajemnicy, aby uzyskać większą
kontrolę i więcej bogactwa? Tak. To nie jest tajemnica. To właśnie
robią bogaci i potężni ludzie. Czy są w przymierzu z Szatanem,
wykonując jego wolę na świecie, aby kontrolować ten świat? Tak,
znowu, to nie jest tajemnica. To jest to, co robią bogaci i potężni
ludzie i co zawsze robili”.

[…]
Dla Schwaba mylące jest nazywanie swojego projektu Wiel-

kim Resetem, jakby wszystko miało wyglądać tak, jak było wcze-
śniej. Czy będzie to przypominać naciśnięcie klawisza „reset”
na urządzeniu w celu przywrócenia go do pierwotnego stanu?
Wręcz przeciwnie, powrót do normalności, do stanu rzeczy
sprzed Covid-19, wcale nie jest celem Schwaba. Mówi nam,
że nic już nie będzie takie samo; że gospodarka musi najpierw
załamać się (co ma obecnie miejsce przy przedłużającym się
lockdownie). Jego projekt powinniśmy raczej nazwać Wielką Re-
wolucją.
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Socjalizm i komunizm są skazane na niepowodzenie. Dowo-
dem na to są doświadczenia Związku Radzieckiego w ubiegłym
wieku. Niemniej, to jest to, co wyobraża sobie Klaus Schwab,
stwierdzając, że za dziesięć lat „nie będziecie nic posiadać. I bę-
dziecie szczęśliwi!””. Według Schwaba znikną wszystkie prywatne
firmy, ludzie otrzymają pieniądze od rządu (w postaci cyfrowej wa-
luty, ponieważ pieniądze papierowe zostaną wyeliminowane),
ale bez wolności posiadania czegokolwiek, w tym firmy. Bez innych
źródeł dochodu ludzie staną się niewolnikami państwa. Koń przy-
wiązany do słupa ma zagwarantowany posiłek każdego dnia, jeśli
ma dobrego pana, ale nie ma wolności.

Jest to całkowite przeciwieństwo dywidendy Kredytu Społecz-
nego zaproponowanej przez Clifforda Hugh Douglasa i Louisa Eve-
na i nauczanej na łamach tego czasopisma. MICHAEL szanuje wol-
ność i własność prywatną. Reformy monetarne, które popieramy,
uczyniłyby każdego obywatela prawdziwym kapitalistą, właścicie-
lem prawdziwego kapitału opartego na dziedzictwie zasobów na-
turalnych oraz wynalazków i innowacji minionych pokoleń.

Daleki od pragnienia zaniku własności prywatnej, Kościół
rzymskokatolicki w swojej nauce społecznej opowiada się za jej
powszechną dostępnością, aby wszyscy mogli stać się prawdziwy-
mi właścicielami kapitału i naprawdę być kapitalistami. Papież św.
Jan XXIII napisał w encyklice Mater et magistra (15 maja 1961, nn.
114—115):

„Prawa do używania dóbr ziemskich, jako naturalnej podstawy
życia, domaga się sama godność osoby ludzkiej. Prawu temu odpo-
wiada również podstawowy obowiązek przyznania własności pry-
watnej możliwie wszystkim ludziom… Dlatego, stosując roztropnie
różne wypróbowane osiągnięcia postępu technicznego, nietrudno
będzie władzom państwowym stosować taką politykę gospodarczą
i społeczną, która ułatwiałaby jak najszerszy dostęp do prywatnego
posiadania takich rzeczy, jak np. trwałe dobra konsumpcyjne, dom
mieszkalny, posiadłość ziemska, narzędzia pracy niezbędne w warsz-
tatach rzemieślniczych i jednorodzinnych gospodarstwach rolnych,
udziały pieniężne w średnich czy wielkich przedsiębiorstwach”.
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Schwab proponuje nie system reform monetarnych znany jako
Kredyt Społeczny lub Demokracja Ekonomiczna, ale „chiński kredyt
społeczny”, system nadzoru i kontroli ustanowiony przez Komuni-
styczną Partię Chin w celu monitorowania i cenzurowania swoich
obywateli.

Równie niepokojący i bardziej przerażający jest plan Schwaba,
aby przekształcić stworzenia Boga, ludzi, w ich fizycznej integral-
ności, poprzez połączenie nas z komputerami i sztuczną inteligen-
cją, chwaląc się, że dzięki neurotechnologicznym ulepszeniom mó-
zgu i edycji genetycznej możliwe będzie monitorowanie myśli
wszystkich ludzi. Brzmi to jak science fiction, ale Schwab opisał
ten dystopijny transhumanizm w swojej książce Czwarta rewolucja
przemyslowa (The Fourth Industrial Revolution), opublikowanej
w 2016 roku.

Niech Bóg uchroni nas przed taką przemianą gospodarki i ludz-
kości. Społeczeństwo zresetowane potrzebuje Kredytu Społeczne-
go Douglasa, a nie Klausa Schwaba i diabolicznych machinacji
Światowego Forum Ekonomicznego. Jak pisze Louis Even... po-
trzebny jest kapitalizm dla wszystkich, a nie komunizm.

********
W ramach wideokonferencji ONZ 29 września 2020 r. premier

Kanady Justin Trudeau powiedział: „Ta pandemia dostarcza okazji
do resetu”. Obejrzyj ten film: www.youtube.com/watch?v=n2fp0Jey-
jvw ans

Alain Pilote
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ROZDZIAŁ 11. PO OSTRZEŻENIU
I III WOJNIE ŚWIATOWEJ1

1 Wersja elektroniczna dwumiesięcznika MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokala-
nej, Edycja Polska, nr 109, październik-listopad-grudzień 2020: https://
www.czasopismomichael.pl/archiwa/item/po-ostrzezeniu-i-iii-wojnie-
swiatowej

Ojciec Michel Rodrigue… jest księdzem, egzorcystą i założycielem
oraz opatem nowego zakonu, założonego w 2012 roku: Bractwa Apo-
stolskiego św. Benedykta Józefa Labre […(1748—1783) — wyznawca,
pielgrzym Boży, tercjarz franciszkański, święty Kościoła katolickie-
go (wikipedia.com) - przyp.] w diecezji Amos w Quebeku, w Kanadzie.
Wraz ze swoimi zwykłymi obowiązkami profesora seminarium i pasto-
ra szpitala, ks. Rodrigue jest mistykiem. Urodził się w wiernej rodzinie
katolickiej i jest dwudziestym trzecim z dwudziestu trojga dzieci. Jego
rodzina była biedna i żyła na małym kawałku ziemi, ale oni byli szczę-
śliwi, pracowici i bardzo oddani wierze katolickiej.

Ks. Rodrigue został wyświęcony do kapłaństwa w wieku trzydzie-
stu lat przez biskupa miasta Hearst w Ontario, w Kanadzie, Rogera-Al-
freda Despatie. Pełnił funkcję proboszcza przez pięć lat na północy
Ontario, dopóki jego biskup nie zorientował się, że jego talenty byłyby
najlepiej wykorzystane przy formowaniu przyszłego duchowieństwa,
więc został wysłany, by stać się księdzem sulpicjaninem i wykładać
teologię w Wyższym Seminarium (Grand Séminaire) w Montrealu.

Bóg obdarzył ks. Rodrigue niezwykłymi darami inteligencji i du-
chowości: uzdrawiania, czytania dusz, proroctwa, lokucji, wizji, a na-
wet fotograficznej pamięci. On naturalnie posiada radosne usposobie-
nie i chętnie się śmieje, ale najważniejsze, że ma wielką powagę
w sprawach Bożych.
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Słowa ks. Michela Rodrigue
Ojciec powiedział mi, że XXI wiek to Jego wiek. Po Ostrzeżeniu

nikt pozostawiony na Ziemi nie będzie mógł powiedzieć, że Bóg
nie istnieje. Kiedy nadejdzie Ostrzeżenie, wszyscy rozpoznają Chry-
stusa i rozpoznają także Jego ciało, a Ciałem Chrystusa jest Kościół
katolicki. Dowiedzą się, że muszą wrócić do Niego w sposób, który
zostanie im wskazany. Będą tam również kapłani, którzy będą ich
witać. Nie będziemy tam, by ich osądzać. W tym momencie każdy
będzie chciał służyć Panu. Każdy może wrócić do Kościoła, razem
na ten czas, który został wybrany przez Samego Ojca. Będziemy
tam, by służyć Panu.

Po oświeceniu sumienia ludzkość otrzyma niezrównany dar:
okres pokuty trwający około sześciu i pół tygodnia, kiedy diabeł
nie będzie miał mocy działania. Oznacza to, że wszyscy ludzie będą
mieli całkowicie wolną wolę do podjęcia decyzji za lub przeciw Pa-
nu. Diabeł nie zwiąże naszej woli i nie będzie walczył przeciwko
nam. Szczególnie pierwsze dwa i pół tygodnia będą niezwykle
ważne, ponieważ diabeł w tym czasie nie wróci, ale powrócą nasze
nawyki, a ludziom będzie trudniej się nawrócić. I wszyscy, którzy
otrzymali pragnienie Go, poczucie, że potrzebują Jego zbawienia,
zostaną oznaczeni na swoich czołach świetlistymi krzyżami przez
ich aniołów stróżów.

Ale chcę powiedzieć, że każdy wierny człowiek i każdy, kto jest
sługą Pana, został już naznaczony. Byłem w Rochester w stanie No-
wy Jork i mieliśmy grupę modlitewną składającą się z dwudziestu
ośmiu osób. Byliśmy w kuchni. Kiedy podniosłem oczy, zobaczyłem
wszystkich oznaczonych krzyżem. Byłem taki zdumiony. Jeden męż-
czyzna miał specyficzny krzyż z trzema ramionami, co oznaczało,
że kiedy nadejdzie dzień, on będzie generałem w armii Pana. Zo-
stał na to przygotowany. Mamy jednego generała w każdym kraju.
Wiem o tym. Oni zostali wybrani przez Pana. To niesamowite.

Bóg nie dał nam trzech dróg, tylko dwie. Nie ma szarej strefy
między drogą zła i drogą Pana. Ci, którzy powiedzą: „Nie wiem.
Nie mogę podjąć decyzji”, nie będą w stanie pozostać obojętnymi.
Jak mówi Bóg w Apokalipsie św. Jana (Ap, 3, 16):
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„A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić
z mych ust”.

Ludzie będą musieli dokonać decydującego wyboru i zrozumie-
cie dlaczego, bo potem będą ponosić konsekwencje swojej decyzji.
Skończy się czas miłosierdzia, a zacznie się czas sprawiedliwości.
Jezus powiedział do św. Faustyny Kowalskiej:

„Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę
wpierw jako Król miłosierdzia. (Dzienniczek św. Faustyny — 83).
Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak
na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka
ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie,
a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela [będą] wy-
chodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać zie-
mię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym”.

Świat otrzyma cudowny znak jakiś czas po Ostrzeżeniu. Będzie
to w Garabandal, w Hiszpanii w sosnach, gdzie po raz pierwszy ob-
jawiła się Matka Boża. W tym samym czasie będzie można go zo-
baczyć w Medziugorie, co również zostało obiecane. Znak będzie
można zobaczyć i wyświetlić w telewizji. To będzie miało miejsce
na początku Ucisku.

Dla was, wiernych katolików, Ojciec mi powiedział: „Odnów
swoje poświęcenie się świętym Sercom Jezusa i Maryi”. To jest
ważne. Wiesz, że jesteś już błogosławiony, ponieważ jesteś świa-
domy. Jak myślisz, dlaczego Bóg wybrał cię, abyś był tutaj?
[lub to czytał]? Ponieważ masz misję. Kiedy wychodzisz, kiedy
wracasz do domu, poczujesz coś na swoich ramionach. Co to jest?
Brzemię Jezusa, którym jest misja Pana. Jeśli On uświadamia ci
teraz, co się stanie, to dlatego, że ludzie powrócą ze swoich mi-
stycznych doświadczeń spotkania z Bogiem, szukając pomocy,
nie wiedząc co robić. Niektórzy będą się bać. Inni będą w szoku.

Zostałeś wybrany na ten czas, aby pomóc w prowadzeniu
tych ludzi do Kościoła katolickiego, aby otrzymali Dobrą Nowinę
o Jezusie. Możesz być młody lub stary. Nie martw się, jeśli masz
problemy z nogami lub kręgosłupem. W niebie jest mnóstwo krę-
gosłupów i Pan może wymienić go lepiej niż jakikolwiek lekarz.
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Niektórzy z was udzielą krótkich objaśnień katechetycznych
dla tych, którzy nie wiedzą nic o podstawach wiary katolickiej.

Więc wszyscy jesteśmy wezwani, aby być gotowi. Gotowi
do pomocy braciom i siostrom, kiedy nadejdzie ten sześcio i pół ty-
godniowy okres, gotowi poprowadzić ich do Kościoła, gdzie odnaj-
dą spokój serca i szczęście z Panem. Wszyscy jesteśmy powołani,
aby być uczniami Chrystusa. Musisz mówić, musisz trwać, musisz
doradzać. Tak.

Przede wszystkim trzeba będzie pojednać ludzi z Bogiem, więc
przyprowadzisz ich do księdza do spowiedzi. Zapewniam was, ka-
płanom, którzy nie są w stanie łaski będzie ciężko, ponieważ będą
długie kolejki do spowiedzi — widziałem je! Oni będą potrzebowali
ochrony i pomocy. Pamiętajmy o proboszczu z Ars, św. Janie Vian-
ney’u, który czasami przebywał w konfesjonale przez czternaście
godzin.

Jeśli ludzie nie są ochrzczeni, przyprowadzisz ich na przygoto-
wanie do chrztu, które nastąpi szybko, ponieważ czas będzie krótki.
Będziemy chrzcić masowo, jak to robili Apostołowie, kropiąc wodą
tłumy i oświadczając: „Chrzczę was w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego”. Zapewniam — też to widziałem. Inni mówili o tych cza-
sach, ale ja odpowiadam tylko za udostępnienie tego, co Ojciec ob-
jawił jedynie mnie. Będę musiał odpowiedzieć Bogu, kiedy umrę,
więc chcę być Mu wierny.

Kiedy diabeł wróci po sześciu i pół tygodniach, roześle wiado-
mość na świat przez media, telefony komórkowe, telewizory, itd.
Przesłanie jest takie: w tym dniu wydarzyła się zbiorowa iluzja. Na-
si naukowcy przeanalizowali to i stwierdzili, że nastąpiło to w tym
samym czasie, kiedy rozbłysk słoneczny ze słońca został uwolniony
do wszechświata. Był on tak potężny, że wpłynął na umysły ludzi
na Ziemi, wywołując u każdego zbiorową iluzję.

Diabeł oszukuje nas nawet teraz poprzez nowych kapłanów
świata: dziennikarzy telewizyjnych, którzy chcą, żebyście myśleli
tak, jak oni myślą, więc przedstawiają tylko te wiadomości, które
są ich opinią. Przekręcają prawdę, a wy jesteście zahipnotyzowani;
zmanipulowani, aby im uwierzyć.
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Podzielę się czymś, co prawdopodobnie zaskoczy was. W czasie
II wojny światowej hitlerowcy byli wybrani i przeszkoleni do okre-
ślonej roli. Hitler oddawał cześć szatanowi, a żołnierze SS byli jego
uczniami, w ten sposób naziści byli opętani. Armia niemiecka
nie wiedziała o tym, ale ponieważ podlegali władzy SS, wykonywa-
li rozkazy. Jeśli nie, zostawali zabici.

Podobnie stanie się teraz. Jest Jeden Porządek Świata złożony
z ludzi, którzy czczą szatana i nazywają się Iluminatami. Mają teraz
marionetki na stanowiskach władzy w każdym kraju, które zobo-
wiązują do oddawania czci szatanowi razem z nimi. Ich drugie ra-
mię to międzynarodowe elity bankowe, które decydują, jakie walu-
ty krajowe zostaną zdewaluowane, powodując bankructwa, a jakie
waluty będą się rozwijać. To nie jest rozstrzygane w kraju, ale po-
za nim. Trzecim ramieniem Iluminatów są trzy główne satanistycz-
ne kulty na świecie: kult Egiptu; kult Europy, i kult Wicca, który jest
w Ameryce. Grupa działająca pod nimi to masoni. Jeden Porządek
Świata przygotowuje grupy wojskowe w różnych krajach, które bę-
dą uczniami szatana, bezpośrednio połączonymi z nimi. Kiedy moc
diabła powróci po Ostrzeżeniu pojawią się jako Jeden Rząd Świato-
wy. Nawet teraz ich policja wojskowa jest na miejscu, czekając
na rozkazy. Musicie o tym wiedzieć.

Zobaczymy powtórkę tego, co wydarzyło się w II wojnie świa-
towej, ale tym razem o charakterze uniwersalnym. Hitler rozpoczął
działalność w Niemczech, a następnie podbił inne kraje. Teraz sza-
tan już nie ma czasu. Rozpocznie wojnę nuklearną, która będzie
globalna — Trzecią Wojnę Światową — jego wojnę przeciwko całej
ludzkości. Diabeł zabije w tej wojnie i poprzez zarazy i aborcje jed-
ną trzecią ludzkości, tak samo jak jedna trzecia aniołów została
wyrzucona z nieba do piekła. Siedem atomowych pocisków będzie
mogło uderzyć w Stany Zjednoczone w wyniku ich obrzydliwości.
Wiele pocisków nuklearnych zostanie odepchniętych ręką Boga,
ponieważ Ameryka modli się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po-
wiedział mi to Ojciec Przedwieczny.

Fałszywy prorok, Antychryst, spróbuje zdominować świat przez
Jeden Rząd Światowy. Będzie wymagał od was znaku (czipa), żeby
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kupować i sprzedawać, a ci, którzy nie przyjmą znaku będą ścigani
tak, jak SS polowało na Żydów podczas II wojny światowej. Wybra-
no pewne grupy wojskowe, które otrzymają czip, co oznacza, że bę-
dą miały specjalne i określone funkcje w tym momencie. Ich rolą
będzie znalezienie odpornego chrześcijanina, który odrzuca uza-
leżnienie od śmiertelnego [szatana]. Ci żołnierze nie będą dowo-
dzeni przez generała, ale przez opętanego generała, księcia szata-
na. Ci, którzy zostaną schwytani, będą torturowani i umęczeni, jeśli
odmówią podporządkowania się nakazom Antychrysta i Jednego
Rządu Światowego. Wielu chrześcijan będzie zmuszonych do wy-
znania swojej wiary przed innymi i do męczeńskiej śmierci; wielu
innych będzie chronionych w Schroniskach. Ale pamiętajcie, każdy
nosi swój krzyż, a ten krzyż może być dla nas wielkim darem łaski,
pośrednikiem zbawienia wybranym przez Ojca. Musimy pocałować
krzyż. Nie wybieramy naszego krzyża, ale akceptujemy ten, który
do nas przychodzi. To jest wierność ludu Bożego.

15 sierpnia 2018 roku stałem przy wejściu do kościoła, wita-
jąc ludzi, którzy przyjeżdżali, aby świętować radosne wydarzenie:
Biskupa uroczyście ubierającego nasze nowe szaty Bractwa św.
Józefa Benedykta Labre. Przygotowywałem się na tę uroczystość
ze wszystkimi naszymi członkami, ponieważ Biskup zatwierdził
wszystko przez Kościół. Szaty były pierwszymi, które otrzymaliśmy
za zamówienie. Biskup pobłogosławił szaty i dał mi pierwszą.
To ta sama ceremonia, w której słyszałem, jak Matka Boża mówi-
ła: „Wzywam apostoła końca czasów”, gdy Biskup założył na mnie
szatę.

Kiedy ludzie wchodzili do kościoła, nagle otrzymałem wizję
nadchodzącej wojny. To była wojna atomowa, ale na początku tego
nie rozumiałem. Widziałem tak wiele zniszczeń: ogień, bomby
i wielu ludzi umierających, niektórzy już martwi. Każde martwe
ciało, które widziałem, miało spalone mięso. Zapewniam, że to by-
ła naprawdę wielka, a nie mała wojna. Była bardzo destrukcyjna.
I zacząłem prosić o modlitwę za to wszędzie. I wiem, że wojna na-
dejdzie z dwóch krajów: Korei i Iranu. One spotkają się, by zmie-
rzyć się ze Stanami Zjednoczonymi.

82

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



Byłem tym tak zmartwiony, że zacząłem płakać i musiałem
wracać do zakrystii. Tam miałem jeszcze dwie wizje. Widziałem
ludzkie mięso kapiące jak woda z ich ciał. To było tak przerażające,
że powiedziałem: „Panie, proszę, przestań. Muszę być z moimi
ludźmi, aby ich dzisiaj powitać z radością i tylko płaczę teraz.
Nie mogę”.

Biskup mnie szukał, a kiedy znalazł mnie w zakrystii, zapytał:
— Michel, co się stało?
— Otrzymałem wizję od Ojca.
— Wizję?
— Widziałem wojnę.
— Wojnę?
— Tak.
— Och!, i wyszedł.
Spróbowałem wziąć głęboki oddech i wróciłem do kościoła,

aby powitać ludzi. Patrzyli na mnie dziwnie, bo moja twarz była
czerwona od płaczu. Był tam jeden z przyszłych kapłanów zakonu
i przedstawił mi czwórkę swoich przyjaciół — jedną młodą kobie-
tę i trzech młodych mężczyzn. Kiedy uścisnąłem dłoń jednego
z mężczyzn, natychmiast trafiłem znowu na wojnę. Widziałem
trzech zabitych tam mężczyzn i byłem tam z nimi. Wtedy rozej-
rzałem się wokół i zrozumiałem, że była to wojna nuklearna. Każ-
de martwe ciało, które widziałem, było spalone; ich ciała zostały
spalone.

Mężczyzna, któremu uścisnąłem rękę, zobaczył wojnę w tym
samym czasie. Wyglądał na zszokowanego. Byłem bardzo poruszo-
ny tak, że cofnąłem się i powiedziałem do mężczyzn:

— Kiedy rekrutują was do wojska, nie idźcie tam. Zginiecie.
Przyjdźcie tutaj, a ja was ochronię.

Dwóch z nich natychmiast odpowiedziało:
— Tak, przyjedziemy tutaj.
A ten, którego ręki dotknąłem, był oszołomiony.
— Och — mruknął, ale nie odpowiedział. Później powiedział

do mnie:
— Ja też przyjdę, ojcze.
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Potem powiedziałem biskupowi. Wie wszystko, co widzę. Mó-
wię mu wszystko. Nie mam nic do ukrycia.

Ojciec powiedział również, że przez modlitwę wojna może zo-
stać osłabiona, ale nie można jej uniknąć. To jest to, co otrzymałem
od Pana. Wojna powinna już się zacząć, ale została odłożona przez
modlitwę, przez Różaniec. Jest to ważne, ponieważ modlitwy ludzi
zostały wysłuchane. Ale widziałem tak wiele krajów…

Na początku 2019 roku przychodziło wiele osób, kiedy podró-
żowałem po Stanach Zjednoczonych wygłaszając przemówienia
w siedmiu kościołach w Michigan i w Nowym Jorku. Modliliśmy się
do Maryi Dziewicy, aby powstrzymała wojnę nuklearną i radziłem
im w sprawie ich prezydenta.

Powiedziałem im, wiecie, ten prezydent nie jest święty
i śmiali się. Ale Jeden Rząd Światowy nie wie, co z nim zrobić,
ponieważ jednego dnia tańczy na jednej nodze. Następnego dnia
tańczy na drugiej nodze. Wyprowadza z równowagi każdy rodzaj
planu lub ustalonego przez nich harmonogramu. To dlatego ten
facet jest takim zagrożeniem dla nich. Musicie modlić się za swo-
jego prezydenta, proszę. Czasami działa w sposób, którego nikt
nie może zrozumieć. Ale zapewniam was, że jesteście błogosła-
wieni, że go macie, więc musicie się za niego modlić. Ponieważ
jest taki nieobliczalny, niweczy plany Jednego Rządu Światowego.
Nie mogą go kontrolować.

To, co mogę powiedzieć o prezydencie Trumpie, jest tylko tym,
co powiedział mi Ojciec. Powiedział: „Ten, wybrałem go. Nie mogą go
kontrolować”. Nie powiedział, że on jest święty. Nigdy tego nie po-
wiedział. „Nie mogą go kontrolować. Nie wiedzą, na której nodze tań-
czy”. Oto, co powiedział. „Z tego powodu nie byli w stanie wykonać
swojego zadania”. Ojciec powiedział, że Trump został wybrany z po-
wodu swojego anioła, który zmodyfikował głosowanie. Został wy-
brany, ponieważ Pan zna jego temperament, umiejętności, jego
działania i wolę.

Został wybrany do zablokowania Jednego Rządu Światowego.
To jest ważne, bo gdyby go tam nie było, zapewniam was, że Jeden
Rząd Światowy, który jest dziełem szatana, już miałby miejsce.
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Wiem, że mogę odpocząć po tym, co powiedziałem. Powiedziałem
to wszystko Biskupowi. On wie wszystko, co widzę.

Powiedziałem ludziom w Stanach Zjednoczonych: „Musicie
modlić się teraz za swojego prezydenta, ponieważ znajdzie się
w wielkim niebezpieczeństwie. Będą próbować go zabić”. Uklękli
i wszyscy odmawiali Różaniec. Grupa z nich zobowiązała się
do modlitwy za prezydenta każdego dnia i kiedy byłem ostatnio
w kaplicy, Pan powiedział do mnie: „Michel, słyszałem modlitwy
mojego ludu w Stanach Zjednoczonych. Osiem miesięcy temu mia-
ła być próba zamachu. Nie udało się. On był chroniony z powodu
Różańca”. Później otrzymałem kolejny znak. Pan ponownie prosił,
żebyśmy modlili się za tego człowieka, ponieważ znowu spróbują
go zabić. Musimy się modlić. Musimy odmawiać Różaniec. Ojciec
powiedział też, że przez modlitwę wojna może zostać osłabiona,
ale nie unikniona. To jest to, co mam od Pana.

Ks. Michel Rodrigue
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ROZDZIAŁ 12. LUCYFERYCZNY
PLAN ZNISZCZENIA
KOŚCIOŁA ŚW1.

1 P. B. Günther, Szatan istnieje naprawdę..., s. 320-325.

Przedstawiamy poniżej oficjalne dyrektywy (uzyskane od eg-
zorcystów) pochodzące z centralnego ośrodka walki z Kościołem
Św. Ich wprowadzanie w życie rozpoczęło się w marcu 1962 r.

Przypominają się tu jakże aktualne dzisiaj następujące słowa
św. Maksymiliana M. Kolbe z dnia 24.10.1937 r., które tak bardzo
pokrywają się z „Mistrzowskim” i „Lucyferycznym planem”:

„… w pierwszych wiekach jeden święty widział kapitułę diabłów,
w której uradzili, by do klasztorów nasyłać powołania chwiejne i słabe,
które by później osłabiły i rozwaliły od wewnątrz życie zakonne (św.
Maksymilian w wyjaśnieniu pisze, że tym świętym był święty Fran-
ciszek z Asyżu). Tacy być mogą i są a diabeł uradził niedawno taką ka-
pitułę…, której uczestnicy uchwalili, żeby… wstępować do organizacji
katolickich i udając wielkich pobożnisiów, rozsadzać je od we-
wnątrz” (Wydawnictwo O.O. Franciszkanów - Niepokalanów
1983r....). W świetle tych punktów i innych przytoczonych tu fak-
tów, jak na dłoni widać, na czym polega fałszywa odnowa Kościoła
Św. i fałszywy ekumenizm, którym tak bardzo sprzeciwia się Ojciec
Św. Jan Paweł II. Poniższe wskazania były wielokrotnie publikowa-
ne przez różne ośrodki na Zachodzie. W Polsce ukazały się m. in.
w książce ks. Ignacego Charszewskiego "Królestwo szatana".

Oto one:
1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego

z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Św. oraz po-
za Mszą — raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury.

Mówić, że to z polecenia Chrystusa.
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2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie je-
dzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn
samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości
bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest
dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.

3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desa-
kralizacji Mszy Św. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest
bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol.

4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni.
Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklę-
cia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posia-
dają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną.

5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy,
włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami,
lektorami i diakonami. Inicjować ruch wyzwolenia kobiet.

6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach. Przyka-
zać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych
rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie
są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje
to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum...

7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce
wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie
to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem.
Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem,
co sprawi, że nie będzie religijnych powołań.

8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić,
że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi.
To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestan-
tyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec
religii Kościoła Katolickiego.

9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypomina-
ją ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina
im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bo-
giem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie
obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się
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co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz
tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego.

10. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie
zastąpić je ołtarzami pogańskimi, nie błogosławionymi, które będą
używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich. Anulo-
wać prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być
odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych.

11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią
w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach
używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać
jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania,
że nie jest on święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania,
jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawić
co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii
dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu.

Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również
ludziom podczas podawania Komunii.

12. Usunąć z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym
razem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wy-
mieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni mogą przebywać pro-
testanci, którym mogłoby się to nie podobać.

13. Podczas czytania Ewangelii opuścić wyraz „Święty”.
Na przykład w Ewangelii wg świętego Jana po prostu mówić Ewan-
gelia wg Jana. To będzie powodować likwidację ich czci przez ludzi.
Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z prote-
stancką.

14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabo-
żeństwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Ser-
ca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni
przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie,
a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii
Świętej.

15. Usunąć wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mieć wo-
kół wizerunki naszych wrogów? Nazywać to legendą lub historią
złych czasów.
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16. Wyeliminować Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucają-
cych diabła. Szczególnie mocno nad tym pracować. Ugruntować
przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiać, że jest
to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego
opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie
przestaną wierzyć także i w piekło i nie będą się obawiać tam iść.

17. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry
i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać
w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowia-
dać, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach.

18. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła
zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody.
Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie
do odrzucenia modlitwy Różańcowej. Pokazywać światu, że istnieją
różnice zapatrywania w ich zakonie, a powołania wyschną.

19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć nauczycielom,
by uczyli miłości do ludzi, zamiast miłości do Boga. Mówić, że jest
dojrzałością kochać otwarcie. Uczynić seks powszechnym wyrazem
miłości na lekcjach religii. Uczynić seks nową religią.

20. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie
liczby powołań. Głosić, że zakonnice są niedopłaconymi pracowni-
kami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich.

21. Zniszczyć papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uni-
wersytetów. Oddzielić Uniwersytety od papieża przez głoszenie,
że rząd (państwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienić
również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immacula-
te Conception School na Compton High School (Szkoła Niepokala-
nego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komptona). Nazywać je ekume-
nicznymi (tj. wielowyznaniowymi).

22. Atakować władzę papieża przez nałożenie ograniczenia
wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżać. Mówić,
że to z troski, by nie był przepracowany.

23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Sy-
nodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie
jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi.
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Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Bisku-
pów. Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpo-
wiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyra-
żenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś
osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących
księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak,
iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz
demokratyczny.

24. Zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku
świeckich do stanu kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży,
którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywać ich bo-
haterami. Honorować zeświecczonych księży jako prawdziwych
męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego
dłużej wytrzymać.

25. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać
to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszę-
dzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbyt-
kiem.

26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej
wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogo-
sławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczegól-
nie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna
z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Waty-
kańskim. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowa-
niem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował
zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał,
czy też chociażby myślał o nich…

27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem,
gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria
będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.

28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on prote-
stantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież
może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom.
Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypa-
pież wystąpi jako papież kompromisowy.
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29. Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Św.
dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać
brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych.
Spowiedź wówczas zniknie.

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Ko-
munii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć
podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak prote-
stanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam
Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich.

Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, sta-
wiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opusz-
czania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu
codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania
Komunii, nazywając je tabernakulum.

31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów,
związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek
osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg ko-
cha pokorę i nienawidzi szukających chwały.

32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego na-
stępcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii
wszystkim prawdziwie kochającym Boga.

33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe,
prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był re-
wolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdzi-
wy Chrystus wkrótce nadejdzie.

34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świę-
tej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii.
Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie
zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła:
ZŁOTY WEK POKOJU.

[...]
Na przykładzie pkt. 1 widać bardzo wyraźnie jak wierni w imię

ekumenizmu i w imię Soboru… zostali wręcz ogołoceni i pozbawie-
ni bardzo ważnych i niezwykle skutecznych środków obrony przed
szatanem.
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POUCZENIA MATKI BOŻEJ W CELU UZYSKANIA OCHRONY
PRZED DUCHOWYMI, UMYSŁOWYMI I FIZYCZNYMI ATAKAMI ZŁA1

1 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa…, s. 102—105.

Matka Boża do Jamesa Duffy: […] nieprzyjaciel chce was znisz-
czyć. Ja pragnę was umieścić pod Moim Płaszczem i bronić was
przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które będą wokół was…

Módlcie się do waszych Aniołów… i waszego Anioła Stróża
by was bronił przez Moje Niepokalane Serce… noście Sakramenta-
lia, utrzymujcie się w stanie łaski… Rozpocznijcie specjalną No-
wennę obronną w intencji uzyskania ochrony dla siebie… Nie do-
puszczajcie żadnego niepotrzebnego zła w wasze plany obronne.
Odnosi się to do ataków duchowych, fizycznych i umysłowych.

Ta Nowenna ma się składać z modlitw: 1x Salve Regina, 7 Mo-
dlitw do Św. Michała, 9x Chwała Ojcu, 3x Panie zmiłuj się nad nami.

NOWENNA OBRONNA w celu uzyskania ochrony przed ducho-
wymi, umysłowymi i fizycznymi atakami zła.

Salve Regina (1x)
Witaj Królowo, Matko Litości, Nadziejo nasza życia słodkości.

Witaj Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi — Salve Regina!
Nędzne my dzieci Ewy wołamy — do Ciebie Matko z płaczem
wzdychamy. Niech nas wspomaga Twoja przyczyna, na tym padole,
-Salve Regina! O Pośredniczko, rzuć Swe wejrzenie — łaskawie
od nas przyjmij westchnienie. Pokaż nam Matko Twojego Syna,
w górnej krainie, — Salve Regina.

Siedem modlitw do Św. Michała Archanioła
Książę najchwalebniejszy niebiańskiego wojska, Św. Michale

Archaniele, broń nas w walce przeciw książętom i władzom, prze-
ciw władzom świata tych ciemności w przestworzach. Przyjdź z po-
mocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa swego stworzył
i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką.
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Ciebie jako stróża i patrona czci św. Kościół, Tobie Bóg powie-
rzył dusze odkupionych ludzi, abyś je w najwyższym szczęściu
umieścił. Błagaj Boga Pokoju, aby starł szatana pod nogami naszy-
mi, aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Ko-
ściołowi.

Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego, aby rychło
uprzedziło nas Miłosierdzie Boże, i abyś schwytał smoka, starego
węża, który jest diabłem i szatanem i związanego rzucił do przepa-
ści aby nie zwodził dalej ludzi. Amen.

Św. MICHALE ARCHANIELE, Wodzu Niebieskich Zastępów, zwy-
cięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc przez po-
korę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam
osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wy-
pełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się
ostać na straszliwym Sądzie Bożym. Amen.

Św. MICHALE ARCHANIELE, Chwało Kościoła wojującego, któ-
remu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej
przemożnej opiece. Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom
i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do wie-
kuistej chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Bo-
ga na wieki. Amen.

Św. MICHALE ARCHANIELE, przybądź nam z pomocą z Twoimi
Świętymi Aniołami. Naucz nas wierzyć w tych ciemnościach. Naucz
nas walczyć Twoją pokorą. Naucz nas zwyciężać w milczeniu i po-
słuszeństwie Bogu. Naucz nas kochać i być wiernymi jak Maryja.
Amen.

Św. MICHALE ARCHANIELE, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś
szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

Św. MICHALE ARCHANIELE, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu Niebie-
skich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.
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Poświęcenie się Św. Michałowi Archaniołowi
O Wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła,

Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego
oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym
wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, sta-
ję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności
wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego
nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za mego szczególnego
obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Ciebie za-
wsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe
moje życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem
lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim,
głównie tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinie śmierci
uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny wiecznej. Amen.

Na zakończenie:
Na cześć 9-ciu Chórów Anielskich — „Chwała Ojcu i Synowi

i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen” (9x), i na zmiłowanie Trójcy Przenajświętszej —
„Panie, zmiłuj się nad nami” (3x). Amen
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ROZDZIAŁ 13. ANIOŁ STRÓŻ

PROŚBY DO ANIOŁA STRÓŻA1

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów…, s. 125.

6.4.1976 r.
Don Ottavio: Mój drogi aniele, którego Jezus postawił przy mnie,

by towarzyszył mi i strzegł biednego księdza — uznaję się za winnego
przed tobą za tyle, tyle win.

Powinienem kochać cię bardziej, szukać cię więcej, zwłaszcza
w trudnych chwilach mego życia. Zamiast tego, moje liczne nędze,
głupie troski ludzkie i niewierności pozbawiły moją duszę tego światła
koniecznego, by czynić dobrze. Odebrały też mojej woli uległość i moc,
by oprzeć się chytrościom i zasadzkom węża, zawsze czuwającego
i gotowego ze swą trucizną. Pozbawiło to mnie Twej pomocy.

Mój aniele stróżu, daj mi odczuć twą rzeczywistą i dobroczynną
obecność. Spraw, bym odczuwał Cię w życiu, a zwłaszcza w godzinie
mej śmierci.

Teraz, o przyjacielu mej duszy, jeśli chcesz przemówić do mnie,
słucham cię. Za Łaską Bożą, chcę zwrócić ku tobie całą moją uwagę.

POGŁĘBIONA PRZYJAŹŃ Z ANIOŁEM STRÓŻEM2,

2 Tamże, s. 125—126.

6.04.1976
ANIOŁ STRÓŻ: Tak, mój bracie! Nie dziw się, że tak cię nazy-

wam. Mamy przecież jednego Ojca. Jesteśmy członkami jednego
Ciała, żyjemy tym samym tchnieniem Bożym. Jesteśmy przedmio-
tem Miłości i żyjemy dla jednakowego celu: Chwały Boga Wszech-
mocnego, Jego królestwa i Jego najwyższej boskiej Woli!

Bracie, już przedstawiłem się tobie, ale więź łącząca nas po-
winna zacieśniać się coraz bardziej, wzmagając nasze poznanie.
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Przyjaźń nasza może i powinna się zwiększać z naszej woli.
Gdy wchodzisz do ciemnego domu, instynktownie szukasz źródła
światła przy pomocy zapałki, czy też odkręcając wyłącznik. Ile
to ciemności masz dookoła siebie, bracie! I cóż robisz? Szukaj mnie
wtedy, bo ja jestem jak ten wyłącznik, który przy odkręceniu zaleje
cię Bożym światłem.

Choć jesteś księdzem, to jednak nie znasz wszystkich środków
uświęcenia się. Mój bracie, jesteś sługą Najwyższego! A On,
Wszechmocny daje ci udział w swej Boskiej Władzy.

Gdybyś ty i inni kapłani zdawali sobie sprawę z tej rzeczywisto-
ści, opanowalibyście wtedy prawdziwie sytuację.

Pewność ciemnych mocy zła zmniejsza się w miarę, w jakiej
wy postępujecie w sprawie swego uświęcenia. Im bardziej, wy ka-
płani, postępujecie w świetle Bożym, tym bardziej moce zła ustę-
pują i zagłębiają się w ciemnościach piekła.

Bracie, musimy wzmocnić nasze więzy. Nasze zjednoczenie po-
winno być rzeczywiste, nie fikcyjne. Wola Boża wymaga tego: po-
winniśmy uznać ją pokornie i realizować.

Zaczęło się twoje doświadczenie, bracie. Miłość Boża umieściła
mnie przy tobie, abyś to przezwyciężył. Będę więc przy tobie, by cię
bronić.

Walka będzie czasem bardzo ostra. Idź naprzód bez obawy.
Jezus doprowadzi cię do zwycięstwa. Wzywaj mnie, a będę

przy tobie. Przyjmijmy razem błogosławieństwo Jego, Jedynego
z Ojcem i Duchem Świętym.

ANIOŁ STRÓŻ, 23.11.19751

1 Tamże, s. 78.

Jezus: Nie chciałem, by człowiek walczył sam, bo wtedy walka
taka byłaby nierówna. Dałem więc każdemu anioła, by zawsze był
gotów do pomocy, ile razy poprosi się go o to.

Na nieszczęście, brak wiary sprawia, że mało kto zwraca się
do niego. Ileż to razy Moi Aniołowie, wasi stróżowie, są zmuszeni
dla niewiary ludzkiej do prawie zupełnej bezczynności.
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Ileż to razy muszą się oni usunąć, by nie być obecni przy mor-
derstwie, jakie człowiek dokonuje na samym sobie.

Biedny człowieku, który idziesz przez ciemności po omacku,
kiedy Ja wyznaczyłem ci świetlaną drogę. Jakie są więc środki
do obrony? Ależ jest ich tyle! Są Sakramenty, Sakramentalia, Mo-
dlitwa!

Ale żaden środek nie pomoże, gdy dusza jest w ciemności.
A dziś wielka liczba dusz jest w ciemności bardzo głębokiej. Brak
wiary powoduje ciemność w duszach.

GOŚCIE NIEBIAŃSCY…1

1 P. A. Fisher, Szatan jest ich Bogiem (Encykliki papieskie i wolnomularstwo),
Wers, Poznań 1995, s. 50—53.

PAUL A. FISHER (1921—2007)

[…] W 1916 roku, w samym środku ciemnego okresu rewolucji
i wojny masońskiej przeciw Chrystusowi i Jego Kościołowi, „światło
bielsze od śniegu, o kształcie młodego mężczyzny, całkiem prze-
zroczyste i tak olśniewające jak kryształ w promieniach słońca”
ukazało się trojgu małym pasterzom w odległej górskiej wiosce
środkowej Portugalii, niedaleko miasta zwanego Fatima.

„Nie obawiajcie się”, spokojnie przemówił swym kojącym gło-
sem do zdumionych dzieci. „Jestem Aniołem Pokoju. Módlcie się
wraz ze mną”. Mówiąc to, ukląkł, skłonił czoło ku ziemi, i powiedział:

„Boże mój, wierzę, wielbię Cię, ufam i kocham Ciebie. Błagam
o wybaczenie dla tych, którzy nie wierzą, ani nie uwielbiają,
ani nie ufają, ani też Cię nie kochają”. Powtórzywszy trzykrotnie mo-
dlitwę, wstał i polecił dzieciom modlić się w taki właśnie sposób.

„Serce Jezusa i Maryi gotowe są aby was wysłuchać”. I wtedy
znikł.

Dzieci, osłupiałe, raz za razem powtarzały modlitwę.
Gdy w końcu zaczęły rozmawiać o tym, co się stało, uzgodniły
wspólnie, że nie powiedzą o zdarzeniu nikomu.
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Relacja o anielskim nawiedzeniu została później przekazana
Ojcu Johnowi De Marchi, I.M.C., przez Łucję (Lucia) Abobora, jedno
z trojga dzieci, która wstąpiwszy do zakonu Sióstr Karmelitanek
przyjęła imię Maria (po Matce Bożej Bolesnej). Nawiedzenie zosta-
ło opisane w znanej książce Ojca Marchi „Fatima od początku” (Fa-
tima from the beginning).

Kilka tygodni później, gdy te same dzieci bawiły się spokojnie
w cieniu drzew figowych, w pobliżu domu Łucji, posłaniec anielski
pojawił się po raz drugi i zachęcił dzieci do modlitwy i „złożenia
ofiary Panu, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Go obrażają
i jako przebłaganie za grzechy innych. W ten sposób sprowadzicie po-
kój na kraj nasz. Jestem jego Aniołem Stróżem, Aniołem Portugalii”.
I znowu, dzieci zachowały milczenie na temat wydarzenia, a na-
stępnie, w chwili gdy skończyły odmawiać Różaniec i modlitwę,
której nauczył ich Anioł Portugalii, ukazał się On po raz trzeci.

Tym razem trzymał w ręku kielich, a znad kielicha z białej Ho-
stii spłynęło kilka kropli krwi do świętego naczynia. Anioł zostawił
kielich i Hostię zawieszone w powietrzu i padł twarzą do ziemi,
trzykrotnie powtarzając następującą modlitwę:

„Przenajświętsza Trójco; Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam
Cię głęboko i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Boskość Jezusa
Chrystusa, obecne w każdym Tabernakulum świata, jako zadośćuczy-
nienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi Go obrażają.
A za pośrednictwem nieskończonych przymiotów Jego Przenajświęt-
szego Serca oraz poprzez Niepokalane Serce Maryi, błagam o nawróce-
nie biednych grzeszników”.

Potem wstał i podał Hostię Łucji, a zawartość kielicha… Hia-
cyncie i Franciszkowi, mówiąc: „Bierzcie i pijcie Ciało i Krew Jezu-
sa Chrystusa potwornie znieważanego przez niewdzięcznych lu-
dzi. Naprawcie ich winy i ukojcie waszego Boga”. I natychmiast
Anioł powtórnie padł na twarz i wraz z dziećmi powtórzył jeszcze
trzy razy modlitwę „Przenajświętsza Trójco,…”. Po odmówieniu
modlitwy, zniknął. Raz jeszcze dzieci zachowały tajemnicę, niko-
mu nic nie mówiąc o tych wydarzeniach przez kilka następ-
nych lat.
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Tak to Anioł zesłany przez Boga objawił się w Portugalii w cza-
sie gdy doznawała najcięższych zniewag zadawanych jej przez ma-
sonów i komunistów. Posłaniec Niebios odnalazł trójkę prostych,
ufnych dzieci i prosił, by modliły się za tych, którzy „nie wielbią,
nie ufają ani nie kochają” Boga. Prosił je również o modlitwę i ofia-
rę Panu „jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obo-
jętność, którymi Go obrażają”.

Był to szczególny okres w historii Portugalii i historii świata.
Szalała Pierwsza Wojna Światowa, a Rosję ogarniał chaos buntów
i niepokojów społecznych. Kwestią przyszłości, co prawda, była
jeszcze rosyjska rewolucja z 7 listopada 1917 roku oraz Trzecia
Międzynarodówka (Komintern z 1919r.), która opracowała program
jednoczenia się wszystkich robotników świata by przygotować ich
do nadchodzącej ogólnoświatowej rewolucji.

I w takim to szczególnym okresie, 13 maja 1917 roku, te same
dzieci, pasąc owce na zboczu pagórka niedaleko Fatimy, ujrzały
błysk światła, a potem, na wierzchołku małego dębu ukazała
im się — jak to później opowiadała Łucja Ojcu DeMarchi — „Pani
odziana w biel, jaśniejsza niż słońce, promieniejąca światłem wy-
raźniejszym i bardziej intensywnym niż kryształowy kielich wypeł-
niony źródlaną wodą i rozpromieniony rozżarzonym światłem sło-
necznym”.

„Piękna Pani” uspokoiła dzieci i w odpowiedzi na ich zapytanie
powiedziała, że przybyła „z Nieba”. Poprosiła, by przychodziły
w to samo miejsce, o tej samej godzinie, trzynastego dnia miesią-
ca, przez kolejne sześć miesięcy. Prosiła ich również, by ofiarowali
siebie Bogu „i znosili wszelkie cierpienia jakie On ześle na was, ja-
ko zadośćuczynienie za grzechy, które Go ranią i jako błaganie
o nawrócenie grzeszników”. Pani z Niebios… poprosiła dzieci,
by codziennie odmawiały Różaniec aby „przywrócić światu pokój
i zakończyć wojnę”. […] Najświętsza Panna powiedziała również,
że I wojna światowa wkrótce się skończy [zakończyła się 11 listo-
pada następnego roku], „lecz jeśli ludzie nie przestaną obrażać Bo-
ga, zacznie się następna, jeszcze gorsza wojna”. […]
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ORĘDZIA NMP DO KS. STEFANO GOBBI1(1930 — 2011)

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, Vox Domini,
Katowice 2010, s. 697—699.

502. ZADANIE ANIOŁÓW STRÓŻÓW — Mediolan, 2.10.1993
Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów,

Najmilsi synowie, w tę pierwszą sobotę miesiąca gromadzi-
cie się w Wieczernikach dla odnowienia poświęcenia się Mojemu
Niepokalanemu Sercu i dla uczczenia liturgicznego wspomnienia
waszych Aniołów Stróżów. W czasach wielkiej próby zapraszam
was do umocnienia więzów łączących was z waszymi Aniołami
Stróżami. Mają oni szczególne i ważne zadanie do wypełnienia wo-
bec was — zwłaszcza w ostatnich czasach.

Dni, w których żyjecie, naznaczone są wielką ciemnością.
Zwiększa się ona stale i pogłębia. Jest to ciemność błędów. Okry-
wają one umysły ludzi i czynią ich ofiarami wielkiego odstępstwa.
To ciemność grzechów zaciemniających piękno i świętość waszych
dusz. To ciemność nieczystości, niszczącej blask waszego ciała
i poniżającej je — a przecież jest ono powołane do odbijania chwa-
ły Boga żywego. Z tego powodu bardzo wiele Moich biednych dzie-
ci żyje dziś jak cienie, pogrążając się w ciemnościach błędu, grze-
chu i nieczystości.

Waszym Aniołom Stróżom powierzone jest zadanie ochraniania
was przed wielką, otaczającą was ciemnością. Mają wam pomóc
zawsze kroczyć w świetle prawdy, świętości i czystości, pokory, uf-
ności i miłości.

Aniołowie Stróżowie mają też za zadanie bronić waszego ży-
cia. Jak liczne i podstępne są zasadzki zastawiane każdego dnia
na was przez złe duchy, demony. Rozeszły się one po świecie
i działają wszędzie, by doprowadzić dusze do wiecznego potępie-
nia. Ich działanie stało się obecnie mocne. Zjednoczyło się ono
z siłą posiadaną przez środki społecznego przekazu, takie jak pra-
sa i telewizja. Podstępnie i przebiegle propaguje się zło pod po-
zorem dobra; grzech — jako doświadczanie osobistej wolności;
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przekraczanie Prawa Bożego — jako nową zdobycz biednej, ze-
psutej ludzkości. Jakże silne i stałe są ataki złych duchów. Usiłują
one zadać wam cios, godząc nawet w wasze życie fizyczne przez
wypadki, nieszczęścia, zamachy, choroby, klęski, wybuchy przemo-
cy, wojny i rewolucje.

Waszym Aniołom Stróżom zostało powierzone zadanie chro-
nienia was we wszystkich tych nieszczęściach, strzeżenia was
od tych zasadzek oraz doprowadzenia do życia — dzięki ich nieza-
wodnej i mocnej opiece.

— Aniołowie Stróżowie mają za zadanie walczyć razem z wami
w tej samej bitwie, abyście odnieśli zwycięstwo. W wielkiej próbie,
która właśnie nadeszła, jeszcze silniejsza i bardziej krwawa staje się
wielka walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym
Smokiem, pomiędzy siłami dobra i zła, pomiędzy Chrystusem i An-
tychrystem. Ta bitwa rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie
duchów: duchy dobre — przeciw duchom złym; Aniołowie — prze-
ciw demonom; święty Michał Archanioł — przeciw Lucyferowi.

Jesteście uwikłani w wielką walkę, która was nieskończenie
przekracza. Powinniście więc być szczególnie złączeni z Aniołami.
Oni są wam bliscy w tej wielkiej walce i posiadają ogromną moc
w tej bitwie. Pomagają wam walczyć i prowadzą was do pewnego
zwycięstwa.[…]

Zapraszam dziś wszystkich do bardziej wytrwałej modlitwy,
do umacniania więzów i pogłębiania miłości do Aniołów Światło-
ści, których Pan wam daje, aby was strzegli i opiekowali się wami.
Razem z nimi błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego.

SZTURMÓWKA1

1 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa…, s. 88—91.

MATKA BOŻA: …Módlcie się do Aniołów Św. i do wszystkich
chórów Anielskich, którzy zostali wysłani, by was wspierać w tej
Wielkiej Bitwie Duchów, w którą wszyscy jesteście wplątani… Anio-
łowie przynoszą światło na ziemię…
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SZTURMÓWKA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW
Wszechmogący i Miłosierny Boże, zanim my, słudzy Twoi, za-

czniemy przywoływać Aniołów Świętych i wzywać ich pomocy,
upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Cię, Ojcze, Synu i Du-
chu Święty!

Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki, i wszyscy Aniołowie,
i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię kochają, adorują i Tobie
służą Święty, Mocny i Nieśmiertelny Boże.

I Ty, Maryjo, Królowo Anielska, przyjmij łaskawie nasze błaga-
nia, które zanosimy do sług Twoich i kieruj je do Tronu Najwyższe-
go, byśmy otrzymali łask, pomocy i ratunku. Ty, błagająca Wszech-
mocy i Pośredniczko wszystkich łask. Amen.

Wy, wielcy, Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga
ku naszej obronie i pomocy:

Błagamy Was w Imię Boga Trójjedynego
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w Imię Krwi Przenajświętszej Pana naszego Jezu-

sa Chrystusa:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was wszechmocnym Imieniem Jezus:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez wszystkie Rany Pana naszego Jezusa Chry-

stusa:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez całą Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez święte Słowo Boże:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was przez Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię miłości Bożej ku nam biednym:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię wierności Bożej ku nam biednym:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym:
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— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Matki Bożej i naszej Matki:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Królowej Nieba i Ziemi:
— Spieszcie nam z pomocą!
Błagamy Was w imię Maryi, Waszej Królowej i Pani:
— Spieszcie nam z pomocą!

Albowiem otrzymaliśmy w Testamencie Krew naszego Pana,
błagamy Was, spieszcie nam z pomocą!
Albowiem otrzymaliśmy w Testamencie Serce naszego Pana,
błagamy Was, spieszcie nam z pomocą!
Albowiem otrzymaliśmy w Testamencie Niepokalane Serce

Maryi,
błagamy Was, spieszcie nam z pomocą!

Błagamy Was — Zakryjcie nas Waszą tarczą!
Błagamy Was — Brońcie nas Waszym mieczem!
Błagamy Was — Oświecajcie nas Waszym światłem!
Błagamy Was — Schrońcie nas pod płaszcz Maryi!
Błagamy Was — Złóżcie nas w ręce Maryi!
Błagamy Was — Ukazujcie nam drogę do bramy życia: otwarte

Serca Pana naszego!
Błagamy Was — Prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca

Niebieskiego!

Wszystkie Chóry Duchów Błogosławionych:
— Spieszcie nam z pomocą!
Nasi szczególni nam przez Boga dani Towarzysze:
— Błagamy Was, spieszcie i wspomagajcie nas!
Najdroższa Krew naszego Pana i Króla woła do Was o pomoc

dla nas biednych
— Błagamy Was, spieszcie i wspomagajcie nas!
Serce Pana naszego i Króla woła do Was o pomoc dla nas bied-

nych
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— Błagamy Was, spieszcie i wspomagajcie nas!
Niepokalane serce Maryi, Najczystszej Waszej Królowej, woła

do Was o pomoc dla nas biednych
— Błagamy Was, spieszcie i wspomagajcie nas!

Święty Michale Archaniele! Książę wojska Niebieskiego, zwy-
cięzco szatana. Ty otrzymałeś od Boga siłę i moc do zniszczenia
pokorą pychę potęg ciemności. Błagamy Cię, dopomóż nam w osią-
gnięciu prawdziwej pokory serca, niewzruszonej wierności w wy-
pełnianiu Woli Bożej, do męstwa w trudnościach i cierpieniach.
Dopomóż nam byśmy ostali się na Sądzie Bożym.

Święty Gabrielu Archaniele! Aniele Wcielenia Bożego, wierny
pośle Boga, otwórz uszy nasze nawet na najcichsze upomnienia
i przyzywania miłującego Serca naszego Pana. Błagamy Cię, stój
nam zawsze przed oczyma, byśmy Słowo Boże dobrze zrozumieli,
jego szukali, strzegli i to wykonywali czego Bóg od nas żąda. Do-
pomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc, nie za-
stał nas śpiących.

Święty Rafale Archaniele! Posłańcu miłości Bożej, błagamy Cię,
zrań nasze serca ogniem miłości Bożej i nie pozwól, by ta rana się
zagoiła i spraw, byśmy w życiu codziennym stale szli po drogach
miłości i miłością wszystko przezwyciężali.

LITANIA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW1

1 Tamże, s. 91—93.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, Stworzycielu Aniołów, zmiłuj się

nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, Władco Aniołów,
Duchu Święty, Boże, życie Aniołów,
Święta Trójco, Jedyny Boże, szczęście Aniołów,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami
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Wszystkie święte Chóry błogosławionych Aniołów, módlcie się
za nami

Święci Serafini, Aniołowie miłości,
Święci Cherubini, Aniołowie słowa,
Święci Aniołowie z chóru Tronów,
Święci Aniołowie wielbiący Boga,
Święci Aniołowie chóru Panowania,
Święci Aniołowie chóru Potęg,
Święci Aniołowie chóru Książąt,
Święci Aniołowie chóru Mocy,
Święty Michale Archaniele, módl się za nami
Zwycięzco Lucyfera,
Aniele wiary i pokoju,
Stróżu Sakramentu chorych,
Patronie umierających,
Wodzu Niebieskich Zastępów,
Ratunku dusz zagubionych,
Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami
Aniele Zwiastowania,
Wierny wysłanniku Boży,
Aniele nadziei i pokoju,
Opiekunie sług i służebnic Bożych,
Stróżu Chrztu Świętego,
Patronie Kapłanów,
Święty Rafale Archaniele, módl się za nami
Aniele Miłosci Bożej,
Zwycięzco złego ducha,
Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Aniele cierpienia i uzdrowienia,
Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów,
Wielcy Święci Archaniołowie, módlcie się za nami
Aniołowie pełniący służbę przed Tronem Bożym,
Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi,
Święci Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami
Pomocnicy w naszych potrzebach,
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Światła w naszych potrzebach,
Oparcie nasze w każdym niebezpieczeństwie,
Upominający nas przez głos sumienia,
Orędownicy nasi przed Bożym Tronem,
Tarcze broniące nas przed złym duchem,
Nasi stali towarzysze,
Nasi pewni przewodnicy,
Nasi wierni przyjaciele,
Nasi roztropni doradcy,
Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa,
Pocieszyciele w opuszczeniu,
Odbicie pokory i radości,
Aniołowie naszych rodzin,
Aniołowie naszych kapłanów i duszpasterzy,
Aniołowie naszych dzieci,
Aniołowie naszej Ojczyzny,
Aniołowie Kościoła Świętego,
Wszyscy Święci Aniołowie, módlcie się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam

Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas

Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się

nad nami.
Bóg rozkazał swoim Aniołom, aby cię strzegli na wszystkich

twoich drogach.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, udziel nam pomocy

Twych Niebieskich Zastępów, aby nas strzegły przed napaściami
złego ducha i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa i przyczynę Najświetszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi,
uwolnieni od wszelkiego nieszczęścia, mogli Ci służyć w pokoju,
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą i z
Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
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ROZDZIAŁ 14. PAPIEŻ LEON XIII

BENEDYKT XVI
LEON XIII I WIELKIE PROBLEMY WSPÓŁCZESNOŚCI1

1 opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homi-
lie/leon13_05092010.html. Źródło: © by L’Osservatore Romano, Edycja Pol-
ska, 10(326)/2010

5 IX 2010 — Msza św. z okazji 200-lecia urodzin papieża Vin-
cenza Gioacchina Pecciego

Benedykt XVI uczcił 200-lecie urodzin swojego poprzednika Leona
XIII, udając się z krótką wizytą do jego rodzinnej miejscowości Carpi-
neto Romano w niedzielę 5 września rano. Wizyta papieska zakończyła
obchody jubileuszowe, zainaugurowane we włoskiej diecezji Anagni 2
marca br., w dniu urodzin papieża «Rerum novarum». Leon XIII — Vin-
cenzo Gioacchino Pecci — pochodził z rodziny szlacheckiej, nauki po-
bierał w kolegium jezuickim w Viterbo, potem w Rzymie, następnie
studiował w rzymskim kolegium «Dei Nobili Ecclesiastici» (dziś Akade-
mii Kościelnej), a po otrzymaniu święceń kapłańskich rozpoczął pracę
w dyplomacji watykańskiej. 27 stycznia 1843 r. został mianowany bi-
skupem. W latach 1843—1846 był nuncjuszem apostolskim w Belgii,
a od 1846 r. do 1878 r. arcybiskupem Perugii. Po śmierci Piusa ix zo-
stał wybrany na papieża podczas jednego z najkrótszych konklawe
w historii. Jego pontyfikat, który trwał 25 lat (1878—1903), przypadł
na okres zjednoczenia Włoch i tzw. kwestii rzymskiej, walki z Kościo-
łem, skrajnego liberalizmu i rodzenia się ruchów robotniczych.

Leon XIII, nazywany papieżem spraw społecznych, dążył do dialo-
gu ze światem współczesnym, a swoje stanowisko wyrażał w bardzo
licznych encyklikach, których napisał 88. Bronił praw ludzi pracy,
zwracał uwagę na potrzebę studiów biblijnych i zgłębianie tomizmu.
W Carpineto Romano w okresie pontyfikatu Leona XIII powstały z jego
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inspiracji różne dzieła społeczne: żłobek, szkoła żeńska, przytułek
dla starców i szpital. Jego encykliki o różańcu wpłynęły na rozpo-
wszechnienie tej formy modlitwy w rodzinach. Leon XIII pamiętał rów-
nież o swoim rodzinnym mieście i z jego inicjatywy zostały tam zreali-
zowane ważne roboty publiczne: Carpineto jako jedno z pierwszych
we Włoszech miało oświetlenie gazowe i wodociąg z wodą pitną z gó-
ry Carpino.

Benedykt XVI spotkał się z mieszkańcami Carpineto Romano
na Largo dei monti Lepini, gdzie przywitał go ordynariusz diecezji
Anagni-Alatri bp Lorenzo Loppa, który w swoim przemówieniu powi-
talnym nawiązał do poprzednich wizyt papieży: Pawła VI w 1966 r.
w 75. rocznicę ogłoszenia «Rerum novarum» i Jana Pawła II w 1991
r. w 100. rocznicę tejże encykliki. Przemówienie powitalne wygłosił
również burmistrz miasteczka Quirino Briganti, który uwypuklił aktu-
alność i innowatorski charakter nauczania Leona XIII. W Mszy św.
koncelebrowanej uczestniczyli kard. Agostino Vallini, wikariusz Rzy-
mu, 18 biskupów i duchowieństwo diecezji. Po zakończeniu Mszy św.
Papież oddał hołd wizerunkowi Niepokalanej — patronki Carpineto —
ustawionemu na podwyższeniu, na którym znajdował się ołtarz. Po-
niżej zamieszczamy homilię Ojca Świętego.

Drodzy bracia i siostry!
Niech mi będzie wolno przede wszystkim wyrazić radość z te-

go, że znalazłem się wśród was w Carpineto Romano, idąc w ślady
moich umiłowanych poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II. Rado-
sna jest również okoliczność, która mnie tu sprowadza: 200-lecie
urodzin Papieża Leona XIII, Vincenza Gioacchina Pecciego, który
przyszedł na świat 2 marca 1810 r. w tej pięknej miejscowości.
Dziękuję wam wszystkim za przywitanie! W szczególności pozdra-
wiam z wdzięcznością ordynariusza Anagni-Alatri bpa Lorenza Lop-
pę i burmistrza Carpineto, którzy powitali mnie na początku Mszy
św., a także innych obecnych tu przedstawicieli władz. W specjalny
sposób zwracam się do młodzieży, zwłaszcza do uczestników piel-
grzymki diecezjalnej. Moja wizyta jest niestety bardzo krótka
i ogranicza się do tej Mszy św.; tu jednak znajdujemy wszystko:
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Słowo i Chleb życia, które są pokarmem dla wiary, nadziei i mi-
łości; odnawiamy też więzy komunii, która czyni nas jednym Ko-
ściołem Pana Jezusa Chrystusa.

Wysłuchaliśmy Słowa Bożego, a w tych okolicznościach odno-
simy je do postaci papieża Leona XIII i dziedzictwa, które nam po-
zostawił. Głównym tematem czytań biblijnych jest prymat Boga
i Chrystusa. We fragmencie Ewangelii św. Łukasza Jezus otwarcie
podaje trzy warunki, które koniecznie trzeba spełnić, by zostać Je-
go uczniem: miłować Go bardziej niż jakąkolwiek inną osobę i bar-
dziej niż własne życie; dźwigać swój krzyż i iść za Nim; wyrzec się
wszystkich majętności. Jezus widzi wielki tłum, który razem
z uczniami idzie za Nim, i chce, by dla wszystkich było jasne, że na-
śladowanie Go jest rzeczą trudną, nie może bazować na entuzja-
zmie lub oportunizmie; musi być decyzją przemyślaną, podjętą
po daniu w sumieniu odpowiedzi na pytanie: kim jest dla mnie Je-
zus? Czy naprawdę jest «Panem», czy jest na pierwszym miejscu,
jak Słońce, wokół którego krążą wszystkie planety?

Pierwsze czytanie, z Księgi Mądrości, sugeruje nam w sposób
pośredni, jaka jest przyczyna tego absolutnego prymatu Jezusa
Chrystusa: w Nim znajdujemy odpowiedzi na pytania człowieka
wszystkich czasów, który szuka prawdy o Bogu i o sobie samym.
Boga nie możemy pojąć, Jego zamysły są nieprzeniknione. On sam
zechciał jednak się objawić w świecie stworzonym, a przede
wszystkim w historii zbawienia, a w Chrystusie w pełni objawił sie-
bie i swoją wolę. Choć prawdą jest wciąż, że «Boga nikt nigdy
nie widział» (J 1, 18), to znamy teraz Jego «imię», Jego «oblicze»,
a także Jego wolę, bo nam je objawił Jezus, który jest wcieloną
w człowieka Mądrością Bożą. «I tak — pisze natchniony autor
pierwszego czytania — (…) ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali
ocaleni przez Mądrość» (Mdr 9, 18).

Z tym zasadniczym pouczeniem Słowa Bożego kojarzą się dwa
aspekty życia i posługi waszego czcigodnego rodaka, którego pa-
mięć dziś czcimy, papieża Leona XIII. Trzeba podkreślić przede
wszystkim, że był on człowiekiem obdarzonym wielką wiarą i głę-
boką pobożnością.
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Stanowi to zawsze podstawę wszystkiego dla każdego chrze-
ścijanina, również papieża. Bez modlitwy, czyli bez wewnętrznej
więzi z Bogiem nic nie możemy uczynić, jak jasno powiedział Jezus
swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 15, 5).

Ze słów i czynów papieża Pecciego przebijała głęboka poboż-
ność; znalazło to również wyraz w jego nauczaniu: te z jego licz-
nych encyklik i listów apostolskich, które mają czysto duchowy
charakter i miały służyć przede wszystkim pobudzaniu pobożności
maryjnej, głównie dzięki Różańcowi św., tworzą niejako nić, na któ-
rą niby paciorki nanizane są pozostałe. Jest to autentyczna «kate-
cheza», która od początku do końca wyznacza rytm jego trwające-
go 25 lat pontyfikatu.

Napisał też dokumenty na temat Chrystusa Odkupiciela, Ducha
Świętego, konsekracji Sercu Jezusowemu, nabożeństwa do św. Jó-
zefa, o św. Franciszku z Asyżu. Szczególnie związany był Leon XIII
z rodziną franciszkańską jako jej tercjarz. W tych elementach widzę
różne strony jednej rzeczywistości: miłości Boga i Chrystusa,
nad którą absolutnie niczego nie można przedkładać. Tę swoją
pierwszą i zasadniczą cechę Vincenzo Gioacchino Pecci przyswoił
sobie tu, w swojej rodzinnej miejscowości, ucząc się tego od rodzi-
ców, w parafii.

Istnieje również jednak drugi aspekt, który jest zawsze po-
chodną prymatu Boga i Chrystusa i który odnajdujemy w pu-
blicznej działalności każdego pasterza Kościoła, w szczególności
każdego papieża, odzwierciedlającej charakterystyczne cechy
osobowości każdego z nich. Powiedziałbym, że właśnie pojęcie
«mądrości chrześcijańskiej», które pojawiło się już w pierwszym
czytaniu i w Ewangelii, stanowi syntezę tego, co myślał na ten
temat Leon XIII; nieprzypadkowo jest to także incipit jednej z je-
go encyklik.

Powołaniem każdego pasterza nie jest przekazywanie ludowi
Bożemu prawd abstrakcyjnych, ale «mądrości», czyli orędzia,
w którym wiara łączy się z życiem, a prawda z konkretną rzeczywi-
stością. Papież Leon XIII z pomocą Ducha Świętego potrafił tego
dokonywać w jednym z najtrudniejszych okresów w życiu Kościoła,

110

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



dochowując wierności tradycji i, jednocześnie, mierząc się z rodzą-
cymi się wówczas wielkimi problemami. I udało mu się to właśnie
na gruncie «mądrości chrześcijańskiej», opartej na Piśmie Świętym,
ogromnym dziedzictwie teologicznym i duchowym Kościoła kato-
lickiego, a także na rzetelnej i przejrzystej filozofii św. Tomasza
z Akwinu, którą cenił w najwyższym stopniu i rozpowszechniał
w całym Kościele.

Teraz, po omówieniu podstaw, czyli wiary i życia duchowego,
oraz przesłania Leona XIII w ogólnym zarysie, mogę poświęcić tro-
chę uwagi jego nauczaniu społecznemu, które zawarł w słynnej
i wciąż aktualnej encyklice Rerum novarum, a które wyraził w róż-
nych innych wystąpieniach, stanowiących jako jeden «korpus» pod-
waliny nauki społecznej Kościoła. Niech punktem wyjścia będzie
dla nas Pawłowy List do Filemona, który szczęśliwym zbiegiem
okoliczności czytaliśmy w dzisiejszej liturgii. Jest to najkrótszy z li-
stów św. Pawła.

Kiedy Apostoł przebywał w więzieniu, przekazał wiarę Onezy-
mowi, niewolnikowi pochodzącemu z Kolosów, zbiegłemu od swo-
jego właściciela Filemona, bogatego mieszkańca owego miasta,
który to nawrócił się na chrześcijaństwo razem ze swoją rodziną
pod wpływem nauczania św. Pawła. Teraz Apostoł pisze do Filemo-
na, zachęcając go, by przyjął do siebie Onezyma już nie jako nie-
wolnika, ale jako brata w Chrystusie. Nowe braterstwo chrześcijań-
skie usuwa podział na niewolników i wolnych i zapoczątkowuje
w historii promocję osoby, co doprowadzi do zniesienia niewolnic-
twa, a także do przekroczenia innych barier, które wciąż jeszcze ist-
nieją. Sprawie niewolnictwa papież Leon XIII poświęcił encyklikę
Catholicae Ecclesiae, opublikowaną w 1890 r.

Ten konkretny epizod z Onezymem w życiu św. Pawła może być
podstawą szerszej refleksji nad wkładem, jaki wniosło chrześcijań-
stwo w rozwój cywilizacji poprzez zaszczepienie idei promocji
ludzkiej, oraz nad metodą i stylem owego zaszczepiania, odpowia-
dającymi ewangelicznemu obrazowi ziarna i zaczynu: w dziejowej
rzeczywistości chrześcijanie, działając indywidualnie bądź jako
zbiorowość, stanowią dobroczynną i pokojową siłę głębokich prze-
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mian, sprzyjającą rozwojowi potencjału tkwiącego w owej rzeczy-
wistości. Taką formę obecności i działania w świecie przedstawia
nauka społeczna Kościoła, która ma za cel doprowadzenie do doj-
rzałości sumień jako warunku istotnych i trwałych przemian.

Musimy teraz zadać sobie pytanie: w jakim kontekście uro-
dził się dwa wieki temu człowiek, który 68 lat później został papie-
żem Leonem XIII? Europa była jeszcze pod wpływem wielkiej burzy
napoleońskiej, która się rozpętała po Rewolucji Francuskiej. Ko-
ściół i liczne wytwory kultury chrześcijańskiej byli krytykowani
w sposób radykalny (wystarczy pomyśleć na przykład, że lata liczo-
no nie od narodzin Chrystusa, ale od rozpoczęcia nowej epoki re-
wolucyjnej, wykreślano imiona świętych z kalendarza, z nazw ulic,
miejscowości…). Mieszkańcy wsi z pewnością nie popierali tych
zmian i pozostawali przywiązani do tradycji religijnych.

Życie codzienne było twarde i trudne, warunki sanitarne bar-
dzo złe, a żywność niewystarczająca. Jednocześnie rozwijał się
przemysł, a wraz z nim ruch robotniczy, coraz bardziej zorganizo-
wany politycznie. Refleksje i doświadczenia gromadzone
na szczeblu lokalnym pobudzały i wspomagały nauczanie Kościo-
ła na najwyższym poziomie, ażeby zarysowało kompleksową
i perspektywiczną wizję nowego społeczeństwa i jego wspólnego
dobra.

Dlatego w 1878 r., kiedy został wybrany na papieża, Leon XIII
uznał, że powinien tę wizję przedstawić, w świetle swojej rozległej
znajomości sytuacji międzynarodowej, a także licznych konkret-
nych przedsięwzięć zrealizowanych «w terenie» przez wspólnoty
chrześcijańskie oraz mężczyzn i kobiety należących do Kościoła.

Dziesiątki świętych i błogosławionych szukało i próbowało bo-
wiem, z «wyobraźnią miłosierdzia», od końca XVIII w. do począt-
ków xix w., różnorodnych sposobów realizowania ewangelicznego
orędzia w nowej rzeczywistości społecznej. Niewątpliwie te wła-
śnie inicjatywy, a także poświęcenie i refleksje owych mężczyzn
i kobiet przygotowały grunt dla Rerum novarum i innych dokumen-
tów społecznych papieża Pecciego. Już w okresie kiedy był nuncju-
szem apostolskim w Belgii, zrozumiał, że do kwestii społecznej
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można było podejść pozytywnie i skutecznie przez dialog i działa-
nia pojednawcze.

W okresie ostrego antyklerykalizmu i gwałtownych ataków
na papieża Leon XIII potrafił pokierować katolikami i ich wspie-
rać, by szli drogą konstruktywnego zaangażowania, bogatego
w treści, opartego na niezłomnych zasadach i otwartego. Zaraz
po ogłoszeniu Rerum novarum we Włoszech i w innych krajach
doszło do autentycznej eksplozji inicjatyw: powstawały zrzesze-
nia, kasy wiejskie i rzemieślnicze, gazety… Był to rozległy ruch,
którego oświeconą duszą był sługa Boży Giuseppe Toniolo. Sędzi-
wy, ale mądry i dalekowzroczny papież zdołał zatem wprowadzić
w xx w. Kościół odmłodzony, z nastawieniem pozwalającym zmie-
rzyć się z nowymi wyzwaniami. Jako papież był on jeszcze poli-
tycznie i fizycznie «więźniem» Watykanu, ale w rzeczywistości
przez swoje nauczanie reprezentował Kościół zdolny bez kom-
pleksów stawiać czoło wielkim problemom współczesności.

Drodzy przyjaciele z Carpineto Romano, nie mamy czasu,
by pogłębić te tematy. Eucharystia, którą sprawujemy, Sakrament
Miłości, przypomina nam istotę rzeczy: miłosierdzie, miłość Chry-
stusa, która odnawia ludzi i świat; to jest istotne, i widzimy
to dobrze, wyczuwamy to niemal w słowach św. Pawła z Listu
do Filemona. W tej krótkiej notce wyczuwa się bowiem całą ła-
godność, a jednocześnie rewolucyjną siłę Ewangelii; dostrzega się
dyskretny a zarazem nieodparty styl miłości, która — jak napisa-
łem w mojej encyklice społecznej Caritas in veritate — jest «za-
sadniczą siłą napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka
i całej ludzkości» (n. 1). Z radością i miłością zostawiam wam za-
tem stare i zawsze nowe przykazanie: miłujcie się tak, jak Chry-
stus nas umiłował, i dzięki tej miłości bądźcie solą i światłem
świata. Dochowacie wówczas wierności spuściźnie waszego wiel-
kiego i czcigodnego rodaka papieża Leona XIII. I niech tak będzie
w całym Kościele! Amen.

(opr. mg/mg)
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Apparizione di san Michele archangelo, Artysta: Nicola Russo (1647
—1702), data: 1690. Zbiór: Abbazia di San Michele a Procida.
Źródło: „Storia di Procida”, by M. Barba, S. Di Liello, P. Rossi

Domena publiczna. Wikimedia Commons, https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Apparizione_di_san_Michele_archangelo.jpg?

uselang=pl
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ROZDZIAŁ 15. ŚW. MICHAŁ

WIZJA LEONA XIII*. 13 października 1884 r. Papież Leon XIII
doświadczył szczególnego przeżycia mistycznego. W czasie
dziękczynienia po Mszy Świętej popadł na krótko w ekstazę, w cza-
sie której usłyszał w pobliżu Tabernakulum następujący dialog sza-
tana z Chrystusem.

Gardłowym głosem, pełnym złości szatan krzyczał: Mogę znisz-
czyć Twój Kościół!

Łagodnym głosem Jezus odpowiedział: Potrafisz? Więc próbuj.
Szatan: Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy!
Jezus: Ile czasu i władzy potrzebujesz?
Szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi

służą.
Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wy-

bierasz?
Szatan: To nadchodzące [XX w.].
Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz.
Po tym przeżyciu Leon XIII udał się pospiesznie do swego biura

i ułożył tę modlitwę, którą nakazał biskupom i kapłanom odma-
wiać po Mszy Świętej. Sam wielokrotnie odmawiał ją w ciągu dnia.
O tej powinności przypomniał Ojciec Święty Jan Paweł II 24 maja
1987 r., gdy przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św.
Michała na górze Gargano. Odmawiajmy zatem także osobiście tę
modlitwę, by przyczynić się do odparcia ataków szatana i zwycię-
stwa Kościoła nad jego wrogami.

Oto jej treść:
„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw

niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go
Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich
zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do Piekła. Amen”.
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Odmawiajmy często tę modlitwę, która posiada moc eg-
zorcyzmu. (Za każdorazowe odmówienie tego egzorcyzmu dostępu-
jemy odpustu cząstkowego, a za codzienne odmawianie go przez
cały miesiąc dostępujemy odpustu zupełnego pod zwykłymi wa-
runkami).

ŚW. JAN PAWEŁ II*
Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często publicznie odmawia

modlitwę do św. Michała Archanioła, przypominając o obowiązku
jej kontynuowania. Papież przy różnych okazjach wiele razy żądał,
aby ją przywrócono, m.in. 24 maja 1987 r., gdy przybył jako piel-
grzym do słynnego sanktuarium św. Michała Archanioła na górze
Gargano, powiedział:

„Ta walka z demonem, którą tak charakteryzuje figura św. Michała
Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj,
ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł
Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrot-
nością świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana […]”
Kończąc dodał: „Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty re-
cytowało się na końcu Mszy Świętej […] Za chwilę powtórzę ją w imie-
niu całego Kościoła”.

Natomiast 24 kwietnia 1994 r. w medytacji południowej Ojciec
Święty powiedział m.in.:

„Chciałby Bóg, aby umocniła nas modlitwa w walce duchowej,
o której mówi List do Efezjan: «W końcu bądźcie mocni w Panu — siłą
Jego potęgi» (Ef 6,10). O tej samej walce mówi księga Apokalipsy, oży-
wiając przed naszymi oczyma obraz świętego Michała Archanioła (por.
Ap 12,7). Z całą pewnością musiał być świadomy tej sceny Papież Leon
XIII, kiedy pod koniec ubiegłego stulecia wprowadził w całym Kościele
specjalną modlitwę do św. Michała: «Święty Michale Archaniele wspo-
magaj nas w walce…». Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się
już tej modlitwy pod koniec celebracji Eucharystycznej, zapraszam was
wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, byście ją odmawiali, aby otrzy-
mać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego
Świata”. (Michalineum, Któż jak Bóg, 3/94 i 5/94).
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Modlitwę tę, jeszcze pod koniec XIX wieku nakazał Kościoło-
wi Świętemu odmawiać Papież Leon XIII. Chciał w ten sposób
przygotować wiernych do skutecznego odparcia i pokonania mocy
piekielnych próbujących z niespotykaną dotąd siłą zniszczyć jedy-
ną prawdziwą religię na świecie, jaką jest Kościół Rzymskokato-
licki. Już choćby na tym przykładzie widać jak wielkie jest odej-
ście od prawdziwego ducha Ewangelii Świętej i całej ciągłości
Tradycji Kościoła i jak wielka samowola i nieposłuszeństwo Pa-
pieżom! Jak widać realizacja tego punktu, czyli usunięcie modli-
twy do św. Michała Archanioła, nastąpiła wbrew ostatnim Papie-
żom i Vaticanum II, choć biskupi i kapłani dokonali tego w „imię
soboru” i w duchu „ekumenizmu”, jak dziesiątki innych dyrektyw
masońskich, co jest przyczyną, że świat pogrążył się w zabójczym
i śmiertelnym chaosie i, że szatan może tak bardzo szkodzić dzi-
siaj Kościołowi i światu. Bardzo trudna była w wieku osiemna-
stym sytuacja Stolicy Apostolskiej, wieku wojującego ateizmu,
materializmu i masonerii. Ale Papieże tych czasów okazali czuj-
ność i zrozumienie skąd płynie niebezpieczeństwo, stąd ich od-
ważna i bezkompromisowa postawa (Odrażające metody walki
masonerii z Kościołem […] ukazuje i to w sposób naukowo udo-
kumentowany, książka Paula Fischera Szatan jest ich bogiem).

Z podobną stanowczością mimo trudniejszej sytuacji postępuje
obecny Papież Jan Paweł II w przeciwieństwie do większości kardy-
nałów, biskupów i kapłanów, którzy, bojąc się Krzyża Chrystusowe-
go, milczą, a niekiedy świadomie czy też nieświadomie pomniej-
szają lub zaprzeczają istnieniu śmiertelnego zagrożenia. A przecież
zostali zobowiązani mocą Ewangelii Świętej oraz encyklik papie-
skich nie tylko do ostrzegania wiernych przed masonerią, liberali-
zmem i modernizmem, ale również do publicznego demaskowania
ich działalności, tak jak to czynił św. Maksymilian Maria Kolbe.

( *„Wizja Leona XIII" z Ks. O. Michellini, "Orędzia Pana Jezusa
Chrystusa do Kapłanów", s. 434-435. "Św. JAN PAWEŁ II" z "Szatan
istnieje naprawdę”, Wers, Poznań 1999, s. 325-327.).
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KU PRZYWRÓCENIU MODLITWY, EGZORCYZMU
DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA PO MSZY ŚW.

LUCYFERYCZNY PLAN ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO1

1 P. B. Günther, Szatan istnieje naprawdę. . ., s.321.

1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego
z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Świętej oraz po-
za Mszą — raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić,
że to z polecenia Chrystusa.

FRAGMENTY Z EGZORCYZMÓW Z LAT1975-772

2 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów, Wers, Poznań 2009, s. 148-149, 53,
46, 63.

B-Belzebub,
E-Egzorcysta,
J-Judasz,
A-Akabor
B: […] och Michałek, Michałek — wtedy oszaleliśmy, że Micha-

łek, który dla nas był malutkim Aniołkiem, teraz stał się najwyż-
szym wodzem i prawie, że mógł nas rozdeptać! Prawie wszystko
cośmy stracili, jest dziełem Michałka.

E.: Czy teraz św. Michał Archanioł jest najwyższym z Aniołów?
B.: Niestety, teraz jest! („Aniołowie w czasie próby”)
J.: On jest dla nas straszny A. Michel (św. Michał Archanioł), Mi-

chel jest straszny (ryczy nienawistnie).
A.: Trzeba także znowu […] odmawiać modlitwę do św. Michała

Archanioła i trzy Zdrowaś Maryjo oraz „Witaj Królowo…”. To wszyst-
ko musi być także odmawiane po Mszy Świętej.

J.: […] 3 razy „Panie nie jestem godzien…” i na końcu trzy: Świę-
ty Michale…, 3 Zdrowaś Maryjo, „Witaj Królowo”, to musiałoby zo-
stać bezwarunkowo wprowadzone od nowa. Poniechanie tego,
to nasze dzieło. […]

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KS. OTTAVIO MICHELLINI3
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3 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów…, s. 129—
131.

WIELKA WINA ZOBOJĘTNIENIA — 25.05.1976 r.
Czy można pozostać biernym wobec zaciekłego działania wro-

ga, któremu nie brakuje ani inteligencji, ani mocy, by pokonać du-
sze, które nienawidzi i chce wciągnąć w otchłań wiecznego zatra-
cenia? Rozsądnie odpowie się: nie, ale rzeczywistość jest inna.
Obojętność i powątpiewanie spotyka się także u tych, którzy
ze względu na swe stanowisko, główny cel swego powołania
i wierność dla wiary, powinni ją nie tylko popierać, ale bronić i sze-
rzyć. Tymczasem trwają oni w bezczynności. Oddają się oni działa-
niu drugorzędnemu i nawet nieistotnemu dla powstrzymania nisz-
czącego wpływu szatana w Kościele.

Jak tłumaczyć pewne zaniedbania, które ułatwiają działanie
nieprzyjaciela w Kościele? Na przykład każdego dnia usuwa się pół
miliona egzorcyzmów — modlitwy do św. Michała Archanioła od-
mawiane po Mszy Świętej, które wielki Papież — Leon XIII — w du-
chu proroczym, na początku nowego stulecia ustanowił, by szatana
i jego zastępy pokonać […] Mam tu na myśli również modlitwy
do Niepokalanej. Czym chciano zastąpić te tak wiele znaczące
modlitwy, potwierdzone przez Moich Zastępców? Otóż: niczym!
Czy to jest mądre postępowanie zaniechać to, co tak rozum-
nie i słusznie było ustalone, a nie starać się tego zmienić? Jest tyl-
ko jeden przykład, lecz wiele podobnych można by przytoczyć!
Czy nie byłoby wskazane pomyśleć poważnie o tym przy rachunku
sumienia? Błogosławię cię, mój synu!

KOŚCIÓŁ — OGOŁOCONA TWIERDZA 23.05.1976 r.
Ateistyczny komunizm i rozwój społeczeństwa pod wpływem

techniki konsumpcyjnej było w ręku wroga ludzkości najlepszą bro-
nią do szerzenia materializmu i ateizmu, i odwrócenia ludzi od Boga.
Szatan, który od czasu stworzenia człowieka niczego nie zaniedbał,
by go wyrwać Bogu i wprowadzić na drogę zatracenia, zorganizował
wojnę, którą prowadzi z zaciętą wytrwałością i podłością.
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Należy słusznie przyznać, że nie brakowało prób sprzeciwu.
Lecz w miarę rozwoju zgubnego działania szatana, przeciwdziała-
nie w Moim Kościele zmniejszało się. Gdy powstała dość żywa re-
akcja w Kościele (katolicki ruch robotniczy, studentów, akademi-
ków…), w przeciwieństwie do nich wewnętrzne przeciwdziałanie
w Kościele osłabło.

Przypominam wam jeszcze raz o papieżu Leonie XIII, który
przewidział wielkie niebezpieczeństwo i nie zaniedbał ustalić eg-
zorcyzm, który miał być stosowany przez wszystkich: kapłanów
i zwykłych wiernych, by powstrzymać działanie diabelskie. Lecz
mało kto praktycznie z niego korzysta, a większość nie rozumie je-
go znaczenia. Nieprzyjaciel uderzył również w Kościół nie tylko
z zewnątrz (racjonalizm, rewolucja francuska, pozytywizm,
wolnomularstwo, socjalizm, marksizm itd.), ale zręcznie pracował
wewnątrz samego Kościoła.

Ostatni papieże — na przykład: Pius IX, Leon XIII, Pius X i XII —
byli wielkimi bojownikami przeciw wewnętrznemu rozbiciu Kościo-
ła i różnym na Niego napaściom.

Działania te dokonywały się wewnątrz Kościoła (modernizm,
horyzontalizm, itd.). Kiedy oblężenie z zewnątrz zwiększyło się,
szatan usiłował wzmóc i poszerzyć swe sposoby walki. Upadło
wówczas wiele bractw i pobożne stowarzyszenia, które powołano,
by ożywiły życie wiary i łaski.

Duszpasterze nie dostrzegali tego braku równowagi, jaki po-
woli wkradał się do Kościoła. Nie starano się też szukać pomo-
cy, dlatego Kościół Mój stał się jakby ogołoconą i bezbronną
twierdzą. Głośne uwagi papieży o grożącym Kościołowi niebez-
pieczeństwie nie zawsze znajdowały szybką reakcję duchowień-
stwa, która mogłaby zahamować, a nawet zatrzymać działanie
wroga.

ORĘDZIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
DO KS. STEFANO GOBBI1

274. ROLA ANIOŁÓW
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1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, Vox Domini,
Katowice 2010, s. 335—337, 435—436, 735—737.

Curacao (Wyspy Antyle), 29.09.1983 Święto Świętych Archanio-
łów Michała, Gabriela i Rafała

Dziś Kościół obchodzi święto Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała. To także wasze święto, umiłowani synowie. Aniołowie
Pana mają bardzo ważną rolę do spełnienia w Moim zwycięskim
planie.

Oto ich zadanie: pod Moimi rozkazami toczą straszliwą walkę
przeciwko szatanowi i wszystkim złym duchom. Ta walka toczy się
przede wszystkim na poziomie duchów — to walka przemyślana.
Realizowane są w niej doskonale plany dwóch wielkich wodzów
stojących do siebie w opozycji: Niewiasty obleczonej w słońce
i czerwonego Smoka.

Zadanie świętego Gabriela polega na przyoblekaniu was mocą
samego Boga. Zwalcza on najbardziej niebezpieczną zasadzkę sza-
tana, polegającą na osłabianiu was, doprowadzaniu do zniechęce-
nia i zmęczenia. Iluż z was zatrzymało się na drodze uczynionego
Mi poświęcenia z powodu tej ludzkiej słabości! Słabość ta prowa-
dzi was do zwątpienia, do niepewności, do strachu i zamieszania.
Taka jest pokusa, którą atakuje was Mój przeciwnik, aby was
unieszkodliwić, uczynić zamkniętymi w sobie, skoncentrowanymi
na własnych problemach i niezdolnymi do prawdziwego apostol-
skiego porywu. Zadanie Archanioła Gabriela polega na udzielaniu
wam pomocy we wzroście ufności przez przyoblekanie was mocą
Bożą. Każdego dnia prowadzi was drogą odwagi, zdecydowania,
wiary heroicznej i czystej.

Zadanie świętego Rafała polega na wylewaniu balsamu na wa-
sze rany. Ileż razy udaje się szatanowi zranić was grzechem i wcią-
gnąć w podstępne zasadzki! Daje wam odczuć ciężar waszej nędzy,
niezdolności, słabości i zatrzymuje was na drodze waszego dosko-
nałego daru. Wówczas święty Rafał spełnia swoje zadanie. Towarzy-
szy wam na wytyczonej przeze Mnie drodze i daje środki leczące
was z wszystkich duchowych chorób.
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Każdego dnia umacnia wasze kroki. Pomaga, by nie było waha-
nia w waszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi wasze
akty miłości i apostolstwa. Dzięki niemu bardziej zdecydowane sta-
ją się wasze odpowiedzi na Moje pragnienia, a wasze umysły —
bardziej uważne na Mój matczyny plan. Toczycie waszą bitwę
umocnieni jego niebiańskim balsamem.

Zadanie świętego Michała polega na bronieniu was przed
strasznymi atakami szatana, skierowanymi przeciwko wam. W tych
czasach celem wyjątkowo wściekłych i okrutnych ataków Mojego
i waszego przeciwnika stają się Moi umiłowani synowie — którzy
przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Niepokalanemu Sercu —
oraz wszystkie Moje dzieci, które wstąpiły do Mego zwycięskiego
zastępu. Szatan atakuje was w sferze duchowej wszelkiego rodzaju
pokusami i namowami, aby was doprowadzić do zła, zdezoriento-
wać, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulu-
bionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości.
Podstępnie was atakuje i często usiłuje wystawić na niebezpie-
czeństwo. Nawet fizycznie nastaje na wasze życie, na waszą pra-
wość.

Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje
swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana
i jego niebezpiecznych sideł. Dlatego zachęcam was do wzywania
jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże sku-
tecznej modlitwy-egzorcyzmu, ułożonej przez Papieża Leona XIII.

Aniołowie Pana mają więc wielki wpływ na przebieg walki,
która właśnie się toczy. Powinniście zawsze pamiętać o ich blisko-
ści. Spełniają cenne i niezastąpione zadania. Są przy was, aby pro-
wadzić tę samą walkę. Dodają wam sił i odwagi, leczą liczne rany,
bronią od złego i wraz z wami stanowią najmocniejszą część zwy-
cięskiego zastępu, znajdującego się pod rozkazami Niebieskiego
Wodza.

335. Z WAMI W WALCE (Tamże, s. 435—436)
Neapol, 29.09.1986 Święto świętych Archaniołów Michała, Ra-

fała i Gabriela
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Walczcie, synowie umiłowani, Moi apostołowie, w tych ostat-
nich czasach. To godzina Mojej walki i Mojego wielkiego zwycię-
stwa. W tę walkę są zaangażowani razem z wami Aniołowie Pańscy,
którzy na Moje rozkazy wypełniają zadanie, jakie im powierzyłam.
Wszystkie Niebieskie Duchy są istotami jaśniejącymi i pełnymi mo-
cy, znajdującymi się bardzo blisko Boga. Kochają Go, służą Mu, bro-
nią Go i otaczają chwałą. W świetle Przenajświętszej Trójcy widzą
wszystkie niebezpieczne i podstępne zasadzki zastawiane na was
przez złe duchy, walczące przeciw Bogu i Jego królewskiej władzy.

Jest to straszliwa walka, rozgrywająca się w sferze duchów: do-
brzy — przeciw złym, Aniołowie — przeciw demonom. Jesteście
włączeni w tę wielką walkę i dlatego powinniście zawsze powie-
rzać się ich niezawodnej opiece oraz często wzywać na modlitwie
ich potężnej pomocy.

Wszystkie Duchy Niebieskie znają Mój plan, znają godzinę
Mojego tryumfu. Widzą, że atak piekła w waszych czasach jest
mocny, stały i powszechny. Szatanowi udało się ustanowić
na świecie swoje królestwo i czuje się obecnie pewnym zwycięz-
cą. Bliska jest jednak chwila jego zupełnego upadku i całkowitej
klęski. Dlatego walka staje się bardzo ostra i straszliwa. Wy także,
wraz z Aniołami Pana, zostaliście wezwani do walki. Bronią uży-
waną przez demony jest zło, grzech, nienawiść, nieczystość, py-
cha, bunt przeciw Bogu. Bronią zaś używaną przez Duchy Niebie-
skie — stojące w walce u waszego boku — jest dobro, Boża łaska,
miłość, czystość, pokora i uległe poddanie się woli Pana.

Zadanie Duchów Niebieskich polega też na umacnianiu was,
leczeniu waszych ran, obronie przed zasadzkami Mego przeciwni-
ka, ochronie przed złem i prowadzeniu was po jaśniejącej drodze
Mojej woli.

Archanioł Gabriel został posłany przez Boga, aby przyjąć «tak»
waszej Niebieskiej Mamy. Teraz ma przyjmować wasze «tak»
na wolę Ojca. Wzmacnia was i podtrzymuje, prowadzi drogą odwa-
gi i dawania heroicznego świadectwa o Jezusie i Jego Ewangelii.

Archanioł Rafał umacnia was w waszej słabości, wylewa bal-
sam na każdą bolesną ranę, uwalnia was od ciężaru zmęczenia
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i zniechęcenia, abyście kontynuowali walkę — z tarczą wiary,
w pancerzu miłości i świętości.

Archanioł Michał broni was przeciw wszystkim straszliwym ata-
kom szatana. Szczególnie rzucił się na was, którzy tworzycie część
Mojego zastępu i pozwalacie się ulegle prowadzić waszemu Nie-
bieskiemu Wodzowi. Ileż razy stalibyście się ofiarami szatana, gdy-
by nie interweniował Archanioł Michał, aby was obronić i ochronić!

Wzywajcie go często — przez bardzo skuteczną modlitwę-eg-
zorcyzm przeciw szatanowi i zbuntowanym aniołom — ponieważ
to on prowadzi was w tej walce w taki sposób, że każdy może
uświadomić sobie zadanie, jakie zostało mu powierzone przez wa-
szą Niebieską Mamę. Zjednoczcie się więc — w pełnej uczucia
i braterstwa wspólnocie życia, modlitwy i działania — ze wszystki-
mi Duchami Niebieskimi, zaangażowanymi wraz z wami w prowa-
dzenie tej samej walki i w przygotowanie wielkiego zwycięstwa
Boga, przez chwalebne Królestwo Chrystusa. Przyjdzie ono do was
przez tryumf Niepokalanego Serca na świecie.

528. ANIOŁOWIE WASZEGO CZASU (Tamże, s. 735-737)
Omaha (Nebraska — USA), 29.09.1994 Święto Świętych Archa-

niołów Michała, Gabriela i Rafała
Dziś obchodzicie święto Archaniołów Gabriela, Rafała i Micha-

ła. To są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego cza-
su oczyszczenia i wielkiego ucisku. To są Aniołowie waszego czasu.
Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej
kary. Przypada im w udziale gromadzenie na całej ziemi w pewnym
schronieniu Mojego Niepokalanego Serca tych, którzy są wezwani,
by stać się częścią małej reszty, która pozostanie wierna. To są
Aniołowie waszego czasu. Są to zwłaszcza ci Aniołowie, którzy ujaw-
niają przed wami ostatnie wydarzenia, opisane w zapieczętowanej
księdze.

Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastę-
pów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi
do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masoń-
skimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną
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wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystuso-
wi.

Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu,
by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostat-
niej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Mi-
chał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego
królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Ma-
mie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czelu-
ści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.

Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wiel-
kiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopoma-
gać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni.
Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych
dzieci — których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych
dni — przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplo-
wać Boski blask Prawdy.

Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania
powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa
na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego
przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym po-
słańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale.

To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus
ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości,
aby poddać Sobie wszystko. I tak Boska moc Mojego Syna Jezusa
ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu.

Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłosze-
nia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej
potęgi.

Dlatego właśnie zapraszam was dziś do czczenia, do modlitwy
i do wzywania opieki tych trzech Archaniołów. Są oni bowiem po-
wołani do wypełnienia wielkiej misji w końcowym czasie wielkiego
ucisku: mają doprowadzić was do serca wielkich wydarzeń, do któ-
rych przeżycia z ufnością i wielką nadzieją jesteście obecnie we-
zwani.
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ZAŁOŻYCIEL MICHALITÓW1

1 P. B. Günther, Szatan istnieje naprawdę…, s. 169.

Ksiądz BRONISŁAW MARKIEWICZ (1842—1912) był duszpaste-
rzem i wykładowcą teologii pasterskiej w Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Kładł nacisk na potrzebę katechizacji. Po wyjeździe
do Włoch spotkał się ze Św. Janem Bosko i wiele zaczerpnął z jego
myśli. Tu pełnił funkcję wychowawcy, pomagał w duszpasterstwie
i wykładał teologię. Po powrocie do Polski zajął się opuszczoną
młodzieżą i duszpasterstwem warstw biednych, zaniedba-
nych pod względem religijnym i społecznym. Był bojownikiem
o sprawiedliwość i słuszne prawa, kapłanem o szerokich horyzon-
tach i wyczuciu idących czasów. Głosił to w swoich publikacjach
i posłudze słowa. Weryfikował wypowiedzi świątobliwością życia.
Podjęte dzieło powierzył założonym w 1897 roku zgromadzeniom
zakonnym…

Sługa Boży oparł oryginalną duchowość na Ewangelii Jezusa
Chrystusa, dając słowem i czynem praktyczny wyraz dwom hasłom:
„Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i Praca”. Sam żywił gorące na-
bożeństwo do Księcia chórów anielskich i szerzył je przez apostol-
ską posługę.

„Dziwna rzecz — pisał do Rzymu w 1901 roku do swoich synów
duchowych — że dotąd Święty Michał Archanioł jest mało czczony,
mimo że w liturgii od wieków odbiera cześć zaraz po Najświętszej
Maryi Pannie. Jego cnotami są: pokora, czystość, gorliwość o chwa-
łę Bożą i o dobro dusz ludzkich.

Widać, że zbliżyły się czasy Antychrysta i potęg diabelskich,
kiedy z wielką mocą wypadnie Kościołowi walczyć pod wodzą Św.
Michała i jego Towarzyszy”.

*(Obszerniejsze wiadomości o poświęceniu się Św. Michałowi
Archaniołowi można znaleźć w broszurce pt. „Nabożeństwo do Św.
Michała Archanioła”. Kult Św. Michała szerzy w sposób szczególny
Zgromadzenie (zakon) Św. Michała Archanioła założony przez…
Księdza Bronisława Markiewicza…
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OBJAWIENIE SIĘ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA S. FILOMENIE

ZNAMIENNA RELACJA1

1 Tamże, s. 169—170.

Na kilka lat przed wstąpieniem Leona XIII na Stolicę Apostol-
ską żyła w San Colombo na terenie Hiszpanii klaryska, siostra Filo-
mena. Ta zakonnica, która potem zmarła w opinii świętości (1868
r.), w gorących modlitwach zapytywała Boga, co należy czynić,
aby zapewnić triumf Kościoła. Objawił się jej wtedy św. Michał Ar-
chanioł i rzekł trzy razy: „Rozgłaszaj moją wielkość!”.

Świątobliwa Filomena uświadomiła sobie wtedy niezmierną
potęgę i władzę tego Archanioła. Zrozumiała, że spośród duchów
niebieskich jest najdoskonalszym i w miłości najwięcej podobnym
do samego Pana; że swoich czcicieli szczególną otacza opieką
w życiu, przy śmierci i po zgonie; że dla wsparcia Kościoła i naszej
wiary należy wzywać przede wszystkim Jego pomocy.

Zaczęły się bowiem czasy ostateczne i dlatego Papież Leon
XIII, natchniony przez Ducha Świętego, rozbudził nabożeństwo
do św. Michała Archanioła, aby ludzie zwrócili swe myśli i serca
ku temu wodzowi wojsk niebieskich, aby pokonać moce Piekła
w ostatecznym boju. Odtąd siostra Filomena z polecenia spowied-
nika nie tylko sama stała się czcicielką św. Michała Archanioła,
ale także zachęcała karmelitanki i inne zakony do ustawicznego
wzywania Jego pomocy.

Wkrótce potem miała drugie widzenie, które sama tak opisa-
ła:

„Ujrzałam Najświętsze Serce Pana Jezusa, napełnione miłością
do ludzi, idące przez drogi świata. Utrudzone słaniało się na prawo
i lewo, doznając ran z powodu przydrożnych cierni.

Z poranionego Serca spływała Krew, użyźniając ziemię. Kiedy
to Serce przeszyte na wylot wydało z siebie łaskę i miłość, zbliżyły się
do niego dwie gwiazdy, aby Je podtrzymać. Zrozumiałam, że przecudna
gwiazda od prawej strony, czyli od strony boleści, była to Matka Naj-
świętsza Niepokalana.
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Drugą gwiazdą równie wspaniałą i jasną od strony miłości był św.
Michał Archanioł. Najświętsze Serce zmieniło się także na gwiazdę,
a jej promienie na języki. Chrystus Pan mówił do Matki: «Fiat, fiat»,
«niechaj się stanie to, o co prosisz». Maryja mówiła do Anioła: «Va, va,
va», «leć, leć, roznoś to, co Syn mi daje». Święty Michał odpowiadał:
«Któż jak Bóg».

W trójkącie gwiazd widziałam obraz Opatrzności, w troistości
Osób jednolitość woli. Bo zarówno Maryja chciała wyprosić, jak Chry-
stus udzielić, a św. Michał rozdać. Te trzy wole były ze sobą zjedno-
czone, ta sama miłość łączyła je. Zrozumiałam, że wszystkie łaski
dla uratowania Kościoła wyjedna Niepokalana, której stopa zetrze
głowę węża, ale, że te wszystkie łaski rozniesie jeden tylko św. Mi-
chał!

Więc wzywajcie, wzywajcie tego niezwykle potężnego Hetmana,
bo zaczęły się ostateczne czasy!”

Wszyscy szukają szczęścia, a przecież niewielu je osiąga, gdyż
idą przez życie sami, bez doświadczonych przewodników, zadufani
we własne siły i w swój rozum. Dlatego często stają się łupem
złych duchów.

Święty Michał Archanioł, objawiając się świątobliwej siostrze
Filomenie, klarysce powiedział: «Szczęśliwy naród, szczęśliwe mia-
sto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, który mnie się po-
święca — ci bowiem nie zginą».

(Tę relację podaje za „Kroniką Rodzinną”... ks. Br. Markiewicz
w swoim miesięczniku „Powściągliwość i Praca” w 1901 r.)
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Michael the Archangel. A 13th-century Byzantine icon from the Mona-
stery of St. Catherine, Sinai.Autor: Anonymous Byzantine painter

(395—1453 AD).
Źródło: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3473522

Domena publiczna. Wikimedia Commons, https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Mikharkhangel.jpg?uselang=pl
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ROZDZIAŁ 16. POŚWIĘCENIE SIĘ
ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI1

1 P. B. Günther, Szatan istnieje naprawdę..., s. 162-168.

POŚWIĘĆ SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

Człowiek nie jest sam. Otacza go świat duchów. Te duchy sta-
rają się wpływać na niego i pociągnąć do dobra lub zła zależnie
od swej natury. Już w raju był człowiek przedmiotem zainteresowa-
nia duchów dobrych i złych. Tak dzieje się nieprzerwanie od po-
czątku i tak będzie aż do końca świata. Już w raju dał się Adam
oszukać złemu duchowi. Uwierzył w złudę szczęścia, którą mu pod-
szeptywał, a przez to zgubił siebie i swoje potomstwo. Nie usłuchał
Pana Boga i nie zachował poleconej mu ze względu na jego szczę-
ście powściągliwości od przynoszącego śmierć owocu. A byłby
szczęśliwy on i cały rodzaj ludzki.

Dziś także kusi zły duch i poszczególne osoby i całe społeczno-
ści, jako „anioł światłości”, jako „przyjaciel człowieka”.

Ale Pan Bóg udziela nam swej pomocy. Św. Michał Archanioł
ustawicznie demaskuje kłamstwo szatana. Św. Michał jest pierwszą
istotą stworzoną w pełni szczęśliwą. To szczęście osiągnął przez
oderwanie się od własnego ja, a zanurzenie się w Bogu. On
też wskazał i wskazuje wszystkim istotom rozumnym tę jedyną
drogę do szczęścia i jest na niej pierwszym przewodnikiem. Wszy-
scy, którzy poszli za Nim tak aniołowie jak i ludzie stali się szczę-
śliwymi.

Jeżeli chcesz osiągnąć cel życia i prawdziwe szczęście oddaj się
i poświęć potężnemu Archaniołowi, słuchaj go i naśladuj, a On nie-
zawodnie doprowadzi cię do Boga, do nieba, do wiecznego nie-
skończonego szczęścia. On nie tylko wskaże ci drogę, ale na tej
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trudnej drodze wspomoże i wzmocni cię jak wzmocnił Chrystusa
w Ogrójcu, w czasie męki i w jego drodze krzyżowej do chwały (na-
uka Św. Bonawentury). On doprowadzi cię do zwycięstwa.

Wszyscy szukają szczęścia, a przecież niewielu je osiąga, gdyż
idą przez życie sami, bez doświadczonych przewodników, zadufani
we własne siły i w swój rozum. Dlatego często stają się łupem
złych duchów. Św. Michał Archanioł objawiając się świętobliwej
siostrze Filomenie klarysce z Valls w Hiszpanii (+1868) powiedział:
„Szczęśliwy naród, szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśli-
wy człowiek, którzy mnie się poświęcą — ci bowiem nie zginą”.

Jakie obowiązki zaciągają ci, którzy poświęcą się Św. Michało-
wi? Przede wszystkim powinni: naśladować Św. Michała: W Jego
miłości Boga i Maryi, w Jego pokorze, czystości i męstwie, w Jego
gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie dusz, w Jego wynagradzaniu
Boga i Maryi za grzechy świata dla uproszenia grzesznikom łaski
nawrócenia i o uproszenie łask skutecznych dla dobrych.

Ten, który poświęcił się Św. Michałowi stara się codziennie od-
mawiać Różaniec w intencji wynagradzania Najświętszym Sercom
Jezusa i Maryi, za co grzeszników dla uproszenia im łaski nawróce-
nia, a nadto o ile mu na to warunki pozwalają często przyjmuje Ko-
munię Św., szczególnie w pierwsze piątki i soboty miesiąca w tej
samej intencji wynagradzającej i błagalnej.

Będzie też wszystkie swoje czyny spełniał dla Boga i zbawienia
dusz, (w tej intencji ofiaruje Najświętszym Sercom wszystkie czyn-
ności dnia) i prowadził przykładne chrześcijańskie życie. Tym, któ-
rzy poświęcili się Św. Michałowi zaleca się najgoręcej zachowanie
abstynencji od alkoholu i tytoniu.

Poleca się, by czciciele Św. Michała nosili i rozpowszechniali
Szkaplerz Karmelitański i Cudowny Medalik, dla zjednania sobie
i innym szczególnej opieki Matki Najświętszej. W walce o zbawie-
nie dusz pomocną rzeczą jest posługiwać się koronką do Miłosier-
dzia Bożego, koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa, do Naj-
świętszej Maryi Panny od Łez. Ponadto poświęceni Św. Michałowi
działają: słowem, pismami i wszystkimi dostępnymi im środkami,
aby budować Królestwo Boże na ziemi.
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OSOBISTE POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

Bądź pozdrowiony Św. Michale Archaniele, Wodzu „niezliczo-
nych Zastępów Anielskich” oraz wszystkich ludzi walczących
o sprawę Boga i Jego Niepokalanej Matki. Wpatrzony w Twoją wiel-
ką postać i ja chcę walczyć pod Twoim sztandarem przeciw szata-
nowi, piekłu i grzechowi o królowanie w duszach Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi.

Pragnę oddać się Tobie jak żołnierz swojemu wodzowi, bo Ty
znając najlepiej myśli i plany Boże, oświecisz mnie, wesprzesz
i poprowadzisz. Przez Ciebie najowocniej będę urzeczywistniał od-
danie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Za pośrednic-
twem mego Anioła Stróża, wszystkich Aniołów i Świętych oddaję
Ci ciało i duszę, rozum, pamięć i wolę, moje uczynki, cierpienia
i zasługi. Tobie i dla Ciebie poświęcam moje dobra duchowe, umy-
słowe i materialne.

Rozporządzaj mną i wszystkim co do mnie należy, według Twe-
go upodobania. Odtąd chcę wszystko czynić (modlić się, pracować,
przyjmować Komunię św.) z Tobą i przez Ciebie dla królowania Naj-
świętszych Serc Jezusa i Maryi.

Mocą Bożą, oświeć mój rozum i oczyść moje serce. Przyodziej
mnie w Swoje zasługi i cnoty: w miłość ku Bogu i Maryi, w pokorę,
czystość, męstwo. Wyjednaj mi wszelkie skuteczne łaski potrzebne
do uświęcenia mej duszy i zakrólowania w niej w całej pełni Naj-
świętszych Serc.

Działaj we mnie i przeze mnie. Uczyń mnie użytecznym narzę-
dziem w szerzeniu i umacnianiu Królestwa Bożego na ziemi.
Wszystkie dusze, powinny być królestwem Boga, we wszystkich wi-
nien On królować, niestety, liczne z nich przez swoje grzechy ode-
szły od Niego i popadły w nędzny stan niewoli szatańskiej. Szatan
mocno w szponach trzyma te swoje biedne ofiary. Same, o własnych
siłach, bez pomocy skutecznej łaski Bożej nigdy by z tego stanu
(martwoty, śmierci duchowej) nie mogły wyjść i wrócić do Boga.

Bóg jednak nie jest zobowiązany dać im tę łaskę (skuteczną),
gdyż go obraziły i opuściły dobrowolnie przez grzechy.
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Taką łaskę można im uprosić u Boga przez wynagrodzenia
za nich Jemu oraz Maryi. Chcę więc za grzeszników wynagradzać
i przez praktyki wynagradzające uprosić im łaskę nawrócenia,
a w ten sposób przyczynić się do rozszerzenia Królestwa Bożego
na ziemi i zapanowania pokoju.

Idąc w Twoje ślady w walce o dusze, o królowanie w nich Naj-
świętszych Serc Jezusa i Maryi, postanawiam i przyrzekam Ci
to Wodzu Bożych Zastępów, że w intencji wynagradzania Najświęt-
szym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy i niewdzięczności swoje
i całego świata oraz w intencji uproszenia u Boga i Maryi łaski na-
wrócenia grzeszników będę:

1. Odmawiać codziennie Różaniec wynagradzający (jedna
część).

2. Przystępować często, choćby nawet codziennie, do Komunii
Świętej i wynagradzającej, a szczególnie w pierwsze piątki i soboty
miesiąca, a przed pierwszym piątkiem miesiąca odprawiać „Godzi-
nę Świętą”.

3. Ofiarować Bogu i Maryi jako wynagrodzenie wszystkie czyn-
ności dnia i całego siebie.

4. Zachować wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych (wi-
na, piwa, wódki) i od tytoniu.

5. Apostołować słowom (ustnym, drukowanym) i przykładnym
życiem chrześcijańskim.

(Jeżeli komu trudno zdobyć się na całkowite wyrzeczenie się alko-
holu, niech złoży przynajmniej obietnicę umiarkowania tzn., że będzie
pił niewiele, nie często i nigdy nie upije się. Używanie lekarstw na al-
koholu lub małej ilości alkoholu w celach leczniczych nie łamie przy-
rzeczeń abstynenckich.).

Dla zapewnienia sobie specjalnej opieki Najświętszej Marii
Panny będę nosił i rozpowszechniał Szkaplerz Karmelitański i Cu-
downy Medalik.

Święty Michale, Zastępy Twoje walczą i zwyciężają „mocą Krwi
Baranka” (Obj 12, 11). Będę więc często brać udział we Mszy, ofia-
rując Ojcu Przedwiecznemu za grzeszników Ciało i Krew Jezusa
oraz ponawiać to ofiarowanie odmawiając codziennie jedną
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z trzech koronek: do Miłosierdzia Bożego, do Najświętszych Ran
Pana Jezusa, do Najświętszej Maryi Panny od Łez, dla zaofiarowa-
nia Jej zasług.

Będę też starać się o ile warunki mi na to pozwolą (bliskość
kościoła, czas): 1) odwiedzać Najświętszy Sakrament, 2) odprawiać
Drogę Krzyżową, w domu lub kościele, 3) czytać i rozważać co-
dziennie jeden rozdział Nowego Testamentu lub „O naśladowaniu
Chrystusa” Tomasza a Kempis.

Św. Michale za Twoim przykładem przyrzekam Ci czerpać
z nabożeństwa do Ducha Świętego miłość i zapał apostolski. Bę-
dę też gorliwie rozgłaszał wielkość Twoją i szerzył nabożeństwo
i poświęcenie się Tobie oraz poświęcenie się Najświętszym Ser-
com Jezusa i Maryi i wszystkie towarzyszące takiemu poświęceniu
praktyki wynagradzające tj. różaniec, Komunię św. wynagradzają-
cą, ofiarowanie czynności dnia, koronki wynagradzające (do Miło-
sierdzia Bożego, Najświętszych Ran Pana Jezusa, do Najświętsze)
Maryi Panny od Łez), nabożeństwo do Ducha Świętego, uczestnic-
two we Mszy św. wynagradzającej, trzeźwość i abstynencję od al-
koholu i tytoniu, dobrą prasę i dobre, a przede wszystkim religij-
ne książki.

Wykonywanie przy Twej potężnej pomocy i w miarę moich moż-
liwości tych praktyk wynagradzających będzie moją bronią w walce
o dusze, o tryumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Kościoła.
Tą bronią przyrzekam Ci i ślubuję walczyć przez całe moje życie.

Hetmanie Wojsk Niebieskich, Rycerzu „Niewiasty obleczonej
w słońce” — Bogarodzicy, Matki Kościoła, błagam Cię wspomagaj
mnie nieustannie w boju bezkrwawym o najważniejszą sprawę
na ziemi, tj. zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi.

Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga na-
szego i władza Jego Pomazańca”, (Obj 12, 10), a ludzkość wraz z To-
bą i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia „Któż jak Bóg!” Amen.

Po poświęceniu się, ten akt należy odmawiać od czasu do cza-
su, najlepiej co tydzień lub co miesiąc, np. w pierwsze niedziele
lub pierwsze wtorki.
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POŚWIĘCENIE SIĘ RODZINY ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

Oprócz indywidualnego, osobistego poświęcenia się Św. Mi-
chałowi istnieje jeszcze poświęcenie się różnych społeczności,
do których w pierwszym rzędzie zalicza się rodzina.

Św. Michał Archanioł powiedział do siostry Filomeny klaryski:
„Szczęśliwa rodzina, która mi się poświęci, ta bowiem nie zginie”.
Potężny Archanioł otacza więc specjalną opieką taką rodzinę, która
Mu się poświęci. Staje się dla niej przewodnikiem i siłą w drodze
do szczęścia, do Boga, do nieba. Dlatego gorąco zachęca się rodzi-
ny aby jak najliczniej oddawały się w opiekę potężnemu Archanio-
łowi i żywiły Doń głęboką cześć i gorące nabożeństwo. Rodzina po-
winna odpowiednio przygotować się do takiego aktu oddania.

Najlepszym do tego przygotowaniem jest osobiste poświęce-
nie się Św. Michałowi poszczególnych członków rodziny. W dniu tym
należy przystąpić do Świętych Sakramentów. Przed poświęceniem
wypada też postarać się o odpowiedni obraz Św. Michała i przy-
ozdobić go. Przed tym obrazem głowa rodziny — ojciec lub matka —
albo ktoś z niej najstarszy odmawia akt oddania się, a inni powta-
rzają głośno słowa aktu. Po odmówieniu aktu oddania się, należy
jeszcze odmówić litanię do Św. Michała i cząstkę Różańca.

Na tę uroczystość można by, gdyby nie było większych trudno-
ści, zaprosić Księdza Proboszcza lub Księdza Wikarego. Akt oddania
należy wspólnie odnawiać od czasu do czasu, najlepiej w pierwszą
niedzielę miesiąca, pierwsze wtorki lub co niedzielę i w uroczy-
stość Św. Michała Archanioła 29 września. Dobrze by też było za-
mówić od czasu do czasu Mszę Św. w intencji rozszerzenia czci Św.
Michała oraz samemu tę cześć rozszerzać wśród otoczenia, bli-
skich, przyjaciół, znajomych.

AKT ODDANIA SIĘ RODZINY ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

Bądź pozdrowiony Św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu
i opiekunie Najświętszej Rodziny Nazaretańskiej i Wodzu Wszyst-
kich Aniołów Stróżów.
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Ty wybawiłeś Najświętszą Rodzinę od zagrażających Jej niebez-
pieczeństw ze strony Heroda. Ty uratowałeś Dzieciątko Jezus, pole-
cając Józefowi i Maryi uchodzić do Egiptu. A gdy niebezpieczeń-
stwo minęło, znowu skierowałeś ich ku ziemi ojczystej. Czuwaj
i nad naszą rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Odtąd rządź
nami, kieruj i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością
ku Bogu zapaliłeś rzesze Aniołów i dotąd zapalasz wielką rodzinę
dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miło-
ści Bożej i uczyń ją przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu.
Ochraniaj i strzeż każdego z nas i całą naszą rodzinę od wszelkich
niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź naszym opiekunem, obrońcą,
przewodnikiem, naszą siłą, ostoją, zwycięstwem.

Powierzając i poświęcając się Tobie ufamy, że przeprowadzisz
nas bezpiecznie do Ojczyzny wiecznej, do Jezusa i Maryi. Rozumie-
my, że poświęcić się Tobie, to znaczy być zjednoczony z Tobą i na-
śladować Ciebie w Twoich cnotach a zwłaszcza w Twojej miłości
ku Jezusowi i Maryi, w Twojej gorliwości o Chwałę Bożą i zbawie-
nie dusz. Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym
Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył,
tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie poświę-
camy całą naszą rodzinę Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi
i z Tobą i przez Ciebie chcemy je kochać, czcić, pocieszać i wyna-
gradzać za tych, którzy nie tylko Ich nie czczą i nie miłują, ale jesz-
cze słowem i czynem znieważają.

Aby więc pocieszyć i wynagradzać Najświętszym Sercom
za grzechy nasze i całego świata, a grzesznikom uprosić łaskę na-
wrócenia, postanawiamy, że będziemy się starać:

1. Codziennie z rana ofiarować Najświętszym Sercom Jezusa
i Maryi wszystkie czynności dnia i siebie samych.

2. Codziennie — o ile będzie można wspólnie odmawiać Róża-
niec wynagradzający (przynajmniej jedną część).

3. Uczestniczyć często, choćby nawet codziennie we Mszy Św.
i przyjmować Komunię Św. wynagradzającą, a szczególnie w pierw-
sze piątki i soboty miesiąca, a przed pierwszym piątkiem miesiąca
odprawiać „Godzinę Świętą”.
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4. Wyrugować tak zgubne dla naszych rodzin i całego narodu
napoje alkoholowe i tytoń z naszego życia rodzinnego, obyczajo-
wego i towarzyskiego. Nie będziemy więc z okazji uroczystości ro-
dzinnych i przyjęć podawać napojów alkoholowych, ani też ich pić
u innych.

5. Pilnie rozszerzać wśród otoczenia, rodzin, słowem (ustnym,
drukowanym), i przykładnym życiem — osobiste i rodzinne poświę-
cenie się Św. Michałowi Archaniołowi.

6. Będziemy też starać się o ile warunki nam na to pozwolą: 1)
odwiedzać Najświętszy Sakrament. 2) odprawiać Drogę krzyżową,
(w domu lub kościele), 3) czytać i rozważać codziennie jeden roz-
dział Nowego Testamentu lub „O naśladowaniu Chrystusa”.

Ty, który z Św. Gabrielem i Rafałem nawiedziłeś rodnię Abraha-
ma i Lota, nawiedź również naszą rodzinę i przynieś nam łaski
i błogosławieństwo Boże, tak bardzo nam potrzebne. Ty, który da-
łeś pouczenie i światło rodzicom Samsona odnośnie do sposobu
wychowania ich syna, bądź i dla nas wychowawcą, opiekunem,
światłem i natchnieniem. (Św. Michał polecił rodzicom Samsona,
aby syna wychowywali w abstynencji od alkoholu i sami nie pili.
To zalecenie tyczy też i rodzin Jemu poświęconych).

Wodzu Aniołów Stróżów! Poślij nam na pomoc i opiekę Twoich
Aniołów, jak to uczyniłeś dla całej rodziny Tobiasza, wysyłając jej
ku pomocy Archanioła Rafała. Ty, który byłeś przewodnikiem
do Chrystusa i Jego Kościoła dla całego domu Korneliusza, bądź
i dla nas przewodnikiem do Chrystusa i zjednocz nas z Nim na za-
wsze.

Spraw, abyśmy ożywieni Twoim duchem tu na ziemi i kiedyś
w wieczności wielbili naszego Ojca i Stwórcę pieśnią uwielbienia.

„Któż jak Bóg!” Amen.
______________________
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GŁÓWNY PATRON POLSKI — ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

16.05 — WSPOMNIENIE ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
ŚW. ANDRZEJ BOBOLA, kapłan, wielki męczennik, ur. 30 listo-

pada 1591r., a zmarł po straszliwych katuszach 16 maja 1657r. Be-
atyfikowany 30.10.1853r., a kanonizacja nastąpiła 17.04.1938r.

Autor treści Ślubów Lwowskich, oddania Polski pod opiekę Ma-
ryi i ogłoszenia Maryi Królową Polski — 1 kwietnia 1656r. W czasie
nawałnicy bolszewickiej w 1920r. również do Niego modlono się
nowenną 6—14 sierpnia o ratunek, a dzień później w święto Wnie-
bowzięcia Maryi, w którym to dniu dzięki Maryi Zwycięskiej odwró-
ciły się losy wojny, ten „Cud nad Wisłą” uznano również jako
za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i uwieńczono kanoniza-
cją w 1938r.

Do tej pory, jeden z patronów Polski, ale jak się prześledzi hi-
storię tego wielkiego męczennika, jego orędzia, to z woli Bożej ma
być głównym patronem Polski, z należnym nabożeństwem do Nie-
go. Po rozbiorach Polski objawiając się o. Alojzemu Korzeniowskie-
mu przekazał, że Polska odzyska Niepodległość po Wielkiej Wojnie
czyli Pierwszej Wojnie Światowej. Będzie jednym z patronów Pol-
ski, a kiedy będzie głównym patronem, Polska będzie wtedy w peł-
nym rozkwicie.

Tak to wyjaśnia ks. Józef Niżnik, proboszcz Sanktuarium św. An-
drzeja Boboli w Strachocinie: „Dwa proroctwa się spełniły, trzecie
jeszcze nie, a ono dotyczy jego głównego patronatu nad Ojczyzną.
Dlatego podejmuję się tego przekazu, abyśmy jako naród rozważyli
w sercu i przekonali się, że patronat św. Andrzeja jest z woli Boga.
I może dlatego, że o tym zadecydował Bóg, nie jest łatwy do przy-
jęcia, choć pewne wydarzenia związane ze Świętym, to potwier-
dzają”1.

1 Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, http://www.strachoci-
na.przemyska.pl/index.php?id=4&subpage=1

Orędzia, objawienia z udziałem św. Andrzeja Boboli w 1936,
1938 i 2003r.
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ZOFIA GROCHOWSKA** (1931—2009)
15.05.2003. Drogi kochany nasz patronie Polski- św. Andrzeju

Bobolo, co chcesz przekazać dla Polski — upomnieć czy ostrzec?
Św. Andrzej Bobola: Widzisz dziecko jaka jest ta Polska. Bóg

przygotował wiele łask dla Polski poprzez Miłosierdzie Boże. Dziś
są twoje imieniny Zofio, troszczysz się o ojczyznę i wiarę w Boga,
przez to masz dostęp do Niego. Bóg ci udziela światła prawdy, któ-
re głosisz. Dziś otrzymałaś wiele łask których udzielił ci Bóg. Daje
ci poznać co będzie się dziać w Polsce. Ostatnim ostrzeżeniem bę-
dzie sprawdzian wiary w Boga w narodzie polskim. Bóg wymierzy
sprawiedliwość dla Polski. Co ma się stać z Narodem Polskim tego
nikt nie przewidzi. Pisz, w niedzielę dam ci więcej poznać więcej
gniewu Bożego. Zbyt dużo wyrosło kąkolu, trzeba go wyplenić
i oczyścić dla przychodzącego Jezusa Chrystusa. Niech ciebie Zofio
Bóg błogosławi.

18.05.2003. Drogi patronie Polski św. Andrzeju Bobolo daj po-
znać to, co zagraża Polsce i jak ją ratować. Oto ciebie prosi kochają-
ca ojczyzna. Ja, św. Andrzej Bobola daję ci odpowiedź: Trudne czasy
są dla Polski. My, Święci w Niebie znamy plan złych ludzi wobec na-
rodów a przeważnie Polski. Tylko przeciwnicy Boga nie znają planu
Bożego, on wkrótce będzie się spełniać. Dlaczego lud nie słucha Bo-
ga, Bóg wszystko może i nie ma w Nim kłamstwa. Bóg jest samą
prawdą, a kto słucha kłamstwa nie ma udziału w prawdzie. Stańcie
przy Swym Bogu i nie lękajcie się o wasz byt, lękajcie się grzechu
i nieprawości, która może was zgubić. Nie odchodź człowiecze
od Krzyża Chrystusa, on jest twoją obroną, o ile odszedłeś, wróć,
bo Jezus na ciebie czeka. Jest jeszcze czas, ale jest on coraz krótszy.
Bóg wszystko może, poza Bogiem nikt. Tylko zaufajcie Swojemu Bo-
gu. Bóg doświadcza was, bo wielu w narodzie polskim zeszło z Jego
dróg zbawienia. Wróć narodzie pod Krzyż Chrystusa a dokona się
cud przemiany serc ludzkich, ale potrzeba wiele ofiar i modlitw. Ja,
patron Polski wzywam was o gorącą modlitwę do Boga przez wsta-
wiennictwo Świętych. Idzie wielka burza nad Polskę. Czy lud po-
wstrzyma tak wielką nawałnicę która uderzy w serce Polski?
Nie daj się pokonać złu a Bóg przyjdzie ci z pomocą.
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ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA (1905—1938)
„1936r. W pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego

i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobo-
lę i Kazimierza królewicza, którzy się wstawiali za Polskę
(Dz.689)”1.

1 DZIENNICZEK. Miłosierdzie Boże w duszy mojej…, s. 221.

FULLA HORAK (1909 — 1993)
„Św. Andrzej Bobola zjawił mi się pierwszy raz w dniu 3 maja

1938.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — powiedział. Spytałam

go, czy będzie Patronem Polski?
Już nim jestem, gdyż nadchodzą znowu czasy ciężkie i trudne. Bę-

dę wam pomagał. Gdy Polska będzie w niebezpieczeństwie, ukażę się
ogromnym tłumom ludzi. Grozi jej obecnie dwóch wrogów… Ludzie
nie dość gorąco i nie tak jak trzeba, zwracają się do mnie. Mogę być
bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę
w cierpieniu.

Czy męczeństwo bolało?
Tak, w pierwszych chwilach. Cierpienie to nie mogło być odjęte, gdyż

było dobrowolne. Po pewnym czasie ból znieczuliło wewnętrzne widze-
nie przyszłego życia, które Bóg okupił cierpieniem, przewyższającym
wszystkie męczeństwa świata. Miłość Boga i Jego łaska daje wielką moc.
Przygotujcie się, bo idą bardzo ciężkie czasy. Będzie to walka dobra
ze złem, duchów jasnych z ciemnymi. Powiedz ludziom, że grożą im
straszne rzeczy za to, że zaniedbują sprawy wewnętrznego życia! Możesz
mnie zawsze poprosić, a wysłucham cię. Błogosławię cię od Boga”2.

2 F. Horak, Święta Pani, Maria Vincit, Wrocław 2010, s. 208.

++++++++++++++
ŚW. ANDRZEJU BOBOLO, GŁÓWNY PATRONIE POLSKI,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Mateusz Juszczyk

**Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, t.II, s. 87-88.
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ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
Żywoty św. Pańskich na wszystkie dnie roku-picture p. 515.jpg

Autor anonimowy, ilustracja z książki „Żywoty Świętych Pańskich
na wszystkie dnie roku”, data: 1910, Źródło:

File: PL Żywoty św. Pańskich na wszyst. dnie roku.djvu

Domena publiczna. Wikimedia Commons, https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:%C5%BBywo-

ty_%C5%9Bw._Pa%C5%84skich_na_wszystkie_dnie_roku-picture-
_p._515.jpg?uselang=pl
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