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TERMINY planowanych SPOTKAŃ modlitewno-formacyjnych
organizowanych w 2021r. dla Małych Rycerzy,
kandydatów i wszystkich sympatyzujących z Legionem
w celu rezerwacji dni wolnych z przeznaczeniem na osobiste uczestnictwo w tych ucztach duchowych.
►23 maja 2021 – XVI Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Jasna Góra, opiekun
duchowy – ks. Lesław Krzyżak. Czuwanie z Królową Polski i adoracją Króla Miłosierdzia i Polski w
kaplicy Cudownego Obrazu w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, od Apelu Jasnogórskiego do 4.00 w
poniedziałek, 24.05.2021. Na obecny czas może uczestniczyć w ramach reżimu sanitarnego 27 osób, a
więc skromna reprezentacja Legionu. Pozostali rycerze mogą w łączności duchowej i za pośrednictwem
łącz internetowych. (Nie ma jeszcze klucza do wytypowania tej ilości chętnych członków Legionu,
dlatego prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i zastosowanie się bez szemrania do decyzji
organizatorów w tej kwestii). Liczymy (na Bożą pomoc), że do tego czasu nastąpią zmiany w
dotychczasowych obostrzeniach sanitarnych i będzie umożliwione uczestnictwo większej reprezentacji
rycerzy, przynajmniej jak miało to miejsce w ubiegłym roku (70 osób). Zapisy u Marii kom. 664 035 180
►VII rekolekcje w Częstochowie z uwagi na panującą sytuację w kraju i ograniczenia sanitarne,
nie są planowane i nie odbędą się podobnie jak w roku 2020.
►30 lipca – 1 sierpnia 2021 – XXIII TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, w tym VI
rekolekcje, XII posiedzenie Zarządu i XIV obrady Zgromadzenia Animatorów i XXIII czuwanie ku czci
Boga Ojca (noc z soboty na niedzielę, 31.07./1.08.2021). Jeśli Pan Bóg pozwoli to nauki rekolekcyjne
poprowadzi ks. Grzegorz, Misjonarz Jezusa Miłosiernego, zaś opiekunem XXIII Tridduum i asystentem
spotkań – ks. dr Lesław. Zapisy na XXIII TRIDUUM: u Marii kom. 664 035 180, od 25 maja 2021.
Pierwszeństwo zgłaszania mają członkowie Zarządu (winni być na XII obradach Zarządu),
animatorzy i przedstawiciele kół i grup modlitewnych, którzy będą reprezentantami swoich lokalnych
wspólnot także w ramach XIII Zgromadzenia Animatorów.

Warto przeczytać, przemyśleć sobie i sercem
wejść w głębię tej pięknej modlitwy Benedykta
XVI a wraz z nią w Wielki Post
Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię i obumiera by wydać
plon obfity (J 12, 24).
Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą,
gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne» (J 12, 25).
[…] Pomóż nam [w tym Wielkim Poście] towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi myślami,
lecz przejść Twoją drogę sercem, nawet więcej: konkretnymi uczynkami codziennego życia.
Dopomóż nam wejść na drogę krzyża całymi sobą i na zawsze pozostać na Twej drodze.
Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu przed wyśmianiem przez innych, z obawy,
że nasze życie może się nam wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego, co niesie.
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Pomóż nam demaskować pokusy,
które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie pustkę i zawód.
Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać.
Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze pszenicznego ziarna, znaleźli w «traceniu życia» drogę
miłości, drogę,
która prawdziwie daje życie, życie w obfitości” (J 10, 10).

„Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy; przyjdę
wpierw jako Król Miłosierdzia..."
Nie tutaj miejsce, aby przypominać perypetie siostry Faustyny związane z rozkrzewieniem kultu
obrazu Jezu ufam Tobie, a także ustanowieniem w Kościele święta ku czci Miłosierdzia Bożego. Dodam
jednak, kiedy biedna zakonnica prosiła Zbawiciela o usunięcie przeszkód, otrzymała odpowiedz: „Tak
postępuję na świadectwo, że dzieło to jest moje. Wszystkie dzieła moje rozwijają się powoli i napotykają
na wielkie trudności, a największe dzieło – Odkupienie – uwieńczone było śmiercią i dopiero
zmartwychwstaniem. Tu również wszyscy nieprzyjaciele rozbijają się u nóg moich. Nie za pomyślny
wynik nagradzam, ale za trud i cierpienia dla mnie.
Pamiętamy, że przed wojną nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego szerzyło się w zanikniętych
kolach. Dopiero kiedy wybuchła wojna i nadeszły lata zapowiadanych nieszczęść, jakże aktualne słały
się słowa z objawień: „Gdy na świat przyjdą kary za grzechy, a. Ojczyzna twoja będzie w ostatecznym
poniżeniu, jedynym ratunkiem będzie ufność w Boże Miłosierdzie. Ocalę miasta i domy, w których
będzie mój obraz, obronię również osoby, które będą go czciły i ufały Memu Miłosierdziu. (…)
Wskrzeszę was, kiedy, będziecie uważali, że wszystko Stracone”.
Od wybuchu wojny nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego rozwijało się we wszystkich polskich
miastach. Nie pomogły policyjne kordony, zakazy drukowania religijnych tekstów, kontrole i rewizje. W
1943 roku w krakowskim klasztorze Sióstr Miłosierdzia zawieszono w bocznym ołtarzu obraz Jezusa
Miłosiernego, namalowany przez artystę Adolfa Hyłę. Stał się ten wizerunek bardziej popularny, znany i
czczony, aniżeli wileński obraz Kazimierowskiego,
Szybko też nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, razem z polskimi żołnierzami przekroczyło morza i
oceany, trafiło do tułaczych polskich rodzin rozsianych po świecie. Nabożeństwo do Jezusa
Miłosiernego było jak ciepły, ożywczy duch nadziei przenikający wojenną boleść i rozpacz. Krótki akt
strzelisty „Jezu ufam Tobie" stał się modlitwą i nadzieją cierpiącej i walczącej Polski.. Powstało
też kilka sanktuariów Miłosierdzia Bożego „Jem ufam Tobie" w Stanach Zjednoczonych, Meksyku czy
Anglii.
Objawienia Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie w dużym stopniu pozwalają zrozumieć Bożą
ekonomię w stosunku do świata. Wielokrotnie przed ostatnią wojną zakonnica w swoich wizjach
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oglądała — jak pisze — gniew Boży nad Polską. 9 lipca 1937 roku zanotowała w Dzienniczku:. „Często
się modlę za. Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę
wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy
widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą
Polskę, a wtenczas nie może użyć Swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz.
— Nie ma dnia; bym się nie modliła za ciebie" (Dz. 1188).
Dziś, gdy Kościół ogłosił już oficjalnie wyjątkowe znaczenie posłannictwa siostry Faustyny, pozostaje
niezwykłą tajemnicą prawda, że jedni mogą wypraszać dobro za innych, mają możliwość
odsunięcia klęsk i nieszczęść dzięki odwołaniu się do Bożego miłosierdzia. Dużej wagi było
również w wizjach siostry Faustyny przekonanie, że Matka Miłosierdzia nie tylko pośredniczy miedzy
swym Boskim Synem a ludźmi, ale także przychodzi osobiście ostrzegać ludy i narody przed
Bożą sprawiedliwością. Właśnie do istoty jej objawień należy przekonanie, że miłosierdzie Boże jest
przed sprawiedliwością, że radykalne środki, których Pan Bóg mógłby użyć, mogą zostać zawieszone
dzięki nawróceniu i zawierzeniu Ewangelii. W tym kontekście miłosierdzie jest bardziej atrybutem Boga
niż człowieka, bo to On pochyła się nad człowiekiem i On przedłuża czas próby, czyli czas miłosierdzia.
Poprzez miłosierdzie odnawia Bóg przymierze z człowiekiem, wylewa na ludzkość zdroje łask.
„Dusza; która zaufa Mojemu miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią staranie —
pisała „siostra Faustyna" (Dz. 1273).
Jan Paweł II kończąc swoje przemówienie w Łagiewnikach powiedział: „Właśnie dlatego na trasie
moje pielgrzymki znalazło się to sanktuarium. Przychodzę tu, aby zawierzyć wszystkie troski
Kościoła i ludzkości miłosiernemu Chrystusowi. Na progu trzeciego tysiąclecia, przychodzę, by
raz jeszcze zawierzyć Mu moje Piotrowe posługiwanie – «Jezu, ufam Tobie!”
Opracowanie ze Sympozjum Miłosierdzia w Dolinie Miłosierdzia oo. Pallotynów
w Częstochowie z 1997 r.

Opis wideo dotyczący zdarzenia podczas Mszy Św.
odprawianej przez ks. Frediego Leonardo Herrera z
parafii Niepokalanego Śerca Maryi, Bogota, Kolumbia
Sacerdote llora al recibir una visión en la Santa Eucarístia.

Ks. Herrera złożył pokłon w stronę ołtarza, następnie pozostał pochylony
dłuższą chwilę, po czym rozpłakał się rzewnie. W tym momencie
doświadczył duchowej wizji: ujrzał Chrystusa deptanego przez osoby, które
przyjmowały Pana Jezusa na rękę. Następnie podszedł do mównicy i
odezwał się do swoich parafian: „Dziękuję za waszą obecność tutaj i proszę kontynuujmy to
zjednoczenie na modlitwie. Istnieją rzeczy, które są trudne do wytłumaczenia… Bardzo boli,
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kiedy Bóg pozwala doświadczyć lub zobaczyć pewne rzeczy… Od tego momentu w naszej parafii
Komunia Św. będzie przyjmowana jedynie do ust i na kolanach. W inny sposób będzie to
niemożliwe... Chrystus jest żywy. Jest między nami. I bardzo Go boli, nie tylko nie
przystępowanie do Komunii, choć oczywiście to także wielki ból dla Niego. Lecz przede
wszystkim wtedy, kiedy nie jest się nawet świadomym Kogo się przyjmuje… i kiedy się Go
przyjmuje tak, jakby się spożywało jakikolwiek pokarm. Tak, jakby się nie wierzyło w Jego
obecność. Tam jest, Żywy! I jak wam mówiłem otrzymując Go w taki [niegodny] sposób trzeba
mieć najwyższą ostrożność! Uważajcie. Tak się nie robi. Choćby to była mała cząstka,
najmniejsza, On jest tam cały. Dlatego zawsze trzeba bardzo uważać. Tak, jak On jest żywy…
pomyśl o sobie samym, gdybyś upadł i gdyby zaczęto przechodzić po Tobie. [Nagranie urywa się]
Żródło: https://youtu.be/QqVmlB34kqw

Przekazanie
figurki
Chrystusa
Kro la
Miłosierdzia
do
Śanktuarium
Boz ego
Miłosierdzia w Płocku na Jubileusz 90
rocznicy
objawien
Obrazu
Jezusa
Miłosiernego sw. Ś. Faustynie
Dnia 22. 02. 2021 r. przedstawiciele Apostolskiej
Grupy Miłosierdzia Bożego przy Skałce w Krakowie, uczestniczyli w
uroczystościach 90 rocznicy objawienia obrazu Jezusa
Miłosiernego św. S. Faustynie w Płocku. Dołączyła do nas
pielgrzymka dziewięciu osób Grupy - Koła Legionu Małych
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego pod przewodnictwem
animatorki Genowefy Draim z Pelplina. Na okoliczność Jubileuszu
przekazana została figurka Chrystusa Króla Miłosierdzia do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Jubileusz uwieńczony
został uroczystą mszą świętą, którą celebrowali liczni księża dwóch
biskupów miejsca i biskup z Rzymu - delegat papieża. Podczas mszy
św.
odczytany
został
okolicznościowy
list
papieża
Franciszka, w którym Ojciec Święty podkreślił
znaczenie obrazu Jezusa Miłosiernego w Kościele i
dla świata oraz zaznaczył doniosłą rolę jaką w dziele
Miłosierdzia odegrała św. Siostra Faustyna zawartą w
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Orędziu Bożego Miłosierdzia. Również Pan Prezydent Andrzej Duda odniósł się do obchodzonego
Jubileuszu w liście przekazanym przez przedstawiciela Kancelarii, który odczytany był podczas
uroczystości. Zgodnie z ustaleniami po Mszy świętej, figurka Jezusa Króla Miłosierdzia została
uroczyście przekazana na ręce Kustosza Sanktuarium ks. dr Tomasza Brzezińskiego wraz z potwierdzeniem
ks. Kardynała Dziwisza o poświęceniu tej figurki przez papieża Franciszka podczas Mszy św. na
zakończenie Światowych dni Młodzieży w Krakowie.
Przekazanie figurki Króla Miłosierdzia nastąpiło w miejscu gdzie 90 lat temu objawił się Pan Jezus
miłosierny św. S. Faustynie – i w tym miejscu odczytany był akt przekazania, który załączamy. Zawarty w
tym akcie zwrot: „Jezu ty jesteś Mesjaszem — Królem Miłosierdzia – Zbawicielem świata„ - był
zaskakującą, uprzedzającą w tym czasie odpowiedzią" naszej trzódki małej „na pytanie skierowane
podczas Mszy św. do wiernych i do każdego ”za Kogo dziś uważacie Chrystusa" „kim dla ciebie
jest Chrystus". W miejscu objawienia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego – obecnie po 90 latach, Pan
Jezus w znaku ukoronowanej figurki, został wywyższony w swej królewskiej godności i otoczony chwałą
Ludu - jak sam powiedział „ Jestem Królem Miłosierdzia „ (Dz. 88). Uniżenie się Chrystusa i ogołocenie tak
w żłobku, jak na Krzyżu i w obrazie miłosierdzia „ nie jest celem samym w sobie – lecz celem jest chwała Ludu „
(św. Jan Paweł II) - Figurka Pana Jezusa jako pierwsza, wykonana ze srebra na zlecenie Apostolskiej
Grupy Miłosierdzia Bożego z Krakowa, została poświęcona przez Papieża św. Jana Pawła II podczas
osobistej audiencji w Watykanie 6.11.2002. Ta pielgrzymka zorganizowana była wraz z grupą ubogich
z Przytuliska brata Alberta na Kazimierzu w Krakowie. Przy poświęceniu wypowiedziane były słowa
„korona chwały Miłosiernemu Królowi od ubogich"- po czym nastąpiło błogosławieństwo Papieża. Ubodzy
– są solą ziemi i oni przed innymi mają otwarte drzwi miłosierdzia.
Następnie wykonane zostały 3 kopie tej figurki i przekazane:
1. do Kościoła na Skałce w Krakowie w dn.22. 02. 2004 r. w
czasie uroczystości nadania Kościołowi tytułu Bazyliki..
2. figurka ofiarowana została do Sanktuarium Maryjnego w
Gietrzwałdzie dn. 23. 09. 2017 na Jubileusz 140 rocznicy
objawień. Intencją tego daru jest wywyższenie Jezusa
Chrystusa w chwale i godności Najwyższego Króla w Jego
nieprzebranym miłosierdziu, aby królował nad świętą Warmią, i
rozlewał swe łaski na Polskę i świat za przyczyną Matki
Bożej Gietrzwałdzkiej.
3. do wspomnianego już Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Płocku.
W tym ofiarowaniu dwóch ostatnich figurek widoczna jest
zbieżność miejsc cudownie uświęconych w Polsce
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objawieniem się Matki Bożej w Gietrzwałdzie i Pana Jezusa w Płocku. Niech będzie uwielbiony Bóg
w swoim Miłosierdziu, przez Maryję, Aniołów i Świętych i przez wszystkie pokolenia Polaków
pragnących Bożej Polski — Królestwa Jezusa i Maryi. Amen.
Płock – Kraków, 22.02.2021r.
Za Apostolską Grupę Miłosierdzia Bożego przy Skałce w Krakowie
Krystyna Hajduk

Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów
o Jezu Mój, proszą Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Świętego, daj moc słowom
Kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie.
Panie daj nam Świętych Kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości o Boski i Najwyższy Kapłanie.
Niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni od zasadzek i sideł diabelskich, które
ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niech moc miłosierdzia Twego o Panie, kruszy i wniwecz
obraca wszystko to co by mogło przyćmić świętość kapłana bo Ty wszystko możesz Dz.1052
Boże Przedwieczny, Panie Dziejów , daj polskiemu Narodowi świętych, gorliwych Kapłanów i osoby
konsekrowane, aby Lud Twój zawsze był prowadzony po bezpiecznych drogach Twojego Słowa , przez
Chrystusa Pana naszego. Amen

Z radością poczułam Obcowanie Świętych.
Wstawiał się za nami święty Andrzej Bobola…
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W dzisiejszej Homilii ks. Romana Chylińskiego usłyszałam o gnuśnym słudze, który otrzymując od
Boga Ojca talent nie podzielił się z bliźnimi, lecz go zakopał.
Nie chcę być takim sługą, pięknie Pan Jezus mówi przez kapłana, wszystko co otrzymujecie jest
Moją Łaską. Zatem oddając Chwałę Panu, za każdą otrzymaną łaskę, pragnę podzielić się duchowym
przeżyciem podczas nocnego czuwania, pielgrzymując do Warszawy do Świętego Andrzeja Boboli.
Przyszedł czas na przedstawienie się; nie jestem małą rycerką, ani kandydatką , ale jestem blisko
Was sercem. Skorzystałam z zaproszenia rycerki Weroniki na ten wyjazd, za co z serca dziękuję.
Obraz z wizerunkiem Pani Wszystkich Narodów z Amsterdamu , który wręczał prezes brat
Wiesław dla kapłana ks. dr Aleksandra Jacyniaka pozwolił mi rozeznać cel mojego pielgrzymowania.
Taki obrazek otrzymałam w styczniu tego roku od mojego spowiednika, codziennie odmawiałam
modlitwę podyktowaną przez Matkę Najświętszą. Modliłam się z radością, lecz powracała myśl, w jakim
celu przyszłaś Mateńko?
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W piątek w Wielkim Poście, w przeddzień zamknięcia nam kościołów podczas modlitwy, otrzymałam na
tym obrazku wizerunek „Głowy Świętej Jezusa Chrystusa cierniem ukoronowanego”, usytuowanego w
prawym dolnym rogu. Oblicze Pana zalane było Świętą Krwią, wypływającą z kolców wbitych do Głowy.
Z każdym dniem Pani Wszystkich Narodów stawała mi się bliższa, chociaż tak mało o Niej wiedziałam.
Właśnie przyszedł ten czas, kiedy zapragnęłam mieć taki obraz, albo książkę z Orędziami, aby wszystko
wiedzieć o mojej Pani. I spełniło się moje pragnienie, otrzymałam całą historię, związaną z moim
obrazkiem i jeszcze nowennę, od Waszego Prezesa. Na drugi dzień nowenny przyszła odpowiedź: Pani
Wszystkich Narodów pragnie być wszędzie znana i kochana.
Drodzy Mali Rycerze po rozważeniu tej cudownej nocy, chcę podkreślić jaką rozmodloną,
uduchowioną jesteście Wspólnotą. Ta modlitwa, taka piękna modlitwa całonocna, za naszą ukochaną
Ojczyznę u Świętego Andrzeja Boboli połączyła nas z Niebem. Podczas cudownych rozważań i
modlitwy Różańca Świętego, prowadzonego przez ks. Aleksandra Jacyniaka, Jego duch przywoływał
nam Świętych.
Cała ściana za Ołtarzem Świętym wypełniona była osobami, niektóre z nich rozpoznałam, ale
większość była mi nieznana. Z radością poczułam Obcowanie Świętych.
Na każdą Tajemnicę Różańca zjawiały się nowe postacie. Wstawiał się za nami święty Andrzej Bobola
jakby na centralnym miejscu, św. papież Jan Paweł II, św. Maksymilian Kolbe, kardynał Stefan
Wyszyński, bł. ks. Jerzy Popiełuszko /przeżywałam to spotkanie tak głęboko, że nie zapisywałam,
przepraszam, jeśli kogoś zapomniałam/, były z nami siostry zakonne i królowie w szatach królewskich.
Żołnierze z sanitariuszkami w strojach galowych przybyli na modlitwę. Podczas rozważania Tajemnicy
Zesłania Ducha Świętego widziałam mnóstwo dzieci, miałam przekonanie, że to Aniołowie. Czyściec też
wspomagał nas w modlitwie.
Postać Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej jakby przenikała wspomniane osoby.
Pragnę z całego serca podziękować Pani Wszystkich Narodów za zaproszenie na to czuwanie
modlitewne, uduchowionemu Kapłanowi i rozmodlonej Wspólnocie Małych Rycerzy.
Bóg zapłać!

Maria z Gliwic

Relacja rycerki Danuty z Berlina z okazji 200
rocznicy urodzin Sługi Bożego Hermanna Cohena
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzielę się moją radością, którą dnia 20.11.2020 przeżywał Berlin.
Tego dnia została odprawiona Msza Święta z okazji 200 rocznicy urodzin Sługi Bożego Hermanna
Cohena, karmelity bosego, ojca Augustyna od Najświętszego Sakramentu, który posługiwał w naszym
kościele St. Marien am Benitz w Berlinie. Ten drogi naszym sercom człowiek, rodem Żyd, nawrócony
przed Najświętszym Sakramentem, otrzymał od nas w prezencie na swoje urodziny Nowennę złożoną z
9 czuwań nocnych przed Najświętszym Sakramentem w intencji jego rychłej beatyfikacji.
Podczas tej uroczystości zaśpiewano pieśń że Mszy Świętej :
"Messe a tre voci", którą skomponował Sługa Boży, Hermann
Cohen w prezencie dla Franciszka Lista pod tytułem "
Sanctus".
Hermann Cohen był wielkim muzykiem, kompozytorem i
pianistą żyjącym w czasach Chopina. Pobierał on lekcje u
Franciszka
Lista. Ten karmelita znał osobiście Św.
Bernadetę z Lourdes, gdzie doznał łaski uzdrowienia że
swojej ślepoty. To uzdrowienie jest jednym z pierwszych

uzdrowień opisanych w Lourdes.
Za swego przyjaciela miał czcigodnego
księdza Jana Marię Vianney`a z Ars.
Mszę Świętą ku jego czci koncelebrował drogi nam biskup pomocniczy Berlina dr. Matthias Heinrich.
Bogu niech będzie chwała i dziękczynienie za wszelkie laski, którymi nas obdarza, a w sposób
szczególny że te piękną Mszę Świętą w 200 rocznice urodzin tego czcigodnego karmelity.
Dnia 20.01.21 obchodzić będziemy u nas 150 rocznicę jego śmierci o. Augustyna od Najświętszego
Sakramentu, na co już z niecierpliwością czekamy.
Pozdrawiam serdecznie mr Danuta

Relacja z uczczenia Chrystusa Króla
przez rycerzy w Kraśniku
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W sobotę Ofiarowania NMP- przed świętem Chrystusa Króla indywidualnie odmawialiśmy nowennę do
Chrystusa Króla w kościele czytając tylko litanię.Natomiast w niedzielę, 22.11.2020, w uroczystość
Chrystusa Króla prowadziliśmy adorację przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem
zawierzając nas samych, rodziny, parafię i cały świat Chrystusowi Królowi. Następnie została
odprawiona Msza święta z naszej inicjatywy w intencji: "Podziękowanie za wszelkie łaski,
wynagrodzenie za grzechy nasze, Polski i całego świata. Prośba aby królowanie Jezusa
Chrystusa było wszędzie obecne i aby mocą Ducha Świętego zagościło w sercach wszystkich
ludzi, aby wszyscy ludzie uznali Pana Jezusa swoim Panem i Królem"

ROK św. Józefa,
2020–8 grudnia–2021
8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy
ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się 8
grudnia 2021 r.
2021-ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA


„Do wielkich rzeczy przeznaczył Bóg od wieków św.
Józefa , bo do pomocy w dokonaniu się tajemnicy
Wcielenia„ – św. Józef Sebastian Pelczar

ŚWIĘTY JÓZEF – mąż Maryi, przybrany ojciec Jezusa
Chrystusa i opiekun Świętej Rodziny.
Św. Józef został powołany przez Boga do odegrania w dramacie
zbawienia ludzkości, drugiej co do ważności roli po Maryi - Matce
Jezusa.
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Bóg wybrał Go , by wychowywał Jego Syna na ziemi.


„Bóg tych ludzi, których do czegoś wybiera tak przygotowuje i usposabia, żeby byli zdolni do
wykonania tego, do czego zostali wybrani – zgodnie z tym co czytamy w Drugim Liście do
Koryntian ( 2Kor 3,6 ) »On też sprawił, żeśmy mogli się stać sługa mi Nowego Przymierza» –
św. Tomasz z Akwinu

„Chrystus jako człowiek doświadczał Ojcostwa Boga poprzez swoje synostwo wobec św. Józefa„


„Św. Józef jest dla nas przede wszystkim wzorem wiary. Tak jak Abraham żył zawsze zdając
się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność; dlatego stanowi On dla nas umacniający przykład
zwłaszcza wtedy, gdy Bóg chce abyśmy zawierzyli Mu »na słowo» a więc nie mając jasności
co do Jego zamysłu„ – św. Jan Paweł II



„Nie sposób byłoby znaleźć lepszego opiekuna, który pomógłby wypełnić życie duchem
Ewangelii, niż św. Józef. Tak więc, jeśli pragniecie być blisko Chrystusa, idźcie do Józefa„ –
Papież Pius XII

Z kart Ewangelii dowiadujemy się, że św. Józef był posłuszny Bogu w każdej podjętej przez siebie
decyzji: o małżeństwie z Maryją, o ucieczce do Egiptu, o powrocie z niego i osiedleniu się w Nazarecie,
o pielgrzymowaniu do Jerozolimy...
Przeczytaj proszę o tym we fragmentach Ewangelii:
– Ewangelia św. Mateusza – (Mt - 1,18-24);(Mt 213-15);(Mt 2,19-23)
– Ewangelia św. Łukasza – (Łk 2,1-7);(łk 2 ;41-52)
Święty JÓZEFIE, opiekuj się mną. Amen !
Święty JÓZEFIE, ratuj nas – w życiu, w śmierci, w każdy czas!
Objawienia św. Józefa zatwierdzone przez Kościół:





Objawienie w Cotignac we Francji - 7.06.1660
Objawienie w Fatimie w Portugalii - 13.10.1917 Maryja zapowiedziała przybycie św.
Józefa wraz z Dzieciątkiem – „Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi
świat ruchami ręki na kształt krzyża„ – powiedziała siostra Łucja
Objawienie w ltapiranga w Brazylii – (1994 -1998)

Święty Józefie, patronie nasz wspomagaj nas we wszelkich sprawach, w każdej potrzebie,
w każdym przedsięwzięciu.
 Pomagaj nam odczytywać i wypełniać wolę Bożą w naszym życiu
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 Razem z Maryją prowadź nas do Jezusa, abyśmy w Nim odnaleźli najlepszego
Przyjaciela i Pana, któremu poddamy każdy nasz krok
 Wypraszaj nam umiłowanie Słowa Bożego, abyśmy przez nie pozwalali się każdego
dnia kształtować Duchowi Świętemu
 W tych trudnych czasach pomóż nam podejmować mądre decyzje
 Naucz nas być cichymi i pokornymi
 i wspomagaj w wypełnianiu codziennych obowiązków
 Opiekuj się rodzinami
 Dbaj o małżeństwa i proś Boga o łaskę potomstwa dla nich
 Naucz nas modlić się
 Patronie dobrej śmieci, uproś nam łaskę szczęśliwej śmierci, a ostatnimi naszymi
słowami niech będą: Jezus, Maryja, Józef
 Pomagaj nam w walce przeciw złym duchom
Módlmy się do św. Józefa i prośmy o Jego orędownictwo w Niebie
Św. Teresa z Avii mówiła:
„Zdaje mi się, że Pan Bóg dał niektórym świętym moc pomagania w niektórych tylko potrzebach, ale św.
Józef, jak tego sama doświadczyłam, przybywa z pomocą w każdej potrzebie„
„O cokolwiek poprosicie św. Józefa z pewnością otrzymacie.
Kto nie wierzy, niech spróbuje, a przekona się„

Z Dzienniczka św. Faustyny: Święty Józef zażądał,
abym miała do niego nieustanne nabożeństwo.
Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij. Patrzył się z wielką
życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i
opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę.” Dzienniczek, 1203

Prezentacja ks. Grzegorza dot. objawień św. Józefa
– Edsonowi Glauberowi w Itapirandze (Brazylia)
Według fragmentów książki „Trzeci – jak św. Józef ratuje Kościół”

Pierwszy raz św. Józef objawił się w Itapirandze w 1997 roku i potem ukazywał się systematycznie przez
ponad rok, niekiedy nawet codziennie, Edsonowi Glauberowi, a czasem również jego matce, Marii
Docarmo. Jego przyjście było przez kilka lat, bo już od 1994 roku, przygotowywane przez Matkę Bożą i
przez Pana Jezusa. Zaczęło się jeszcze w Manaus, w Amazonii - dopiero potem Maryja powiedziała
widzącemu, że kolejne objawienia będą w jego rodzinnym mieście, w Itapirandze. A Pan Jezus
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powiedział: „Za jakiś czas przyjdzie do ciebie mój umiłowany
ojciec Józef i przekaże ci konkretne żądania, oczekiwania.
Pragnę bardzo, żebyś je wypełnił". Widzący nie miał wielkiego
wyboru, skoro sam Pan Jezus i Matka Najświętsza go prosili.
Czasem ukazywała się sama Matka Boża, czasem sam Pan
Jezus, ale też bardzo często przychodzili we trójkę, dlatego
może nazwałbym te wizje objawieniami nie tyle św. Józefa, ile
Świętej Rodziny.
Objawienia trwają do dziś, zresztą nie tylko w Itapirandze: Edson
miał też wizje we Włoszech i w innych miejscach poza granicami
Brazylii, ale są one znane właśnie jako objawienia z Itapirangi. Z
tego, co wiem, wynika, że to jedyne objawienia w historii
Kościoła, w których św. Józef ma aż tyle do powiedzenia i w
których Pan Jezus, św. Józef i Matka Najświętsza wprost
zwracają się do widzącego z prośbą, żeby przekazać wszystko Kościołowi, by Kościół w oparciu o te
objawienia ustalił konkretne święto, konkretne modlitwy. Święty Józef polecił: „Idź do ojca świętego i
przekaż mu to, co ci mówię".
Pan Jezus w Itapirandze wyraźnie zaznacza, że w misji zbawiania świata św. Józef ma konkretne
miejsce, trzecie po Jezusie i Maryi. Mówi wprost: „Ja jestem Zbawicielem świata, moja przeczysta
Matka niepokalanie poczęta jest tą, która współzbawiała świat - używa tytułu: Współodkupicielka
Świata - a mój przeczysty ojciec, Józef, ma swój wielki udział w tym dziele zbawienia świata".
Porównuje nawet Trójcę Świętą ze Świętą Rodziną. Mówi dokładnie: „My też tworzymy trójcę i każdy z
nas w tym dziele zbawienia świata ma swoje miejsce". Jakie miejsce zajmuje Józef? „Gdyby nie
mój ojciec Józef, nie miałby się Mną kto opiekować. Moja Matka nie dałaby rady". Józef został
wybrany i przygotowany przez Boga Ojca do wielkiego zadania zbawienia świata. Te słowa Jezusa są
kluczem do rozumienia posłannictwa Józefa, do uświadomienia sobie, że jego misja ma charakter
zbawczy. On został wybrany, przygotowany, posłany, obdarowany. To ostatnie jest bardzo ważne. Józef
mówi, że jest obdarowany tak potężnie jak nikt inny na świecie oprócz jego przeczystej - zawsze używa
tego słowa - niepokalanej Małżonki. Niejako daje świadectwo, że jest trzeci zaraz po Jezusie i Matce
Najświętszej. Przez długi czas w historii Kościoła - w wiekach średnich i chyba aż do xix wieku uważano, że to miejsce zajmuje Jan Chrzciciel. To się zmieniło za papieża Jana xxiii, który był wielkim
czcicielem św. Józefa i w 1962 roku wprowadził jego imię do modlitwy rzymskiej. Papież Franciszek w
2013 roku włączył imię św. Józefa do wszystkich pozostałych modlitw eucharystycznych.
Dlaczego myślano, że Jan Chrzciciel? Bo „między narodzonymi z niewiast nie powstał większy" (Mt
11,11). Oczywiście tak jest, ale Pan Jezus chciał przez to powiedzieć coś innego, nie chciał stawiać św.
Jana Chrzciciela wyżej niż swojego ojca. Dlatego trzeba było, żeby w XXI wieku Pan Jezus, Matka Boża
i św. Józef upomnieli się o miejsce św. Józefa, który został nieco przykurzony, zapomniany, niby
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obecny, ale milczący i jak gdyby jednak nieobecny. Trochę chciał go przypomnieć św. Jan Paweł n w
adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos - co ciekawe, pisał ją akurat w czasie, kiedy zaczynały się
objawienia w Itapirandze. Dzisiaj już możemy z całą stanowczością stwierdzić, że papież wiedział o
Itapirandze, przekazywano mu informacje - choć oczywiście w adhortacji nie ma na ten temat żadnej
wzmianki. Edson kontaktował się - jeżeli nie wprost, to przez różnych ludzi, i myślę, że to Redemptoris
Custos było zainspirowane w jakiś sposób Itapirangą. Gdy będę w niebie - mam nadzieję, że się tam
dostanę - zapytam św. Józefa, czy tak było. Są nawet świadkowie, którzy mówią o tym powiązaniu.
Jednym ze świadków, już nieżyjącym, ale bardzo wiarygodnym, był biskup tamtej diecezji i przyjaciel
Edsona. Badał te sprawy i na krótko przed swoją śmiercią - bo na wiosnę 2010 roku, a zmarł latem zezwolił na kult św. Józefa w oparciu o objawienia z Itapirangi, w ogóle zezwolił na kult w Itapirandze i
na budowę sanktuarium, zatwierdził specjalne modlitwy... Nawet jeśli nie zatwierdził całych objawień - co
trzeba uczciwie powiedzieć, bo ten proces jeszcze trwa - bardzo się przyczynił do tego, by postawić na
nich pieczęć Kościoła. Od lat dziewięćdziesiątych towarzyszył Edsonowi modlitwą i rozeznawaniem i
wyobrażam sobie, że miał jakiś swój wkład w informowanie (str.18-19) Jana Pawła II o wszystkim. Nie
jest to przypadek, że w tym samym czasie pojawiają się objawienia i wychodzi adhortacja, w której
papież przepięknie pisze o św. Józefie, o jego misji i zadaniach w Kościele, pokazuje jego niezastąpione
miejsce w historii zbawienia. A św. Józef w Itapirandze wprost domaga się tego miejsca, domaga się
swojego miejsca w dziele zbawienia. Zresztą robi to - jeśli można tak powiedzieć - zachęcony przez
swojego Syna, który mówi: „Chcę, żeby mój umiłowany ojciec był doceniony w tym dziele
zbawienia. Moje życie ukryte, moje dzieciństwo zupełnie inaczej by wyglądało, gdyby nie św.
Józef, którego Pismo Święte wprost nazywa człowiekiem sprawiedliwym (Mt 1, 19)". Odnosząc się
właśnie do tego określenia z Ewangelii, Pan Jezus mówi, że Jego ojciec był najsprawiedliwszy,
najświętszy i największy, jaki mógł być. W języku hebrajskim na takiego człowieka mówi się cadyk.
Wydaje mi się, że bibliści mieliby nawet problem, żeby to przetłumaczyć. Na pewno jest to człowiek
niezwykły i na tę niezwykłość sam Pan Jezus używa wielu słów: najświętszy, najmądrzejszy,
najpobożniejszy, najczystszy. Mówi, że serce Józefa jest najczystsze spośród wszystkich serc ludzkich
na ziemi oprócz serca Maryi. Jest przeczyste.
Pan Jezus, Maryja i Józef domagają się w Itapirandze nowego
nabożeństwa - nabożeństwa trzech serc. W pierwszy piątek
odprawiamy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
mamy też ustanowione święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, w
pierwsze soboty czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej,
czego Maryja w szczególny sposób domagała się w Fatimie, a w
objawieniach w Itapirandze w marcu 1997 roku św. Józef żąda kultu
swojego Przeczystego Serca. Pan Jezus mówi: „Tak jak
przyzywacie mojego Najświętszego Serca, tak jak przyzywacie
wstawiennictwa Niepokalanego Serca mojej przeczystej Matki
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Maryi, tak pragnę, żebyście przyzywali wstawiennictwa
Przeczystego Serca mojego ojca Józefa". Dosłownie nazywa to serce
Przeczystym Sercem. „Moje serce jest najświętsze, mówi Pan Jezus,
serce mojej Matki jest niepokalane, a serce mojego ojca jest
przeczyste". I św. Józef pragnie, żeby pierwsza środa po święcie
Niepokalanego Serca Maryi była dniem, w którym będzie uczczone jego
Przeczyste Serce. Najpierw mówią o tym do Edsona Jezus i Maryja: „Pragniemy, żeby Przeczyste
Serca Józefa było uczczone. I ty masz misję powiedzieć o tym światu". Edson jest trochę
przerażony - kto go będzie słuchać? „My się postaramy o to, abyś był wysłuchany". Wszyscy troje są
w to zaangażowani, nie tylko Józef, ale też Matka Najświętsza i Pan Jezus. Pan Jezus powiedział
nawet, że pragnie, by powstał obraz trzech świętych serc: Jego Najświętszego Serca, Niepokalanego
Serca Maryi oraz Przeczystego Serca Józefa - i Edson taki obraz namalował, o czym jeszcze powiem.
Z kultem swojego Przeczystego Serca Józef wiąże wspaniale obietnice. Pierwsza, największa, brzmi:
„Jeżeli będziecie wzywać wstawiennictwa mojego Przeczystego Serca, wszystkie demony, które by was
atakowały, uciekną od was". Diabeł bardzo się lęka św. Józefa, Matka Najświętsza mówi do Edsona:
„Na imię mojego przeczystego małżonka drży całe piekło, a szatany uciekają". Dlatego św. Józef jest w
tych objawieniach pokazany jako szczególny opiekun Kościoła w czasach ostatecznych. Pan Jezus
mówi, że tak jak św. Józef był Jego ojcem na początku dzieła zbawienia, kiedy Jezus potrzebował opieki
jako dziecko, tak z Jego woli jest opiekunem Kościoła w czasach ostatecznych. To nie św. Józef sam
sobie coś wymyślił, wpycha się i próbuje zaistnieć, ale jest to wola Pana Jezusa, co On sam często
podkreśla, kiedy przychodzi do Edsona. To Pan Jezus chce, żeby św. Józef był na nowo poznany, żeby
jego misja została odkryta - a tą misją jest opieka nad Kościołem i walka z Szatanem. Opieka nad
Kościołem, który dzisiaj bardzo cierpi przez apostazje, herezje, modernizm niszczący go od wewnątrz.
Święty Józef mówi: „Ja nieustannie modlę się za Kościół, nieustannie czuwam nad Kościołem z
woli mojego Syna i z woli mojej niepokalanej Małżonki". Taką misję Jezus zlecił swojemu ojcu.
Ta troska przejawia się także poprzez walkę z Szatanem. W 2008 roku Józef mówi do Edsona:
„Powiedz wszystkim, którzy toczą walkę na ziemi, że jeśli w tej walce zwrócą się do mnie, ja nie
pozostanę obojętny - przyjdę im z pomocą". Zatem misja Józefa jest związana z czasami
ostatecznymi. Myślę, że objawienia w Itapirandze to objawienia na czasy ostateczne - a w czasach
ostatecznych tą, która walczy, jest Maryja: obleczona w słońce Niewiasta z Apokalipsy, która miażdży
głowę węża. I do tej walki jest też zaproszony jej przeczysty małżonek. Zauważmy, że w Fatimie Matka
Najświętsza mówi - Łucja wielokrotnie o tym przypomina że ostatnia walka w Kościele rozegra się o
małżeństwo, o rodzinę. A w Itapirandze rola rodziny i wielkość małżeństwa zostały bardzo podkreślone.
To są w ogóle pierwsze objawienia w historii Kościoła, które tak mocno akcentują małżeństwo
Matki Najświętszej i Józefa. Do tej pory Józef stał w tle i nazywano go opiekunem Pana Jezusa.
Natomiast tutaj przychodzi jako pełnoprawny małżonek Matki Najświętszej. Ona cały czas używa
określenia „mój przeczysty małżonek". Pan Jezus mówi: „mój ojciec". Pragnie, żeby był znany,
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poznany, kochany. Wiemy, że Ojcem Wcielonego Słowa jest Bóg Ojciec, a nie św. Józef, ale mimo to
Pan Jezus mówi: mój ojciec. Nie „mój przybrany ojciec", „mój opiekun", jak my to czasem eufemicznie
w Kościele mówimy, żeby nic nie uronić z Ojcostwa Bożego. Objawienia wskazują na wielkość
małżeństwa, a jednocześnie na św. Józefa jako wspaniałego męża, ojca, wzór do naśladowania. On
troszczył się o swoje dziecko w sposób doskonały i był doskonałym małżonkiem.
(str. 22-23) Jezus przekazał wielką władzę swojej niepokalanej matce i przekazuje też potężną władzę
św. Józefowi. Nie tylko władzę nad złymi duchami, piekłem i Szatanem, ale również te obietnice, o
których wspominałem. Między innymi obietnicę zbawienia wiecznego, która się w pewien sposób, może
nie wprost, wiąże z orędziem Bożego miłosierdzia i mówi, że chociażby ktoś był najgorszym
grzesznikiem i nie wiadomo jak w życiu pobłądził, jeżeli zwróci się do Jezusa Miłosiernego
poprzez wstawiennictwo św. Józefa, on obiecuje wszystko „załatwić". Dosłownie tak mówi św.
Józef: „Ja mu załatwię, że mój Syn mu wszystko wybaczy, że spojrzy na niego łaskawie i
miłosiernie". Do tej pory myśleliśmy i wielu mówiło, że najkrótsza droga do Syna wiedzie przez Matkę
Najświętszą - ale tutaj widzimy, że równie krótka jest ta przez św. Józefa. Matka Najświętsza ze św.
Józefem stają jak gdyby na równi przed swoim Synem. I to nie jest tak, że coś Maryi ujmujemy, w jakiś
sposób jej nie doceniamy. Ona sama zachęca, a nawet nakazuje: „Idźcie do Józefa, idźcie do mojego
małżonka. Będę bardzo szczęśliwa, jeżeli on będzie uczczony. On wam wszystko załatwi".
Obietnica jest także związana z zachętą do opieki nad cierpiącymi i chorymi. Już wcześniej w Kościele
św. Józef był szczególnym opiekunem chorych i konających. To zostało na pewnym etapie
zapomniane, ale zawsze tak było. Przy umierających odmawiano często Litanię do św. Józefa. W
objawieniach Józef to przypomina i mówi: „Jeżeli chcecie ze mną coś załatwić, pamiętajcie o
chorych i konających. Zatroszczcie się o nich. Nie ma sprawy, której bym wam wtedy nie
załatwił". W 1997 roku zaznacza, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Za każdym razem, kiedy
czytam to objawienie, chce mi się śmiać. I ze wszystkimi sprawami niemożliwymi idę do św. Józefa. On
mówi: „Myślicie, że coś jest niemożliwe, stajecie wobec sytuacji po ludzku nierozwiązywalnej - to
jest złudzenie. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Ja wam załatwię wszystko pod warunkiem,
że się do mnie z ufnością zwrócicie". I dodaje, że załatwi to natychmiast. Nie będziemy długo czekać.
A więc załatwi rzeczy niemożliwe, i to natychmiast - czy mogą być większe obietnice? Kiedy zacząłem
czytać objawienia z Itapirangi, to były rzeczy dla mnie zupełnie nowe. Przyjęcie ich wymagało ufności i
wiary. Wiadomo, było orędzie Bożego miłosierdzia, Jezus mówiący do ks. Dolindo: „Ja się tym zajmę" ale nie było ani słowa o tym, czy od razu, czy prędko, czy nieprędko, a tu św. Józef mówi: „Nie będziesz
długo czekać, ja ci to załatwię".(…)
(str.26-28) A teraz św. Józef, Matka Najświętsza i Pan Jezus mówią do Edsona: „Masz iść do ojca
świętego, do mojego umiłowanego Jana Pawła II". Przepięknie mówią właśnie o św. Janie Pawle II,
że to jest ich wybrany, umiłowany papież.
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Warto jeszcze zwrócić uwagę, że św. Józef, który w tradycji Kościoła był przedstawiany jako fajny, ciepły
dziadulek, w Itapirandze przychodzi jako trzydziestoletni młodzieniec, pięknie ubrany. Edson Glauber
mówi, że Józef w każdym objawieniu pojawia się w innej szacie. Ma wspaniałe tuniki i płaszcze, jest
przepiękny. Widzący mówi w 1998 roku: „Nie mogę od niego oderwać oczu. Bije od niego blask.
Przychodzi ze swoją małżonką Maryją i tworzą przepiękną parę". Wiadomo, że w tej chwili Józef jest
uwielbiony, święty, przychodzi z nieba; ale na pewno nie był dziadkiem, to przekonanie już odchodzi w
przeszłość. Skąd się wzięła ta tradycja? W Kościele wschodnim wierzono, że św. Józef był wdowcem,
że Matka Najświętsza wyszła za mąż za wdowca, który już miał kilkoro dzieci. Ci bracia Pana Jezusa, o
których mówi Pismo Święte (Łk 8, 19-20), to właśnie według tradycji wschodniej dzieci z pierwszego
małżeństwa Józefa. Tradycja zachodnia jednak nic o tym nie wspomina. Raczej uczy, że św. Józef był
młodym człowiekiem. Oczywiście starszym od Matki Najświętszej, bo Maryja, kiedy została wydana za
mąż, miała trzynaście, czternaście, na pewno nie więcej niż szesnaście lat, natomiast św. Józef był
dojrzałym mężczyzną - mógł mieć koło trzydziestki. Ale człowiek trzydziesto-, trzydziestoparoletni to nie
dziadek. Trochę ikonografia, trochę historia, trochę tradycja, trochę różnego rodzaju legendy odsunęły
św. Józefa na bok i jego misja się zatarła, a przecież miał on do odegrania wielką rolę w dziele
zbawienia. I ona została nam przypomniana właśnie w czasach ostatecznych.
To, że św. Józef domaga się kultu dla swego Przeczystego Serca, jest w Kościele rzeczą zupełnie
nową. Do tej pory nigdy się o tym nie mówiło. Jeżeli się oddawało cześć Józefowi, to ogólnie: jako
patronowi Kościoła, patronowi dobrej śmierci, opiekunowi Pana Jezusa - nawet się nie używało słowa
„ojciec". A teraz przychodzą wszyscy troje, Pan Jezus, Matka Boża i św. Józef, każdy w koronie na
głowie - zatem św. Józef jest ukoronowany w niebie, zrównany z Maryją. To też jest nowa i ciekawa
sprawa; Kościół nigdy wcześniej o tym nie wspominał. I Matka Najświętsza mówi do widzącego Edsona:
„Mój najdroższy synu, ja i mój Syn Jezus Chrystus żądamy, aby Przeczyste Serce mojego
przeczystego małżonka Józefa było w szczególny sposób uczczone. Poprzez kult Przeczystego
Serca mojego małżonka obiecuję, że Kościół, świat i ci, którzy się do mego małżonka zwrócą,
przedstawiając mu swoje prośby i modlitwy, w szczególny sposób zostaną (str. 28-29)
wysłuchani i obdarowani". To jest, jak już wspominałem, żądanie całego nieba.
Święty Józef mówi w Itapirandze: „Jeśli ktoś się odda mojemu Przeczystemu Sercu, sprawię, że
jego serce będzie podobne do mojego serca". Przepiękna obietnica. Nieraz my, słabi ludzie,
zastanawiamy się, na ile jesteśmy w stanie w naszym ludzkim życiu odwzorować to Boskie Serce, na ile
to jest możliwe. I św. Józef pokazuje nam: to jest możliwe. „Zwróćcie się do mnie. Moje serce jest
najpełniejszym odwzorowaniem Boskiego Serca mojego Syna Jezusa Chrystusa". „Jeśli ktoś się
zwróci do mnie, wszystkie łaski, całe bogactwo, które otrzymałem od mojego Syna Jezusa
Chrystusa i od mojej dziewiczej Małżonki, całą miłość, jaką od nich otrzymałem, to wszystko
przeleję na serce tego człowieka. I sprawię, że jeżeli będzie ze mną współpracować jego serce
powoli będzie się stawało podobne do mojego serca". Myślę, że to jest cudowna obietnica. Pan
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Jezus potwierdzał w tych objawieniach, że w sercu żadnego człowieka obarczonego grzechem
pierworodnym nie znalazł takiego upodobania jak w sercu Józefa.
Kolejne przyrzeczenie: „Obiecuję, że wszyscy, którzy będą oddawać cześć mojemu Przeczystemu
Sercu i tutaj, na ziemi, będą spełniać dobre uczynki, troszczyć się zwłaszcza o chorych i
umierających, znajdą się pod moją szczególną opieką w ostatnim momencie swojego ziemskiego
życia". Edson napisał, że św. Józef to wypowiedział donośnym głosem i dodał: „Zapamiętaj, ja i moja
Najświętsza Małżonka Maryja będziemy przy tych duszach w momencie ich śmierci i
zaprowadzimy ich osobiście do chwały nieba, gdzie króluje nasz Syn Jezus Chrystus". Święty
Józef złapie za jedną rękę, Matka Najświętsza za drugą i poprowadzą do nieba. To jest obietnica dobrej
śmierci. Przygotowuje do niej nabożeństwo do Przeczystego Serca Józefa.
Święty Józef to również ten, który poskramia złego ducha. O obietnicy obrony przed demonami już
mówiliśmy. Na dźwięk jego imienia całe piekło drży. Nieraz nie wiemy, co robić, gdy diabeł nas atakuje dzisiaj tych ataków Szatana jest szczególnie dużo, zwłaszcza na kapłanów; myślę, że wielu to czuje.
Czasem wydaje mi się, że zły duch chciałby mnie zjeść - ale Matka Najświętsza, Pan Jezus i św. Józef
na to nie pozwalają. Gdyby nie oni, już by mnie nie było. Te ataki są przepotężne - zwłaszcza na tych,
którzy starają się żyć po Bożemu i jeszcze coś robić dla ratowania innych w dzisiejszym świecie. A św.
Józef mówi nam: „Nie bójcie się. Ja jestem z wami i was ochronię, całe piekło drży na moje imię".
Musimy więc przyzywać św. Józefa, szczególnie gdy próbujemy robić coś dobrego dla Kościoła i innych
ludzi, gdy podejmujemy walkę, chcemy pomagać, ewangelizować. Bez pomocy św. Józefa nie damy
rady. Gdy czuję, że diabły (str. 30-31) mnie atakują, mówię: „W imię św. Józefa rozkazuję wam,
uciekajcie!" - i skutkuje. Naprawdę skutkuje.
Następna wielka obietnica brzmi: „Obiecuję, że wszyscy grzesznicy, którzy popełnili
najstraszniejsze grzechy, a którzy z miłością w duchu skruszonym zwrócą się do mnie, mogą być
pewni, że dzięki mojemu wstawiennictwu otrzymają od mojego Syna na nowo łaskę i
miłosierdzie". Święty Józef jest także patronem naszego nawrócenia. Ludzie, którzy popełnili straszne
grzechy, często się boją. Jak ja to powiem Jezusowi? Czy On mi przebaczy? Mam wtedy jedną radę.
Boisz się? Złap się św. Józefa. On cię zaprowadzi, on cię przedstawi Jezusowi. On ci pomoże. Idziesz
do spowiedzi generalnej, nie wiesz, co powiedzieć, chciałbyś, a boisz się - złap się św. Józefa. Mianuj
go patronem swojego powrotu do domu Ojca. Do tej pory myśleliśmy, że tą, która wstawia się za nami w
takich momentach, jest Matka Najświętsza - a teraz widzimy, że razem z Maryją wstawia się za nami św.
Józef. Z objawień z Itapirandze wynika, że oni są zawsze razem.
Jest jeszcze to, o czym już wspominałem: nabożeństwo pierwszych śród, którego św. Józef wprost
się domaga, co więcej - którego domaga się Pan Jezus. Przeczyste Serce św. Józefa ma być
uczczone w każdą pierwszą środę miesiąca, tak jak Boskie Serce Jezusa jest czczone w pierwszy
piątek, a serce Matki Najświętszej w pierwszą sobotę. O obietnicach związanych z tym nabożeństwem
mówi św. Józef po raz pierwszy w objawieniu w pierwszą środę marca 1998 roku: „Pragnę, aby w
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każdą pierwszą środę miesiąca moje Przeczyste Serce było w szczególny sposób uczczone, i
obiecuję nie tylko wiele łask, ale też że te łaski, które wam uproszę, będą ponad wszelką miarę".
Nie ma miary, żeby zliczyć te łaski - mówi św. Józef. One będą nadzwyczajne. Ci wszyscy, którzy
zwrócą się do niego i uczczą jego Przeczyste Serce, otrzymają wszystkie błogosławieństwa, cnoty i
miłość, które on w swoim ziemskim życiu otrzymał od swojego Boskiego Syna i swojej przeczystej
Małżonki. Nazywam to kosmicznymi obietnicami św. Józefa. Wystarczy się do niego zwrócić, żeby to
wszystko otrzymać. Święty Józef sam czuje się obdarowany - w Itapirandze wciąż podkreśla, jak
niezwykłe dary otrzymał od Boga, swojego Syna i swojej Małżonki - i chce się z nami podzielić tym, co
otrzymał. Nie przychodzi jako stary skąpiec. Pod koniec tego objawienia z pierwszej środy marca 1998
roku do rozmowy włącza się Matka Najświętsza, która przyszła ze św. Józefem, i mówi: „Wszyscy ci,
którzy będą czcić Przeczyste Serce mojego małżonka Józefa, otrzymają również szczególną moją
matczyną opiekę w tym życiu i w chwili śmierci". A więc Maryja obiecuje: „Ja się do tego przyłączę.
Ja też was będę obdarowywać".
To, że Józef i Maryja przychodzą jako małżonkowie, też odkrywamy w Kościele na nowo. Do tej pory
tego nie (str. 32-33) było. Józef i Maryja wspierają się, są partnerami w dialogu. Trochę mówi św. Józef,
trochę mówi Matka Najświętsza -mówią razem.
Czy w sanktuarium w Itapirandze wprowadzono nabożeństwo pierwszych śród?
Tak, ono stoi tam w centrum. Zgłosiłem już św. Józefowi swoje
pragnienie, żeby tam pojechać, zachęciłem nawet niektórych i
zaczęliśmy myśleć o jakimś grupowym wyjeździe. To duże koszta, ale
przecież św. Józef powiedział, że sprawy beznadziejne załatwia bardzo
prędko. Uczepiłem się tego słowa „prędko" i powiedziałem: „Słuchaj
prędko, tylko nie w znaczeniu wieczności, bo tam u Was «prędko»
znaczy co innego. Chciałbym, żebyś zrobił to prędko w znaczeniu tego
świata".
Wracając do objawień: Edson, o czym już wspominałem, namalował
obraz przedstawiający trzy zjednoczone serca, jedno przy drugim. W
centrum serce Jezusa, serce Niepokalanej Matki Najświętszej i serce
Józefa. Tutaj mamy akurat serce Józefa, na którym widać literę M - czyli
Maryja - a nad literą M znajduje się krzyż. Józef tłumaczy: „W moim sercu jest zawsze mój Syn,
Zbawiciel świata, i moja przeczysta Małżonka". Serce Maryi jest przeszyte włócznią: serce bolejące;
serce Jezusa w cierniowej koronie: cierpiące. A serce Józefa jest otoczone liliami na znak czystości.
Żadne inne ludzkie serce nie jest tak czyste.
Nabożeństwo trzech serc to kolejna nowość w Kościele. Święty Józef chce, żeby jego serce było
czczone, ale nie w oderwaniu od serc Jezusa. i Matki Najświętszej. To ma być nabożeństwo Trzech
Przeczystych Serc. Oczywiście w centrum stoi serce Jezusa - na obrazie Edsona w centrum jest Józef,
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ale to nie znaczy, że jego serce jest najważniejsze. Matka Najświętsza w jednym z objawień w 1997
roku tłumaczy Edsonowi: na obrazie w centrum ma być Józef, ale najważniejsze jest serce Jezusa. W
wizji z serca Jezusa wychodziły promienie i przechodziły do serca Matki Najświętszej, z jej serca
wychodziły promienie i przechodziły do serca Józefa, z serca Józefa zaś te promienie rozchodziły się na
cały świat. To pokazuje, że te serca są zjednoczone, ale źródłem tego zjednoczenia jest zawsze serce
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Marta Robin zapowiedziała, że w czasach ostatecznych św. Józef wyjdzie na arenę świata w celu
ocalenia Kościoła. Jak sobie Ksiądz to ocalenie Kościoła przez św. Józefa wyobraża?
Święty Józef jest nam dany na czasy ostateczne. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że żyjemy w
czasach ostatecznych.
Fragmenty z książki „Trzeci – jak św. Józef ratuje Kościół” praca zbiorowa: Ks. Grzegorz Bliźniak, Ks. Robert Skrzypczak,
Wincenty Łaszewski, Paweł |Zuchniewicz, Tomasz P. Terlikowski, Ks. Dominik Chmielewski SDB

  

„Obiecuję, że wszyscy, którzy będą oddawać cześć mojemu Przeczystemu Sercu
i tutaj, na ziemi, będą spełniać dobre uczynki, troszczyć się zwłaszcza o chorych
i umierających, znajdą się pod moją szczególną opieką w ostatnim momencie
swojego ziemskiego życia"
Św. Józef do Edsona Glaubera, Itapiranga–Brazylia

  

Nabożeństwo na cześć Przeczystego Serca
Świętego Józefa, Patrona Kościoła
1. Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało
między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś Świętego Józefa na męża Maryi, na którą
zstąpił Duch Święty. Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w
Betlejem oddajemy Ci, cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej
Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu
Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski.....
Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń
nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w
Twoim Sercu ukaż nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy
się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu
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Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.
2. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa -Twojego Jednorodzonego Syna i Maryi opiece
świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu
Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić
swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.
Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa
Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do
Ciebie o uproszenie nam łaski... Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych
potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło
i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.
3. Ojcze Niebieski, Ty, który wybrałeś świętego Józefa na ziemskiego ojca Twojego Syna i małżonka
Maryi pełnej łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi,
bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i Maryi. aby w nas mogło
objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie Święty
Józefie, Który wraz z Maryja byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa
Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do
Ciebie o uproszenie nam łaski.....
Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń
nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam
tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.
Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwaty Twojej. Hosanna na
wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z Niepokalanym Sercem Maryi
błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego Przybranego Syna te łaski, o które Cię
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prosimy i zjednocz nas w Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i
odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen.
 
Bądź pozdrowiony św. Józefie, dziewiczy oblubieńcze Matki Bożej!
Jezus i Maryja z Tobą, błogosławiony jesteś między mężami
i błogosławiony Jezus, owoc łona twojej najczystszej Oblubienicy.
Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, módl się za nami grzesznymi
Św. Gemma Galgan 1873 – 1903
Źródło: folderek wyd. przez Fiat Voluntas Tua

  

MODLITWA DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA
Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam twojej słodyczy i miłości.
Chwała Ojcu…
Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam twoją cichość i pokorę.
Chwała Ojcu…
Przeczyste serce świętego Józefa, użycz nam twego posłuszeństwa.
Chwała Ojcu…
Przeczyste Serce Oblubieńca Maryi zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym
Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym przewodnikiem do domu
Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić Wolę Bożą naśladując Twoje
posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa czyste i pełne miłości – bądź naszym drogowskazem. Amen.
Żródło: http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/modlitwa-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/

LITANIA DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, czuwające przy Sercu
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Jezusa w Betlejem,
Przeczyste Serce św. Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,
Przeczyste Serce św. Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,
Przeczyste Serce św. Józefa, napełnione łaskami,
Przeczyste Serce św. Józefa, Lilio pokory,
Przeczyste Serce św. Józefa, mieszkanie wielu cnót,
Przeczyste Serce św. Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa,
Przeczyste Serce św. Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,
Przeczyste Serce św. Józefa, Sługo wierny i mądry,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Prawdy,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Świętej Matki Kościoła,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne opiekuńczości,
Przeczyste Serce św. Józefa, słodyczy miłości,
Przeczyste Serce św. Józefa, ucieczko w przeciwnościach,
Przeczyste Serce św. Józefa, pociecho zatroskanych,
Przeczyste Serce św. Józefa, nadziejo wątpiących,
Przeczyste Serce św. Józefa, pogromco złych duchów,
Przeczyste Serce św. Józefa, w pokorze najgłębsze,
Przeczyste Serce św. Józefa, w bogobojności najwyższe,
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, Panie.
P. Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót.
W. W czystości archanielskiej, jak kwiat lilii.
Módlmy się:
Przeczyste Serce Józefa, Serce najczcigodniejszego Patriarchy, Serce świętego Oblubieńca Matki
Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna
Bożego łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i miłości. O, Serce
świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen.
Żródło: http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/litania-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/
(Ta litania była już publikowana w Głosie Małego Rycerza nr 9)

RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Różaniec świętego Józefa składa się z 60 paciorków na pamiątkę 60 lat,
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które święty Józef - według pobożnej tradycji - przeżył na ziemi.
Różaniec składa się z 15 części, a każda część z 4 paciorków: jednego
białego większego i trzech niebieskich mniejszych. Biały paciorek przypomina
nam czystość świętego Józefa, a trzy niebieskie - Jego nieustanne rozmyślanie
o rzeczach niebieskich.
Tajemnice poszczególnych części Różańca świętego Józefa są takie same, jak
Różańca NMP.
Przy białym paciorku:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef, Opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa
(któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła).
Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci
naszej. Amen.
(za każdym razem dodaje się inną tajemnicę)
Na niebieskich paciorkach:
1. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef.
2. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef.
3. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i
Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez zmazy pierworodnej, o Przenajświętsza Panno
Maryjo.
Na zakończenie różańca:
W. Módl się za nami, święty Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty od wieków obrałeś świętego Józefa do usług Twego Syna Jednorodzonego i Jego
Najukochańszej Matki i uradowałeś Go zaszczytnym mianem Męża Niepokalanej Panny i Ojcem Twego
Najdroższego Syna, prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które On wyświadczył Jezusowi
i Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi Jego wstawiennictwa na ziemi, a w niebie raczył nam pozwolić na
Jego pożądane towarzystwo. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.
Za pozwoleniem władzy duchownej
Żródło: Nabożeństwo do opieki św. Józefa – Siostry Bernardynki, ul. Poselska 21, 31-002 Kraków
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„Pragnę, aby w każdą pierwszą środę miesiąca moje Przeczyste Serce
było w szczególny sposób uczczone, i obiecuję nie tylko wiele łask,
ale też że te łaski, które wam uproszę, będą ponad wszelką miarę".
Św. Józef do Edsona Glaubera, Itapiranga–Brazylia

NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW.
JÓZEFA NA PIĘĆ PIERWSZYCH ŚRÓD MIESIĄCA
Wprowadzenie
W Ewangelii odnajdujemy świadectwo zjednoczenia Serc Maryi i
Józefa w poszukiwaniu woli Bożej przy poczęciu Jezusa: „Nie
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30),
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej
poczęło” (Mt 1,20); podczas ucieczki przez pustynię do Egiptu:
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” (Mt 2,13);
w bólu zagubienia, gdy szukają dwunastoletniego Jezusa w
Jerozolimie: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy
Ciebie” (Łk 2,48), i w radości odnalezienia, gdy „potem poszedł z
nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51). Pierwsze
świadectwa kultu Serca św. Józefa pojawiają się w XVII wieku.
Na jednym z fresków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr
Karmelitanek w Pontoise we Francji znajduje się napis: „In corde
Ioseph invenietis me” (W sercu Józefa odnajdziecie mnie).
Maryja i Józef są zawsze razem z Jezusem. Wśród propagatorów tego kultu był także św. Jan Eudes
(†1680), który wskazał, że Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bezpośrednio z
kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
W Polsce od 1995 r. Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa szerzy Wspólnota św. Józefa.
Jego istotą jest Komunia Święta wynagradzająca przez pięć pierwszych śród miesiąca oraz rozważanie i
modlitwa w jedności Trzech Serc: Jezusa, Maryi i Józefa. To nabożeństwo jest dopełnieniem Bożych
zamiarów ukazanych w ostatniej wizji fatimskiej 13 października 1917 roku, gdzie Józef z Dzieciątkiem
Jezus ukazuje się w obecności Maryi i trzykrotnie błogosławi światu, oraz późniejszych objawień s. Łucji
w Pontevedra, gdzie została pouczona o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.
Przymierze miłości Trzech Serc ukazuje tajemnicę przymierza Trójjedynego Boga z ludźmi i jest
konieczne w duchowym dziele nowej ewangelizacji, o czym przekonuje św. Jan Paweł II w swojej
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adhortacji o św. Józefie „Redemptoris Custos”: „Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono
ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także
i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej
ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś – jak napisałem w Adhortacji apostolskiej
Christifideles laici – religia i życie chrześcijańskie kwitły, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę” (RC nr
29).
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa odprawiane w pierwsze środy miesiąca nawiązuje do
nabożeństwa pierwszych sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, przeżywanych w
łączności ze św. Józefem. Składa się z następujących elementów:
I.
spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi,
II.
rozważań na poszczególne pierwsze środy miesiąca,
III.
Litanii do św. Józefa,
IV.
wybranych modlitw do św. Józefa,
V.
wzbudzenia intencji na zakończenie nabożeństwa.
I. SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa jest ściśle związane z nabożeństwem
wynagradzającym w pierwsze piątki i soboty miesiąca, dlatego przez pięć pierwszych śród miesiąca
należy przystąpić do spowiedzi oraz przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą za wszelkie zniewagi
wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce św.
Józefa. Jeśli ktoś odprawia w tym samym czasie nabożeństwo pierwszych piątków lub pierwszych sobót
miesiąca, nie musi iść ponownie do spowiedzi za dwa lub trzy dni (jeśli jest w stanie łaski uświęcającej),
należy tylko wzbudzić przy spowiedzi intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

OFIAROWANIE SWEGO SERCA ŚW. JÓZEFOWI PO KOMUNII ŚWIĘTEJ
Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i
najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie
moje nędzne i grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie
biło Boskie Serce Dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce,
uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej
ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej, przemieni i ukształtuje na wzór Twego
serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu
Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także
wielbiło i kochało Jezusa i Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki
wieków. Amen.

II. ROZWAŻANIE NA POSZCZEGÓLNE PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA
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ROZWAŻANIE PIERWSZE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –
WZÓR POSŁUSZEŃSTWA I WIARY
ROZWAŻANIE
Ewangelia nadaje św. Józefowi zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żył w bojaźni Bożej i wiernie
wypełniał prawo Boże. Chętnie wykonywał polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i
zmieniały jego plany życiowe. Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano, bez ociągania
się i oporu, bez wymówek i szemrania, bez względu na trudności, przykrości czy niebezpieczeństwa.
Stojąc wobec prawdy o macierzyństwie Maryi, Józef szukał uczciwego wyjścia z kłopotliwej sytuacji.
Chociaż historia zbawienia rozpoczęła się bez jego udziału, to jednak on ma w niej wyznaczone miejsce.
Nie potrzebuje żadnych dalszych wyjaśnień – ma wziąć Maryję razem z Dzieckiem, któremu ma nadać
imię Jezus. Józef nie zadaje zbędnych pytań, które muszą pozostać osłonięte tajemnicą aż do czasu
wyznaczonego przez Boga. Podejmuje zlecone mu zadanie. Przeczyste Serce Józefa uczy nas
posłuszeństwa w wierze i zaufania Bożym obietnicom.
MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić
Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. Święty
Józefie, zostałeś wybrany przez Boga, aby być ziemskim obrońcą i strażnikiem Świętej Rodziny. Dzięki
Bożej łasce przyjąłeś posłannictwo bycia Opiekunem Syna Bożego i mężem Maryi – Niepokalanej Matki.
Twoje bezgraniczne zawierzenie Wszechmocnemu jest dla nas wzorem i zadaniem. Naucz nas
zawierzać Bogu nasze życie, rodzinę i cały Kościół, przyjmować wolę Bożą i wypełniać ją każdego dnia.
Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek zeszli z drogi wiary. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś
nam łaskę ……… przez wzgląd na pełnię łask udzielonych Niepokalanemu Sercu Maryi, abyśmy się
stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
ROZWAŻANIE DRUGIE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –
WZÓR CZYSTOŚCI
ROZWAŻANIE
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Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością i okazał się godny Bożego zaufania. Żyjąc w kręgu
zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, rozwijał dar „czystego serca”. Bóg Ojciec
prowadził go do coraz doskonalszej czystości, która ma swoje źródło w przykazaniu „Będziesz miłował”.
To kontemplacja Jezusa z bliska, trwanie w bliskości Niepokalanego Serca Maryi, uczyniło serce Józefa
przeczystym. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła jako żona. Trwał z Nią w dziewiczej
miłości małżeńskiej. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Dlatego Kościół wzywa Józefa jako
„najczystszego” i „opiekuna dziewic”. Czystość św. Józefa pozwala odczuć piękno najprawdziwszej
miłości. Uczy, jak budować najgłębszą relację z Jezusem przez bliskość z Maryją, i dlatego pozostaje
wzorem zarówno dla tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Panu przez życie konsekrowane, jak i
dla wszystkich, którzy już teraz chcą oglądać Boga czystym sercem (Mt 5,8).
MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić
Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Jej Dziewictwu. Twoje milczenie
towarzyszące działaniu świadczy o zrozumieniu Twojej roli w planach Najwyższego i wyraża gotowość
poddania się woli Boga. Pomóż nam, Opiekunie Jezusa, Syna Bożego, uczyć się od Niego czystości
serca, słuchając Słowa Bożego i rozważając je. Spraw, abyśmy pobudzeni Bożą łaską dążyli do
czystości pragnień i intencji, która była udziałem Świętej Rodziny. Wspomagaj nas na tej drodze. Dla
zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na dziewiczą czystość
Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
ROZWAŻANIE TRZECIE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA
PEŁNE TROSKI I OPIEKUŃCZOŚCI
ROZWAŻANIE
Wielkość św. Józefa wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele zbawienia: jako opiekun
Syna Bożego u boku Maryi. Jego wielkość ukryta jest również w tym, że mimo przeciwności życiowych
zawsze pozostał wierny Bogu i cierpliwie znosił wszelkie trudności. Wśród zwykłych obowiązków
pozostał człowiekiem modlitwy, otwartym na głos Boga. Pozostał też do końca wierny miłości Jezusa i
Maryi. Któż z nas nie chciałby mieć tak przemożnego obrońcy i opiekuna, któremu Bóg Ojciec powierzył
swego Jednorodzonego Syna? Sama Maryja nazywa Józefa ojcem Jezusa (por. Łk 2,48). W sercu
Józefa pozostawała zaś milcząca tajemnica, że jest zaledwie cieniem prawdziwego Ojca dla Tego
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przedziwnego Dziecka. Lecz razem z Jezusem Bóg powierza Józefowi także Jego Matkę Maryję. Józefa
i Maryję łączy nie tylko wzajemna miłość i jedna wiara, ale też wspólna tajemnica związana z Jezusem.
Prośmy, aby nasze serca biły w rytmie tych Trzech Serc.
MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić
Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu i nieuznawanie
w Niej Matki ludzi. Najświętsza Maryja Panna obdarzyła Cię swoją małżeńską miłością, a Ty okazywałeś
Jej każdego dnia dowody oddania, wierności i szacunku. Poznałeś Jej świętość i pragniesz, aby każdy
człowiek miał dla Niej taką samą cześć i szacunek, jaki Ty Jej okazywałeś. Dla zasług i przywilejów
Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na Boże Macierzyństwo Twojej Oblubienicy
Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
ROZWAŻANIE CZWARTE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –
OZDOBA ŻYCIA RODZINNEGO
ROZWAŻANIE
Dom w Nazarecie jest szkołą życia i modlitwy, gdzie można nauczyć się medytować głębokie znaczenie
objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z Jezusa, Maryi i Józefa. Obowiązek służby życiu
spoczywa na każdym z nas, ale w szczególny sposób na rodzinie. Małżeństwo Maryi i Józefa jest
wzorem dla wszystkich zaślubionych, aby we czci było małżeństwo pod każdym względem i łoże
nieskalane (por. Hbr 13,4), w czystości myśli i obyczajów, w pełnym oddaniu siebie nawzajem Bogu
Stwórcy. Od Świętej Rodziny „pojmujemy, dlaczego potrzebujemy duchowej dyscypliny, jeśli chcemy
postępować zgodnie z nauką Ewangelii i stać się uczniami Chrystusa” (św. Paweł VI, Papież).
Patrzmy na przykład św. Józefa, który pośród zgiełku, hałasu i wrzawy świata pozostał wiernym uczniem
Boga, wiernym obrońcą Jezusa i wierny miłości Maryi. Niepokoje życia zwyciężał wiernością. Niech
Przeczyste Serce św. Józefa, które czuło rytm Serca Dzieciątka Jezus, wspiera nas w tworzeniu
harmonii relacji rodzinnych.
MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić
Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, obojętności, pogardy, a nawet nienawiść wobec
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Niepokalanej Matki. Skoro Bóg dał Ci Maryję za małżonkę, to znaczy, że dał Jej Ciebie nie tylko jako
towarzysza życia, ale też świadka Jej dziewictwa i obrońcę Jej dobrego imienia. Zawsze byłeś blisko
Jezusa i Maryi, chroniłeś Ich i strzegłeś. Prosimy Cię, bądź dzisiaj blisko naszych rodzin, otocz je swoją
ojcowską opieką, bądź dla nich zawsze wsparciem. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam
łaskę ……… przez wzgląd na Dziewictwo i Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali
godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
ROZWAŻANIE PIĄTE
NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –
FILAR ŚWIĘTEJ MATKI KOŚCIOŁA
ROZWAŻANIE
Podobnie jak niegdyś w życiu Zbawiciela, tak i dzisiaj misja św. Józefa jest ciągle aktualna w życiu
Kościoła. Wtedy opiekował się Panem Jezusem, a dziś opiekuje się Mistycznym Ciałem Chrystusa –
Kościołem. Wszystkie dzieci Kościoła są więc także jego dziećmi, ponieważ wszyscy należymy do tego
samego Ciała. Tak jak św. Józef uratował Świętą Rodzinę przed prześladowaniem Heroda, tak teraz
wspomaga nas w drodze przez pustynię wiary i duchowych doświadczeń. Józef, człowiek sprawiedliwy i
posłuszny, współdziała z Bogiem w obliczu niebezpieczeństwa, które zostaje w Ewangelii nazwane po
imieniu: „Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Zdaje sobie sprawę z tego, że to nie on ocali
Syna Bożego, ale że sam Bóg to uczyni. Dlatego ufamy Bogu i powierzamy św. Józefowi siebie, nasze
rodziny i Kościół katolicki, abyśmy w jego Przeczystym Sercu znaleźli schronienie w czasie zagrożeń
wiary świętej.
MODLITWA
Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić
Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. W
jedności z Twoim Przeczystym Sercem wynagradzamy Sercu Oblubienicy i Matki, która posłuszna
słowom Jezusa na krzyżu, przyjęła nas z miłością i pozostanie obecna z Kościołem na zawsze. Dla
zasług i przywilejów Twojego Przeczystego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na miłość
Twojej Oblubienicy Maryi – Matki Kościoła, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
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Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
III. LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
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.
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P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej
Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na
Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
IV. MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA
Na cześć Przeczystego Serca św. Józefa
Przeczyste Serce św. Józefa – udziel nam Twojej słodyczy i miłości.
Chwała Ojcu…
Przeczyste Serce św. Józefa – daj nam Twoją cichość i pokorę.
Chwała Ojcu…
Przeczyste Serce św. Józefa – użycz nam Twego posłuszeństwa.
Chwała Ojcu…
Przeczyste Serce Oblubieńca zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem
Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym Przewodnikiem do domu Ojca i
bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje
posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen.
W czasie doświadczeń
Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię
podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w
wierze i miłości do Jezusa i naszej Niepokalanej Matki – Maryi. Amen.
Modlitwa papieża Leona XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej
Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną
Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie
błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym
wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Boskiej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal
od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam
łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus

31

Głos Małego Rycerza Nr 41 (1/2021)

STYCZEŃ–LUTY–MARZEC 2021

z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich
zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli
żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
V. WZBUDZENIE INTENCJI NA ZAKOŃCZENIE
Józefie Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twego Przeczystego Serca Twojemu
przybranemu Synowi, naszemu Panu i Odkupicielowi Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za
grzechy przeciwko Jego Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam
swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen.
Z duchowości Wspólnoty św. Józefa
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 20 maja 2019 r.
© Wspólnota św. Józefa
www.wspolnotajozefa.pl

PENITENCJARIA APOSTOLSKA OGŁOSIŁA
ODPUSTY ZWIĄZANE Z ROKIEM ŚW. JÓZEFA
Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy (od 8.12.2020 do 8.12.2021)
związany jest dar specjalnych odpustów – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar odpustu
zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami.
Do zwykłych warunków należą: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w
intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w
wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię
Apostolską.
Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do
pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny
zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz
lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą
Oblubieńca Maryi.
Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga
odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego
roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również
uzyskać Odpust zupełny. Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża
Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej
samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina dar Odpustu zostaje
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udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. Papież Pius XII
wprowadził 1 maja 1955 roku święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy
oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków.
Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz
wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca
wszystkich stawała się godniejsza. Św. Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie,
cierpiących, zmuszonych do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu
zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub
przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji
liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie
wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.
Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela
Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt
pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1
maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia
każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji
łacińskiej.
W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony
szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą
wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję
zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we
własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa,
ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.
Penitencjaria Apostolska wzywa ponadto wszystkich upoważnionych kapłanów oraz innych szafarzy do
chętnego posługiwania wiernym w sakramencie Pojednania oraz udzielania Komunii św. chorym.
vaticannews / BP KEP
Publikujemy pełny tekst Dekretu:

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET
Prot. n. 866/20/I
Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa,
zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym
Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.
Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX,
poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez
wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.
Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość
Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy
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ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i
Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym
wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując
wolę Bożą.
A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna
Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które
dręczą współczesny świat.
Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko
przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne
patronaty.
Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu,
dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego
skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria
Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia
eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w
duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na
sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali
synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę
słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego
wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą
udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż
„wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy
Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości
ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości
praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego,
będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni
prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek
miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu,
oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny
chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym
jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec
Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
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4.

Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym
celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie
społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3].
Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją
działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z
Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie,
oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się
w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i
opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do
Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej
w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa,
przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego
od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią
prześladowania wszelkiego rodzaju.
Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym
Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu
Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5].
W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa
nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem
chrześcijaństwa”[6].
Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza
wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym,
którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa,
np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca
i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób
szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z
usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu
oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam,
gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i
Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.
Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria
Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i
wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do
chorych.
Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.
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Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel
Regens
[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 2021.03.1935.
[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.
[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).
[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).
[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.
[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

10 wezwań św. Józefa
do rodzin, Polski i świata od
1.
2.

Wzywam was – rodziny – do miłości Bożej. Na miłości Bożej budujcie swoje rodziny.
Ja św. Józef pragnę być opiekunem waszych rodzin. Zaufajcie mi jak zaufała Matka
Najświętsza.
3. W rodzinach nie powinno być alkoholu, narkomani… Rodzina powinna być bez nałogu.
4. W rodzinach zniewolonych nałogowo rodzą się dzieci kalecy i będzie ich coraz więcej i
zostanie okaleczony świat bezrozumny.
5. W małżeństwach we współżyciu powinien być umiar.
6. We współżyciu małżonków powinna być miłość Boga i bliźniego a potomstwo oddać pod
opiekę Matki Bożej.
7. Dzieci powinny od kolebki być wychowywane z Bogiem aż do wieku dojrzałego.
8. Szatan uderza w rodziny, niszczy je. Lękasz się szatana – a nie wzywasz Boga.
9. Gdy nie zaczniecie żyć po Bożemu rodziny będą skazane na bezdzietność. Nie potraficie
wychować potomstwa to nie będziecie go mieli.
10. Chore rodziny, rozbite – żyją w cudzołóstwie, ciężkim grzechu. Co taka rodzina może dać
Bogu prócz smutku i z wielkim bólem będzie Bóg zabierać wam dzieci przedwcześnie, aby ich
szatan nie usidlił.
Św. Józef.
Niepublikowany dotychczas przekaz zapisany przez s. Zofię – bez daty.

W kazdą pierwszą niedzielę miesiąca - KRUCJATA

wieku XXI, JEST TO BÓJ DUCHA PRAWDY BOŻEJ ze złymi
mocami piekła. – Matka Boz a do Centurii (Zofii Nosko)
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W czasie modlitwy porannej ujrzałam oczyma ducha Niepokalana Panienkę, bardzo piękną. Pani świata
tak mi powiedziała: Ojciec prosi, abyś podjęła krucjatę w myśl zwycięstwa prawdy Bożej i Kościoła
Bożego dla pognębienia złego ducha, szatana diabła i wszelkich jego sług. Krucjata będzie modlitwą
dusz, które się chętnie zaofiarują. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dusze te muszą być w łasce
uświęcającej, przyjąć komunię świętą wynagradzającą za grzechy
całego świata, następnie mają odprawić prywatnie lub grupowo przed
Najświętszym Sakramentem w tabernakulum jedną godzinę adoracji.
Modlitwa:
1.
2.
3.

Różaniec święty — część chwalebna,
Suplikacje odmawiane lub śpiewane — mają być z wielkim
nabożeństwem, koniecznie na kolanach,
Litanie do Najświętszego Imienia Jezusa,

4. Koronka do Ran Chrystusa Pana,
5. Akty strzeliste — Chwała i dziękczynienie.
Kto będzie gorliwego serca, może odprawiać do Krwi Chrystusa Pana.
Krucjata jest darem dla ziemi polskiej i dla całej ziemi w roku jubileuszowym, darem wielkiej łaski.
Wszyscy muszą podjąć bojowanie ze złymi duchami, ze złymi skłonnościami. Krucjata wieku
dwudziestego pierwszego, jest to bój ducha prawdy Bożej ze złymi mocami piekła, szatana diabła
i jego kłamstwem. Wszyscy miłujący Boga powinni włączyć się w tę świętą modlitwę, by zwyciężyć złe
moce szatana diabła, by pogrążyć je w piekle, a tylko przez modlitwę i trwanie w łasce uświęcającej,
trwanie w miłości Trójcy Przenajświętszej. Krucjata święta wieku dwudziestego pierwszego zwycięży zło.
Jeszcze poleciła Matka Najświętsza, byśmy się wszyscy bardzo miłowali, aby serca nasze zostały
oczyszczone z jadu nienawiści i złości, abyśmy mogli sobie przebaczać winy. Matka Najświętsza
błogosławi nasz kraj i cały świat. I powiedziała: W dniach czerwca będę z waszym narodem
wspólnie prosiła Trójcę Przenajświętszą o najwyższą łaskę nawrócenia wszystkich
zatwardziałych grzeszników — ateistów i o moc ducha światła dla wszystkich serc waszego narodu, o
zjednoczenie się tylko w Bogu, w Kościele Bożym, w Krzyżu Chrystusa Pana, o wyzwolenie z kajdan
złych mocy szatana diabła. Pamiętajcie dzieci. Bóg jest pełen chwały i łaskawości, pełen
Najświętszego Miłosierdzia. I to, co wydaje się wam rzeczą niemożliwą, u Boga jest wszelką
możliwością. Amen.
/Orędzia Zbawienia, t. III, s.239, 12.V.1983/

AMPUTOWANA NOGA ODROSŁA
W hiszpańskim miasteczku Calanda, oddalonym o 118 km od Saragossy, dokonał się „el milagro de los
milagros” – czyli „cud cudów”. Dwudziestotrzyletniemu Miguelowi Juanowi Pellicerowi w sposób
cudowny przywrócona została amputowana prawa noga. Owoce wieloletnich poszukiwań i badań

37

Głos Małego Rycerza Nr 41 (1/2021)

STYCZEŃ–LUTY–MARZEC 2021

historycznych dokumentów dotyczących tego miezwykłego wydarzenia zostały opublikowane w książce
zatytułowanej Il Miracolo (Cud), napisanej przez słynnego pisarza i dziennikarza włoskiego Vittoria
Messoriego.
29 marca 1640 r. wieczorem, pomiędzy godziną dziesiątą a dziesiątą trzydzieści, podczas snu w domu
rodzinnym w Calandzie, Miguel Juan Pellicer w cudowny sposób odzyskał prawą nogę, którą
amputowano mu w szpitalu publicznym w Saragossie 29 miesięcy wcześniej. Cudownie uzdrowiony był
gorliwym czcicielem Matki Bożej z Pilar i to właśnie Jej wstawiennictwu przypisał odzyskanie utraconej
kończyny. Tak w skrócie brzmi sensacyjna informacja o tym wstrząsającym cudzie maryjnym, który
miejscowi ludzie określają jako „el milagro de los milagros” („cud cudów”). Światowej sławy włoski pisarz
i dziennikarz Vittorio Messori przez wiele lat badał w różnych archiwach licznie zachowane dokumenty
dotyczące tego zdarzenia i stwierdził, że z naukowego punktu widzenia istnieje pewność, że cała
dokumentacja opisuje historyczny fakt. Mówi ona o „przywróceniu” amputowanej nogi – wydarzeniu
jedynym w swoim rodzaju, którego istnienia nie można zakwestionować. Szczegółowe odtworzenie tych
wydarzeń stało się możliwe dzięki świadectwom, które trzy dni po cudzie zostały złożone pod przysięgą i
zapisane w protokole notarialnym, oraz w oparciu o akta procesu kanonicznego, który rozpoczął się 68
dni później.
WYPADEK I AMPUTACJA
Z ksiąg parafialnych z Calandy dowiadujemy się, że Miguel Juan Pellicer urodził się 25.03.1617 r. jako
drugie z ośmiorga dzieci Miguela Pellicera Maja i Marii Blasco. Jego rodzice byli biednymi rolnikami,
odznaczali się prostotą i głęboką pobożnością. Miguel Juan wzrastał w atmosferze autentycznej
religijności: codziennie szczerze się modlił, regularnie przystępował do sakramentów pokuty i
Eucharystii, był żarliwym czcicielem Matki Bożej. W 1637 r., gdy miał dwadzieścia lat, opuścił dom
rodzinny w poszukiwaniu pracy. Znalazł ją u swojego wujka Jamiego Blasca, mieszkającego w okolicy
Castellon. Po kilku miesiącach pobytu u niego, w lipcu 1637 r., Miguelowi przydarzył się poważny
wypadek, gdy prowadził dwukołowy wóz wypełniony po brzegi ziarnem, ciągnięty przez dwa muły.
Podczas jazdy Miguel Juan najprawdopodobniej zasnął i tak nieszczęśliwie spadł z muła na ziemię, że
jedno z kół przejechało przez jego prawą nogę, miażdżąc i łamiąc mu kość piszczelową. Natychmiast
zawieziono go do szpitala w Walencji (w którego archiwach do dziś widnieje data jego przyjęcia:
3.08.1637 r., poniedziałek).
Pobyt w szpitalu nie przynosił żadnej poprawy, jednak Miguel głęboko wierzył w to, że pomogą mu
lekarze z odległej o 300 km Saragossy, w słynnym Królewskim i Powszechnym Szpitalu Naszej Pani
Łaskawej. Po usilnych prośbach otrzymał w końcu pozwolenie na przeniesienie się tam. Pomimo
straszliwego bólu złamanej nogi i wielkich upałów owe 300 km pokonał w pięćdziesiąt dni. Do
upragnionego celu dotarł na początku października 1637 r., wycieńczony i z wysoką gorączką. Najpierw
udał się do sanktuarium w Pilar, gdzie wyspowiadał się i przyjął Komunię św.
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W saragoskim szpitalu lekarze zdiagnozowali u niego daleko posuniętą gangrenę w złamanej prawej
nodze. W celu ratowania życia chorego konieczna była natychmiastowa amputacja kończyny. Decyzję
odcięcia opuchniętej i sczerniałej od gangreny nogi podjął przewodniczący konsylium lekarskiego, znany
w całej Aragonii prof. Juan de Estanga, wraz z chirurgami Diegiem Millaruelem i Miguelem Beltranem. Ci
sami lekarze dokonali operacji ucięcia prawej nogi Miguelowi Pellicerowi „na wysokości czterech palców
pod kolanem”. Posługiwali się przy tym piłą i skalpelem, a jako środek znieczulający podano pacjentowi
alkohol, stosowany w tamtych czasach jako jedyna substancja o takim działaniu. W czasie operacji
młodzieniec nieustannie wzywał pomocy Matki Bożej.
Po amputacji chirurdzy dokonali kauteryzacji kikuta za pomocą rozżarzonego żelaza. Odciętą nogę
przekazali asystującemu przy operacji młodemu praktykantowi, Juanowi Lorenzowi Garcii, który wraz z
kolegą pogrzebał ją na cmentarzu, w oznaczonym miejscu, w głębokiej dziurze o długości 21 cm (nawet
tego rodzaju szczegół znalazł się w dokumentacji procesowej). W tamtych czasach tak wielkim
szacunkiem otaczano ludzkie ciało, że wszystkie jego amputowane części były chowane na cmentarzu.
Zanim rana po odcięciu części nogi się zagoiła, Pellicer musiał jeszcze przez kilka miesięcy przebywać
w szpitalu. Został z niego wypisany wiosną 1638 r.; otrzymał wtedy drewnianą protezę prawej nogi oraz
kule.
Dwudziestotrzyletni młodzieniec bez nogi nie był w stanie zapracować na swoje utrzymanie, dlatego
otrzymał oficjalne pozwolenie na zbieranie jałmużny przy wejściu do bazyliki del Pilar w Saragossie, co
oznaczało dla niego bycie etatowym żebrakiem. Mieszkańcy Saragossy mieli w zwyczaju przynajmniej
raz dziennie nawiedzać sanktuarium. Widok żebrzącego młodzieńca bez nogi wzbudzał u nich
powszechne współczucie. Przyzwyczaili się do jego obecności i pokochali go, tym bardziej że Miguel
Juan codziennie rano, przed udaniem się na miejsce żebrania, uczestniczył we Mszy św. w Świętej
Kaplicy, w której na kolumnie El Pilar znajdowała się cudowna figura Matki Bożej. Również codziennie
prosił obsługujących sanktuarium o trochę oliwy z palących się tam lamp, aby namaszczać swój kikut i
nie w pełni zagojoną po amputacji ranę. Gdy miał pieniądze, szedł spać do pobliskiej karczmy De las
Tablas. (Właściciel karczmy Juan de Mazasa i jego żona Catalina Xavierre byli również powołani na
świadków w kanonicznym procesie, aby stwierdzić, że Pellicer po cudownym odzyskaniu odciętej
kończyny jest tym samym człowiekiem, który przychodził do nich na nocleg i nie miał prawej nogi).
Miguel Juan Pellicer sypiał również pod portykiem szpitalnego korytarza, gdzie był doskonale znany i z
wielką życzliwością przyjmowany przez personel medyczny.
Na początku marca 1640 r. Miguel zdecydował się wrócić do swoich rodziców, do Calandy. Podróż do
domu rodzinnego (około 118 km) zajęła mu prawie siedem dni. Przez cay ten czas drewniana noga
uciskała kikut i była przyczyną wielkiego cierpienia młodzieńca. W domu przyjęto go z wielką radością.
Ze względu na swoje kalectwo Miguel nie był w stanie pomagać rodzicom w pracach polowych, dlatego
postanowił chodzić po okolicznych wioskach i prosić o jałmużnę. W tamtych czasach dla inwalidy, który
nie miał środków do życia, żebranie nie było hańbą, ale obowiązkiem i dawaniem innym okazji do
czynów miłosierdzia. Miguel zbierał więc datki, jeżdżąc na osiołku po sąsiadujących z Calandą
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wioskach, a żeby wzbudzić litość, odsłaniał kikut swej uciętej nogi. W ten sposób tysiące osób stało się
świadkami jego kalectwa, a później cudu przywrócenia mu nogi.
WSTRZĄSAJĄCY CUD
W czwartek 29 marca 1640 r. Miguel Juan nie pojechał zbierać jałmużny, lecz został w domu, aby
pomóc ojcu w napełnianiu nawozem koszyków, które osioł przenosił do nawożenia pola. Po całym dniu
ciężkiej pracy Miguel wrócił do domu bardzo zmęczony. Podczas kolacji wszyscy widzieli kikut jego
prawej nogi wraz z odkrytą, zagojoną raną, a niektórzy z gości nawet jej dotykali.
Tego samego wieczoru na nocleg w Calandzie zatrzymał się oddział kawalerzystów. Pellicerowie
otrzymali urzędowy nakaz przenocowania jednego z żołnierzy. Z braku miejsca Miguel Juan był
zmuszony odstąpić mu swoje łóżko i pójść spać na materacu w pokoju rodziców. Do przykrycia dostał
od ojca płaszcz, który był jednak za krótki na to, żeby okryć również jego jedyną stopę. Po kolacji, około
godziny 22, młodzieniec pożegnał się z rodzicami i ze zgromadzonymi gośćmi, zostawił w kuchni swą
drewnianą protezę oraz kule i poszedł spać, skacząc na lewej nodze. Po modlitwie i całkowitym
zawierzeniu się Matce Bożej szybko zapadł w głęboki sen.
Kiedy mama Miguela weszła do pokoju, w którym spał jej kaleki syn – a było to pomiędzy godziną
dziesiątą trzydzieści a jedenastą wieczorem – poczuła „wspaniały, niebiański zapach”. Kobieta podniosła
oliwną lampkę i zauważyła, że spod płaszcza, którym był przykryty jej syn, wystawała nie jedna, ale dwie
stopy, założone jedna na drugą. Wciąż jeszcze nie dowierzając, przybliżyła się do łóżka – i wtedy była
już pewna, że wzrok jej nie myli. Zszokowana tym odkryciem zawołała męża, który po przyjściu odsunął
cały płaszcz. Pellicerom ukazał wtedy niesamowity widok ich śpiącego syna z dwiema zdrowymi
nogami. W jednej chwili zrozumieli, że stał się wielki cud: ich syn odzyskał amputowaną prawą nogę.
Świadomi ogromu tajemnicy, zaczęli krzyczeć i potrząsać nim, aby się obudził. Dopiero po dłuższym
czasie Miguel Juan otworzył oczy. Rozgorączkowani rodzice mówili do niego: „popatrz, odrosła ci
noga!”. Można sobie wyobrazić zdumienie i radość Miguela, kiedy zobaczył i poczuł, że rzeczywiście ma
dwie nogi i że przestał być inwalidą. W międzyczasie zbiegli się wszyscy domownicy i z wielkim
przejęciem oglądali cudownie przywróconą młodzieńcowi nogę. Miguel Juan zupełnie nie wiedział, jak to
mogło się stać. Pamiętał tylko, że nim go obudzono, śniło mu się, jak namaszczał kikut swej uciętej nogi
olejem z lampki w Świętej Kaplicy Matki Bożej z Pilar. Jednego był pewien: że to Jezus Chrystus
dokonał tego cudu dzięki wstawiennictwu Jego i naszej Matki Maryi.
Kiedy Miguel Juan ochłonął z pierwszego wrażenia, zaczął dotykać swej uzdrowionej nogi i poruszać nią
tak, jakby chciał się upewnić, że to wszystko jest prawdą. W świetle oliwnych lamp wszyscy dokładnie
oglądali jego cudownie odzyskaną nogę. Widoczna była na niej jedna duża blizna po złamaniu kości
piszczelowej podczas wypadku, a także trzy mniejsze blizny: po ugryzieniu w dzieciństwie przez psa, po
wycięciu czyraka i zadrapaniu przez kolczasty krzak. Blizny te wskazywały w oczywisty sposób na to, że
była to ta sama noga, którą amputowano i pogrzebano na cmentarzu przed dwoma laty i pięciu
miesiącami. Nastąpiło więc nie odrośnięcie, lecz cudowne przywrócenie uciętej nogi. Zachował się
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egzemplarz miejscowej gazety Aviso Historico z 4.06.1640 r., w której napisano, że przeprowadzono
badania na cmentarzu szpitalnym w Saragossie i nie znaleziono tam żadnego śladu nogi w miejscu jej
pogrzebania.
Wieść o niezwykłym wydarzeniu bardzo szybko rozeszła się po okolicy. Ludzie, którzy przybiegli do
ubogiego wiejskiego domku Pellicerów, głośno modlili się i dziękowali Matce Bożej i Jezusowi
Chrystusowi za ten wielki cud. Wszyscy zebrani odczuwali cudowny, „niebiański” zapach, który
utrzymywał się w izbie przez kilka dni. Rankiem następnego dnia do domu Pellicerów przybył proboszcz,
ks. Herrero, wraz z burmistrzem i najwyższymi przedstawicielami miejscowej władzy oraz dwaj
chirurdzy, którzy przez dłuższy obmacywali prawą nogę Juana – wszyscy oni chcieli w sposób urzędowy
i „naukowy” potwierdzić, że to wszystko jest prawdą. Już 30 marca, a więc następnego dnia po cudzie,
sędzia pierwszej instancji Martin Corellano, odpowiedzialny za publiczny porządek w Calandzie,
sporządził pierwszy oficjalny dokument o tym nadzwyczajnym wydarzeniu. Natomiast w niespełna 70
godz. od cudu w domu Pellicerów został sporządzony przez przedstawicieli władz kościelnych,
świeckich oraz lekarza, spisany przez notariusza i potwierdzony przez dziesięciu świadków, akt
notarialny dotyczący tego niesamowitego faktu, w którym stwierdza się „Boską interwencję”.
Uzdrowionego młodzieńca zaprowadzono w procesji do miejscowego kościoła, gdzie zebrali się wszyscy
mieszkańcy Calandy, którzy widzieli, że Miguel Juan szedł na dwóch nogach, a jeszcze wczoraj miał
tylko jedną. W kościele Miguel Juan najpierw poszedł do spowiedzi, a później razem ze wszystkimi
mieszkańcami Calandy uczestniczył w uroczystej, dziękczynnej Mszy św.
Odcięta noga, która po przeszło dwóch latach przebywania w ziemi całkowicie zgniła, dzięki
bezpośredniej interwencji Boga została przywrócona do życia i połączona z resztą żyjącego ciała. Jest
to z pewnością dany nam przez Chrystusa znak i zapowiedź zmartwychwstania naszych ciał w dniu
Paruzji. Stwórca natomiast uszanował prawa natury i dlatego odzyskiwanie niedoskonałych cech
fizycznych i motorycznych cudownie przymocowanej nogi następowało u Miguela Juana w ciągu kilku
miesięcy.
25 kwietnia 1640 r. Miguel razem ze swoimi rodzicami wybrali się na pielgrzymkę do sanktuarium w
Saragossie, aby podziękować Matce Bożej za cud przywrócenia nogi. Wszyscy mieszkańcy Saragossy
doskonale znali żebrzącego przy bazylice młodzieńca z jedną nogą. Możemy zatem wyobrazić sobie ich
zdumienie, kiedy zobaczyli, że Miguel Juan przestał już być kaleką i ma dwie zdrowe nogi. Prawdziwy
jednak szok przeżył profesor Estanga – chirurg, który amputował Miguelowi nogę i który przez dwa lata
opatrywał mu ranę w miejscu odcięcia kończyny. Teraz mógł naocznie stwierdzić, że ta część nogi, którą
amputował, została przywrócona do normalnego życia i funkcjonowania, w sposób całkowicie dla
medycyny niewyjaśniony. Podobny wstrząs przeżyli na widok Miguela Juana z dwiema nogami
asystujący profesorowi lekarze oraz cały personel szpitalny.
OFICJALNE UZNANIE „EL MILAGRO DE LOS MILAGROS”
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Należy podkreślić fakt, że 8 maja 1640 r. władze świeckie Saragossy wystąpiły z inicjatywą rozpoczęcia
procesu, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z cudem z Calandy – czyli „el milagro de los
milagros”. Rada miejska wyznaczyła jako swoich przedstawicieli dwóch znanych profesorów oraz
prokuratora generalnego króla Filipa IV. Był to proces publiczny i odbywał się z zachowaniem wszelkich
urzędowych reguł. Współczesny historyk Leonardo Aina Naval, który przez wiele lat badał jego akta,
stwierdził, że był on „wzorem powagi, precyzji i dyscypliny prawniczej”. Mamy tu więc do czynienia z
najwyższym poziomem wiarygodności dokumentów. W czasie całego procesu obecnych było dziesięciu
członków kolegium sędziowskiego. Ponadto przy wszystkich przesłuchaniach 24 świadków, którzy
zostali wyselekcjonowani spośród mieszkańców Saragossy, Calandy i okolicznych wiosek, asystował
sam arcybiskup Pedro Apaolaza Ramirez oraz dziesięciu teologów i prawników. Świadkowie zostali
podzieleni na pięć grup: 1. Lekarze i pielęgniarze; 2. Krewni i sąsiedzi; 3. Władze lokalne; 4. Księża 5.
Inni. Każdej z przesłuchiwanych osób pokazywano Miguela Juana stojącego z odkrytymi do kolan
nogami. Z akt procesowych wynika, że fakt cudownego przywrócenia Pellicerowi amputowanej nogi był
tak oczywisty i pewny, że nie podniósł się żaden głos sprzeciwu czy wątpliwości przeciw niemu. Po
jedenastu miesiącach pracy kolegium sędziowskiego, 27 kwietnia 1641 r., arcybiskup Saragossy wydał
dekret, w którym stwierdził, że przywrócenie amputowanej nogi Miguelowi Juanowi było możliwe tylko
dzięki cudownej interwencji Boga. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej wstrząsających cudów w
historii, który potwierdzili wszyscy mieszkańcy Saragossy, Calandy i okolicznych miejscowości.
Pierwsza broszura o cudzie, z imprimatur i dedykowana królowi Karolowi IV, która była streszczeniem
akt procesu w języku kastylijskim, ukazała się w 1641 r. i została napisana przez karmelitę bosego
Jeronima de San Jose. Rok później ukazała się również broszura poświęcona cudowi napisana przez
niemieckiego lekarza Petera Neuratha. W tej to publikacji przy „nihil obstat” jezuita o. Jeronimo Briza
napisał: „Z nakazu czcigodnego ks. Gabriela de Aldamy, głównego wicekróla w Madrycie, przebadałem
książkę doktora Neuratha na temat cudu Najświętszej Dziewicy z Pilar, którego nie widziano ani nie
słyszano w ciągu wieków, a którego prawdy osobiście doświadczyłem, ponieważ poznałem młodzieńca
najpierw bez jednej nogi, proszącego o jałmużnę u drzwi w świątyni w Saragossie, a później w Madrycie,
na audiencji u Króla, Naszego Pana, z obiema nogami; i widziałem, jak chodził. Widziałem bliznę, którą
Najświętsza Dziewica zostawiła w miejscu amputacji, jako pewny znak, że noga została odcięta; i nie
tylko ja, a również wszyscy ojcowie z Towarzystwa Jezusowego, z tegoż Królewskiego Kolegium w
Madrycie. Poznałem nadto rodziców uzdrowionego oraz chirurga, który uciął nogę”.
Biedna izba sypialna, w której dokonał się cud, została natychmiast zamieniona na kaplicę, a z czasem
w miejscu domu Pellicerów wybudowano wielki kościół z wysoką dzwonnicą. Była to inicjatywa
wszystkich mieszkańców Calandy, którzy w ten sposób pragnęli wyrazić wdzięczność Bogu i Matce
Najświętszej. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy Calandy każdego roku w dniu 29 marca obchodzą
święto upamiętniające to cudowne wydarzenie z 1640 r. Stolica Apostolska zatwierdziła na ten dzień
specjalny formularz liturgiczny wraz z przywilejami duchowymi i odpustami.
SPOTKANIE Z KRÓLEM
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Cud przywrócenia Miguelowi Pellicerowi odciętej nogi stał się faktem tak powszechnie znanym w całej
Hiszpanii, że doniesiono o nim królowi Filipowi IV. Po skończonym procesie i oficjalnym ogłoszeniu
prawdziwości cudu hiszpański władca w październiku 1641 r. wezwał do siebie na audiencję
uzdrowionego młodzieńca. Uczestniczył w niej cały korpus dyplomatyczny, w tym również lord Hopton,
ambasador Anglii. On to właśnie przesłał królowi angielskiemu Karolowi I szczegółową relację z tej
audiencji. Jej tekst zachował się do naszych czasów. Król Karol I, będący również głową Kościoła
anglikańskiego, do tego stopnia był przekonany o prawdziwości tego cudu, że bronił jego wiarygodności
przed oburzonymi teologami anglikańskimi. W oparciu o szczegółową relację lorda Hoptona oraz o inne
świadectwa wiemy dokładnie, co się działo podczas audiencji u króla Filipa IV. Mianowicie
uzdrowionemu Miguelowi Juanowi towarzyszyli pierwszy notariusz Aragonii oraz najwyższy archidiakon
kapituły biskupiej. Każdy z nich po kolei złożył królowi relację o cudzie.
Po wysłuchaniu wszystkiego Filip IV wzruszył się do łez i powiedział, że wobec tak oczywistych faktów
nie ma już potrzeby mędrkowania i dalszego dyskutowania, ale trzeba z radością przyjąć i uczcić
Tajemnicę. Następnie wstał z tronu, podszedł do uzdrowionego i ukląkł przed nim. Potem kazał
Miguelowi odsłonić prawą nogę i pocałował ją w miejscu, w którym została ucięta, a później cudownie
przymocowana. Był to wzruszający hołd, jaki na klęcząco złożył swojemu poddanemu – żebrakowi i
analfabecie – władca światowego imperium, król Filip IV.
Odnalezione ostatnio dokumenty w archiwum w Saragossie mówią o tym, że Miguel Pellicer, po swoim
uzdrowieniu, został przyjęty do pracy w sanktuarium del Pilar jako kalikant (pomocnik organisty,
napełniający miechy organowe powietrzem). Był również jednym z odpowiedzialnych za zapalanie
lampek oliwnych w Cudownej Kaplicy. W księdze wypłat widnieje adnotacja dotycząca daty jego śmierci
– odszedł do Pana w święto Matki Bożej del Pilar: 12 X 1654 r.
WNIOSKI
„Ten, kto odrzucałby prawdę o tym, co wydarzyło się w Calandzie tego marcowego wieczora w Tygodniu
Męki Pańskiej 1640 roku – pisze Vittorio Messori – musiałby wątpić w całą historię ludzką, łącznie z
faktami najpewniejszymi, bo najbardziej potwierdzonymi. (…) »przypadek Pellicera« ma cechy
wydarzenia, które każdy badacz może, co więcej – musi, zaakceptować jako »potwierdzone w sposób
pewny«, jako »z pewnością historyczne«, chyba że zrezygnuje z obiektywności swojego zawodu w imię
uprzedzenia lub ideologii. W słowach użytych przez arcybiskupa Saragossy w jego sentencji wyroku fakt
jawi się jako równie prosty, co wstrząsający: »(…) jak ukazane to zostało w procesie, wspomniany
Miguel Juan był widziany najpierw bez jednej nogi, a następnie z nogą; zatem nie wiadomo, jak można
mieć wątpliwości co do tego«. To wszystko”.
Natychmiastowe przywrócenie M.J. Pellicerowi amputowanej nogi było spektakularną manifestacją
Bożego działania, cudem niesłychanym w całej historii. Wydarzenie to jest z pewnością znakiem
ukazującym bezpodstawność ironicznych twierdzeń ateistów, że nigdy nie widziano, aby komuś odrosła
ucięta noga lub ręka.
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Jest to z całą pewnością cud niepodważalny, dokładnie taki, jakiego domagał się Wolter i jemu podobni
ateiści – a więc urzędowo potwierdzony przez notariusza zaraz po jego zaistnieniu i po przesłuchaniu
pod przysięgą świadków o odpowiednich kwalifikacjach. Ernest Renan, który był agnostykiem i
zaciekłym wrogiem chrześcijaństwa, napisał, że do zwalczenia ateizmu wystarczyłby tylko jeden
wiarygodny cud. Niestety, nieświadomy swojej ignorancji, był pewien, że w historii nie było żadnego.
Cud z Calandy mówi nam o tym, że dla Boga wszystko jest możliwe. Wydarzenie to wskazuje na
działanie nie jakiegoś nieokreślonego Boga, ale na Boską Osobę Jezusa Chrystusa, na Boga w Trójcy
Jedynego, którego On nam objawił. Cud ten jest równocześnie boskim potwierdzeniem nauczania
Kościoła katolickiego, sakramentów w nim sprawowanych, jego tradycji, czci oddawanej Niepokalanej
Dziewicy Maryi i mocy Jej wstawiennictwa.
„Maryja dokonała tam tego, czego nie uczyniła w żadnym innym narodzie” – tak śpiewają do dnia
dzisiejszego wierni każdego roku podczas święta Milagro (Cudu) w Calandzie i Saragossie.
Cud z Calandy jest również znakiem wzywającym nas do nawrócenia i wiary w zmartwychwstanie
naszych ciał. Noga, która z powodu zawansowanej gangreny gniła – i dlatego musiano ją amputować, a
później pochować w ziemi na cmentarzu – po 29 miesiącach powróciła do życia dzięki specjalnej
interwencji Boga. Ten cudowny i jedyny w swoim rodzaju fakt wskazuje na prawdę wiary o naszym
zmartwychwstaniu – że podobnie stanie się z ciałami wszystkich ludzi w dniu Sądu Ostatecznego.
Źródła: Tomas Domingo Pérez, El milagrode Calanda. Y sus fuentes historicas, Caja Inmaculada, 2007.
Andreé Deroo, L’homme a là jambe coupée,1959.
Vittorio Messori, Cud, Katowice 2000.
Źródło: MIŁUJCIE SIĘ!, Sty 24, 2017 ks. Mieczysław Piotrowski

ŚWIADECTWO rycerki Gabrysi: Mój mąż alkoholik
odszedł do Pana pojednany z Bogiem
Pił od zawsze – początkowo z umiarem, potem coraz więcej i z trudem /ale wyrobił emeryturę/ od lipca
2019 do 23 stycznia 2020 – już nie trzeźwiał /nie będę tu opisywać trudnych dni i chwil/.
Do kościoła nie chodził, ale ja modliłam się za niego codziennie / bywało że z bezradności prosiłam też
innych o modlitwę /, leżałam krzyżem, płakałam, przepraszałam za jego grzechy i za nasze, modliłam
się i błagałam: „Boże! Ja mu wszystko przebaczam /a było tego trochę/ tylko ratuj jego duszę, nie
pozwól, aby umierał jak menel. Pewnego dnia on /mąż/ mi mówi, że się modli, ale na palcach, jak nie
może spać i że modlił się jak jeszcze jeździł do pracy. To mnie zaskoczyło, ale i ucieszyło.
Pewnego dnia prosiłam go, aby dał się wykąpać, bo był zaniedbany. Nie chciał, ale po dłuższych
namowach w końcu się zgodził. Zmieniłam mu pościel, podałam czyste ubranie, a w sercu cały czas
modliłam się: - Jezu, czynię to z miłości do Ciebie… itd. i wtedy mąż się rozpłakał na głos, przepraszał
mnie za wszystkie krzywdy jakie mi wyrządził… Ja go przytuliłam i poczułam wielka radość w sercu
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dziękując Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Najświętszej za tę chwilę / bo mąż nigdy nie
przepraszał /.
Potem zdjęłam zakrwawiony krzyż ze ściany i powiedziałam: pocałuj ranę prawej ręki Pana Jezusa i
powiedz: przepraszam Cię, Jezu za grzechy małżeństwa; pocałuj ranę prawej ręki Pana Jezusa i
mów: przepraszam Cię Jezu za grzechy alkoholizmu – powtórzył; pocałuj rany stóp Pana Jezusa [ i
przeproś ] za to, że odszedłeś od Kościoła, lekceważyłeś msze św., Matkę Najświętszą, i Pana
Jezusa – powtórzył i pocałował i wtedy ja go pobłogosławiłam tym krzyżem i poszłam go powiesić do
drugiego pokoju. I nagle słyszę silny głos /krzyk/ męża: JEZU JESTEŚ WSPANIAŁY! JEZU JESTEŚ
WSPANIAŁY! Ja przy tym miałam wielką radość w sercu… i on był radosny!
Zaraz po tym poprosiłam go, abyśmy się pomodlili za nasze dzieci i za naszych zmarłych, a on się
zgodził. Ja myślałam, że mi serce wyskoczy z radości. Objęłam go ramieniem i tak odmówiliśmy 5
dziesiątek różańca / to się działo pół roku przed śmiercią, potem pił dalej/. Potem ze cztery razy jeszcze
się modliliśmy razem, ale jedną dziesiątką za nasze dzieci, drugą za naszych zmarłych.
W dzień śmierci umierał w moich ramionach /zawał/ zemdlał, usta ściśnięte, robił się siny – najpierw
panika i słowa: Jezu, ufam Tobie! Jezu ratuj jego duszę! Nie zostawiaj go samego! Potem
zmówiłam Pod Twoją obronę i wrócił pokój do mego serca. Szybko zapaliłam gromnicę /myślałam, że
już nie żyje / włożyłam mu do ręki i oparłam na piersi. Położyłam mu krzyż ze św. Benedyktem a on
jeszcze otworzył oczy i odszedł. Chwała Panu za to.
Trzy dni przed śmiercią z natchnienia Bożego wezwałam księdza z Panem Jezusem. Ksiądz 40 minut z
nim rozmawiał, wyspowiadał a ja z szafarzem w drugim pokoju modliliśmy się…
Cudem udało się ten tekst odtworzyć z dwóch kartek rękopisu.
Jeżeli autorka tekstu zechce odtworzyć dalsze wydarzenia – opublikujemy.

MARYJA, KRÓLOWA KRZYŻA –
MODLITWA O ŁASKI (Craver Alan Ames)
MARYJA, KRÓLOWA KRZYŻA
Na podstawie wizji Alana Amesa pewna artystka namalowała łaskami słynący obraz przedstawiający
Maryję jako Królową krzyża. Zdobył on szeroką popularność, a relacje o zanoszonych przed nim i
wysłuchanych modlitwach oraz uzdrowieniach dowodzą, jak wielkiej pomocy może udzielić Maryja jako
Królowa krzyża. Kontemplując obraz, być może zauważycie, że fałdy szaty Maryjnej układają się w
kształt gołębia. Nieco później w prawej ręce Maryi dostrzeżecie twarz ukrzyżowanego Jezusa. W
namalowanych chmurach również widać czasem nowe obrazy. Za pośrednictwem tego cudownego
obrazu i przedstawionej na nim Maryi pragnie do nas mówić sam Bóg.
Poniżej znajdziecie odnoszące się do obrazu przesłania.
Najświętsza Maryja Panna,
31 grudnia 1994 roku
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Czerwień jest kolorem przelanej za ludzkość krwi mojego Syna i Jego miłości. Stojąc pod krzyżem,
dzieliłam z Nim cierpienie, ból i miłość. Biel to kolor wody, która wypłynęła z Jego boku, wody
obmywającej w miłości ludzkie grzechy. Stałam pod krzyżem, będąc źródłem tej wody. Złoto jest
kolorem krzyża, krzyża Króla. Złoto na mojej szacie wskazuje na to, że wraz ze swym Synem byłam na
krzyżu. Uśmiech symbolizuje głęboką miłość, jaką obdarzam moje dzieci - miłość matki. Szkaplerz
pokazuje ludzkości, że moją miłość można zdobyć, nosząc mój znak.
Różaniec sygnalizuje moim dzieciom, że powinny się modlić i odmawiać różaniec. Poprzez modlitwę
prowadzę je do Jezusa. Wyciągam swą rękę, aby ją chwyciły - i abym wraz z nimi mogła pójść do
mojego Syna, Jezusa. Otwieram swe ramiona, aby objąć moje dzieci w wiecznym połączeniu naszych
serc i zjednoczyć się z nimi w Jezusie. Chcę, by nazywano mnie Królową krzyża, ponieważ Ojciec
obdarzył mnie łaską udziału w zbawieniu ludzkości razem z moim Synem,
Jezusem, który poprzez swą ofiarę na krzyżu otworzył bramy nieba dla
swoich dzieci.
Jezus, 16 stycznia 1995 roku
(O obrazie przedstawiającym Królową Krzyża)
Obraz miłości, obraz matki,
Obraz dawania, obraz matki,
Obraz ofiary, obraz matki,
Obraz nieba, obraz matki,
Obraz Boga, obraz matki,
Obraz światłości, obraz matki,
Obraz dla wszystkich, obraz matki.
Najświętsza Maryja Panna,
16 stycznia 1995 roku
Mój Syn, Jezus, został przybity do krzyża, a ból wypełnił Jego ciało i duszę. Widząc Go, poczułam tak
dojmujące cierpienie, że nie mogłam utrzymać się na nogach. Na kolanach modliłam się i modliłam,
płacząc na widok śmiertelnej męki mojego Syna. Na kolanach widziałam Bożą chwałę, ogrom miłości,
jaką obdarza On swoje dzieci, Jego gotowość do poświęcenia, by je uratować, i mnóstwo grzechów,
które musiał im przebaczyć. Wraz z moim Synem do krzyża przybito również moją duszę, moje serce,
moje jestestwo. Wraz z moim Synem do krzyża przybito moją miłość. Nie czuję się jak ktoś Mu równy,
ale lecz raczej jak ten, kto pragnie służyć swemu Panu i Bogu. Byłam w służbie Jezusa, gdy widziałam
Jego akt największej miłości. Pragnę, by wszyscy tę służbę ze mną dzielili, jeśli chcą osiągnąć nagrody
czekające na nich w niebie - nagrody od Boga.
Najświętsza Maryja Panna,
4 grudnia 1994 roku
Stojąc pod krzyżem, widziałam mojego Syna, Jezusa, oddającego swe życie za ludzi. Stałam tam i
modliłam się do Ojca w niebie, aby przebaczył im to, co uczynili. Modliłam się do Ojca, aby złagodził
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mękę Jezusa, a mnie dał siłę patrzeć na Jego przerażający ból. Wraz z Janem stojącym u mego boku
ofiarowaliśmy Ojcu całą naszą miłość, aby zechciał choć trochę ulżyć Jego cierpieniom. Całkowicie
ofiarowaliśmy siebie samych, aby Bóg zechciał zdjąć z Mesjasza ten ciężar. Wiedziałam, że nie może
tego uczynić, ponieważ ofiara krzyża była konieczna, by uwolnić ludzi z kajdan, jakie sami sobie nałożyli.
Pragnęłam przytulić mego Syna i Go pocieszyć. Chciałam trzymać Go w ramionach i powiedzieć Mu, że
Jego matka jest przy Nim i Go kocha. Chciałam otoczyć Go miłością, jak zwykłam to czynić wtedy, kiedy
był jeszcze dzieckiem. Pragnęłam, by mój Syn żył, wiedziałam jednak, że to niemożliwe, że musi
umrzeć, by pokazać, jak bardzo Bóg kocha ludzi. Łzy cierpienia płynące z moich oczu utworzyły kałuże
miłości, kałuże matczynej troski i kałuże nieustającej radości. Z ciężaru, jaki czułam w sercu, narodziła
się miłość do całej ludzkości, szczególny rodzaj więzi między Mną a wszystkimi ludźmi.
Teraz znów wylewam łzy, ponieważ moje nierozważne dzieci podążają
drogą samozniszczenia, drogą zła i grzechu. Czy moje serce znowu musi
pęknąć? Czy muszę doświadczać cierpienia, które czuje matka na widok
dzieci robiących sobie krzywdę? Czy znów muszę opłakiwać śmierć swoich
dzieci, śmierć wieczną? Jedyne, czego dla nich pragnę, to dobro. Jedyne,
czego dla nich pragnę, to miłość. Jedyne, czego dla nich pragnę, to niebo.
Chcę dla nich wszystkiego. Jeśli ludzkość się zmieni, jeśli zacznie się
modlić, miłować Boga i siebie nawzajem, często przyjmować sakramenty i
żyć życiem, do którego stworzył ją Bóg, wtedy i tylko wtedy ziemia stanie
się rajem, jakim miała być w Bożym zamyśle. Jeżeli ludzie nauczą się
przebaczać, akceptować innych mimo ich odmienności i staną się rodziną,
Bożą rodziną, wtedy i tylko wtedy będą mieć swój udział w wieczności (w
niebie).

MODLITWA O ŁASKI
„Osoba, która będzie odmawiać tę modlitwę
i kontemplować w sercu mój obraz Królowej krzyża,
otrzyma łaskę od Boga".
Módlcie się:
Proszę Pana, aby poprzez Jego Najświętszą Matkę Maryję, Królową Krzyża, obdarzył mnie łaską:
(tu należy wymienić intencję, w której się modlimy).
3 razy Zdrowaś Maryjo
3 razy Ojcze nasz
3 razy Chwała Ojcu
Alan Ames

Rycerka Basia z Niemiec dzieli się MODLITWĄ
„BŁYSKAWICA” – ODPOWIADAJĄCA 9 RÓŻAŃCOM
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W Głosie Małego Rycerza nr 36 (4/2019) rycerka Basia z Koszalina dzieliła się modlitwą dla dobra
duchowego, dla tych którzy chcieliby korzystać z tej praktyki duchowej. Chciałabym nieco skorygować jej
powstanie jak również samą modlitwę. Odmawiam ją już kilkanaście lat. Poniżej przekazuję dzieje i jej
powstanie.
Duchowa głębia łask i historia jaka wydarzyła się na dolnej Bawarii, pomiędzy Naszą Kochaną
Matką Bożą, a biedną pastuszką w 1640 roku. Pewna pastuszka pasała i pilnowała bydło na polu. Na
tym polu stał stary obraz Matki Bożej, której ta pastuszka obiecała we wszystkie dni, codziennie
odmawiać po 9 różańców.
Tymczasem nastąpiła fala upałów, wskutek czego bydło było bardzo niespokojne, tak że zabrakło jej
czasu na zrealizowanie przyrzeczenia danego Matce Bożej. W tym to czasie nawiedziła i ukazała się jej
Matka Boża mówiąc, że nauczy ją modlitwy, która zastąpi wartość jej przyrzeczeniu tzn. 9 różańcom, ale
musi ona tej modlitwy nauczyć i przekazać innym.
Pastuszka nakazu nie wykonała, tylko zatrzymała dla siebie. Po jej śmierci nie była zbawiona,
dopóki nie znalazła duszy, która by to żądanie zrealizowała i przekazała tę modlitwę innym.
Modlitwa ta brzmi tak:
Niech Cię Bóg pozdrowi Maryjo, córko Boga Ojca.
Niech Cię Bóg pozdrowi Maryjo, Matko Boga Syna.
Niech Cię Bóg pozdrowi Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego.
O, Maryjo, pozdrawiam Cię 33 tysiące razy tak, jak Archanioł Gabriel Cię pozdrowił. Cieszy
Cię w Sercu Twoim i w sercu moim, że Archanioł to pozdrowienie z Nieba Ci przyniósł.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Modlitwa ta odmawiana 3 razy, odpowiada 9 Różańcom.
Modlitwa ta nazywana jest również Różańcem Błyskawicznym (BŁYSKAWICA) przekazana
przez Matkę Bożą, dla tych, którzy z różnych powodów (np. choroby, nadmiernego obciążenia pracą,
opieka nad chorymi, itp.) nie są w stanie zrealizować i dotrzymać przyrzeczeń i obietnic danych Niebu.
Przedruk wzięty ze starej księgi z 1793 roku.
24 grudnia 2020 r.

mr Barbara z Bad Salzungen (Niemcy)

o. Kosma Budziński OFM
ZRANIENIA MIĘDZYPOKOLENIOWE
W ostatnim czasie odkryciem dla wielu osób stało się uzdrowienie międzypokoleniowe. Stało się tak pod
wpływem książki autorstwa o. Roberta DeGrandisa pt. Uzdrowienie międzypokoleniowe: osobista
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podróż ku przebaczeniu, wydanej przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Pragnę włączyć
się w dyskusję na ten temat z własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem.
Uzdrowienie wewnętrzne i modlitwa o uwolnienie to chleb powszedni w mojej posłudze kapłańskiej,
dlatego jestem zainteresowany tematem, który zaproponował o. Robert DeGrandis. Każdego z nas
poprzedziły pokolenia przodków, jeżeli więc mają one na nas wpływ, wydaje mi się, że warto się nim
zainteresować i podjąć rzetelną refleksję nad tym, co ważne dla nas wszystkich. Nie ukrywam, że jestem
zwolennikiem prowadzenia modlitw o uzdrowienie międzypokoleniowe, sam je przeprowadzam, ale
przyznam, że z wielką ostrożnością. Niestety, jest to jeszcze dziewiczy teren i dlatego wymaga dużej
ostrożności, ale nie można go przemilczeć.
Z własnej praktyki, rozmów i opinii dowiedziałem się, że modlitwa o uzdrowienie międzypokoleniowe
przynosi dobre owoce. Wielu ludzi doświadczyło znacznej ulgi nie tylko na duszy czy psychice, ale także
fizycznej; zaczęło rozumieć skąd mogą pochodzić ich problemy nie tylko osobiste, ale i rodzinne.
W modlitwie o uzdrowienie międzypokoleniowe ważne jest znalezienie źródła zranienia, ale jeszcze
bardziej istotne jest zaufanie Bogu, bo nie zawsze możemy się dowiedzieć, jakie jest źródło naszych
problemów. Bóg wie wszystko, bo jak jest napisane w Słowie Bożym: w Nim żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy (Dz 17, 28). On widzi wszystko w jednym momencie, obejmując wieki i zdarzenia, dlatego
podstawą powinno być nasze zawierzenie Jemu. To On uzdrawia a nie człowiek, metoda czy nasza
wiedza.
Jak we wszystkim, tak i w tej materii istnieje wiele niebezpieczeństw, np. gdy komuś nie zależy na
przemianie życia, ale na znalezieniu usprawiedliwienia dla własnych grzechów i słabości, może
powiedzieć: „To przodkowie są winni moich nieszczęść”. Taka niebezpieczna postawa może prowadzić
do oskarżania naszych pradziadków, dziadków, rodziców, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że
poczujemy się wolni od odpowiedzialności za nasze postępowanie. Dobrze znaleźć sobie „kozła
ofiarnego”, prawda? Dla wielu może to być jednak bodziec do refleksji i głębokiego za-stanowienia, a
nawet szansa na przerwanie pasma nieszczęść, które wypływa z poprzednich pokoleń.
To nic dziwnego, że szukamy rozwiązania naszych problemów, bo przecież nikt z nas nie chce ich mieć
i dlatego myśl o uzdrowieniu międzypokoleniowym niesie nadzieję.
Wszelkie nieszczęścia pochodzą z grzechu – jeśli nie z osobistego czy z grzechów rodziców, to na
pewno z grzechu pierworodnego. Nie muszę udowadniać, że to właśnie grzech, rozumiany bardzo
szeroko, jest źródłem wszelkiego nieszczęścia w moim życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i na
całym świecie. Przypomnijmy sobie Księgę Rodzaju: Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy
może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą
postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty:
Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do
węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na
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brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nie
przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę,
a ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej
brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on
zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z
drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie
ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni
twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc
oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką
wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.
Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie
przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg
wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg
postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia
(Rdz 3, 11-24).
Nieszczęścia, które sprowadzili na nas Adam i Ewa, dotykają nas wszystkich, chociaż to nie my
popełniliśmy ten grzech. Może ktoś powiedzieć, że cierpimy niesprawiedliwie, bo z jakiej racji mamy
cierpieć za cudze grzechy? Faktycznie tak jest. Grzech pierworodny to osobisty grzech Adama i Ewy.
Nie wiem, kiedy Adam i Ewa go popełnili, na pewno stało się to bardzo dawno temu, jednakże
konsekwencje tego czynu dotykają nas także dzisiaj, chociaż przyjęliśmy chrzest. Skutki tego czujemy
tak wyraźnie, jakby ten grzech został popełniony wczoraj. Jakże ich postępek zmienił oblicze ziemi, na
której żyjemy! Jakże bardzo zmienił oblicze naszych serc! Często, gdy mówię o grzechu pierworodnym,
żartuję, że pierwsze, co zrobię po wejściu do nieba, to porządnie dołożę Adamowi i Ewie za to, co nam
zrobili, że musieliśmy przez nich tyle cierpieć.
Czy skutki grzechów naszych bezpośrednich przodków też na nas wpływają? Niewątpliwie tak!
Często zdarza się, że mój grzech dotyka nie tylko mnie, ale też i innych. Dzieje się tak np. wtedy, gdy
ktoś pijany powoduje wypadek, w którym przez jego głupotę cierpią niewinni; gdy ojciec pije a przy nim
cierpią dzieci i cała rodzina. Innym przykładem jest zrzucenie bomby atomowej na Japonię podczas II
wojny światowej – do dzisiaj są widoczne skutki tego zdarzenia, chociaż minęło już wiele lat. Gdy matka
w stanie błogosławionym bierze narkotyki, dziecko już w jej łonie jest od nich uzależnione. Dziecko
poczęte poza związkiem sakramentalnym może cierpieć na duszy i psychice z powodu grzechu swojej
matki; podobnie poczęte w gwałcie czy niechciane lub odrzucone przez swoich rodziców. Dziecko w
łonie matki oddane szatanowi może być opętane. A co powiedzieć o powtarzających się nieszczęściach
w rodzinie, np. dziadek pił, jego syn pił i teraz ich dzieci piją? Albo: babcia się rozwiodła, jej córka i
wnuczka również; babcia popełniła aborcję, jej córka to zrobiła, wnuczka też. Można się również spotkać
z problemem dziedziczenia zdolności okultystycznych: babcia wróżyła, jej córka wróżyła i wnuczka
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kontynuuje tę działalność. Dotyczy to też wszelkiego rodzaju zdolności mediumicznych – przykłady
można przytaczać w nieskończoność.
Jak to zrozumieć, że w rodzinach powtarzają się nieszczęścia? Czy to są zwykłe przypadki? A może
faktycznie trzeba się zastanowić nad skutkami grzechów, które były popełnione w poprzednich
pokoleniach?
Gdybym powiedział, że skutki grzechów pokoleń przodków nas nie dotykają, zaprzeczałoby to
doświadczeniu ludzi, którzy modlą się o uzdrowienie wewnętrzne.
Wielu ludzi mówi: przecież Jezus na zbawił, jakże to jeszcze jest możliwe? Teologia określa nasz
stan na ziemi po Chrzcie świętym sformułowaniem: JUŻ, ALE JESZCZE NIE! – już jesteśmy zbawieni,
ale jeszcze w pełni tego nie doświadczamy. Oznacza to, że skutki grzechu pierworodnego, jakie
objawiają się w naszym życiu przez pożądliwość oczu, ciała i pychę żywota; śmierć, choroby,
niesprawiedliwość itd. – czy nam się to podoba czy nie – niestety istnieją. Powtórzę jeszcze raz za
Księgą Rodzaju: Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności,
w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie
panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co
do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z
twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.
Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem
jesteś i w proch się obrócisz! Przekleństwo to towarzyszy nam tu na ziemi. Kto z nas może temu
zaprzeczyć? Możemy zatem powiedzieć, że zło, które nas spotyka, wypływa w jakiś sposób z
poprzednich pokoleń. Jeżeli ktoś nie wierzy, że nasze pokolenia sięgają Adama i Ewy, to proszę
przeczytać fragment z Ewangelii św. Łukasza (Łk 3, 23-38). Czy nam się to podoba czy nie,
dziedziczymy pewne cechy naszych przodków i to nie zawsze te pozytywne. Jest to dla nas jasne, że po
śmierci Jezusa Chrystusa zmienił się stan człowieka – dzięki ofierze naszego Pana niebo zostało dla
nas otwarte, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i zbawieni. To jest fakt. Jednak w postępowaniu
zewnętrznym nic się nie zmieniło – grzech pozostał na świecie ten sam i ulegamy mu. Dręczą nas te
same pożądliwości co dręczyły ludzi starotestamentalnych. Diabeł jak działał przed Chrystusem, tak
działa i dzisiaj. Temu chyba nikt z nas nie ośmieli się zaprzeczyć. Może się mylę – a nawet powiem:
obym się mylił – ale wydaje mi się, że taki stan będzie trwał aż do powtórnego przyjścia Jezusa
Chrystusa.
Święty Paweł stara się nam to wyjaśnić: Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej
chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z
niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe
stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już
posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za
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synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której
spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już
ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy (Rz
8, 20-25).
Przytoczę jeszcze inne słowa św. Pawła: I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co
należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i
Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy
wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (1 Kor 15, 22-26).
Czy oznacza to, że jeszcze nie wszystko zostało pokonane? A może lepiej wyrazić to biblijnym
sposobem myślenia: że zwycięstwo Chrystusa jeszcze się w pełni nie objawiło. Niestety, nawet po
chrzcie mamy możliwość grzeszenia i ranienia nie tylko siebie, ale i innych. Grzech dokonuje się w sercu
człowieka. Sam Jezus wskazuje na serce człowieka jako źródło grzechu: Z wnętrza bowiem, z serca
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym (Mk 7, 20-23).
Jak może dojść do „skażenia” międzypokoleniowego? Związane jest ono ze środowiskiem życia
naszych rodzin.
Każda rodzina ma swoje specyficzne środowisko, które wyraża się w sposobie wychowania,
zachowania, kultury, posiada swoje charakterystyczne cechy, sposób wypowiadania się itp. Nieraz
spotkałem się z opinią ludzi, którzy przychodzili do mnie na modlitwę i mówili: „Nie potrafię kochać, bo
nie kochała mnie mama”. Gdy zadałem pytanie mamie, dlaczego nie potrafiła kochać swojego dziecka,
uzyskiwałem zadziwiającą odpowiedź: „Bo nie otrzymałam miłości od mojej mamy”. Wydaje mi się,
że gdybym zadał to samo pytanie babci, odpowiedź byłaby podobna. Widzimy więc, że błąd w rodzinie
może się powtarzać, jeżeli nie zostanie skorygowany i nie zmieni się sposobu postępowania. Podobnie
może być z wpływem skutków grzechów mojego pradziadka na mnie. Oczywiście grzech dziadka np.
pijaństwo, nie jest moim grzechem, ale jego skutki mogą dotykać wielu osób w naszej rodzinie przez
kolejne pokolenia, nie wyłączając i mnie. Dlaczego? Bo mój dziadek nauczył się pijaństwa od
pradziadka. Dziadek z kolei przekazał to obciążenie swoim dzieciom, one swoim i tak łańcuch pijaństwa
dochodzi aż do mnie. Jeżeli ja zacznę pić, to nauczę picia moje dzieci, one swoje i tak problem będzie
się rozszerzał. Często spotykam się ze stwierdzeniami: „W naszej rodzinie zawsze się piło”.
Oczywiście nie jest żadną regułą, że wszyscy członkowie rodziny muszą być pijakami, ale na pewno się
z tym zgodzicie, że patologia, rozumiana bardzo szeroko, powiela patologię. Łatwiej jest stać się złym w
złym środowisku.
Obciążeniu pokoleniowemu może towarzyszyć działanie szatana, złego ducha, który ukrywa się
pod konkretnym problemem. Najgorsze wydają mi się grzechy dotyczące pierwszego przykazania:
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Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju
ateizm, okultyzm, magię, czary, uroki, gusła, zabobony, spirytyzm, satanizm, a także grzechy
przekleństwa, krzywdy ludzkiej, nienawiści, zemsty, aborcji, braku przebaczenia, kazirodztwa,
zabójstwa itp. Przy modlitwach wstawienniczych często ujawnia się zły duch, którego można nazwać
duchem pijaństwa, śmierci, spirytyzmu, okultyzmu, magii, nienawiści itd. Zdaję sobie sprawę, że ten
artykuł może wzbudzić wiele kontrowersji i dobrze. Bo jak uczył Sokrates: wstępne zacznij nauczanie, w
głowie zamieszaj i pytaj o zdanie. W następnym artykule będę mówił o tym, w jaki sposób możemy
prosić Boga o błogosławieństwo w uzdrowieniu międzypokoleniowym. Bogu niech będą dzięki, że z
najgorszego zła umie wyprowadzić dobro. W życiu doświadczamy wiele zła, ale możemy
doświadczyć nieskończenie więcej błogosławieństwa Bożego.
Źródło: http://odnowa.przemyska.pl/2012/06/09/zranienia-midzypokoleniowe/
Uwaga: wszelkie podkreślenia, pogrubienia, kursywa – od redakcji.

ŚWIADECTWO rycerki Bożenki
Moi Kochani Rycerze – Bracia i Siostry w Chrystusie!
Chciałabym się podzielić swoimi doświadczeniem, które nurtuje najczęściej nas wszystkich. A
mianowicie: często jesteśmy niezadowoleni, bo nie widzimy zmian w naszych rodzinach jak i u siebie – i
oskarżamy samych siebie, że nie umiemy się modlić. A wiadomo, że przyczyną naszych problemów [są
także] nieuporządkowane sprawy pokoleniowe tzn. ich skutki przewinień (m.in. brak przebaczenia,
pojednania, aborcje itd.) i obecna plaga złych przekazów medialnych.
Dam przykład na samej sobie i mojej rodziny.
Zamówiłam 33 msze św. ku czci 33 lat przeżytych na ziemi przez Pana Jezusa jako Boga-Człowieka w
intencji:
– o uwolnienie, Miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych z rodzin od pierwszych przodków… (
podałam nazwiska: rodziny swojej, rodziny męża, rodziny powinowatych tj. rodziny synowych, rodzinę
zięcia, rodziny chrześniaków – i wszystkich ich przodków) z prośbą o uwolnienie i przecięcie
wszystkich skutków pokoleniowych.
W pierwszych 14 dniach przepraszałam i prosiłam o przebaczenie Boga Trójjedynego Miłosiernego za
dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą, aby ich skutki przewinień nie miały wpływu na żyjących i
potomstwo. Poza tym chrzciłam dzieci z aborcji w pokoleniach przodków, jednocześnie przepraszając
Boga za rodziców [tych dzieci], którzy dopuścili się tego czynu.
Następne dni potraktowałam jako formę dziękczynną za łaski, jakie Pan zsyła na nas żyjących:
uwalniając, uzdrawiając, umacniając i uświęcając w Duchu Świętym.
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Jeżeli nie stać nas na zamówienie takiej ilości mszy św., [bądź są trudności z przyjęciem stosownej
intencji] wówczas możemy ofiarować [w tej intencji] uczestnicząc we mszy św. przez 33 dni w łasce
uświęcającej. Oczyszczając się w ten sposób, możemy rozpocząć nowe życie w Bogu z bliskimi i z
rodziną.
Warto się poświęcić tej modlitwie 33 dni, ponieważ bardzo dużo dusz dostaje łaski miłosierdzia –
przejścia do nieba, a my uwolnienie i łaski wzrostu duchowego. A to wszystko poznamy w przyszłości
życia doczesnego i wiecznego. Służebnica Bożenka

Kilka słów od redakcji Głosu Małego Rycerza i
doświadczenia Wiesława oraz Marii Mrózek
Kochani Rycerze i Czytelnicy Głosu Małego Rycerza.
Przepraszam za opóźnione wydanie tego kwartalnika z uwagi na kłopoty zdrowotne redakcji. W
listopadzie była gotowa połowa tego kwartalnika – druga, dopiero teraz, w pierwszym tygodniu marca,
miesiącu poświęconym czci św. Józefa. Także ten rok poświęcony jest św. Józefowi, dlatego większa
część treści tego numeru odnosi się do czci samej osoby i wielkości Świętego ale też nowego kultu
Przeczystego Serca św. Józefa.

DOŚWIADCZENIA WIESŁAWA
Dziękując dobremu Bogu za Jego Opatrzność i Miłosierdzie przetrwałem kilku miesięczny okres,
doświadczenia słabszej kondycji zdrowotnej (na granicy życia i śmierci, który zaczął się zaraz po
naszym modlitewnym spotkaniu ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie). To, że teraz piszę
zawdzięczam dobremu Bogu wspomagany Waszym duchowym i ofiarnym wsparciem szczególnie
modlitwą i ofiarowanymi licznie Mszami św. Doceniam także profesjonalizm przedstawicieli służby
zdrowia – choć co do niektórych osób (w mniejszości) mam wątpliwości czy powinni pracować w tej
profesji, a na pewno potrzeba jest dużego wsparcia modlitewnego całej Służby Zdrowia (bo trzeba być
naprawdę zdrowym aby chorować i leczyć się w obecnym czasie).
Z drugiej strony – patrząc z perspektywy ducha i wiary – jest co ofiarować. Wszystkie bolesne
doświadczenia, smutne i przykre sytuacje można wykorzystać dla dobra duchowego: swego i bliźnich –
żywych i zmarłych. Tak też było w moim przypadku, gdzie ten okres to jedne z najlepszych i najbardziej
owocnych rekolekcji w moim życiu (dzięki Waszemu potężnemu wsparciu).
Smutno i boleśnie przeżyłem odmowę lekarza w posłudze kapelana szpitalnego w K. (na oddziale
kardiologii). Szczególnie kiedy szykowany byłem do operacji na kardiochirurgii w S. Tu zaś doznałem
niezwykłej radości i pomocy ze strony kapelana – salezjańskiego duchownego ks. P. (anioł w ludzkim
wcieleniu), gotowy na każde zawołanie i bez przeszkód ze strony personelu medycznego a nawet ze
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zrozumieniem przyjmowane były moje prośby. Także rycerze ze Szczecina byli pomocą i mocnym
wsparciem dla mnie w tym miejscu.
Przez 9 dni w Szczecinie doświadczyłem w głęboki sposób poszczególne etapy męki Chrystusowej
dostrzegane w kontekście konkretnego pacjenta – chorego w obecnym czasie. Nie będę tego opisywał
bo to na dłuższe świadectwo. Ale trzema wymownymi doświadczeniami chcę się podzielić.
1) Kilka dni po operacji w otrzymanym rozeznaniu duchowym dany został obraz kiedy byłem
transportowany na salę operacyjną. Na piersi pojawiły się 3 pąki białych róż i jeden czerwony.
Odczytałem to jako 3 przyjęte sakramenty (3 róże białe – Spowiedź, Komunia św. i namaszczenie
chorych) i cierpienia w zagrożeniu życia (róża czerwona). Po operacji trwającej od 12:00 (ok.4,5
godziny) ok. 19:00 nastąpiła w wyniku krwotoku tzw. reoperacja. To wiem z podanych relacji lekarza
operującego i upoważnionej osoby z rodziny.
Jak ważne jest przyjęcie sakramentów św. przed operacją – w ogóle w czasie choroby i leczenia,
– a ludzie dzisiaj tak bardzo lekceważą te dary Boże. Powiedziała mi pielęgniarka, że po mojej operacji
inny pacjent zmarł. Czy był przygotowany – Pan Bóg wie. A ile dzisiaj ludzi odchodzi nie pojednanych z
Bogiem i ludźmi? Do tego coraz trudniej skorzystać z posługi kapelana. Ale nie dostrzegłem w
szpitalach, aby ktoś o to usilnie zabiegał. Brak wiary to wieki dramat obecnego pokolenia szczególnie
tych, którzy stoją na krawędzi życia i śmierci! Dlatego tak ważna modlitwa za te dusze szczególnie za
konających.
2) Przed operacją rycerka Maria powiedziała mi, abym nie dał sobie przetaczać krwi (jeżeli to będzie
możliwe i zależało od mojej decyzji). Podała przykład męża naszej rycerki, który też miał przetaczaną
krew w czasie operacji bypassów (tzw. pomostów) i źle się po tym czuł przez długi czas. Nie miałem
możliwości zapobiec takiej ewentualności u siebie, tym bardziej, że po operacji miałem krwotok i po 2
godzinach była tzw. reoperacja (zamiast planowanych 2 pomostów, został wykonany kolejny – trzeci).
Siłą rzeczy musiałem otrzymać krew obcą. Także 2 dni później w wyniku niebyt dobrych wyników
miałem zaaplikowane kolejne dwie porcje krwi. Jednak czułem, że jest coś nie tak ze mną. Dzięki
otrzymanej krwi od krwiodawców zostało mi przedłużone życie, i za to medykom i krwiodawcom jestem
wdzięczny. Chodzi mi jednak o skutki duchowe. W rozeznaniu duchowym potwierdziły się, moje
przypuszczenia, że mimo tej samej grupy krwi zostałem „zainfekowany-obciążony duchowo” (nie
wiadomo od kogo i jakiego ducha były to osoby – Pan Bóg wie). Powiedziałem o tym miejscowemu
kapelanowi, ks. P. i poprosiłem go, aby mocą Krwi Chrystusa i posługą kapłańską Pan Bóg uwolnił mnie,
oczyścił i uzdrowił z tego co nie Boże i aby niemiało to jakiegokolwiek złego wpływu na mnie. Zrozumiał
problem i na moją prośbę uczynił to o co prosiłem i odprawił jeszcze mszę św. Modlił się i błogosławił
jeszcze przez kilka dni. Dzięki Bogu skutecznie. Chwała Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej.
3) Kolejnym podobnym zagrożeniem było doświadczenie z testami na covida, wykonywanymi podczas
mojego pobytu na SORze i w szpitalach (7 razy). Każdy, kto miał pobierane testy z nosa wie jakie to
przykre a nawet bolesne doświadczenie (przynajmniej w moim przypadku tak było). W jakiś czas potem

55

Głos Małego Rycerza Nr 41 (1/2021)

STYCZEŃ–LUTY–MARZEC 2021

w rozeznaniu duchowym zostałem powiadomiony o ponownej „duchowej infekcji”, objawiającej się
fizycznymi cierpieniami, złym samopoczuciem ducha i ciała. Ponownie poprosiłem o pomoc, tym razem
innego zaprzyjaźnionego kapłana ks. M. oraz o wsparcie duchowe zaprzyjaźnione osoby łącząc się z
modlitwami i owocami ofiarowanych mszy św. Po Mszy św. i omodleniu Pan Jezus uwolnił mnie od tego
zła. Po jakimś czasie otrzymałem potwierdzenie o robionych testach covidowych (robionymi patyczkami
przez nos). W detalach zostało tam pokazane co nam gotują zwolennicy depopulacji (pokazane zostało
co się znajduje na wierzchołkach tych patyczków i co zostaje w organizmie w wyniku głębokiego
włożenia w nos – do prawie kanału zatokowego). Dzielę się tym, aby ostrzec zainteresowanych oraz w
jaki sposób bronić się przed skutkami zakamuflowanych działań tego typu. Jedna pielęgniarka
stwierdziła, że nie będzie robić z siebie królika doświadczalnego, aby pobierać wymaz z nosa.
Powiedziała, że w sąsiednim kraju pobierają próbki z jamy ustnej. To moje doświadczenie i dla
niektórych może być kontrowersyjne lecz nikt nie musi przyjmować na wiarę tej relacji.
Otrzymałem receptę na prostą praktykę antywirusową, jaką daje osoba z 55 letnim stażem lekarskim.
Wycisnąć sok z pół cytryny. Patyczek z wacikiem nasączyć sokiem i wysmarować dokładnie otwory
nosowe. Resztę soku spożyć. Co trzy dni czynności powtarzać. Wirusy i inne organizmy szkodliwe nie
oprą się kwasowi cytrynowemu, a spożyty sok z cytryny wzmocni organizm, działając profilaktycznie.
Nadal dziękuję za nieustanne modlitwy w intencji powrotu do w miarę dobrej kondycji zdrowotnej by móc
służyć Bogu, Legionowi i wszystkim potrzebującym i oczekującym wsparcia i pomocy stawianych przez
Opatrzność i Boże Miłosierdzia jako narzędzie w rękach Jezusa Maryi i św. Józefa oraz Dworu
Niebieskiego.
Wszyscy wspierający mnie w czasie choroby, operacji oraz w okresie rehabilitacji mają udział w wielu
zamawianych mszach św. (w tym 3 odprawione przez kapelana ks. P.) i osobistych modlitwach. Niech
dobry Bóg wynagrodzi hojność waszych serc i ofiar. Bóg zapłać!

MARIA DZIĘKUJE I POLECA SIĘ PAMIĘCI MODLITEWNEJ
Podziękowanie wszystkim duchowo wspierającym Marię Mrózek. Miała mieć robiony zabieg
endoprotezy 6.03.2021 ale stwierdzony covid odroczył tę operację. Ustalony został kolejny termin na
10.04.2021 w wigilię święta Miłosierdzia Bożego i w 90 rocznicę urodzin s. Zofii Grochowskiej. Maria
dziękuje już za modlitewne wsparcie, pozdrawia wszystkich razem i każdego z osobna. (mr W.K.)

P.S. „Wszystkim rycerzom, którzy okazali taką głęboką troskę o moje zdrowie, za wszystkie
zamówione Msze św. za każdą modlitwę niech dobry Bóg wynagrodzi stokrotnie a ja z całego
serca dziękuję.
mr Maria”
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NOTATKA BIOGRAFICZNA Marie-Julie Jahenny, nazywana również: stygmatyczką La Fraudais,
stygmatyczką bretońską, stygmatyczką z Blain
– tłumaczenie z j. angielskiego http://ourlady3.tripod.com/marie_julie.htm

Marie-Julie Jahenny, mistyczka i stygmatyczka urodziła się 12 lutego 1850, w małej wiosce w Bretanii (w
zachodniej Francji), zwanej Blain. Najstarsza z pięciorga dzieci, była wychowywana przez swoich
prostych, dobrych rodziców w żywej wierze, z której znani są Bretończycy. Nasz Pan uprzywilejował ją
wieloma łaskami od czasu jej Pierwszej Komunii Świętej. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Franciszkanów
w wieku lat dwudziestu kilku.
Mając lat dwadzieścia trzy, w roku 1873, otrzymała dar stygmatów. Odtąd już aż do śmierci w 1941
nosiła na swoim ciele pięć ran Chrystusa Pana, były one bardziej widoczne niż u innych stygmatyków w
historii Kościoła. Oprócz pięciu ran, Marie-Julie cierpiała rany zadane przez koronę cierniową na Głowie
Naszego Pana oraz rany zadane przez Krzyż na barku, rany Jego biczowania, rany spowodowane przez
liny, którymi był związany, jak również inne rany o charakterze mistycznym.
Odtąd, Marie-Julie żyła życiem cierpienia, jako dusza ofiarna w małym domku w wiosce La Fraudais,
niedaleko Blain. Spełniała tym samym pragnienie Naszego Pana czynienia zadośćuczynienia za
grzechy Francji i świata. Była uprzywilejowana częstymi wizjami Pana Jezusa i Matki Bożej, darem wizji
proroczych. Prawda o ostrzeżeniach z Nieba, których była pokornym posłańcem, została potwierdzona
przez jej charakterystyczną prostotę i uczciwość, jej wzorowe posłuszeństwo wobec kierowników
duchowych i biskupa.
Z niezawodną dokładnością przepowiedziała dwie wojny światowe, wybór papieża Piusa X, różne
prześladowania Kościoła, kary, i los odstępstwa od wiary przez Francję. Jej ostrzeżenia odnośnie
czasów ostatecznych powinny być czytane przez wszystkich, "którzy mają uszy".
Marie-Julie była cudem dla wielu naukowców, którzy badali ją nieustannie, pogardą dla niewierzących i
dumnych, podziwiana przez jej wieloletniego przyjaciela, Monsignore Fourier, biskupa Nantes. Zmarła 4
marca 1941.
Ślepa, głucha, niema i sparaliżowana, w ostatnich pięciu latach swojego życia żyła przyjmując wyłącznie
Najświętszy Sakrament. Miała wspaniały dar rozpoznawania Chleba Eucharystycznego od zwykłego
chleba, obiektów, które zostały poświęcone i tych, które nie były, relikwii - umiała powiedzieć, skąd one
pochodzą, rozumiała hymny i modlitwy liturgiczne w wielu językach. Podczas ekstaz była całkowicie
niewrażliwa na ból i intensywne światło. Niektórym z tych ekstaz towarzyszyła lewitacja, w tym
momencie była niezwykle lekka.
http://www.duchprawdy.com/marie_julie_jahenny_proroctwa.htm
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Marie – Julie Jahenny (1850 – 1941)

PROROCTWA DOTYCZĄCE NOWEJ LITURGII
W dniu 27 listopada 1902 r. (przyp.: 72-ga rocznica Objawienia Cudownego Medalika - 27 listopada
1830) oraz w dniu 10 maja 1904 roku, Nasz Pan ostrzegał o nowej liturgii, która pewnego dnia zostanie
zainstalowana:
"Ja daję wam ostrzeżenie. Uczniowie, którzy nie są od Mojej Ewangelii ciężko teraz pracują, aby
przepracować według swoich pomysłów i pod wpływem wroga dusz, Mszę św., zawierającą słowa, które
są wstrętne w Moich oczach."
„Gdy ta fatalna godzina nadejdzie, gdy wiara Moich kapłanów zostanie wystawiona na próbę, to będą te
teksty, które będą stosowane w tym drugim okresie. "
Pierwszy okres jest tym jedynym Mojego Kapłaństwa istniejącego od Moich czasów. Drugi jest tym
prześladowań, gdy przeciwnicy Wiary i Świętej Religii wymuszą swoje formuły w księdze drugiego
celebrowania. Te niesławne duchy to są ci, którzy Mnie ukrzyżowali i oczekują królestwa nowego
mesjasza.”
Wielu moich świętych księży odmówi [stosowania] tej księgi, zapieczętowanej słowami otchłani.
Niestety, pośród nich będą i ci, którzy ją zaakceptują."
W dniu 10 maja 1904 r., Matka Boża opisuje nowe duchowieństwa i jego liturgię:
"Nie zatrzymają się oni na tej drodze nienawiści i świętokradztwa. Pójdą dalej aż do kompromisu ze
wszystkim na raz, za jednym uderzeniem: Kościoła Świętego, duchowieństwa, i Wiary Moich dzieci."
Matka Boża zapowiada "rozpędzenie duszpasterzy" przez sam Kościół, duszpasterzy prawdziwych,
którzy zostaną zastąpieni przez innych, uformowanych przez piekło ". ... Nowych głosicieli nowych
sakramentów, nowych kościołów, nowych chrztów, nowych stowarzyszeń."
Marie-Julie miała wizję dialogu między Naszym Panem i Lucyferem, ten ostatni powiedział:
„Będę atakować Kościół. Ja obalę Krzyż, będę dziesiątkować ludzi, złożę wielką słabość Wiary w
sercach. Będzie również OGROMNE ZAPARCIE SIĘ RELIGII. Przez jakiś czas będę MISTRZEM
wszystkich rzeczy, wszystko będzie pod MOJĄ KONTROLĄ, nawet Twój Kościół i wszyscy Twoi ludzie."
„Święty Michał mówi, że szatan będzie przez jakiś czas w posiadaniu wszystkiego i że będzie całkowicie
panował nad wszystkim;... Że wszelkie dobro, wiara, religia zostaną pochowane w grobie, szatan i jego
ludzie będą triumfowali z radością, ale po tym triumfie z kolei Pan zbierze Swoich ludzi, ZAPANUJE i
BĘDZIE TRIUMFOWAŁ NAD ZŁEM i PODNIESIE z grobu umarły Kościół, upadły Krzyż... "
Marie-Julie zobaczyła, że "nie pozostanie wszelki ślad Najświętszej Ofiary, ani śladu wiary.
DEZORIENTACJA będzie wszędzie ..."
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„Wszystkie prace zatwierdzone przez nieomylny Kościół przestaną istnieć, takie, jak są dzisiaj przez
jakiś czas. W tej bolesnej zagładzie, wspaniałe znaki objawią się na ziemi. To z powodu niegodziwości
ludzi, Kościół Święty będzie w ciemnościach, Pan ześle również ciemności, które powstrzymają złych
przed poszukiwaniem zła... "
Marie-Julie Jahenny (czerwiec 1881). "W swoim [kapłanów] odstępstwie będą łamać przysięgi. Księga
Życia zawiera listę nazwisk, które "rozdzierają serce”.
„Ze względu na niewielki szacunek dla Bożych apostołów, stado [wierni] wychowywani są niedbale i
przestaje się przestrzegać przepisów. Kapłan sam jest odpowiedzialny za brak szacunku, bo w
wystarczający sposób nie szanuje swojej świętej posługi, oraz miejsca, jakie zajmuje spełniając święte
czynności. Stado idzie w ślady swoich kapłanów i to jest wielka tragedia.”
„Duchowni będą surowo karani ze względu na swoją niepojętą lekkomyślność i wielkie tchórzostwo,
które są niezgodne z ich funkcjami.”
„Straszna kara czeka tych, którzy każdego ranka wznoszą się po schodach Najświętszej Ofiary”.
- „Ja nie przyszedłem na wasze ołtarze żeby być torturowanym. Ja cierpię stokroć więcej od takich serc
niż od jakichkolwiek innych. Ja odpuszczam wam ciężkie grzechy, Moje dzieci, ale nie mogę udzielić
żadnego przebaczenia takim kapłanom. "
Marie-Julie Jahenny, mistyczka i stygmatyczka urodziła się 12 lutego 1850, w małej wiosce w Bretanii (w
zachodniej Francji), zwanej Blain. Najstarsza z pięciorga dzieci, była wychowywana przez swoich
prostych, dobrych rodziców w żywej wierze, z której znani są Bretończycy. Nasz Pan uprzywilejował ją
wieloma łaskami od czasu jej Pierwszej Komunii Świętej. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Franciszkanów
w wieku lat dwudziestu kilku.
Mając lat dwadzieścia trzy, w roku 1873, otrzymała dar stygmatów. Odtąd już aż do śmierci w 1941
nosiła na swoim ciele pięć ran Chrystusa Pana, były one bardziej widoczne niż u innych stygmatyków w
historii Kościoła. Oprócz pięciu ran, Marie-Julie cierpiała rany zadane przez koronę cierniową na Głowie
Naszego Pana oraz rany zadane przez Krzyż na barku, rany Jego biczowania, rany spowodowane przez
liny, którymi był związany, jak również inne rany o charakterze mistycznym.

BESTIA – cywilizacja nad przepaścią
Przyjmujemy zapisy na tę rewelacyjną książkę roku - Sursum Corda
„BESTIA – cywilizacja nad przepaścią”, Marek Tomasz Chodorowski
Wydawnictwo:
Narodowy Instytut Studiów Strategicznych
literatura faktu
360 str.
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Nie było w historii ludzkiej cywilizacji wydarzenia równie socjotechnicznie i informacyjnie
zmanipulowanego, jak obecna pandemia. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż
takiej skali – pełnej, niepowstrzymanej, totalnej agresji. Zrozumienie, co tak naprawdę się dzieje, kto to
wszystko organizuje, do czego nas między innymi pandemia prowadzi, wymaga sięgnięcia po książkę.
Równie groźnie jeszcze nie było. Nawet we wrześniu 1939 roku. Zrozumienie tego, co nas dzisiaj
otacza, co Bestia planuje, skąd się wzięła, dlaczego przez ostatnie 50 lat tak szybko zamieniała się w
przerażającą potęgę, wreszcie – co nas czeka? – stanie się prostsze po tej lekturze.
“Bestia – cywilizacja nad przepaścią ” to książka, dzięki której zrozumiesz, otaczającą nas
rzeczywistość. Porusza tematy, o których nie dowiesz się w szkołach czy na uczelniach. Książka
odsłania paskudny pysk czegoś, co nazywamy „Bestią”. Ujawnia działalności zorganizowanych grup
przestępczych, mafijnych rodzin, kontynuowaną przez wieki.
Ludzi zdeformowanych, mających jeden cel: przekształcić wolne narody w owadzie kolektywy. Zamienić
świat w gigantyczny obóz koncentracyjny. Obecna pandemia jest tylko jednym ze środków
prowadzących do tego celu.
"Zaskakuje niewielka świadomość zbliżającego się niebezpieczeństwa. Przede wszystkim w grupach
społecznych najbardziej dziś zagrożonych. W sytuacji, gdy zagrożony jest niemal każdy pracobiorca
oraz ten, kto cokolwiek posiada – zwłaszcza firmy i nieruchomości. Zagrożeni są w związku z tym niemal
wszyscy. Prędzej czy później bowiem bezradne rządy, pracujące w roku 2020 – w pocie czoła i na
rozkaz "z góry" – nad pogłębianiem globalnego kryzysu finansowego, po nasze nieruchomości sięgną. I
nie tylko po nieruchomości. Także po oszczędności, po wszelką własność, na koniec po naszą wolność.
A skoro takiej świadomości w grupach najbardziej dzisiaj zagrożonych nie ma i skoro maseczki
wciskane ludziom na twarz, bez wiarygodnego uzasadnienia, nie zostały uznane za wystarczający
sygnał napaści na nasze bezpieczeństwo i wolność, wypada zaczekać, aż pogłębiona świadomość w
społeczeństwach Zachodu się pojawi".
"(...) publiczność europejska nie doczeka się odwołania pandemii do końca roku 2020, Niewykluczone,
że będzie zmuszona do pandemii się przyzwyczaić. Także do europejskich rządów, przymuszanych
przez utajnione "deep state" do wykonywania poważnej operacji socjotechnicznej, skierowanej
przeciwko społeczeństwu. Trening behawioralny naszej uległości będzie kontynuowany. Dezinformacja
zostanie podtrzymana, nikt analizowaniem statystyk, raportów ani prac naukowych się nie zajmie.
Dlaczego? Ponieważ tego im – mediom i politykom – robić nie wolno. Pan zakazał".
"Obserwacja trzecia wiązałaby się poniekąd z drugą, ponieważ koncentrowałaby naszą uwagę na
sprawach pandemii z roku 2020, czyli na źródle zagrożenia; którego, jak do tej pory, nikt nie miał ochoty
identyfikować, ani tym bardziej winowajców ścigać. Nasuwa się pytanie – w jaki sposób moglibyśmy
wybranych miliarderów oraz sporą część amerykańskiego, plus kilku europejskich, "deep state" dopaść,
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skoro świadomości niebezpieczeństwa w grupach najbardziej dziś na Zachodzie zagrożonych, nie ma? I
nie może jej być, gdy zmasowanemu ogłupianiu towarzyszy lęk".
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4957567/bestia-cywilizacja-nad-przepascia
cena 67 zł plus koszt wysyłki - ok.15,księgarnia Sursum Corda
60-731 Poznań
ul. Rynek Łazarski 1
tel.797 355 240
e:mail - arkusz17@wp.pl
księgarnia internetowa- sursumcorda24.com
PS można też u nas kupić książkę „PRZYPROWADŹ MI DUSZE" S. Medardy.
Są jeszcze dwa egzemplarze w komisie.
Z Panem Bogiem.
Rita Wilowska

31 MSZY ŚW. W GRUDNIU 2020
W INTENCJACH zanoszonych przez Matkę Bożą
i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
Intencje szczegółowe:
9 mszy św. od 1-9.12.2020 – ks. Andrzej
O uwolnienie i Bożą ochronę Polski i Kościoła na ziemiach Królowej Korony Polskiej, o odparcie ataków i wpływów
wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą Niepokalanie Poczętej NMP–
Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także
świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od
początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.
1 msza św. 10.12.2020 – ks. Andrzej
O Uwielbienie dobrego Boga i podziękowanie Bożemu Miłosierdziu i Bożej Opatrzności za interwencje i pomoc
udzielaną Polsce i Kościołowi na ziemiach Królowej Korony Polskiej, za odparcie ataków i wpływów wrogów,
bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą .. (jak pierwszej intencji)
9 mszy św. od 11-19.12.2020 – ks. Andrzej
O Miłosierdzie i zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o opamiętanie, nawrócenie i
pokutę dla wrogów, bezbożników i szkodników, o pomnożenie wiary, modlitwy, pokuty, wynagrodzenia dla Polaków
i przebłaganie za grzechy i ciężko obrażających Boga Ojca mocą wstawienniczą .. (jak pierwszej intencji)
1 msza św. 20.12.2020 – ks. Andrzej
O Uwielbienie dobrego Boga i podziękowanie Bożemu Miłosierdziu i Bożej Opatrzności za interwencje i pomoc
udzielaną Polsce i Kościołowi na ziemiach Królowej Korony Polskiej, za odparcie ataków i wpływów wrogów,
bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą .. (jak pierwszej intencji)
21–31.12.2020
Do Boga Ojca, aby Serce Boskiego Dzieciątka Jezus udzieliło łaski, dary i owoce Ducha Świętego Polsce i
Kościołowi, Polakom i Katolikom mocą wstawienniczą …
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Intencje szczegółowe:
1. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP usposobiło serca
Polaków i Katolików na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanie Poczętej Oblubienicy
Ducha Świętego - Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i
Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i
Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.
2. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP udzieliło Polakom i
Katolikom osłony Ducha Świętego pomnożyło i umocniło w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną .. (jak
pierwszej intencji)
3. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP mocą Ducha
Świętego umocniło, oświeciło, prowadziło, rządziło i uświęciło i osłoniło władzę w Polsce i Kościele za
przyczyną .. (jak pierwszej intencji).
4. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP osłoniło i zapaliło
serca Polaków i Katolików miłością Ducha Świętego i napełniło największą pokorą, łagodnością, cierpliwością,
uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną .. (jak pierwszej intencji)
5. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP zesłało Polsce i
Kościołowi siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłoniło i użyczało wszystkiego co dobre, a powstrzymało
od wszystkiego co złe za przyczyną .. (jak pierwszej intencji)
6. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP osłoniło i
usposobiło serca duchownych i wierzących w Chrystusa na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za .. (jak
pierwszej intencji).
7. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP udzieliło
duchowieństwu i wiernym Kościoła - Ducha Świętego pomnożyło i umocniło w nich wiarę, nadzieję i miłość za
przyczyną .. (jak pierwszej intencji)
8. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP mocą Ducha
Świętego umocniło, oświeciło, prowadziło, rządziło i uświęciło i osłoniło władzę w Kościele i wierzących w
Chrystusa za przyczyną .. (jak pierwszej intencji)
9. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP zapaliło serca
duchownych i wiernych Kościoła miłością Ducha Świętego osłoniło i napełniło największą pokorą, łagodnością,
cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za .. (jak pierwszej intencji)
10. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP zesłało
duchowieństwu i wiernym Kościoła siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłoniło i użyczało wszystkiego
co dobre, a powstrzymało od wszystkiego co złe za przyczyną .. (jak pierwszej intencji)
11. O Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Boskiemu Sercu Jezusa narodzonemu w stajence betlejemskiej z
NMP za dary i owoce, interwencje i pomoc Ducha Świętego udzielane Polsce i Kościołowi na ziemiach Królowej
Korony Polskiej, za odparcie ataków i wpływów wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego
mocą wstawienniczą .. (jak pierwszej intencji)

3 INTENCJE MSZY ŚW. WIECZYSTYCH
W INTENCJACH Matki Bożej i Legionu Małych Rycerzy MSJ
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– O błogosławieństwo Boga Ojca Trójjedynego i oddanie w opiekę św. Józefa w R.P. 2021 przez Niepokalane
Serce Maryi Polski z całym Narodem, Prezydentem RP, Premierem i Rządem RP, Parlamentarzystami RP oraz
wszystkimi u steru władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz wszystkie służby i media. (od
12.01.2021 w Kościele św. Józefa w klasztorze ss. Bernardynek w Krakowie)
– O błogosławieństwo Boga Ojca Trójjedynego i oddanie w opiekę św. Józefa w R.P. 2021 przez Niepokalane
Serce Maryi Kościół Chrystusowy, Episkopat Polski, duchowieństwo i wiernych Kościoła w Polsce oraz
wszystkich. (od 12.01.2021 w Kościele św. w klasztorze ss. Bernardynek Józefa w Krakowie)
– O błogosławieństwo Boga Ojca Trójjedynego i oddanie w opiekę św. Józefa w R.P. 2021 przez Niepokalane
Serce Maryi Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Zarząd, Opiekunów, Asystentów,
Biskupów i Proboszczów w których diecezjach i parafiach są i działają Mali Rycerze, Animatorów i
wszystkich Rycerzy i kandydatów na rycerzy. (od 12.01.2021 w Kościele św. Józefa w klasztorze ss.
Bernardynek w Krakowie)

MSZE ŚW. OFIAROWANE PRZEZ OFIARODAWCÓW
w pierwszym kwartale (I,II,III) 2021
W INTENCJACH zanoszonych przez Matkę Bożą
i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
W imieniu Legionu i ofiarodawców zostały zamówione i ofiarowane msze św. w styczniu i lutym 2021 w
intencjach Matki Bożej i Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.
W marcu 2021: w intencjach Matki Bożej i Legionu Małych Rycerz za przyczyną Przeczystego Serca
Świętego Józefa.
W kwietniu i maju 2021 została dokonana rezerwacja na dalsze Msze św. w intencjach zanoszonych
przez Matkę Bożą i Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

KĄCIK INTENCJI DO MODLITW RYCERZY ZA:
SOLENIZANTÓW, JUBILATÓW, CHORYCH I POLECANYCH
O Bożą pomoc w powrocie do dobrej kondycji zdrowotnej dla s. Antonii z Częstochowy (ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia) i jej brata ks. Tadeusza, Józefa, Sebastiana, Teresy, Alicji, Henryka. O Nawrócenie Darka,
Anny, Karola, Tomasza, Adama, Piotra, Mariusza, Marka, Grzegorza, i ich rodzin.

S. Antonia prosi też o wsparcie modlitewne w rozpoczęciu procesu informacyjnego i
beatyfikacyjnego polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon.

W OSTATNIM CZASIE DO WIECZNOŚCI ODESZŁO 7 RYCERZY
– Smutna wiadomość: we wtorek, 17.11.2020 o 5 rano odeszła do Pana animatorka grupy rycerzy z Jastrzębia
Zdroju - Jadzia Dziwilewska. Prosimy o gorącą modlitwę za śp. Jadzię jak również za cała naszą grupę małych
rycerzy w Jastrzębiu Zdroju. Msze św. za duszę śp. Jadwigę: 7,9,10,12,14 grudnia o godz. 7.30 od lokalnej grupy
Małych Rycerzy. mr Teresa i Henryk
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– W Warszawie zmarł w pierwszy czwartek misiaca (5.11.2020) śp. Sławomir Pawlak w wieku 83 lat. Pogrzeb
odbył się 10.11.2020 r. mr Maria M.
– W Poznaniu 16.09.2020 do wieczności odeszła rycerka śp. Krystyna Kornosz. Pogrzeb odbył się 23.09.2020 w
Poznanu. mr Maria T.
– 23.02.2021 zmarła a 25 lutego została pochowana rycerka Barbara Dzięgielewska – Gul z Koszalina.
Troje rycerzy z Kraśnika odeszło do wieczności
– W piątek, 27 listopada br. w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku odbył się pogrzeb rycerki śp. Marianny
Wik. Zmarła w czwartek, 26.11.2020 w wieku 80 lat. Do małych rycerzy wpisała się 23 marca 1996 r. Od kilku lat
była chora po udarze. Pokój jej duszy.
W jej intencji zamawiamy Mszę świętą w naszym kościele oraz Msze św. wieczyste. mr Cecylia D.
– W dniu 19 grudnia 2020r. zmarł mały rycerz z Kraśnika Józef Góźdź. Zgłoszenie do małych rycerzy złożył wraz z
żoną Aldoną w dniu 4.10.2018 r. Natomiast deklarację złożył również wraz z żoną w dniu 6.10.2019 r. / Nr.
1482 podczas naszych rekolekcji. Krótko był rycerzem, bo od zgłoszenia tylko niewiele ponad dwa lata, jednak był
tym aktywnym rycerzem. Wraz z żoną byli na każdej naszej adoracji, każdej modlitwie włączali się w każdą
inicjatywę. W święto Chrystusa Króla / 22 listopada br./ obydwoje modlili się z nami w kościele podczas adoracji /
co jest uwiecznione na zdjęciu /. Pogrzeb odbył się w dniu 22 grudnia w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku o
godz. 12.30. Jego śmierć jest dla nas wielkim, przykrym zaskoczeniem. Będzie nam go brakowało. Pokój jego
duszy.
– 6.01.2021 zmarła siostra Wspólnoty Krwi Chrystusa Henryka Mazurek. Była naszą rycerką od 25 marca 1995r.
Pogrzeb odbędzie się 12 stycznia w Rawie Mazowieckiej, gdzie od kilku lat przebywała. W niedzielę 10 stycznia o
godz. 8-ej będzie odprawiona za nią Msza Święta przez ks. Lesława Krzyżaka. Życie jej było trudne i bardzo
aktywne. Pokój jej duszy. mr Cecylia D.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, ….Zdrowaś Maryjo… Królowo Czyśćca – módl się za nimi.
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PROŚBA O MODLITWĘ za REDAKCJĘ i CZYTELNIKÓW GŁOSU MR
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła
św. – tyle razy ile sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w tej publikacji, na wyjednanie przez Miłosierne
Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci,
przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla siebie i tych wszystkich
osób, które będą redagować, współpracować z redakcją, mieć to czasopismo w swoim domu, czytać oraz ubogacać
siebie i bliźnich będą. Zaś wszelkie zakusy szatana i innych złych duchów – w przekręcaniu, wypaczaniu i nie
zrozumieniu tych treści – zostały przerwane i zniweczone mocą Bożą i całego Dworu Niebieskiego. Amen.
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